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• DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ JAPONEZĂ

IERI, ÎN PREZENȚA SECRETARULUI GENERAL 
AL PARTIDULUI NOSTRU, A AVUT LOC

ANIVERSAREA UNUI SFERT DE VEAC
DE EXISTENȚ

A ORGANELOR DE SECURITATE
în. prezenta tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Consiliu
lui de Stat, a fost sărbătorită 
vineri, în Capitala patriei noas
tre, intr-un, cadru festiv, împli
nirea a 25 de ani de la crearea 
organelor de securitate — instru
ment al puterii oamenilor mun
cii, al partidului și statului nos
tru — chemate să contribuie la 
apărarea cu devotament și vigi
lentă a cuceririlor revoluționare 
ale poporului, marile înfăptuiri 
ale socialismului.

De-a lungul acestui pătrar de 
veac de existență, organele de 
securitate, sub conducerea ne
mijlocită a Partidului comunist, 
au parcurs o etapă caracterizată 
de adinei prefaceri și perfecțio
nări, care se încadrează organic 
in drumul glorios străbătut de 
România în anii construcției so
cialiste. Integrindu-se organic 
în lupta dusă de oamenii mun
cii pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, organele de secu
ritate și-au îndeplinit cu abne
gație și răspundere sarcinile tra
sate de partid, au dsfășurat o 
activitate rodnică, aducindu-și 
contribuita la victoria asupra 
forțelor reacționare, la asigura
rea climatului de ordine și de 
liniște, necesar muncii pașnice, 
creatoare, a poporului nostru.

O contribuție hotăritoa-re la 
îndeplinirea în bune condiții 
a misiunilor încredințate au 
avut-o măsurile întreprinse, pe 
baza indicațiilor conducerii par
tidului, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem 
al Forțelor noastre armate, pen
tru continua perfecționare a 
cadrului organizatoric și legisla
tiv in care organele de secu
ritate iși desfășoară activitatea, 
pentru lărgirea și adîncirea le
găturilor cu oamenii muncii și 
creșterea sprijinului multilate
ral acordat de către aceștia, 
pentru întărirea legalității so
cialiste. La sărbătoarea lor, lu
crătorii din securitate raportea
ză partidului, statului, întregu
lui popor, îmbogățirea experien
ței, puterii de luptă și calități
lor lor politice, profesionale și 
morale, respectarea cu strictețe 
a legilor țării, apărarea dreptu
rilor și libertăților cetățenești, 
in spiritul eticii și echității so
cialiste, cultului pentru adevăr ; 
îndeplinirea exemplară a misiu
nilor încredințate de partid.

Ora 10. De o parte și de alta 
a străzii Mihai Vodă, pină la 
Casa de cultură a Ministerului 
de Interne, cordoane de ofițeri 
in ținută de gală salută pe Co-
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Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Adunarea de astăzi este con
sacrată sărbătoririi unui eveni
ment important din activitatea 
organelor de securitate, de fapt, 
din activitatea statului nostru 
socialist, deci, din viața poporu 
lui nostru — constituirea, cu 25 
de ani în urmă, a organelor do 
securitate.

Cu acest prilej sărbătoresc,

doresc să vă adresez dumnea
voastră, celor prezenți aici, lu
crătorilor din securitate și tutu
ror lucrătorilor din Ministerul 
de Interne, salutul călduros al 
Comitetului Central al Partidu
lui, al Consiliului de Stat, al 
Guvernului, precum și al meu 
personal. (Ura le puternice ; 
aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

Doresc, de asemenea, să adre

sez cele mai calde felicitări to
varășilor care au fost distinși 
astăzi cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România, 
să felicit pe toți lucrătorii din 
organele noastre de securitate 
pentru activitatea desfășurată 
in slujba apărării intereselor 
poporului, a cuceririlor sale re
voluționare.

Aniversăm împlinirea a 25 de 
ani de la crearea organelor de

securitate în condițiile cind în
tregul nostru popor, sub condu
cerea conducătorului său încer
ca*; — Partidul Comunist Ro
mân, — înfăptuiește neabătut 
programul elaborat de Congre
sul al X-Iea al partidului și de 
Conferința Națională, de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria

(Continuare în pag. a lll-a)

ÎN ACESTE ZILE RECORD
LA SEMĂN AT ȘI CULES
ORGANIZARE BUNĂ,

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 12 oc
tombrie, delegația parlamen
tară japoneză, condusă de Dai-

suke Akita, vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților, care 
face o vizită in țara noastră la 
invitația Marii Adunări Națio
nale.

Delegația parlamentară japo

neză este alcătuită din Kenjiro 
Kadoya, membru al Comitetului 
agricol și al pescuitului, Shin- 
jiro Yamamura, membru al Co-

(Continuare în pag. a Vil-a)

• DELEGAȚIA CONGRESULUI SINDICATELOR PE 
ÎNTREAGA INDIE—AITUC

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stait al Republicii 
Socialiste România a primit vi
neri după-amiază delegația Con

gresului Sindicatelor pe întrea
ga Indie — AITUC — condusă 
de dr. Ranen Sen. președintele 
AITUC, care, la invitația Consi
liului Central al U.G.S.R., face

o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La primire au luat parte to
varășii Stefan Andrei, secretar 
al C.C al P.C.R., și Constantin

(Continuare in pag. a Vll-a)

• AMBASADORUL REPUBLICII POPULARE
BANGLADESH

în ziua de 12 octombrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit pe Aminur Rah
man Shams-Ud-Doha, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Popu

lare Bangladesh, in țara noas
tră.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Populare Bangladesh 
în Republica.Socialistă România, 
și președintele Consiliului de 
Stat, au rostit alocuțiuni.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste Romămia, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cordială, prietenească 
cu ambasadorul Republicii 
Populare Bangladesh, Aminur 
Rahman Shams-Ud-Doha.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat și 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe.

• AMBASADORUL REPUBLICII ARABE SIRIENE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit vineri după-amia
ză pe ambasadorul Republicii

Arabe Siriene la București, Sou- 
heil Al-Ghazzi, la cererea a- 
cestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul 
sirian a înmînat președintelui

Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj din 
partea președintelui Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.
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MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
comitetului oamenilor muncii de la Uzinele 
„Metrom“-Brașov cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la înființarea întreprinderii

ANCHETA NOASTRA TEMEIUL I

MUNCĂ EFICIENTĂ, 
ROADE PE MĂSURĂ

„Fiii Mara- 
muresului"’

Dăbulenii este cea mai mare 
comună din județul Dolj și prin
tre puținele de această dimen
siune in țară. Trăiesc aici peste 
16 000 de locuitori, iar princi
pala lor îndeletnicire o constituie

munca pe cele 10 000 hectare de 
pămînt, dintre care 6290 hectare 
teren arabil. Pină în primăvară 
existau în Dăbuleni trei coope
rative agricole de producție, 
care, pentru o mai eficientă ex-

CU ȘANTIERELE ȚĂRII ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ

■ • MELANA IV [Combinatul de fibre
sintetice-Săvinești]

I • DISCIPLINA ÎNSEAMNĂ ÎNALTĂ CĂLI- | 

| FICARE [Fabrica de frigidere-Găiești] |
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ploatare a pămîntului s-au uni
ficat. Iată de ce, mai mult ca 
în alte locuri, aici se impune o 
organizare perfectă, o judicioasă 
direcționare a forței de muncă. 
„La noi — ne spunea zilele tre
cute tovarășul Răduț Oprea, se
cretarul comitetului comunal de 
partid — suprafețele destinate 
actualei campanii se numără în 
mii de hectare. O largă gamă 
de produse solicită intens efortul 
și competența celor 4 000 de 
brațe active de muncă“.

Nu ne-a fost greu să înțele
gem acest lucru, din discuțiile 
cu oamenii, din revederea si
tuației operative care se schim
bă de la un ceas la altul. Con
semnăm astfel : din 1 550 hec
tare cultivate cu porumb, pes
te 50 la sută și-au dat rodul. 
Rod bogat — 4—5 000 kg boabe

ION ANDREIȚA

(Continuare in pag. a IV-a)

de VALENTIN 
HOSSU LONGIN

Am cunoscut lot felul de 
călătorii, fiecare cu farme
cul, neprevăzutul și învăță
tura ei, dar nimic nu poate 
egala, dați-mi voie să fiu 
foarte subiectiv, drumul că- 
ire tine însuți, întoarcerea 
spre vatra strămoșească, pre
cum călătoarele păsări reve
nite la cuib după un lung 
marș ceresc...

Pe mulți, destinele îi poar
tă departe de meleagurile în
ceputului de existență — 
părinții. școlile, profesiile 
rostuindu-le existența la dis
tanțe uneori considerabile de

(Continuare în pag. a Vl~a)

Absolvenți ai 
liceelor de specia 
lltate, inamic și 
după repartizare

SINCERITĂȚII \
de ACULIN CAZACU )

In acest moment cazurile ce 
ne vor servi pentru ilustrarea 
materialului sînt rezolvate sau 
pe cale de a se rezolva. Ne o- 
prim asupra lor totuși nu nu
mai fiindcă situația încadrării 
in producție a absolvenților li
ceelor de specialitate n-a fost 
rezolvată la timp. și în condiții 
optime de către cei investiți cu 
această obligație. Și nici pentru 
faptul că a fost necesară inter
venția redacției sau a Comite
tului județean Teleorman al 
U.T.C. O facem fiindcă ne aflăm 
in fața unui fenomen ce dăinuie 
de mai multă vreme și cu reper
cusiuni nedorite atît asupra ti
nerilor afectați de aceste nea- 
junșuri, cit și asupra unor pro
bleme de ordin mai general 
privind pregătirea cadrelor me
dii de specialitate, nevoile eco
nomiei naționale în acest sens, 
repartizarea în producție a ti
nerilor absolvenți.

Pentru ca lucrurile să fie din
tru început clare precizăm că 
este vorba despre liceele de spe
cialitate • sau școlile postliceale 
și, firesc, despre felul în care 
se ocupă ministerele de resort 
de repartizarea acestor tineri în 
producție.

Liceul de îmbunătățiri funci
are Brănești, de exemplu. In 
fața comisiei de repartizare se 
prezintă absolvenții promoției 
1973. Cinci dintre aceștia și a- 
nume : Flămînzeanu Alexan
drina, Ivașcu Mariana. Tărcan 
Constanța, Negrilă Voica și 
Vlad Elena, au primit ordin de 
repartizare pentru Trustul I.A.S. 
Alexandria. La data fixată, cum 
era și firesc, fetele se prezintă 
cu hirtiile în mină la amintitul

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a V-a)

Imprimate în carton ascultător și repede la modelat, vopsite 
cu dichis și cu îngroșaturi la liniile de finețe, surîzătoare sau, 
dimpotrivă, crispate de amărăciune, măștile au creat epocă 

( de atmosferă burlescă și au sedus priviri ce se înșurubau in 
lume prin medierea simbolisticii lor bizare și 
tile teatrului au recreat o lume dată, făcind-o nudă, decodi
ficată, demistificată. Și totul prin simbol și prin sugestie 
neostenită. Am avut întotdeauna senzația că măștile acestea 
de teatru, măștile acestea căutate, din păcate, din ce în ce 

i mai puțin de luminile rampei, nu făceau altceva, în periplul 
lor scenic, decît să strige necontenit împotriva suratelor lor 
așezate cu invizibilă sfiiciune în loji și scaune sau aiurea, în 
lumea largă. Am avut întotdeauna, cind le-am zărit, strigătul 
lor în urechi, amplificat în ecou, în afară, peste balcoane și 
garderobe simandicos rînduite. ,,Jos masca, omule I" păreau 
să strige aceste măști de carton ondulat și rotunjit pe mă
sura feței.

Mesajul 
tenticitate 
făcea din 
mult, înșelînd în stingă și în dreapta, cu un draconic spirit 
al conjuncturii. Finalitatea lor era curativă, administra medi
camentul demascării falsității în acte și în declarații. Odaia 
intrat în focul lor concentric, insul potlogar, cameleonic pină 
în măduva oaselor, roșea alergic și iși picura venin în sin 
Doar roșeața din obrazu-i fără identitate îl trăda, căci altfel, 
cu nonșalanță obișnuielnică, încerca rapid să-și confecționeze 
masca nepăsării sau a amuzamentului oarecare, nevinovat. 
Pentru că insul fals în raporturile cu ceilalți a știut întotdeauna 
să-și cioplească reacțiile după măsura propriilor sale interese

(Continuare în pag. a IV-d)

repetitive. Măs-

lor, căci realmente este un mesaj, țintea spre au- 
și ataca vîrtos duplicitatea. Ataca pe insul ce-și 
propria-i ființare un joc dublu, triplu și chiar mai
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50 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA

ÎNTREPRINDERII „METROM**-BRAȘOV

MESAJUL
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tevarăși,

Dorm, «4 vă mulțumesc în mod cordial pen
tru scrisoarea pe c*re mi-ați adresat-o. precum 
?i pentru invitația de a participa la sărbătorirea 
împlinirii a Stt de ani de la înființarea întreprin
derii in rare lucrați. Intrueît nu am posibilitatea 
.<ă particip personal la aniversare, doresc să vă 
adresez pe această cale cele mai calde felicitări 
cu prilejul acestui important eveniment din 
viața uzinei dumneavoastră. Doresc, do aseme
nea. să felicit întregul colectiv cu prilejul de
corării uzinei cu „Ordinul Muncii" ci. I și al 
acordării de ordine și medalii unui număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprin
dere.

Apreciez contribuția deosebită pe care Uzina 
„Metrom“ — întreprindere cu vechi și frumoase 
tradiții de luptă revoluționara și de muncă — a 
adus-o în anii construcției socialismului la opera 
de industrializare socialistă, la înfăptuirea poli
ticii partidului de dezvoltare economică a țării. 
Muncind eu elan și abnegație, colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri al uzinei a reușit 
să acumuleze o bogată experiență, să obțină an 
de an succese tot. mai însemnate în dezvoltarea 
și modernizarea producției. în îndeplinirea sar
cinilor de plan ce i-au revenit.

Aniversarea uzinei dumneavoastră are loc in

i condițiile eînd oamenii muncii din industrie, din 
toate celelalte ramuri ale economiei naționale 
desfășoară o largă activitate pentru înfăptuirea 
in cele mai hune eondițiuni a hotărîrilop Con- 

I greșului al X-lea și ale Conferinței Naționale 
privind accelerarea dezvoltării economico-sociale 

j a țării și ridicarea, pe această bază, a nivelului 
de trai și de civilizație a întregului popor. Am 

i convingerea, dragi tovarăși, că bilanțul realiză
rilor pe care îl faceți la această aniversare va 

I constitui un imbold de a vă încadra și mai 
hotării, cu toate forțele, in întrecerea generală 
pentru îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men, de a munci in mod exemplar pentru reali
zarea sarcinilor de producție și a angajamente
lor asumate, pentru a asigura creșterea produc
ției și productivității muncii, gospodărirea rațio- 

. nală a materiei prime și materialelor, reduce- 
j rea prețului de cost și ridicarea continuă a cali- 
I tății, — astfel ca produsele uzinei să satisfacă, 
j din toate punctele de vedere, cele mai înalte 
I exigențe.

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

EXPORTUL ÎN ATENȚIA FIECĂRUIA DINTRE NOI

CONSILIUL DE STAT
AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PRIVIND CONFERIREA „ORDINULUI MUNCH" 

CLASA I ÎNTREPRINDERII „METROM"
BRAȘOV

Pentru contribuția deosebită la dezvoltarea 
economiei naționale și participarea activă a 
colectivului întreprinderii „Metrom" Brașov la 
fcpera de construire o socialismului în patria 
noastră,

GU prilejul împlinirii a 50 de ani de îo 
înființare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii" 
Clasa I întreprinderii „Metrom" Brașov.

Președintele
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

CONSILIUL DE STAT
AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „EROU 

AL MUNCII SOCIALISTE"

Pentru merite deosebite în opera de 
construire a socialismului în patria noastră și 
contribuția personală adusă la dezvoltarea 
întreprinderii „Metrom" Brașov,

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la în
ființarea întreprinderii,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
Romqnia decretează :

Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" si medalia de aur „Secera 
și Ciocanul" tovarășilor :

Dionisie C. Ceman — maistru sculer
Idsif Gh. Tok — lăcătuș

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

ADUNAREA 
FESTIVĂ

împlinirea a 50 de ani de 
existență a întreprinderii „Me
trom" din Brașov a fost marca-, 
tâ. vineri la amiază., printr-o a- 
duilare festivă in cadrul căreia, 
participânții — muncitori, ingj- 
neri și tehnicieni, pensionari, 
specialiști din institutele de 
cercetări, invitați, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat — au ascultat cu emo
ție și viu interes mesajul adre
sat de tovarășul Ni colac 
Ceaușescu harnicului colectiv, 
cu prilejul acestui . .eveniment.

Ștefan Bucur, secretarul Consi
liului popular județean, a dat ci
tire Decretelor emise de Consi
liul de Stat prin care se conferă 
întreprinderii „Metrom". Ordinul 
Muncii cl. I, titlul de Erou al 
Muncii Socialiste unor lucrători 
care au adus o importantă con
tribuție la bunul mers ăl între
gii activități a întreprinderii și 
alte ordine și medalii unui nu
măr de 150 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și alți salariați 
ai întreprinderii.

în numele tovarășului Nicolaa 
Ceaușescu, cei distinși au fost 
felicitați de Constantin Dragan, 
membru al Consiliului de Stat, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean.

Harnicul colectiv a fost felici
tat, de asemenea, de ing. Virgil 
Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnice.

Exprimind profunda gratitudi
ne pentru cuvintele de înaltă 
apreciere adresate în mesaj, la 
rindul lor muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinderii au 
trimis C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. o emo
ționantă telegramă în care «e 
spune printre altele :

Este vie încă în amintirea 
noastră, a tuturor, vizita de lu
cru cu care ne-ați onorat chiar 
in prima zi a actualului cinci
nal. Sîntem bucuroși să vă ra
portăm, azi, că recomandările 
și indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat atunci, au prins 
viață, eoncretizindu-se in im
portante creșteri ale producției 
și eficienței economice. Angaja
mentul asumat pe anul în curs 
a fost realizat încă din primele 
trei trimestre, colectivul nostru 
realizînd suplimentar o produc
ție globală de 17 milioane lei și 
beneficii de peste 7 milioane Iei.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nieolae Ceaușescu, că, 
uimind minunatul Dumneavoas
tră exemplu, vom munci cu pa
siune și dăruire, pentru a înde
plini cu șase luni mai devreme 
sarcinile planului cincinal, pen
tru a da viață mărețelor sar
cini ce ne revin din istoricele 
hotăriri ale Congresului al X-lra 
și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Vizitator la cea de a 2-a e- 
diție a Tîrgului internațional 
București, reporterul a remar
cat la un moment dat, printre 
exponatele pavilionului româ
nesc, două noi produse cu un 
înalt grad de prelucrare, care 
polarizau atenția specialiștilor. 
Era vorba de instalația de in
tervenție P-80 și instalația de 
foraj F-100 executate la Uzina 
de utilaj petrolier „1 Mai“ Plo
iești. Ce anume determina in
teresul de care se bucurau ?

Sîntem în uzina ploieșteană 
dorind să cunoaștem, la ei aca
să. pe autorii celor două pro
duse. începem investigația cu 
sectorul de proiectare știind că, 
de regulă, din căutările crea
toare ale oamenilor de la plan
șete iau naștere pe hîrlia de 
calc, mai întîi viitoarele produse, 
că de aici începe drumul al că
rui punct terminus este banda de 
montaj. îl căutăm pe șeful lu
crării, așteptîndu-ne în virtutea 
unor mai vechi prejudecăți, ca 
interlocutorul nostru să fie un 
bărbat cu timple argintii.

— Nu se va întimpla așa, 
ne previne Alexandru Neacșu, 
secretarul comitetului U.T.C., 
inginerul Mihai Mazurencu este 
tînăr, l-ai crede aflat încă în 
perioada de stagiatură, Ceea ce 
nu l-a împiedicat. în cei cîțiva 
ani trecuți de la angajare, să 
cîștige însă încrederea colegi
lor săi cu mai vechi „state de 
servici", să-și pună semnătura 
pe o seamă de inovații, ultima 
datată chiar în primăvara acestui

II
neral avem prilejul să discutăm 
despre același subiect cu Ale
xandru Ivan, inginer tehnolog. 
Toma Bacirea, inginer mecanic 
Andrei Popescu, tehnician apa
rat aj .pneumatic, precum și cu o 
seamă de muncitori, de efortul 
și competența cărora a depins 
și depinde în măsură însem
nată reușita.

— Pînă la ora actuală — ne 
Informează inginerul Mazurencu 
— în uzină au fost executate

DOUA
NOI PRODUSE 
IAU DRUMUL 

EXPORTULUI
șef birou export. Nu ne putem 
permite luxul ca odată realizată 
o instalație să nu prospectăm 
piața în vederea contractării și 
vînzării ei. Extinderea continuă 
a uzinei noastre, modernizarea 
proceselor tehnologice ne obligă 
încă "să apelăm la import. Se 
cheltuiesc d^ci sume importante’ 
in valută ce se Cer recuperate 
cit mai grabnic în interesul efi
cienței economice a activității ce 
o desfășurăm.

Uzina „1 Mai“ Ploiești
prototipurile și seriile zero ale 
celor două instalații. Probele 
care se efectuează în prezent 
cu bune rezultate — F 100 a 
forat deja pînă la o adîncime 
de 5 000 m — ne oferă certitu
dinea că am făcut un lucru bun, 
astfel îneît de acum înainte 
vom putea începe producția lor 
pentru piața internă și externă.

— Există deja încheiate con
tracte în acest sens ?

— Desigur — ne răspunde 
tovarășul Nieolae Georgescu,

— Unde anume vor fi livrate 
rele dinții instalații de fora.] și 
de intervenție ?

— Prima în Republica Fede
rală Germania, a doua în 
Republica Democrată Germană. 
Termen de livrare pentru am
bele, luna decembrie 1973.

— Termen care — ține să sub
linieze inginerul Muzurencu — 
va fi devansat, tinerii fiind' de
ciși, la îndemnul organizației „să 
apese pe accelerator" pînă la

maxim astfel încit timpul să fie 
condensat substanțial.

— De ce ați ta grabă ?
— Pentru că ■ — precizează 

Alexandru Neacșu. secretarul 
comitetului U.T.C., clienții. be
neficiarii străini se cîștigă și se 
păstrează atunci cînd îți onorezi 
cu promptitudine obligațiile, 
orice livrare în avans' fiind 
binevenită.

Așadar, după ce în toamna 
lui 1972. prototipurile celor două 
instalații asupra cărora ne-am 
oprit atenția au fost prezentate 
la cea de-ă doua ediție' a Tîr
gului internațional București, 
înainte de sfîrșitul acestui an 
instalațiile propriu-zise vor în
cepe să lucreze efectiv în R.F. 
Germania și R. D. Germană, 
într-un interval de timp' rela
tiv scurt, avînd în vedere com
plexitatea acestor două produse 
cu un înalt grad de prelucrare, 
specialiștii1 Uzinei .,1 Mai“ din 
Ploiești au reușit să pună la 
punct alte două • noi tipuri de 
instalații petroliere competitive 
pe olan mondial. Este o reali
zare de prestigiu, realizare jn 
obținerea căreia tinerii ingineri, 
muncitori și maiștri au avut un 
rol d“ seamă, eâiitățile lor pro
fesionale. responsabilitatea cu 
care își privesc munca spunin- 
du-și din plin cuvîntul.

LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE LA PARIS
an.

— Cum nu-mi place să-mi 
arog merite care nu-mi aparțin 
— ne spune cînd îl întîlnim cel 
la care ne referim — âm să 
precizez că proiectele celor 
două instalații nu-mi aparțin, 
executarea lor fiind datorată 
Institutului de proiectări și Cer
cetări pentru utilaj petrolier 
București:

— Am greșit deci adresa ?
— Depinde ce înțelegeți prin 

asta. Dacă vă referiți la proiect 
ea proiect de sine stătător atunci 
răspunsul va fi afirmativ.

— Observăm că, frecvent, fo
losiți pluralul...

— Sigur răspunde secretarul
comitetului U.T.C. Produsele 
acestea in special, utilajul pe
trolier în general nu eînt 
,,opera" unui singur om. orioit 
de mare specialist ar fi acesta. 
Punerea la punct ai Iul P 80-și — ffrmărind demonstrațiile
F. 100'«• iftiprlîcat'și •vajnfplftâ^;./practfcâ ale mașinii — ne spu-

'J remarcat că', i-nsesizabil 
' aproape, ceva nu mergea așa 

cum trebuia. Mai precis, apără
toarea pietrei și instalația de 
răcire funcționau bine, dar nu 
ireproșabil.

în cdfitînuahr W 'in’ginefrai 
«urencu ' câre coordonează ' 
treaga lucrare.

Intr-adevăr. Continuînd in
vestigațiile în sensul sector de 
proiectare secția de montaj ge-

MAȘINA DE RECTIFICAT
A FUNCȚIONAT IMPECABIl

...Pină în momentul cînd ma
șina de rectificat universală 
RU-350 trebuia sa părăsească 
întreprinderea de mașini-unelte 
și agregată București pentru a 
fi îmbarcată în trenul cu desti- - 
nația Paris — Expoziția interna
țională 1973 — mai rămăseseră 
citeva ceasuri. La ora 14 totul 
părea gata. Părea doar... Pentru 
că. deși probele se desfășuraseră 
destul de mulțumitor, tînărul in
giner Petre Tufa, din secția de 
montaj, nu era încă întrutotul 
satisfăcut.

— ^mărind 
r__ uc8 ale mașinii

Observație pertinentă. împăr-. 
tășită și de montatorul Justin 
Eoborescu, secretarul organiza
ției U.T.C. din acest sector fi
nal al fabricației. Ce era de fă- . 
cut ? Existau două alternative. . 
Prima : RU-350 să fie ambalată 
și expediată așa cum se găsea, 
viciile sale funcționale aproape 
insesizabile puțind fi trecute cu 
vederea. A doua : demontarea 
mașinii, corectarea — prin pre
lucrare mecanică — a apărăto
rii pietrei și modificarea traseu
lui instalației de răcire.

— Și totuși nu puteam proce
da astfel, relevă montatorul 
.Tustin Bb&bi’ekcu. 'Chfar dacă 
proape insesizabile, defecțiunile 
de funcționare erau prezente, a 
trece eu ușurință peste ele ar fi 
însemnat să nu ne facem pină 
la capăt datoria.

— Orele acelea; ne mărtu. 
risește inginerul Petre Iufu, . 
au trecut pe nesimțite, nici 
n-am știut cînd au trecut și a 

. venit seara și am dat „liberă 
. trecere" mașinii. Dar. nu miră 

- ne-a fost apoi,, bucuria cînd sm 
aflat că la Expoziția internațio
nală de la Paris, RU-350 — me
sagera noastră, a oamenilor de

• 1a întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București — 
s-a comportat excelent. Dova
da ? Ea a fost cumpărată de o 
firmă străină, deschizîrid astfel 
drum în . exportul altor mașini 
de același tip;.- spre piața' inter- 
națiortalâ. *

Grupaj realizat de
GH. GH1DRIGAN

IA „IIIISIM II II I DE LA ELECTROPIJTEDE

IDEILE JEHW-amUI
DEVIN REALIZÂBI

La uzina de mecanică

cîteva luni în urmă,- un 
a&ș frumos tipărit, anunța în 
..Electropute”e" — Craiova un. 
nume nou. un nume care spu
ne de fapt aproape totul : 
TEHNO-CLUB. Așadar, tine
rii, inimoși inovatori și inven
tatori ai uzinei, aveau un club 
al lor, aveau un cadru bine 
organizat în care să se discute 
ideile, și soluțiile novatoare. 
Dar. comitetul U.T.C. al uzi
nei a avut ideea ca sfera de 
cuprindere a clubului să se 
extindă. Așa se face că astăzi 
printre membrii Tehno-clubu
lui întîlnim și elevi și stu- 
clenți. Cei 27 de membri activi 
își țin ședințele din două în 
două săptămîm. Se dezbat as
pectele pe care le implică fie
care propune^’C, se emit solu
ții și se caută idei.

Dintre ultimele realizări ale 
membrilor Tehno-clubului,
ne-a reținut în mod deosebit 
atenția cea înregistrată ca ino
vație și aparținînd tînărului 
inginer Ion Bota. Exactitatea 
— caracteristică fundamenta
lă a tehnicii —- ne impune să 
transcriem denumirea, așa 
cum se află si pe coperțile do
sarului : „Modificarea con
structivă a barelor de legătu
ră la motorul de tracțiune de 
la locomotiva diesel-electrică". 
Pentru noi, cei care sîntem 
mai puțin familiarizați cu co
losul de 2100 C.P. aceasta se 
traduce astfel : la fiecare ma 
șină, vom avea o economie de 
cupru de 8.9 kilograme. Dar 
nu numai atît. înainte de a- 
pliearea inovației, izolația de 
la ieșirile bobinei își pierdea 
din proprietățile ce condițio
nează durata de funcționare, 
datorită influenței căldurii ce 
se degaja la lipire. Acum co
nexiunile se pot executa îna
inte de izolare. Rezultatul ? O 
creștere deloc neglijabilă a 
duratei de funcționare â ma
șinii. „Sînt autorul inovației, 
î*ni spunea inginerul Bota, 
dar nu uit că unele idei pri-

vind tehnologia le datorez co
legilor mei de club".

Pe economistul Stelian Giu- 
belan. autorul uneia din cele 
mai recente idei finalizate la 
Tehno-club l-am rugat să-mi 
vorbească despre importanța 
și conținutul lucrării. Mi-a o- 
ferit dosarul în care totul, a- 
proape totul era transpus în 
limbajul cifrelor, al matrice- 
lor, al multora din tehnicile 
de calcul matematic. „Trebuia 
să fâc aceste calcule — îmi 
spunea el. Cînd calculatorul 
va intra în funcțiune, voi ape
la la el. Deocamdată, studiul 
se va aplica experimental la 
transformatoare Spun, deo
camdată. deoarece Comitetul 
oamenilor muncii l-a aprobat 
cu sarcina de a se extinde". 
Studiul în cauză reprezintă o 
problemă de optimizare a de
bitării materialelor. Se 
aplica atît la materiale 
formă de bară și țeava 
la table. Debitarea după
țiile oferite de calcului mate
matic, conduce — prin elimi
narea deșeurilor — la o eco
nomie anuală de 800 000 lei. 
Se elimină totodată și consu
murile suplimentare de mano
peră iar efortul fizic al mun
citorilor de la atelierul de de
bitare se reduce substanțial.

Ar fi greșit ca cineva 
creadă că la Tehno-club
rezolvă doar teme cu aplica
bilitate directă în uzină. Do
vadă ? Propunerea unui elev 
de a se realiza un cărucior’ de 
piață care să poâtă urca scă
rile ! Și încă un exemplu. Ci
neva a avut ideea de a cere 
părerile a mii și mii de tineri 
din țară privind construcția 
scaunelor cu cele mai diferite 
utilizări. Elevi și muncitori., 
Studenți și ingineri expediază 
pe adresa clubului sugestiile 
cele mai ingenioase.

Demnă de semnalat mi se 
pare și altă inițiativă. La un 
moment dat la cabinetul teh-

poate
sub 

cit și 
solu-

să
se

nic ăl uzinei, numărul inova
țiilor respinse ajunsese la 75. 
Membrii Tehno-clubului. le-au 
verificat pe toate și âu tran
spus ideile din dosare în lim
bajul tehnic, le-au făcut apte 
pentru a fi acceptate. După 
această „toaletă" a dosarelor, 
58 au fost acceptate...

Tehno-clubul de la „Elec- 
troputere" rămîne pentru or
ganizațiile U.T.C, din munici
piul Craiova un exemplu de 
modul în care poate fi stimu
lată creația tehnică, de felul 
cum ideile novatoare ale tine
rilor pot fi valorificate rapid 
în sprijinul producției. Toc- 
maj de aceea credem că este 
cazul ca Tehno-clubul de la 
„ElectropUtere" să 
rotat cu cifra 1.

, consemnăm curînd 
rea celorlalte.

IOAN VOICU

fie nume- 
Sperăm să 
și înființa- i

• La București a început construcția primei hale industriale / 
experimentale din beton de ipsos • Cele mai noi apărate de ț 
reprodus au fost expuse la Sala Palatului de cunoscuta firmă ) 
olandeză „Repro" • în R.F.G. s-a pus la punct o ghidare elee- \ 
Ironică complet nouă, destinată a mări securitatea zborurilor J 
navale aeriene • A fost indentificat și pe Terra mineralul Ar- E 
macolit. descoperit pe Lună de echipajul navei ,,Ap011o-Il“ • J 
„Folosirea enzimelor in industria berii" este tema simpozionului \ 
pe care agenția PUBLICOM l-a organizat la București cu par- S 
ticiparea specialiștilor români și ai firmei Novo Industri din c 
Danemarca • Fumatul la volan este periculos, contribuind la j 
creșterea probabilității de accidente. ♦ Gh. Filipoviei din / 
București este autorul invenției „Aparat de masaj gingival pen- N 
tiu uz autonom" • Specialiștii polonezi și iugoslavi elaborează 
in comun proiectul unei autostrăzi care va porni de la Marea * 
Baltică pentru a se opri la Marea Adriatic». • Departamentul 1 
guvernamental al telecomunicațiilor din Canada, a organizat la < 
București, timp de două zile un simpozion tehnic asupra tele- ' 
comunicațiilor • O nouă ipoteză privind centrul Lunii arată K 
că acesta nu este compus dintr-o materie viscoasă ca centrul / 
Pămintului • Prima instalație de copiat în culori pe hîrtie \ 
obișnuită, a fost produsă de cunoscuta firmă „Xero Corp". 1 
• Primul cimpanzeu „născut" dintr-o insămințare artificială, a C 
văzut lumina zilei in grădina zoologică din Toledo (S.U.A.) • j 
Firma Fisons Limited din Anglia produce cele mai eficace f 
substanțe de distrugere a insectelor • S-a anunțat deschiderea j 

Ia București a simpozionului tehnic organizat de IntCr-Sofex \ 
din Elveția • Societatea (le comerț exterior „Trans-electro" din J 
Ungaria a prezentat specialiștilor români noi aparate electrice \ 
de iluminat. • Hibridul timpuriu de porumb „Betu-240" realizat / 
in colaborare de specialiștii din România și R.D.G. a obținut „Me- J 
dalia de aur" in cadrul Expoziției internaționale Agro din R.D. \ 
Germană.

CIT VAIOREAZA 1NGINI0ZITAT1A

Cetatea de foc a Hunedoarei. Locul verificării în practică a nume roase inovații yt invenții.

Uzina de mecanică fină din 
Capitală deține, probabil, linul 
dintre primele locuri în ceea ce 
privește ritmul dezvoltării. în 
cursul actualului cincinal, pro
ducția sa va înregistra o creștere 
de mai bine de trei ori față de 

. cea realizată la nivelul anului 
1970. Dacă ținem seama de fap
tul că este vorba despre o între
prindere cu un înalt nivel teh
nic — unul dintre cele mai înal
te din țară — această creștere 
devine ’ și mai evidentă. Aici, 
în uzina a cărei medie de virată 
a salariaților se situează la vira
ta apartenenței la organizația 
U.T.C., se realizează produse in
dispensabile dezvoltării in con
tinuare a industriei în țara -noas
tră, pentru introducerea progre
sului tehnic in toate ramurile 
economiei : aparate etalon, apa
rate de control activ pentru con
strucția' de mașini, pentru auto
matizări. U.N.F. construiește — 
ca furnizor central pentru toată 
țara — scule și dispozitive veri
ficatoare. matrițe pentru indus
tria chimică și metalurgică, pen
tru cea a sticlei și ceramicii.. în 
ultimii ani. marca sa este cunos. 
cută rot mai mult și peste ho
tare, in numeroase țări din Eu
ropa. Asia și Africa.

Nu mai puțin impresionant 
este efortul pe care il depune 
tinărul colectiv al uzinei oentrtt 
ca aceste creșteri cantitative și 
calitative ale producției să se 
facă in condiții economica cît 
mai bune, cu cheltuieli cît mai 
reduse. Una dintre direcțiile 
importante ale acestui efort este 
autoutilarea. Dacă in cinci ani, 
între 1966—1971. in uzină s-au 
realizat, prin autoutilure mașini 
în valoare de 1,5 milioane lei, 
care nu aveau o complexitate 
deosebită, in 1971 numai, valoa
rea acestor utilaje s-a cifrat la 
1.5 milioane, iar in 1972 la 2.5 
milioane lei. Pentru anui acesta 
este planificată realizarea. cu 
forțe proprii, a nu mai puțin de 
47 mașini, dispozitive si util' ;e 
in valoare de 4.2 milioane lei.

— Izvorul acestor noi utilaje, 
!mi atrăgea atenția ing. Petre 
Dinescu, șeful serviciului teh- 
nic-dezvoltare, îl constituie ne- 
cesitățile cotidiene sau de pers
pectivă ale producției uzinei. Pe 
bâza analizei dezvoltării fiecărei 
secții, a propunerilor și Suges
tiilor făcute de muncitor], gru
pul de auloutilare din cadrul 
aerviriylui nogțru concepe și re
alizează utilajele necesare evi-

tînd. de multe ori, împOrtu'ri 
deosebit de costisitoare.

- Acesta, mi s-‘a explicat, â fost 
cazul celor trei mașini de rec
tificat plăcuțe de carhuri meta
lice. necesare fabricării cuțitelor 
do strung. Tn uzină se simțea 
necesitatea rrtâririi capacității 
de fabricare a acestor piese. A 
recurge la import era. desigur, 
o soluție simplă, dar costisitoa
re. Importurile au fost suplinite 
în condiții foarte bune o*» noile 
mașini, ale căror performanțe 
tehnice sint pe deplin compara
bile cu cele ale produselor unor 

/reputate firme străine. Econo
miile realizate prin această in
vestiție de ingeniozitate și hăr
nicie se cifrează la peste 500 000 
Jei valută.

,Un alt exemplu. La operația 
de freza.re a ferestrei reducției 
— un.a dintre cele mai impor
tante țiort-șcule folosite în do
meniul mașinilor unelte — e- 
xista un minus de capacitate. 
Pentru a suplini acest deficit, 
mai ales că există contracte de 
lungă durată la export pentru 
aceste'produse în Polonia, Ceho
slovacia și R.D.G., a fost reali
zată o mașină 'cu patru capete 
de lucru. Creșterea productivi^ 
lății muncii este dfi cel puțin 
400 la sută. în paralel, se'obține 
o reducere substanțială a efor- • 
tului fizic și o creștere a cali
tății execuției. De același „suc
ces de public" s-au bucurat si 
alte realizări ale grupului de 
autoutilare. Cele 6 mașini' de 
pilit construite în uzină, de e- 
xemplu. au redus considerabil 
efortul fizic în secția de sculă- 
rie, permițînd. totodată, crește
rea productivității muncii de 
peste 2 ori. ,

Găsire^ unor soluții cît mal ■> 
avantajoase pentru acoperirea 
nevoilor zilnice ale producției ii 
duce, de multe ori, pe construc
tori la depășirea limitelor pe 
care le indică cel? mai noj lu
crări de specialitate. Mașina 
semiautomată pentru executa
rea canalelor de evacuare 
șpanului, de exemplu, care se 
construiește în prezent în cola
borare cu Uzina de autocamioane 
Brașov este un unicat mondial. 
Ingeniozitatea, nivelul tehnic 
deosebit sînt de altfel, atribu
tele tuturor creațiilor tehnic? 
ale muncitorilor și speculișiil>r 
de la U.M.F. Iată de ce. afirma
ția inginerului șef al uzinei, 
Valeriu Matache, care remarca 
faptul că aici ingeniozitatea teh

nică est? o componentă obișnu
ită a . aeti vi tatii cotidiene, este 
pe deplin justificată.

V. IOAN

| EDITORIALE
ZENO SIM1ON — Biochi

mie cuantică și interacții 
specifice.

Cartea reușește să prezin
te utilizarea principiilor chi
miei cuantice \și chimiei fi
zice la domeniul mult niâi 
compjex al bipehimiei și in 
special la aplicarea specifi
cității extrem de ridicate a 
interacțiilor între macromo- 
leculele organismului viu. .O 
lucrare utilă nu numai cer
cetătorilor tineri ci și studen
ților din facultățile de pro
fil.

L. V. SAPOȘNIKOVA — 
Drumurile junglei

Rodul a doi ani de călător 
rii și studii întreprinse ele 
autoare jn .două regiuni mun
toase, greu accesibile, clin 
estul și sud-ve»tul Indiei, 
lucrarea oferă o - valoroasă 
contribuție la studiul etno
grafic al zonelor amintite. 
Ilustrată cu. numeroase foto
grafii, cartea constituie o 
lectură interesantă și deose
bit de instructivă pentru toți 
tinerii cititori, ea acoperind o 
zonă geografică despre căre 
s-a scris mai puțin in țar3 
noastră.

NORMAN L. ALLINGER. 
JANET ALLINGER. Struc
tura moleculelor organice.

Este recunoscut faptul că 
chimia organică modernă este 
o știință în continuă schim
bare. Fiind un domeniu ac
tiv de cercetare. în care se 
pun și se rezolvă in perma
nență probleme noi. chimia 
organică ridică pentru spe
cialist și o-serie de probleme 
de ordin pedagogic. Tocmai 
de aceea, apariția unei lu
crări destinate structurii mo
leculelor organice reprezintă 
un adevărat eveniment edito
rial așteptat de toți cei că
rora Ii se adresează — ele
vilor și. profesorilor de liceu, 
studenților facultăților de 
chimie, fizică, biologie sau 
geologie.
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ANIVERSAREA UNUI SFERT DE VEAC DE EXISTENȚA A ORGANELOR DE SECURITATE

ADUNAREA FESTIVĂ

DIN CAPITALĂ

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
mandantul suprem. Trompeții 
intonează onorul.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu 
este întâmpinat cu puterni
ce ovații. Intr-un singur glas 
miile de piepturi scandează 
minute în șir „Ceaușescu- 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul".

O gardă, constituită din mili
tari ai trupelor de securitate 
dintr-o unitate decorată cu Or
dinul „Steaua Republicii" clasa 
a II-a, prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însorit de Emil Bobu, ministrul 
de interne, trece în revistă gar
da de onoare.

Primiți cu vii aplauze și u- 
ra«le, în Prezidiul adunării 
festive au luat loc tovarășii 
Nicolae Cea-ușescu. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Cioară, 
Cornel Burtică, general de ar
mată Ion Ioniță, Emil Bobu, 
general-colonel Ioan Coman, ge
nerali și ofițeri activi și de re
zervă.

In sală erau prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ai 
conducerii Ministerului de In
terne, Ministerului Apărării Na
ționale și ai altor ministere, ac
tiviști de partid și de stat și ai 
organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, lucrători din 
aparatul central și teritorial de 
securitate, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Tovarășul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat dă 
citire Decretului Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care se conferă 
pentru contribuția deosebită a- 
dusă la apărarea și consolidarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului muncitor, cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la crea
rea organelor securității statu
lui, ordinul „Tudor Vladimires- 
cu" clasa I, generalului locote
nent Nicolae Gh. Doicaru, or
dinul „Apărarea Patriei" clasa I 
generalului locotenent Grigore 
N. Răduică și generalului maior 
Dumitru I. Radu, ordinul „Pen
tru servicii deosebite aduse în 
apărarea orînduirii sociale și de 
stat" clasa I, generalului maior 
Mihai M. Pacepa, ordinul ,,A- 
părarea Patriei" clasa a II-a 
generalului maior Alexandru S. 
Dumitraș-cu și generalului maior 
Emil I. Panaite, ordinul „Pen
tru servicii deosebite aduse în 
apărarea orînduirii sociale și 
de stat" clasa a II-a generalu
lui maior Mihai E. Ilie, genera
lului maior Viorel-Paul I. Ma
rinescu, „Ordinul Muncii" clasa 
a II-a colonelului Emil V. 
Macri.

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

înaltele distincții acordate sînt 
mărturii evidente de prețuire a 
activității desfășurate de către 
lucrătorii de securitate in apăra
rea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a contribuției aduse 
de ei la îndeplinirea cu răspun
dere și vigilență a înaltelor sar
cini și misiuni încredințate lor 
de partid și conducerea de stat.

înaltele ordine sînt înmuiate 
intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După solemnitatea decorării, 
a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu, care a spus :

Faptul că la aniversarea a 25 
de ani de existență a securității 
statului vă avem în mijlo
cul nostru, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu alți con
ducători ai partidului și statului, 
semnifică pentru noi nu numai 
onoarea ce ne-o faceți de a 
conferi dimensiuni de înaltă 
sărbătoare acestui eveniment, 
dar — înainte de toate — încă 
o grăitoare dovadă a atenției și 
grijii deosebite pe care condu
cerea partidului și statului, 
dumneavoastră personal, le a- 
cordați aparatului de stat și, în 
acest context, activității organe
lor de securitate, astfel încît ele 
să corespundă cît mai deplin, 
în fiecare etapă, rolului și mi
siunilor ce le sînt încredințate.

In acest moment solemn, vă 
rugăm să ne permiteți, mult 
stimate tovarășe Ceaușescu, să 
vă adresăm din inimă, mulțu
mirile noastre fierbinți pentru 
onoarea ce ne-o faceți, prin 
participarea la această aniver
sare, pentru înaltele distincții 
pe care le-ați conferit ca semn 
al prețuirii activității organelor 
de securitate și care, dincolo de 
rezonanțele afective ce le am
plifică în inimile noastre, 
constituie pentru noi un puter
nic moment emulativ, de educa
ție partinică și de îmbărbătare, 
în slujirea, pe mai departe, a 
intereselor patriei, națiunii noas
tre socialiste.

Sărbătorirea unui sfert de 
secol de la crearea organelor-de 
securitate are loc în condițiile 
în care întregul nostru popor — 
într-o unitate de monolit in ju
rul partidului, al Comitetului

Cu prilejul aniversării unui 
sfert de veac de la crearea or
ganelor de securitate, vineri 
după-amiază, la Ministerul de 
Interne a avut loc solemnitatea 
înmînării de ordine ale Repu
blicii Socialiste România unor 
lucrători de securitate, pentru 
contribuția adusă la apărarea 
cuceririlor revoluționare ale po

său Central, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu — dă 
viață, cu minunata sa capacitate 
creatoare, cu talentul și hărni
cia’ lui, programului elaborat de 
Congresul, al X-lea și de Confe
rința Națională ale partidului.

Dezvoltarea armonioasă, într-o 
dinamică fără precedent a eco
nomiei, științei, culturii și învă- 
țămîntului, transformările înno
itoare din structura socială fun
damentează nivelul tot mai 
înalt de civilizație, de bunăstare 
materială și spirituală a poporu
lui nostru, explică participarea 
tot mai activă a României Ia 
circuitul mondial al valorilor, 
autoritatea și prestigiul din ce 
în ce mai mari de care se bu
cură țara noastră în relațiile qu 
celelalte state și popoare.

Avem deosebita satisfacție și 
mîndrie patriotică pentru faptul 
că la promovarea și realizarea 
nobilelor deziderate ale popoare
lor, România socialistă, partidul 
nostru își aduc o contribuție 
unanim recunoscută pe toate 
meridianele planetei.

Vasta activitate internațională 
a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, se 
caracterizează printr-o excepțio
nală contribuție la soluționarea 
problemelor majore ale contem
poraneității, în interesul poporu
lui român, în consens cu idea
lurile cele mai luminoase ale 
tuturor popoarelor lumii.

Vă rog să-mi permiteți, iubite 
tovarășe Ceaușescu, și cu acest 
prilej, să dau expresie senti
mentelor de profundă gratitudi
ne ale personalului Ministeru
lui de Interne, care — împreună 
cu întregul nostru popor — a 
urmărit cu deosebit interes vi
zita istorică pe care dumnea
voastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o 
în unele țări ale continentului 
latino-american, bucurîndu-se 
cu legitimă mîndrie de rezulta
tele-obținute în mesajul de pace, 
înțelegere și colaborare, căruia 
i-ați dat curs în modul cel mai 
strălucit în numele partidului, 
poporului, patriei noastre socia
liste.

Referindu-se la drumul par
curs de organele de securitate — 
odată cu țara — drum ce se 
integrează organic în etapele 
dezvoltării și consolidării orîn- 
duirii socialiste, ale luptei 
poporului nostru pentru apăra
rea cuceririlor sale revoluționare, 
vorbitorul a spus în conti
nuare. Rezultatele pe care și or
ganele de securitate le-au obținut 
în acest pătrar de veac, crește
rea eficienței muncii noastre in 
anii de după Congresul al 
IX-lea, se datoresc conducerii 
nemijlocite, permanente de că
tre partid. Pentru așezarea mun
cii de securitate pe o bază prin
cipială, partinică, pentru întro
narea în întreaga noastră acti
vitate a principiilor legalității și 
umanismului socialist, a respec
tului față de adevăr, și dreptate, 
o importanța excepțională au a- 
vut-o îndrumările deosebit de 
prețioase, primite din partea 
secretarului general al partidu
lui, comandantul nostru suprem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Doresc, de aceea — în numele 
cadrelor aparatului de securi
tate, al întregului personal al 
Ministerului de Interne — să 
aduc, și cu acest prilej, mulțu
mirile noastre fierbinți condu
cerii partidului și statului, dum
neavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
ajutorul imens pe care l-ați a- 
cordat permanent organelor de 
securitate și să vă asigurăm că 
vom milita fără preget pentru 
a sluji cu devotament cauza 
partidului, poporului, interesele 
patriei.

Cu toate că ne găsim într-un 
cadru sărbătoresc, tovarăși, nu 
putem să trecem cu vederea 
faptul că în activitatea organe
lor de securitate s-au manifes- 
tat — în decursul anilor — o 
serie de neajunsuri, lipsuri, gre
șeli, uneori destul de grave. Cu 
principialitatea, curajul și fer
mitatea proprii comuniștilor, 
conducerea partidului și statu
lui, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au dezvăluit și con
damnat în fața întregului popor 
abuzurile și ilegalitățile săvîr- 
șite într-o anumită perioadă din 
trecut, au atras atenția, în repe
tate rînduri, asupra faptului că 
activitatea de securitate trebuie 
să fie pătrunsă la toate nivelu
rile de spirit partinic, de respect 
pentru lege, pentru adevăr și 
dreptate. Vă raportăm, tovarășe 
comandant suprem, că sîntem 
hotăriți să acționăm ferm ca în
treaga muncă de securitate să 
se desfășoare potrivit concepției 
partidului privind rolul și locul 
pe care aceste organe le au în 
sistemul organelor statului nos
tru.

Sporindu-ne fermitatea și 
combativitatea față de orice 
fapte antisociale, vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom acționa și mai 

Decorarea unor lucrători de securitate
porului, la îndeplinirea sarcini
lor și misiunilor încredințate de 
partid și guvern organelor de 
securitate. Distincțiile au fost 
înmînate de general-colonel Ion 
Coman, membru al Consiliului 
de Stat, care i-a felicitat pe cei 
decorați în numele Comitetului 
Central al P.C.R., al Consiliului 

energic, în spiritul legalității și 
echității comuniste. Vă asigu
răm că activitatea organelor de 
securitate, ca și a celorlalte or
gane ale Ministerului de Inter
ne, va fi îndreptată și în viitor 
numai și numai împotriva ace
lora care încalcă legile țării, 
care încearcă să se opună mer
sului înainte al construcției 
noastre socialiste.

Sîntem conștienți că îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin la 
un înalt nivel calitativ presu
pune — ca o condiție sine qua 
non — perfecționarea pregătirii 
cadrelor.

De aceea, ne preocupăm ca 
la baza întregului proces de pre
gătire să situăm însușirea te
meinică a documentelor de 
partid, a legilor țării, a ordine
lor Comandantului nostru su
prem. In spiritul documentelor 
partidului, concepem pregătirea 
politico-ideologică, de speciali
tate și militară a personalului 
securității statului ca un tot u- 
nitar, prin care să asigurăm for
marea și creșterea unor cadre 
eu o înaltă conștiință politică, 
competență și răspundere pro
fesională, exigență și combativi
tate revoluționară, cu un dez
voltat discernămînt politic și ju
ridic, cu . o comportare irepro
șabilă.

Vâ raportăm, tovarășe Co
mandant suprem, că noi, mem
brii Consiliului de conducere a 
ministerului, comandanții de u- 
nități și subunități, simțim răs
punderea deosebită pe care o 
purtăm pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne re
vin, că sîntem hotăriți să facem 
totul pentru a fi la înălțimea 
acestei răspunderi.

Exemplul dumneavoastră în- 
suflețitor — de revoluționar 
marxist-leninist călit la flacăra 
luptei pentru fericirea patriei 
și a poporului, de luptător cu
tezător pentru adevăr și drep
tate, de militant neobosit pen
tru propășirea și înălțarea Ro
mâniei, pentru progres și pace 
în lume — constituie pentru 
noi, ca și pentru întregul popor, 
modelul suprem de viață și 
muncă comunistă. Ne angajăm 
solemn să slujim cu credință și 
abnegație partidul, cauza nobilă 
a poporului, înaltele idealuri ale 
socialismului și comunismului.

Mulțumind în numele celor 
decorați, general locotenent 
Nicolae Doicaru, prim-adjunct 
al ministrului de interne, a ară
tat :

Ca ostaș al Partidului Comu
nist Român, ca militar, permi- 
teți-mi să vă exprim profunda 
mulțumire și recunoștință pen
tru înalta distincție ce mi-a fost 
acordată direct din mîinile 
dumneavoastră, astăzi, la un 
sfert de veac de activitate a 
organelor de securitate, sub con
ducerea partidului.

Văd în aceasta aprecierea 
dată de conducerea partidului 
și statului, de dumneavoastră 
personal, modestei mele contri
buții în munca de securitate și, 
in special, văd în aceasta apre
cierea dată efectivelor din com
partimentele in rîndul cărora 
îmi desfășor activitatea de 28 
de ani.

în 1945, cînd am fost trimis de 
partid să lucrez in securitate, 
a spus în continuare vorbitorul, 
eram strungar, aveam 23 de ani; 
astăzi sint general in forțele ar
mate ale țării. Drumul parcurs, 
lupta, bătăliile desfășurate nu 
au fost deloc ușoare. Am avut 
victorii, satisfacții, dar și insuc
cese, greșeli, lipsuri. Sînt con
vins că avem încă foarte multa 
de făcut.

Am străbătut acest drum, pen
tru că în întreaga mea activi
tate am simțit permanent spri
jinul partidului, al conducerii 
sale, al dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe coman
dant suprem, prin orientarea, 
căiirea, încurajarea și criticile 
la timp făcute, toate ajutindu- 
mă să mă formez ca cetățean, 
ca membru de partid, ca militar.

Sint astăzi în securitatea sta
tului cadre ce nu au împlinit 
încă vîrsta jubileului pe care~ îl 
sărbătorim. Acestea pot învăța 
— sint sigur — din lipsurile 
noastre, ale celor mai în vîrsta, 
din greșelile noastre trecute sau 
mai recente, dar și din expe
riența noastră, numai și numai 
dacă se vor socoti în fiecare 
clipă a vieții lor, că sînt sluji
tori credincioși ai intereselor 
poporului, fii devotați ai natiu^ 
nii noastre socialiste și numai 
dacă vor avea în permanență 
strînse legături cu masele de 
oameni ai muncii.

în calitatea mea de comunist, 
de membru al Consiliului de 
conducere a Ministerului de In
terne. vă asigur, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, că 
vom face totul pentru a ridica 
combativitatea efectivelor noas
tre, pentru a bara și lichida din 
fașă orice uneltiri ale servicii
lor de spionaj străin și ale al
tor elemente infractoare.

Exprimînd totala adeziune 
față de politica internă și ex

de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal.

Mulțumind pentru înaltele 
distincții, cei decorați au asigu
rat conducerea de partid și de 
stat, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că organele 
de securitate iși vor face și de 
acum înainte pe deplin datoria, 

ternă a partidului și statului 
nostru, raportez că vom milita 
neobosiți pentru a ne aduce mo
desta contribuție, alături de în
tregul nostru popor, la continua 
dezvoltare și înflorire a patriei 
noastre, la creșterea marelui 
prestigiu de care se bucură 
România socialistă, pe toate me
ridianele globului.

Ca și ceilalți ofițeri, care au 
fost distinși cu înalte ordine ale 
Republicii Socialiste ' România, 
a spus colonelul de securitate 
Emil Macri, sînt stăpînit de o 
puternică emoție și o caldă re
cunoștință, pentru deosebita 
cinste ca această distincție să- 
mi fie acordată personal de con
ducătorul partidului și statului 
nostru.

Prezența dumneavoastră, iubite 
tovarășe Secretar general, con
stituie pentru noi o mare onoa
re și în același timp, o dovadă 
a grijii permanente ce o mani
festați față de cei care-și des
fășoară activitatea în aparatul 
de securitate.

în acest cadru solemn, doresc 
să-mi exprim sentimentul de a- 
dîncă prețuire și stimă față de 
înțeleaptă conducere a partidu
lui și statului, față de persoana 
celui mai strălucit fiu al poporu
lui român — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Uniți în jurul partidului, a 
conducerii sale, uniți în jurul 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
simbolizează voința spre mai 
bine a întregului popor, noi ca
drele de securitate, alături de 
toți fiii patriei ne exprimăm 
hotărîrea de neclintit de a lupta 
pentru înfăptuirea idealurilor 
de progres și bunăstare, de înăl
țare a României pe treptele 
înalte ale societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Transpunînd în viață hotărî- 
rile de partid și acționînd în 
spiritul legilor țării, vom desfă
șura o activitate susținută pen
tru adevăr și dreptate, ne vom 
face pe deplin datoria față de 
popor, îndeplinindu-ne în cele 
mai bune condiții misiunile în
credințate.

Generalul maior Dumitru Ra
du, șeful Inspectoratului jude
țean Bacău al Ministerului de 
Interne a spus printre altele : 

Mulțumind din adîncul. ființei 
mele pentru înalta distincție pe 
care am primit-o din mîinile 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
comandant suprem, văd în a- 
ceasta, ca și toți ceilalți tova
răși ai mei decorați, pe lingă 
răsplătirea activității noastre, 
încă o dovadă a aprecierii pe 
care conducerea partidului și 
statului, dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o acordați aparatului de secu
ritate, străduinței acestuia de 
a-și îndeplini in cît mai bune 
condiții misiunile încredințate 
de partid și popor.

Distincțiile semnifică pentru 
noi, totodată, și îndatorirea ce 
ne revine în calitate de comu
niști, de cadre ale aparatului 
de securitate, de a ne perfecțio
na necontenit propria muncă, 
contribuind astfel la sporirea e- 
ficienței întregii noastre activi
tăți, activitate pusă necondițio
nat în slujba înfăptuirii măre
țului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Vă asigur, tovarășe comandant 
suprem, că efectivul unității din 
care fac parte și de care răs
pund își va face și pe mai de
parte, pe deplin datoria față de 
patrie, popor și partid.

Vom acționa în spiritul înaltei 
responsabilități pentru îndepli
nirea hotărîrilor de partid, a 
respectării legilor țării, a tra
ducerii în viață a ordinelor și 
prețioaselor dv. indicații, con
știenți că succesele noastre pot 
fi asigurate numai prin condu
cerea și îndrumarea permanentă 
de către partid.

Permiteți-mi, tovarășe coman
dant suprem, să-mi reînnoiesc 
și cu acest prilej, legămintul de 
a fi și pe viitor un luptător de 
nădejde pentru cauza partidu
lui, a națiunii noastre socia
liste.

Să trăiți. tovarășe comandant 
suprem !

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost sub
liniată în repetate rînduri de a- 
plauze puternice și entuziaste. 
Minute în șir răsună urale pen
tru Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Lucrătorii din Securitatea Sta
tului și-au exprimat și cu acest 
prilej adeziunea lor deplină față 
de politica partidului, hotărîrea 
nețărmurită de a-și consacra 
toate forțele pentru înfăptuirea 
sarcinilor de mare răspundere 
ce le-au fost încredințate, în a- 
părarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostru muncitor, 
pentru apărarea independenței 
și suveranității României socia
liste.

că vor apăra cu vigilență și răs
pundere cuceririle revoluționare 
ale poporului, marile înfăptuiri 
ale socialismului.

Au fost prezenți Emil Bobu, 
ministru de interne, primii-ad- 
juncți și adjuncții ministrului 
de interne, membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului 
de interne, generali și ofițeri.

(Urmare din pag. I) 

noastră, de făurire a bunăstării 
și fericirii întregii națiuni. 
(Aplauze puternice).

Fără îndoială că, în asemenea 
împrejurări, cu totul altele sînt 
și preocupările și sarcinile or
ganelor de securitate decît cele 
care le stăteau în fată cu 25 
de ani în urmă. De fapt, activi
tatea organelor de securitate a 
început ceva mai înainte, odată 
cu constituirea primului guvern 
democratic în martie 1945 ; aces
te organe s-au dezvoltat și con
solidat in lupta pentru lichida
rea forțelor reacționare, pentru 
cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare, pentru în
făptuirea revoluției popular-de- 
mocratice și trecerea la revolu
ția socialistă în patria noastră. 
Tocmai în acești ani de lupte 
grele cu forțele reacționare, cu 
clasele exploatatoare, s-au afir
mat și s-au creat organele de 
securitate ale puterii muncito
rilor și țăranilor, s-au făurit ca
drele care au înfăptuit neabă
tut directivele partidului și gu
vernului. Ele și-au făcut datoria 
față de clasa muncitoare, față 
de popor, apărind cuceririle re
voluționare, dînd lovituri nimi
citoare tuturor acelora care au 
încercat, într-o formă sau alta, 
să împiedice poporul nostru 
de a trece la construirea so
cietății socialiste. (Aplauze, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Este adevărat că toate acestea 
aparțin trecutului. în acești ani 
poporul român a obținut victo
rii de importanță istorică, 
parcurgînd cîteva etape în dez
voltarea sa economico-socială. 
Socialismul a triumfat cu desă- 
virșire pe pămîntul României ; 
au fost lichidate pentru totdeau
na clasele exploatatoare. Socie
tatea noastră devine tot mai o- 
mogenă, se dezvoltă și se con
solidează unitatea poporului 
nostru, a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, 
sub conducerea comuniștilor, 
merg ferm înainte pentru a în
făptui sarcinile noii etape a dez
voltării societății noastre — so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată.

Toate aceste succese remarca
bile obținute de poporul român, 
demonstrează justețea politicii 
marxist-Ieniniste a partidului 
nostru, arată că partidul a știut 
să aplice în mod creator ade
vărurile generale ale socialis
mului la condițiile concrete din 
România, să găsească formele 
cele mai potrivite de organizare 
și unire a eforturilor întregului 
popor pentru obținerea acestor 
victorii istorice. Tocmai această 
politică, marxist-leninistă, apli
cată în mod creator, care a dus 
la obținerea acestor victorii, a 
făcut ca și organele de securita
te, precum și celelalte organe 
ale statului nostru, să-și poată 
îndeplini în bune condițiuni 
sarcinile și îndatoririle puse in 
fafa lor de partid și guvern, să 
răspundă așteptărilor pe care 
clasa muncitoare și poporul Ie-a 
pus în aceste organe. (Aplauze 
prelungite).

Știți bine că a trebuit să în
vingem multe greutăți — atit 
economice cît și politice — iu 
dezvoltarea generală a societății 
noastre, în construcția socialis
mului, că în această activitate 
tumultoasă s-au comis, din pă
cate, și unele greșeli, unele a- 
buzuri, străine de politica par
tidului, de esența însăși a socie
tății noi pe care o edificăm. 
Dar, in ciuda tuturor acestor 
greutăți, a greșelilor săvirșite, 
partidul a știut să înlăture la 
timp neajunsurile, să găsească 
mijloacele și căile depășirii lor, 
să asigure mersul înainte al 
poporului nostru pe drumul so
cialismului.

Acum, cînd facem bilanțul ac
tivității organelor de securitate, 
nu putem să nu reamintim bi
lanțul general al societății noas
tre, faptul că am obținut suc
cese remarcabile, că România 
se dezvoltă neîncetat, în rit
muri înalte, că bunăstarea ma
terială și spirituală a întregului 
nostru popor este tocmai rezul
tatul acestor victorii mărețe in 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze prelungite). Drumul 
parcurs de organele de securi
tate este strîns legat de drumul 
parcurs de poporul nostru in 
construcția socialismului. în 
fiecare etapă, în fiecare perioa
dă, organele de securitate au 
trebuit să facă față și să-și în
deplinească îndatoririle care 
le-au revenit.

Acum, la a 25-a aniversare 
putem spune că și în ce pri
vește activitatea organelor de 
securitate — analizind și plusu
rile și minusurile — avem un 
bilanț pozitiv (Aplauze pu
ternice), că aceste organe și-au 
făcut datoria față de popor, au 
înfăptuit neabătut politica par
tidului și guvernului. Pentru 
toată această activitate desfă
șurată cu bune rezultate țin să 
adresez cele mai calde felicitări 
tuturor lucrătorilor de securita
te. (Aplauze prelungite, urale, se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R."). 

Aș dori, cu acest prilej, să 
aduc, de asemenea, un omagiu, 
acelora care au activat în rîu- 
dul organelor de securitate. 
Unii nu mai sînt în viață, au 
căzut în luptă cu dușmanul, al
ții, in virtutea legilor naturii, se 
găsesc în inactivitate. Dar, con
sider că merită să vorbim și 
de aceia care în primii ani au 
făcut multe sacrificii și au 
adus o contribuție de, seamă 
la. dezvoltarea organelor noastre 
de securitate, la înfăptuirea po
liticii partidului și statului. (A- 
plauze prelungite).

Am reamintit acum de toate 
acestea nu de dragul de a face 
istorie, ci pentru a trage unele 
învățăminte, nu numai pentru 
noi. ci cu valabilitate mai gene
rală. Acest lucru îmi este su
gerat de unele evenimente re
cente — si mă refer. îndeosebi, 
la evenimentele din Chile. Ex
periența luptei revoluționare 

din România din perioada de 
după eliberare pînă la cuceri
rea puterii politice și apoi din 
anii înfăptuirii socialismului, 
demonstrează cu toată clarita
tea că mijloacele și căile prin 
care este cucerită puterea po
litică — pașnice sau nepașnice 

depind de raportul de for
te, de felul în care masele 
populare devin conștiente și 
pot. Ia un moment dat, să im
pună, într-o formă sau alta, 
schimbările necesare în tara 
respectivă. Dar, indiferent de 
aceste căi — care pot si vor 
fi întotdeauna diverse — odată 
instaurată puterea maselor 
populare, a clasei muncitoare, 
a țărănimii si intelectualității, 
din momentul în care poporul 
devine pentru prima dată stă- 
pîn pe destinele sale, el tre
buie — dacă dorește să asigure 
mersul înainte al revoluției și 
făurirea noii orinduiri — să-și 
creeze și organele proprii ale 
puterii de stat, începînd cu ar
mata, cu organele de securita
te, cu întregul aparat de stat. 
Nu se poate construi o orîn- 
duire nouă menținind vechiul 
aparat de stat ’ El trebuie 
transformat in mod revoluțio
nar menținind ceea ce este 
progresist, ceea ce se atașează 
trup și suflet intereselor revo
luției, schimbării societății pe 
cale revoluționară, ințăturînd 
totodată ceea ce se opune nou
lui I Numai pe această cale se 
poate construi o nouă orîndui- 
re socială ! (Aplauze, urale. Se 
scandează : „Ceaușescu si po
porul").

Experiența transformărilor 
revoluționare din România, ca 
de altfel si a celor din alte 
țări socialiste sau care se dez
voltă pe o cale nouă, democra
tică, este foarte elocventă în 
această direcție. Știți bine că 
partidul nostru s-a orientat de 
la început, de fapt din primele 
zile de după Eliberare spre 
crearea unor forțe armate pro
prii, a unor forțe proprii de a- 
părare a cuceririlor revoluțio
nare, că am acționat in mod 
consecvent pentru înnoirea or
ganelor vechi ale aparatului 
Ministerului de Interne, pentru 
organizarea cu participarea di
rectă a clasei muncitoare a a- 
cestor organe, chemate să ape
re cuceririle revoluționare, să 
respingă orice încercare a duș
manului de clasă de a împiedi
ca procesul de transformări re
voluționare din România. Fără 
îndoială am acordat întotdeau
na atenție atragerii de partea 
revoluției și transformărilor 
socialiste, a tuturor forțelor 
care au înțeles că trebuie să 
rupă cu trecutul. Așa am pro
cedat cu armata, care în cea 
mai mare parte, aproape în to
talitatea ei, inclusiv 
militare, s-a alăturat 
partidului nostru,

cadrele 
politicii 

a susținut * 
activ toate măsurile de dezvol
tare revoluționară a României. 
Așa am procedat și cu alte or
gane de stat. Am avut totdea
una grijă, ca, menținind ceea 
ce este bun, să întărim organe
le respective, să le reorganizăm 
pe o bază nouă, revoluționară, 
să le dăm un conținut de clasă 
pentru a le transforma în or
gane ale dictaturii proletaria
tului, în organe ale puterii 
muncitorești și țărănești. A- 
ceasta a fost condiția esențială 
a tuturor succeselor pe care 
le-am obținut ! Dacă nu am fi 
făcut aceasta, fără îndoială că 
n-am fi putut înfăptui cu suc
ces socialismul, n-am fi putut 
obține toate victoriile pe care 
le-am înregistrat pină acum. 
(Aplauze puternice).

Aceste învățăminte ale 
voltării revoluției socialiste 
România iși păstrează pe de
plin valabilitatea. Orice popor 
care trece pe calea dezvoltării 
noi, democratice, care-si pro
pune să înfăptuiască prefaceri 
social-economice revoluționare, 
trebuie să-și făurească si for
țele necesare, șă-și creeze apa
ratul propriu de stat. forțele 
armate, organele proprii de 
securitate, de justiție, care să 
servească interesele poporului, 
cauza dezvoltării pe 
nouă, democratică a 
(Aplauze puternice).

M-am referit numai 
tă latură a experienței noastre 
deoarece in alte împrejurări, 
am vorbit și de faptul că orice 
orinduire socială nouă nu poa
te fi decit rodul activității uni
te a maselor largi populare, al 
unității clasei muncitoare. ță
rănimii și intelectualității. a 
întregului popor, care trebuie 
să fie convins de justețea trans
formărilor profund înnoitoare, 
să urmeze neabătut 
forțelor revoluționare, 
datorită faptului că 
nostru a știut să aplice adevă
rurile generale ale construcției 
socialiste la condițiile concrete 
ale României, am reușit să fa
cem ca transformările revoluțio
nare să ducă la întărirea în fie
care etapă istorică a adeziunii 
maselor largi populare la cauza 
socialismului. Chiar atunci cînd 

o cale 
societății.

ia aceas-

politica 
Tocmai 
partidul

a țrebpit să învingem un șir de 
greutăți, să înlăturăm unele gre
șeli, ne-am adresat poporului, 
am discutat cu poporul și numai 
împreună cu el am pășit înainte 
spre o nouă etapă de dezvoltare 
a societății noastre. Aceasta de 
fapt este esențialul în făurirea 
oricărei orinduiri noi, socialiste. 
(Aplauze puternice).

în aceste împrejurări este ne
cesar ca clasa muncitoare, po
porul, să asigure un control e- 
fectiv asupra organelor puterii 
de stat, astfel ca ele să-și înde
plinească în orice condițiuni în
datoririle fată de popor. A ne
socoti aceste învățăminte, a 
lăsa — așa cpm s-a întimplat în 
Chile — ca organele de stat să 
rămînă în afara preocupărilor 
pentru înfăptuirea transformă
rilor revoluționare, să fie consi
derate ca ceva deasupra poporu
lui, nu poate decit să ducă la 
eșecul luptei revoluționare. în 
orice împrejurări, poporul, con- 
struindu-și organele proprii ale 
puterii, transformîndu-le pe cele 
vechi, integrîndu-le în lupta sa

pentru schimbări economico-so- 
ciale revoluționare, trebuie să 
exercite permanent controlul, 
îndrumarea acestor organe ale 
puterii de stat I Aceasta este 
garanția că aceste organe vor 
face întotdeauna ceea ce trebuie 
pentru victoria revoluției, vor 
servi poporul, cauza transfor
mării revoluționare în tara res
pectivă. (Aplauze puternice).

Mă refer la aceste învățămin
te din trecut, pentru că ele tre
buie să fie prezente și în acti
vitatea noastră actuală. Desigur, 
ne aflăm în altă etapă de dez
voltare, dar nu trebuie să uităm 
nici un moment că deși socia
lismul a învins pe deplin în 
România, și am trecut la o eta
pă nouă de dezvoltare, deși cla
sele exploatatoare au fost lichi
date de mult, totuși, pe plan 
internațional mai există forțe 
reacționare, ostile socialismului. 
Influente și agenți ai acestor 
forțe reacționare pătrund și vor 
mai pătrunde și în viitor și în 
România, dacă organele și apa
ratul nostru de stat — vorbind 
concret, organele noastre de 
securitate — nu Vor fi vigilente, 
nu-și ‘vor face cum trebuie da
toria față de cauza revoluției.

• față de cauza socialismului, față 
de popor.

De aceea, sărbătorind împli
nirea a 25 de ani de activitate 
a organelor de securitate, dînd 
o înaltă apreciere activității lor 
de pînă acum, doresc, totodată, 
să menționez că în fața secu
rității statului, a organelor 
noastre din Ministerul de In
terne, a întregului nostru aparat 
de stat stau sarcini de mare 
importantă.

Am criticat, de multe ori ne
ajunsurile din munca organelor 
de securitate și nu numai după 
Congresul al IX-lea. Tovarășii 
mai vechi în activul de partid 
și în organele de securitate știu 
bine că și în 1954, în sala „Di
namo" am discutat despre gre
șelile și lipsurile organelor de 
securitate, că și în 1955, în 1956, 
1959, și în alți ani, am criticat, 
citeodată destul de ferm, de ho- 
tărît greșelile și abuzurile ce s-au 
săvîrșit în anumite împrejurări. 
Dar așa cum am mai spus, toate 
acestea aparțin acum trecutului. 
Măsurile luate după Congresul 
al IX-lea, și mai cu seamă cele 
luate în 1968, pentru a întrona 
cu desăvârșire legalitatea, res
pectarea legilor revoluționare, a 
normelor de partid in activita
tea organelor de securitate, 
și-au spus cuvîntul. Putem spu
ne, că in toată această perioadă 
organele de securitate au înfăp
tuit, in bune condițiuni, sarci
nile care le-au stat in față. Nici 
în viitor, nu trebuie însă să 
admitem sub nici un motiv, ca 
în activitatea organelor de secu
ritate să-și facă Ioc anumite 
greșeli, să se accepte in vreun 
fel slăbirea exigenței, a preocu
părilor pentru întărirea spiritu
lui de înaltă responsabilitate în 
aplicarea legilor țării și apăra
rea cuceririlor revoluționare, 
pentru a face ca numai și nu
mai dușmanii construcției so
cialiste, dușmanii independenței 
și suveranității țării să cunoas
că și să simtă cu putere mina 
înarmată a clasei muncitoare, a 
poporului nostru, ca nici un 
cetățean care participă la edi
ficarea socialistă a patriei 
noastre să nu sufere pe ne
drept ! Aceasta trebuie să fie in 
permanență conduita organelor 
noastre de securitate, în întrea
ga lor activitate ! Numai astfel 
ele își vor face în bune condi- 
țiuni datoria față de revoluție, 
față de popor, față de partid. 
(Aplauze puternice).

Vreau să fiu foarte clar înțe
les și de data aceasta, tovarăși. 
Socialismul reprezintă societatea 
cea mai umană, orînduirea care 
urmărește să descătușeze forțele 
creatoare ale omului, să-i creeze 
condițiuni de manifestare a per
sonalității sale în toate dome
niile de activitate. Facem totul 
pentru a găsi formele cele mai 
corespunzătoare de participare 
a maselor largi populare la con
ducerea tuturor domeniilor de 
activitate. Considerăm dezvolta
rea democrației socialiste, parti
ciparea poporului la elaborarea 
și înfăptuirea- politicii de cons
trucție socialistă ca o problemă 
esențială pentru victoria socia
lismului. Nu se poate construi o 
orinduire nouă fără participa
rea conștientă a întregului po
por la înfăptuirea ei. Aceasta 
este de altfel, una din proble
mele de bază ale concepției mar
xiste despre dezvoltarea socie
tății, a făuririi de către po
porul însuși a destinelor sale, a 
istoriei și a viitorului său.

Vom face lotul pentru a adin
ei și dezvolta democrația socia
listă, pentru a perfecționa for
mele de participare a maselor 
largi populare la conducerea o- 
rînduirii noastre socialiste. Din 
acest punct de vedere, cred că 
lucrurile sint clare pentru toată 
lumea. Organele de securitate au 
datoria de a înfăptui directivele 
partidului și statului in asigu
rarea respectării legilor și a con- 
dițiunilor legale de manifestare 
a maselor populare, de partici
parea lor Ia conducerea întregii 
activități.

Dar, așa cum am spus, nu 
trăim izolați ; deci nu putem 
considera că România este sau 
va fi în afara preocupărilor duș
manilor socialismului. De aceea, 
sarcina organelor de securitate 
este de a acționa împotriva ace
lora care vor încerca să împie
dice poporul să-și exercite rolul 
său în făurirea orînduirii socia
liste ; ele trebuie să apere cuce
ririle poporului, să-i apere viața 
pașnică, să apere suveranitatea 
și independența patriei, împo
triva oricui ar îndrăzni să se a- 
tingă de ele. (Aplauze puternice, 
.prelungite).

Nu doresc să intru în amănun
te, pentru că munca organelor 
de securitate este diversă și nu 
în acest cadru și în acest mo
ment festiv este locul să discu
tăm despre aceasta. Dar fiecare, 
în sectorul său de activitate, tre

buie să aibă permanent in față 
aceste sarcini de bază ale lucră
torilor de securitate. Trebuie să 
ridicăm și mai mult nivelul pro
fesional, nivelul politic de înțe
legere a problemelor noi care se 
pun in actuala etapă de dezvol
tare a societății noastre, pentru 
că numai așa lucrătorul de secu
ritate — care în concepția mea, 
și cred că și a voastră, este un 
activist de partid lucrînd într-un 
domeniu special, — va puiea să 
se orienteze și să-și îndeplineas
că în bune condițiuni îndatori#, 
rile sale.

Trebuie să întărim exigența in 
muncă, disciplina, spiritul dc 
răspundere. Orice manifestare 
care poate dăuna mersului îna
inte. dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, adîncirii democra
ției, legalității socialiste, orice 
încercare din afară de a aduce 
daune orînduirii noastre și inde
pendenței țării, sub orice formă 
ar fi. trebuie să stea în atenția 
lucrătorilor de securitate. Nimic 
nu trebuie considerat câ este de 
mai mică importanță ! Totul 
trebuie analizat, judecat prin 
prisma sarcinilor generale care 
revin organelor de securitate !

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

Eu am pretenții mai mari la 
organele de securitate și aș dori 
ca și voi toți cei care lucrați in 
aceste organe să aveți asemenea 
pretenții față de voi înșivă, față 
de toți cei pe care-î conduceți. 
Trebuie să ridicăm nivelul acti
vității organelor de securitate la 
cerințele etapei noi în care ne 
găsim, încît ele să țină strîns 
pasul cu tot ceea ce se înfăp
tuiește de către poporul nostru 
în cadrul politicii trasate de 
Congresul al X-lea, de Confe
rința Națională.

Este necesară o legătură și mai 
strînsă a organelor de securitate 
cu masele populare, cu oamenii 
muncii din toate sectoarele de 
activitate. Forța, tăria organelor 
de securitate consta în legătura 
indisolubilă cu poporul, cu ma
sele populare ! Prin strinsa le-« 
gatură cu mamele, cu poporul, 
vom reuși ca nici- un dușman al 
construcției socialiste să nu se 
strecoare și să-și desfășoare 
activitatea nepedepsit ! Âcesl 
lucru trebuie să-1 avem întot
deauna în vedere, tovarăși ! 
(Aplauze). Trebuie, insă, să știm 
să deosebim pe dușmani de oa
menii care comit anumite gre
șeli. Pe aceștia din urmă să-i 
educăm : să mobilizăm colecti
vele lor de muncă pentru a-i 
transforma și a-i ajuta să par
ticipe activ Ia. întreaga noastră 
operă de schimbare revoluționa
ră a societății, de făurire a orîn
duirii noi, socialiste.

Așa cum am măi spus nu o 
dată, rolul organelor de secu
ritate este, nu de a taxa drept 
ostil orînduirii noastre pe toți 
care manifestă la un moment dat 
vreo nemulțumire sau alta. 
Dimpotrivă, rolul organelor 
securității este dc a ajuta, îm
preună cu oamenii muncii, cu 
masele populare la educarea, la 
transformarea acestor oameni, 
de a face că, în fond, nimeni 
— și repet — nimeni să nu poată 
fi pedepsit pe nedrept. Numai 
aceia care duc o activitate re
almente contrară intereselor 
poporului, cuceririlor socialis
te și independenței țării, să-și 
primească pedeapsa meritată ! 
Tocmai de aceea, ridicarea con
științei politice și a nivelului 
ideologic, constituie o cerință 
fundamentală pentru a putea 
face față noilor sarcini și noi
lor împrejurări ale activității 
importante pe care o desfășu- 
rați !

Âm deplina convingere că 
organele noastre de securitate, 
toii lucrătorii de securitate vor 
înțelege că cerințele pe care 
partidul le pune în fața lor 
trebuie îndeplinite în cele mai 
bune condiții. Sînt încredințat 
că. așa cum și în trecut au de
pus eforturi pentru a-și înde
plini îndatoririle față de par
tid și popor, organele noastre de 
securitate vor face totul și in 
viitor, in noile condițiuni ale 
dezvoltării noastre, pentru a fi 
la înălțimea cerințelor partidu
lui. pentru a acționa în strînsă 
unitate cu întregul popor, sub 
conducerea partidului — forța 
politică conducătoare a tuturor 
domeniilor de activitate, deci 
și a securității. Repet, eu consi
der organele securității ca un 
aparat al partidului, iar pe lu
crătorii de securitate ca activiști 
de partid. Ca atare ei sînt 
chemați să îndeplinească nea
bătut, în orice împrejurări, po
litica partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de prietenie eu ță
rile socialiste, cu toate po
poarele care luptă pentru dez
voltarea independentă, politica 
de colaborare cu toate statele,, 
de pace în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

In încheiere, doresc încă o dată 
să urez celor prezenți la aceas
tă adunare, tuturor lucrătorilor 
de securitate și din Ministerul 
de Interne, succese tot mai mari 
în activitatea lor, în ridicarea 
nivelului general al pregătirii 
profesionale și politice, pentru 
a fi apărători de nădejde ai 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului și ai independenței 
patriei. Multă sănătate și multă 
fericire ! (Urale . puternice ; 
aplauze prelungite ; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R." ! Cei 
prezenți in sală ovaționează în
delung pentru Partidul Comu
nist Rcmân, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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Un colectiv foarte tînăr ri o 
instalație nouă purtirid același 
nume; MELANA;IV/aceeași 
adresă : Combinatul de fibre siiy- 
tetiee Săvinești. Pînă acum o lună 

. toți, sau aprpape toți, erau șan- 
. tieriști, de atunci — operatori 
chimiști la o modernă instalație 
intrată în funcțiune „cu acte în 
regulă”, după cum ne ’ asigura 
Banca de Investiții. Ță început 
i-a unit strădania comună cu a 
constructorului de a recupera 
restanțele, acum sînt daruifi 
luptei pentru atingerea parame
trilor proiectați, mai devreme.

— S-a format deja un colectiv 
eveceptionăl acolo, vă veți con
vinge, ne spune ing.. Vasile Țin- 
tescu, orxanizaton.il Comitetului, 
județean Neamț al T.C.R. pen
tru investițiile de pe platforma 
Săvinești. Deși utilajele au ve
nit cu o întindere de. 7 luni, in
stalația a intrat în funcțiuiie 
doar cu două luni mai tîrziu. 
Dar st această întârziere va Ti 
recuperata foarte curând, pentru 
că instalația- va atinge parame
trii proiectați, nu după un an ci 
mult mai repede. A trecut doar 
o lună de la momentul inaugural 
și instalația produce cu 70 la 
sută din capăcitațe. adică cu -T0 
de procente peste prevederi; In 
acest fel, se va pulea realiza în
treaga producție planificată atît 
în acest an cît și în cel viitor.

Peste cîteva momente, condu
cerea secției află prin interfon că 
dorini să vizităm Melana IV. 
„Nu ® posibil acum, vine răs
punsul neașteptat. Avem proble
me. Poate mai tirzfti. Dacă ntf, 
mhneu. Și legăhi'ră TntfWdpta 
brusc.Ce ș® întîpijfl.ase ? Aln 
aflat abia după 7 ore. adică 
după ora 17. Programul se termi
nase de mult, dar nimeni din 

\i ■ conducerea secției nu plecase. 
Vreo defecțiune ?

— Nu, instalația merge foarte 
’ bine, dar eram pe punctul de a 

intra într-nn gol de materie pri
mă, ne spune ing. Victor Nico-, 

1 rj.ci. șef secție, partea chimică. 
Trebuia să ne sosească de ieri 
un transport cu acrilonitril și a 
venit în ultimul moment. Dacă 
mai întîrzia doar cîteva ore, 
opream instalația.

— Dacă am avea suficientă 
materie primă. în cîteva zile am 
amnge la 90 la sută din capa
citate. adaugă, ing. Treboniu 
Partică, șef secție pe partea tex
tilă. Așa sîntem nevoiți să batem 

’ pasul pe loc. Și mi-e necaz cînd 
văd că eforturile noastre pentru 
a da cît mai repede melană 
multă, melană de calitate nu se 
finalizează decât în parte.

Și cum ar putea fi; liniștiți a- 
cești oameni care an parcurs 
„drumul me.lanei” de la hîrtie și 
creion, adică din faza de elabo
rare a tehnologiei pe toată filie
ra —- proiectare, construcție, ex
ploatare — înainte de a vedea 
instalațiile producând, așa cum

le-au gândit la planșetă sau în 
laboratoare, pentru că trebuie să 
spunem, brevetul acestei tehno- - 
lagii aparține colectivului ele cer
cetare de la Săvinești. Desigur, 
pasiunea și dăruirea cu care a- 
cești oameni au luptat pentru fi
nalizarea acestei mari investiții 
își au izvoarele în mare parte 
aici. Dar nu mai puțin adevărat 
este că atît constructorul cât și 
proiectantul s-au integrat perfect 
colaborării cu beneficiarul. Foarte 
des, beneficiarul a adus modifi
cări, rezolvări rapide unor pro
bleme neclarificate suficient prin

proiect. ,,Faceți asta așa, pe răs
punderea noastră, li se spunea nu 
o dată constructorilor sau monto- 
rilor. Avizele proiectantului — 
IPROCHIM-București — și toată 
partea birocratică, veneau uite-» 
rior.

— Am cîștigat astfel mult 
timp, scuțtînd durata montaju
lui cît și ă probelor tehnologice, 
pe spune Nicolae Țigănuș, șeful 

.șantierului Săvinești al Trustului 
de montaj utilaj chimic Bucu
rești. Beneficiarul a trimis dele
gați la furnizori pentru a urgen
ta execuția utilajelor. Iar aici, 
ne-am organizat în așa fel îneît, 
indiferent dacă utilajele veneau 
ziua .sau noaptea, la cel mult 
opt ore de la sosirea lor înce
peam montajul. Am lucrat în 
schimburi prelungite, de 12 și 14 
ore, dar nu odată s-a întâmplat 
să rămânem aici, atît noi cît și 
unii oameni de la beneficiar, și 
24 de ore în continuare.

Toți au pus mîna, la ce a fost 
nevoie, la ce s-au priceput. Estg 
ușor de înțeles deci bucuria lor 
că au reușit să pornească instala
ția în timp record, că au reușit 
să obțină de la început melană 
de calitate. Dar satisfacția lor 
este umbrită acum de îngrijora
rea că materia primă poate să se 
termine dintr-un moment într-al- 
tul, că nu pot produce la nive
lul posibilităților lor

— Doar Ministerul Industriei 
Chimice este în măsură să re
zolve această problemă, ne .spune 
ing. Treboniu Partică. Noi mai 
sperăm că se va găsi o soluție și 
vom primi în continuare cantita
tea de acrilonitril necesară. In a- 
cest caz, cel tîrziu în noiembrie, 
instalația va putea atinge para
metrii proiectați. Altfel, s-ar crea 
perturbații în aprovizionarea cu 
materii prime a unităților indus
triei ușoare.

IUSTIN MORARU

Peste de fahrici. secții 
principale de producție și li
nii tehnologice au intrat în 
funcțiune în cursul acestui 
an, în sectorul industriei ma
terialelor de construcții.

Ca urmare a înfăptuirii 
vastului program de investi
ții cave 
cantități . . 
mari de materiale pentru fi
nalizarea unor importante o- 
biective economice, sociale 
și culturale, industria mate
rialelor de construcții din 
România se situează printre 
cele mai dinamice ramuri ale 
economiei noastre naționale, 
în acest an, valoarea pro
ducției globale se estimează 
a ft cu 55 la sută mai mare, 
comparativ cu realizările a- 
nului 1970. Această creștere 
fiind determinată de dezvol
tarea principalelor produse, 
ciment — 43 la sută, prefa
bricate din beton armat — 
29 la suta, cărămizi și blocuri 
ceramice — 23 la sută.

solicită, continuu, 
di'n ce în ce mai

(Agerpres) VEȘTI DESPRE STRUGURII

LA SEMĂNAT ȘI CULES
EXEMPLELE
AR PUTEA
CONTINUA

99

4 FABRICA DE

r
DISCIPLINA ÎNSEAMNĂ

ÎNALTĂ CALIFICARE

Șl FRUCTELE CARE VOR FI

Calitatea produselor Fabricii 
dș frigidere Găiești a mai fă
cut obiectul anchetelor de presă. 
Revenim. deoarece problema 
respectivă nu ' este încheiată : 
calitatea fiind un atribut al teh
nicii moderne, ea se raportea
ză permanent la aceasta. Dată 
fiind dotarea tehnică superioa
ră a acestei unități, factorii 
care influențează acest reper. 
— calitatea — sînt. in general, 
aici, de natură subiectivă. De 
aceea ne-am propus o urmă
rire a modului cum șe actio- 
nează ’la fiecare loc de muncă. 
lg, fiecare operație, ca acest in
dicator să devină cu adevărat o 
condiție esențială pentru snori- 
rea eficientei economice. Sem
nalăm din capul locului, la toate 
secțiile. îndemnuri si angaja
mente. reflecții de felul : „Noi 
ioti siptem beneficiari, să gîn- 
dim Ta satisfacția pe care ne-o 
aduce un produs de calitate”, 
„Rebuturile si remedierile costă 
scump”, „Calitate reputație”, 

‘..Calitatea se creează, calitatea 
se fabrica”. ..Atentie la calita
te si altele.

— Intrucit calitatea frigidere
lor rămîne de la începutul fa
bricării lor o problemă încă ne
rezolvată. era firesc ca întrece
rea utecistă — colectivul nos
tru este aproape în întregime 
tinăr — să aibă ca prim obiec
tiv tocmai acest indicator. Un 
rezultat pozitiv s-a obținut 
deia. Pe primul semestru, de 
pildă, cheltuielile cu reclama- 
țiile au scăzut de la 1,8 la 0,79 
pe mia de lei.

Faptul este îmbucurător, dar 
nu reprezintă un motiv de li
niștire pentru 
tiv. Cu toate 
nare-compresor. asa cum ne 
informează secretarul U.T.C. al 
organizației de aici. Viorel Ni- 
tulescu. întrecerea între ate
liere — desfășurată sub lozin
ca „Mai iute, mai bine, mai e- 
ficient” — a contribuit favora-

colectivpl resnec- 
că la secția uzi- 

asa cum

respectarea tehnologiei 
încă tineri care 
ca Ion Gheor- 
Stoica.
vrea să dea re- 

replicat Ion

bil la 
de licență, sînt 
mai rebutează. 
ghe și Nicolae

— Nimeni nu 
but, au replicat Ion Bogdan. 
Ilie Paraschiv. Ion Nae și alti 
tineri fruntași. Cei care o fac 
nu sînt încă suficient de 
ponsabili.

— La noi se lucrează cu 
șini de mare precizie — la 
narea pieselor sînt tolerante 

. foarțe strânse. intervipe contro
lorul de calitate Ion Nitu. o 
mică neatenție are urmări asu
pra calității produsului, iar de
fectele-se văd abia in operațiile 
finale.

res-

ma- 
uzi-

a acesteia de pe suprafața frigi
derelor.

— Am 
cutării in cadrul instalației, ne 
oferă lămuririle necesare mais
trul Stefan Bită. O echipă 
la mecanicul șef. condusă 
Ion Matei, a remediat — 
montind-o si montînd-o la 
în timp record — acest defect. 
Tinerii au devenit mult mai re
ceptivi si îsi dau toată silința 
să aducă un aport la calitate.

— Dacă ieri au fost 20 cazuri 
de rebut, astăzi sînt șub 10. rie 
confirmă cele spuse controlorul 
de calitate Maria Stefan.

Cei mai multi sînt absolvent! 
de liceu, calificați la lopul de

descoperit fenomenul

de 
de

• EXIGENȚELE RECIPROCE PE FLUXUL TEHNOLOGIC AU RE
DUS REBUTURILE DE LA 5 LA 2 LA SUTĂ • CALITATEA FRIGI
DERELOR SE HOTAREȘTE Șl LA UZINA DE PRELUCRAREA MA
SELOR PLASTICE IAȘI... • ...SAU POATE FI COMPROMISA IN 
UNITĂȚILE COMERCIALE DACA NU SE RESPECTA MANIPU

LAREA CORECTA.

•— S-a făcut, paralel cu poli
calificarea — se referă la ace
eași chestiune șeful de atelier, 
maistrul Matei Sandu — și o 
verificare a cunoștințelor teh
nologice la întregul personal. 
Pe unii i-am promovat, pe 
i-am mutat la operațiuni 
simple.

Extinderea operațiilor cu 
tocontrol, discuțiile operative 
cu toată echipa, atunci cînd 
șint semnalate abateri. satiri
zarea acestora la gazeta de oe- 
'rete. gospodărirea mai bună a 
locului de muncă etc. au creat 
o anumită opinie în rindul tine
rilor muncitori, marcată de in
transigentă si responsabilitate 
civică.

La alte operațiuni au fost re
glementate o seamă de incon
veniente. îrrfbunătătirile aduse 
la tunelul de fosfatare. pre
cum si calității vopselei, au 
înlăturat procesul de exfoliere

alții 
mai

au-

muncă și sînt conștienți de răs
punderea ce le revine.

în același sens, un alt argu
ment ni-1 oferă și tinerii atelie
rului de mase plastice. Introdu
cerea autocontrolului a deter
minat și aici un grad mai mare 
de atentie la operațiile manuale, 
cum ar fi debavuratul contra- 
usilor, introducerea în mașina 
de decupare plafon-cuvă numai 
a plăcilor corespunzătoare. 
Dacă totuși această secție de
ține ..recordul” rebuturilor, fap
tul se datoreste calității inadec
vate a materialului primit de la 
Uzina de prelucrare a maselor 
plastice Iași, provocată si 
ambalarea defectuoasă 
permite absortia umidității 
apariția 
formare. Si alti furnizori (Fa
brica de micromotoare 
Fabrica de ferite Urziceni). nu 
respectă întocmai obligațiile 
contractuale in ce privește caii-

de
care

Si 
norilor dună termo-

Pitestj.

tatea pieselor si materialelor li
vrate.

La ora actuală tânărul colec
tiv al Fabricii de frigidere din 
Găiești posedă toate calitățile 
necesare posibilității de reali
zare a dezideratului propus : 
obținerea produselor de cea mai 
bună calitate. Conducerea uni
tății —- si tovarășul director 
general Toma Nută ne-a 
zenj^t o, î.r^fșrmare suficiei 
bogata ajașksens^-y s
tafp’Ăftife |ta/friăsu<iîD«Țtj 

■melipfar&ă Mjiai de" Taot !
tente. Din ele rezultă si obliga
ția organizației U.T.C. de a se 
preocupa mai intens de educa
ția cetățenească a tinerilor, 
prin cunoașterea legilor — cu 
precădere ă celei privitoare la 
calitate — la sprijinirea acțiu
nilor îp vederea asigurării con
dițiilor de viată a acestora. Se 
impun eforturi bilaterale în 
sensul realizării unei colaborări 
mai eficiente a compartimentu
lui C.T.C. cu secțiile de pro
ducție. o acțiune sincronă pen
tru înlăturarea defecțiunilor 
ivite la un moment dat. Se vor 
obține mai multe îmbunătățiri 
dacă Ministerul industriei con
strucțiilor de masini-unelte și 
electrotehnicii. Ministerul in
dustriei chimice, vor urmări în
deaproape respectarea sarcini
lor trasate fiecărui factor parti
cipant la realizarea produselor 
fabricii dimbovitene.

în încheiere. în treacăt fie 
spus, nici comerțul nu prea 
face reclamă bună acestei uni
tăți. Dacă produsele — frigi
derele — ar ajunge la benefi
ciari așa cum le livrează fa
brica. aceștia ar fi mulțumiți. 
I.C.R.M. nu respectă insă con
dițiile de manipulare si amba
lare. astfel incit, și din vina 
acestei ..verigi”, unele produse 
s-au întors la fabrica pentru 
remedieri.

In viile și livezile I.A.S.-ului Bucium din județul Iași nu mai 
există nici un strugure și nici un măr. Intr-o perioadă record 
(20 de zile) s-au cules strugurii de pe suprafața de 976 ha și 
fructele de pe o suprafață de 635 ha. Realizările podgoriei pot să 
îmbete la propriu și la figurat, media strugurilor la hectar fiind 
de 9 000 kg, in ciuda grindinii care a bătut în vară, îndeosebi la 
fermele de la Tomești și Pietrărie. O treime din recolta de stru
guri și de fructe a întreprinderii, a fost culeasă de elevi care in 
special din toamna asta, au devenit și principalii parteneri de 
muncă in campaniile de vârf. Epilogul anului 1973 a fost rostit 
la Bucium. în prezent se scrie cu aceeași siguranță și intensitate 
prologul recoltei viitoare. Se face totul pentru a se răspunde 
așa cum se cuvine chemării secretarului general al partidului, de 
a asigura recolta anului 1974. La data încheierii recoltatului, 
erau deja fertilizate 639 ha vie, 250 ha livadă, iar 500 ha de vie 
au fost pină in prezent arate, toate acestea constituind o garan
ție că hotărârea conducerii acestei întreprinderi de a încheia la 
25 octombrie toate lucrările de care depinde recolta viitoare, va 
fi îndeplinită.

I. CHIRIAC
Foto î EM. TĂNJALA

Sintem la stațiunea vitico
lă „Greaca”. De-abia au ră
sărit zorile și iată că mai 
multe camioane au și frînat 
la marginea podgoriei. Peste 
400 de elevi și muncitori de 
la școli și întreprinderi din 
Oltenița au revenit acolo 
unde în. ultimele zile au fost 
mereu prezenți, pentru ca 
alături de țăranii cooperatori, 
să strîngă fără pierderi bo
gata recoltă.

— Vă pot declara cu toată 
satisfacția că ajutorul tineri
lor muncitori și elevi a fost 
si continuă să fie extrem de 
valoros pentru noi — ne 
mărturisește ing. Costache 
Anastasie, directorul tehnic 
al stațiunii. Astăzi, de pil
dă. tinerii ar fi putut să-și fi 
stabilit un program de dis
tracție. dar au răspuns cu 
înaltă conștiinciozitate la che
marea recoltei și priviți-i în
șiruit! de-a lungul rîndurilor 
cu viță. întreeîndu-se în cu
lesul strugurilor.

De la Greaca, tovarășul 
Grigore Crăciun, activist al 
comitetului județean U.T.C., 
ne propune să-i vedem la 
lucru și pe tinerii elevi ai 
Grupului școlar pentru con
strucții navale Oltenița, re
partizați pentru azi la Fabri
ca de conserve „Valea Ro
șie”.

— Sau dacă vreți, ne ofe
ră tovarășul Crăciun alte po
sibilități. putem să-i însoțim 
în grădinile de roșii și ardei 
ale I.A.S. Vedea, ori I.A.Ș. 
Urziceni, unde muncesc de 
la primele ore ale dimineții 
aproape 500 de'elevi de la 
liceele nr. 1 și 2 din Giur
giu, de la liceul teoretic și 
școala profesională din Urzi
ceni.

Dar exemplele ar fi putut 
continua cu cei 600 de elevi 
din comunele Scărișoara. Iz
voarele, Herești și Hotarele 
care pot fi întîlniți, în ace
leași ore de dăruire totală, 
printre straturile de ardei și 
pătlăgele ale C.A.P. Herești. 
Bilanțul acestei zile este eloc
vent : tinerii au adunat o 
sută tone tomate, 20 tone ar
dei, 100 tone vinete și alte 
cantități de struguri, fructe 
și cartofi.

VASILE RAVESCU

MIHAELA COMAN

ORGANIZARE
(Urmare din pag. 1)

hectar, cea mai mare pro-1#
ducție de cind există comuna
— rod foarte bogat, dacă ținem 
seama de faptul că pămîntul se 
împarte capricios 
noziom și nisip, 
lucrează intens — 
toare se află zilnic în brazdă
— la pregătirea celor 1 900 hec
tare destinate griului, din care 
aproape jumătate primiseră să-

spuneam, 
sînt mai 
coopera-

între cer- 
Paralel, se 
65 de trac-

UNA

C1NTAREA CARE-A! TEMEIUL SINCERITĂȚII
(Urmare din pag. I)

fl PUTUT S-0- NALII...“
La capătul de țară care con- nu te doară ; / Ci alia mai tir- 

ținuă să râmină deocamdată Ca- ziu poți înălța, / Dar adevăru-i 
limanii, munți aprigi . plămădiți că puțea^să moară” 
cu indx'ăzneala-încurajată doar a'~
de bănuiala unei tirzii i — 
noașteri. intr-un loc .însemnat 
convențional printr-o. combinație 
de linii și tradus de legenda 
cartonului drept „refugiul4 l-am 
cunoscut pe Ion Gindu. S-a ivit; 
intr-o seară de vară tirzie, co- 
borit. parcă din legenda pădu
rii, exact în clipa cînd ne încu
metam, obligați de oboseală și 
sete, mai cu seamă de sete (apa 
munților aceștia e puțină și iz
voarele tăinuite), să comitem o 
„violare de domiciliu” : „refu
giu” înseamnă un loc al nimă
nui și al tuturor deopotrivă, și 
noi îl găseam cu lacăt pe ușă, 
cu briu de vreascuri în jur, iar 
ochiurile de sticlă, care îngădu
iau doar privirii să intre, îi ară
tau, tot ei, un colț de casă lo- 
,cuită statornic și nu doar în pu
ține și imprevizibile popasuri. 
Ion Gindu a apărut nu se știe 
de unde, în mină cu o doniță 

• plină din care ne-a potolit pe 
foc setea, găzduindu-ne apoi, 
cu o politețe fără cusur în „re
fugiul" devenit la un timp după’ 
plecarea temerarilor cartografi, 
cabană de pază în custodia ce
lor care se îngrijesc ca focul să 
nu n'is’tîască liniștea codrilor.

„Cintarea care-ai fi putut 
s-o-na!ți / Au înălțat-o alții —

„Rapsodia pădurii” se„__ ______ găsea
recu- la locul ei, firească și solemnă 

cum ar fi vrut-o cu siguranță 
Labiș. De altfel, poetul se afla 
consemnat acolo îh chenar zu-

MORALITATEA
„FAPTULUI 
MĂRUNT”

gr&vit cu mîna emoției, la res
pectuoasă distanță de propriile-i 
nostalgii ’
știa pe de rost, Ion Gindu își are 
obîrșia în Neagra Șarului, sat 
risipit la poalele Dornei, străbă
tut de apa neliniștită de la care 
a împrumutat numele. Are acolo 
părinți, două surori „mindre” și 
o... mândră despre care nu-i 
place să vorbească. „Vă rog fru
mos s-o vedeți ș-apoi...“. încer
carea noastră de a-1 iscodi des
pre viața petrecută in pustie
tate, l-au uluit și, dacă le-a răs
puns. a făcut-o cedind... legilor 
generoase, de politețe a locu
lui :

versificate. Cel ce-1

sat ?
con- 

: noi 
vre-

— La cît timp coborîți în
— L.a cit timp ? repetă și 

tinuă apoi parcă sfiindu-se 
aici măsurăm timpul după 
me. Cobor o dată vara, iarna, iar.
și toamna. Primăvara-i greu, că 
nu merg drumurile...

— Cum v-ați obișnuit să stați 
departe de oameni ?

— Da’ nu-s departe ’ în vale 
e mina și mă duc mereu pe-a- 
colo, mai vin oamenii la mine...

— Sărbătorile le petreceți insă 
în sat...

— De sărbători nu merg nici
unde ! Atunci, neapărat cineva 
trebuie să păzească pădurea...

— De ce „neapărat” ?
— Cum altfel ? se miră reți

nut, de neștiința noastră. Cind 
oamenii petrec, mai uita de 
toate. Acu’ doi ani. de un reve
lion, cițiva au venit pînă la mar
ginea pădurii. Cit pe-aci s-o 
pârjolească.! Nu c’au vrut, dar 
au scăpat niște scintei și... focu’ 
atît așteaptă... Altădată...

Nu mai continuă. Traiul sin
gur l-a făcut zgârcit la vorbă, 
s-a obișnuit ca doar gîndurile 
să-i umble slobode și din cind 
in cind le „cheamă la ordine” în 
fața hîrtiei. Cind socoate că s-au 
limpezit, le așterne cu caligrafie 
desăvîrșită ..pe curat”.

SOFIA SCORTARU
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meschine și răutăcioase. Colecției sa de măști este, dintot- 
deauna, practic nelimitată și surprinzător de mobilă. Se al
cătuiește după cum se alcătuiesc circumstanțele. Este atît 
de prolifică incit își descoperă, în intervale de secunde, laudă 
slugarnică și păcătoasă sau vehemența autoritara și necru
țătoare. Insul cu mască poate să-și schimbe postura și rolul 
cu tot atîta ușurință cum poate să-și mute privirea dintr-o parte 
în alta. Jongleria cu măștile i se pare decisivă pentrp propria 
sa viețuire, astfel îneît cp greu le peete sacrifica pe temeiul 
sincerității, chiar atunci cind este singur-singurel, cufundat în 
el însuși, în intimitatea $a pe care o știe, cu siguranță, de 
nimeni controlată cu vreo privire indiscretă. Insul acesta doar
me chiar, cu o anume mască pe figură. Cu acea mgscă pe 
care va trebui s-o poarte a doua zi, dimineața, la priir^le 
contacte cu alții. De aceea se teme de vise, maj ales de 
visele puternice, ce predispun la coșmar sau doar la in
somnie, pentru că visele îl pot deposeda de mască fără a 
prinde de știre. Insul acesta cariază în. jur, strică zilele altora, 
propagă iluzia eficienței prin lipsă de identitate. Prosperă în 
mediile cu raporturi pentru care cuvîntul sinceritate este un 
arhaism necioplit, primitiv și de lepădat. Sinceritatea este 
dușmanul de moarte al măștilor splp. Este, ca atare, cople
șitor de semnificativ să constați, după numeroase anchete 
printre elevi și studenți, printre tineri de variate profesii că, 
atunci cînd li se cere să-și exprime aderența primordială la 
calitățile umane, înscriu invariabil sinceritatea pe primul loc. 
Tinerii nu cunosc, în genere, jocul măștilor. Unii încep însă 
să-l învețe, și încă de timpuriu, cînd încă n-au lăsat din mâini 
ursuleții de catifea. Să le barăm calea spre tainele acestui 
joc care poluează natura umană ! Să le protejăm deschiderea 
spre autenticitate și sinceritate I Să facem astfel îneît să 
micșorăm numărul măștilor vieții, căci numărul acesta este 
încă prea consistent.

Unde sînt măștile acelea de teatru, care miros a carton, a 
clei, a acuarelă ? Simt uneori-nevoia ardentă de o le avea în 
preajmă, cu sarcasmul lor irezistibil și polivalent-. De ce le-am 
uitat așa de repede sau. mai bine zis, de ce le acordăm.un 
credit atît de mic ? Sînt destule măști dintre celelalte printre 
noi. pe care le-ar putea biciui fără cruțare, cu acid mortal, 
nicicînd diluat cu concesie și iertăciune subțirică.

> <
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pare de specialitate. La Dăbu
leni, aceasta se traduce prin 
prezența efectivă la datorie a 
celor 21 de specialiști — ingi
neri și medici 
majoritatea lor 
mature atribute ale competen
tei, înscrise în dreptul numelui 
fiecăruia. Am stat de vorbă cu 
cîțiva dintre ei, la vremea a- 
murgului, cînd se 
pentru consfătuirea 
de plan. Toți lucrează aici, de la 
terminarea facultății ; de a- 
tunci, pe noptiera fiecăruia, 
ceasul sună, dimineață de di
mineață, la orele 4,30. Iată ce 
raportau ei, la cîteva minute 
după discuția noastră.

Inginerul Gheorghe Vașcu (6 
ani vechime) : „Răspund de o 
fermă viticolă în înființare — 
97 hectare, dintre care numai 
22 pe rod. Azi am arat terenul, 
desfundat din primăvară, pen
tru a planta vie. Am reușit să 
arăm 44 hectare, cu 17 tractoare. 
Am însămînțaț și secară — în- 
grășămint masă verde — prin
tre rindurile de viță tînără. 
Țin să evidențiez în mod deo
sebit pe mecanizatorii Gheor- 
ghe Bunciu și Constantin Nuță. 
tineri harnici, de toată is
prava”.

Ing. Mihail Petrișor (2 ani 
vechime) : „Lucrez la o fermă 
de cimp. la cultura mare, a- 
flată la 24 km distanță de sediu. 
De la ora 6 dimineața și pină 
acum am reușit să scoatem 
conductele de apă — circa 5 00(1 
metri lungime totală — din 

. porumb și să le asamblăm pe 
terenul însămîhțat cu griu. Am 
făcut, ceea ce in termenii noș
tri se cheamă, 
provizionare pe 
Am mai adîncit 
secare”.

Ing. Georgela
chime) : „Am recoltat struguri 
— 35 de jgheaburi. (Aceasta în
seamnă 8 hectare cu o produc
ție de 40 tone n.n.) Familiile 
Dumitru Martin și Ion. Stăn- 

cam- - cună au fost cele mai harnice, 
ceilalți. De

veterinari, in 
tineri, dar cu

pregăteau 
operativă

mînța. Dar cum 
direcțiile efortului 
multe. O parte din 
tori lucrează la stringerea hra
nei necesare 1$ iarna animale
lor. Au fost însilozate 3 000 
tone furaje, dar planificate 
sinț 8 000 — și dacă pămîntul 
oferă acest belșug, oamenii fac 
tot ce depinde ele ei pentru ca 
belșugul să se afle cit mai de
grabă la loc sigur, depozitat. 
De o atenție corespunzătoare se 
bucură și 600 hectare cu tutun, 
plantă tehnică de mare randa
ment și real cîșțig. lucrată . în 
acord global. Rezultatele'de pînă 
acum sînt bune, și cum tutunul 
se culege fazial, pină se întăreș
te bruma, tot există de muncă. 
Așa cum. de muncă există încă 
și in grădina de legume : 300 
hectare, la care se mai adaugă 
229 hectare in cultura succe
sivă. Pregătirile sînt încheiate 
și în ceea ce privește recolta
rea orezului — 300 hectare ; se 
așteaptă numai ceasul optim al 
intrării în lan. Via, apoi, face 
obiectul major al unui alt „a- 
salt” de campanie. 449 de hec
tare sînt de zi de zi invadate de 
miini harnice, grijulii. Dar se 
lucrează și la 288 hectare vie 
tînără, se pregătește acum pă
mântul pentru plantarea unor 
noi suprafețe — 361 hectare vie 
și 122 hectare pomi fructiferi 
care întrec cu mult cifra desti
nată acestei culturi în restul 
cooperativelor agricole din ju
deț.

Pentru această intensă și di
versificată activitate de 
panie este nevoie, desigur, pe i-au ajutat și pe 
lingă un volum mare de mun- altfel, la această oră încă se 
că — și de o susținută preocu-

irigarea de a-
40 de hectare, 
un șanț de de-

Nică (2 ani ve-

mai transportă din cimp stru-

guri la' Vinalcool”. (Și încă în 
cantități masive, ținem să pre
cizăm noi ; în aceeași zi, dis- 
cutînd cu Andrei 
Centrului teritorial al viei 
vinului 
că și aici 
plip : 240 
prelucrați 
lei).

Iluță, șeful 
și 

Dăbuleni, am reținut 
campania este în 

tone de struguri sînt 
în ’24 de ore ale zi-

★

bună, muncă efi- 
pe măsură. Nu

Organizare 
cientă, roade . 
s-ar putea susține, însă, că la 
Dăbuleni nu există și loc pen
tru mai bine. Consemnăm aici 
un fapt care merită să dea de 
gândit acestor cooperatori. Ni
colae Stan, directorul S.M.A. ne 
spunea : „Mecanizatorii sînt 
harnici, vor să grăbească exe
cuția lucrărilor. Iată, intr-una 
din zile, mai multi tineri au 
hotărit să lucreze și noap
tea — fenomen frecvent la noi 
— la arat. La ora 3 însă au 
fost nevoiți să-și înceteze lu- 

fusese eliberată 
coceni“. Este un 

nu neapă-

crul. Nu 
suprafața de 
exemplu. Ca el 
rat căutat cu lupa — s-ar mai 
găsi, pin discuția cu 
diriguitoare ale 
reținut față de 
nale și neypia 
te brațe de 
ceasta oră. Ca 
cizărn aici inițiativa comitetu
lui comunal U.T.C.' (secretar, 
prof. Alexandru Drîgnei) de a 
mobiliza tot tineretul la cam
panie, peste o mie de utecișți. 
860 de elevi sint, de asemenea, 
hotărîti să-și aducă o contribu
ție mai substanțială la muncă, 
alături de părinții lor. Profe
sorii uteciști, alți tineri — de 
ordinul zecilor — din domeniul 
cooperației și sănătății Srau or
ganizat în brigăzi de 
voluntar-patriotică : în 
liber, după-amiază. ca și dumi
nica. ei urcă, odată cu satul, in 
cimp.

Am consemnat aceste iniția
tive, cu convingerea că la Dă
buleni. încheierea lucrărilor de 
campanie va fi raportat în 
timpul optim.

forurile
comunei am 
asemenea sem- 
de mai mul- 
muncă la a- 
un eepu, pre-

muncă 
timpul

CAMPANIA AGRICOLĂ - LA ZI
Mecanizatorii și coope

ratorii depun eforturi 
pentru a învinge greută
țile provocate de lipsa de 
umiditate și pentru a 
termina în cîteva zile în- 
sămînțările 
Astfel, 
zile au 
cu griu __  .
ha. în total, unitățile a- 
gricole de stat și coopera
tiste au semănat cu griu 
84 la sută din suprafețele 
prevăzute. întreprinderi
le agricole de stat din 11 
județe ca și cooperativele 
agricole de producție din 
4 județe au terminat se
mănatul griului.

La 12 octombrie mai 
erau de semănat circa 
400 000 ha.

de toamnă, 
în ultimele trei 
fost însămînțate 
aproape 255 000

După ce, zilele 
trecute, au raportat 
obținerea unui suc
ces de seamă — 
terminarea însă- 
mînțării griului pe 
întreaga suprafață 
planificată — coo
peratorii din jude
țul Ilfov și-au con-

centrat toate efor
turile la lucrările 
de recoltare.

în prezent, conti
nuă bătălia porum
bului, la carte, su
prafața recoltată a 
ajuns la 70 276 
hectare, adică ceva 
mai mult de 56 la

sută din totalul su
prafețelor cultivate.

De asemenea, 
coltele de soia 
sfeclă de zahăr 
fost culese de 
mai mult de 49 
respectiv. 62 Ia sută 
din suprafața pla
nificată.

te
și 

au 
pe 
și.

Cooperativele agricole din județul Teleorman, au termi
nat recoltarea florii-soarelui. Dintre celelalte culturi ce 
se recoltează în prezent, rezultate bune s-au înregistrat 
Ia sfecla de zahăr, culeasă de pe 5 512 hectare, reprezen
tând aproximativ 80 ’ ”
a fost recoltată de 
nurilor cultivate.

Alte două lucrări, 
renului, au intrat 
totalul de 136 300 hectare planificate aproape 125 000 au 
fost arate.

la sută din suprafață și la soia, care 
pe aproape 65 la sută din totalul tere-

arăturile de toamnă și pregătirea te- 
în faza finală. Pînă în prezent, din

orxanizaton.il
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0 CONȘTIINȚĂ ÎNAINTATĂ,
ÎNTEMEIATĂ PE UN ÎNALT

300 DE ANI
DE LA 

NAȘEEKEA 
LUI DIMITRIE 
CANTEMIR

Un enciclopedist
de valoare europeană

GRAD DE CUNOAȘTERE
Convorbire cu prof. univ. DUMITRU ALMAȘ

Societatea noaștră socialistă oferă con
diții objective și subiective pentru o 
reflectare mai rapidă și adecvată de către 
conștiința socială a schimbărilor produse 
în existența socială. în acest cadru, oa
menii au posibilitatea să prevadă sensul 
necesar al dezvoltării sociale, să deter
mine anticiparea pe plapul conștiinței a 
unor prefaceri care încă nu s-au produs 
sau nu s-au generalizat în condițiile so
ciale de existență. Pornind de la 
adevăr, partidul nostru 
ceuția că nu trebuie să 
statarea că dezvoltarea 
realizează mai încet, că _ .
ori în urma dezvoltării forțelor și relații
lor de producție. Una dintre prețioasele 
idei subliniate în dezbaterile Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 este ace
ea că această răminere în urmă nu tre
buie înțeleasă ca o fatalitate și că se 
impun acțiuni ferme pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor.

„Conștiința — scriau Marx și Engels în 
«Ideologia germană» nu poate fi nicio
dată altceva decît existența conștientă". 
Din această definiție se înțelege clar de 
ce una din trăsăturile fundamentale ale 
conștiinței este cunoașterea. în expune
rea cu privire la programul partidului de 
educare comunistă a maselor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că ,.Un rol de 
seama in formarea unei concepții înain
tate. în dezvoltarea conștiinței socialiste, 
|1 ar® știința — factor tot mai important 
in progresul general al societății socia
liste. De aceea este necesar să acordăm 
și mai mare atenție dezvoltării științei, 
cercetării științifice, înarmării tineretu
lui și a tuturor oamenilor muncii cu noile 
descoperiri în toate domeniile de activi
tate".

între factorii chemați să contribuie la 
înarmarea tineretului cu tot ce a creat 
mai bun omenirea în domeniul cunoaș
terii, cu cele mai noi cuceriri ale științei 
universale, sarcini importante revin și 
Uniunii Tineretului Comunist. Activita
tea politico-educativă pe care o desfă
șoară organizațiile U.T.C. cuprinde nu? 
meroase acțiuni interesante și utile meni
te să determine ridicarea gradului de 
cunoaștere a tineretului. învățămintul 
pilitico-ideologic. îndeosebi, oferă — prin 
diversitatea formelor de organizare și 
prin conținutul dezbaterilor — posibi
litatea cunoașterii științifice a vieții si 
înlesnește, totodată. înțelegerea exactă de 
către tineri a principalelor domenii ale 
activității umane.

Problema raportului dintre doblndirea 
cunoștințelor științifice de către tineri și

acest 
promovează con- 
rămînem la con- 
conștiinței se 
rămîne de multe

dezvoltarea conștiinței lor este funda
mentală în conceperea tuturor acțiunilor 
din cadrul învățămintului politico-ideolo
gic U.T.C. în aceste condiții activitatea 
propagandiștilor nu se poate reduce la 
transmiterea unor cunoștințe ; esențial 
pentru fiecare propagandist este să-i în
vețe pe tineri cum să le dobîndească 
singuri ; să-i șprijine prin organizarea v- 
nor dezbateri atractive și instructive, să 
le arate mijloacele și să la inspire dorin
ța s-o Iacă ei înșiși. In domeniul învă- 
țămintului politico-ideologic U.T.C. pla
nul întii trebuie să fie ocupat de gîndi- 
rea independentă a tinărului, Numai așa

Programul partidului 
de educare comunistă

a maselor — cadru
de referință pentru 
activitatea fiecărui 
cetățean, a fiecărui 

tînăr

tinerii, dobindind cunoștințe politice, e- 
conomice, îmbogățindu-și cultura gene
rală, vor depăși condiția de „consumatori 
de concepte", de simpli factori receptori ; 
numai ^șa vor aprofunda cunoștințele a- 
cumulate, le vor trece prin proprip gân
dire, ajungînd la un mod propriu de a 
interpreta lumea, la cunoașterea cu e- 
xactitate a legilor dezvoltării sociale, a 
fenomenelor din natură și societate, pen
tru a putea acționa corespunzător ce
rințelor și exigențelor făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvolta!e.

Conștiința este un sistem de idei, de 
trăiri, de atitudini. Așadar, acțiunea con
știentă presupune atît un înalt grad de 
cunoaștere cît și p atitudine înaintată, 
comunistă. Chemînd tineretul de a fi in 
primele rînduri ale luptei dintre vechi 
si nou și pledînd pentru o pregătire deo
sebită a tinerei generații în vederea a- 
cestei lupte (pregătirea profesională, 
științifică, politică, morală etc.), secreta-

ru| general al partidului al rage atenția 
că ea nu trebuie lăsată să se desfășoare 
stihinic ; noul se cere a fi promovat m 
mod conștient. Țineretul trebuie de ace?a 
să fie pregătit pentru a putea delimita 
noul de vechi, pentru a deosebi valoarea 
de non valoare! pentru a manifesta in
transigență în promovarea noului. Este 
mereu nevoie de o analiză atentă 
competentă, deoarece în realitatea
diană contradicțiile — în speță contra
dicția dintre nou și vecții — apar doar in 
mod exceptional într-o formă pe deplin 
dezvoltată. Npul trebuie deslușit uneori 
ip ceea ce este vechi. Este unul dintre 
numeroasele exemple care ilustrează ne
cesitatea corelației dintre știință Și con
știință în formarea tinerilor pentru mun
că și viată.

Una dintre problemele cele mai com
plexe ale formării și dezvoltării conștiin
ței tinerilor este raportul dintre califi
carea profesională și pregătirea în do
meniul științelor sociale. însușirea unei 
bogate culturi filozofice, a principiilor 
materialismului dialectic si istoric, 
a cunoștințelor de socialism știin
țific și economie politică conferă tinerilor 
jaloanele cu care să se poată orienta în 
principalele fenomene ale civilizației mo
derne. Ei dobîndesc astfel o metodă de 
gindire. de lucru, de acțiune, mai ales o 
receptivitate deosebită la prefacerile con
tinue ale vieții. Desigur, tinerii își însu
șesc astfel de cunoștințe în cadrul pro
cesului de învătărnînt. în școală sau în 
facultate. Dar răspunderi în această pri
vință au și organizațiile U.T.C. Pregăti
rea pentru științele sociale trebuie să 
aibă in vedere cel puțin două aspecte 
esențiale : primul — legătura cu dome
niile de contact ale profesiei : al doilea 
— cu valențele personalității fiecărui tî- 
năr. Comnletipd. prin mijloacele șale spe
cifice, activitatea din școală, organizațiile 
U.T.C. au menirea să realizeze pregăti
rea filozofică a ținerilor în raport cu ce
rințele producției, cu exigențele impuse 
de înțelegerea și rezolvarea problemelor 
profesionale, contribuind la amplificarea 
posibilităților individuale ale fiecărui tî- 
năr in contact cp realitatea socială. în
deosebi după Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 sporesc și mai mult 
rosturile organizației U.T.C. în lărgirea 
continuă a sferei 
tulul în domeniul 
datorire de prim 
maximei utilizări 
folosul societății.

— Marele istoric român Nieo- 
la« lorga precizează trăsăturile 
principale ale personalității lui 
Dimitrie Cantemir, definindu-1, 
indirect, ca un remarcabil enci
clopedist. Ce credeți că i-a de
terminat să-i evidențieze o atare 
latură ?

— Dacă descifrăm atît latura 
literară a scrierilor lui Dimitrie 
Cantemir. cit și. mai ales, sem
nificația ideatică pe care o pro
pune — e vorba de preocupările 
de istorie, filozofie, etică, etno
logie, teologie, fizică și matema
tică — ne dăm perfect seama că 
avem de a face cu efervescența 
unui spirit enciclopedist, a unui 
savant și umanist de prestigiu 
modern. Mare făurar de cultură 
românească, domnul Moldovei- 
reprezenta, în același timp, una 
dintre culmile cele mai repre
zentative ale vremii, în toate 
domeniile pe»care geniul lui le-a 
abordat, deschizindu-le noi per
spective de dezvoltare.

— De fapt, recunoașterea lui 
Cantemir c» personalitate enci
clopedică de prim rang nu vine 
numai din partea unor persona
lități de marcă din cultura ro
mâneasca, ci mai ales a unui 
Voltaire. Todorini, Byron, Hugo* 
Condoidi.

— Intr-adevăr, mulți sint a- 
ceia care îl admiră și-1 res
pectă pe Cantemir, Condoidi, de 
pildă, care venise la curtea lui 
Mavrocordat pentru a copia o 

cărți ce se găseau doar 
Moldovei, este plăcut 

de personalitatea voie- 
Acest lucru îl raportea- 
altfel. lui Nottaros în

serie de 
în țara 
surprins 
vodului. 
ză, de 
scrisoarea din 17 ianuarie 1911. 
„în scurt, «pune istoricul fran-

cez. strălucește in Moldova (Bc<g- 
dania) azi o schimbare... căci; a 
răsărit jn ea un nou soare ide 
dreptate".

După cite se cunoaște. — sa
vantului moldav i s-au dedicat 
nenumărate capitole în diverse 
enciclopedii și lexicoane. Dar 
recunoașterea spiritului ^ău eu
ropean. în cultura și știința de 
la răscrucea veacului XVII și 
XVIII, vine pentru Clantemir 
chiar din timpul vieții. Astfel, 
Academia din Berlin îl alege ca 
membru al ei și-i cere să reali
zeze o opetră despre Moldova, 
operă care nu-i alta decît „Des
crierea Moldovei", care se con
stituie ca o monografie com
pletă. cum nu s-a mai scris pină 
atunci. în cadrul ei, savantul 
umanist trece de la așezarea 
geografică la istorie, de la etno
grafie la social, de la organiza
rea instituțională la realizarea 
unei hărți, în care indică peste 
300 de localități și rîuri. Dar nu 
numai Academia berlineză con
tribuie la consacrarea savantu
lui pe plan european, cu autori
tatea ei științifică certă, ci și 
placa așezată pe fațada bibliote
cii Saint-Genevieve dim Paris. 
Aici, Dimitrie Cantemir figurea
ză alături de N. Papin, Leibnitz 
și Newton.

Cu alte cuvinte, lumea știin
țifică și culturală a Apusului l-a 
recunpscut și l-a numit printre 
predecesorii celor care au pre
gătit veacul al XVIII-lea.

— Cum se explică această 
audiență europeană * operelor 
șple ?

— în primul rîn$ prin valoa
rea științifică si literară a lu
crărilor și prin originalitatea lor.

de cunoștințe a tinere- 
științelor sociale, o în- 
ordin fiind asigurarea 
a acestor cunoștințe în

ADRIAN VASILESCU

In cadrul manifestărilor omagiale dedicate sărbătoririi tricente- 
narului Dimitrie Cantemir, Universitatea București a urbanizat, 
vineri dimineața, o sesiune comemorativă.

In cadrul manifestării, care a avut loc in aula Facultății de 
drept, au fost prezentate comunicările: „Dimitrie Cantemir, mare 
patriot, personalitate de seamă a culturii europene^ — prof. dr. 
Ceorge Ciucu, rectorul Universității hucureștene, „Dimitrie Can
temir, primul mare filozof român" — conf. dr. Ch. Cazan, Di
mitrie Cantemir, remarcabil om politic și strălucit istoric român" 
prof. dr. docent Mihai Berzei, „Opera literarii a lui Dimitrie 
Cantemir* ■.— prof. dr. docent Alexandru Firu. „Opera geografică 
a lui Dimitrie Cantemir'* — prof. dr. Ion Popovici.

Comunicăiile științifice au lost urmărite cu un viu interes de 
cadre didactice, studenți, de personalități ale vieții științifice și 
culturale.

In acelșși timp, prin caracterul 
lor profund național Nimeni 
pină la Cantemir n-a sintetizat, 
la asemenea culmi, istpria, 
cultura, obiceiurile și idsaiuriie 
poporului român.

— Unde și-a puțul face viilp- 
rul domn al Moldovei educația 
Iui multilaterală enciclopedică, 
dar profund patriotică in același 
timp ?

— La Constantinppol, dppă 
cum. afirmă același Iorga și, 
bineînțeles, în țară. în capitala 
imperiului otoman și-a finisat 
nu numai studiile, dar și-a for
mat și o privire sigură asupra 
realităților din natură și socie
tate. Cunoscător al limbilor cla
sice — latina și greaca — pre
cum și a altor limbi orientale, 
printre care perșana. Cantemir 
și-a format o pregătire multila
terală care l-a ajutat să abor
deze. așa cum am arătat, cele 
mai diverse domenii și să dis
cute cu competență, intr-un spi
rit critic, probleme dintre cele 
mai complexe. Un rol deosebit 
în ceea ce privește formarea lui 
enciclopedică îl are însă cunoaș
terea cronicarilor români și a 
realităților din Moldova și din 
țările pe care le-a vizitat.

— Interesantă ja Dimitrie Can
temir este desigur și filozofia 
istoriei. Cu cine se înrudește 
concepția lui filozofică în dome
niul istoriei ?

— Cu filozofia lui Montesquieu 
și. în general, cu filozofia se
colului al NVIIIrlea. în concep
ția șa. expusă într-o broșură 
latinească, în 1714. și aplicată la 
cercetarea istoriei imperiului 
otoman, marile monarhii par
curg anumite cicluri de creștere, 
de înflorire și de decădere. Este, 
desigur. în aceasta o dialectică 
a lucrurilor. Chiar tjtlul operei 
lui capitale, care i-a adus faima 
europeană de mare enciclope
dist, „Istoria creșterii și descreș
terii Imperiului Otoman", vor
bește de la sine. Și încă ceva. 
Decăderea puțepii turcești, pe 
care o observă, printre priqiii.

a stat astfel la baza încerq|fii 
pe cgre a făcut-o de a foțrmuja 
unelet; legi generale privind 
mersul istoriei.

— Evident, despre Cantenalr, 
enciclopedistul, ș® ®oț 
foarte multe lucruri, șț pot scri« 
cărți. Ce puteți suțlipig în legă
tură cu preocupările pentru p- 
tică ?

— Cantemir anticipează prin
tre altele și pe marii moraliști 
fr'ancezi ai secolului al XVIII-Iea, 
fiind prin operele șal® ..Diva
nul" și „Istoria ieroglifică" un 
moralist in spiritul lor. Priete
nia lui cu ambasadorul franqșz 
Feriol pare să fi contribuit, de
sigur. 1» dezvoltarea acestei tră
sături.

Aș vrea șă menționez și preo
cuparea deosebitg chiar a lui fii- 
mitrie Cantemir față de țrhi- ■ 
tectura orașelor. în ș.ceșt ș$ps, 
planul Constantinopoluliii anșxjțt 
la ..Istoria imperiului otoman" 
impresionează prin detalii, prin 
conștiinciozitatea execuției, dftr 
mai ales prin operațiile d« ridi
care a terenului, pe cgre le ex'?'- 
cută ca un adevărat cartograf. 
Această calitate, de altfel, d va 
folosi și în expediția pe cșre. o 
va face cu țarul Petru spre Ma
rea Caspică. cind. pentru prima 
dată, realizează nenumărate cro
chiuri ale munților Caucazi. 
Mai mult, cu un veac inainle 

. de Alexandru Humbold- el mar
chează. pe hartă, limita zăpezi
lor eterne. Togte acestea dove
desc la Cantemir p șet® de cu
noaștere ca la un om al Renaș
terii. Luind pildă de la mulți 
predecesori, el se dedică toată 
viața muncii științifice. Dună 
cum afirmg intr-ung din operele 
șale, ..Omul e curios din fire 
adică urmând o tai îica porunt‘4 
a naturii, el dorește șă știe 
ce se poate ști. fiindcă știința 
e mai aducătoare de fericire de- 
cit neștiința. E deci pornire fii 
vegseă să cercetăm, șă Găutăm. 
să aflăm, să știm". Recunoaștem 
în aceste idei, desigur, țdjRjlț 
enciclppediștilor, ceea șe fșee 
din Dimitrie Cantemir un țg- 
vânt și un cărturar modern.

ION VADlJVA^QENABtJ

*

CRAIOVA: REPORTERII NOȘTRI CONSEMNEAZĂ MOMENTUL ADUNĂRILOR DE ALEGERI

Absolvenții
liceelor de

ÎNCREDEREA TREBUIE NIMIC DESPRE CE ERA

SĂ FIE RECIPROCĂ! MAI IMPORTANT
— Ce inșeamnă asta ?! A treia 

oară eu nu mai vin. Și omul a 
dat să plece dar nu a făcut cj|e- 
cit câțiva pași că s-a pomenit 
tras de mînecă :

— Cum îți permiți să intri 
netuns in întreprindere ? Și mai 
îndrăznești să ridici și tonul. Ce 
înseamnă asta, „a treia oară nu 
mai vin" ?

Total interzis, cel care „ridi
case tonul" și care nici pe de
parte nu arăta a fi pletos, a 
lăsat privirea in pămint, după 
care s-a repezit și el spre ușa 
asaltată de colegii lui. In sală 
mai rămăseseră cei din biroul 
organizației, un activist, primul 
secretar al comitetului munici
pal și doi invitați.

— Tovarăși — a răsunat vck 
cea primului secretar in saia 
părăsită de uteciștii organizației 
„Motor Diesel" — adevăratul 
motiv pentru care am aminat 
adunarea nu este cel pe care l-a 
anunțat secretarul in fața tine
rilor. Prezența a fost foarte 
bună, de peste 80 La sută ; ne
motivat lipsesc numai trei inși. 
Motivul este altul : darea de 
seamă era incompletă. Nu ne 
puteam prezența cu ea așa in 
fața tinerilor.

A urmat apoi o săpuneglă 
zdravănă pentru secretar, mem
brii biroului organizației și se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere și cîțeya indi
cații pentru refacerea dării de 
seamă. Li s-a spus că o organi
zație fruntașă pe întreprindere 
nu are voie să nu discute și 
despre întrecerea utecistă. CL 
teva cuvinte, le-a reproșat pri
mul secretar, puteau fi strecu
rate in darea de seamă, chiar 
și înainte cu o oră-două de în
ceperea adunării.

— Dacă treaba asta tot 
așa de ușoară, ara întrebat, cum 
de nu i-a găsit rezolvarea ccl 

era
«Țxn v.. «... ------- - -
de nu i-a găsit rezolvarea cel 
puțin activistul comitetului mu
nicipal care a venit $ici, pen
tru adunare, cu 7 ore înaintea 
începerii ei ? Mai cu seamă că 
tot* dumnealui fusese aici și la 
prima aminare și văzuse darea 
de seamă.

— V-aș ruga să nu discutam 
aici ce nu a făcut activistul, 
mi s-a răspuns și nu am mai 
insistat. Era vizibil că pnmului 
secretar ii era jenă să discute 
asemenea lucruri în fața tine- 
rilor din întreprindere. De alt; 
fel. mai tirziu mi-a și spus ca 
ar fi fost rușinos să des prile. 
jul celor de acolo să asculte 
eriticile și autocriticile dumnea
lor. Insă momentul intr-adevăr 
penibil se consumase atunci 
cind celor 37 de uteciști li s-a 
ascuns adevărul și li s-a spus ca 
adunarea se amină din pricina 
slabei prezente, deși, așa cum 
gm văzut, cauza era cu totul 
alta.

O adunare se amină deci de 
două ori, O dată o amină acti
vistul municipiului pentru ca se
cretarul organizației nu a Prep; 
tit-o cum trebui», a doua oara o 
amină primul secretar al mumei- 
piului pentru că nu &i-a făcut

activistul datoria. Și de fiecare 
dată tinerilor li se dă cu praf 
în ochi. în loc să li se spună 
deschis și cinstit, așa cum le 
stă bine unor tineri comuniști,

întreprinderea
mecanica 

de material
rulant

că darea de seamă nu .e com
pletă. că cei care trebuiau s-o 
pregătească n-au pregătit-o ca 
lumea — și in această situație, 
o invitație la o dezbatere mai 
atentă asupra punctelor omise 
ar fi putut foarte- bine înlătura 
aminarea — ii mint pur și 
simplu. Escamotarea adevărului,

Spiritul combativ, un reflex
atitudinii exigente

în darea de seamă, ca și în 
discuțiile ce au urmșit, nu §e 
pomenea nimic de proiectul 
de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor deși, ca în toate 
organizațiile U.T.C. din tară, 
el a fost dezbătyt și aici, în 
organizația „monlaj-general 
I.M.S.", din cadrul întreprin
derii de reparații auto din 
Craiova. Dar, atît din modul 
în care au fost abordate pro
blemele în darea de seamă, cit 
și din dezbaterile ce au urmat, 
răzbatea clar o lecție practică 
de aplicare a prevederilor 
acestuia, care au prins viață 
în acest colectiv, de tineri, 
apreciat ca cea mai bună OF* 
ganizație U.T.C- din întreprin
dere.

S-ar putea spune că darea 
de seamă a fost bună, că a 
atins, amănunțit, toate laturile 
vieții de organizație. Ar fi in
suficient, deși adevărat. Pen
tru că nu constatarea proble
melor (așa cum mai întîlnim 
adesea, sub forma unei înși- 
rări de nume și fapte gene
rale, pozitive sau negative) ci 
aprecierea lor critică a consti
tuit elementul esențial al ma
terialului prezentat în aduna
re. Cîteva exemple pot justi
fica ușor o asemenea opinie. 

ținerea la distanță a tinerilor de 
cauzele reale ale unor neajun
suri și neimpliniri nu sint de
loc încurajatoare pentru stilul 
de muncă al unui organ ales. 
Utilizînd un asemenea procedeu, 
biroul nu realizează apropierea, 
alit de necesară dintre el și co
lectivul de tineri, nu își poate 
ciștiga încrederea care să-i dea 
tăria și suportul reușitei în mo
bilizarea tuturor membrilor or
ganizației la împlinirea acțiuni
lor propuse. Această încredere 
trebuie să fie fireașcă și reci
procă. Nu e deloc exclus ea 
o atitudine ca cea relatată mai 
sus s# nu fie un simplu accident. 
Rămîne în sarcina tinerilor să 
analizeze, în adunarea lor de 
dare de seamă și alegeri, dacă 
au mai existat asemenea mani
festări. Totodată. întîmplarea de 
mai șuș va trebui să servească 
drept subiect de meditație pen
tru stilul de lucru al noului bi
rou ce va fi ales.

N. COȘOVEANU

De pildă, printre alții, darea 
de seamă îi menționa, pentru 
aportul lor la acțiunea de 
economisire a materialelor, pe 
Vașile Popa și pe Gheorghe 
Năstase, autori ai unei rațio
nalizări privind executarea 
ramei de geam la o anume ca
roserie. dintr-o singură buog- 
tă- Deci, numele și faptul con- 

întreprinderea de reparații auto
creț. La fel, vorbind despre 
rebuturi, sînt amintite numele 
ceior ce le produc, dar și ope
rațiile „critice", la care aces
tea se înregistrează, precum și 
cauzele ce le determină, ur? 
rnărindu-le consecințele de-a 
lungul întregului lanț de ope
rațiuni. Și nu întîmplător, ci 
datorită tocmai acestui mod de 
a privi lucrurile, Gheorghe 
Năstase, în cuvîntul său, s-a 
simțit obligat să arate că nu 
urmărirea unor avantaje ma
teriale, ci dorința de a lucra 
mai bine și mai eficient l-a 
condus la realizarea raționali-

„Nu ne-am prppuș nimic în 
cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
Este răspunsul pe care l-am 
primit de la Grigore Onescu, se
cretarul reales al organizației 
U.T.C. „Forje" la întrebarea care 
viza antrenarea uteciștilor de 
acolo la angajamentul colectiv 
al tinerilor din întreaga țară, 
întrebarea am pus-o pentru că 
darea de seamă prezentată în 
adunare nu reușise nici ea să 
sublinieze acest fapt și apoi și 
discuțiile șărgce dovedeau că a- 
ceșt capitol, al întrecerii ute- 
ciște, nu le era prea clar. Ba 
mai mult, participanții au ră
mas surprinși c$-organizația — 
prin materialul prezentat era 
chiar lăudată. Iar apoi, după 
terminarea adunării, tinerii cu

zării amintite și că, de altfel, 
mai șîpt suficiente porți de ri
sipă, căreia va trebui să li se 
acorde mși multă atenție. Sînt 
opinii izvorîte nu dintr-o fal
șă modestie, ci dințr?o nemul
țumire generatoare mereu de 
noi și noi căutări creatoare. 
Așa stînd lucrurile, nu a mirat 
pe nimeni faptul că după ce 

în darea de seamă despre Io
nel Dudan, locțiitor în fostul 
birou al organizației, s-a ară
tat că are o bună comportare 
în producție, a fost aspru cri
ticat pentru activitatea sa ne
satisfăcătoare în cadrul birou
lui, contribuția sa în cadrul 
acestuia neridicîndu-șe la exi
gențele impuse atît de călită- - 
tea șa de comunist și de 
membru al unui organ ales, 
cît și de prestigiul pe care și 
l-a cîștigat profesional. „De la 
mqncitorii buni — spunea 
Gheorghe Ciobanu în cuvîntul 
său — așteptăm mai mult de- 
cit producție. Ei trebuie să-i 

care am stat de vorbă tot des
pre acest subiect mi-au răspuns 
printr-o frază scurtă, care pre
figura totala lipsă de preocupare 
a vechiului birou : „n-avem niei

întreprinderea
„7 Noiembrie"

o sarcină concretă in cadrul în- 
trecerii".

Așadar, ceea ce darea de sea
mă nu reușise să scoată în evi
dență. dezbaterile scăpaseră cu 
totul din atenție. Cauza era una 
singură : ce să discuți odată ce 
nu existase nici o preocupare in 
acest sens ? Materialul — în ca
pitolul care se referea la pro
ducție — plutea în generalități 

rea-

ajute pe cei mai tineri munci
tori, să fie * 
promovării 
toresc.- Nu 
cu izolare^ 
prin îngîmfarea și egoismul 
poziției lor de muncitori buni, 
atîtă timp cît ei nu muncesc 
decît pentru salariu../* Nu s-a 
pomenit, de-a dreptul, nimic 
despre conștiință profesională 
său individualism. Dar legă
tura cu pasajul corespunzător 
din proiectul de norme se 
Uzează cu ușurință.

Acest spirit combativ, 
ponsabilitatga cu care au 
apreciate atît activitatea 
cută, cît și cea viitoare, 
dreptățesc o totală încredere. 
Realegerea vechiului secretar, 
Ion Stolică — ca element de 
continuitate — și hoțărîrea în
tregii organizații în obținerea 
unpr rezultate mereu mai 
bune — ca element de per? 
spectiva — constituie coordo
natele concrete ale unei adu
nări de dare de seamă și ale
geri care a răspuns menirii 
sale de moment de analiză și 
de angajare și a făcut-o de pe 
pozițiile unei înalte atitudini 
revoluționare.

factori activi ai 
spiritului munci- 
ne putem împăca 
unora, manifestată

MARIAN GRIGORE 

din care singura frază mai la 
obiect este cea care arată că ..pe 
linie ^profesională se poate spu
ne că biroul nu a avut o preo
cupare prea apropiată de tine
ret". După care urmează inevi
tabila enumerare : tineri frun
tași, tineri codași.

Si totuși probleme care să 
facă obiectul unei angajări con
crete exiștă din belșug. Le-am 
sesizat atît din discuțiile ulte
rioare. cit și din ce s-a mai 
„strecurat" în timpul adunării. 
Astfel, folosirea timpului de lu
cru (în acest an numai pînă 
acum sint o mie ore absențe ne
motivate), ridicarea calificării 
profesionale sau reclamarea din 
cind în cind a calității produ
selor, erau tot atîtea obiective 
unde organizația U.T.C. putea 
să intervină.

Putea să intervină dar n-a in
tervenit. Angajamente concrete 
în cadrul
Activitatea tinerilor, 
buia 
etapă, 
stabili 
derea 
lor în 
așa cum se cerea, o preocupare 
de bază. înseși discuțiile nu nu
mai că nu au scos în relief fap
tul că întrecerea utecistă este o 
acțiune continuă, integrată în e- 
forțul tuturor, dar s-șu pierdut 
în amănunte neesențiale care au 
creat o falsă 
activității 
decît atit, 
tate cgre 
drepte o 
cruri, o practică dăunătoare, nu 
a făcut altceva decît să însăi
leze citeva generalități.

Această adunare putea totuși 
să-și atingă scopul. O spunem 
pentru cai la pregătirea ei a 
participat în mod expres un ac
tivist al comitetului 
și pentru că același 
condus și dezbaterile 
Iar dacă în pregătire 
șurare nu s-a ținut cont de do
meniul principal al activității 
din această perioadă a organi
zației — întrecerea utecistă — 
de așteptat era ca măcar în con? 
duzii activistul să fi amintit a- 
cest lucru, să sugereze organi
zației ce trebuie să se facă pe 
viitor. Dar acest lucru nu ș-a 
întimplat. S-a uitat cumva și la 
comitetul municipal U.T.C. de 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ in îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen" ?

întrecerii nu există, 
care tre- 

urmărită de la etapă la 
tocmai pentru a se putea 
măsurile necesare in ve- 
îmbunătățirii participării 

producție, nu a constituit.

impresie asupra 
organizației. Mai mult 

programul de activi- 
avea menirea să în- 
anumită stare de lu-

municipal 
activișt a 
adunării, 
și desfa-

ION TOMESCU

cinci ab. 
speciali-

1 expune- 
cineî fete

(Urmare din pag. I) 

trust pentru a-și lua in primire 
locul de muncă și a se apuca de 
treabă. Dar, cu această zi încep 
surprizele neplăcute, drumurile, 
statul in anticameră, îndoiala. 
Ce se întîmplă de fapt ? Direcția 
de resort din minister, aveam 
să aflăm de la tovarășul Pa ras- 
chiv Toader, inspector principal 
cadre la Trustul I.A.S. Alexan
dria, ne-a cerut cu cităv» vre
me înainte necesarul de perso
nal cu studii superioare și me
dii pentru unitățile noastre. Am 
comunicat atunci că nu avem 
posturi pentru cei eu studii me
dii de specialitate. Mai mult 
chiar că va trebui șă renunțăm 
chiar la unii dintre salariații 
noștri ale căror posturi s-au 
redus". Și totuși, așa stind lu
crurile și în cunoștință de 
cauză. Departamentul agricul
turii de stat repartizează Trus
tului I.A.S. Alexandria, 
solvenți ai liceului de 
tate. De ce ?
,(Vom întrerupe firul 

rii peripețiilor celor 
pentru a face încă o observație ; 
Departamentul agriculturii de 
stat iși face calculul necesarului 
de specialiști abia după ce a- 
ceșțj.a au fost școlarizați și ur
mează să se prezinte în fața co
misiilor de repartizare ? N-ar fi 
mai normal cș acest necesar să 
fie cu precizie calcylat atunci 
cind se întocmește planul de 
școlarizare și cind se fixează 
numărul de locuri pentru anul 
întii ? Adică să existe o core-, 
lare, o punere de acord a pla
nului de învățămînt pentru a- 
ceste școli, cu necesarul de ca
dre pe care-1 solicită la un mo
ment dat economia națională ?)

Dar să mergerp mai departe. 
Pus în fata faptului Trustul 
I.A.S. Alexandria le-a pprtgt cit 
le-a purtat pe fete pe drurpuri 
și, in cele din urmă, a găsit o so
luție. Le-a „pasat" Direcției a- 
gricole județene. Tovarășii de 
aici, mai expeditivi, le-au între
bat care de unde sînt sau dacă 
au vreo preferință pentru vre
una din localități și. fără multă 
vorbă, le-au repartizat la coo
perativele agricole de producție. 
Să se descurce cum or putea. 
La C.A.P.. la contabilitate, majo
ritatea salariaților nu au califi
care corespunzătoare. a?.R că ne
voie și locuri de muncă cile 
vrei. Numai că nu așa gindese 
și președinții cooperativelor a- 
gricole de producție. Din cele 
mai’ diverse motive : unele su
biective. altele obiective. Unii 
poate fiindcă pentru a-i încadra 
pe tinerii absolvenți trebuie 
să-și scoată din funcție frații, 
nepoții, vecinii, prietenii. Alții 
însă fiindcă și-au calificat oa
meni pe cheltuiala poonerativei 
și nu li se pare firesc'să arunce 
banii în vint și oamenii pe dra
muri.

Neștiind din vreme că-i vor fi 
repartizați absolvenți cu studii 
de specialitate. conducerea 
C.A.P. din Rădoiești-Teleor- 
man de oildă o trimite oe tînăra 
Cazan Maria, absolventă a liceu
lui de cultură generală, cu oa
recare vechime în C.A.P. ?i 
secretară a comitetului U.T.C.. 
la un curs de specializare de 
scurtă durată. La fel ștau lu
crurile și în cazul C.A.P. Goi-

deși 
aici 

de

cea Mică-Dolj căreia Î-# 
repartizată o absolventă, 
toate celelalte ce lucrează 
sint calificate, cheltuielile 
școlpriz-are fiind suportate de 
C.A.P. ; cu C.A.P. Moldoveni- 
Neamț, cu C.A.P. Orlești-Viîcea 
ș.a.m.d. Exemple suficiente cre
dem pentru a atesta o stare de 
fapt și caracterul ei imposibil 
de neglijat,

Cu absolvenții liceelor econo
mice situația este relativ ase
mănătoare. Cu singura deose
bire că șint parcă «i nimănui. 
Anul trecut întreaga promoție 
a Liceului economic din Cluj 
n-a avut repartiție. Anul acesta 
situația s-a repetat cu absol
venții liceelor economice din 
Slatina și Drobeta-Turnu Seve
rin. Am mai ridicat .ac.este pro
bleme și șîntem în așteptarea 
răspunsului forurilor de resort. 
Pină cind va veni acest răspuns
— și șîntem dispuși să mai aș
teptăm. elucidarea tuturor aces
tor aspecte fiind destul de 
complicată, deși nornual fi 
fost ca .ele să fie clarifiealg din 
primul mornept. din clipa șțșbi- 
lirii planului de învătămini — 
vom insista asupra upții aspect 
privind repartizarea in produc
ție a absolvenților Liceului eco
nomic din Roșiorii ds Vede-Te- 
leorman. La sfârșitul anului 
școlar absolvenții ău fost che
mați $i puși șă opteze. în șeris. 
pentru una din profesiile : vin- 
zăt.or îh magazine șau ajutor 
contabil |a coonerativele agri
cole de producția. Ținerii ' au 
Optai pentru una șau aha dintre 
profesii și. pe această baz.ă. an 
fost repartizați organizațiilor 
.județene de profil, pțrectța iti- 
dețeană agricolă ț procedat ’ ca 
și în cazul absolvitelor liceelor 
agricole. Si din acest, mpment 
absolvenții celor două lic?e de 
specialitate — care ?ă fie dife
rența intre cele două speciali
tăți în cazul ^cestui prpcefde.u 3
— șu urmat paie» deja'’expusă. 
Si aici sînt țineri care șrau vin- 
turat. din cauza șltpra-' de colo- 
colo pînă să.-și găsească, de cele 
mai multe ori singuri. dară 
ș -au găsit, un loc de mu'nsă. 
Citeva exemple concrete ; Soa
re Marian, absolvent al Liceului 
economic din Roșiori, repartizat 
la C.A.P. Rădoiești-TelgoiThan. 
Giba Florica. absolventă a ace> 
luiași Ij.ceu. repartizată LaCfA.A 
Drăgâne.ști de Vede. Wi^naru 
Marioara absolventă a liceului 
economic din PiatFa Neamț, ne
repartizată etc.

în aceeași situație s® afJă gî 
absolvenții Școlii postlicgale de 
arhitectură ri cei ai Scolii de 
biblioteconomie, ambele din 
București. De ace.ea c.pnsidergm 
semnalul nostru întemeiat, aș- 
teptînd rezolvarea pe plan ge
neral. cu participarea tuturor 
factorilor cu responsabilități în 
acest sector, cu soluțij eficiente 
și definitive p®nțru a introduc® 
ordinea necesară și respectarea 
legilor, a spiritului documente
lor de partid. O asemenita re
zolvare este posibilă prin sin
cronizarea planurilor de învăță
mînt. prin studierea și cunoaș
terea necesarului de cadre, acum 
și în perspectivă, prin înlătura
rea arbitrarului, a întâmplării, 
în sfîrșit. prin introducerea unor 
criterii și responsabilități -uni
tare și obligatorii pentru toți 
cei implicați.
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR,plimbare, el îmi vorbește 
și eu tac. Nu știu care e 
cauza că tac mereu și sînt 
foarte nefericită".

două cît are al dînsei (...). 
Susținerea mea : orice om 
tinde spre mai bine, e un 
alt confort în 3 camere, 
decît în 2 (,..). Deoarece 
nici eu n-am fost de acord 
să mă mut la dînsa și nici 
dînsa la mine, ne-am des
părțit (...)".

nu pot fi decît elevii (...). 
Stau și mă întreb în nai
vitatea mea: de ce, doam
ne, nu i-a venit unui cer
cetător să pună problema 
și viceversa ? Să ajungă, 
adică, la ideea că, avînd. 
în vedere procentajul atît 
de ridicat de nepotriviri 
dintre autocaracterizări, 
profesorii și părinții (unii, 
ca să nu generalizăm) nu-și 
cunosc suficient elevii și 
respectiv fiii, ba mal mult, 
îi cunosc eronat. Avem 
doar de-a face cu o va
riantă pedagogică a cu
noscutei anecdote ai cărei 
etoi sînt meteorologii. V-o 
spun, chiar dacă o știți: 
pentru că la un calcul, în- 
tr-o anumită perioadă, s-a 
observat că pronosticurile 
lor s-au împlinit într-o 
proporție de numai 49 la 
sută, un mucalit le-a pro
pus să le dea pe viitor... 
pe dos. In acest fel, pro
rocirile despre starea vre
mii s-ar dovedi viabile in
tr-un procent mai mare — 
de 51 la sută 1 (...). lată de 
ce cred că un asemenea 
sondaj trebuie să ne în
drepte atenția nu spre a 
stabili vinovății — perico
lul de a cădea în arbitrar 
fiind aproape imposibil de 
evitat — ci spre un lucru 
mai omenesc, ca să nu-i zic 
mai important, pe care 
l-aș formula cam așa : cine 
trebuie să-ți hotărască dru
mul în viață cînd te afli la 
vîrsta (deloc simplă, deși 
adesea simplificată) a cău
tărilor ? Tu, proaspătul 
adolescent ? Părinții tăi ? 
Profesorii tăi ? Ori toți 
laolaltă ? In modul cel 
mai sincer m-ar interesa 
răspunsul ziarului dv. (...)".

Prof. CRISTINA DON- 
C1U, București:

„(...) Am citit 
un sondaj care 
cîțiva cercetători _ _
duri și, după opinia mea, 
a unei tinere profesoare 
cu puțină experiență pe
dagogică, dar, cred eu, și 
cu puțin bun simț, i-a 
condus spre o concluzie 
riscantă. Iată despre ce 
este vorba: cam 100 de 
elevi din clasele a IX-a și 
a X-a au fost invitați să 
se autocaracterizeze. Tot
odată, li s-au cerut profe
sorilor și părinților acesto
ra să-i caracterizeze. Mul
te (peste 40 la sută) din
tre autocaracterizări și ca
racterizări s-au ciocnit cap 
în cap. Una credea ado
lescentul că este, că me
rită (sondajul se referea la 
posibilitățile, pasiunile, vo
cația pentru o profesie.) și 
cu totul alta credeau pă
rinții și profesorii săi. Și 
asta nu pentru că, neapă
rat, adolescentul se supra- 
aprecia. Nu, s-au descope
rit și cazuri cu totul pe 
dos: părinții și profesorii 
aveau despre fiu și elev o 
părere mult mai bună, o 
încredere mult mai mare 
în posibilitățile acestuia 
decît avea el însuși. De 
aici unii s-au grăbit să 
tragă o concluzie care, re
pet, mi se pare riscantă. 
Probabil o intuiți: o mare 
parte a adolescenților nu 
se cunosc suficient, ba 
chiar mai mult, se cunosc 
eronat. De ce ? Păi, e lim
pede : părerile lor nu co
incid cu cele ale dascăli
lor și părinților. Și dacă nu 
coincid, desigur, vinovați

Mi-e mai greu să vă servesc cu răspunsul ziarului 
(adică al întregii redacții) așa că vă rog, cel puțin deo
camdată, să vă mulțumiți cu un răspuns personal. în ce 
mă privește, nu mi-e teamă de adevărurile banale (ba, 
după unii, le cultiv chiar cu o perseverență demnă de 
o cauză mai bună). Acesta-i motivul pentru care voi 
spune că, fiind cel mai logic, cel mai plin de bun simt 
și cel pe care, ri-am îndoieli, cititorul l-a ales din prima 
ochire, votez pentru un răspuns afirmativ la ultima 
întrebare. Recte : alegerea drumului în viață a unui 
adolescent trebuie să consemneze, deopotrivă, hotărirea 
adolscentului însuși și a mentorilor săi, părinți și profe- 
s,ori. Dacă e greu sau ușor de luat o atare hotărîre, 
acesta mi se pare lucrul cel mai puțin însemnat. Știu 
că ea este necesară. Și dacă este necesară, nu mai me
rită să discutăm cum, cu ce eforturi, după cîte colocvii 
și (sper să nu intrige expresia) după cîte compromisuri, 
o vom smulge vieții. Totul e să o smulgem. Vom avea 
de a face cu destule tunete și fulgere ? Nu-i exclus. Sa 
ne îngrijim din vreme de un adăpost bun, să ne înar
măm cu calm, cu răbdare, să încercăm să fim ceva mai 
diplomați — în înțelesul cel mai nobil al cuvîntului — 
gata să luăm loc la masa tratativelor fără păreri pre
concepute, animați de o singură dorință (deși, practic, 
sîntem despărțiți de vîrstă, de experiență) : aceea de a 
răspunde solidar într-o chestiune care ne investește pe 
toți cu responsabilități egale. Sondaje, precum cel 
amintit de dv., au valoare numai în măsura în care își 
propun să găsească soluții. Or, în cazul expus, soluția 
n-are cum fi stabilirea unor culpabilități cărora, în trea
căt fie spus, nici proverbialul spirit de echitate al înțe
leptului Solomon nu le-ar putea da de capăt, căci dacă 
elevii sînt vinovați, ei nu-s altceva decît produsul unei 
educații — adică al unor educatori — și dacă aceștia 
din urmă sînt vinovați, atunci trebuie să tragem la 
răspundere întreaga istorie milenară a omenirii și s-o 
judecăm zdravăn pentru culpa de a fi admis deosebiri 
de mentalitate între generații, de a nu se fi opus mai, 
categoric existenței unei varietăți de vîrste, uniformi- 
zîndu-le și realizînd un hibrid capabil să reziste atît 
furtunilor de la șaisprezece ani, cît și vremii propice 
helioterapiei de la maturitate...

îmi recitesc rîndurile de mai sus și zîmbesc la gîndul 
că dv. (dar și altora) opinia mea o să pară o perfectă 
ilustrare a caragelescului „pupat piața Independenței”. 
Mă consolează însă ideea că toate adevărurile — cum 
ne învață filozoful — sînt sortite fie să devină truisme, 
fie să ne provoace rîsul. Să nu uităm însă că lumea 
e mai bună cînd știe mai multe și surîde mai des !

despre 
a pus 
pe gîn-

T. L., Brăila:
„...am 20 de ani și am 

un prieten. Cînd ieșim la
Nu, te rog din suflet, nu mai fi nefericită. N-are im

portanță cauza. Important e că taci. O fată care tace ! 
Doamne, ce lucru minunat !

„Stimate O.P.-I.,
mă numesc Adelina Mo
ritz, am 14 ani și sînt ele
vă în clasa a VIII-a la Li
ceul industrial metalurgic 
din Nădrag, jud Timiș. 
Deși părinții mă iubesc 
mult, nu-mi dau voie să 
să vorbesc nu numai cu 
băieți, dar nici cu fete de

Din pricina unor încurcături, n-am mai publicat de 
multă vreme adresa cuiva care dorește să corespondeze

vîrsta mea. I-am întrebat 
dacă-mi dau voie să co
respondez. Mi-au răspuns 
că da. De aceea vă rog din 
tot sufletul, fiind tare sin
gură, să-mi publicați scri
soarea sau cel puțin aces
te cuvinte: „Am mare ne
voie de prietenii!" Adresa 
mea este: Nădrag, bloc 6, 
Timiș".

bun, etc. De fiecare dată 
am observat că încearcă 
să scoată în evidență fap
tul că al dînsei ar fi mai 
corespunzător. Este însă de 
datoria mea să explic fap
tul că apartamentul meu e 
mai central, mai spațios, 
are trei camere față de

Bine ați făcut, dragă Auraș. Doi tineri care s-au cu
noscut, s-au împrietenit, s-au îndrăgostit, și-au jurat 
credință și au atîtea puncte comune în trăsăturile lor 
de caracter, într-un cuvînt, doi tineri care tind spre 
mai bine, nu pot trăi într-un apartament de două ca
mere, atîta vreme cît există și apartamente de trei ca
mere. De cînd e lumea, sentimentele s-au măsurat în 
numărul camerelor. De ce crezi că s-a despărțit Cezar 
de Cleopatra ? Nu s-au înțeles ce palat să folosească 
împreună : cel de la Alexandria (cu 356 de camere) sau 
cel de la Roma (cu 355 de camere plus dependințe).

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCII-IAȘI

cu tineri de aceeași vârstă. Sinceritatea micii tale 
epistole m-a făcut ca, totuși, să-ți fac hatîrul. îți doresc 
tot ce-ți poate dori un om care te înțelege.

ELENA, 21 de ani,
București:

„Tovarășe redactor, de 
la început vă rog să-mi 
ascultați povestea: am 
avut un prieten, R. P., am 
fost împreună patru ani 
de zile, l-am iubit mult. 
Deoarece i-a apărut altă 
fată în cale, ne-am des
părțit. A fost o despărțire 
dureroasă pentru mine, 
dar... După cîtva timp 
mi-am făcut și eu alt prie
ten. N-am apucat să mă 
văd însă cu el decît o 
singură dată, pentru că a 
apărut R. P. și i-a spus 
băiatului cu care eram să 
mă lase în pace, că altfel 
o pățește. Băiatul s-a su
părat și a plecat. Atunci 
R. P. mi-a luat geanta și 
mi-a sustras din ea jumă
tate din banii pe care îi 
aveam. Apoi mi-am făcut

De ce mie și nu miliției? Ce să-i fac __ _
al tău ? Așa cum îl descrii, e un tip josnic și faptul că 
ti-ai pierdut patru ani alături de el, nu-l scutește dacă 
te decizi să-l reclami acolo unde trebuie, de niște ani 
mai puțin veseli, pentru că — ți-o spun cu Codul pe
nal în mînă — „luarea unui bun mobil din posesia al
tuia, fără consimțămîntul acestuia, în scopul de a și-l în
suși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani...“. Dacă te interesează, acesta e articolul 208, 
iar următorul glăsuiește că dacă furtul s-a săvîrșit „în
tr-un loc public” (în cazul tău, pe stradă) infracțiunea 
se pedepsește cu. închisoare de la 1 la 5 ani. Alege va
rianta care îți convine.

AURAȘ, Ploiești:
„In luna ianuarie a.c., 

am cunoscut o fată, ne-am 
împrietenit, ne-am în
drăgostit, ne-am jurat cre
dință. Ne înțelegeam foar
te bine, aveam multe 
puncte comune în trăsătu
rile noastre de caracter. 
Discutam frecvent despre 
căsătoria noastră. Dar, 
după un timp, prie
tena mea Stelișor, mi-a 
cerut s-o ascult deoarece 
vrea să-mi vorbească. (E 
drăguț din partea ei că 
abia după un timp a în
ceput să vorbească, o. p.-i).

Istpria e plină de asemenea cazuri. Și pe bună dreptate. 
Atîta timp cît există sentimente trainice, problema alege
rii apartamentelor rămîne deschisă !

(Urmare din pag. I)

locul primordialei vîrste. Au 
fost părăsite, odată cu casa, 
anume datini, port, limbă, o- 
biceiuri, viața schimbin- 
du-și-o fiecare după tiparele 
noilor dimensiuni și obliga
ții. A avea mai mulți cărtu
rari, mai multe fabrici și 
hidrocentrale înseamnă, in 
primul rînd, o despărțire ; 
despărțire firească, naturală 
și chiar dorită, dar lăsînd in 
suflet nostalgii ce nu-și aflâ 
alinarea cu una cu două. 
Dorul s-a născut și dintr-o 
astfel de despărțire. Apoi a 
apărut nevoia de a-ți reve
dea vatra, dorința și plăce
rea reîntâlnirii cu cei cu care 
te mîndrești, care ți-au păs
trat comoara jocurilor copi
lăriei, care te-au ajutat intru 
împlinirea visurilor, aspira
țiilor. Și ajungi să-i cauți, 
pentru a afla împreună cheia 
seifului de suflet.

Așa simțită, așa gindită și 
ața expusă, proiectata intil- 
nire a „Fiilor Maramureșu
lui" s-a transformat, la dată 
fixă, într-un lung pelerinaj 
spre obîrșii. A fost destul, a- 
cum trei ani ?i ceva, să se 
lanseze ideea unei astfel de 
călătorii, cea mai originală 
din cîte am aflat, și mara
mureșenii, de pe unde co
lindă și-și află nou rost, să 
pornească spre nordul cel 
mai de nord al țării. Savanți 
și actori, constructori și me
dici, oameni cu funcții înal
te și tineri scriitori și-au dat 
întilnire la Baia Mare, capi
tală minieră și cetate de in- 
vățămînt superior, noua me
tropolă a unei străvechi ma
trice românești, formată din 
trei „țări" surori: a Maramu
reșului, a Lăpușului și a 
Chioarului. Au fost mulți cei 
care și-au îmbogățit inima și 
gindul cu trecutele și noile 
valori maramureșene. A în
ceput dialogul, noii veniți pe- 
regrinîndu-se pe Iza, Mara, 
Someș, Lăpuș, pe cîte văi, 
munți și dealuri se întind a- 
șezările de unde au plecat. 
Să nu uităm că sîntem în ce-

lula montani care a dat pe 
Dragoș Descălecătorul, Bog
dan întemeietorul, pe Pintea, 
Viteazul, pe memorandiștii 
Vasile Lucaciu și Gheorghe 
Pop de Băsesti, Maramureșul 
fiind teritoriul în care a în
ceput aventura scrisă a lim
bii noastre, cele mai vechi 
traduceri românești (printre 
care „Codicele Vorone|ean" 
și „Psaltirea Scheiană“) fiind 
textele rotacjzate ale începu
tului de veac XVI, anterioa
re tipăriturilor lui Coresi, ele 
circulînd, în copii sau origi
nal, în aproape întreg spa
țiul de latinitate estică. Este 
această „țară" nordică o

mureșului"

reprezentativ pentru 
înseamnă evoluția 
sub noile însemne 

maramureșene : 
băimăreană". Festi- 
înmănunchează de

imensă catedrală naturală, in 
care bat clopotele din cele 
mai înalte construcții de 
lemn din lume, în care lem
nul se transformă în porți 
monumentale, dăinuind in 
fața caselor sute de ani.

Anul acesta, „întîlnirea fii
lor" se petrece într-un cadru 
mult
ceea ce 
modernă, 
heraldice 
„Toamna 
valul ’73
mîine. pe parcursul a opt 
zile, de duminică pînă dumi
nică, tot ce are mai repre
zentativ județul în materie 
de cultură, artă și știință, 
prilej de a face educație di
rectă, de etalare a întregului 
potențial spiritual și mate
rial. Orgolioasa Baia Mare

SPIRITUL CULTURII DE MASĂ

0 vizită Iu „cel mai mare 
depozit de artă populară"

alt prieten. R. P. a proce
dat la fel ca și cu cel din
ții; Pe urmă, de cîte ori 
ne întâlneam, îmi scotocea 
în poșetă și-mi lua o 
parte din bani. Din prima 
clipă cum ne vedeam, îmi 
spunea: „Mai întâi stai 
să-mi iau porția — adică 
banii — pe urmă poți să 
pleci!". Nu mi-a trebuit 
prea mult ca să încep să-l 
urase. Am vrut să vă scriu 
mai demult dar n-am reu
șit. Acum m-am decis 
deoarece, azi, 29 VI1I-73, 
am avut întâlnire cu ac
tualul meu prieten, dar în 
loc să mă întâlnesc cu el, 
m-am întâlnit nas în nas 
cu R. P. și a procedat la 
fel ca și pînă acum, luîn- 
du-mi banii.
rămas decît 
sez dv".

Nu mi-a mai 
să mă adre-

eu Iui R. P.

Despre ce credeți ? Des
pre faptul că din ziua res
pectivă trebuia să ne des
părțim pentru totdeauna. 
Și știți de ce ? (Nu, încă 
habar n-am, dar mor de 
curiozitate, o. p.-i). Atât 
dînsa cît și eu avem fie
care cîte un apartament 
proprietate personală. Din- 
sa mi-a cerut să mă mut 
în apartamentul dînsei, 
intrucît acesta va fi acela 
ne care îl vom opri îm
preună. Vreau să precizez 
că pe parcurs au mai fost 
discuții în legătură cu care 
din apartamente să fie 
ales, sau care este mai

intră, astfel, în marele cir
cuit al orașelor prezentatoa
re de frumuseți, autentic și 
valori — spuse anual cu fală 
și conștiință de sine : Sibiu, 
Brașov, Arad, Deva, Piatra 
Neamț, Tîrgu Jiu. Nu vor 
lipsi spectacolele folclorice și 
expozițiile de artă populară, 
simpozioanele pe teme de 
strictă specialitate și actuali
tate, serile de poezie și con
certele simfonice, parada 
portului popular și carnava
lul castanelor. Sint prezenți 
faimoșii cioplitori, cojocari și 
olari maramureșeni, precum 
sînt invitați oameni de cul
tură și artă din Cluj, Bucu
rești, Iași — printre care Ion 
Frunzeti, Dan Hăulică, 
Gheorghe Zamfir și formația 
sa, orchestra simfonică din 
Satu Mare, baladistul Tudor 
Gheorghe etc. Lor li se a- 
daugă, firesc, acei fii care au 
ajuns pe culmile științei, ar
tei și culturii, mai vîrstnici 
și mai tineri maramureșeni, 
care poartă, ca pe-o sfîntă 
Îndatorire, lauda vetrei și 
respectul pentru înaintași.

Iată de ce întîlnirea fiilor 
Maramureșului îmi apare ca 
o supremă închinare adusă 
obirșiei, un omagiu de tine
rească și împlinită mîndrie 
de neam, demnă să fie con
tinuată peste ani și mai ales 
preluată de cîți fii ai Vran- 
cei, Bucovinei, Gorjului, Fă
gărașului. Birsei, Banatului, 
Oașului există plecați cu des
tine și rosturi firești pe alte 
plaiuri ale României. Călă
toria spre ei înșiși nu arc e- 
gal, iar întîlnirea în spațiul 
de suflet se transformă in
tr-un fabulos remember. La 
vatră cumpănim asupra tre
cutelor valori, dar mai ales 
stăm și chibzuim cum și ce 
trebuie făcut pentru ca 
România socialistă, „țara ță
rilor românești", să ajungă 
mai repede pe culmile civi
lizației și progresului.

Dacă aveți de gînd să mer
geți în Maramureș, în zilele 
opt care urmează, invățați să 
spuneți „Zua bună ’." — e cel 
mai cald salut din cite există, 
cu el vă va întîmpina orice 
moroșan.

AT AN ASIE DARCIUC, Pucioasa, Dîmbovița.
N-am ore de audiențe. Vino cînd dorești la București 

și caută-rnă.

Am mai așteptat. Vine, 
după ce sînt purtată pe 
drumuri multe zile, și clipa 
repartizării. Surpriză! Sînt 
repartizată la bodega Oi- 
tuz din Focșani în calita
te de grataragistă. Oare 
pentru a frige niște mici 
și cîrnăciori a fost nevoie 
să învăț doi ani școala 
profesională ? Vă rog pe 
dv. să-mi dați și mie un 
sfat, cum aș putea să reu
șesc și eu să fiu încadrată 
intr-o meserie pe care am 
invățat-o și care îmi place 
toarte mult".

EUGENIA PAMFILIE, 
Golești, Vrancea :

„Am 18 ani și sînt de 
meserie bucătar. Am ab
solvit școala profesională 
comercială djn orașul 
Ploiești. Am absolvit-o, 
după părerea mea, cu o 
medie destul de bună: 
9,75. Am încheiat imediat 
contract cu T.A.P.L. Foc
șani. M-am prezentat deci 
la această unitate, însă mi 
s-a răspuns că nu au 
locuri deocamdată și să 
mai aștept. Ce să fac ?

Ziarul s-a adresat Direcției comerciale a Consiliului 
popular juețean Vrancea și a primit, sub semnătura di
rectorului Vasile Vîlcea, următoarele :

„Răspunsul nostru la adresa dv. referitoare la sesi
zarea făcută de salariata noastră Pamfilie Eugenia este 
următorul :

Tovarășa Pamfilie Eugenia v-a dezinformat total în 
ceea ce privește repartizarea sa după absolvirea școlii 
profesionale. Vă informăm că tov. Pamfilie Eugenia a 
fost repartizată să lucreze în funcția de bucătar-grata- 
ragiu, funcție corespunzătoare calificării sale (...)“. t

Nu, nu-i așa, tovarășe director coțșqjgpiat' lros^ugffii^ 
ne-a dezinformat total, ci dumneavoâ&ti&^iiiaT cUcă i* 
mai parțial. Ați inventat o nouă titufatura' -- cea de^u-'* 
catar-grataragiu — cînd știți foarte bine că la bodega res
pectivă, vorba fetei care își cere dreptul, nu se frig decît 
mici și cîrnăciori. N-ați izbutit să vedeți în scrisoarea 
acestei fete necăjite decît un atac la întreprinderea ce-c 
conduceți, și nu o plîngere justificată, omenească. Am 
destule alte treburi pe cap, n-am vreme să mă ocup și 
de calificarea bucătarilor, dar știind că în numeroase 
restaurante se gătește prost, dați-mi voie să iau apărarea 
unei tinere care, îndrăgostită de meseria de bucătar, 
dorește să și-o facă cum trebuie și pe măsura pregătirii 
ei. După cîteva zile de „tras cu ochiul", grataragiu pot 
fi și eu — și, cu oarecare efort, chiar și dv. 
fată care învață doi ani de 
soartă mai bună.

dar o
zile să gătească merită o

ARTUR B., Brașov: 
„Toată lumea spune că
Sapă-1 și i-ai locul.

semăn cu actorul Belmon
do. Ce trebuie să jac ?"

Pe sîmbăta viitoare !

împreună cu un grup de tineri 
din sectorul I am întreprins zi
lele trecute o excursie insolită 
la Muzeul de artă populară al 
R.S.R. Itinerariul nostru nu s-a 
desfășurat prin săli luminoase, 
inundate de lumina tuburilor 
fluorescente, în săli cu aer con
diționat și climatizare automa
tă, așa cum există deoblcei la 
fiecare muzeu din Capitală sau 
de la Sighet, Craiova ori Tg. 
Mureș. Tinerii cercetători (este 
o inițiativă a organizației U.T.C. 
de la muzeu) ne-au plimbat cî- 
teva ore, scurte cît clipele de 
mare frumusețe, în „depozitul- 
tezaur" al Muzeului unde se 
află depus cel mai valoros fond 
etnografic al României socia
liste, alcătuit din peste 50.000 de 
obiecte. în ultimii 20 de ani 
colecția a crescut aproape de 
patru ori. Pătrundem în încăpe
rile unde se păstrează colecția 
de port, cea mai valoroasă în 
cadrul patrimoniului muzeal. 
Din lăzile ferecate cu lacăte sînt 
scoase de la naftalină, șterga
rele și iile din zonele Argeșu
lui, Moldovei și Olteniei, cu a- 
lesături colorate și motive zoo
morfe sau florale. Cele 
multe exponate, aflate în 
ceste lăzi, în afara valorii 
artistice, intrinsece, au și o 
prețuită valoare istorică și 
cială. Vechi ștergare, covoare, 
manșete de cămăși, brîie, șer- 
pare, evocă simbolic, stilizat, 
ca-n cea mai modernă artă con
temporană — aspecte din viața 
socială, momente din istoria po
porului nostru. Iată o scoarță 
avînd în mijloc o scenă și un 
erou din vremea „Regulamen
tului organic" — pe generalul 
Kiseleff călare, o altă scoarță 
populară evocă figura primului 
domnitor pămîntean, Alexandru 
Ioan Cuza, sau scoarțe oltenești, 
unele cu „pomul vieții", altele 
cu păsări stilizate sau cu pan
durii lui Tudor, cu pistoale fe
recate la brîu și flinte ghintui
te pe umăr.

Pe ii și marame, pe obiectele 
din lemn, piatră ori pe cerami
că, întîlnim elemente decorati
ve de o vechime imemorială, 
provenite din vechi > substrate 
etnice — cum sînt detaliile' de 
arhitectură din Oaș, Lăpuș, Gur- 
ghiu, Munții Apuseni, sau cera
mica de tradiție dacică din Să- 
cel. Legat organic de obiectele pe 
care le împodobește, decorul m 

. arta populară, include și o multi- 
ijde ^formații social-istorice 

a4esea în'fqgne crip- 
i^X?a;.lBror citire im^ică 0 Cii- 

noaștere istorică pe diverse spa
ții de cultură : semnul soare
lui (rozeta solară) de pe bro
derii de ceramică, de pe pereții 
caselor, specific vechilor vetre 
indo-europene, „pomul vieții", 
motiv atît de familiar covoare- 
lor și scoarțelor românești sau 
motivele decorative — omul, 
calul, șarpele, pasărea, peștele, 
etc. si fit. pentru cercetarea et
nografică comparativă, mărturii 
ale faptului că în spațiul Car- 
pato-Dunărean. populația autoh
tonă reprezintă o unitate în va
rietate, o permanență, adînc în
rădăcinată în străvechi forme 
de substrat etnogenetic. Ajun
gem in sala cusăturilor de mă
tase : lăzi grele, urcate pînă în 
tavan, una peste alta sînt încăr
cate cu aceste podoabe. Multe 
obiecte de aici nu au mai văzut 
lumina zilei din clipa achiziției. 
Adevărate „comori ascunse", 
conservate prin naftalină și fe
recate cu lacăte. însăși sala în

mai 
a- 

lor 
ne- 
so-

care se află depuse aceste co
mori este evocatoare de istorie. 
Aici, Alexandru Ioan Cuza a 
semnat actul Unirii Țărilor Ro
mâne. Pe Calea Victoriei, la 
nr. 120, pe slib scări, în nișe, în 
beciuri și în pod — se, află o 
parte din cele 50.000 de obiecte 
ale Muzeului de artă populară', 
iar altă parte din obiecte se 
află înțr-o clădire de pe aceeași 
stradă, la 107, în aceleași con
diții de depozitare. Un alt ca
pitol important, al fondului et
nografic este depus în comuna 
Hotarele pe șoseaua Olteniței, 
la 36 km de București. De ce 
această împărțire în trei locuri, 
de ce acest drum printre lăzile 
„cu zestre“ ale muzeului ?

De mulți ani, localul pe care 
îl jdeține Muzeul de artă popu
lară al R.S.R. — este cu totul 
insuficient pentru expunerea o- 
biectelor. Salvate de la pieire, 
de prin diverse sate, aduse la 
București sînt „înmormîntate", 
ținute cu acte de inventar în re
gulă în lăzile ferecate din be
ciuri.

Muzeul de artă populară al 
R.S.R., niciodată nu și-a expus 
nici măcar o treime din obiec
tele pe care le deține. Funcția 
socială activă a muzeului, cea 
mai de seamă, de a face educa
ție patriotică publicului, este o

funcție atrofiată. Organizația 
U,T.C. a Muzeului a luat hotă- 
rîrea de a invita zilnic grupuri 
organizate de tineri pentru a le 
arăta totuși, cîte ceva din obiec
tele de valoare- ale depozitelor.

Ateneul tineretului, de aseme
nea, mai găzduiește periodic la 
sediul său diverse expoziții. te
matice (ceramică, port, scoarțe, 
încrustături în lemn). Muzeul 
însă, nu are posibilitatea să des
fășoare, amplu și competent, un 
proces de îndrumare și de pro
pagandă culturală. Pentru a- 
ceasta sînt necesare săli mari, 
luminoase în ale căror vitrine 
să fie expusă toată frumusețea 
acestui inestimabil tezaur. Ar fi 
necesare săli de proiecție — cu 
filme documentare, 
etnografice, ori săli 
unde să ascultăm 
sau, de ce nu, chiar 
rii populari invitați _____
de prin sate. Fel de fel de pro
puneri, care de care mai nepo
trivite, printre care și aceea de 
a depozita întreaga colecție în 
subsolurile Teatrului Național 
— au fost emise de diverse fo
ruri, dar nici una nu a rezolvat 
pe deplin problema Muzeului 
de artă populară al R.S.R., care 
însă continuă să rămînă un mare 
,,depozit“ și nu muzeu.

ION MARCOVICI
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SEMN UI

diapozitive 
de muzică 
imprimate, 
pe mește- 
la muzeu

DISTINCTIV
Zicala noastră populară a 

surprins metaforic nota dife
rențială în raport cu comu
nul : a avea „stea în frunte".

Nu mai este o noutate 
pentru nimeni că indivizii în
tr-o societate nu pot fi reduși 
la același numitor, că dincolo 
de formația profesională stă
ruie un dat, un „ce" pe care 
nimeni dintre noi nu și-l poa
te însuși atunci cînd nu s-a 
născut cu el, nu-l poate găsi 
în cărți, nu-l poate împrumu
ta de la vecinul de birou, nu-i 
poate fi imprimat prin voința 
binevoitorului — oricare ar fi 
binevoitorul.

Această notă particulară 
poate fi cuprinsă prin cuvîn- 
tul inteligență, dar adăugind 
și perspicacitatea. Determi- 
nîndu-se reciproc noțiunile au 
dus cîndva pe cineva dintre 
înaintașii noștri la surprinde
rea metaforei amintite. Am 
auzit foarte adesea expresia 
încărcată cu electricitate afec
tivă. „Dar de ce ? Are vreo 
stea-n frunte ?" spunea un 
prieten referindu-se la pro
movarea în muncă pe bună 
dreptate a unui bun coleg. 
Nu-i plăcea ascensiunea me-

producție a studiourilor cehoslovace, 1972
Regia ■
Anghel

I

Gheor- .
Milisev,

Ștefan

ROMANIA FILM - PREZINTĂ

Scenariul : Milos Macourek Oldrich Lipsky ; Regia : 
Oldrich Lipsky ;Imaginea : Vladimir Novotny ; Muzica : 
Vlastim.il Hala.

Cu : Lubomir Lipsky, Jiff Soovăk, Milo§ Kopecky. Jan 
Libfcek, Frantisek Filipovsky, Z. Polanovâ, M. Rosulkovâ, 
D. Hajskâ-Slămovă.

Producție a studiourilor bulgare
Scenariul : Ivan Ohridoki, Asen Gheorghiev; 

Vilii Țankov ; Imaginea : Veneț Dimitrov ; Muzica : 
Mihailov.

Cu : Ivan Kondov Iosef Vlaha, Doroteia Tonceva, 
ghi-Gheorghiev-Gheț, Gheorghi Kaloiancev, Iavor 
A nani Iavașev, Ivan Nestorov, Janna Stoianovici, 
Mavrodiev.

ritată, în timp ce munca lui 
trecea neobservată ani și ani.

De curînd am putut și eu 
să văd strălucind de inteli
gență pe un inginer la bara
jul de la Vidraru: cu modes
tie, fără a-și da cea mai mică 
importanță, el știa tot ce se 
petrece în zona lui de acțiu
ne, știa că permanența lui 
era strict necesară și nu dor
mise două nopți pentru a-i 
supraveghea și a da încredere 
în muncă celor din jur.

Am putut, de asemenea, să 
văd o tânără ingineră agro
nom, undeva în sudul Olte
niei, care tocmai pentru că 
vedea mai mult decît tovară
șii săi de muncă ținea să fie 
prezentă în sectoarele mat 
dificile, fără vreun aer osten
tativ, dar cu stăruință. Steaua 
din frunte iradia lumină și 
încredere-n muncă în clipele 
cînd alții dezarmaseră.

Am văzut în lumea în 
care-mi petrec cea mai mare 
parte din vreme, lumea lite
raturii, însemnul amintit. Cind 
este vorba de vîrstnici, oa
meni căliți în bătălii cu ma
teria cuvintelor cărora le-au 
lat sensul dorit, steaua din 
frunte, oricît de invidiată, nu 
mai poate fi stinsă.

Dar cînd vine vorba despre 
tineri ?

încep să-mi amintesc neca
zurile unuia dintre acești ti
neri care dădea semne a fi 
cel deosebit: după ce colegii 
lui de breaslă au încercat a-i 
anihila sclipirile, nereușind, 
s-au dedat la mici atacuri 
pentru a-l compromite și a se 
scăpa de „concurența" lui. Și 
au izbutit de minune, 
târziu, 
vorba îmi spunea :

— Am fost prea naiv. Prea 
am crezut în prietenii mei 
care se transformaseră demult 
în inamici travestiți.

Bineînțeles, pînă la urmă 
adevărul a-nvins. Dar după 
cîte eforturi totalmente inu
tile, în care a fost angrenat un 
arsenal întreg de gîndire 
care avea de rezolvat proble
me incomparabil mai grele!

Un alt tânăr îmi spunea că 
a suferit deziluzii nenumăra
te. Constatând multe neajun
suri în sfera lui de lucru a 
început să stea de vorbă cu 
șefii direcți pentru a-și expli
ca lui cauzele care generaseră 
neajunsurile și eventual să 
ceară eliminarea lor.

— Ce te-amesteci ? Consi
deri dumneata că va fi mai 
bine altfel ? Consideri că 
vezi mai bine lucrurile decît 

n ?
El a-nceput să se-ndoiască. 
Mi s-a părut, probabil. Vă 
g să mă scuzați. N-am 

vrut să vă deranjez.
Acest tînăr, prin natura lui, 

a intrat în conflict cu iner
ția. Ce va face pînă la 
urmă ? Se va resemna ? Greu 
de crezut, totuși.

Semnul distinctiv despre 
care vorbesc nu poate trece 
neobservat deoarece este al
cătuit dintr-un plus de ener
gie și se manifestă în toate 
împrejurările. Metafora noas
tră minunată, zicala „cu stea 
în frunte", se referă la ochiul 
ce nu doarme și care se 
află-n interior, de unde ira
diază seînteietor lumină în 
afară, în lucruri.

Mai
cel despre care este

GH. D. VASILE

Vlastim.il
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, următoarea telegramă :

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

Vă reînnoiesc asigurarea considerațiunilor mele cele mai inalte 
|i distinse.

Primiri la tovarășul actualitatea

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea primului ministru al Greciei, SPYROS MARKEZIN1S, 
următoarea telegramă :

Vă adresez vii mulțumiri pentru călduroasa dv. telegramă de 
felicitare SÎ vă rog să fiți convins că eforturile mele se vor în
drepta în mod constant spre dezvoltarea din ce in ce mai largă 
a raporturilor dintre Grecia și România, care au fost întotdea
una marcate de o prietenie tradițională, de colaborare și de res
pect reciproc. Această fericită stare de lucruri este, desigur, in 
interesul celor două popoare și contribuie la menținerea păcii 
și a bunei vecinătăți in regiune-a Balcanilor, in Europa și în 
întreaga lume.

Tovarășul Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior. a primit vineri dimineața 
delegația parlamentară japone
ză, condusă de Daisuke Akiia. 
vicepreședinte al Camerei Re
prezentanților. care face o vizita 
in țara noastră.

La primire au participat Au
rel Vi joii, președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de 
prietenie România-Japonia. Con
stantin Stanciu. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
precum și Masap Kanazawa, 
ambasadorul Japoniei l-a Bucu
rești.

In timpul discuțiilor au fost 
abordate aspecte privind schim
burile economice bilaterale și 
cooperarea dintre cele două 
țări.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec. a ofe
rit. vineri, un dejun in onoarea 
delegației parlamentare japo
neze.

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației parlamen
tare japoneze. Mașao Kanazawa, 
ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, a organizat vineri seara 
o recepție.

La Ministerul Comerțului Ex
terior s-au desfășurat lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comi
tetului comercial mixt româno- 
australian.

Cu acest prilej, au fost exa
minate stadiul și posibilitățile 
de dezvoltare în continuare a 
schimburilor comerciale și a co
operării economice și tehnice 
dintre cele două țări. La înche
ierea negocierilor a fost semnat 
un memorandum privind măsu
rile convenite in vederea creș
terii Și diversificării schimburi
lor comerciale, precum și dome
niile de cooperare, de interes 
reciproc.

★
Vineri, Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniș
tri. ministrul comerțului exte
rior. a primit delegația austra
liană la lucrările celei de-a doua 
sesiuni a comitetului ’ comercial 
mixt româno-australian.

Cu această ocazie, au fost evi
dențiate posibilitățile și dome
niile de interes reciproc pentru 
dezvoltarea și diversificarea in 
continuare a schimburilor co
merciale și a activității de coo
perare economică intre 
România și Australia.

La primire au luat parte 
Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și R. H. Robertson, ambasadorul 
Australiei la București.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România. tovarășul Ștefan 
Voitec. a primit din partea pre
ședintelui Adunării Populare a 
Republicii. Populare Albania, to
varășul iijaz Reka. o telegra
mă de mulțumire pentru felici
tările adresate cu prilejul ale
gerii sale in această funcție.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. Ștefan Voitec, a adre
sat telegrame de felicitare lui 
Pierre Harmel cu prilejul ale
gerii sale in funcția de pre
ședinte al Senatului belgian și 
lui Achile Van Acker cu prilejul 
realegerii în funcția de pre
ședinte al Camerei reprezentan
ților din Belgia.

în cadrul ciclului „Marketing 
și proprietate industrială". Con
siliul Național pentru Știință și 
Tehnologie. Oficiul de stat pen
tru invenții și mărci ?i Asocia
ția română de marketing a or
ganizat vineri în Sala Mică a 
Palatului simpozionul „Schim
bul de experiență cu invenții și 
inovații in domeniul materiale
lor de construcții". .

Cu âcest prilej participant!! 
au analizat posibilitățile extin
derii marketingului in cadrul 
activității de comerț exterior, a- 
vantajele pe care acesta le oferă 
pe linia unei Optime abordări a 
pieței internaționale, a consu
matorului extern, precum și a 
propriilor resurse materiale și 
umane.

Nicolae Ceaușescu
• DELEGAȚIA PARLAMENTARA JAPONEZĂ

(Urmare din pag. I)

miletului transporturilor, Joji 
Ohmura. membru executiv al 
Comitetului financiar. Kokai 
Nakamura, membru executiv al 
Comitetului administrației lo
cale și Tsuneo Matsuo, mem
bru al secretariatului Camerei 
Inferioare.

La primire au luat parte to
varășii Ștefan Voitec. Cornel 
Burtică, Ion Pățan. Ilie Mur- 
guleseu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Aurel Vijoli, 
președintele Grupului parla
mentar pentru relații de. priete
nie România-Japonia. Alexan
dru Sencovici, președintele Co
misiei pentru industrie, con
strucții și transporturi a M.A.N.

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

Parlamentarii japonezi au ex
primat mulțumiri pentru onoa
rea de fi primiți de președin
tele Consiliului de Stat, pentru 
ospitalitatea și prietenia cu care

au fost înconjurați în timpul 
vizitei in România. Oaspeții, 
impărtășindu-și impresiile din 
timpul călătoriei în țara noastră 
au relevat progresele remarca
bile obținute de România in 
dezvoltarea economică și socia
lă. realizările în domeniile în- 
vățămintului, științei, culturii.

Au fost menționate cu ' satis
facție bunele relații româno- 
japoneze, evoluția lor continuă, 
pozitivă, din ultimii ani și s-a 
apreciat că ele constituie o bază 
bună pentru diversificarea și 
lărgirea lor în continuare în 
domeniile economic, tehnico- 
științific, cultural, in alte dome
nii, in interesul reciproc al ce
lor două popoare, al cauzei co
laborării și înțelegerii interna
ționale.

Scoțindu-se in evidență că 
vizita delegației parlamentare 
japoneze este o expresie a dez
voltării relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, s-a subli-

niat faptul că parlamentele pot 
să aducă o contribuție însem
nată ’ 
între 
girea 
neze.

Au 
nea, unele 
politice . _______  ______,
îndeosebi eforturile pe care ma
joritatea țărilor lumii, forțe po
litice și sociale le întreprind 
pentru destinderea și colabo
rarea intre state, recentele eve
nimente din Orientul Apropiat, 
reducerea decalajului economic 
dintre statele în curs de dezvol
tare $i cele avansate, asigurarea 
necesarului de energie p« plan 
mondial.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis prin in
termediul parlamentarilor japo
nezi cele mai bune 
prosperitate și pace 
japonez.

întrevederea 
într-o atmosferă 
tate.

la mai buna cunoaștere 
cele două națiuni, la lăr- 
colaborării româno-japo-

fost abordate, de aseme- 
probleme ale vieții 

internaționale actuale,

urări de 
poporului

MUSEION

s-a 
de

desfășurat 
cordiali-

• DELEGAȚIA CONGRESULUI SINDICATELOR PE
ÎNTREAGA INDIE—AITUC

Duminică, printr-un specta
col literar-artistic intitulat su
gestiv „Mărțișorul, patria . lite
raturii mele", se inaugurează 
cea de a doua ediție a Săptămi- 
nii Muzeului literaturii române 
„Museion". Din agenda mani
festărilor consemnăm organiza
rea în incinta muzeului a două 
expoziții de pictură — una de 
tablouri ale scriitorilor români 
realizate de Milița Petrașcu și . 
o alta cu lucrări ale artiștilor 
ieșeni ; expoziția „Ton Slavici, 
șt epoca sa"-, organizată la Aca'- 
demia Ștefan Gheorghiu, spec
tacolul „Păstorii din Carpati" 
realizat- în colaborare cu Tele- . 
viziunea română îrr comuna 
Băbeni.-județul Vilcea, susținut 
de ansamblul din comună : re
citalul extraordinar al actriței 
Silvia Popovici. concertele sus
ținute de rapsodul Tudor Ghe
orghe.

Săptămîna Muzeului literatu
rii române mai include in pro
gramul său întilniri ou. studenți 
și elevi, dezbateri? colocvii 
(„Folclorul și poezia modernă"), 
seri de amintiri („întîlnire cu 
Ion Barbu"), proiecții de filme 
documentare. •

în cadrul celei de a doua edi
ții a Săptăminii Muzeului lite-. 
raturii române va fi decernat 
și premiul „Perpessicius".pentru 
cea mai bună ediție critică apă
rută anul trecut

(Urmare din pag. 1)

Mindreanu, secretar sl Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

Mulțumind pentru onoarea de 
a fi primiți, pentru posibilitatea 
oferită delegației de a a cu
noaște experiența și realizările 
de seamă ale clasei muncitoare 
și ale întregului popor român in 
dezvoltarea economică și socială 
a țării. în ridicarea nivelului de 
trai material și cultural, preșe
dintele AITUC dr. Ranen Sen, 
a apreciat caracterul fructuos al 
convorbirilor purtate cu repre-

zentanții sindicatelor din Româ
nia.

In cursul convorbirii s-a sub
liniat că dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
oămenii muncii și sindicatele 
din cele două țări dobîndește o 
importanță deosebită in condi
țiile extinderii și diversificării 
relațiilor dintre România și In
dia în domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural.

Au fost abordate, de aseme
nea. unele probleme ale vieții 
politice internaționale actuale, 
relevindu-se însemnătatea soli-

darității și conlucrării strînse a 
clasei muncitoare de pretutin
deni. a sindicatelor, în lupta ge
nerală împotriva politicii vechi 
de dominație și asuprire a im
perialismului. colonialismului si 
neocolonialismului, pentru o po
litică nouă bazată pe egalitatea 
suverană a statelor, respectul in
dependenței naționale, neames
tecul în treburile interne, drep
tul tuturor popoarelor la dez
voltarea economică și socială 
de-șine-stătătoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

După-amiezile 
muzicale 

ale tineretului

ÎNAINTAREA ÎN GRAD A PRIMEI PROMOȚII

DE OFIȚERI Șl SUBOFIȚERI FEMEI

Mîine la orele 18,00 in studioul 
Ateneului are loc debutul for
mației laureate ia ediția din iu
lie 1973 din Brașov la Concursul 
de interpretare a Quartetelor 
studențești. Este vorba de quar- 
tetul de studente al Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" 
din București, format din : Ro- 
xandra C&LAN. Lucia PETRES
CU. Rodica SZEGLI, Anca IA- 
ROSEVICI care' vor interpreta 
piese de Paul Constantiriescu, 
Ravell, Wilhelm Berger etc.

M. C.

Neruda. Castillo. Nicolas Guil
len. pagini din jurnalele lui 
Che Guevara. Jose Marti.

Tineri instrumentiști 
peste hotare

Luna octombrie, prima lună

g:nal“ s-a eliberat in ziua de 10 
octombrie a.c. 1? Consiliul Popu
lar al sectorului 3 d:n Capitală, 
sub nr. .26 452. (I. VOICE)

CRONICA 
U.T.C.

Ieri după-amiază, a pără
sit Capitala, îndreptindu-se 
spre patrie, G. P. Eliseev, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (țiu Uniu
nea Sovietică, care a parti
cipat la Intîlnirea organizații
lor de tineret din unele țări 
socialiste pe probleme ale ti
neretului muncitoresc.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, oaspetele 
sovietic a fost salutat de to
varășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Vineri seara, la sediul Amba
sadei Republicii Arabe. Siriene 
din București, a avut loc o con
ferință de presă. Au participat 
șefi ai unor misiuni diploma
tice. reprezentanți ai presei 
centrale. Agenției Române de 
presă „Agerpres", Radiotelevi- 
ziunii, precum și atașați de 
presă și corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

Cu acest prilej, ambasadorul 
sirian. Souheil Al-Qha?zi. a 
prezentat unele aspecte ale des
fășurării evenimentelor și ope
rațiunilor militare din Orientul 
Apropiat. relevînd hotărirea 
poporului Siriei de a lupta 
pentru drepturile sale legitime.

Cu prilejul celei de-a 30-a a- 
niversâri a Armatei populare 
polone, ambasadorul R. P. Po
lone la București, Jaromir Oche- 
duâzko. și atașatul militar, aero 
și naval, colonel Czeslaw No
wicki au oferit, vineri dupâ- 
amiază, 0 recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunei al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Ni- 
colae Ghenea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

Au luat,, de asemenea, parte 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București, atașați 
militari și alți membri ai cor
pului diplomatic.

La Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" din București a 
fost deschisă o expoziție docu
mentară cu privire la activita
tea desfășurată de Dimibrie Can- 
temir ca muzician. Expoziția cu
prinde facsimile muzicale, cărți, 
studii și articole ce ilustrează 
activitatea sa in aceste dome
nii".

0 afirmare a măiestriei,
a maturității politice

Recital dedicat 
Americii Latine

a 
stagiunii muzicale in toate cen
trele artistice europene oferă 
artiștilor români uri larg cîmp 
de manifestare peste hotare. 
Printre tinerii muzicieni'români 
care vor fi prezenți in aceste 
zile pe estradele de concert de 
peste hotare, ii amintim pe vio
loncelistul Cătălin Ilea (Uniunea. 
Sovietică) violonista Silvia Mar- 
covici (Finlanda. Suedia. Uniu
nea Sovietică. ’61’andâ). Vladi
mir Conta. Eugenia Moldoveartu 
(Bulgartsr)» baritonul Alexan
dru Fărcaș (Elveția)., baritonul 
VâsUe.Micu. violonista Cornelia 
VăSile.- b’rganista , Us,® Maria- 
Reich (R. F. Germania), mem- 
hrii cvartetului 
(S.U.A.) și (Anglia), 
Hoyiși’ria Brănișteanli 
etd? <•' ' «Lr

| IN LIBRĂRII

Cărți intrate 
în librării

I.

..Muzica" 
soprana 

(Anglia},

SAVA

„Călușul" 
din Scornicești

ultimul turneu peste ■ ho
ri 1? ansamblului- ..Călușul" 
Șcornicești-Olt s-a soldat

Si 
•ȚărS' 
din 
cu succese deosebite. La citeva 
zile de la sosirea în țară; Gheor
ghe Bărbulescu. directorul' cămi
nului cultural și conducător al 
ansamblului ne spune : „Am fost 
invitați să participăm la Gala 
internațională de folclor de la 
Messina-Italia. alături de for
mații din Franța, Polonia. Iu
goslavia. Bulgaria etc. Frumuse
țea joculdi și portului nostru, 
virtuozitatea interpretilor au 
fost peste tot untie am dat spec
tacole —.. Taorrhina. Palermo. 
Bari — îndelung' aplaudate. Ju
riul ne-a conferit cel mai înalt 
prefniu : Marele trofeu ai. Ga
lei. In continuarea turneului am 
luat parte și la Festivalul inter
national de folclor de la Vene
ția. ciștigind și aici medalia de 
aur".

Editura Politică
CEAUȘESCU N. — Cuvintarea 

la solemnitatea sărbă
toririi și’ decorării Di
viziei ..Tudor Vl.adimi- 

. ,, rescu-Debretin" cu pri
lejul a 30 de ani de la 
înființare. 1 
1973.

* * *.— Un univers 
t e ’ voi. III.

— Cuvintarea 
N. Ceaușescu la plena
ra C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973 cu pr? 
vire la dezvoltarea și 
perfecționarea învăță- 

> mintulu'i. Hotărirea ple
narei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973 cu pri
vire -la dezvoltarea și 
perfectionarea învăță- 
mîntului in R.S.R. (con
tinuare .de tiraj),

Editura Dacia
ENESCU R. — Critică și valoare, 
Eriițur»

octombrie

într-o car-

tovarășului,

* * * _

Junimea
Cuza Vodă, în memo- 
riam
Naufragii antologie
Academiei

I. ANDREIȚA

nou ru*
DE EXCURSII

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl 
RESTAURANTE BUCUREȘTI, a lansat un nou tip 
de excursii organizate în fiecare duminică pe 

itinerar!ile :

• București— Ploiești — Văleni — Cheia 
plecarea la ora 7,30 din cartierul Berceni, 
din fața centralei telefonice Bd. Metalurgiei. 
Preț lei 65.

• București — Sinaia — Bușteni — Predeal — 
Poiana Brașov
plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Albă 
— Titan complex A9 și din Piața Palatului 
R.S.R. din fața restaurantului CINA.
Preț lei 77.

• București — Pitești — Curtea de Argeș — 
Hidrocentrală
plecarea la ora 7,30 din cartierul Drumul 
Taberei din fața cinematografului Favorit. 
Preț lei 77

REȚINEȚI ■ Relații suplimentare la filialele de turism din Calea 
Victoriei nr. 100 și Bd. Rept 'teii nr. 68.

Telefon : 15 74 11 și 14 O 0.

Ieri, a avut loc solemnitatea 
înaintării la gradul de subloco
tenent Și sergent major a primei 
promoții de absolvente ale 
cursurilor de pregătire â cadre
lor militare din rindul femeilor. 
La festivitate au luat parte ge-* 
neral-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului apă
rării naționale și șef al Marelui 
stat major, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiunilor de pregătire 
militară a tineretului, pionieri. 
Momentul va rămîne. prin mul
titudinea semnificațiilor sale, 
înscris la loc de cinste în cronica 
armatei noastre populare.

Expresie a concepției marxist- 
leniniste a partidului și statului 
nostru privind apărarea națio
nală, 
cetățean al patriei, 
de 
ganizarea 
adoptată 
tiv suprem al țării. își gă
sește aplicare fermă „și operati
vă. în practică, prin adoptarea 
măsurilor ce .se impun in toate 
domeniile de activitate. Chema
te șă organizeze și să desfășoa-. 
re procesul de instruire și edu
care a studentelor, cadrele* de 
ofițeri și subofițeri femei răs
pund astfel unei sarcini de 
înaltă responsabilitate patrioti-:; 
că pusă în fata armatei de con
ducerea de partid și de stat.

Consecvent principiilor sale 
marxist-leniriiste de a oferi tu
turor cetățenilor patriei, bărbați 
și. femei, posibilitatea de a parti
cipa- efectiv la realizarea vastu
lui probării al edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, partidul nostru asigură 
cadrul optim necesar acestei 
participări în toate domeniile de 
activitate; inclusiv cel al apără
rii patriei.

Circumscrisă acestor semnifi
cații majore, festivitatea înain
tării în grad a primei promoții

sex.

datorie sacră a fiecărui 
indiferent 

Legea privind ur- 
apărării naționale, 

de forumul legisla
torii. își

ăubofițeri femei 
ce dau momen- 
unui act simbo-

de ofițeri și 
capătă vâlențe 
tUlui valoarea 
lie.

Perfect aliniate pe platoul de 
adunare. împodobit sărbătorește, 
conștiente de însemnătatea ac
tului la care participă, tinerele, 
purtînd mîndra uniformă a 
armatei române, trăiesc puter
nic emoția momentului. Fețele 
lor, scăldate in lumina soarelui 
acestui octombrie, lasă vederii 
o trăire interioară intensă. Au 
venit aici din toate colțurile 
țării. S-au pregătit intens. nu 
s-au dat înapoi în fața greută
ților și privațiunilor. Au trecut 
cil succes examenul măiestriei 
militare. Acum sint gata să 
pună în practică tot ceea ce au 
învățat, dăruind și altora din 
ceea ce ele au deprins, din cu
noștințele lor. ,,$tim, sublinia 
Vergini-a Axinte, că misiunea 
noastră implică o înaltă respon
sabilitate patriotică. De aceea 
ne-am și pregătit temeinic pen
tru a o duce la bun sfirșit, pen
tru a fi demne de încrederea c® 
ni s-a acordat, pentru grija pă
rintească cu care am fost în
conjurate". ..Sintem hotărîte, ne 
decîâra Mariana Racilă, să ne 
facem datoria sub-drapel cu de
votament și dăruire comunistă, 
să apărăm, dacă va fi nevoie, 
chiar cu prețul vieții. împreună 
cu întregul nostru popdr. pre
zentul și viitorul luminos al 
țării". Aceleași nobile și vibran
te simțăminte ni. le împărtă
șesc și colegele lor Rusu Ma- 
rina-Livia. Negru Maria. Nagy 
Elena, Cnejevici Zlatinca. Scoi- 
daliu .
Pop 
sau 
profitind de cîteva. clipe de ră
gaz, am .stat de vorbă. Sint gin- 
duri și sentimente înălțătoare, 
de un fierbinte patriotism, ar
gument de necontestat al matu
rității politice, al hofăririi ferme 
Si adeziunii totale cu care tine- 

allniate azi pe platoul

Marițena.. Carte Maria, 
Maria. Konerth Mariana 
Coman Liliana, cu care.

sărbătorește împodobit, înțeleg 
să dea viață legămîntului pe care 
l-au făcut patriei și poporului.

Dînd glas acestor sentimente, 
intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, a fost adoptată o tele
gramă adresată COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se spune : „In acest mo
ment solemn, gîndurile noastre, 
ale tinerelor absolvente înaintate 
la gradul ele ofițer și subofițer, 
se îndreaptă cu dragoste fierbin
te și cu nemărginită recunoștin
ță spre Partidul Comunist Ro
mân, spre Comitetul său Central, 
spre dumneavoastră. stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, eei 
mai iubit fiu al poporului nos
tru, pentru condițiile deosebite 
de pregătire de care ne-am 
bucurat. Raportăm conducerii 
de partid și de stat, dumnea
voastră. tovarășe comandant su
prem al Forțelor Armate, că pe 
timpul cursurilor ne-am însușit 
temeinice cunoștințe politico- 
ideologice și militare. ne-am 
format deprinderi care ne dau 
posibilitatea să organizăm și 
să desfășurăm procesul de 
instruire și educare a studen
telor în lumina sarcinilor 
prinse în amplul program 
care l-ați înfățișat 
de partid al armatei.

Conștiente de sensul profund 
al răspunderilor ce ne revin, 
asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem 
hotărîto să slujim cu credință 
idealurile poporului român, po
litica internă și externă a 
partidului și statului nostru. Ne 
vom dărui întreaga activitate 
îndeplinirii misiunilor date de 
partid și guvern, fiind gata să 
apărăm eu abnegație pămîntul 
străbun, cuceririle socialiste, in
dependența și suveranitatea 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România".

Studenții claselor de ’actorie 
de la Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Cara- 

organizează astăzi. . ora 
in sala Studioului din

strada 30 Decembrie nr. 9 o 
SEARĂ DEDICATĂ AMERICII 
LATINE. La Tîastă manifesta
re I.A.T.C. invită în primul rind 
pe tinerii spectatori — munci
tori. studenți, elevi. Iir deschi
dere va vorbi scriitorul Alexan
dru Iva-siuc, după care va urma 
un recital din literatura sud-,, 
americană, versuri din Pablo

Căsătoria., moment un c in 
viață, lasă amintiri din- cele mai 
plăcuta, s amintiri de neuitat. 
Printre ele și o „amintire ia 
purtător". Certificatul do căsăto
rie. Ce te faci însă, atunci cînd tin 
asemenea act este completat cu 
o peniță ce scrie cind gpps... cînd 
subțire, dînd tușului nuanțe di
ferite. Sau, cînd din literele ce 
înscriu data și locul încheierii 
•căsătoriei, mai lipsește bite*tina.

Un asemenea exemplăr

Editura __ __
CĂNTEMIR D. —

Moldovei
Editura Faela
TODORAN'-’EUG. — Secțiuni li

terare (critică literară! 
INDRIES ALEX. — , Saltul *m 

goi — român
Editura Ălbafrbs
R ADIAN T-T.R. — Recreații * ma

tematice
FAY* ȘTEFAN — Acea noapte, 

acea 7.i de iarnă, 1933.
• —> reportaj

HAȘDEU B.P. — Scrieri istorice 
I—II. Col. Lyceum

Editura Minerva
ALECSANDRI V. — Teatru voi.

I—II (BPT)
Editura teniinescu
I. BRAD — Noapte cu privighe

tori (versuri)
Editura Univers
W. FAULKNER — Lumină de 

august (roman)
VERY P. — . Qine l-a ucis pe. 

Moș Crăciun (roman) 
SWIFT I. — .Jurnal pentru Stella 

(însemnări)
Editura Stadion
SARAȚEA.NU L. Din expe

riența unui automobi-, 
list... lipsit de expe-

STAtle’iis'rifi.- Exerciții și 
jocuri pentru școlari

DOMNITA VADEVA

Rubrici realizată de

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL

cu
pe 

activului

OCTOMBRIE 1M3

taiea TV. 17.40 Telex. 17.45 Recital 
ta... .șase instrumente : ion Lârea- 
nu. 18.00 Virstele peliculei.
DUMINICA, 14 OCTOMBRIE 1573

GIMNASTICA In orașul St'. 
Gheorghe. are loc cea de-a V-a 
ediție a Balcaniadei de gimnas
tică la care participă gimnaști 
și gimnaste din Bulgaria. Iugo
slavia. Turcia. Grecia și Româ
nia. Concursul are loc azi de la 
orele 15 și seara de la orele 20. 
iar miine. dimineața de la ora 
11. iar după amiaza.de la or# 17.

PATINAJ ARTISTIC. Miine 
pe Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală, de la ora 17, 
are loc a doua demonstrație in- ■ 
ternațională de patinaj artistic. 
Dintre participant se remarcă 
campionii mondiali, ‘ cuplul so»- 
vietic Irina Rodnina—Alexandr
Zaițev. Iși vor mai da concursul ■ 
sportivi din Cehoslovacia. R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria și 
România.

HANDBAL. Azi și miine* au 
loc in «ala sporturilor din Pr- • 
te.ști ultimele partide din cadrul ■ 
„Turneului Carpați" de handbal 
feminin. • în cadrul „Cupei de 
toamnă", miine. sint programa
te in Capitală Următoarele in- 
tilniri : teren Gi-ulești. ora 10,15, • 
Rapid—Univ. București* (f) și pe 
teren Ghericea. de la ora Î6.15; 
Univ. București—Steaua (m)

RUGBI. A iv-a etapă a cam-' 
pionatului diviziei naționale are 
loc miine. remarcindu-se parti
dele din Capitală : teren Ghrin- 
cea. ora 9. Steaua—Sportul stu
dențesc și in continuare, de la

STMBATA, 13 
PROGRAMUL

9,00 Parada 
la Alfa ' 
pentru elevi. 10,00 Telex. 10.05 
Gheorghe Zamfir și formația sa 
in Festivalul „George Enescu*. 
10,45 Bucv.reștiul necunoscut (re
luare). Străzile cetății (I). 11,00 
Cărți și idei (reluare). 11.20 Teatru 
scurt : „Prometeu" de Eschil. 
12,00 Telejurnal. 16,00 Telex. 
16,05 Caleidoscop cultural-artistic. 
16,25 Avanpremieră. 16.30 Emisiune 
in limba germană. 18,15 Medalion 
muzical. Titiana Mihail. 18,35 De
sene animate. 18,45 Teleglob : Iti
nerar suedez. 19,10 52 de initiative 
în 52 de săptămîni. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — anr 
hotâvîtor. ,20.00 Cîntecul săptărtiî- 
nii : „De-a colindat aceste lpeuri*". 
20,05 Trofeul Carpați la handbal 
feminin : România-U.R.S.S. (re
priza a Il-a), transmisiune directă 
d'n Sala sporturilor de la Pitești. 
20,30 Tele-enciclopedia. 21,20 Film 
serial : MANNTX. 22.10 Telejurnal. 
Sport. 22.40 Personaje celebre din 
operete.
PROGRAMUL II

16,00 Film serial. Marea -iubire 
â lui Balzac. Episodul V — ,,tn- 
tîlnirea clin St. Petersburg". 16.50 
Moment coregrafic. 17.05 Universi-

I
sporturlor. 9,30 De 

la Omega. Enciclopedie 
elevi. " ~ *“ * *

D. ALEXANDRU

...Tenufa" de Janacek. 23.55— 24 00 
Ultimele știri.
DUMINICA, 14 OCTOMBRIE 1573

copii : BORO. 20.40 Meridiane li
terare. 21.05 De pe scenele lirice 
ale țării. 22,00 Film serial : 
MANNrX.

PROGRAMUL I
8,00 Bună dimineața !. 8,30 Cra

vatele v.oșii. 9,25 Film serial: 
DAKTARI. 9,50 Viața sâtul'ui. 11^0 
Emisiune în limba maghiară. 12,30 
De strajă patriei. 13.00 Album du
minical. 15.25 Fotbal : România— 
Finlanda (preliminariile Campio
natului Mondial). Transmisiune di
rectă de ,1a Stadionul „23 August".- 
17.15 Film serial : ARTHUR. 17.40 
Vetre folclorice : Țara Hihariei.. 
1S,OO Reportajul săptămînii.’ Vis'ul 
marmurei. 18.20 Patinaj artistic. 
19.20 1001 de sari. 19.30 Telejurnal. 
SăptăirJn». jWP.ică internă și in
ternai: .’nail în imagini. 20.10 
Trofeul Carpati handbal femi
nin : Rorr.âniB—R.D. Germană (re
priza a Ii-a). Transmisiune directă 
din Sala .sporturilor de la Pitești. 
20,40 Alte toamne... alte rapsodii 
— spectacol de varietăți transmis 
de la Sala Palatului. 22,40 Tele
jurnal. Sport.
PROGRAMUL II

11.00—13.00 Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „GeOree 
Enescu". 20,10 Eroi îndrăgiți de

SiMBATĂ, 13

adio
OCTOMBRIE 1573
III

9.05 „Incognito1* — 
varietăți muzicale.

PROGRAMUL
9.00 știri.

program de ______ ________
9,55 Melodia zilei : „Primul, joc de 
.pe pămînt" de Alexandru Mandy. 
10.00 Turist-club. 11,00 Știință și 
tehnică. 11.10. Profil pe portativ
— loan Ghirescu. 11,30 Selectiuni 
din operete. 12.00 Transmisiuni di
recte din țară. 12.10 “Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de diminea'-;-. 
17,00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo. Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Muzica. 18,J0 As
cultătorii ne propun. 18,55 Melodia 
zilei. 19.00 Se caută un... hobby !
— radiodivertisment. 21.00 Radio- 
super-top. Topul revistei „Flacă
ra". 21,30 Sîmbătă seara
22.00 Radiojurnal. 22.30 Melodia 
zilei. 22.35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica. Nicolae Tâ- 
tomir. 23.20 Fragmente din opera

dans.

PROGRAMUL III
5,00 Știri. 5.05 ..Incognito" — 

— piogram de varietăți muzicale., 
.9,55 Melodia zilei.: „Iubirea mea, 
pămînt românesc" de Florin Bo- 
gardo. 10,00 Clubul invitatilor. 
11,00 Știintă și tehnică. 11.10 Profil 
pe portativ — Ray Charles. 11,30 
Tranzistor melodii. 12,00 Invitații 
,în fonoteeă. 12,55 Melodia zilei.
713,00 închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,00 Știrile după-amiezi:. 
17.05 Alo, Radio ! — muzică ușoară 
la cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Dans. 18.10 Dublu 
recital : Margareta Pîslaru . și
Gianni Morandi. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 Romanțe și cîntece de’ 
petrecere. 19,30 Știri. 19.35 Fantezia 
și fuga op. 57 pentru orgă de Max 
Reger. 20.00 Teatru radiofonic :• 
.Omul dest-nului" de G. B, Shaw.

20,50 Valsuri de concert. 21.00 Ra- 
dio-super-top — gala locurilor îl 
22.00 Radiojurnal. 22.10 Panoramic 
sportiv. 22.30 Melodia zilei. 22,3.* 
Vedete ale muzicii ușoare 23 15 
Poetica. ..Partidul e-n- ’toate...".
23,20 Jazz — portret. 23.55—24. u0 
Ultimele știri.

«ra 10.30. Dinamo—Gloria, teren 
Parcul copilului; ora 9. Grivița 
roșie—Vulcan. în^ țară t tîniv. 
Timișoara—Farul, Agronomia 
Cluj—Chimia Năvodari, Știința 
Petroșani—Rulmentul Birlad. 
C.S.M. Sibiu—Politehnica Iași.

VOLEI. Campionatul național 
ediția 1.973/1974 programează eta
pa I a -turului. <în Capitală^ -azi, 
în sala. Giulești, ora 13,; Rapid— 5

■ Progresul (rh), ora 16;,ITB—Ra
pid (f). iar mîine--în sala Dina- , 
mo ; C.S.M/ Sibiu—Dinamo (ora 
9.30) : sala Floreasca : T.E.F.S.—

■ Univ Craiova (f). ora 10. I.E.F.S. 
—Tractorul Brasov (m), ora 
11.30.

BASCHET.' La Iași. agi și 
mîrne continuă ' turneul II de 
sală al diviziei A feminin. Par
tidele au loc dimineață de la oră 
8 șl după amiaza de la ora 15.30.

ATLETISM. Azi dupS^amiaza 
(ora 14) si mii.ne'. (ora .9). pe sta
dionul „Republicii." .cHn’ .Qîțpița- 
lă are loc .etapa, a IlI-a și ul_-, 
tima din campionatul republi- 

., căn pe echioe. categoria A. Par- 
', ticioă nouă formații :

CAU, Steaua. Metalul.’ 
Argeș. Brașov, Cluj și Timiș.
-HOCHEI. La Miercurea Ciue. 

au-..loc meciurile capei a IVra a 
„Cupei României".

MANIFESTĂRI SPORTIVE DE
MASA. Cluburile și asociațiile' 
sportive din Capitală ne-au a- 
nunțat organizarea unor mani
festări sportivfe do rhâsi\, Astfdl.* 
duminică in parcul I.O.R.' stvya 
desfășura ..Crosul ’Recoltei"- 4a 
startul căruia și-au anunțat par
ticiparea 3 0U0 de conqurepți, ,O # 
altă mare competiție di' cros 
se va desfășura duminică dimi
neața in parcul Tineretului, in 
timp ce la baza ..Voirticelul" va 
fi marcată. printr-Urt amplu pro* 
gram sportiv, deschiderea nou- 1 
lui an sportiv școlar in cadrul 
sectorului 4.

I

Miine, la ora 15,30, pe

stadionul 23 august

ROMANIA
FINLANDA,

Dinamo.
Rapid,

LA FOTBAL
■ De tneciul România'— Finlan- 

: da ne mai despart doar 24 de 
ore.

Ce așteptăm d.e la acest meci ?' 
> DesigUrA. un joc 'ripn, spectacu-- 
--los și. eficace și. . bineînțeles. 

victoi?iaL echipei .noastre, victo-' 
. rie pe. care o dorim cit mai ne
tă. Realizarea, unei, diferențe de 

■scor de 9 gclurj... care să ne a-, 
sigure, uri golaveraj superior, 
celui, al. echipei R.D. Germane, 
ne-ar redeștepta speranțele. 
De ce șă nu credem . tot,uși in, 

.această victorie. Jucătorii noș
tri vor „depune, ne-au încredin
țat. toate efortui’ile.

An.trenorul, Valentin Stăn.eșl’U 
ne-a comunicat... că . formația 
noastră, va^intra. pe teren. ii 
următoarea alcătuire : . RADU 
CANU.pȚ-de .ani —7 de 2.9 de. 

mri internațional AU SATMA- 
(REANU (29—43,A). ANTONES^ 
CU (?,R—4 A) SAMES (22—1 A), 
DELEANU (29—24 A).. DUMI
TRU (23—2.7 A). DINU (25— 
37 A)< PANTEA (27 — debu
tant). DUMITRACHE (25—26 A), 
SANDU MIRCEA. (21-2..A),.

" MARCU (23—6 A).
Oaspeții au sosit ieri diminea

ță iri Capitală, venind de la 
Tirana, iar in cursul după-amie-- 
zii au efectuat un antrenament 
.ușor, de acomodare, pe.stadie-, 
nul „23 August".

,n

GABRIEL FLOREA

• Seria surprizelor continuă 
in campionatele internaționale 
de tenis ale Spaniei, concurs 
care se desfășoară iri aceste zile 
la Barcelona.

- După eliminarea ■ unor nume ■ 
cunoscute • ca . olandezul Tom 
Okker. iugoslavul Ni kola Pil ici, 
românul Ion Tiriac și italianul' 
Adriano Panattă. un alt favorit, 
asul australian Rod Laver, a pa- 

. răsit turneul, pierzînd- • eu 3—6,
5—7 partida, susținută jn 
timi" cu compatriotul- Lșău Phil
lips Moore. Campionul român

VOP-

Ilie Năstase l-a ■ învins în trei 
seturi : 3—6. 6—2. 6—2 pe chi
lianul^ Pinto Bravo, cehoslovacul 
Jan Kodes- l-a. întrecut cu 6—3, 

’6—3 pe americanul Dibbs. iar 
• rhodcsianul Pattison a cîștigat 
cu 4—6. 6—4. 6—1 în fața sue
dezului K. Johansson, cel cate 
în turul II il eliminase pe Tom 
Okker.- - <

în sferturile de finală ale pro
bei de dublu masculin, perechea 
Ilie Năstase (România) - Tom 

” Okker- (Olanda) a cîștigat prin’ 
neprezeplărea cuplului., italian

. Panatta-Bertolucci.

amiaza.de


de peste hotare
Conferința pentru securitate

și cooperare in Europa
Intervenții ale delegafilor români

„0 vizită 
memorabilă"
Președintele Indiei 
despre călătoria 

în România

Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

r711;llțiha^ilHM*kirre

In cadrul subcomisiei 
pentru principiile rela
țiilor dintre state a confe
rinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, au 
început discuțiile cu pri
vire la principiul egalității 
suverane și respectării 
drepturilor inerente suve
ranității.

Luînd cuvîntul, delegatul ro
mân, Ion Diaconu, a arătat că 
dezvoltarea de relații amicale 
și normale de cooperare intre 
state în Europa și înseși nor
mele dreptului internațional im
pun respectarea riguroasă a su
veranității și egalității in drep
turi ale statelor participante. 
Delegatul român a apreciat că 
documentul pe care îl va ela
bora conferința trebuie să dea 
expresie deplină elementelor 
esențiale ale acestui principiu, 
în acest sens, el s-a referit la 
dreptul inviolabil al fiecărui stat 
la existență liberă și la inde
pendență, la dreptul de a alege 
și dezvolta liber sistemul său 
politic, social, economic și cul
tural, la dreptul suveran de a 
folosi bogățiile naturale și alte 
resurse naturale conform inte
reselor sale.

în ce privește participarea 
statelor la viața internațională, 
delegatul român a arătat că 
este necesar să se afirme cu 
toată claritatea că statele par
ticipante au drepturi și îndato
riri egale și sînt membri egali 
ai comunității internaționale, au 
dreptul de a lua parte, in con
diții de egalitate, la soluționa
rea tuturor problemelor inter
naționale care le intereșează.

în cadrul dezbaterilor din sub
comisia pentru eultură, delega
tul român, Dumitru Trancă a 
spus că schimburile culturale și 
cooperarea în acest domeniu

trebuie să aibă loc în cadrul 
efortului general de a se edi
fica o lume mai bună. în con
diții de pace și prietenie între 
popoare. Delegatul tării noastre 
a subliniat că România socia
listă promovează o gamă largă 
de metode și mijloace în scopul 
dezvoltării schimburilor cultu
rale intre națiuni, avind convin
gerea că acestea contribuie la 
îmbogățirea spirituală a omului.

Delegatul român a apreciat în 
continuare că ideile cuprinse in 
recomandările, finale de la Hel
sinki și în documentele confe
rinței interguvernamentale asu
pra politicilor culturale, organi
zată de U.N.E.S.C.O. in 1972, pot 
constitui o bază comună de 
lucru în cadrul celei de-a doua 
faze a conferinței.

Președintele Indiei, dr. Va- 
rahagiri Venkata Giri, a de
clarat ziariștilor, la îna
poierea sa la Delhi, că vizita 
oficială pe care a intreprin- 
s-o în România a fost „o vi
zită memorabilă" și „un 
foarte mare 
făcut ca India 
să devină mai 
de alta".

Referindu-se 
rile avute cu . .
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. președin
tele Varahagiri Venkata Giri 
a arătat că „discuțiile au 
demonstrat clar identitatea 
de vederi dintre cele două 
țări".

succes, care a 
și România 

aproape una

Ia convorbi- 
președintelo

!■

Adunării Generale a O.N.U
Ministrul de stat pentru apă

rare și afaceri externe al Pa
kistanului, Aziz Ahmed, referin- 
du-se la conflictul din Orientul 
Apropiat, a declarat că țara sa 
este mai puțin preocupată de 
stabilirea statului care a declan
șat recent ostilitățile. pronun- 
țindu-se pentru reglementarea 
pașnică a situației create în re
giune.

Abordînd problema relațiilor 
din Asia de sud, ministrul pakis
tanez a precizat că guvernul său 
nu se va opune admiterii Repu
blicii Bangladesh în O.N.U., după 
ce vor fi aplicate toate prevede-

Politica de apartheid—o încurajare
a colonialismului în Africa
Intervenția reprezentantului român 

in Comitetul politic special
La recomandarea Comitetului 

special pentru apartheid, șe
dința de joi a Comitetului poli
tic special al Adunării Generale 
a fost consacrată exclusiv poli
ticii de apartheid, luptei pentru 
eliberarea prizonierilor politici 
din Republica Sud-Africană. Șe
dința a avut un caracter festiv, 
prilejuit de aniversarea a 10 ani 
de la adoptarea de către Adu
narea Generală, ia 11 octombrie 
1963, a rezoluției nr. 1881, care 
cerea eliberarea tuturor prizo
nierilor politici din Republica 
Sud-Africană.

Luind cuvîntul în cadrul a- 
cestor dezbateri, reprezentantul 
țării noastre îri comitetul politic 
special, Ion Duma, a arătat că, 
în cei 10 ani care au trecut de 
la adoptarea 
tite — care __ _____  ______
de apartheid a guvernului sud- 
african și care cere acestuia
să-i pună necondiționat în li
bertate pe toți prizonierii poli
tici, toate persoanele întemni
țate, reținute sau supuse altor 
sancțiuni pentru că s-au opus 
politicii de apartheid — guver
nul de la Pretoria nu numai că 
a ignorat complet rezoluția, dar 
a înăsprit măsurile «rasiste îm
potriva populației de* culoar-e.

Subliniind că delegația ro
mână s.e alătură celor care și-au 
exprimat solidaritatea cu lupta 
justă a popoarelor oprimate de 
colonialism, victime ale politi
cii de apartheid și discriminării 
rasiale și, condamnind aceste

practici, reprezentantul nostru 
a declarat că politica de apar
theid aplicată de guvernul sud- 
african constituie o încurajare și 
un sprijin pentru politica coloni
ală de opresiune din ale părți ale 
Africii.

„Delegația română consideră 
că recunoașterea internațională 
trebuie acordată mișcărilor de 
eliberare națională, conducăto
rii acestora trebuie recunoscu# 
ca reprezentanți autentici ai po
poarelor lor și să li se ofere 
posibilitatea de a apăra și a 
promova drepturile lor in cadrul 
O.N.U. și ai altor foruri inter
naționale", a declarat vorbito
rul.

rezoluției amin- 
condamnă politica • LA SEDIUL organizației 

țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.) de la Viena s-a a- 
nunțat că reprezentanții com
paniilor petroliere occidentale 
care negociază, începînd de luni, 
cu țările producătoare de petrol 
din zona Golfului Persic asupra 
revizuirii termenelor acordului 
de la Teheran, din 1971, privind 
prețul petrolului brut, au soli
citat o pauză de două săptămîni.

în declarația companiilor se 
afirmă că cererile producători
lor au fost „deosebit de mari" 
față de așteptări.

Sărbătoarea R. D. P. { 
a Yemenului

Poporul Republicii Democratice Populare a Yemenului săr
bătorește Io 14 octombrie ceo de-a zecea aniversare a înce
perii luptei armate de eliberare. Conducerea acestei revolte 
împotriva regimului colonial britanic fusese luată de Frontui 
Național de Eliberare, în care se reuniseră mai multe orga
nizații progresiste și democratice însuflețite de idealul inde
pendenței naționale. După patru ani de luptă, la 30 noiembrie 
1967, fostul protectorat, britanic „Arabia de sud" se proclamă 
stat independent sub denumirea de Republica Populară a 
Yemenului de Sud - numele actual al țării a fost adoptat 
în 1969.

R. D. P. a Yemenului ocupă un teritoriu întins (500 0C0 
kmp) din sudul Peninsulei Arabice, pe coasta Golfului Aden, 
locuit de 1,5 milioane de locuitori. în 1839 au apărut aici, 
pentru prima dată, viitorii stăpîni, care aveau să transforme 
unica Colonie Aden într-o bază maritimă militară 
aptă să controleze drumul spre Indii. Mai tîrziu, 
Adenul a fost ales chiar ca sediu al înaltului 
Comandament al armatei britanice în Orientul Apropiat. La 
funcția strategică s-a adăugat, mai ales după deschiderea 
Canalului de Suez, cea economică - pe aici trecea drumul 
petrolului din regiunea Golfului Persic spre Europa. S-au 
construit • rafinării, centrale electrice, fabrici de materiale de 
construcții, întreprinderi alimentare etc - toate servind sau 
beneficiind de activitatea portuară intensă a Adenului. Pro
tectoratul „Arabiei de Sud" nedispunînd de avantajele colo
niei Aden, a rămas, pînă la ora independenței, un ținut cu o 
pronunțată structură feudală, dominat de cîțiva șeici aflați în 
slujba puterii coloniale.

După obținerea' independenței, dar îndeosebi după luna 
iunie 1969, în R. D. P. a Yemenului are loc un proces de 
ample transformări economice și sociale, menit să pună ba
zele depășirii stării de înapoiere moștenite de la colonialiști, 
să conducă la dezvoltarea economiei și consolidarea inde
pendenței țării. Printre aceste măsuri se numără reforma agra
ră, trecerea resurselor naturale ale țării în proprietatea sta
tului, naționalizarea băncilor și a comerțului exterior, acțiuni 
vizînd dezvoltarea învățămîntului și a asistenței sanitare ețc. 
Desigur, aceste transformări nu puteau să nu întîmpine rezis
tenta foștilor stăpîni, a forțelor reacționare din țară.

între România și R. D. P. a Yemenului s-au statornicit și 
se dezvoltă relații prietenești de stimă si colaborare pe baza 
respectării suveranității, egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. Poporul și tineretul român, care urmăresc cu simpatie 
eforturile R. D. P. a Yemenului pentru transformări sociale, 
pentru dezvoltare și progres, urează poporului acestei țări noi 
succese în realizarea aspirațiilor sale.

BAZIL ȘTEFAN

CAIRO 12 (Agerpres). — 
După cum anunță comunicate
le Comandamentului general al 
forțelor armate egiptene, relu
ate de postul de radio Cairo și 
de agenția M.E.N.. vineri a 
avut loc, in sectorul central al 
Peninsulei Sinai, o bătălie in
tre o divizie a armatei terestre 
egiptene, sprijinită de bombar
diere, și o divizie motorizată 
israeliană, sprijinită de tancuri.

Totodată, comunicatele infor
mează că o formațiune a avia
ției egiptene a atacat, în noap
tea de joi spre vineri, posturi
le de comandă israeliene de la 
Um Marian și Tassa. de pe axa 
centrală a Sinaiului, bombar- 
dînd cu rachete aceste obiective 
și incendiindu-le. Două stații 
de radar inamice au fost dis
truse.

Pe malul oriental al Golfului 
Suez, forțele navale egiptene 
au interceptat trei vedete pur
tătoare de rachete israeliene și 
mai multe ambarcațiuni de co
mando. Una din vedete și cî- 
teva ambarcațiuni au fost dis
truse de artileria egipteană.

Comunicatele egiptene anunță 
că joi, in cursul luptelor aerie
ne, au fost doborîte 23 de avi
oane israeliene. Se menționea
ză, totodată, că aviația egiptea
nă a pierdut șase aparate.

în timpul nopții de joi spre 
vineri, în apropierea portului 
Tartous, de la Marea Meditera- 
nă, a avut loc, potrivit unui co
municat sirian, o luptă navală 
cu unități ale marinei israeliene 
care încercau să bombardeze 
orașul. în timpul acestei lupte, 
care a durat 90 de minute, trei 
vedete israeliene au fost scu
fundate.

rile acordurilor cu caracter u- 
mânitar încheiate la 28 august.

La rindul său, ambasadorul 
Hondurasului. Roberto Martinez 
Ordonez, a afirmat că în vede
rea soluționării. conflictului, 
Consiliul de Securitate trebuie 
să dea o interpretare corespun
zătoare rezoluției sale din no
iembrie 1967 și să creeze con
dițiile pentru reluarea misiunii 
Jarring.

“Ministrul de externe al Tuni
siei, Mohamed Masinoudi a a- 
preciat că starea de criză actua
lă din Orientul Mijlociu a fost 
generată de neaplicarea preve
derilor- rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Ministrul de externe al Cupei, 
Raul Roa. a apreciat între altele 
că una din' principalele proble
me cu care este confruntată în 
prezent omenirea este înfăptui
rea dezarmării.

Ministrul de externe al Sue
diei. Krister .Wickman, a apre
ciat că în Orientul Apropiat, nici 

soluție viabilă nu poate fi 
găsită de către una sau cealaltă 
din părți prin forța militară și 
că oricare ar fi rezultatul actua
lului război, riscul reluării con
fruntării militare rămine atita 
vreme cit părțile nu vor cădea 
de acord asupra unei soluții po
litice comune. El a adăugat că 
principiile călăuzitoare pentru o 
asemenea soluție sînt conținute 
în rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967.

Ministrul de externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen, a a- 
preciat că actuala destindere din 
relațiile internaționale nu este 
un scop în sine, ci un mijloc, o 
cale spre relații mai bune între 
state in cadrul cărora trebuie 
luate in seamă interesele țărilor 
mici și mijlocii.

DAMASC 12 (Agerpres). — 
Comunicatele militare siriene 
de vineri au anunțat desfășu
rarea unor puternice lupte de 
tancuri și tiruri de artilerie 
..de-a lungul întregii linii a 
frontului" de pe înălțimile Go
lan.

Potrivit comunicatelor, luptele 
dintre cele două părți au reîn
ceput în zorii zilei și au conti
nuat mult după aceea, mai ales 
în sectorul de nord. Se mențio
nează că 40 de tancuri israelie
ne și 20 de auto-șenile au fost 
distruse.

Tot vineri, mai multe comuni
care militare au anunțat că nu
meroase formațiuni ale aviației 
israeliene au întreprins raiduri 
împotriva aeroporturilor siriene. 
Se menționează că sistemul de 
apărare antiaeriană a intrat în 
acțiune împotriva avioanelor 
inamice, 16 dintre acestea fiind 
doborîte deasupra unor zone din 
regiunea Damascului. Alte avi
oane israeliene au fost doborîte 
în diferite alte sectoare.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — 
Vineri, un purtător de cuvînt 
militar de la Tel Aviv, reluat 
de agențiile de presă, a declarat 
că forțele israeliene și-au re
luat ofensiva in interiorul teri
toriului sirian, în zona înălți
milor Golan. Spre seară, la Tel 
Aviv s-a anunțat că tancurile 
israeliene au avansat în interio
rul Siriei, aflîndu-se „la apro
ximativ 45 de kilometri sau mai 
puțin de Damasc" — transmite 
agenția United Press Internatio
nal. Totodată, un purtător de 
cuvînt israelian a declarat 
26 de avioane siriene au fost 
doborîte vineri pe frontul 
nord. El a menționat că. de-a 
lungul axei Kuneitra — Damasc 
se desfășoară puternice lupte 
i sra el iano - s iriene.

Referindu-se la operațiunile 
care au avut loc pină în prezent 
pe frontul de nord, generalul 
Herzog, consilier al șefului sta
tului major a declarat că 800 de 
tancuri siriene au fost scoase 
din luptă in această zonă.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt militar a anunțat, că 
aviația israeliană a atacat, joi, 
opt aeroporturi în Siria și a 
bombardat un aeroport egiptean.

că

de

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
Un comunicat militar publicat 
la Bagdad menționează că 12 a- 
vioane irakiene au fost doborîte 
pe fronturile din Sinai și din 
Golan, de la începutul actuale
lor ostilități israeliano-arabe — 
transmite agenția France Presse.

Agenția TASS anunță că ve
dete israeliene purtătoare de 
rachete au scufundat nava so
vietică „Ilia Mecinikov", sosită 
in portul sirian Tartous cu e- 
chi.pament pentru sistemul hi
droenergetic care se construiește 
pe Eufrat. Nava are un deplasa
ment de 12 000 tone. Printre ma
rinarii sovietici nu au fost vic
time.

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit joi după- 
amiază pentru a continua dez
baterile asupra situației din O- 
rientul Apropiat.

Dezbaterile ău fost deschise 
de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care a dat ci
tire concluziilor sale asupra 
situației din Orientul Apropiat, 
distribuită la sediul O.N.U. ca 
document oficial. Afirmînd că 
află zilnic cu profundă conster
nare de pierderea a numeroase 
vieți omenești, de distrugeri și 
suferințe, de pericolul din ce in 
ce mai mare amenință

JAPONIA. - Aspect de la un miting de protest al feroviarilor din 
Tokio împotriva desfacerii contractelor de munca unui mare nu
măr de muncitori care luaserâ parte la campania grevista de 

primâvarâ.

populația civilă, Kurt Waldheim 
a spus : „Organizația Națiunilor 
Unite are drept scop principal 
menținerea păcii și securității 
inter naționale. A nu-și îndeplini 
rolul ce ii revine irt această pri
vință înseamnă a compromite 
însuși fundamentul existenței 
sale".

Secretarul general a adresat 
Consiliului de Securitate, tutu
ror statelor membre ale O.N.U., 
apelul de a-și spori eforturile 
pentru a se obține încetarea fo
cului și reluarea imediată și ho- 
tărită a căutării unei soluții 
juste și durabile în Orientul A- 
propiat, iar guvernelor intere
sate apelul de a studia de ur
gență posibilitatea de a trans
forma acest conflict intr-un 
punct de plecare în vederea 
unei adevărate reglementări.

în scurta sa dedarație făcută 
în fața Consiliului de Secu
ritate, ministrul de externe 
egiptean Mohamed Hassan el 
Zayyaț, a afirmat că delegația 
țării sale va studia recoman
dările făcute de Kurt Waldheim. 
El a informat apoi Consiliul a- 
supra atacurilor întreprinse de 
aviația israeliană împotriva ae- 
porturilor din jurul orașului 
Cairo, precum și împotriva sa
telor și orașelor din Delta Ni
lului, în timpul cărora au fost 
ucise aproximativ 500 de per
soane civile și distruse nume
roase locuințe.

Ministrul afacerilor externe 
adjunct al Siriei, Mohamed Za- 
karia Ismail, a informat Consi
liul de Securitate că bombar
damentele întreprinse de avia
ția israeliană asupra unor o- 
biective civile s-au repetat în 
ziua de 10 octombrie. în ciuda 
apelului Crucii Roșii internațio
nale, făcînd mai multe sute de 
victime în alte trei orașe, în 
afara Damascului, provocînd 
serioase pagube materiale. Vor
bitorul a afirmat că elementul 
nou al acestor atacuri este uti
lizarea bombelor cu napalm, 
fapt confirmat de observatorii 
O.N.U.

Abba Eban, ministrul de ex
terne al Israelului, reafirmînd 
poziția cunoscută a guvernului 
său, a încercat să justifice bom
bardamentele asupra populației 
civile din Siria, prin „imposibi
litatea de a asigura protecția 
populației civile în timpul bom
bardării unor obiective mili
tare".
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Tratative
R.D.G.-R.F.G

• LA BONN au continuat tra
tativele cu privire la asistența 
juridică între Republica Demo
crată Germană și Republica Fe
derală Germania, informează a- 
genția A.D.N. Părțile au con
venit ca următoarea rundă de 
convorbiri să aibă loc la Berlin, 
la 5 decembrie.

• MURTADHA SAEED AB
DUL BAQI, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției din Irak, ministrul afaceri
lor externe al acestei țări, a fă
cut o vizită în U.R.S.S.. în ve
derea unor consultări. Murtadha 
Saeed Abdul Baqi a fost primit 
de Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Demisia cabinetului

Convorbirile S.A.L.T.
• LA GENEVA a avut loc, 

vineri, o nouă întrevedere a 
delegațiilor participante la con
vorbirile sovielo-americane în 
problema limitării armamente
lor strategice, relatează agenția 
T.A.S.S.

norvegian
• GUVERNUL DE COALIȚIE 

NORVEGIAN al premierului 
Lars Korvald a demisionat vi
neri, lăsind liderului Partidului 
Muncitoresc din Norvegia, Tryg
ve Bratteli. posibilitatea de a 
forma un nou guvern. Astfel, la 
interval de un an, Trygve 
Bratteli redevine șeful guvernu
lui norvegian..

• AMBASADA Republicii 
Socialiste România din Buda
pesta a organizat o expoziție 
documentară, prilejuită de a- 
niversarea a 300 de ani de la 
nașterea lui Dimitrie Cante- 
mir. Expoziția cuprinde foto
copii după manuscrise, ediții 
ale operelor Iui Cantemir, 
precum, și pliante care ilus
trează opera și activitatea 
marelui cărturar și om poli
tic român.

La vernisaj au participat 
oameni de cultură, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acre
ditați la Budapesta, atașați 
culturali, ziariști, studenți.

P
e Milan Obradovic 
l-am cunoscut la

Niș. Vizitând Uzi
na de aparataj e- 
lectronic, privirea 
mi-a fost atrasă de 
tînărul acesta, de 

ușurința și eleganța de care 
dădea dovadă, migălind în 
păienjenișul de fire al unui 
tablou de comandă. Prezentîn- 
du-mi-I drept unul dintre cei 
mai priceput» muncitori din uzi
nă, însoțitorul meu nu uita să 
adauge — membru al Comitetu
lui Uniunii Tineretului din 
uzină.

Ne reîntîlneam, în seara ace
leiași zile, într-una din sălile 
clubului tineretului, unde se 
desfășura o dezbatere. Se dis
cuta aprins, cu însuflețire, ar
gumentat, despre rolul pe care 
tineretul este chemat să-1 înde
plinească in cadrul dezvoltării 
societății socialiste iugoslave. 
Era un subiect pe care aveam 
să-I reîntîlnesc foarte des în 
întilnirile cu tinerii din țara 
prietenă. Astfel incit, în mod 
firesc, Uniunea Tineretului Iu
goslav, care numără în prezent 
aproximativ 2 500 000 de mem
bri — muncitori, țărani, intelec
tuali, studenți, elevi — acordă 
un loc deosebit pregătirii tine
retului pentru participarea ac
tivă la viața economică, socială 
și politică a țării. Cuprinderea

în acest proces de formare și 
educare politico-cetățenească a 
peste un sfert din populația ță
rii, cit o reprezintă cei 5 mili
oane de tineri, este o sarcină 
de înaltă cinste pe care Uniu
nea Tineretului Iugoslav. ală
turi de ceilalți factori de răs
pundere din societate, încearcă 
să o ducă cu succes la îndepli
nire. Discuția la care asistam 
releva, in acest sens, însemnă
tatea deosebită a direcțiilor și 
orientărilor exprimate în rezo
luția celei de a IlI-a Conferințe 
a Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia din toamna anului 
trecut, conferință consacrată 
special analizei problemelor ti
nerei generații, a necesității 
intensificării educației politico- 
ideologice, a creșterii în cadrul 
U.T.I., a rolului tineretului mun
citoresc, Și dincolo de orice, era 
vorba de muncă, de inițiativă, 
de pasiune, toate puse în sluj
ba construirii societății noi, afir
mării idealurilor socialiste ale 
tinerei generații.

Despre educația prin muncă, 
tradițiile acesteia, despre locul 
muncii patriotice în sistemul 
educațional al Uniunii Tineretu
lui Iugoslav avea să-mi vor
bească și Milan.

— Vezi, parcul prin care tre
cem este amenajat de noi, prin 
muncă patriotică. Sub conduce

rea unui Comandament de mun
că patriotică a tineretului, mii 
de tineri din Niș și din împre
jurimi — elevi, studenți, munci
tori, funcționari — au lucrat 
aici în timpul concediului, al o- 
relor libere. Tot în cadrul unui 
asemenea șantier se regulari
zează cursul riului Niș. Organi
zația noastră consideră, că din
colo de importanța lor econo
mică, astfel de acțiuni contri
buie la dezvoltarea dragostei de 
muncă, a personalității tinerilor 
chemați să organizeze totul sin
guri, de la întocmirea proiecte
lor și pină la încheierea lucrări
lor de transpunere a acestora în 
teren. Astfel de șantiere sînt 
organizate și la obiective econo
mice de mare interes cum ar fi 
calea ferată Belgrad-Bar, la 
drenarea Savei la Zagreb. Așa 
au fost realizate multe din uni
tățile economice în perioada re
construcției țării, așa a fost și 
la Novi Beograd. Tineri briga
dieri, zeci de mii. pot fi întilniți 
muncind cu dăruire și entuziasm 
la amenajarea unor sisteme de 
irigații, la construcția de baze 
sportive și turistice, la împădu
riri, la acțiunile pentru înfru
musețarea orașelor și comu
nelor.

Și vor putea fi întilniți oriun
de și oricînd va fi nevoie de ei.

ovid mărgărit

R. P. POLONĂ:

PASIUNEA PENTRU TEHNICĂ

M
ișcarea tinerilor 
inovatori si inven
tatori constituie o 
prezență foarte 
activă în viata e- 
conomică a Polo
niei socialiste. Ea 

cuprinde zeci de mii de parti
cipant. Diferitele concursuri 
pentru tinerii inovatori și in
ventatori sînt menite să stimu
leze această mișcare care ex
primă, în fond, năzuința tine*

direa tineretului în slujba pa
triei". Premiul întîi la acest 
concurs a fost obținut în acest 
an de Stanislav Kuraga și Kir- 
zisztof Ksyadz, ambii diplomați 
ai Scolii politehnice din' Sile- 
zia. Realizarea lor : proiectul 
unei instalații de mare produc
tivitate pentru fabricarea hui
lei piridinice. De altfel, aceiași 
doi tineri au pus la punct si o 
nouă metodă de obținere a ba
zelor piridinice, aplicată acum

12 tineri muncitori de la între
prinderea de mecanică de pre
cizie „Mera-Blonie" din locali
tatea Blonie. aproape de Var
șovia. Ei au construit o serie 
de „lectori" (cu denumirea de 
C.T.-2200, C.T. 2100 și C.T. 
2030) utilizate la citirea infor
mațiilor înscrise ne benzile 
perforate : mașini ale căror ca
racteristici tehnice sînt dintre 
cele mai înalte. Punerea rapi
dă în producție a acestor „lec-

Stanislav Karuga în timpul cercetărilor de laborator care au dus la 
fabricarea huilei piridinice.

rei generații de a-și aduce un 
aport cit mai substanțial la 
dezvoltarea economiei.

De o mare popularitate se 
bucură, astfel, concursul națio
nal pentru cea mai bună teză 
de diplomă a studenților din 
școlile tehnice superioare. Anul 
acesta, concursul s-a desfășurat 
sub lozinca, semnificativă „Gîn-

cu succes, pe scară industrială, 
la cocseriile „,B Bierut“ din 
Czestochowa.

Un alt concurs, menit să în
curajeze tinerii să se preocupe 
de dezvoltarea tehnicii este cel 
denumit „Turneul tinerilor 
campioni ai tehnicii". Printre 
laureații acestui concurs s-au 
numărat anul acesta un grup de

elaborarea noii instalații pentru

tori" a fost posibilă grație unui 
dispozitiv, elaborat la rîndul 
său la uzina „Mera-Blonie". de 
un alt colectiv de tineri mun
citori.

Acestea sînt numai citeva 
fapte din cronica bogată a miș
cării tinerilor inovatori din 
Polonia.

P. N.

Greve în Franța
• LA CHEMAREA lansată 

de principalele centrale sin
dicale din Franța. Confedera
ția Generală a Muncii, Con
federația Franceză Democra
tică a Muncii și ,.Force 
Ouvriere", salariații servici
ilor publice au declanșat, joi. 
o mișcare grevistă la nivel 
național pentru a-și susține 
revendicările privind îmbu
nătățirea condițiilor de viață.

La această acțiune partici
pă și cadrele didactice din 
învățămîntul secundar și su
perior.

Totodată, la Paris, a fost 
organizată o mare manifes
tație la care au participat 
peste 70 000 de persoane.

Pe de altă parte, în Fran
ța, a continuat greva mun
citorilor feroviari declanșată 
miercuri, traficul pe căile 
ferate fiind serios afectat pe 
rețele din estul și sud-estul 
țării.

e> GRECIA a protestat, joi, pe 
lingă guvernul Israeliân „in 
legătură cu scufundarea, în por
tul sirian Latakia, de către nave 
militare israeliene, a cargoului 
grec de 3 500 tone „Teimentar- 
chos" — informează agențiile 
Reuter și U.P.I.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului de la Atena a anunțat

IARNA A SOSIT ÎN

La Buenos Aires a avut loc ieri

Instalarea președintelui
Juan Domingo Peron

Capitala Argentinei a îmbră
cat din nou vineri veșmintele 
marilor sărbători naționale pen
tru a cinsti această zi, in care 
generalul Juan Domingo Peron 
și-a asumat cel de-al treilea 
mandat constituțional, devenind 
președinte al țării pină la 25 
mai 1977.

Ceremonia instalării s-a des
fășurat conform protocolului 
tradițional argentinian — la 

■ Palatul Congresului. Generalul 
Domingo Peron, îmbrăcat în uni
forma militară, a venit însoțit 
de comandanții forțelor armate 
și escortat de un batalion de 
grenadieri călare. In fața mem
brilor celor două camere ale 
parlamentului, a reprezentanți
lor forțelor armate, a delegații
lor de peste hotare special so
site la Buenos Aires printre 
care și delegația țării noastre, 
condusă de tovarășul Emil Bod-

că doi membri ai echipajului 
vasului scufundat și-au pierdut 
viața, iar alți șapte au fost ră
niți. Reprezentantul diplomatic 
al Israelului la Atena — a pre
cizat purtătorul de cuvînt — a 
fost convocat la Ministerul de 
Externe pentru a i se înmîna 
nota de protest a guvernului 
grec.

EUROPA CENTRALĂ
După o perioadă neobișnuit de călduroasă pentru octombrie, 

în mai multe zone din Europa centrală temperatura a scăzut 
brusc. Vineri, in regiunea sud-vestică a Cehoslovaciei a căzut 
prima zăpadă din acest sezon, stratul ajungînd la cinci centime
tri grosime. Suprafețe întinse din Turingia și munții Harz, în 
Republica Democrată Germană, se află și ele, de două zile, sub 
zăpadă. Ploi alternind cu zăpadă au căzut, în noaptea de joi spre 
vineri, și in munții Karkonosze, din vestul Poloniei. Stratul de 
zăpadă a atins, aici, 8 centimetri, iar mercurul termometrelor a 
coborît la minus 7 grade.

PE SCURT• PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

naraș. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, generalul Juan 
Domingo Peron a depus jură- 
mîntul de președinte al țării, pe 
care l-a primit senatorul Jose 
Antonio Allende, vicepreședin
tele senatului. Imediat după a- 
ceastă festivitate a depus jură- 
mîntul ca vicepreședinte Isabel 
Peron. Senatorul Jose Antonio 
Allende, intr-un scurt mesaj, a 
subliniat importanța 
pentru întregul popor 
nian a evenimentului,( 
dezvoltarea economică, r_____
și socială a țării. în acest con
text, vorbitorul a remarcat că, 
la 23 septembrie, prin consensul 
electoral realizat, țara a vrut 
să demonstreze vocația sa pen
tru unitate națională, reafir
mind, în numele deputaților și 
senatorilor — „reprezentanții a- 
leși. ai întregii națiuni" — ade
ziunea deplină față de progra
mul propus de generalul Peron, 
program bazat pe concertarea e- 
forturilor întregii națiuni.

După depunerea jurămintului, 
într-unul din saloanele Palatu
lui Congresului. președintele 
Juan Domingo Peron a primit 
delegațiile străine participante 
la ceremonia instalării.

Cu acest prilej, tovarășul 
Emil Bodnaraș a transmis pre
ședintelui Peron și soției, sale, 
Isabel Peron, felicitări din par
tea Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, u- 
rări de multe succese in condu
cerea țării, însoțite de dorința 
ca prietenia dintre țările și po
poarele noastre să cunoască o 
dezvoltare puternică. Răspun- 
zînd, președintele Argentinei, 
generalul Juan Domingo Peron 
a mulțumit, rugind să fie trans
mise președintelui Nicolae 
Ceaușescu aceleași cordiale u- 
rări de succese, exprimîndu-și 
totodată încrederea in continua 
dezvoltare a relațiilor de priej 
tenie dintre popoarele Argenti-» 
nei și României.

majoră 
argenti- 

pentru 
politică
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