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al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU,
adresat Congresului Mondial al Forțelor Păcii

Județul Mureș 
a realizat 
planul pe

primii 3 ani 
ai cincinalului

—--------------------------—-----------------------------------------------------------
• în 90 de zile un volum de construcții montaj cît în 146 de zile. • Instala
ția de reformare catalitică a fost predată montorilor cu o lună mai devre
me. • Se lucrează intens la cuptoare, estacade, turnurile de răcire și blo

cul de ulei.

Colectivele oamenilor mun
cii din întreprinderile in
dustriale ale județului Mureș 
raportează obținerea unui 
important succes în activi
tatea lor — îndeplinirea, la 
data de 25 octombrie, a pla
nului producției globale in
dustriale pe primii trei ani 
ai cincinalului. Pînă la fi
nele anului, industria jude
țului va realiza suplimentar 
o producție globală indus
trială în valoare de 2,5 mi
liarde lei peste prevederile 
inițiale ale cincinalului, pe 
această perioadă de trei ani.

Cu acest prilej, Comitetul 
județean Mureș al P.C.R. a 
adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

In miezul lui 1968 m-am z 
nimerit pentru prima oară în < 
Z,alău. Mărturisesc sincer, 2 
proaspăta — pe atunci — \ 
reședință a sălăjenilor nu mi-a z 
produs o impresie deosebită. \

Va fi fost de vină noroiul z 
prin care m-am zbătut pînă \ 
să ajung în centrul vechi al z 
orașului, mă va fi apăsat tn- S 
fățișarea mohorîtă a clădiri- z 
lor din care cîteva își mărtu- S 
riseau prea din cale afară / 
vîrsta pluri-centenară — nu $ 
știu. Cert este că oamenii pe < 
care i-am cunoscut atunci, $ 
în orașul de sub umărul do- < 
mol al Meseșului, mi-au șters S 
repede impresiile de mofturos z 
citadin. S

Erau, cu mînecile sufle- z 
cate, aplecați asupra proiec- > 
telor. Pe hîrtie, sub agera < 
mișcare a creioanelor, totul > 
părea un joc. „Aici va fi Fa- < 
brica de armături metalice, 5 
aici filatura, dincoace o să < 
amplasăm o fabrică de con- S 
ductori emailați, aici lăsăm < 
loc pentru extinderea între- ) 
prinderii de industrie lo- <
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Dacă la începutul lunii au
gust încercai să abordezi cu ti
nerii constructori ai etapei a 
IlI-a de dezvoltare a Rafinăriei 
Pitești tema ritmurilor de exe
cuție pe acest șantier era impo
sibil să nu remarci că ar fi pre
ferat să discute despre cu totul 
altceva, că se dovedeau zgîrciți la 
vorbă și evitau să intre în deta
lii. Și nu pentru că așa le era fe
lul. Dar, mărturisea atunci unul 
dintre ei, cum să-ți facă plăcere 
să discuți despre acest subiect 
cînd știi că față de graficele „la 
zi" te despart nici mai mult, 
nici mai puțin decît 56 de zile, 
cînd te afli deja în plină toam
nă și vremea poate oricînd să 
se înrăutățească iar prin forța 
împrejurărilor ai să fii obligat 
să efectuezi numai anumite lu
crări ?

Revenind acum printre mun
citorii Trustului de construcții 
industriale Pitești nu este greu 
să sesizezi că, de astă dată, con
versația se leagă mai lesne, tine
rii au devenit mai comunicativi 
și, din proprie inițiativă, fac re
feriri ample în deplină cunoș
tință de cauza asupra mersului 
investițiilor.

— în timpul trecut de atunci 
și pînă în momentul de față, a- 
firmă tovarășul inginer Sergiu 
Nazarie, șeful șantierului — pe 
aici, pe la noi, s-au schimbat 
multe. Căci dacă în perioada 
mai-iunie și iulie, de ce să n-o 
recunoaștem, înaintam în „pași 
de melc“ în lunile august-sep- 
tembrie- și în prima decadă a lui 
octombrie am obținut cele mai 
înalte ritmuri de execuție de la 
„intrarea" pe acest obiectiv in
dustrial.

Că, într-adevăr, afirmația șefu
lui șantierului are deplină aco
perire. • și locul rămînerilor în 
urmă î-au luat, la multe din lu-

crări, devansările de termen, a- 
veam să ne convingem atît prin 
urmărirea graficelor cît și din 
„situația concretă" de pe teren. 
La instalația de reformare ca
talitică, de pilda, avînd în ve
dere întârzierile existente la în
ceputul lunii august ar fi fost de 
așteptat ca și acum să-i găsim în 
acest perimetru pe constructori, 
deși termenul de predare pen
tru montaj era 30 septembrie. 
Oamenii șefului de lot Paul 
Constantinescu însă, după cum 
aflăm, s-au „mutat" de mult 
de aici, obiectivul fiind predat 
cu o lună mai devreme mento
rilor.

— Și tot mai devreme — pre
cizează maistrul Simion Ghe- 
nescti — ne-am „încheiat treaba" 
la subteranele de distilare at
mosferică astfel îneît să "creăm 
front de lucru subantreprenori- 
lor, respectiv Grupului de șan
tiere Pitești al Trustului de mon-

GH. GHIDRIGAN
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300 de ani de la

DIMITRIE
CANTEMIR
Evenimentul a fost 

marcat, ieri, 
în Capitală:

• Adunare
festivă

• Expoziție 
jubiliară
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Se recoltează pe 
ultimele hectare

Agrotehnica pretinde, mecanizatorii acționează

ARĂTURI DE TOAMNĂ PE
La întreprinderea 

agricolă de stat Dru
mul Subțire, județul 
Ialomița, 
porumbului 
cele 1765 de 
cultivate este 
pe încheiat, 
nizatorii și 
lucrători ai 
execută această 
crare pe ultimele zeci 
de hectare. Deși pro
ducția a fost foarte 
bună — întreaga su
prafață fiind irigată 
— ritmul în care s-a 
executat culesul a 
fost superior preve
derilor inițiale, 
fost concentrate 
suprafețele de 
rumb aproape cinci
zeci de combine C-Î2 
„Gloria" și C.T. 2-R,

recoltatul 
de pe 
hectare 
aproa- 
Meca- 

ceilalți 
unității 

lu-

Au 
pe 

po-

precum și circa o mie 
de oameni. Acestei 
forțe deosebite i s-au 
adăugat elevii școli
lor din municipiul 
Călărași și sutele de 
salariați ai întreprin
derilor ialomițerie. 
Au lucrat, alături de 
muncitorii unității, 
și ostași ai forțelor 
armate. Aproape o 
sută de autocamioa
ne au asigurat tran
sportul producției din 
cimp către magazii. 
Și. producția este 
practic depozitată, 
iar terenurile elibe
rate. S-au evidențiat 
în mod cu totul deo
sebit mecanizatorii 
Ion Stan, Gheorghe 
Idu. Dumitru Grigo- 
re și Ion Burcea,, pre-

cum și inginerii șefi 
ai fermelor unu, doi, 
șase și opt. De re
marcat că, paralel cu 
executarea recoltatu
lui și a transportului 
producției, suprafe
țele au fost elibe
rate, forțele mecani
ce fiind concentrate 
la executarea arătu
rilor adinei de toam
nă. Se avansează cu 
un ritm zilnic de 65 
de hectare arate. Și, 
concomitent, se ferti
lizează cu gunoi de 
grajd și super fos
fați îndeosebi tere
nurile ce vor fi se
mănate, în primăva
ra viitoare, cu legu
me, bumbac și floa- 
rea-soarelui.

ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ

G. F.

în județul Sibiu, la arături, 
lucrează 840 tractoare. Nu 
este deloc ușor, s-au făcut 
între trei și zece discuiri dar, 
asta nu schimbă datele pro
blemei. Pe măsură ce se eli
berează terenul — maturiza
rea porumbului în această 
zonă este tîrzie — intră plu
gurile. Pînă la sfîrșitul săp
tămânii trecute din 54 430 
hectare au fost arate peste 
15 000. O remarcă specială 
privind grija pentru partici
parea tuturor tractoarelor — 
excepție făcînd cele destinate 
transportului îngrășăminte
lor —, despre reparații dis- 
cutîndu-se doar la „nivelul" 
orelor. Cele mai bune rezul
tate au obținut, pînă acum

S.M.A.-urâle din Târnava, Ag
nita și Sibiu.

La S.M.A. Sibiu, unitate ce 
deservește opt cooperative 
agricole, din 90 de tractoa
re, 70 execută „ogoare". 
Pînă acum, secțiile din Cris- 
tianu, Șelimbăr, Șura Mare, 
de la Asociația intercoope- 
ratistă au „raportat" trac
toarele integral : adică, nu 
s-au semnalat reparații de o 
zi pentru nici un tractor. 
Deocamdată, au trecut cinci. 
„Sperăm să treacă 
spune tov. Florian 
rectorul unității".

La Poplaca, din
N.

toate, ne 
Ion, di-

240 hec-
ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
„Privind niște tineri într-o 

boxă de tribunal adesea izbuc
nește in tine un sentiment de 
compasiune și ești aproape gata 
să-i ierți. Nu însă în ce mă pri
vește ; trebuie să-mi inving a- 
cest sentiment, să cîntăresc cu 
luciditate faptele comise de ei 
împotriva societății și să las le
gea să-și spună cuvîntul". Vor
beam despre tinerii care comit 
infracțiuni la legile conviețuirii 
sociale, mai precis despre huli
gani, și nu m-au mirat spusele 
judecătorului Ion Militam, pre
ședintele secției civile a tribuna
lului județean Ilfov. într-ade- 
văr, în prima parte, ele expri
mă o dorință mai generală. Eu 
însumi — de pildă — cu toate 
că prin natura profesiei trebuie 
să judec lucrurile în mod obiec
tiv, de-a lungul unor anchete pe 
această temă am fost frinat u- 
neori de sentimentul amintit. O 
mică șotie, acolo, o înjurătură, o 
palmă — nu sînt atît de grave, 
nu moare nimeni din asta.

Avem însă dreptul să gîndim 
astfel ? !

De curind într-un cartier liniș
tit al orașului s-a produs un âct

huliganic. La orele târzii de 
somn, sub o fereastră, cîțiva ti
neri produceau zgomot puternic. 
Locatarul din spatele ferestrei, 
un om care muncise in ziua a- 
ceea, un om cu copii, un om 
respectat în cartier, un om care 
poate fi stimat oriunde, dar se

dreptul la odihnă și l-.au bătut 
cu sălbăticie. Cu pumnii, cu pi
cioarele, lovind unde nimereau. 
Omul acela a fost dus la spital. 
Probabil.că va fi un proces dar 
se pare că o parte din martorii 
acestui act nu sînt încă convinși 
că trebuie să acuze fapta tineri-

Milă, fată
de h uligani?

poate spune și doar așa un om 
care vrea dreptul Ia odihnă, le-a 
spus să înceteze zgomotul. Le-a 
spus o dată, de două ori, nimic. 
A coborit in mijlocul lor gin- 
dind că astfel cei în cauză fiind 
priviți în față se vor rușina. Ti
nerii aceia,1 unii aflați la sfîrși
tul adolescenței, s-au năpustit 
asupra celui care își ceruse

lor. Aceeași compasiune de care 
vorbeam, adică gindul că tine
rii în cauză ar putea fi condam
nați, sau cine știe ce slăbiciune 
particulară. Oricum, trebuie să 
punem aceeași întrebare :

Avem dreptul să gândim ast
fel ? ! Avem dreptul să privim 
cu pasivitate fiindcă nu sîntem 
noi în cauză, fiindcă cel înjurat

sau lovit în tramvai este altci
neva, fiindcă huliganul nu ne 
este nici un fel de rudă și îl 
privește dacă proliferează și își 
alcătuiește astfel din sloganul 
„fac ce vreau, sînt om liber", un 
mod de viață ?

★
CINE ESTE cel care foarte a- 

des-ea se bucură de prea multă 
clemență ? Iată-1 pe Ion Grigo- 
rescu, 21 de ani, înalt, cu un 
chip plăcut, cu vorba domoală. 
Locuiește pe strada Democra
ției nr.’ 5, în cartierul Berceni. 
Lingă el se află adesea Vasile 
Cristescu și Pavel Gherasim, 
prieteni și vecini de cartier. Ion 
locuiește la părinții săi, o că
suță cochetă cu flori și viță in 
fața ei. Tatăl, pensionar I.T.B. 
după 44 de ani de muncă, ma
ma — o gospodină harnică și 
cumsecade. Are și un frate mai 
mare, căsătorit ; de copilul a- 
cestuia, în vîrstă de 8 luni, are 
grijă mama, devenită astfel bu
nică.

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

îmi face o deosebită plăcere 
ca, în numele Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului 
român și al meu personal, să 
adresez un salut cordial parii- 
cipanților la lucrările Congresu
lui Mondial al Forțelor Păcii.

Congresul dumneavoastră se 
desfășoară într-o perioadă cînd 
au loc profunde schimbări în 
raportul de forțe pe plan mon
dial, se produc importante mu
tații cu caracter politic și so
cial, se afirmă un curs nou în
dreptat spre destindere și cola
borare între state. Sensul 
nimentelor internaționale 
determinat, în prezent,
măsură crescîndă de lupta ma
selor largi populare pentru în
lăturarea vechii politici imperia
liste de dominație și dictat, pen
tru asigurarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî în mod li
ber destinele, de a se dezvolta 
de sine stătător pe calea pro
gresului economic și social.

în aceste condiții se impune 
cu necesitate ca toate forțele 
democratice, progresiste, iubi
toare de pace să-și întărească 
unitatea și solidaritatea, pe 
scară națională și internaționa
lă, să conlucreze tot mai activ 
pentru adincirea și consolidarea 
noului curs spre destindere și 
colaborare, pentru reglementarea 
în spiritul păcii și înțelegerii 
între națiuni a marilor probleme 
care confruntă omenirea con
temporană.

România socialistă și-a adus 
permanent contribuția la evolu
ția pozitivă a vieții internațio
nale, acționând în direcția sta
tornicirii unor raporturi noi în
tre state, bazate pe respectarea 
neabătută a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

Considerînd că perpetuarea si
tuațiilor de tensiune și conflict 
este incompatibilă cu cerințele 
asigurării păcii generale. Repu
blica Socialistă România acțio
nează perseverent pentru exclu
derea războaielor, a forței și 
amenințării cu forța din viața 
internațională, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase dintre sta
te exclusiv prin mijloace poli
tice, pașnice.

Consecventă acestei poziții 
principiale. România a sprijinit 
pe toate căile lupta eroică a po
porului vietnamez pentru apă
rarea ființei sale naționale și a 
salutat cu satisfacție semnarea 
acordurilor de la Paris cu p-i- 
vire la încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
precum și încheierea acordurilor 
de reconciliere națională in Lcțos. 
Considerăm că trebuie depuse

în continuare eforturi pentru 
curmarea definitivă a interven
ției imperialiste în Cambodgia, 
pentru instaurarea păcii in în
treaga Indochina, astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian să-și poată consa
cra eforturile muncii construc
tive de refacere a țărilor lor, 
de propășire economică și socia
lă în condiții de libertate și in
dependență, fără nici un ames
tec din afară.

Poporul român a urmărit cu 
profundă îngrijorare evoluția os
tilităților din Orientul Mijlociu, 
care au provocat mari suferințe 
popoarelor din această zonă, pe- 
riciitînd grav pacea întregii ome
niri. Apreciem că, în condițiile 
create prin adoptarea hotărîrii 
de încetare a focului, este nece
sar ca toate eforturile să fie în
dreptate spre evitarea de noi 
ciocniri și vărsări de singe, asi- 
gurîndu-se ca sistarea ostilită
ților să nu aibă un caracter pro
vizoriu, ci să fie urmată de pași 
concreți în direcția soluționării 
pe cale politică a conflictului, in 
spiritul rezoluției Nr. 242 a ~ 
siliului de Securitate, prin 
tragerea tuturor trupelor 
eliene din teritoriile arabe 
pate în urma războiului 
1967, asigurarea suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor 
statelor din regiune și rezolva
rea problemei populației pales
tiniene în conformitate eu aspi
rațiile și interesele ei legitime.

Un rol de mare însemnătate 
pentru destinele păcii și destin
derii internaționale îl are în
făptuirea securității europene. 
Apreciind pozitiv rezultatele ob
ținute în desfășurarea de pînă 
acum a lucrărilor Conferinței ge- 
neral-europene, România este 
hotărîtă să-și aducă și în viitor 
contribuția activă la asigurarea 
succesului acestei importante re
uniuni internaționale, la efortu
rile generale în vederea realiză
rii unui sistem trainic de secu
ritate și colaborare în Europa. 
Considerăm, totodată, că masele 
populare, opinia publică, pot 
aduce o contribuție de seamă la 
adoptarea în cadrul Conferinței 
a unor documente cuprinzând 
angajamente ferme, concrete, din 
partea tuturor statelor, privind 
dezvoltarea largă, neîngrădită a 
colaborării economice, politice, 
tehnico-științifice dintre toate 
țările Europei și crearea unui cli
mat care să ofere fiecărei na
țiuni garanția că se va putea 
consacra activității pașnice — 
în interesul propriei dezvoltări 
și al cauzei progresului general 
—- la adăpost de orice acte de 
agresiune, amestec sau presiune 
djn afară.

Considerăm că un obiectiv e- 
sențial al întăririi securității in-

NICOLAE

Con- 
re- 

isra- 
ocu- 
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ternaționale îl constituie inten
sificarea eforturilor tuturor sta
telor, mobilizarea permanentă a 
popoarelor, a opiniei publice în 
lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor și realizarea dezar
mării generale, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru 
adoptarea unui program cuprin
zător de măsuri practice menite 
să elimine cu desăvîrșire spec
trul războiului din viața ome
nirii.

România apreciază că una din 
problemele de cea mai mare în
semnătate pentru progresul ge
neral, pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră este abolirea ori
căror forme de dominație și a- 
suprire imperialistă, a colonia
lismului și neocolonialismului, a 
politicii de discriminare rasială 
și apartheid. Poporul român își 
manifestă întreaga solidaritate 
cu mișcările de eliberare națio
nală, cu lupta popoarelor pentru 
preluarea în propriile mîini a 
bogățiilor naționale și folosirea 
lor în scopul dezvoltării libere, 
de sine stătătoare. Apreciem că, 
în condițiile actuale, lichidarea 
subdezvoltării, a marilor deca
laje care mai despart statele in 
curs de dezvoltare de țările a- 
vansate din punct de vedere eco
nomic, constituie o componentă 
esențială a eforturilor pentru în
făptuirea păcii și securității in
ternaționale.

Cursul evenimentelor interna
ționale demonstrează cu putere 
necesitatea creșterii rolului 
O.N.U. în viața internațională. 
România a acționat și va acțio
na și in viitor în această direc
ție, fiind ferm hotărîtă să facă 
toi ce depinde de ea pentru spo
rirea eficienței acțiunii O.N.U. 
în soluționarea problemelor in 
interesul tuturor popoarelor, în 
spiritul păcii, înțelegerii și cola
borării internaționale.

Pornind de la realitatea că, în 
condițiile de astăzi, problemele 
păcii și securității mondiale pri
vesc nemijlocit toate popoarele 
lumii, considerăm că la soluțioi 
narea acestora trebuie să parti
cipe activ și să contribuie 
mijlocit toate statele — " 
mari, mijlocii sau mici, 
acțiunea unită, solidară, 
poarelor, a forțelor păcii 
greșului de pretutindeni, 
chezășui succesul luptei r____
edificarea pe planeta noastră a 
unor relații noi. a unei lumi mai 
bune, mai drepte, a unei lumi a 
păcii și colaborării între națiuni.

Cu aceste gînduri, urez succes 
deplin lucrărilor Congresului 
dumneavoastră, exprimîndu-mi 
speranța că el va sluji • înal
telor idealuri ale omenirii de 
pace, colaborare și progres.

CEAUȘESCU,
Consiliului de StatPreședintele

al Republicii Socialiste România

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

iranian Jahangir Behrouz
Dupâ cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tar general al Partidului Comunist Român, președintele 
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit 
23 octombrie pe ziaristul 
proprietarul grupului de publicații „Echo of Iran", câruia i-a 
acordat un interviu

secre-
Consi- 

la 
și editorul iranian Jahangir Behrouz,

ÎNTREBARE: Excelența
Voastră și Șahinșahul Iranu
lui sînteți doi dintre condu
cătorii reprezentativi pe plan 
internațional, care și-au con
dus națiunile lor spre o mai 
mare prosperitate și pace. In 
politica internațională a 
Iranului și României există 
numeroase trăsături comune. 
In ce măsură influențează 
acest fapt, după opinia 
Excelenței Voastre, relațiile 
de strînsă prietenie și în
țelegere dintre cele două 
țări ?

RĂSPUNS : Doresc să men
ționez cu multă satisfacție că 
relațiile dintre România și Iran 
au cunoscut, in ultima perioa
dă, o puternică dezvoltare. S-au 
dezvoltat an de an relațiile e- 
conomice, tehnico-științifice, 
culturale. în ultimii ani s-au in
tensificat schimburile de vizite 
între reprezentanții țărilor și 
guvernelor României și Iranu
lui. De asemenea, între șefii 
celor două state au avut loc 
mai multe întîlniri, și, în acest 
context, voi menționa cu multă 
satisfacție ultima 
România a Maiestății 
hinșahul Iranului.

Aș putea spune că aceste vi
zite, convorbirile avute și în
țelegerile care s-au realizat cu 
acest prilej au avut un rol deo
sebit de important în dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
dintre popoarele noastre. Cu 
acest prilej s-au pus bazele atît 
ale colaborării bilaterale, cit și 
ale conlucrării României și Ira
nului pe pian internațional, in 
participarea lor activă la soluțio
narea unor probleme ale vieții 
contemporane, in interesul păcii 
și înțelegerii dintre toate po
poarele

După 
ultimei 
iestății

vizită în
Sale Șa-

in-

lumii.
cum se știe, cu prilejul 
vizite în România a Ma- 

Săle, a fost semnată

Declarația solemnă româno-ira- 
niană, care consemnează atît 
principiile de bază ale relațiilor 
dintre țările noastre, cît și ho- 
tărîrea de a acționa pentru 
afirmarea acestor principii pe 
plan internațional, în raporturile 
dintre toate statele lumii. Aș 
putea spune că semnarea aces
tei Declarații reprezintă un 
moment de importanță istorică 
în relațiile dintre țările noas
tre. Se concretizează astfel in 
fapt principiile coexistenței 
pașnice, dezvoltarea colaborării 
multilaterale între două țâri 
cu orînduiri sociale diferite, a- 
nimate de dorința de a colabo
ra atît pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a propriilor 
poare, pentru întărirea 
pendenței și suveranității 
telor respective, cît 
cauza colaborării și 
toate popoarele.

ÎNTREBARE :
România este recunoscută ca 
o țară a cărei politică inde
pendentă, sub conducerea 
Excelenței Voastre, a deter
minat înfrîngerea multor di
ficultăți și depășirea multor 
probleme, rămînînd în ace
lași timp credincioasă idea
lurilor socialismului. Cărui 
fapt îi atribuiți realizarea 
unui asemenea succes ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Ro
mânia a obținut succese remar
cabile în dezvoltarea sa eco
nomică și socială, în consolida
rea independenței și suverani
tății de stat. Ca urmare a tu
turor acestor rezultate în țara 
noastră a putut fi construită cu 
succes orînduirea socialistă. 
Acum România se află într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale — 
etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. De
sigur. a trebuit să învingem, 
în primul rind, starea de sub
dezvoltare în care se găsea 
România. Dintr-o țară agrară

po- 
inde- 
sta- 

și pentru 
păcii intre

In Iran,

ne- 
fie ele 
Numai 
a po- 
și pro- 

poate 
pentru

subdezvoltată, România 
transformat într-un stat 
puternică industrie și cu 
gricultură organizată noi. - - -

s-a 
cu o 
o a- 

„---------- țjfe baze
Producția industrială a 

crescut, in 25 de ani, de peste 
25 de ori. Cele mai mari difi
cultăți care au trebuit depășite 
au fost legate de ridicarea ni
velului de cunoștințe, deci de 
dezvoltarea învățămintului, 
științei, culturii — factori ho- 
tăritori pentru orice progres. 
Astăzi, întregul tinerei ur
mează invățămintul de 10 ani ; 
se dezvoltă puternic învățămân
tul superior. Practic, asigurăm 
formarea în țară a cadrelor ne
cesare tuturor domeniilor de 
activitate.

Deci, in munca și lupta pen
tru depășirea dificultăților și 
realizarea acestei dezvoltări 
rapide, am ținut seama de con
dițiile istorice, naționale și so
ciale din țara noastră, am cău
tat să aplicăm cit mai cores
punzător legitățile generale la 
realitățile concrete din Româ
nia. Am pus accentul pe in
dustrializare, dar, totodată, și 
pe dezvoltarea agriculturii. Așa 
cum am mai menționat, am 
acordat o mare atenție învăță
mintului, științei și culturii. 
Ne-am preocupat permanent 
ca, pe măsura dezvoltării e- 
conomiei, să ridicăm nivelul de 
trai al tuturor celor ce mun
cesc, al întregului nostru popor.

Doresc, totodată, să mențio
nez importanța pe care a avut-o 
colaborarea internațională, 
cu țările socialiste, cît și 
alte state — țări in curs de 
voltare, țări dezvoltate — 
baza principiilor egalității 
pline în drepturi, 
independenței 
naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

Toate aceste laturi ale activi
tății interne și externe au con
tribuit la înfăptuirea cu succes 
a programului de dezvoltare 
socialistă a României. Aceasta 
a dus la întărirea unității tu
turor forțelor poporului nostru, 
a făcut ca politica 
internațională a țării 
bucure de un sprijin

atit 
cu 

dez- 
pe 

de- 
respectării 

și suveranității

internă și 
să se 
cvasiuna-

(Continuare în pag. a IV-a)
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O bogată literatură de cuge
tări, maxime și proverbe stă 
martoră prețuirii de care s-a 
bucurat întotdeauna spiritul de 
economie — trăsătură morală 
de inaltă valoare. Reprezentan
ții de seamă ai vieții spirituale 
din toate timpurile ca Miron 
Cos tin. Ion Ghica. Mihail Emi
nescu, Ion Slavici, George 
Coșbuc. Tudor Arghezi. George 
Călinescu. precum și mulți a Iți 
oameni luminați ai neamului 
nostru și-au indemnat. cu dra
goste și răspundere, contempo
ranii și urmașii la muncă și 
chibzuință, la măsură și econo
mie in viață, pentru că așa cum 
spune Ion Ghica : „Economia 
este un izvor de prosperitate, de 
libertate și de independență : a- 
cesta este un adevăr atit pentru 
indivizi eit și pentru colectivi
tăți, pentru popoare și pentru 
state*’.

Factor social important, spiri
tul de economie însumează pre
ocupări de bun gospodar, res- 
perisabilități politice, conștiin
ciozitate. in raport cu gradul 
individual de contribuție la 
sporirea avuției naționale, con
diție de dezvoltare multilaterală 
a socialismului în patria noastră.

Acțiunea noastră de a econo
misi este o acțiune a generozită
ții. pătrunsă de spirit colectivist, 
orientată de idealul comunist 
care ne animă ; economisirea 
are. de asemenea, un pronunțat 
caracter patriotic.

Actul economisirii individuale 
nu mai este făcut din teama 
față de un viitor nesigur, ci este 
consecința înțelegerii faptului că 
bunăstarea personală este strins 
legată de bunăstarea întregului 
popor. Este, in același timp, re
zultatul unei acțiuni educațio
nale complexe, perseverente și 
consis-tente. care generează e- 
couri in fiecare membru al so-

cietății noastre, traduse prin 
gradul de participare la produc
ția socială. Educarea spiritului 
de economie constă in dezvolta
rea . unei atitudini responsabile 
față de muncă, față de pro
prietatea socialistă din care de
rivă și cea personală. Econom.- 
sirea înseamnă, deci, participare 
nemijlocită la investiția socială

Educarea spiritului de econo
mie la tinăra generație este, 
deci, condiția sine qua non ca 
viitorii constructori ai socialis
mului sa ducă ma; departe mă
reața opera începută și să spo
rească avuția națională.

Alături de alte instituții din 
țara noastră. Casa de Economii 
și Consemnațiuni iși aduce a- 
portul la sădirea in conștiința 
tuturor cetățenilor țării, și mai 
ales la cei tineri, a spiritului de 
economie ; numai învârind incă 
de pe băncile scolii, in anii u- 
ceniciei. sâ-și gospodărească cu 
chibzuință veniturile bănești 
personale, tinerii vor da dovadă 
și la locul de muncă de aceeași 
grijă față de bunurile obștești.

Economisirea la C.E.C. a de
venit in România socialistă, ca 
urmare a creșterii permanente 
a nivelului de trai material și 
spiritual, un eveniment ootidian. 
integrmdu-se in viața fiecărei 
familii. în acest sens datele sta
tistice care ne stau la dispoziție 
sint edificatoare. Astfel, numă
rul libretelor de economii deți
nute de populația țării este de 
9.1 milioane, deci în medie un 
libret de economii la 2.3 locui
tori. față de «.4 milioane de li
brete existente la sfirșitul anu
lui 1972. Un alt indice al locu
lui important pe care ii ocupă 
spiritul de bună gospodărire in 
rîndul cetățenilor țării fi tot
odată dovadă concretă a crește
rii nivelului de trai, este faptul 
că la 30 septembrie 1973 «oldul

general al economiilor depuse 
de populație spre păstrare la 
C.E.C. a fost cu 17.3 • • mai mare 
decit la 30 sepîembrie 1972 și cu 
10.7 9 • mai mare decit la 1 ia
nuarie 1973. In aceste exemple 
cifrice sint cuprinși, bineînțeles, 
și tinerii, atit cei care și-au do- 
săvirșit calificarea profesională 
și sint încadrați in producție, cit 
și cei care se pregătesc incă pe 
băncile școlilor și facultăților, 
în acest an numai dintre elevi 
700 000 sint depunători la C.E.C. 
Scopurile pentru care economi
sesc cei tineri sint diferite, cum 
e și normal, in funcție de virstă 
și preocupări. Purtătorii crava
telor roșii economisesc pentru 
excursii, cărți, pentru echipa - 
pent sportiv’. Cei mai mari au 
in vedere, de cele mai multe 
ori. viitorul cămin.

în aceste zile de toamnă bo
gată. intre 25—31 octombrie se 
desfășoară in țara noastră pen
tru a 17-a oară ..Săptămina e- 
oonomiei". acțiune de o stator
nică frumusețe etică și socială, 
sărbătoare a chibzuinței și hăr
niciei. Cu acest prilej. Casa de 
Economii și Consemnațiuni or
ganizează nenumărate mani
festări. mai ales pentru tineri, 
care au drept scop tocmai sub
linierea și evidențierea foloase
lor personale și obștești ale 
spiritului de economie și ale e- 
conomisirii la C.E.C.. pentru eă 
așa cum arăta B. P. Hașdeu : 
..Poate să ciștige cineva din în- 
thnplare, poate să dobindeascâ 
prin îndrăzneală, poate să ca
pete prin dăruială ; însă nu se 
agonisește decit prin muncă, 
prin răbdarea de a string® pi
cătură cu picătură".

PREDA NEDEIXU, 
serviciu in Centrala Casei 
Economii ți Consemnațiuni

Nu cu multe zile în urmă, 
părinții a 13* elevi din anul II 
ucenicie la locul de muncă din 
cadrul I.C.I.M. Brașov au fost 
chemați prin scrisori, din toate 
colțuriLe țării să se prezinte la 
întreprindere. Motivul acestei 
mobilizări neașteptate l-a con
stituit o abatere a celor 13 ti
neri care, in mod arbitrar, si-au 
„prelungit" vacanța cu aproape 
o lună de zile. în acest interval 
ei ar fi trebuit să-și efectueze 
practica in producție. în ate
lierul de instalatii-ventilatie 
condus de subinginera Rodica 
Dumitru. După această absen
tă nemotivată atit de lungă, e- 
levii s-au reîntors totuși în 
Brașov, fiind admiși la cursu
rile teoretice care începuseră 
in cadrul Grupului școlar Hi
dromecanica.

în mod ciudat, abaterea lor a 
fost sancționată cu excluderea 
din cămin si subiectul discu
țiilor din ședința cu părinții a 
fost tocmai această sancțiune, 
dictată deia cu mai bine de 
două săptămâni in urmă. în nu
mele conducerii întreprinderii 
s; al serviciului personal-invă- 
tămint. tehnicianul Vasiie Ior- 
dache a comunicat hotărirea 
luată ca tinerii nedisciplinati 
sâ-și găsească adăpost unde 
poftesc numai în cămin __
Hotănre pripită, nejustificată 
legal. Pentru că o parte din e- 
levi dormiseră nopțile prin ga
ră. alții, cu concursul colegilor 
au reușit să se strecoare seara 
în cămin, fiind apoi alungați 
de administrator si toti. fără 
excepție se găseau într-o si
tuație de provizorat, de incer
titudine si panică.

Departe de noi intenția de 
a-i disculpa pe cei 13 tineri 
care au încercat să se sustragă 
obligațiilor contractuale privind 
desăvirsirea lor profesională. 
Dar. în același timp, nu poate 
fi ..lăudată" nici sancțiunea a- 
plicată. rolul ei educativ fiind 
din capul locului, nul.

Sub mai multe aspecte aceas
tă sancțiune este abuzivă : în 
primul rind contravine H.C.M. 
981,1967 care prevede obligația 
întreprinderii de a acorda și ca
zare ucenicilor la locul de mun
că, pe întreaga durată a pregăti-

nu.

Laude pentru
tinerii culegători

Pornim spre Pecica. însoțiți 
de Mircea Pavel, secretar td 
Comitetului județean Arad al 
U.T.C.. .și ing. Felicia Po
pescu, profesoară la Grupul 
școlar al întreprinderii de va
goane Arad. Așa cum, de alt
fel, ț-z» întimplat și in această 
după-amiază. elevii Grupu
lui școlar I.V.A. au rămas în 
cimp, acolo li s-au amenajat 
dormitoare corevpituzatoare, li 
s-a asigurat, o hrană substan
țială. „Ne-am străduit să-i 
găzduim cit mai bine ți ne 
pare rău că n-am putut face 
mai mult" — ne spune ing. 
Anton Nforath, șeful fermei 
nr. 1. Am reținut, din cu
vintele fermierului, faptul că 
elevii muncesc sirguincios, că 
realizează normele coresptm- 
zătoare muncitorilor vîrstnici. 
Și nu-i deloc ttțor să re
coltezi zilnic 250 kg ardei 
sau 300 kg roșii sau 500 
kg gogonele. Susținea aceasta 
profesorul Cornel Iorgovan — 
și el găzduit în cimp, alături 
de elevi. Știind că la muncă 
se află, cei din anul I, adică 
imediat după trecerea con
cursului de admitere, l-am în
trebat pe profesor dacă a 
reușit, în cele cîteva zile, să-i 
cunoască pe unii elevi. ..La 
muncă îl cunoști pe om după 
două ore — ne spune. No
tați numele cîtorva dintre cei 
care din primele ore și pînă 
acum se mențin in fruntea 
întrecerii". Notăm: Nicolae 
Cri/ftea. luliu Hizo, Ion Du- 
beșteami, Tiou și Eugen 
Ujgniuc, Mihai Ivănescu. Ion 
Sac.

La plecarea din Petica 
ne-au însoțit, pe drumul de. 
întoarcere spre Arad, alte cî- 
feva autobuze eu emblema 
R.T.T. Erau elevi de la alte 
ferme, care hotărîseră să stea 
mai mult în timp, să depună 
un efort în plus, pentru ca nici 
un kilogram de legume să nu 
se irosească. Erau ultimele

1_____—------- —------------ —

autobuze, din cele 40. care 
transportă zilnic aici 2 000 de 
elevi. Către alte unități d*n 
județ — Criț, Rarai-ca. Ineu, 
Cer mei, Fintînele. $agu. Ut- 
t ints — zeci si zeci de auto
buze duc zilnic la muncă 
peste 2a 000 de elevi. Drumu
rile lor se apropie acum de 
un bilanț generos. Cu ajuio- 
tul elevilor au fost scoase din 
cimp sule de tone de cartofi, 
lOșii, ceapă, ardei, fructe, 
struguri. NI unea lor depășește, 
pînă la această oră, valoarea 
unei jumătăți de milion de 
lei. Dar, cum spuneam, dru
murile muncii continuă, 
bilanțul final ea fi cu atit 
mai bogat.

ION ANDREIȚA

Unități economice
intrate in funcțiune

Recent au fost date in 
funcțiune. Fabrica de utilaje 
și piese de schimb Alba Iu- 
lia și întreprinderea de $ub- 
ansamble și piese de schimb 
din Miercurea Ciuc. Noile 
unități, c.e aparțin Ministeru
lui Economiei Forestiere 
Materialelor de " 
î$i vor aduce o 
însemnată la 
programului de 
și dezvoltare a

4»
Construcții, 
contribuție 

îndeplinirea 
modernizare 

______ . exploatărilor 
forestiere, a fabricilor de pre
lucrare a lemnului, precum 
și a. celor din sectorul indus
triei cimentului și materia
lelor de construcții.

Potrivit unui, calcul întoc
mit de specialiștii ministeru
lui de resort, valoarea piese
lor de șehimb. a subansam- 
blelor și utilajelor concepute 
și realizate in actualul an de 
întreprinderile special orga
nizate în cadrul acestui sec
tor va fi cu aproximativ 20 
la sută mai măre decit nive- 
lui atins anul trecut. Acest 
epor' se va realiza îndeosebi 
prin folosirea intensivă a 
capacităților de producție e- 
xistente. precum și a îmbu- 
nălățirii proceselor de pro
ducție.

(Agerpres)

i

rii lor. O altă contrazicere față 
de hotârirea în vigoare este că, 
elevii au fost admiși la cursuri
le teoretice, fără ca ei să fi e- 
fectuat întreaga perioadă de ac
tivitate practică, si fără ca să 
se fi stabilit măcar măsurile de 
recuperare a acestei perioade 
restante.

Aspectul cel mai netemeinic 
al sancțiunii este insă indife
renta educatorilor fată de con
dițiile de viată ale unor tineri 
care, lipsiți de supraveghere și 
griiă. rămin expuși astfel vaga-

măsură — exmatricularea — 
ar fi implicat insă două as
pecte neavantaioase pentru 
ambele părți : părinții erau o- 
biisati să restituie statului su
mele cheltuite cu școlarizarea 
elevilor, iar întreprinderea ar 
fi pierdut 13 lucrători aproape 
calificați, foarte necesari (ate
lierul de- instalatii-ventilatie 
urmind să-si extindă activita
tea pe două schimburi) care, 
după un timp scurt, ar fi putut 
aplica pe deplin cele învățate 
in timpul uceniciei.

Nu poate 
indisciplina

fi scuzată
ucenicului, 

dar nici funcționarului 
de la serviciul personal
nu-i este îngăduit să

sancționeze 
după legi personale!

bondaiului. cum Ia fel de 
damnabilă este nesocotirea 
grantă a obligației morale 
care întreprinderea o are 
de educația pentru muncă 
cestor elevi-ucenici.

în altă ordine de idei 
s-ar fi procedat după lege, a- 
cesti elevi puteau fi exmatricu
lați pentru absente nemotivate. 
Sau și mai bine, li se putea 
prelungi practica de producție 
cu perioada neefectuată. Prima

con- 
fla- 

pe 
fată 

a a-

dacă

Lecție de matematică la școala generală de 10 ani din Nereju. județul Vrancea.
Foto : EM. TANJALA

La a doua posibilitate — pre
lungirea școlarității — repre
zentantul întreprinderii nu se 
gîndise. considerînd că elevii 
vor putea face fată producției 
și așa. ne dumnealui interesin- 
du-1 doar sancțiunea în sine 
(! ?). Pe bună dreptate ne în
trebăm. de ce atitudinea de ne
păsare si lipsă de aprofundare 
a situației de către factorii răs
punzători în locul unor măsuri 
constructive ? Șeful de echipă. 
Andrei Miklos, ne . spunea că e- 
levii în cauză sînt pricecuti în 
meserie, trecînd 
practice la care 
Catalogul clasei 
că și notele lor 
corespunzătoare.

Dar pentru ca o astfel de 
măsură să noată fi aplicată, ar 
fi fost nevoie de un climat care 
aici lipsește. Este vorba, nu nu-

/

toate nrobele 
au fost supuși, 

demonstrează 
la teorie sînt

mai de degajarea conducerii în
treprinderii fată de responsabi
litatea ce-i revine pentru acti
vitatea acestor elevi-ucenici. ci 
și de slăbiciunile numeroase 
existente in munca Comitetului 
U.T.C. al I.C.I.M, Brașov, “ 
eretarul
Gheorghe Ciocan ne-a 
risit că. deși în anul 
s-au întreprins cîteva ___
sporadice cu acești ucenici (toti 
membri ai organizației U.T.C.) 
în anul acesta ele au fost total 
abandonate, iar comitetul — bi
zară concepție — nu consideră 
că răspunderea pentru educarea 
acestor tineri i-ar reveni.

Clasa respectivă nu are nici 
măcar organizație U.T.C. deși 
— dacă altfel nu s-a găsit 
ma organizatorică — tinerii pu
teau fi încadrați în mod firesc 
în organizațiile U.T.C. de la 
locul de muncă, unde s-ar fi 
integrat în microclimatul edu
cativ de care duc atita. lipsă. 
Căci, acești 13 uteciști. dacă ar 
fi simtit atenția si rolul edu
cativ al colectivului de muncă, 
al organizației de tineret, desi
gur. n-ar fi săvîrsit cu atîta u- 
șurință un asemenea act de 
indisciplină. întelegînd că ab
sența lor se va resimți în pro
ducție si știind că vor fi trași 
la răspundere cu seriozitate.

Așa stînd lucrurile, ne-a sur
prins că. a doua zi după ședin
ța cu părinții, cind dirigintele 
clasei inginerul Nicolae Nicu- 
loiu si directorul Grupului șco
lar Hidromecanica. Vasiie Tău- 
tu. au venit să încerce o altă 
cale de ieșire, arătînd că, firesc, 
cu elevi nedormiți și tracasați 
de situația lor nesigură, nu se 
pot face ore teoretice mulțumi
toare. tehnicianul Iordache. 
(care ar trebui să fie un ade
vărat părinte al ucenicilor, fi
ind însărcinat tocmai cu pro
blemele de învătămînt) a ră
mas ferm pe poziția adoptată 
si a refuzat orice modificare a 
sancțiunii, chiar față de cele 
mai logice soluții care i se pro
puneau.

Fără îndoială — avînd în ve
dere că legile tării sînt obliga
torii pentru toată lumea — si
tuația elevilor ucenici de la 
I.C.I.M. Brașov 1 • va rezolva în 
mod echitabil. Dar încălcarea 
grosolană ne care si-au permi
s-o factorii de răspundere 
aici fată de prevederile în 
soare, trebuie să constituie 
semnal de alarmă mai ales 
ce privește obligațiile morale 
ale oricărei întreprinderi care 
școlarizează elevi-ucenici la lo
cul de muncă.

comitetului.
r, Se- 

ing. 
mărtu- 
trecut 

acțiuni

for-

de 
vi- 
un 
în

ADINA VELEA

ARĂTURI DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. I)
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• ZECE VAGOANE DE COM
BUSTIBIL LA DECONTUL NE

GLIJENTEI

Apărut în ..Scinteia tine
retului" din 20 iunie, artico
lul astfel intitulat a prile
juit comitetului de partid, 
comitetului sindical și con
ducerii administrative a au
tobazei Giurgiu (I.T.A.— 
București) o serioasă analiză 
a muncii în urma căreia au 
fost luate măsurile cores
punzătoare pentru remedie
rea lipsurilor semnalate. 
Spicuim din măsurile luate : 
— s-a întocmit un plan de 
măsuri privind încadrarea in 
consumurile specifice de car
buranți lichizi și recuperarea 
depășirilor de la norma de
partamentală. printr-o mai 
bună utilizare a capacităților 
de transport ; — urmărirea 
funcționării normale a siste
mului de carburație a mo
toarelor autovehiculelor prin 
reglaje și verificări la ter
menele scadente 
rea controlului 
plecare și sosire 
autovehiculelor.
preîntimpina supraeonsumul 
de benzină și pentru menți
nerea unei stări tehnice co
respunzătoare pe drumurile 
publice. Cazul de indiscipli
nă al tractoristului Pașol A-

; — întări- 
tehnic la 

din cursă a 
pentru a

I

sancționat, 
nouă in co- 
dv. — se a-

Ovidiu Genaru

(Editura Junimea, 1973)

Trecînd dintr-o metaforă în- 
tr-alta, fără â se monotomza 
însă, volum de volum, ca din
tr-o încăpere cu tapet multico
lor într-alta, nefiind nici pe 
departe lipsit de personalita
te și de acea dinamică, specifică 
versului expresionist, picturalist 
eu precădere, Ovidiu Genaru 
continuă să ne intereseze, și prin 
această nouă carte, scriind ast
fel de verșurî abil regizate și 
luminoase : „Intr-ascuns se sș*- 

poetul / în rîndul frumoșilor 
plopi fără soț".

„Flora metaforică" a lui O- 
vidiu Genaru e bogată și adesea 
chiar întortochiată, frenetică 
dar nu ilogică, cel mai adesea 
poetul notînd stări și impresii 
cu an deosebit simț al plastici
tății cuvântului, apelind, cu 
măsură, cîteodată la model? 
vechi, ilustre, de pildă la Fole- 
tul Novei, de unde și formulări 
lirice vag încântătorii, senten
țioase și somptuoase de tipul : 
,,Cad pruncii din pat de semne 
obscure / și cad și marinarii in 
valuri. / Septembrie aprinde 
lumina florilor de miine* / nu
mai aeptembrie".

In volumul BUCOLICE nKJvl. 
diu Genaru e aproape ace
lași din PATIMILE DUPĂ BA
COVIA și asta e de fapt, 
bine. Stilul său „artist", me
taforizarea abundentă îl „prin
de" pe autor, fluiditatea 
poeziei sale este evidentă ; 
la tot pasul, citind fără preju
decăți volumul, poți 
versuri „vizualiste", 
discutabilă frumusețe,

Sînt în volumul 
bim. fără îndoială, 
piese lirice mai 
te“, auto-imitații,

descoperi 
de o in-

care vor- 
o serie de

mină să se prezinte seri dis
tractive cu temă pentru ti
neret și lunar cite un spec
tacol organizat cu formațiile 
tineretului". Consideră tinerii 
din comună că măsurile sta
bilite au contribuit la îm
bunătățirea activității cultu
ral-educative ? Așteptăm o- 
piniile lor.

„0 sută de ani
de sonet românesc"

de ani de sonet 
sub acest generic 
intr-o amplă anto- 
mai reprezentative

tare s-au realizat peste 106. 
la Șelimbăr, din 750 — 200 
(e vorba de eliberarea tere
nurilor după porumb), la 
Sura Mare, 150 din 430, dar, 
de fapt, se lucrează cu toate 
tractoarele incepind de luni. 
De altfel, secția din Șelim
băr cu un efectiv de 19 me
canizatori a insămințat în 
termen record 850 de hectare, 
așa incit, aici nu se pune 
problema întirzierilor.

Duminică dimineața, toate 
cele 19 tractoare erau pe 
cimp. N-are ro«t să-i oprim 
pe oameni de la treabă așa 
că ne mulțumim să notăm 
numele a trei dintre ei 
„parcă ceva mai merituoși, 
deși nici cu ceilalți nu mi-e 
rușine", cum declară șeful 
secției. îi cheamă Cristoiu 
Ștefan. Binder Toma si 
Gheorghe loan.

A

In județul 
ogoarele

lexandru a fost 
..Critieile aduse 
Ioanele ziarului 
firmă in încheierea răspun
sului — ne-au fost de un 
real folos și mulțumim re
dacției pentru ajutorul dat, 
asigurindu-vă că vom urmă
ri ducerea la indeplinirp a 
sarcinilor ce ne stau în față".

• CĂMINUL CULTURAL VA 
STA LA DISPOZIȚIE

Folosindu-ne de titlul arti
colului apărut în „Scînteia 
tineretului’' nr. 7502, în urma 
răspunsului primit din partea 
Comitetului județean Teleor
man al U.T.C.. îi putem a- 
nunța pe tinerii din comuna 
Tătăreștii de Sus (dacă între 
timp n-au aflat), că activi
tatea culturală din comuna 
lor s-a înviorat. Din pricina 
dimensiunilor reduse ale că
minului cultural improvizat, 
s-a organizat într-una din 
sălile școlii generale din co
mună un club al tineretului. 
Acesta a fost înzestrat cu o 
masă de tenis, jocuri de șah, 
remy, „organizîndu-se în 
toată această perioadă dife
rite concursuri". Din răspun
sul primit, mai aflăm că „s-a 
stabilit ca în fiecare săptă-

• LA MONTAJ FĂRĂ AMBA
LAJ

In urma apariției în ..Scîn
teia tineretului" (nr. 7502). a 
articolului cu titlul de mai 
sus. întreprinderea „înfrăți
rea" din Oradea ne răspun
de : ,.S-au luat măsuri pen
tru îndreptarea situației, dînd 
sarcini precise factorilor care 
concură la buna organizare 
și supraveghere a practicii 
în producție a elevilor și 
studenților". Reținem din 
răspunsul primit precizarea 
privind lipsa de preocupare 
a cadrelor didactice pentru 
buna desfășurare a orelor de 
practică. ..Profesorii condu
cători de practică, se afirmă 
în răspuns, in loc să fie pre- 
zenți în întreprindere pentru 
a supraveghea activitatea e- 
levilor respectivi, îi aduc în 
uzină și apoi... dispar. Ast
fel s-a ajuns la situația că 
unii elevi au fost găsiți în 
curtea întreprinderii, jucind 
cărți, ascunși prin diferite 
locuri". Așteptăm răspunsul 
profesorilor avizați. Si al fo
rurilor competente. Dar nu 
..argumente" care să le jus
tifice comportarea.

„O sută 
românesc", 
sint reunite 
logie cele
creații ale genului, începind cu 
primii noștrii sonetiști și pînă 
azi. Realizatorul ediției, poetul 
Gheorghe Tomozei a selectat 200 
de sonete din scrierile în ver
suri ale lui Gh. Asachi, I. Vă- 
cărescu, I. H. Radulescu, C. 
Bolliac, M. Eminescu, G. Coșbuc, 
N. Iorga. O. Goga, G. Bacovia, 
V. Voiculescu, G. Topirceanu, 
I. Pillat, T. Arghezi. N. Labiș, 
Perpessicius, L. Blaga, I. Barbu, 
T. Vianu, G. Călinescu, Z. Stan- 
cu. M. Beniuc ș.a.

Milă

Redactorul rubricii
DOMNIȚA VĂDUVĂ

SPIRIT DE RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. I)

taje utilaj chimic București. Sub- 
antreprenori care, precizăm se 
află deja „pe poziții înaintate" 
nu numai în aceste puncte de 
lucru, dar și Ta instalațiile de 
distilare atmosferică, la cuploare 
și estacade, la turnurile de răcire 
și blocul dă ulei.

Ajunși în acest punct ăl rela
tării noastre se cuvine de făcui 
6 remarcă : deși pe șantierul e- 
tapei a treia de dezvoltare a 
Rafinăriei' din Pitești în interva
lul de timp asupra căruia ne-am 
oprit atenția numărul formații
lor de lucru s-a mărit, deși in
fluența favorabilă a ăcestui fapt

nu poate 
acesta este 
mentului produs aici, 
rea celor mai înalte ritmuri de 
execuție de la deschiderea a- 
cestei investiții — în 90 de zile 
un volum de construcții-montaj 
aferent pentru 146 de zile, adică 
planul celor trei luni plus res
tanțele, după cum se preconi
zează pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie, a fost și este posibilă 
prin înțelegerea de către fiecare 
om și de către întreg colectivul 
de constructori a necesității reîn
cadrării în grafice. Scop căruia 
îi sînt destinate priceperea și 
competența profesională, grija

fi con testată, totuși nu 
„secretul" reviri- 

Realiza- se

ore 
de 

aferent pen-

de a nu pierde nici un minut 
productiv, dimensionarea exactă 
a eforturilor astfel incit să 
reușească — și se reușește 
ca într-o zi de lucru de 10 
să fie realizat un volum 
construcții-montaj 
tru 16 ore.

— Este viteza de înaintare — 
ni se spune — cu care vom 
merge și de acum înainte, ast
fel incit dacă în 1973 au exis
tat la un moment dat restanțe 
față de grafice, în 1974 să vor
bim numai despre devansări, 
devansări care să permită intra
rea în funcțiune a noii capaci
tăți cu cel puțin 30 de zile îna
inte de termen.

(Urmare din pag. I)
Notez în carnet asemenea lu

cruri cu plăcere : o atmosferă 
de familie cu oameni cumsecade. 
Dar după o jumătate de oră de 
discuție atmosfera de tihnă în
cepe să se tulbure — afiu mai 
multe lucruri despre Ion. „îi pu
teți găsi in fiecare zi la această 
oră acasă, doarme pină mai tir
ziu fiindcă nu are serviri. A 
avut, da. mai multe, a fost și 
la o școală profesională dar n-a 
terminat-o..

★
CE GÎNDEȘTE Ion Grigores- 

cu ? Cam tot ce gindesc și cei
lalți doi tineri, prietenii săi, deși 
aceștia in momentul de față 
s-au angajat la I.C.M. ca mun
citori. „S-au plins vecinii de ti
ne". „Știu, n-am ce Ie face, așa 
sînt eu. mai nervos". „Știi ce 
spun despre tine „Știu, sint 
haimana, vagabond și huligan. 
Depinde cum o ici. mie imi pla
ce să umblu, să văd și să gin- 
desc ; imi place filozofia". „Și- 
ai ajuns la vreo concluzie pro
prie ?“. „Cred că e bine ca omul 
să facă ce vrea, are această li
bertate". „Făcind totdeauna ce 
vrei poți uneori să aduci pre
judicii celorlalți. Ești de a- 
cord ?“. „Eu, dacă sint lăsat in 
pace. nu supăr pe nimeni". 
„Cristescu. pritenul tău, care 
gindește la fel, a fost supărat de 
cineva zilele trecute ?“. ..Cu 
Cristescu e altceva. A \enit in
tr-o seară la mine ccrindu-mi 
să-i dau o pereche de pantaloni 
împrumut. Eu am zis câ nu, nu 
împrumut pantaloni, am și eu 
principiile melc. J’e la miezul 
nopții a venit din nou împreună 
cu Gherasini. A adus o sticlă de 
mastică c» să mă îmbuneze. Eu

In județul Brașov. la 
ogoarele de toamnă 
ale cooperativelor agri

cole, lucrează, incepind de 
luni, peste șaizeci la sută 
din numărul tractoarelor din 
dotarea S.M. A.-urilor. Pină 
la această dată au fost arate 
circa 12 500 hectare din 
30 000 cit reprezintă supra
fața totală. ~ ‘
bune 
urile Făgăraș. ___ ...
Codlea. „Mai bune" decit în 
alte zone ale județului.. de
oarece ploaia nu a împie
dicat prea mult ieșirea la 
cimp. Pentru că în rest, din 
punct de vedere organiza
toric. măsurile sînt asemă
nătoare. eforturile pentru a 
termina ogoarele de toamnă 
pînâ la 15 noiembrie — ter
men fixat de ministerul de

Rezultate mai 
au obținut S.M.A.- 

Hărman și

resort — sînt, ca intensitate, 
aceleași.

Cele opt cooperative de
servite de S.M.A. Făgăraș : 
Bărcuț, Beclean, Calbor, 
Făgăraș. Felmer, Ileni, Min- 
dra. Soarș, consemnează 
zilnic eforturile mecaniza
torilor — in această zonă 
păminturile sînt „frămînța
țe" —, depășirile, zilnice. în 
total s-au arat peste 1060 
hectare ; suprafața planifica
tă 4 500. Dar. din 
motive ca și în 
Sibiu — porumbul se coace 
mai tirziu — la arat s-a 
trecut de citeva zile. Fen- 
tru citeva zile 1 000 hectare 
este o cifră și angajamentul 
S.M.A.-ului Făgăraș de a 
termina „ogoarele" intre 9 
și 14 noiembrie nu este un 
angajament de complezență.

Fără să-1 fi întrebat, șeful 
secției Făgăraș, foarte tânărul 
maistru Dumitrică Virgil — 
are doar 25 de ani ■— ra
portează totul la termenul 
final care „fără discuții, va 
fi devansat cu 4—5 zile, asta 
dacă nu va ploua mereu".

Cele 12 tractoare ale sec
ției parcurg zilnic, fiecare, 
5—6 hectare față de 3 cit 
prevede norma. Tot cu 5—6 
hectare pe zi „merg" majo
ritatea celor 26 tractoare ale 
secției Beclean. Aici 
„tonul" grupul format din 
Ludu Gheorghe, Mann Ni- 
colae. Diaconu Dumitru, 
Grama Ion.

Folosind din plin timpul 
favorabil. lucrînd 
număr suficient de 
re și intr-un ritm 
executării la timp a ogoa
relor de toamnă, cele două 
județe pot nu numai înde
plini angajamentul, dar și 
depăși.

aceleași 
județul

dă

cu un 
tractoa- 
neeesar

de

„confecționa- 
corecte. bine

executate, dar reci, monoearde, 
care, desigur, ar fi putut foarte 
bine să lipsească ; cum âr fi ! 
„Sezonul poHrnichîlor". „Prin 
munții de praf ai Măcinului". 
„Aștri", „Cocoș de munte". „Rod 
de decembrie", ce sînt alătura
te. dintr-o prea mare largheța 
a selecției, unor poezii cu ade
vărat remarcabile : „Fraternita
te" (bacoviană programatic, e 
drept), „Poveste", „Frunza de 
salcie", „S-a stins lumina*', 
„Păunii". „Imagini din bucătă
rie". „Piatra filozofală", „Ză
pada miroase ca iarba".

Ovidiu Genaru se menți
ne deocamdată în spațiul unei 
poezii de o imagistică nu o da
tă agresivă, interesantă, în care, 
doar unele poeme încep să se 
așeze, mai grave și mai gindi- 
te> ca niște veritabili știlpi 
orientare

Tratat, 
critică, 
vede de 
tot mai
mecanismul poetic : în ultimele 
sale două volume, mai ales, for
mularea unui fapt stilistic a 
început să fie, parcă, tot mai 
insistent dublată de o nevjp.^ de 
întrebare, de idee. Și asia e 
bine, fiindcă, se pare, tocmai 
de la această dualitate necesară 
si complementară (emoție-con- 
cept) începe, in general, poe
zia de rezistentă.

de
lirică.

de obicei favorabil 
Ovidiu Genaru 
acum obligat să-și 
in serios substanța

de 
se 
ia
'i

DAN MUTAȘCU

față de huligani?
am luat trei pahare și ne-am 
dus cu toții în părculcț. Urma
rea a fost că Cristescu s-a îm
bătat și a plecat. Ne-am luat 
după el să vedem ce face. La 
spații verzi a căzut intre stra
turi și cind s-a sculat a spart 
citeva geamuri care acopereau 
răsadurile. Paznicul a strigat la 
noi. Cristescu a luat un par și 
s-a repezit spre el. S-a împie
dicat de aripa unui camion, a 
ridicat parul și a început să dea. 
A îndoit caroseria și 
praf parbrizul. Paznicul 
cuns ; dacă apărea, cred 
teseu l-ar fi lăsat lat. 
tot : cind s-a trezit din 
nu și-a mai adus aminte de ni
mic. Așa e el. nu ține la băutu
ră. Dacă o să-1 condamne la tri
bunal. e mare păcat, e un băiat 
bun. căruia dacă-i zici ceva aia 
face".

a făcut 
s-a as- 

câ CriS- 
Asta e 

băutură

★
FACE Vasiie Cristescu 

face și Ion Grigorescu. 
de manifestare al atitudi-

CE
poate 
Locul 
nilor sale huliganice îl constituie 
cu predilecție mediul familial. 
Vecinii sînt adesea alarmați de 
țipetele celor 
terorizează — 
intr-o zi nu-i 
tuială aruncă 
noi. distruge 
sparge geamurile" — și in timp 
ce vorbea bătrinul pensionar ți
nea privirea aplecată. „Ne este și 
rușine sâ vă povestim asemenea 
lucruri, ne-ar fi făcut plăcere să 
veniți la noi cu altfel de tre
buri. Sînetm și noi oameni, a- 
vem obraz". Am privit obrazul 
Anei Grigorescu : îmbatrinit de 
griji și necazuri. Miinile ei mari 
și aspre țineau un certificat me
dical. Miinile ei, care-1 îngrijesc

pe Ion de mic. care astăzi încă 
îi mai spăla cămașa, obrazul a- 
ceLa obosit de mamă, fuseseră 
lovite cu brutalitate, umilite de 
propriul copil. „După ce m-a bă
tut m-am dus la spital. Docto
rul care m-a îngrijit mi-a dat 
un certificat și ini-a zis să mâ 
duc la procuratură să anunț. Nu 
m-am dus. Ce vrem noi de la 
copilul nostru ? Să fie la locul 
lui. să nu mai umble haimana, să 
muncească, să fie respectuos cu 
oamenii — atîta vrem". Același 
lucru i-a dorit, și fratele său mai 
mare, cel căsătorit. I-a spus-o 
ca între frați, iar Ion i-a arun
cat in cap cu un vas. Din intim- 
plare l-a rănit doar la mină dar 
a trebuit să stea cu ea imobili
zată șăptămini întregi. Vpcinii, 
care mi-au povestit nocturnele 
lui Ion. scandalurile. înjurături
le. bătăile, m-au prevenit cu in
sistentă : „Să nu ne dați numelț 
in ziar, o să caute să se răzbune 
mai tirziu pe noi...“.

doi bătrini. „Ne 
sounea tatăl. Dacă 
dăm hani de chel- 
cu ce nimerește în 
bunurile din casă.

CÎTEVA CONSECINȚE au și 
apărut. Lăsîndu-1 la o parte pe 
Vasiie Cristescu căruia societa
tea îi va bara, dacă nu defini
tiv cel puțin pentru un timp in 
mod sigur, drumul pe care a 
început să meargă (procesul ce 
i s-a intentat se judecă zilele a- 
ceslea la Judecătoria sectorului 
V). să ne ocupăm tot de Ion Gri- 
gorescu. fiindcă acesta rămine 
deocamdată acolo unde este și în 
virtutea acelui „eu fac ce 
vreau" 
la libertățile 
tot mai mult 
huligan.

— Nu ești 
tescu. poți ajunge cu ușurință in 
situația lui.'

acelui __
atentează în continuare 

altora dobindind 
trista faimă de

departe de Cris-

— A pățit-o, s-a...lăsat prina. 
Eu n-o să mă las priiis.

— Pe asia contezi ?
— Eu vă spun ceva, dar nu 

mai notați că tot n-am să recu
nosc. Dacă fâci un scandal tre
buie să nu Iași urme.

— $i tu n-ai lăsat nici o ur
mă pînă acum ? Chiar aici :n ' 
curtea aceasta: rana abia c:'-- Ă 
irizată a fratelui, certificatul 1 
mamei tale...

— E drept, mă îngrijorează 
ceva dar nu astea. Ați văzut, a 
venit la mine Victoria, prietera 
mea. Eu nu pot să mă duc la 
ea în vizită...

— Fiindcă nu t.e primesc pă
rinții ei, am aflat. Spun câ ești 
un om fără câpătii și un scan
dalagiu.

— O să-mi iau serviciu și sâ 
vedem ce o să mai spună atunci! 
In rest, mă privește ce fac. nu 
dau nimănui socoteală.

★
De Ia o aparentă cumsecade- - 

nie la un cinism voluntar. Fireș
te, se pot scrie pagini întregi 
despre împrejurările care i-au 
favorizat acest drum. despre 
factorii educaționali care au ma
nifestat nepăsare sau nepricepe
re în cazul lui. Dar in primul 
rind trebuie înțeles faptul că a- 
ceastă comportare, care lezează 
regulile firești de omenie și res
pect, care se ridică împotriva 
unui statut social, ii apart; ne și 
deci el, sau altul ca eJ, un huli
gan în speță, este răspunzător 
de ceea ce face. A manifesta 
compasiune față de asemenea 
tineri- a dovedi înțelegere față 
de „libertățile" preconizate de 
ei reprezintă o gravă complici
tate morală.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat președintelui federal al 
Republicii Austria, FRANZ JONAS, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut, să vă adresez in numele Consi
liului de Stat și al meu personal cele mai cordiale felicitări 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii Austria.

Folosesc prilejul pentru a transmite Excelenței Voastre cele 
mai b’ine urări de fericire personală $i de pace ți progres po
porului austriac prieten.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresai Șahinșahulul 
Iranului. MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR, urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre 
Imperiale — sărbătoarea națională a Iranului — in numele Con
siliului de Stat, ai guvernului șt al poporului român, precum și 
în numele meu, vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului iranian prieten.

Doamna Ceaușescu și cu mine ne amintim cu -deosebită plă
cere recenta vizită pe care ați făcut-o în țara noastră împreună 
cu Maiestatea Sa. împărăteasă Farah. Această vizită a marcat 
o nouă și importantă etapă in istoria relațiilor de prietenie dintre 
România și Iran.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea româno- 
iraniană se vor dezvolta și întări continuu, in folosul celor două 
popoare, în interesul cauzei păcii în lume.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat primului mi
nistru al Iranului, AMIR ABBAS HOVEYDA, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Iranului, sînt fericit să vă adresez 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
Excelenței Voastre, de progres și prosperitate pentru poporul 
iranian.

300 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI DIMITRIE CANTEMIR

Adunarea festivă

La invitația C.C. al P.C.R., 
joi a sosit în Capitală, într-o vi
zită pentru schimb de expe 
riență. o delegație de activiști 
ai P.C. din Cuba, condusă de 
Mario Dominguez Izquierdo, 
membru al Biroului provincial 
Havana al P.C. din Cuba.

Delegația Adunării Federal» 
• Republicii Socialiste Ceho
slovace. condusă de Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Adunării Federale, care se 
âfrlă într-o vizită în țara noas
tră la invitația Marii Adunări 
Naționale, a fost joi oaspete al 
județului Suceava.

La sosire, parlamentarii ceho
slovaci au fost întimpinați de 
Miu Dobrescu. prim-secretar al 
Comitetului județean al P.C.R., 
președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular jude
țean. de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat.

Delegația guvernamentală eco
nomică a G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud. condusă de 
Duong Thang Long, ministrul 
adjunct al economiei, care se 
Află in țara noastră, a vizitat in 
cursul zilei de joi uzinele de 
autocamioane și de tractoare din 
Brașov. în aceeași localitate, 
oaspeții au vizitat, de asemenea, 
obiective turistice, monumente 
de artă și istorice.

Sesiunea științifică internațională 
„Probleme ale făuririi și dezvoltării 

bazei economice a socialismului"
în Capitală au continuat joi 

lucrările sesiunii științifice cu 
participare internațională pe 
tema : ..Probleme ale făuririi și 
dezvoltării bazei economice a 
socialismului

în cadrul dezbaterilor în șe
dință plenară, care au avut loc 
in cursul dimineții, au luat cu- 
vintul prof. Constantin Moi suc 
de la Academia ..Ștefan Gheor
ghiu”, cară a vorbit despre cola
borarea economică internațională 
în procesul edificării economiei 
socialiste dezvoltate ; Madran- 
dele Tanzi, director ai Biroului 
Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției din Zair, despre lupta 
pentru controlul asupra mijloa
celor de producție și rezulta
tele obținute in transformarea 
structurilor economice și soci
al® în tara sa : Dominique Tad- 
dei. secretar național al Parti
dului Socialist Francez, despre 
diversitatea modalităților și for- 
melor de însușire a mijloacelor 
de producție in actuala etapă 
de dezvoltare economică a 
Franței ; prof. Ștefan Arsene de

PROGRAMUL I
9.06 — Curs de limbă franceză. 

Lecția 65. 9,30 — Curs de limbă 
ruși. Lecția 64. 10.00 — Telex. 
10 05 — Teleobiectiv. 10.25 — Mai 
aveți o întrebare? „Cît de pro
babil... este timpul probabil ?“ 
11,00 Cu aparatul de filmat prin 
Iran. 11.40 — Armonii intime. Lie
duri de Richard Strauss. Interpre
tează Radmila Bakocevici. 12,00 — 
Telejurnal. îș.oo — n,oo — Teie- 
școală. 17.30 — Curs de limbă en
gleză. Lecția 63. 18.00 — Telex. 
18.10 Imagini din Austria. 18.30 — 
Ateht’? ia— neatenție — Jurnal de 
protecția muncii. 18.50 — Revista 
economică tv. 19.20 — 1001 de 
seri : Heckle |i Jeckle (VI). 19.30
— Telejurnal. Cincinalul tnaiqte 
de termen. 1973 — an hotăritor. 
?.o oo — Cîntecul săptămîhii. 20 06
— Dimitrie Cantemir — ">oo de
ani de la naștere. Un film de
Vlad Eâteă. Virgil Cinder- 
Dionisie Sincan. 20.40 — Film ar
tistic : „Mica lume de altădată*'. 
Ecranizare după romanul lui An
tonio Foagzzaro. Regia Mario Sol
dați, Cu : Alicia Valii. Massimo 
Serate, Mario Pnscolj. Premieră pe 
țfră. 22.40 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 — Gala maeștrilor : Yehudi 

Menuhin. 20,25 — Reportajul săp- 
tămînii : ..Apele line sînt adinei". 
20,45 — Telex. 20.50 Cîntă Polina 
M.anoilă. 21.00 — De La Persepolis 
la Teheran. 21.30 — Omul de lingă 
tine. ..Pe strada Covaci". 21.50 — 
Biblioteca pentru toți : Mihail
Sorbul.

Opera Română : CNEAZUL
TGOR — ora 19.30 ; Teatrul de 
Operetă : VOIEVODUL ȚIGANI* 
LOR — ora 19.30 : Teatrul Natio
nal ,.T. L. Caragiale" (Sala Co-

: SA NU-TI FACI PRA- 
VĂLIE CU SCARĂ — Ora 20 • Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu)’ : ÎNTRE NOI 
DCI N-A FOST DECÎT TĂCERE 
— premieră — ora 20 ; (Șala Stu
dio) • VALENTIN $1 VALENTI
NĂ — ora 20 -« '

Joi dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație a cooperativei 
agricole de producție „Prietenia 
vietnameze — română*’, din 
Moc Bac — R.D. Vietnam, care, 
la invitația cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româno 
— vietnameză”, din comuna 
Gingiova, județul Dolj, va face 
o vizită de / documentare și 
schimb de experiență In țara 
noastră.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. a ofe
rit un dejun în onoarea amba
sadorului Republicii Populare 
Democrate Coreene, Li Min Su, 
și a colaboratorilor săi, cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de 
la stabilirea relațiilor diplomati
ce intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană.

Cu prilejul Zilei Național? a 
Turciei — 29 octombrie, împli
nirea a 50 de ani de la procla
marea republicii. — Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, joi, 
o seară culturală. în cadrul că
reia prof. dr. Virgil Cândea a 
prezentat comunicarea „Rela
țiile culturale româno-turce”. 
Au fost vizionate apoi filme 
documentare, producții ale stu
diourilor turce.

la Academia de Studii Econo
mice, despre planificarea ecoho- 
mico-socială in țara noastră ; 
Erwin Zucker Schilling, mem
bru al C.C. al P.C. din Austria, 
despre unele aspecte ale națio
nalizării principalelor mijloace 
de prdducție în țara sa ; Carlo 
Freduzzi, de la Institutul „A. 
Gramsci*’ al Partidului Comu
nist Italian, despre preocupările 
comuniștilor italieni pentru stu
dierea experienței construcției 
economico-sociale in țările so
cialiste ; prof. Usnikaghin Ci- 
mad de la Școala Superioa
ră de Partid din R- P. Mon
golă. despre problemele funda
mentale ale construcției so
cialiste în țara sa ; Gheorghe 
Berescu, cercetător principal la 
Institutul de științe politice si 
pentru studierea problemei na
ționale al Academiei de științe 
sociale și politice, despre valo
rile eticii muncitorești ; Alfred 
Jensen, membru al C.C. al P.C. 
din Danemarca. despre unele 
probleme actuale ale dezvoltării 
economiei daneze ; prof. A. Ko- 
riaghin, de la Școala superioară 
de partid de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., despre particularitățile 
acțiunii legilor economice in 
etapa socialismului dezvoltat : 
Giuseppe Tamburrano. membru 
al C.C. al Partidului Socialist 
Italian, despre socializarea mij
loacelor de producție și sistemul 
de valori.

După-amiază au continuat 
dezbaterile in cadrul a doua 
mese rotunde.

Lucrările sesiunii continuă.

ZIUA ARMATEI
Ministrul apărării național^, 

generalul de armata Ion Ioniță. 
a oferit, joi seara, un cocteil cu 
prilejul Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România.

Au luat parte Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Gheor
ghe Cioară, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului

Depuneri de coroane
Cu prilejul Zilei Armatei 

Republicii Socialiste România, 
joi dimineață, la Monumentul 
Eroilor Patriei și Cimitirul mi
litar Ghencea din Capitală, au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Ministerului Apărării Na
ționale. Ministerului de Interne 
și Comitetul organizatoric al ve
teranilor din războiul antihitle
rist.

Cu același prilej, la Monu
mentul Eroilor Sovietici din Ca
pitală, a fost depusă o coroană 
de flori din partea Ministerului 
Apărării Naționale și Comitetu
lui organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist.

La solemnități au participat 
generâl-colone.l Sterian Țîrcă. 
general-colonel Marin Nicolescu 
și general-colonel Vasile Ionel, 
adjuncți ai ministrului apărării 
naționale. general-mșior Ion 
Gal, adjunct al ministrului de 

din
împlinirea a trei veacuri de 

la nașterea ilustrului cărturar, 
savant și umanist Dimitrie Can
temir, al cărui nume figurează 
la loc de cinste in panteonul 
culturii universale, a fost mar
cată intr-o adunare festivă or
ganizată. joi după-amiază. la A- 
teneul Român din Capitală.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, Mihnea Gheorghiu, 
George Macovescu, Traian Ște- 
fănescu, Constantin Pîrvulescu, 
acad. Petre Constantinescu Iași, 
General-colonel Ion Gheorghe, 
Dumitru Ghișe, academicieni, 
scriitori, conducători ai unor 
mari unități economice din Ca
pitală, primarul comunei Hur- 
dugi (județul Vaslui) în apro
pierea căreia se afla satul Siliș- 
teni. locul de baștină al Ca-nte- 
mireștilor, muncitori fruntași, 
studenți și elevi.

La adunare au participat con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, acti
viști de partid și de stat, repre
zentanți ai vieții științifice și 
culturale, oameni ai muncii din 
instituțiile și întreprinderile 
bucureștene, ofițeri, studenți și 
•levi.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Petre Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

La adunare a luat cuvîntul 
acad. Miron Nicolescu, președin
tele Comitetului Național pen
tru organizarea manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 300 de 
ani de la nașterea lui Dimitrie 
Cantemir.

Omagiem astăzi, cu sentimen
te de înaltă prețuire și cinstire, 
personalitatea și opera ma
relui fiu al poporului ro
mân, Dimitrie Cantemir, de 
la a cărui naștere se îm
plinesc trei secole. Cu numele 
lui, a spus vorbitorul, gindirea 
și simțirea românească au în
scris o pagină memorabilă in e- 
fortul continuu de afirmare 
spirituală și ridicare a acestui 
popor, de apărare a dreptului 
său la existență de-sine-stătă- 
toare. au adus o contribuție de 
seamă la cultura europeană și 
mondială. Luminoasă figură de 
patriot, în ale cărui fapte și o- 
peră vibrează o caldă și stator
nică dragoste ppntru pămintul 
natal și poporul din sinul căruia 
s-a născut, savant de prestigiu 
mondial, Dimitrie Cantemir se 
situează pe un loc de cinste în 
glorioasa constelație a bărbați
lor iluștri din trecutul nostru ; 
istoric, a celor care au expri
mat și promovat cerințele obiec
tive de progres ale poporului, 
ale societății românești de-a 
lungul timpurilor.

Dimitrie Cantemir ocupă — 
și va păstra întotdeauna în con
știința poporului nostru — lo
cul unuia dintre cei mai mari 
ctitori ai culturii românești, din
tre cei mai viteji luptători c-u 
pana și spada pentru libertatea, 
drepturile și propășirea acestui 
popor. Dimitrie Cantemir — 
cugetătorul și omul politic — a 
proclamat în fața întregii lumi 
cultivate a timpului său origi
nea latină a românilor, unitatea 
lor de neam și limbă, dreptu
rile lor la o viață și o creație 
libere. Dimitrie Cantemir-căr- 
turarul a îndrumat cultura ro
mânească pe făgașuri noi, pă
trunzând cu îndrăzneală și clar
viziune pe cărările științei. 
Dimitrie Cantemir-scriitorul a 
îmbogățit limba românească și 
a turnat-o in tiparele exi
gente ale științei. Prin toate a- 
cestea, Dimitrie Cantemir a dat 
contemporanilor săi înalte do
vezi despre capacitățile crea
toare ale -geniului românesc, 
contribuind la recunoașterea pe 
plan mondial a locului ce ni se 
cuvine între națiunile lumii. 
Iar românilor le-a lăsat pilda 
exemplară a patriotului care 
qriunde pe acest pămint poartă 
cu sine imaginea sacră a țării 
și poporului său, hotarit să slu
jească din toate puterile, cu tot 
ce este mai bun în el, împlini
rea idealurilor nobile ale aces
tui popor.

Cinstirea memoriei acestui 
„mare cărturar și om politic

municipal București al P.C.R., 
Emil Bobu, ministru de interne, 
general-colonel Ion Coman, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. foști 
comandanți pe frontul antihitle
rist. generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, cultură și 
artă, ziariști.

Au participat atașați militari 
ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București.

interne, gene ral-colon el în re
zervă Radu Niculescu-Coeiu, 
generali activi și in rezervă, 
ofițeri superiori, oameni ai 
muncii, tineri

La Monumentul Eroilor Sovie
tici a fost de față V. S. Tiku- 
nov. însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Uniunii Sovietice la București.

După depunerea coroanelor, 
participanții la solemnități au 
păstrat un moment de recule
gere in memoria eroilor căzuți 
pentru eliberarea oatriei noastre.

în cursul aceleiași zile, la ci
mitirele și monumentele eroilor 
români și sovietici din țară, că- 
zuți în războiul antihitlerist, au 
fost depuse cocoane și jerbe de 
f'ori din partea organelor locale 
de partid și de stat, a organiza
țiilor de masă și obștești, a 
unităților militare, precum și 
din oarlea unor întreprinderi și 
instituții.

Capitală
român", cum l-a caracterizat 
intr-o adine evocatoare sinteză 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constituie pentru noi un mo
ment de profundă semnificație, 
o relevantă ilustrare a grijii și 
prețuirii cu care partidul și po
porul, făurindu-și destinele con
temporane și viitoare, cultivă 
tradițiile înaintate ale trecutu
lui, învață din pilda înaintașilor, 
ducind mai departe cu înmiită 
energie mesajul iubirii de țară 
pe care ni l-au transmis peste 
veacuri.

Este, pentru noi, un prilej de 
legitimă mîndrie să relevăm, 
laolaltă cu prețuirea ce i se a- 
cordă in patrie, aprecierea și 
cinstirea de care se bucură o- 
pera lui Dimitrie Cantemir de
parte peste fruntariile țării, în 
cele mai îndepărtate colțuri 
ale lumii. înscrierea tricentena- 
ruluj. nașterii sale ea u- 
nul dintre marile eveni
mente în calendarul inter
național al U.N.E.S.C.O.

Conferențiarul a făcut apoi un 
amplu expozeu al vieții și per
sonalității cărturarului de eru
diție enciclopedică și domn al 
Moldovei, asupra concepțiilor 
sale atît pe plan social-politic 
intern, cît și în domeniul politi
cii externe, care au stat la 
baza luptei sale pentru dez
voltarea conștiinței naționale a 
poporului român și a formării 
unității sale de neam, pentru 
îndepărtarea dominației străine, 
pentru independența și liberta
tea patriei sale.

Referindu-se la opera lui Di
mitrie Cantemir. vorbitorul a 
subliniat faptul că ea s-a con
cretizat, încă de la începuturi
le sale, printr-un registru te
matic larg, prin dorința auto
rului de a deschide în cultura 
patriei sale domenii de creație 
noi, prin mesajul universal al 
acestor scrieri. Cantemir dădea 
înaltele pilde ale unui cugetă
tor îndrăzneț, inovator, de larg 
orizont și neobișnuită rodnicie. 
Aceste însușiri i-au fost îndată 
recunoscute de Contemporani. 
Citit și admirat în țară, unde 
opera sa circula nu numai in 
formă tipărită, ci și prin copii și 
prelucrări manuscrise, el a fost 
deopotrivă prețuit la Const anti- 
nopol în cercurile învățaților 
greci și turci, ale diplomațilpr 
marilor puteri europene, ale 
filozofilor și muzicienilor.

Majoritatea lucrărilor sale — 
mai ales cele din a doua pe
rioadă a creației sale — au un 
caracter enciclopedic, menit să 
răspîndească o pluralitate de 
cunoștințe (istorice, geografice, 
economice, etnografice, cultura— 
le) despre poporul român, eu 
scopul de a face ca patria sa 
să fie mai bine cunoscută de 
către cercurile politice și inte
lectuale europene. Lucrarea 
..Descrierea Moldovei" consti
tuie un strălucit exemplu pe a- 
ceastă linie.

Cele trei idei fundamentale : 
originea latină, continuitatea și 
unitatea poporului român con
stituie pîrghia principală de sus
ținere a întregii opere a lui 
Dimitrie Cantemir.

Ideile cuprinse în lucrările lui 
Dimitrie Cantemir cu privire la 
drepturile poporului român, la 
aspirațiile acestuia spre liber
tate și independentă, la domnia 
ereditară și autoritară pretin
deau un temei istoric serios, 
puternic, convingător. Hronicul 
vechi mei româno-moldo-vlahi lor 
trebuia să servească acestui 
scop. Și deoarece originile și 
începuturile erau aceleași pen
tru toate ramurile poporului 
român, silit, din cauza vicisitu
dinilor vremii, să trăiască in 
mai multe provincii. Hronicul 
lui Cantemir cuprindea, deopo
trivă. pe ardeleni, moldoveni și 
munteni. Originile poporului ro
mân de la colonizarea romani
lor în Dacia, romanitatea româ
nilor, continuitatea poporului 
român în Dacia, viețuirea româ
nilor pe întreg cuprinsul țării și 
în toate zonele, la munte, in 
regiunea de coline și la șes. și 
nu numai ca o entitate etnică 
deosebită, ci. în același timp, 
ca o prezență politică — sint 
problemele fundamentalp re au 
preocupat pe acest mare învă
țat, atunci, la 1717—1722. cind 
$i-a scris opera cea mai de

(Urmare din peg. I)

cală.„“. Dar oamenii aceia nu 
se jucau de fel.

Am trecut, de atunci, de 
multe ori prin oraștil-inirnă al 
Sălajului. Si tot de atitea ori 
i-am regăsit pe acei oameni 
tineri cu mînecile suflecate, 
robotind fără odihnă la noul 
tron al cetății.

Privit de sus, de pe Mcseș. 
Zalăul semăna iot mai mult 
cu o pasăre gigantică, ale că
rei aripi se desfăceau lent, 
dar sigur și maiestuos, punc- 
tind pe glie noile întreprin
deri, noile și aspectuoasele 
cartiere de locuințe. Cifrele 
care au înegrit filele carne
tului de reporter mărturisesc, 
levelator, urcușul acest o" 
mari aripi în istoria industriei 
contemporane, povestesc mai 
bine decît o pot face cuvin
tele despre saltul spre afir
mare al unui oraș tînăr. hi 
ultimii cinci ani populația 
Zalauliri a crescut cu 11000 
de suflete, cele vreo 100 de 
apartamente care existau în 
1068 au fost înmulțite pe viu 
de constructori cu 25 si celor 
2 500 de locuințe noi care 
există astăzi în oraș li se vor 
adăuga pînă la sfîrșitul cinci
nalului încă 1 500.

Mai impresionantă e creș
terea numărului de salariati. 

seamă, în plină maturitate de 
gândire și de creație. Conștient 
de însemnătatea operei sale, 
Cantemir simte datoria patrio
tică de a-și scrie opera funda
mentală în limba rostită și în
țeleasă de poporul român, spre 
cultivarea și întărirea conștiin
ței acestuia, ,.ca-ntr-o oglindă 
curată chipul și statul, bătrî- 
nețele (trecutul) și cinstea nea
mului său privindu-și“.

Susținind cu o convingere 
fierbinte ideea originii române, 
a continuității neîntrerupte. a 
unității de neam și de limbă, el 
n-a făcut decît să fundamente
ze din punct de vedere istoric 
dreptul unui popor, aflat sub 
dominația unor stăpiniri străine, 
la unitate, independență, liber
tate, suveranitate. Nici o slova 
din marea sa operă nu e întîm- 
plătoare. cu atit mai puțin o 
concepție, atît de limpede con
turată, privind unitatea obiecti
vă și necesară a teritoriului lo
cuit de români. De aceea, Di
mitrie Cantemir poate fi consi
derat ca primul ideolog al uni
tății naționale-statale, în chiar 
pragul istoriei moderne a po
porului român.

Concepția politică a lui Diml- 
trie Cantemir se distinge prin 
unitate și coerență. în concep
ția lui, unitatea nu era posibilă 
fără independență, iar redobîn- 
direa independenței nu se pu
tea realiza fără întărirea func
țiilor interne și externe ale 
statului prin instaurarea dom
niei autoritare, centralizate, ere
ditare.

în lucrările lui Dimitrie Can
temir este frecvent abordată 
problema responsabilității față 
de politica externă, față de si
tuația critică contemporană. 
Analizind cu un spirit foarte 
ascuțit sistemul economic și po
litic al dominației străine, Dimi
trie Cantemir a ajuns la con
cluzia că stagnarea nu poate fi 
curmată și progresul asigurat 
dacă, nu se redobîndesc indepen
dența și suveranitatea țării.

Dimitrie Cantemir, prin te
matica variată a operei sal?, 
prin domeniile pe care le-a 
inaugurat, rămine un adevărat 
deschizător de drumuri în cul
tura românească. Asociind vasta 
sa erudiție cu extraordinara 
sete de continuă informare, cu 
stăpînirea a 11 limbi, și cu rara 
capacitate de a da opere
lor sale construcție solidă și 
expresie elegantă, Dimitrie Can
temir a fost un cărturar poli
valent. îndrăzneț, înaintaș al 
enciclopediștilor secolului al 
XVIII-lea.

Cărturari djn întreaga Euro
pă au dorit să studieze scrierile 
cantemiriene privind istoria și 
civilizația islamică sau istoria 
românilor și astfel scrierile în
vățatului principe au fost tra
duse în engleză, franceză, ger
mană, italiană și rusă. Operele 
lui au fost larg cunoscute și 
apreciate în Europa de sud-est 
și Orientul Apropiat, unele 
dintre ele fiind traduse în a- 
rabă, bulgară și greacă.

Autoritate europeană pentru 
ramuri foarte variate ale 'cu
noașterii, Cantemir a intrat in 
informația oricărui om cultivat, 
iar biografia sa a fofit definitiv 
inclusă in documentația oferită 
de orice enciclopedie sau dic
ționar de informare generală.

Avind rădăcinile adine im- 
plintate în solul românesc. în 
cultura românească de pînă la 
el. opera lui Dimitrie Cantemir 
a constituit o importantă verigă 
în dezvoltarea ulterioară a gîn- 
dirii naționale avansate. me
moria lui a fost cultivată cu 
dragoste, an după an și secol 
după secol, de generațiile care 
i-au urmat.

Argumentele istorice și poli
tice cuprinse în operele sale au 
inspirat lupta pentru unitate și 
independență a poporului din 
toate cele trei țări românești. 
Preluate și dezvoltate de isto
ricii școlii ardelene — de cei

care s-a dublat pur și simplu 
în aceeași perioadă, timp în 
care productivitatea muncii a 
înregistrat o „săritură“ de 400 
la sută !

Ioan Ivașcău, primul se
cretar al comitetului orășe
nesc U.T.C., tini vorbea cu 
justificată mîndrie despre pre
zența tineretului comunist în

Zalău
500

primele rînduri ale efortului 
pentru edificarea Zalăultii, 
pentru transformarea lui în- 

,tr-o citadelă modernă a civi
lizației comuniste.

„Aproape 90 la sută din 
muncitorii și specialiștii ora
șului nostru sînt de vîrstă 
utecistă. Cei ce lucrează în 
noile fabrici au venit în ma* 
imitate din comunele Sălaju
lui, au făcut pentru întâia 
oară cunoștință cu industria, 
cu rigorile ei, chiar aici la Za 
lău. S-au 
de. Și clacă 
finesc în
1 ace-o spunînd că sînt mereu

adaptat repe- 
ar fi să-i de- 

vrdun fel aș

lalți luminiști români, al căror 
precursor a fost, ele au germi
nat și au dat roade pe pămin- 
tul fertil al luptei poporului 
nostru pentru libertate.

Veacul al XIX-lea cinstește 
memoria și valorifică idei din 
opera lui Dimitrie Cantemir 
prin reprezentanții de frunte ai 
Revoluției române de la 1848 
care pun în valoare, pe o scară 
tot mai largă, moștenirea lui 
culturală. în secolul nostru, in
teresul pentru scrierile și per
sonalitatea lui Dimitrie Cante
mir au cunoscut o constantă 
creștere în lărgime și adîncime, 
asupra editării, reeditării șl a- 
nalizei operelor lui aplecindu-se 
prestigioși oameni de știință și 
cultură, printre care marele 
istoric Nicolae lor ga.

Dar cea mai înaltă și gene
roasă prețuire a marelui savant 
și patriot in conștiința poporu
lui nostru s-a manifestat, cum 
era și firesc, in anii de după 
eliberare. S-a publicat și s-a 
scris, în ultimii 25' de ani. din 
opera lui Cantemir și despre 
opera lui, calitativ și cantitativ, 
mai mult decit în cei 225 de 
ani de la moartea acestuia.

Opera științifică vastă și mul
tilaterală, dragostea sa de pa
trie. mereu vii în conștiința 
poporului, a umanității, i-au a- 
sigurat lui Dimitrie Cantemir 
un loc de cinste în istoria cul
turii românești, in cultura mon
dială. în conștiința omenirii 
progresiste.

Desfășurate de-a lungul în
tregului an al sărbătoririi trl- 
centenarului nașterii sale, ma
nifestările închinate în țara 
noastră memoriei marelui căr
turar și patriot români au cu
noscut o amploare, diversitate 
și profunzime fără precedent, 
au prilejuit o înaltă pildă a 
patriotismului ce animă po
porul român, o adevărată școa
lă de educație civică înaintată.

Ne bucură, totodată, caldul 
omagiu care este adus, sub aus
piciile programului UNESCO, 
memoriei marelui nostru înain
taș in numeroase țări ale lumii, 
pe toate meridianele globului, 
văzînd în ele o prețuire a con
tribuției românești la tezaurul 
culturii universale, al umani
tății, dovadă de stimă și prie
tenie pentru poporul și țara 
noastră.

Așa cum partidul nostru a 
subliniat de atitea ori, a prețui 
marile noastre personalități din 
trecut, tradițiile glorioase ale 
luptei patriotice, revoluționare 
a poporului înseamnă, odată cu 
omagiul adus, a face totul pen
tru a le purta cu cinste mai 
departe, a dezvolta în noile 
condiții opera înaintașilor, a 
desprinde învățăminte din spi
ritul de sacrificiu al acestora 
pentru a înrădăcina și mai pu
ternic conștiința înaltelor înda
toriri și răspunderi ce revin 
fiecăruia în marea ctitorie a 
socialismului și comunismului.

Cuvîntarea a fost urmărită- 
cu deosebit interes.

însetați de învățătură, dornici 
să cunoască și să aplice noul. 
Avem, la liceul industrial, 
clase întregi de frezori, rabo- 
tori, mecanici. Mi se pare 
firesc că avem și o puternică 
mișcare de inovatori. Tinerii 
clocotesc nu numai de pasiu
ne, de entuziasm, ci și de idei 
îndrăznețe. în raport cu asia, 
contribuția uteciștilor prin 
munca patriotică la diferite 
lucrări edilitare mi se pare 
neînsemnată4' (și e vorba dc 
cîteva milioane ! ! — n.r.).

Primul secretar avea drep
tate. Firește, ceea ce fac prac
tic tinerii din acest oraș tină* 
este demn de consemnat cu 
majuscule. Anonimă, semnă
tura lor se așează pe fiecare 
din noile întreprinderi, pe 
fiecare din clădirile elegante 
ale noilor cartiere ,.Pacea“ și 
„Slmion Bărnuțiu“. pe fie
care metru din bulevardele 
largi prin care pulsează astăzi 
viata Zalăului.

Dar în cei 6 000 de elevi ai 
unui oraș cu 25 000 locuitori, 
în îndîrjirea cu care tinerii 
din reședința Sălajului bat la 
porțile științei și tehnicii mo
derne se pot descifra cu ade
vărat. semnele viitorului Za
lău. ale acestei cetăți cu ari
pile desfăcute larg pe pămin- 
tul călcat cîndva de eroii lui 
Mihai Viteazul...

Deschiderea
Expoziției
jubiliare

La Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România joi 
dimineața a fost deschisă Expo
ziția jubiliară „Dimitrie Can
temir”. prilejuită de aniversarea 
a trei veacuri de la nașterea 
voevodului cărturar, fiu al po
porului român, savant și uma
nist de reputație mondială.

Amplă retrospectivă a evolu
ției gindirii șocial-politice româ
nești, a vieții și Operei străluci
tului înaintaș al culturii noas
tre, expoziția documentară, or
ganizată de Academia de Ști
ințe Sociale și Politice și 
Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România, con
stituie unul din punctele culmi
nante ale marii suite de mani
festări prin care generația noas
tră de astăzi, poporul român, 
cinstește memoria domnitorului 
patriot și ilustruluif cărturar, 
sărbătorit în acest an sub egida 
U.N.E.S.C.O., în numeroase țâri 
ale lumii, ca una dintre cele 
mai originale și proeminente fi
guri ale culturii europene.

La vernisaj au participat to-r 
varășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Chivu Stoica, 
.acad. Miron Nicolescu, Dumi
tru Ghișe, general col. Ion 
Gheorghe, Traian gtefănescu, 
Constantin Pirvulescu. con
ducători ai unor instituții 
centrale și organizații obș
tești. activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai vieții noas
tre științifice și culturale, oa
meni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene, 
ofițeri, studenți, elevi.

Prof. univ. dr. doc. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Po
litice, a rostit cuvîntul de des
chidere.

Prezentîndu-1 pe Dimitrie 
Cantemir ca domn al Moldo
vei în scaunul străvechii reșe
dințe voievodale a înaintașilor 
săi. ca fiu al poporului român, 
documentele expuse scot în 
evidență unele aspecte ale po
liticii sale interne, ca de pil
dă sprijinul acordat categorii
lor sociale mici și mijlocii, a- 
testă în același timp activitatea 
sa desfășurată atit pe cale di
plomatică cit și prin participa
re la lupta armată, pentru a- 
părarea libertății și neatârnării 
țării, pentru pace și înțelegere 
cu vecinii. O largă suită de 
materiale îl înfățișează pe ilus
trul cărturar și eruditul domn 
ca punte de cultură și umanism 
între orient și occident.'

O importantă parte a expozi
ției este consacrată apoi pre
zentării omului enciclopedic de 
cultură universală a ideilor so- 
cial-politice pe care le degajă 
opera sa, precum și a prodigi

ii
Prima manșă a turului II din 

cadrul Cupelor europene de 
fotbal s-a caracterizat prin me
ciuri viu disputate, multe din
tre echipele oaspete obținînd re
zultate strinse. care le mențin 
șansele de calificare.

Astfel, in „Cupa campionilor 
europeni", modesta formație da
neză Vejle B. K. Copenhaga a 
reușit ' să termine nedecis 0—0 
partida susținută în deplasare 
cu cunoscuta echipă Celtic Glas
gow, iar Zaria Vorosilov- 
grad (U.R.S.S.) a încheiat cu 
același scor (0—0) jocul cu 
Spartak Trnava. Ambele echipe 
păstrează prima șansă în me
ciurile retur ce le vor disputa 
pe teren propriu. Foarte bine 
a jucat și Ujpest Dozsa. care a 
condus, timp de 67 do minute, 
cu 1—0 la Lisabona, echipa lo
cală Benfica egalind scorul prin 
golul înscris de Eusebio. în ce
lelalte patru partide : Bayern 
Mtinchen — Dynamo Dresda, 
Steaua Roșie Belgrad — Li
verpool, F.C Bruges — F.C. Ba
sel și Ajax Amsterdam — 
Ț.S.K.A. Sofia gazdele au cîști- 
gat la diferență de un singur 
punct, astfel că partidele retur 
se anunță deosebit de atractive.

în „Cupa Cupelor", performe
ra zilei a fost echipa Rapid Vie- 
na. care au făcuț meci egal : 
0—0 în deplasare cu formația 
italiană A.C. Milan, deținătoarea 
trofeului. Tot cu un rezultat 

oasei activități desfășurată pe 
multiple planuri ca istoric, fi
lozof, geograf, literat și filolog, 
muzicolog și compozitor, etno
graf, topograf, arheolog. Nu
meroase citate din lucrările sale 
pun în lumină, astfel, concep
țiile înaintate cu privire la cen
tralizarea și conducerea statu
lui, întărirea autorității dom
nești, reliefează- atitudinea sa 
ostilă față de abuzurile boerimii.

Militant de seamă pentru res
pectarea adevărului istoric, pa
triot înflăcărat, Dimitrie Can
temir a fundamentat în cărțile 
sale — așa după cum e ilustrat 
și în expoziție — drepturile 
străvechi ale poporului român, 
argumentînd pe baza unei vas
te documentații și izvoare isto
rice, originea comună (latină) 
a românilor de pretutindeni, 
prezența lor neîntreruptă ?n 
spațiul carpato-dunărean.

Despre recunoașterea inter
națională a contribuției savan
tului român la patrimoniul
științei și culturii universale 
vorbesc numeroase documente 
cuprinse., in expoziție.

Expoziția prezintă, de ase
menea. pe Dimitrie Cantemir 
în conștiința posterității, a șco
lii ardelene, a ideologiei pașop
tiste, a făuritorilor Unirii Prin
cipatelor Române și in a altor 
generații de cărturari și oa
meni de stat care au relevat in
repetate ocazii perenitatea idei
lor ilustrului om de știință și 
patriot, semnificația lor pentru 
afirmarea și dezvoltarea unei 
puternice conștiințe naționale. 
Pentru adînca prețuire de care 
se bucură în zilele noastre a- 
ceastă strălucită personalitate 
a istoriei și spiritualității ro
mânești. ale cărei idei și fapte 
s-âu identificat cu cele ale po
porului din care se trage, stau 
mărturie ampla suită de mani
festări cultural-științifice care 
au loc pe întreg cuprinsul tă
rii. adunări și expoziții jubi
liare. editarea operei sale in
tr-un tiraj impresionant. un 
mare număr de studii și arti
cole care definesc locul său de 
frunte în contextul culturii ro
mâne și universale.

Expoziția tricentenarului Di
mitrie Cantemir a fost vizitată 
cu deosebit interes.

La realizarea acestei expozi
ții, care prin numeroase texte și 
documente celebre, lucrări și 
reproduceri inedite, obiecte de 
artă autentice oferă o cuprinză
toare imagine a personalității, 
operei și epocii marelui sărbă
torit. și-au adus contribuția cu 
exponate Arhivele statului, Bi
blioteca Academiei și Biblioteca 
Centrală Universitară, muzee 
din Capitală și din țară, precum 
și Muzeul de arte din Rouen.

de egalitate (1—1) s-a incheișt 
și partida susținută de echipa 
irlandeză Glentoran Belfast ad
versara din primul tur al for
mației Chimia Rm. Vilcea. în 
localitatea norvegiană Bergen 
cu echipa Brann.

în ..Cupa U.E.F.A.” se remar
că victoriile categorice obținu
te cu același scor : 4—0 de echi
pele Ipswich Town și O.G.C. 
Nisa în meciurile cu Lazio Roma 
și respectiv Fenerbahce Istam
bul. Singura victorie in deplasa
re a realizat-o Honved Budapes
ta. învingătoare cu 4—3 in jocul 
cu Lokomotiv Plovdiv. Dintre 
celelalte echipe care au jucat in 
deplasare, au reușit scoruri 
strinse, care le mențin în lupta 
pentru calificare, formațiile Hi- 
berninan Edinburg. Tottenham 
Hotspur, Racing White Molen
beek, B.K. 03 Copenhaga și 
Twente Enschede.

• Fostul campion mondial la 
categoria grea (versiunea 
WBA), boxerul american Jimmy 
Ellis, l-a învins prin abandon 
dictat de arbitru în repriza a 
7-a pe compatriotul său Al Jo
nes. Meciul, disputat la Atlanta 
(Georgia), a fost dominat de 
Jimmy Ellis, care s-a dovedit 
superior din punct de vedere fi
zic și tehnic adversarului său.



INTERVIUL TOVARĂȘULUI de peste hotare
Manifestări

co ndițiile 
a ițntregii 
int ern cît

Exâelența 
tA că 
?sJ ale 
rturita- 
ilirma-
T 
ferință

nim și a asigurat 
desfășurării cu succes 
activități, atît pe plan 
și extern.

ÎNTREBARE:
Voastră este de păr erei 
există șanse de succet 
Conferinței pentru se^< 
te europeană ? In caz uț 
tiv, este posibil ca țătvle a- 
siatice să țină o conferință 
asemănătoare ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și a acționat’ activ pen
tru pregătirea și inejeperea con
ferinței general-euroijene. Actu
almente se desfășoară lucrările 
fazei a doua în card urmează să 
fie elaborate documentele ce 
trebuie să statueze atît princi
piile relațiilor dintrțe state, cit 
și garantarea dreptului fiecă
rei națiuni europene la dezvol
tarea independentă, corespun
zător dorinței sale, fără teama 
vreunei agresiuni.

Pentru a se ajungae la acest 
stadiu, au trebuit să fie în
vinse multe greutăți, au fost de
pășite unele stări de lucruri 
din trecut. S-au rezolvat in 
prealabil o serie de probleme e- 
xistente în relațiile dintre di
ferite state, ceea ce a creat 
condițiile pentru a se ajunge 
la conferința pentru securitate 
și colaborare în Europa.

Iată de ce apreciez că există 
reale posibilități pentnu înche
ierea cu succes a conferinței 
general-europene, pentru dez
voltarea Europei pe un drum 
nou, de colaborare și de pace. 
Acesta va reprezenta un mo
ment de însemnătate istorică 
nu numai pentru Europa, dar și 
pentru relațiile dintre toate 
țările lumii.

In ce privește ținerea unei 
conferințe asemănătoare de 
către țările asiatice, aceasta 
este o problemă care trebuie dis
cutată de țările respective. In 
orice caz, ținînd seama de ex
periența Europei, trebuie so
luționate un șir de probleme 
pentru a se putea ajunge aici. 
In primul rînd, trebuie creată 
încrederea necesară, lichidate o 
serie de conflicte și neînțele
geri, pentru a asigura premisele 
ținerii cu succes a unei aseme
nea conferințe.

ÎNTREBARE : După cum 
cunoașteți, Excelență, în lu
mea socialistă s-au înregistrat 
divergențe și dezbinare în 
ultimul deceniu. Consideră 
Excelența Voastră că aceasta 
se datorește unor deose
biri ideologice ? In acest caz, 
există vreo speranță de so
luționare a lor și de restabi
lire a unității ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, între 
unele țări socialiste există o 
serie de divergențe, de deose
biri dc păreri, dar, întotdeau
na, România a considerat 
acestea sînt vremelnice, 
ele pot și trebuie depășite.

Este cunoscut că și țările so
cialiste se află în diferite sta
dii de dezvoltare economică so
cială, că au particularități is
torice, naționale, de care trebuie 
să se țină neapărat seama. Fă
ră nici o îndoială că această 
diversitate de condiții și aceste 
particularități dau loc la inter
pretări deosebite ale unor pro
bleme ale dezvoltării sociale, 
fac să apară păreri deosebite 
în aprecierea unui eveniment 
sau altul. Acest lucru este 
resc, dar existența unor 
menea deosebiri de păreri 
trebuie să ducă la ascuțirea di
vergențelor.

Pornind de aici, consider că 
divergențele vor fi depășite, că 
se va ajunge la îmbunătățirea 
relațiilor și la dezvoltarea co
laborării dintre țările socialiste 
— ceea ce corespunde atit in
tereselor acestor țări, cit și cau
zei progresului economico-so- 
cial al tuturor popoarelor, a pă
cii și colaborării internaționale.

în ce o privește. România va 
acționa in continuare pentru 
depășirea acestor divergențe, 
pentru întărirea colaborării in
tre toate țările socialiste.

ÎNTREBARE : Cum apre
ciază Excelența Voastră vii
torul relațiilor dintre 
și România ? Cît de 
te poate fi extinsă 
cooperare fructuoasă 
cele două țări ?

RĂSPUNS : Am vorbit deja 
despre dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Iran — re
lații pe care le-am apreciat

că 
că

fi-
ase-

nu

Iran 
depar- 

actuala 
dintre

deosebit de bune. Bazindu-mă 
și pe Declarația solemnă pe 
care am semnat-o împreună 
cu Maiestatea Sa, pe acordul 
de colaborare pe termen lung, 
cît și pe dezvoltarea generală 
a relațiilor de prietenie exis
tente între România șl Z._„ 
și între conducătorii acestor Ț 
țări, apreciez că există pers- 
pective minunate pentru pro
gresul continuul al acestei cola
borări care corespunde pe de
plin intereselor popoarelor ro
mân și iranian. Pornind de aici, 
consider că nu poate exista nici 
o limită pentru1 dezvoltarea li
nei coiaborări fructuoase. în 
toate domeniile de activitate, 
între țările noastre. în vederea 
extinderii in continuare a 
acestor relații este necesar să 
pornim în mod constant de la 
așezarea relațiilor noastre de 
cooperare economică pe ter
men lung, pe principiile stabi
lite de comun aeond, ca aceasta 
să fie avantajoasă și să contri
buie la dezvoltarea economico- 
socială a ambelor țări. Noi 
vom face totul ca relațiile 
dintre România și Iran — care 
au un trecut destul de îndepăr
tat — să se dezvolte cît mai > 
larg și să contribuie la progre
sul și bunăstarea ambelor po
poare, la întărirea suveranității 
și independenței lor.

ÎNTREBARE : Pe ce cale 
consideră Excelența Voastră 
că se poate ajunge la o re
glementare finală a conflictu
lui ^dintre arabi și Israel, în 
mod deosebit în lumina raz- . 
boiului actual, reglementare ,■ 
care să asigure drepturile 
tuturor părților implicate ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o so
luționare politică, pe cale paș
nică, a conflictului din Orien
tul Mijlociu. Ne-a îngrijorat 
mult reluarea ostilităților mi
litare, care au provocat destu
le pierderi de vieți omenești și 
distrugeri materiale statelor an
gajate în luptă. Am apreciat că 
desfășurarea acestor lupte con
stituie un grav pericol nu nu
mai pentru pacea din Orientul 
Mijlociu, dar și pentru desfă
șurarea vieții internaționale, 
pentru pacea întregii lumi. Por
nind de aici, cu cîteva zile în 
urmă, România s-a adresat cu 
un mesaj conducătorilor tuturor 
statelor, în vederea unor 
țiuni care să pună capăt răz
boiului și să asigure o 
ționare politică a conflictului. 
Aveam în vedere încetarea, 
imediată a ostilităților milita
re, trecerea la aplicarea rezo
luției 313 din 1967 a Consiliu
lui de Securitate. în acest sens, 
considerăm necesară elibera
rea teritoriilor arabe ocupate
de către Israel. România a men
ționat, nu o dată, că menține
rea sub ocupație de către Is
rael a teritoriilor ocupate în 
urma războiului din 1967 va fi 
o permanentă sursă de conflict. 
Apreciem că trebuie să fie re
zolvată, totodată, situația popu
lației palestiniene în conformi
tate cu năzuințele sale de a-și 
avea asigurată o viață liberă, 
independentă. Considerăm că 
soluționarea politică a conflic
tului trebuie să ducă la asigu
rarea unei păci drepte, garan- 
tînd integritatea și suveranita
tea tuturor statelor din 
inclusiv a Israelului.

Am considerat și considerăm 
că realizarea unei conferințe in
ternaționale, sub egida O.N.U.» 
cu participarea țărilor implicate 
în conflict, cît și a altor țări — 
mari și mici — va putea con
tribui la o soluționare 
că a conflictului și 
rarea 
rientul 
rirea 
lor — 
Egipt, 
sperăm că ea va fi acceptată și 
de celelalte state implicate 
și că se va ajunge la o încetare 
reală și deplină a acțiunilor mi
litare, la o reglementare pe cale 
politică a tuturor problemelor, 
creîndu-se condițiile necesare 
pentru o pace trainică, dreaptă.

După părerea mea, ostilități
le recente au demonstrat încă 
o dată că în Orientul Mijlociu 
nu este posibilă decit o solu
ție politică care să ducă la 
retragerea Israelului din teri
toriile ocupate în urma războiu
lui din 1967, că securitatea sta
telor din această zonă nu se 
poate asigura prin ocupări te
ritoriale, ci prin relații de bună

vecinătate, de colaborare 
prietenie. Consider că este ne
cesar ca toate țările să acțio
neze pentru a se ajunge grab
nic la o pace trainică, justă, în 
Orientul Mijlociu. în ce o priveș
te, România va face în această 

și Iran direcție tot ce depinde de ea. 
ÎNTREBARE: Avînd in 

vedere lovitura de stat care 
a avut loc în Chile, luna 
trecută, consideră Excelența 
Voastră că socialismul poate 
fi instaurat pe cale par
lamentară, chiar dacă socia
liștii ar cîștiga o majoritate 

; clară în alegerile parlamen
tare sau prezidențiale ? 

RĂSPUNS : Lovitura de stat 
din Chile a dus la întrerupe
rea unui proces de transfor
mări economico-sociale revolu
ționare din viața poporului chi
lian. Ea demonstrează că forțe
le reacționare nu renunță ușor 
și de bună voie la privilegiile și 
pozițiile lor. Dar, această ac
țiune a forțelor reacționare din 
Chile nu a făcut decit să în
trerupă și să amine pentru un 
timp transformările revoluțio- 

* nare din Chile, aceasta nu va 
putea însă împiedica reluarea 
și înfăptuirea proceselor 
schimbări revoluționare 
această țară.

Din 
nu se 
trivit 
sibilă __________ ________ ..
lamentară spre socialism. In 
condițiile actuale ale dezvoltării 
sociale și ale vieții internațio- 

J nale, există, după părerea mea, 
' posibilitatea reală ca forțele 
progresiste —■ comuniștii, so
cialiștii — în unitate cu aite 
forțe, să obțină o majoritate 
parlamentară largă și să poată 
trece la înfăptuirea unor adinei 
transformări revoluționare in 
structura socială. Dar, pentru 
construirea socialismului nu 
este suficientă numai ciștigarea 
unei majorități cît mai confor
tabile în alegeri. Este necesar ca 
după instaurarea la putere să 
se treacă la măsurile cores
punzătoare care să garanteze 
apărarea acestei puteri pentru 
care masele populare au optat 
in urma alegerilor ; este nece
sar să fie înfăptuite transfor
mări revoluționare în conformi
tate cu condițiile concrete din 
fiecare țară și să se acționeze 
cu fermitate împotriva forțe
lor care se vor opune, care vor 
încerca — într-o formă sau al- 

impotriva 
masele 

necesară 
so- 

primul

ac-

solu-

zonă,

grabni- 
la instau- 

unei păci trainice în O- 
Mijlociu. Salutăm holă- 
de încetare a ostilități- 

acceptată deja de către 
Israel și Iordania — și

Și

de 
din

Chile 
po-

evenimentele din 
pot trage concluzii 

cărora nu ar fi po- 
dezvoltarea pe cale par- 

socialism.

ia — să acționeze 
guvernului ales de 
largi populare. Este 
întărirea unității forțelor 
ciale progresiste, în 
rînd, a clasei muncitoare, a ță
rănimii, a intelectualității. De 
asemenea este necesar să se a- 
corde o mare atenție întăririi 
armatei, a .forțelor de securita
te, de apărare a intereselor po
porului. Armata trebuie să de
vină o puternică forță de slu
jire a intereselor maselor largi 
populare, ale poporului. Iar dacă 
în rîndul ei se vor găsi oameni 
care se vor opune intereselor 
poporului, este clar că aceștia 
trebuie . îndepărtați.

Deci, pentru a construi o 
orînduire socială nouă, trebuie 
realizat sprijinul larg al po
porului, și, totodată, creată și 
forța corespunzătoare pentru 
apărarea acestei revoluții, îm
potriva oricăror încercări, atit 
pe plan intern, cit și pe plan 
internațional.

ÎNTREBARE: Care este 
părerea Excelenței Voastre 
în legătură cu situația din 
Golful Persic și cu eforturile 
Iranului de a menține aceas
tă regiune în afara ameste
cului puterilor străine, pen
tru apărarea păcii și stabili
tății sale ?

RĂSPUNS : în ce privește si
tuația din Golful Persic, noi 
considerăm că trebuie depuse 
eforturi pentru o bună înțele
gere între statele din această 
zonă, pentru ca între ele să se 
dezvolte o colaborare pașni
că, ca problemele să fie solu
ționate pe calea tratativelor, să 
se excludă amestecul din afară 
și să se asigure întărirea co
laborării și păcii. Consider că 
aceasta corespunde atit intere
selor tuturor statelor din zona, 
inclusiv intereselor Iranului, 
cît și cauzei generale a cola
borării și păcii.

Aș dori. în încheiere, să a- 
dresez cititorilor presei dum
neavoastră, poporului iranian, 
cele mai bune urări de prospe
ritate, bunăstare și pace.

dedicate Zilei
Armatei române

Atașatul mi- 
naval al țării 

colonel

MOSCOVA, 
litar aero și 
noastre în U.R.S.S., 
Gheorghe Dinculescu, a ofe
rit, la 25 octombrie, un coc
teil. Au luat parte : mareșal 
al Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski, prim-locțiitor al 
ministrului apărării al 
U.R.S.S., general de armată 
A. A. Epișev, șeful Direcției 
superioare politice a arma
tei sovietice, general de 
armată L. S. Sokolov, prim- 
locțiitor al ministrului apă
rării al U.R.S.S., general de 
armată S. M. Ștemenko, 
prim-locțiitor al șefului Sta
tului major general ai ar
matei sovietice.

PEKIN. Colonel loan Du- 
beșteanu, atașat militar aero 
și naval al României la Pe
kin, a oferit, la 25 octom
brie, un cocteil, la care au 
luat parte Siao Cin-kuan, 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez, ministru adjunct al a- 
părării naționale al R.P. Chi
neze.

Tricentenar
Dimitrie Cantemir
La Berlin au avut loc, joi, 

prestigioase manifestări consa
crate împlinirii a 300 de ani de 
la nașterea marelui cărturar 
român Dimitrie Cantemir. mem
bru al Societății berlineze de 
științe.

Academia de Științe a R.D.G. 
și Comisia R.D.G. pentru 
UNESCO au organizat un coloc
viu științific ai cărui partici
pant! au fost salutați de prof. 
Claus Grote, secretar general al 
Academiei de Științe, vicepre
ședinte al Comisiei R.D.G. pen
tru UNESCO. Au fost prezen
tate o serie de comunicări des
pre viața și opera cărturarului 
român.

în cadrul manifestărilor 
legate de împlinirea a 300 dc 
ani de la nașterea lui Dimi
trie Cantemir, Ambasada 
tării noastre in Japonia a 
făcut o donație de cărți Bi
bliotecii Universității Națio
nale din Tokio. Printre vo
lumele oferite se includ si 
lucrări recent tipărite ale 
marelui om de cultură ro
mân.

Dezarmarea în dezbaterea 
Adunării Generale a O.N.U.

în comitetul pentru problemele politice și de securitate aJ 
Adunării Generale au continuat dezbaterile generale asupra 
celor opt puncte ale capitolului dezarmării.

Subliniind climatul de destin
dere care prevalează in unele 
zone ale lumii, între cane și 
Europa, reprezentantul Poloniei, 
H. Jaroszek, a arătat că îmbu
nătățirea marcată în situația 
politică internațională trebuie 
consolidată și reflectată prin- 
tr-o corespunzătoare destindere 
pe plan militar, iar perspecti
vele deschise colaborării inter
naționale să fie urmate de noi 
și indrăznețe măsuri pe calea 
spre dezarmare, netezind astfel 
drumul spre soluții eficiente și 
durabile atit în direcția reduce
rii arsenalului nuclear, cît și a 
celui convențional. Caracterul 
general al cursei înarmărilor 
incumbă o egală responsabilita
te a statelor în soluționarea 
chestiunilor dezarmării, întrucît 
într-o lume în care pacea și 
securitatea sint indivizibile, 
eforturile statelor pentru men
ținerea și consolidarea lor sint 
și ele indivizibile.

A urmat la cuvint reprezen
tantul Canadei, W. H. Barton, 
care a declarat că izbucnirea 
războiului în Orientul Apropiat 
evidențiază actualitatea dezba
terilor asupra problemelor de
zarmării, demonstrează inutili
tatea recurgerii la forța arme
lor pentru soluționarea proble
melor divergente și imperativul 
întreprinderii urgente a unor 
acțiuni eficiente pe plan mon
dial pentru a reduce și, în cele 
din urmă, a elimina pericolul 
războiului din viața internațio
nală, obiectiv ce nu poate fi 
atins altfel decît prin dezarma
re. Vorbitorul a calificat drept 
neliniștitor faptul că, în cadrul 
negocierilor Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, nu s-a 
realizat nici un progres semni
ficativ spre îndeplinirea man
datului încredințat acestuia de 
Adunarea Generală a O.N.U.

Lucrările Congresului mondial 
al forțelor iubitoare de pace

La Palatul congreselor din Moscova au început, la 25 octom
brie. lucrările Congresului mondial al forțelor iubitoare de 
pace.

Sint prezenți peste 3 000 de 
delegați, observatori și invitați, 
reprezentînd 1 100 de organiza
ții naționale și 117 organisme 
internaționale.

Pe adresa Congresului au so
sit mesaje de salut din. partea 
unor conducători de partid, șefi 
de state și guverne, altor per
sonalități politice. A fost trans
mis congresului mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat

25 de ani de la stabilirea

dar
ar
ii

Apropiat

Trainica prietenie
romano * coreeana

al Republicii Socialiste Româ
nia.

La lucrările congresului par
ticipă și o delegație din Româ
nia. Delegația este condusă de 
Miron Nicolescu, președintele A- 
cadfmiei

La lucrările ședinței plenare de 
deschidere au asistat L. I. Brej- 
nev, secretar general al .C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

Situația din
Orientul
CAIRO 25 (Agerpres). — Con

silierul președintelui R.A. Egipt 
pentru probleme de presă, Ashraf 

o•Ghorbal, a ținut, la Cairo,

Declarația guvernului român 
difuzată ca document oficial

al 0. N. U ■

Declarația Guvernului Republicii Socialiste România referi
toare la situația din Orientul Mijlociu a fost difuzată, joi, la 
Națiunile Unite ca document oficial al Adunării Generale și al 
Consiliului de Securitate. De asemenea, la cererea ambasado
rilor României și Venezuelei, la O.N.U., în aceeași zi a fost di
fuzată, ca document oficial al Adunării Generale, Declarația co
mună a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Republicii Vene
zuela, Rafael Caldera, semnată cu prilejul vizitei șefului sta
tului român în această țară latino-americană. Declarația comună 
a fost publicată la punctul agendei sesiunii Adunării Generale 
referitor la „aplicarea prevederilor Declarației asupra întăririi 
securității internaționale".

Declarația Guvernului

conferință de presă în cursul 
căreia a declarat că Israelul și-a 
continuat, joi, în sectorul sudic, 
actele de violare a încetării fo
cului și a împiedicat pe obser
vatorii O.N.U., să se deplaseze 
în acest sector — relatează a- 
gențiile FRANCE PRESSE și 
REUTER. Forțele israeliene, a 
declarat purtătorul de cuvînt 
egiptean, au tăiat, șoseaua Cai
ro-Suez, la kilometrul 102, au 
lansat un atac cu tancuri îm
potriva orașului Suez, au conti
nuat zborurile de recunoaștere 
peste teritoriul ocupat de armata 
a treia egipteană și au deschis 
focul asupra trupelor egiptene.

Pe de altă parte, un comuni
cat al Comandamentului forțelor 
armate egiptene afirmă că for
țele israeliene, folosind tancu
rile și artileria, au încercat joi 
să ia cu asalt orașul Suez, 
au fost respinse de forțele 
mate egiptene, pierzind 
tancuri.

SESIUNEA INTERPARLAMENTARA
La Palatul Națiunilor din Geneva continuă lucrările celei 

de-a 113-a sesiuni a Consiliului Interparlamentar. Joi, participan- 
ții au luat în dezbatere situația din Orientul Apropiat, înscrisă 
ca punct distinct pe ordinea de zi.

Luînd cuvîntul, președintele 
grupului interparlamentar ro
mân, Comeliu Mănescu, a dat 
expresie îngrijorării opiniei pu
blice din țara noastră în legă
tură cu reizbucnirea conflictu
lui din Orientul Apropiat, care 
a dus la pierderea a numeroase 
vieți și a provocat grave distru
geri materiale. Vorbitorul s-a 
referit, apoi, la declarația gu
vernului Republicii Socialiste 
România cu privire la situația 
din Orientul Mijlociu și la că
ile de instaurare a păcii în a- 
ceastă regiune a lumii, amintind 
principalele prevederi ale docu
mentului.

Declarația guvernului român

SARRATOARIA

cu privire la situația din Orien
tul Mijlociu a fost difuzată în 
rîndul participanților la actuala 
sesiune a Consiliului Interpar
lamentar, fiind primită cu deo
sebit interes. „POZIȚIA RO
MÂNIEI — ne-a declarat J. H. 
van Wijk, reprezentantul grupu
lui interparlamentar olandez — 
— ESTE FOARTE CLARA. EA 
REPREZENTÎND O CONTRI
BUȚIE IMPORTANTĂ LA 
EFORTURILE DE SOLUȚIO
NARE A CONFLICTULUI DIN 
ORIENTUL APROPIAT. Consi
derăm ca foarte interesan
tă ideea creării de urgență 
a unei zone degajate t de 
orice forțe militare și trimi
terea de observatori sau forțe 
O.N.U. pentru menținerea păcii. 
Aș vrea să amintesc că o iniția
tivă similară în Orientul Apro
piat a mai fost luată de O.N.U. 
în 1956, ea dovedindu-se utilă.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
Potrivit agențiilor U.P.I. și A.P., 
Israelul a declarat, joi. că tru
pele sale ..mențin încetarea ab
solută a focului", semnalînd nu
mai acțiuni sporadice ale trupe
lor egiptene încercuite pe malul 
estic al Canalului de Suez. Cea 
mai mare parte a frontului su
dic și totalitatea frontului nor
dic erau joi calme, s-a declarat 
la Tel Aviv.

Pe de altă parte, Knesset-ul 
(Parlamentul) israelian a hotă- 
rît, joi, să amîne pentru 91 de
cembrie a.c., alegerile generale 
ce urmau să se țină la 30 oc
tombrie.

relațiilor diplomatice dintre 
România și R. P. D. Coreeană

S
e împlinesc astăzi 25 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre România și Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

Animat de profunde sentimente de prietenie 
și solidaritate internaționalistă față de poporul 
coreean, poporul, tineretul nostru acordă o 

înaltă prețuire relațiilor de colaborare frățească multilate
rală dintre România și R.P.D. Coreeană. Această prietenie 
s-a consolidat neîncetat, pe fundamentul idealurilor comune 
ale socialismului, idealuri care animă popoarele noastre an
gajate în construcția unei vieți noi.

în perioada războiului din anii 1950—1953, poporul român, 
tinăra sa generație au fost din toată inima alături de lupta 
eroică a R.P.D. Coreene împotriva agresiunii imperialiste, 
i-au acordat poporului coreean deplin sprijin material și 
moral pe planuri și in forme multiple.

Raporturile frățești dintre popoarele și țările noastre își 
găsesc o elocventă expresie în dezvoltarea legăturilor, de co
laborare, tot mai strînse și fructuoase pe tărîm politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural. Dinamismul dezvoltării 
economice și social-culturale a ambelor țări socialiste creează 
mereu noi premise pentru extinderea și diversificarea co
laborării reciproce in cele mai diferite domenii.

Un factor esențial al adîncirii continue a legăturilor multi
laterale româno-coreene îl constituie contactele și întîlnirile 
directe dintre conducerile de partid și de stat ale celor două 
țări. Vizita făcută în vara anului 1971 în R.P.D. Coreeană 
de către o delegație de partid și guvernamentală română 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prilejuind o stră
lucită manifestare a relațiilor frățești româno-coreene, a aduș 
o contribuție fundamentală la întărirea pe mai departe a 
prieteniei și colaborării dintre cele două țări în toate do
meniile, spre binple ambelor popoare, în interesul luptei 
comune a forțelor antiimperialiste. al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

In spiritul atașamentului ferm față de idealurile libertății 
și independenței popoarelor, al tradițiilor de trainică prie
tenie statornicite între România și R.P.D. Coreeană, țări so
cialiste frățești, poporul nostru s-a situat întotdeauna, cu 
consecvență și căldură alături de cauza dreaptă a poporului 
coreean, sprijinind cu hotărîre aspirațiile sale legitime de 
reunificare pașnică a patriei. De-a lungul anilor, România a 
susținut și susține activ — pe arena mondială, la O.N.U. și 
în alte organisme internaționale — dezideratele legitime ale 
poporului coreean. Partidul și guvernul nostru se pronunță 
ferm pentru retragerea trupelor americane din Coreea de 
sud, sprijină pe deplin năzuința coreenilor de a trăi ca 
națiune liberă și independentă, într-o patrie unită, democra
tică și prosperă. Opinia publică din țara noastră a salutat 
cu deosebită satisfacție încheierea acordului și începerea dia
logului între Nord și Sud. Ea sprijină cu căldură programul 
în cinci puncte prezentat de tovarășul Kim Ir Sen în iunie 
a.c., inițiativă menită să ducă la apropierea dintre Nord și 
Sud, să împiedice divizarea Coreei, să contribuie la reuni- 
ficarea țării, Ja traducerea în viață a năzuinței legitime a 
poporului coreean de a trăi intr-un stat unificat, făurit prin 
eforturile proprii ale întregii națiuni coreene pe cale pașnică 
și independentă, fără amestec din afară.

Astăzi, la aniversarea importantului eveniment din cronica 
prieteniei româno-coreene — împlinirea a 25 de ani de Ia 
stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări ale noas
tre — poporul, tineretul României socialiste adresează po
porului frate coreean, tinerei generații a R.P.D. Coreene, 

călduroase felicitări și urări de a dobîndî noî succese în 
construcția socialistă, ca și în realizarea înaltelor sale as
pirații de reunificare pașnică și democratică a patriei.

P. NICOARĂ

AUSTRIEI Lucrările
La 26 octombrie 1955, par

lamentul austriac adopta 
Legea Constituțională pri
vind neutralitatea "perma
nentă a Austriei. Consecință 
logică a semnării, la 15 mai 
1955, a Tratatului de Stat, 
prin care cele patru puteri 
își asumaseră obligația de a 
respecta independența și in
tegritatea teritorială a Aus
triei, actul de la 26 octom
brie consemna redobîndirea 
de către această țară a sta
tutului de stat independent 
și suveran. în amintirea a- 
cestui eveniment, 
marcat începutul unei noi 
pagini în istoria 
austriac, ziua de 33 octom
brie a fost proclamată drept 
sărbătoare națională a Aus
triei.

Situată în centrul Europei, 
la intersecția căilor de co
municație care leagă po
poarele continentului nostru 
și dintre care cea mai im
portantă este, fără îndoială, 
Dunărea, Austria face parte, 
ca teritoriu și număr de lo
cuitori, dintre țările mici și 
mijlocii ale Europei. Nivelul 
înalt de dezvoltare a econo
miei și culturii sale, statutul 
său politic, poziția sa geo
grafică în centrul continen
tului reprezintă baze ale vo
cației pașnice pe care aceas
tă țară și-a afirmat-o. Pre
ocuparea de a participa ac
tiv la schimburile de valori 
materiale și spirituale, la 
promovarea păcii, destinderii 
și securității 
corespunde 
ționalc ale 
stituie una 
toare ale 
austriece.

Interesele comune pentru 
progresul economic și social, 
pentru statornicirea în Eu
ropa a unui climat de secu
ritate și cooperare au creat 
condiții favorabile pentru 
relațiile româno-austriece, 
care cunosc o evoluție pozi
tivă. Aceste raporturi au 
fost stimulate și favorizate 
de contactele directe intre 
factorii politici de răspun
dere ai celor două țări. Din
tre acestea se detașează în 
mod deosebit schimbul de 
vizite efectuat de președin
tele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Austriei, 
Franz Jonas.

BAZIL ȘTEFAN

Consiliului
de Securitate

care a

poporului

pe continent 
intereselor na- 

Austriei și con- 
din liniile direc- 
politicii externe

Consiliul de Securitate și-a 
reluat1, joi, lucrările, la cererea 
Republicii Arabe Egipt, pentru 
a analiza evoluția situației din 
Orientul Apropiat. In prima 
ședință a zilei au luat cuvîntul 
ministrul de externe egiptean, 
Mohamed Hassan El-Zayyat, 
reprezentantul Israelului, Josef 
Tekoah, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., Ia
kov Malik, și ambasadorul a- 
merican, John Scaii.

In cadrul ședinței de după- 
amiază, Consiliul a luai in dis
cuție proiectul de rezoluție pre
zentat de reprezentanții a opt 
state membre ale Consiliului — 
Guineea, India, Indonezia, Iu
goslavia, Kenya, Panama, Peru 
și Sudan — care cere respecta
rea imediată și completă a în
cetării focului și retragerea 
forțelor militare ale părților 
beligerante pe pozițiile ocupate 
în momentul decretării încetării 
focului, adică la 22 octombrie, 
ora 17,50 G.M.T. ; proiectul 
prevede, totodată, crearea unei 
forțe de urgență a Națiunilor 
Unite pentru asigurarea respec
tării încetării focului.

încă înainte de ședința de 
după-amiază, agenția FRANCE 
PRESSE menționa că autorii 
proiectului au acceptat propu
nerea S.U.A. ca din forța spe
cială a O.N.U., care urmează 
să fie trimisă în Orientul A- 
propiat, să nu facă parte efec
tive mihtare ale celor cinci 
membri permanenți ai Consi
liului de Securitate, (Franța, 
Marea Britanie, R.P. Chineză, 
Statele Unite și U.R.S.S.).

Luind cuvîntul, reprezentan
tul U.R.S.S., Iakov Malik, a 
declarat că țara sa acceptă re
zoluția care prevede crearea 
unei forțe O.N.U. in Orientul 
Apropiat. și din care să nu 
facă parte unități ale forțelor 
armate din cele cinci state 
membre permanente ale Consi
liului. Reprezentantul sovietic a 
cerut, de asemenea, ca obser
vatori din țările socialiste și 
nealiniate să se alăture obser
vatorilor militari aflați deja în 
Orientul Apropiat.

Imediat după aceasta, Consi
liul a adoptat, cu 14 voturi 
pentru și o neprezentare la vot, 
proiectul de rezoluție prezentat 
de cele opt țări.

înt minunați oame
nii Iranului. Sînt 
minunați pentru că 
au adus cu ei, răb
dători și perseve- 
renți, farmecul unei

culturi milenare, sînt minunați 
pentru că au găsit în ei tăria 
de a porni la o treabă atît de 
grea cum este aceea de a li
chida subdezvoltarea. Și în acest 
mare efort al lor, colaborarea 
cu România, 
să, le este < 
După cum ( 
în perioada 
rile dintre 
crescut de 6 ori. Țara 
se situează astăzi pe locul 9 în 
comerțul exterior al Iranului. Am 
fost primul cumpărător al au
tobuzelor produse de „Iran Na
țional" și evident, nu cumpă
răm din Iran numai autobuze, 
iar, la rîndul nostru, livrăm Ira
nului o gamă largă de produse.

In dezvoltarea de ansamblu a 
schimburilor noastre economice, 
o pondere importantă o deține 
cooperarea, România construind 
în Iran o fabrică de tractoare, 
o fabrică de sodă la Shiraz, cu 
o capacitate de 60 000 tone a- 
nual, 6 silozuri de cereale, 2 de
pozite frigorifice, un combinat 
de industrializare a lemnului, o 
instalație de flotație minereu de 
plumb și altele. în urma întîlni- 
rilor între conducătorii celor 
două popoare ale noastre se 
prevede de asemenea, posibili
tatea intensificării relațiilor 
noastre, atît pe plan economic, 
cît și pe plan cultural-științific. 
O asemenea evoluție corespun
de întrutotul intereselor celor 
două țări, preocupărilor existen
te în Iran, pentru o rapidă in
dustrializare și lichidare a stării 
de înapoiere existentă încă în 
multe regiuni ale țării.

Pentru că Iranul rămîne încă 
o țară a marilor contraste. Ală
turi de vestigii multimilenare se 
ridică maiestuoase coloanele 
unor întreprinderi ultramoderne, 
alături de bogăția orbitoare, 
conviețuiește încă sărăcia. Sînt 
contraste care dau Iranului o 
viață aparte, care-l particulari
zează. Se caută și în bună mă
sură s-a găsit, linia de echili
bru, capabilă să pună de a- 
cord marea tradiție a artei și 
culturii persane, cu tot ceea ce 
a cucerit umanitatea în dome
niul științei și tehnicii. Și nu se 
uită nimic din ceea ce repre-

, reciproc avantajoa- 
de un real sprijin, 
dovedesc statisticile, 
1961-1971, schimbu- 
cele două țări au 

noastră

zintă valoare din tradiția per
sană. Să ne oprim doar la co
voare, la ceea ce ne-am obiș
nuit să numim „covor persan", 
în Persia, țesutul covoarelor a 
început din timpuri imemorabile 
— spun ceî ce s-au ocupat de 
cercetarea istoriei acestei înde
letniciri de faimă mondială. Din 
păcate, pînă în zilele noastre au 
ajuns extrem de puține covoare 
foarte vechi. Cele care s-au păs-

seamănă cu o frunză de acantă 
minunat stilizată pentru a se 
crea o infinitate de forme în 
care se regăsește spiritul per
san. Un alt motiv este „Khatâi", 
motiv floral care decorează spa
țiile dintre acante, dînd un far
mec de inegalat covorului. Fie
care regiune a Iranului își are 
originalitatea ei în materie de 
desen și fabricare. Kașanul e 
renumit pentru delicatețea lucră-

MA IESTRIE

însemnări din Iran de I. PETRU

prin urzeală și desen se 
plasează în epoca așemenidă. 
A urmat apoi epoca sassanidâ, 
cu faimoasele „Baharstan", din
tre care cel mai mare se spune 
că avea 60 m.p. și era țesut din 
fire de aur și argint și împodobit 
cu pietre prețioase și cele mai 
rare perle. Secretul frumuseții 
unui covor persan stă însă în a- 
legerea lînii și mătăsii, în bo
găția culorilor, eleganța moti
velor și, bineînțeles, în calita
tea lucrului. La majoritatea co
voarelor persane motivul fun
damental este „Eslimi", care

turii și eleganța motivelor ; Is- 
pahanul pentru caracterul orna
mental al desenului și candoa
rea aparte a compoziției ; Ker- 
manul se impune prin sobrieta
tea decorației și suplețea urze
lii... Dar, despre covorul persan 
nu trebuie vorbit. El trebuie pri
vit. Pentru că fiecare în parte 
îți spune o poveste minunată 
despre lungile nopți de iarnă ale 
femeii persane, așezată în fața 
gherghefului și înnodînd, fir cu 
fir, zeci de mii și uneori milioa
ne de noduri și tot atîtea gîn- 
duri și cîntece.
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