
Prezentarea scrisorilor
de acreditare președintelui 

Consiliului de Stat de către

ÎN ZIARUL DE AZI:

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXIX Nr. 8182 Miercuri 10 septembrie 1969 6 PAGINI - 30 BANI

ambasadorul
La 9 septembrie 1969, președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Torben 
Busck-Nielsen, primul ambasador

Danemarcei
danez cu reședința permanentă la 
București, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare. (In pag, a
Vl-a, cuvintările rostite).

O întrebare organelor agricole:

HlRTIÂ RAPOARTELOR
POATE ȚINE LOC 

DE FURAJE?
• Specialiștii apreciază : exista suficiente resurse pentru a însiloza 7 milioane de 

tone de furaje. Sînt fructificate posibilitățile ?
® Un adevăr pe care mulți îl ignoră : Tulpinile și frunzele de porumb, care însu

mează 40 ia sută din substanțele nutritive ale întregii plante, pot constitui un 
nutreț valoros

® Să nu se admită sub nici un motiv tergiversarea lucrărilor: Combinele și tocătoa- 
rele mecanice să lucreze cu întreaga capacitateDezvoltarea zootehniei, mărirea producției și a rentabilității acestei ramuri, depind în cel mai înalt grad de asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje, în sortimente variate și de bună calitate. Anul acesta, mai mult ca oricînd, există o bogată masă vegetativă care, dacă este strîn- să și depozitată fără pierderi, poate constitui principalul mijloc prin care să se realizeze programul de dezvoltare a șeptelului. In această perioadă cea mai urgentă și mai importantă lucrare în domeniul creșterii animalelor este însilozarea nutrețurilor care au o mare pondere în structura balanței furajere. Datorită valorii energetice relativ ridicate, acestea pot asigura cea mai mare parte din caloriile necesare produc

ției de carne la taurine șl ovine și circa jumătate pentru producția de lapte.In întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole care în- silozează, an de an, cantități mari de nutrețuri, se obțin producții de lapte la un nivel constant ridicat și la un preț de cost mai redus. Aceste avantaje au determinat, ca, în unitățile agricole socialiste, să se planifice însilozarea unei cantități de a- proape 7 milioane de tone de furaje, ceea ce reprezintă minimum necesar pentru perioada de iarnă. Pînă în ziua de 4 septembrie, în întreprinderile agricole de stat s-a însilozat jumătate din cantitatea prevăzută, dar cooperativele agricole au realizat numai 15 la sută din prevederi. Pînă la

OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE SlNT LEGE! 
V-ați angajat prin contract; 
Joci, livrați la termen 
legumele și fructele I

Corneliu NICOLAU
adjunct al șefului Departamentului 

pentru valorificarea legumelor și fructelor

Aprovizionarea populației cu legume și fructe se află în atenția conducerii noastre de partid și de stat și, ca urmare, tot mai accentuat în ultimii ani s-au stabilit sarcini precise prin planurile anuale de stat pentru a se asigura cantitățile de legume și fructe care să satisfacă cerințele unei aprovizionări abundente, din toate sortimentele necesare, în permanență și pe o perioadă cît mai lungă de timp.Transpunerea în practică a sarcinilor din planul de stat privind realizarea fondului de legume și fructe se materializează prin intermediul contractului economic ce se încheie între producători și întreprinderile de valorificare. El constituie unicul instrument de legătură economică și juridică între producători și valori- ficatori, o pîrghie economică de mare importanță, de a cărei îndeplinire întocmai, în sortimentele, cantitățile și la termenele contractuale stabilite, depind toate consecințele economice pentru producători, valorificatori și pentru populație.Este știut că, pentru a se crea condițiile materiale necesare realizării contractelor, statul acordă producătorilor însemnate avantaje : credite de producție pe termen scurt,

asigură semințele și materialul sădi- tor necesar, pune la dispoziție materiale pentru construirea de răsadnițe, solarii și sere, materiale pentru remize destinate adăpostirii provizorii a legumelor și fructelor, ciment și cherestea, combustibil și energie termică pentru nevoile producției, îngrășăminte chimice și polietilenă, ambalajele necesare etc. Un fapt cu totul deosebit și de o mare însemnătate în așezarea raporturilor contractuale îl constituie prevederea din contract de garantare totală, pentru producători, a valorificării in întregime a cantităților de produse obținute de pe suprafețele contractate. Această prevedere este consfințită printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri din acest an, care precizează că „întreprinderile și organizațiile cumpărătoare vor prelua în întregime cantitățile de produse contractate, puse la dispoziție de producători, la termenele prevăzute în grafice". Este evident că a- ceste măsuri, împreună cu celelalte avantaje enumerate, sînt de natură să asigure toate condițiile ca prevederile contractuale să fie întru totul respectate.
(Continuare în pag. a Il-a)

Telegramă
Tovarășului N. PODGORNII

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 

Primiți mulțumirile mele pentru urările transmise cu ocazia survo
lării teritoriului Republicii Socialiste România.

Vă adresez Ia rîndul meu dv. și poporului frate sovietic cele mai bune 
wări de succes în opera de construire a comunismului.

N1COLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

aceeași dată, în unele județe, cum sînt Dîmbovița, Vîlcea, Cluj. Bacău, cooperativele agricole au însilozat a- bia 3—4 la sută din plan. De ce atît de puțin ? De ce este tergiversată această importantă lucrare de care depinde asigurarea unei bune alimentații a animalelor și obținerea unor producții mai mari de carne, lapte și alte produse 1.Din investigațiile întreprinse pe teren și din informațiile sosite la redacție, rezultă că, în a- ceste județe, și în altele, însilozarea furajelor nu se bucură de atenția cuvenită, ea situîndu-se la periferia preocupărilor organelor agricole, a consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole. în mod cu totul nejustificat se consideră pe alocuri că această lucrare mai poate fi amînață pînă cînd vor putea fi îhsilozâte nutrețurile verzi din culturile duble. Desigur, culturile duble reprezintă o mare sursă de masă verde,'dar, în cele mai multe unități, ele nu pot aconeri în întregime cerințele. Este nevoie să se folosească cu grijă gospodărească toate resursele de nutrețuri cum sînt : tulpinile și frunzele de porumb în stare suculentă, după recoltarea știuleților în faza „de pîr- gă“, coletele și frunzele de sfeclă, diferite ierburi, rogozuri, trifoliene. resturile legumicole etc.Specialiștii apreciază că există suficiente resurse de nutrețuri pe cîmp pentru ca, în toate unitățile agricole socialiste, rubrica „deficit de nutrețuri suculente" să rămînă goală. Este vorba, în primul rînd, de existența mai multor milioane de tone de tulpini și frunze de porumb care, în prezent, au gradul de suculentă necesar pentru obținerea unui nutreț însilozat de bună calitate. Principalul este să se depisteze lanurile de porumb ajunse în faza de coacere „în pîrgă" și să se înceapă imediat recoltarea concomitentă a știuleților și a tulpinilor. Prin aceasta se asigură valorificarea integrală a tulpinilor și
C. BORDEIANU 
Al. MUREȘAN

(Continuare in pag. a III-a)

Problemele realizării integrale a planului pe atest an

Unde sîntMunca

dezbaterilor

22400 tone

de secții, sectoare și ateliere din întreprinderi

și sarcinile pe 1970 in dezbaterea colectivelor

In secții, sectoare și ateliere continuă să se desfășoare adunările salariaților consacrate dezbaterii activității de pînă acum, a cifrelor de plan pe 1970, stabilirii măsurilor menite să asigure îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și în anul viitor. Cît de profunde sînt aceste dezbateri, ce problematică abordează ele, care este „tensiunea" spiritului critic și autocritic al luărilor de
cuvînt ? Se pune sau nu accentul pe lichidarea neajunsurilor care se mențin într-un domeniu sau altul al activității productive, economice și financiare? Iată ce am desprins, în acest sens, de la adunările salariaților din unele secții principale ale uzinei „23 August" din București și Combinatului siderurgic Galați.

și disciplina 
în centrul

O ședință sau o adunare, în sensul lor strict lucrativ, sînt instrumente de investigație, de intervenție în problemele fundamentale ale colectivului respectiv. Deci, o ședință fără discuții la o-biect e o sinistră pierdere de vreme, iar o dezbatere fără hotărîri precise este o pălăvrăgeală. Adunarea pentru dezbaterea problemelor realizării integrale a planului pe a- ' cest an și a sarcinilor de plan pe 1970 de lasecția de aparataj șiechipamente de frînă a uzinelor „23 August" din Capitală nu’a fost nici o simplă pierdere de vreme și nici o pălăvrăgeală„Startul" bun l-a dat referatul analitic și cuprinzător, prezentat deschiderea adunării către tov. Valeriu Ungu- reanu, șeful secției In opt luni din acest an. colectivul secției aparataj și-a îndeplinit planul la toți indicatorii ; nivelul producției globale planificate a fost depășit cu 5 la sută, iar cel al productivității muncii cu 5,2 la sută. De asemenea, planul sortimental a fost realizat , integral. Subliniind, prin date și fapte concrete, că, în acest an, colectivul secției a dovedit o preocupare mai mare pentru aplicarea în producție a unor măsuri eficiente, tehnice și organizatorice. referatul a punctat ferm și convingător, pe fundalul unei argumentații riguroase și sincere, principalele neajunsuri care mai stăruie în activitatea secției, principalii factori care se fac răspunzători de tole-

rarea deficiențelor. în a- cest fel s-a conturat un cadru propice, sănătos, pentru orientarea discuțiilor ce aveau să urmeze. Un al doilea reper, tot atît de util pentru desfășurarea dezbaterilor, l-a constituit trecerea în revistă a principalelor măsuri incluse in planul de activitate al secției. Dc remarcat este că s-a analizat temeinic eficacitatea măsurilor aplicate pînă acum și s-a precizat cînd anume vor trebui să fie soluționate selelalte. A fost astfel închisă orice portiță pentru „bătut apa în piuă",- cc-rîndu-se direct colectivul'.i secției să se gîndească la noi măsuri pentru a se înlătura neajunsurile sare mai există, pentru a putea aborda cu succes sarcinile mult sporite din perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul acestui an și a se face trecerea în condiții optime la îndeplinirea planului pe 1970.De la aceste imperative au .pornit discuțiile. Nota lor corn mă ; înalta ținută politică Majoritatea co- vîrșitoare a celor care au luat cuvintiil au dovedit o adîncă înțelegere a spiritului pe care îl propagă Congresul al X-lea al partidului in toate domeniile de activitate, dar mai ales în cel economic. Fermentul viu al discuțiilor l-a constitui* intervenția celor 14 comuniști care au dezbătut, la obiect, cu un ascuțit simț critic și autocritic, diverse aspec-
loan ERHAN

© ÎN VIZITĂ LA INO

VATORII DE... VECHI
TURI

® FUNCȚIONEAZĂ EFI
CIENT CIRCUITUL 

SPITAL UNIFICAT— 
DISPENSAR COMU
NAL?

• NU CU VORBE — 
PRIN MĂSURI PRAC
TICE SE ÎNTĂREȘTE 

COOPERATIVA AGRI
COLĂ

© LA SEMNALELE ZIA
RULUI...

PAGINA A IV-A

OMUL FAJĂ 
In fată cu el 
însuși...

— N-avețs un mili
on în plus ?

— Cînd impostura 

se strecoară

la catedră

— Hoțul și avocatul 

său neplătit

— Poșta paginii

Corneliu LUPAȘCU

în de

(Continuare 
in pag. a III-a)

(Continuare 
in pag. a III-a)

dat

„Giganji" de oțel și beton pe șantierul Termocentralei Deva

■ Cu totul altfel s-au desfășurat lucrările la adunarea salariaților de la oțelăria Combinatului siderurgic din Galați. Referatul prezentat de conducerea secției a vorbit despre rezultatele obținute în unele luni din acest an, despre producțiile „record" de oțel realizate cu modernele agregate ale o- țelăriei. Ce rezultate bune și ce producții „record" din moment ce, în 8 luni din acest an, colectivul secției a rămas dator economiei naționale cu 22 400 tone oțel ?De neînțeles este că neajunsurile înfățișate sînt cunoscute de mult timp și, totuși, nimeni nu a fost tras Ia răspundere pentru menținerea lor. Problema turnării directe a oțelului calmat este nerezolvată și în momentul de față, din care cauză se înregistrează mari cantități de rebuturi 1 s-a vorbit iarăși despre necesitatea de a crește rolul maiștrilor la locul de muncă, de a se ridica nivelul lor de pregătire, în- trucît la ora actuală unii dintre ei nu cunosc în profunzime procesele tehnologice și, ca atare, nu pot interveni cu promptitudine pentru remedierea

defecțiunilor, pentru îndrumarea competentă a salariaților din subordine. Stăruie, de asemenea, a- celeași neajunsuri semnalate și cu alte prilejuri, referitoare la disciplina producției și a muncii, la începutul schimburilor, cînd lucrul este lăsat să se desfășoare de la sine, la aprovizionarea defectuoasă cu materiale a oțelăriei,— Datorită acestor cauze, arăta ing. Ilie Martin, nu s-au lichidat încă pierderile la producția de oțel, salariații secției fiind obligați să irosească mult timp bun de lucruConcludentă pentru a i- lustra practica de a tolera la nesfîrșit cauzele unor neajunsuri cunoscute este și luarea de cuvînt a ing. St. I'ileandră. Vorbitorul a subliniat că planul de măsuri, supus aprobării adunării salariaților, deși destul „de bogat", mai poate fi încă îmbunătățit. „Insuficientă este, a spus vorbitorul, și colaborarea care există în

Parametrii 
proiectați 

atinși 
înainte 

de termenIntrată în circuitul economic cu 90 de zile înainte de termenul fixat. Uzina de fibre sintetice din Iași, care se înscrie printre pionii industriei chimice românești, și-a depășit cu circa 20 la sută parametrii tehnico-economici prevăzuți în proiect pentru primele 6 luni de funcționare. . Aceasta a creat posibilitatea realizării unei producții suplimentare de 2 100 tone fibre poliesterice. în aceeași perioadă, costurile de producție planificate au fost reduse cu 53 milioane lei.(Agerpres)

Adunarea de
în memoria

întreaga populație a României 
a cinstit la 9 septembrie 1969, prin 
zi de doliu, memoria marelui și iu
bitului conducător al poporului 
vietnamez, președintele Ho Și Min. 
Instituțiile, întreprinderile, marile 
clădiri de pe cuprinsul țării au ar
borat în bemă drapelul de stat al 
Republicii Socialiste România și 
steagul Partidului Comunist Ro
mân.

în această zi, în Capitală, în sala 
Teatrului Uniunii Generale a Sin
dicatelor a avut loc adunarea de 
doliu organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și con
siliul popular municipal.

La adunare au participat tova
rășii Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Florian Dănălache, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Economic, Du
mitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
membri ai C.C. al P.C;R„ ai Con
siliului de Stat, miniștri, conducă

președintelui
tori de instituții centrale și orga
nizații obștești, personalități ale 
vieții noastre culturale și științifi
ce, generali și ofițeri superiori, nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

Au fost prezenți ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam la 
București, Hoang Tu, ambasadorul 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
sud, Nguyen Duc Van, membri ai 
acestor ambasade, precum și doc
toranzi, studenți și elevi din R. D. 
Vietnam care învață în țara noa
stră.

Fundalul scenei era dominat de 
portretul îndoliat al lui Ho Și Min.

Adunarea de doliu a fost deschi
să de tovarășul Dumitru Popa.

întreaga asistență a păstrat un 
moment de reculegere în memoria

9
tovarășului Ho Și Min, eminent 
conducător al clasei muncitoare și 
al poporului vietnamez, înflăcărat 
patriot și internaționalist, prieten 
devotat al poporului român.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Rădulescu.

A vorbit apoi ambasadorul 
Hoang Tu.

Adunarea de doliu din Capitală a 
constituit expresia solemnă a pro
fundei compasiuni cu care întregul 
nostru popor este alături de po
porul frate vietnamez în aceste 
zile de grea încercare, a încrederii 
oamenilor muncii din patria noa
stră în victoria deplină a poporu
lui vietnamez în lupta sa dreaptă.

(Agerpres)

ÎN PAGINA A V-A

— CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RADULESCU

— CUVÎNTAREA AMBASADORULUI HOANG TU

— CEREMONIA SOLEMNĂ UE LA HANOI
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FAPTUL! 
DIVERS! 
Civilizație !

Nu vom privi, indiscreți, în • casa omului. Nici acum și nici j altădată. Relațiile conjugale sînt I și rămîn de domeniul familiei, | al soților. însă cînd aceste reia- . ții, ieșind din cadrul lor nor- J mal, afectează strada, societatea, I ajungîndu-se pînă la vătămări 1 corporale și la tulburarea li- I niștei publice — avem datoria I să intervenim prompt. Deunăzi, ■ pe strada Teatrului, din Plo- > iești, zeci de cetățeni au fost I martorii unei scene dezgustă- | toare. Cu ochii injectați de furie, Gheorghe Gheorghe (sa- I lariat la fabrica de sticlă Pra- I hova) o molesta pe femeia cu • care trăiește. Ea a căzut leșinată I pe caldarîm. Cîțiva cetățeni au I transportat-o la policlinică, însă | cei mai mulțl s-au năpustit asu- . pra individului... Nu, nu o ase- I menea „intervenție" se așteaptă! I O dezaprobăm public. în ase- ’ menea împrejurări, făptașul tre- I buie înaintat organelor de mi- I liție. Altminteri, în numele ome- I niei și al legii, se pot comite ■ acte de neîngăduită violență.
„Ciugulite- |
rii‘* |

ÎN VIZITĂ
A INOVATORII

DE VECHITURI
© Creații de „ultima oră" : pisălogul și fărașul © A fost „inventată" catarama C.F. 
® Cine și ce încurajează apariția falselor produse noi ?

Am pornit-o într-o bună zi spre cooperativa „Tehnometalica" pentru a vedea ultima creație în materie de articole de uz casnic : pisălogul. Pe drum mă tot întrebam cum au reușit tovarășii de la unitatea sus-numi- tă să facă o atare descoperire pe care, știm bine, o făcuseră geto-dacii,

l

cinema

recoltei
Sîntem in plină campanie de I 

recoltare. Indivizi puși pe ago- I 
niseală, în dauna avutului ob- • 
ștesc, dau tîrcoale tarlalelor și • 
ariilor de treieriș, „ciugulind" cu I 
sacoșa, cu sacul sau chiar cu I 
carul. Recent, sătenii din Hîr- . 
sești de Argeș au fost martori I 
(și judecători) la un proces cu I 
totul deosebit. Trei dintre con- ’ 
sătenii lor — Gheorghe Stan, Ion I 
Costache și Gheorghe Coșe- I 
reanu — au compărut in fața * 
instanței, ca hoți. La sesizarea a 
cooperatorilor, organele de mili- I 
ție i-au prins pe aceștia furînd | 
porumb, din tarlaua cooperati
vei, cu căruța. Procesul public a I 
fost plin de învățăminte. I 
Cei trei „ciugulitori" din • 
avutul obștei au fost condam- a 
nați la peste trei ani, fiecare. I 
Cu carul au vrut să ia, cu carul | Ii s-a dat ! ,

Pentru |
gospodine !Lipsa de prevedere în manevrarea substanțelor insecto-fun- l gicide provoacă uneori acciden- I te foarte grave. Familia Duml- I tru Dădăcuș (comuna Todiseni ■ — Botoșani) a deparazitat o ca- I meră. După cîteva zile, o fetiță | de 9 ani a decedat. Folosise lenjeria de pat din încăperea res- I pectivă. O vecină, care a lucrat I cîteva ore la mașina de cusut ' (situată în aceeași cameră), pre- I cum și Dumitru Dădăcuș, capul I familiei (care a dormit o I noapte în încăpere) au fost inter- . nați la spital în stare foarte I gravă. Nefericita întîmplare I cheamă la respectarea cu strictețe a recomandărilor privind fo- ! losirea acestor substanțe toxice. I

Cei cu musca | 
pe căciulă

Să fie o... ciudățenie ? Cele I 
mai multe sesizări, privind aba- | 
terile de la regulamentul de cir
culație pe drumurile publice, vin i 
de la pietoni. Nu încape nici o I 
îndoială, avem multe de repro- I 
șat unor conducători auto — de a 
altfel o și facem. Iată însă că | 
statistica indică o direcție cel | 
puțin curioasă : peste 60 la sută 
din accidentele de circulație, I 
produse în Capitală, se datoresc I 
...pietonilor care nu respectă ■ 
semnele și indicatoarele respec- I 
tive. Cu alte cuvinte, înainte de I 
a arunca gîsca în traista altora, I 
să ne scuturăm bine de fulgi... | 

Unde nu-i | 
cap... |Constantin Flath, contabil . principal la șantierul 807 din ! Găești, aparținînd întreprin- | derii nr. 8 construcții-montaje . din Capitală, a încheiat un con- I tract pentru 70 000 cozi de u- | nelte (în valoare de peste . 700 000 lei) cu cooperativa agri- I colă de producție din Viforoasa- | Mureș. Pînă aici nimic deose- . bit. Ceea ce surprinde, este I faptul că nimeni din conduce- I rea șantierului nu intenționase ■ să încheie un asemenea con- | tract. Contabilul îl făcuse cu de I la sine ...autorizare. în ce scop ■ — aceasta vor stabili organele I de resort. Reținem, însă, un I fapt cu totul inexplicabil : deși sesizată asupra falsului și, prin urmare, interesată în soluționarea cazului, cooperativa din Viforoasa o ține morțiș : „Fals- nefals, noi ne vedem de treabă. Cozi ați vrut, cozi vă dăm". Șl vagoanele continuă să sosească pe adresa șantierului. Treabă fără cap 1 (Și atunci, de unde atîtea cozi ?).

Rubrică redactată de : 
Ștefan ZiDARlȚĂ 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

beneficiind și ei din plin, la vremea lor, de avantajele pisălogului și piuliței. Ne mai întrebam cum o fi primit comerțul noutatea.— Am dori, intrăm noi direct în subiect, să ne prezentați și nouă pisălogul.— Pisălogul ? — întreabă președintele cooperativei. Ah, da, pisălogul I Ei bine, să știți că nu-1 mai facem !...— ?!— Nu ne-am înțeles cu comerțul esupra prețului. Dar vă putem prezenta alte articole noi, create pentru gospodăria omului.Ne-a fost prezentată pe loc o listă cu articole de uz casnic despre care, culmea culmilor, tovarășii de la „Tehnometalica" vorbesc la modul foarte serios cum că ar fi noutăți.După cite reținem, în oapul listei se afla noutatea noutăților, articolul nemaivăzut și nemaicunoscut de nimeni : fărașul.— Dar de ce ziceți că e nou acest articol care se numește, dacă înțelegem noi bine, făraș ? — l-am întrebat, oarecum cu jenă, pe tovarășul președinte.— Păi, e nou pentru că, spre deosebire de altele, acesta pe care-1 fabricăm noi are., o întăritură la coadă.Un tehnician ne citește în continuare lista „noutăților". Publicăm cîteva pentru a-și face și cititorul singur o idee despre seriozitatea cu care cooperația meșteșugărească se ocupă de realizarea unor noi articole de uz casnic (transcriem direct din registru) : suport ghiveci flori; bidon benzină ; găleți pentru puțuri americane ; cușcă pliantă pentru păsări j „aparat" pentru scos coceanul mărului ; colțare pentru galerii..— Cam puține articole noi produ- . ceți.— Unde sînt cele 50—60 de articole noi, cu care vă lăudațl ? — întreabă iritat președintele.— Ei, dacă e vorba așa, stați că vi le citesc pe toate — spune tehnicianul.Și incepe :— Făraș cu întăritură la coadă | pisălogul e refuzat de comerț; lacăte tip „X" pe care nu le facem pentru că nu avem bază materială ! trei tipuri de jucării pe care, tot așa, nu le producem i pompa de bicicletă, care nu se știe ce e cu ea ( clopoțelul de bicicletă, care încă nu-1 facem...Cu totul dezarmat, tovarășul președinte ne întreabă pe neașteptate :— Știți de ce nu ne putem ocupa noi ca lumea de realizarea produselor noi, originale ?— Nu știm.— Ne face impresia că reprezentanții comerțului din județe habar n-au ce se cere pe piață și ce nu se cere. Ei știu una și bună : cînd producem un articol nou, în loc să se uite bine Ia el, să-1 studieze, să-și dea părerea despre necesitatea lui, se uită la preț Dacă prețul e mic, articolul este contractat — indiferent de calitate, de necesitate. O a doua cauză pentru care ne prezentăm slab la capitolul noutăți o constituie lipsa de materie primă. Nu ni se repartizează — asemeni unităților de stat — materii prime după necesități. Atunci ce facem ? începem să umblăm prin întreprinderi și să depistăm ce prisosește altora Luăm tot, indiferent ce, pentru că nu avem altă soluție, atelierele trebuie să producă. Acest mod anacronic de aprovizionare ne creează însă tot felul de greutăți. De pildă : inițial ne propunem să producem articolul „X", care necesită o anumită materie primă. Pe teren, însă, se în- tîmplă adesea să nu găsim acea materie primă, ci alta. Și așa se face că în loc de articolul „X" apare articolul „Y“. O a treia cauză : nu înțelegem de ce comerțul local, ca factor cunoscător al pieței (doar studiază, se zice, cererea de consum 1), nu ne prezintă o listă cu articole de care crede că este nevoie. Neavînd o astfel de listă, lucrăm la întîmplare și, firește, preferăm să producem articole obișnuite. Nu putem risca, ne e teamă să nu ne respingă comerțul articolele noi (!?).Concluzia : Cooperativa meșteșugărească „Tehnometalica" (și nu-i sin-

gura I) de la care cetățenii așteaptă multe, are de înfruntat o sumedenie de bariere. Dar aceasta nu explică cîtuși de puțin „noutățile" răsuflate, faptul că este prezentat drept nou... făcălețul secular. Să fim bine înțeleși : n-avem nimic de obiectat că industria sau cooperația meșteșugărească produc fărașe, ghivece pentru flori și făcălețe. Foarte bine că produc, este vorba de obiecte permanent necesare în orice gospodărie. Dar la atît trebuie să se limiteze oare producția ?Tovarășul președinte ne-a vorbit despre greutăți, despre modul cum tratează comerțul problema apariției noilor articole gospodărești. Foarte bine. Dar ne-am fi așteptat ca cel puțin cu aceeași claritate și obiectivitate să ne vorbească și de spiritul rutinier care s-a cuibărit și e pe cale să se încetățenească Ne-am fi și despre care pri- lnova, de game va-
și e pe cale să în unitatea ce o conduce, așteptat să ne vorbească Indolența unora dintre cei mese leafă în scopul de a a impune producerea unei _ riate de articole necesare în gospodărie și de care piața duce cronic lipsă. Dar despre toate acestea tovarășul președinte n-a suflat o vorbă. A rămas adeptul sfintelor „cauze obiec- tive", care sînt tot timpul fluturate prin ședințe și consemnate întru acoperirea răspunderii în procesele verbale. Cooperația meșteșugărească are însă capacitatea de a lucra alt- feL Numai că a inova realmente înseamnă consum de inteligență și energie, înseamnă consum de timp, frămîntări. Pe cînd dacă inovezi fărașul, fie el cu... întărituri la coadă (pregătit probabil pentru cărat pietre de moară) e mult mai simplu, e comod, nimeni nu consumă nimic, „cauzele obiective" te acoperă bine, ca o plăpumioară caldă, iar leafa merge înainte.Un alt sector care ar trebui să producă articole de uz casnic noi, adică din acelea care nu au mai fost pe piață sau au fost într-o variantă inacceptabilă, este industria locală. Am vizitat deunăzi direcția generală a acestui sector. Cum a auzit despre ce e vorba, tovarășul director general ne-a și prezentat o listă (foarte lungă) cu noutăți i pe puțin 200 de articole originale. Curioși, am parcurs lista acestor „noutăți" și am rămas din nou surprinși. Iată ce scria pe listă (spicuim întocmai) : cataramă AM/CF ț lanț al. eloxat Lj nasturi al. elox. N; cataramă CF î cordon c | rezervor de apă cu rob. ; apometru ț masă i dibluri. scaune, suport și furcă telefon.Sînt bune toate astea. Piața are desigur nevoie de cataramă CF și de apometri APMN. Dar niște articole de uz casnic făcute anume ca să ușureze gospodinelor munca lor din casă nu aveți ? Nu există pe piață nici un fel de soluție . sau pastă de scos pete, nu există storcătoare pentru produs băuturi răcoritoare, nu există aparate pentru aprins aragazul comod și fără... riscul chibriturilor, nu avem „roboți", de bucătărie și de spălat vesela, nici cîntare alimentare (cu arc, de mărimea unui _ termometru, atît de practice în orice gospodărie), tigăi de prăjit fără grăsime, apărate electrice pentru maioneză și spumă, aparate pentru lustruit parchetul, bureți speciali pentru geamuri, dulăpioare sanitare pentru uz gospodăresc, truse destinate obiectelor de întreținere a încălțămintei, atomi- zoare cu dezinfectante casnice (există dezinfectante aromatizate, care în camere un miros cîrlige cu soluție de șat în bucătării și t carton pentru excursii, saci de plastic cu fermoar pentru îmbrăcăminte, casete din material plastic compartimentate pentru diverse întrebuințări, după cum alte obiecte, între care oala de fiert sub presiune, existente la un moment dat, au dispărut pur și simplu.Ne-am opri asupra unui exemplu, din cele mai flagrante : există în țară un parc de zeci și zeci de mii de autovehicule | se dezvoltă producția proprie de autoturisme. Dar pînă în ziua de astăzi cooperația sau industria locală nu au trecut la producția centurilor de securitate — care, așa cum dovedește experiența internațională, reduc la jumătate proporția accidentărilor grave. E oare atît de dificilă realizarea unor astfel de centuri — chingă de sfoară.

cu două cîrlige șl o cataramă — care ar avea o piață de desfacere atît de largă și efecte atît de salutare îȘeful „sectorului noutăți" ne-a întrerupt firul. Nu știu ce voia. Poate că voia să ne pună la ureche placa uzată a „cauzelor obiective". S-ar părea totuși că tehnicienii, de toate gradele, inginerii de concepție, directorii și adjuncții lor, ba chiar directorul general al industriei locale, adjunctul Iul, inginerul șef și ceilalți pe care nu-1 mai pomenim din lipsă de spațiu, s-au hotărit să întreprindă ceva Ce ? Nu știm și chiar dacă am ști, nu am consemna. De ce ? Pentru că de prea multe ori ne-am ales cu promisiunile. Am preferat să întrebăm :— Dar cu păcați ? nimic, nie?- Ba vreme, ne prezintă o listă cu articole noi pe care ne propune să le producem.Rezultă, deci, că criticile nu sînt întemeiate ? Dacă prezintă liste cu titluri înseamnă, în mod logic, că reprezentanții comerțului local studiază cererea, și mai ales văd cu ochii lipsurile din rafturi, se orientează și impulsionează prin cerere industria locală. Am cerut, din pură curiozitate, o listă a noutăților solicitate de comerț. A- proape de necrezut I Iată ce-a ieșit din studiul comerțului local, ce lucruri noi cere el să fabrice industria locală : aparat de tăiat ceapă, cuțit de curățat cartofi, stropitoare de grădină, albii pentru copii, rezervor de apă de 5—10, ba chiar 20 de litri... Lucruri foarte utile, nu negăm, dar acestea pot fi considerate noutăți ?Ce mai putem adăuga ? Cînd privești la listele cu vechituri pe care producătorii și comerțul le prezintă drept NOUTĂȚI, ai senzația că te afli in fața unei alianțe a birocrației și rutinei împotriva spiritului novator. Aceste liste cu vechituri nu zac acolo în birourile celor care le-au dat viață, ele tși iau lunar, trimestrial, semestrial și anual zborul. Se unesc unele cu altele, se pune vechitură lingă vechitură și din toate iese o informare mare și bogată, care vorbește în termeni ambigui despre „preocuparea unităților pentru realizarea de noi și noi articole".Socotim că e inutil să continuăm cu exemplificările. Cerem In țchimb cu toată fermitatea ca forurile competențe să pună capăt acestui stil de lucru și, în cel mai scurt timp, să analizeze posibilitatea realizării unei game variate de articole de uz casnio — alăturînd articole noi, interesante, utile, celor de primă necesitate care trebuie, bineînțeles, produse în continuare, mereu mai frumoase, mai trainice și de mai bună calitate. Precizăm cu toată claritatea : nu este vorba de a se cere noutăți de dragul noutăților, sau inovații pe plan mondial. E vorba de articole necesare pieței, gospodăriilor, care nu s-au mai produs la noi, care sînt cerute și așteptate de consumatori. Cerute și așteptate de mult.Și poate că, în prealabil, cei tn drept vor reuși să definească, pentru ei înșiși și pentru toți producătorii, conținutul real și corect al noțiunii de „produs nou".

comerțul cum v& !m- Reprezentanții lui nu vă cer conviețuiți în deplină armo-nu, Comerțul, din vreme în

• My fair lady : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 
16,30 ; 20,15.
• Bărbați in deplasare (In cadrul 
„Zilelor filmului din R. P. Bulga
ria") : REPUBLICA — 10 ; 12,15 ; 14,15 ;
16.30 ; 20,15.
• Un glonte pentru general : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2 979)
— 20, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 19,30.
• Omul, orgoliul, vendetta: FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, Ia grădină — 19,30.
• Soarele vagabonzilor : MELODIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,------
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tigrul : VICTORIA — 8,45 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR
— 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,15 ; 18,30 ; 
20,45, ARENELE ROMANE — 20, GRĂ
DINA DOINA — 19,30.
• Micii luptători : CENTRAL — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Creola, ochll-țl ard ca flacăra : 
LUMINA — 9,30—15,45 în continuare ;
18.15 ; 20,30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
O Cavalerii aerului : DOINA — 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—15,45 
în continuare ; 18, la grădină — 20.
• singurătate în doi UNION — 15,30.
• Totul de vînzare I UNION — 18 ;
20.30.
• Totul pentru rls I TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• VIrsta ingrată : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,30, la grădină
— 20.
• Contesa Cosei î ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
• O chestiune de onoare : BUZEȘTI
- 15,30 ; 18, la grădină — 20, VOLGA
— 9,30—14,30 în continuare ; 17,30 ;
20,15.
• Noaptea generalilor s DACIA — 8—
20.30 în continuare, POPULAR —
15.30 ; 19.
• Omul momentului : BUCEGI — 9 ;

13,30 ; 16 ; 18,15, Ia grădină — 20, 
în continuare ;

GLO- 
18,15 ;
13,30 ;

11,30 ;

MIORIȚA - 9,30—13,30
16 ) 18.15 ; 20,30. Șl la tn doi tați : UNI- 

grfidlnă — 20. 
aer t LIRA —

• Am două mame
REA - 15,30 ; 18.
• Aruncați banca
15,30 ; 18, la grădină — 20.
• A trăi pentru a trăi 1 DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Iconostas : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• La dolce vita 1 COTROCENI — 
15,30 : 18 ; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : MOȘILOR.
— 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30, 
PACEA — 16 ; 18 ; 20.
• Neimblînzita Angelica : CRÎNGAȘI.
— 15,30 ; 18 ; 20,15, RAHOVA - 15,30 ; 
18, la grădină — 20.
• Sherlock Holmes : FLOREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 "" ------ ”
RORA - 9 ; 11,15 
la grădină — 20.
• Comisarul X șl 
verzi" : VIITORUL 
VITAN — 15,30 ; 18,
• Tinerețe fără bătrtnețe : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20, PROGRESUL — 15.30 : 
18, la grădină — 20.
• Drumuri : PROGRESUL — 20,15.
• th umbra coltului : FLACĂRA — 
t5,30 ; 18 ; 20,30.
• Stngeroasa nuntă macedoneană : 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Căsătorie din interes : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 19,30.

18,15 ; 20,30, 
13,30 ; 16 ;

banda „Trei 
— 15,30 ; 18 ; 
la grădină —

AU-
18,15.

• Teatrul de stat de operetă (la gră
dina Boema) : Secretul lui Marco 
Polo — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" : 
Photo finish — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Omul care a văzut 
moartea — 20.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Birlic — 10,30.

Gh. GRAURE

10,00 — Limba franceză (reluare). 
10,25 — Ce-ațl dori să revedeți 7 
Spectacolul de teatru „Fum- de 
Faulkner. Distribuția : Fory Eter- 
le, Mircea Albulescu, Boris Cior
nei, Virgil Ogășanu. 11,25 — în
chiderea emisiunii de dimineață.

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — Lumea copiilor : Povestea circului (II) — 
emisiune de George Sbârcea. 17,50 — Clopoțel ’69. 18,15 — Studioul școla
rilor : Doi români pe acoperișul lumii. 18,45 — Cîntece populare românești 
și ale minorităților naționale. Program susținut de orchestra sindicatelor 
din Timișoara, orchestra șvăbească din Jlmbolla și formația de tambu- 
rașl din Beregsăul Mic. 19,00 — Cu carul de reportaj la... Ploiești (trans
misiune în direct). 19,30 — Telejurnalul de seară — Buletin meteorologic. 
20,00 — Tele-cinemateca — Festival Gerard Phillpe. Filmul fantastic : 
„Pămînt fără stele". 21,40 — Reflector. 21,55 — Teleglob — emisiune de 
reportaje și documentare : Noua Zeelandă. 22,15 — Telejurnalul de noapte 
și buletin meteorologic. 22,30 — Publicitate. 22,35 — Convorbiri literare : 
„Marine" — poeme de Lucian Blaga, Ion Barbu, Ion Vinea, Ion Minu- 
lescu, Nina Cassian, Nichlta Stănescu ; Vitalitatea prozei — dialog : Eugen 
Barbu — Nlcolae Ciobanu ; Autoportretele lui Tudor Arghezi — prezintă 
Emil Mânu ; Micro-medalion Camll Baltazar ; Cărți șl autori. 23,25 — în
chiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)Deși in fiecare an s-au luat măsuri ca prin contractele încheiate cu producătorii să se asigure intrările în fondul de stat la nivelul sarcinilor din planul de stat (pentru anul 1969 contractarea s-a realizat în proporție de 102,1 la sută), totuși, realizările de pină acum arată că contractele sînt încă departe de a demonstra că au fost privite cu seriozitate de foarte mulți producători. Este edificator faptul — subliniat, de altfel, și în raidul publicat în „Scînteia" nr. 8174 — că, pînă la 1 septembrie a.c., intrările la fondul de stat de legume reprezintă numai 58 la sută față de cantitățile contractate cu termen de livrare pînă la aceeași dată, iar la fructe numai 84 la sută. Sînt județe ale căror realizări pînă la 1 septembrie a.c., comparativ cu cantitățile prevăzute în contracte a se livra, arată o situație cu totul nesatisfăcătoare, ca de pildă județul Galați cu realizări de numai 35 la sută, Ilfov, Ialomița, Dîmbovița și Iași — 46 la sută, Sibiu — 47 la sută, Botoșani — 31 la sută, Cluj — 51 la sută, Brăila — 36 la sută, Bacău — 35 la sută. O atare situație are, desigur, consecințe negative asupra aprovizionării populației, dar in egală măsură are importante consecințe negative și a- supra rezultatelor economico-finan- ciare ale întreprinderilor pentru valorificarea legumelor și fructelor. Ca orice organism economic, și întreprinderile de legume-fructe sînt organizate corespunzător volumului de activitate planificat, bazat în întregime pe contractele încheiate cu pro

ducătorii | de aceea, orice nerespec- tare a contractelor de către furnizori Înseamnă cheltuieli care se fac cu funcționarea zilnică a depozitelor, magazinelor, autocamioanelor, instalațiilor, utilajelor, salariile lucrătorilor din centre și din întreprinderi
zurile de nerespectare a contractelor, la care m-am referit, au adus Insă serioase prejudicii întreprinderilor de legume și fructe. Rezultatele bilanțului pe primul semestru al anului 1969, ca și rezultatele operative pe 7 luni scot în evidență că neîndeplinî-

acoperi pagubele provocate prin ne- livrarea produselor.Cu ocazia plenarei Consiliului U- niuniî Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din 28 ianuarie 1969, ca și cu ocazia vizitei făcute tn piețele Capitalei în iunie a.c., to

Obligațiile contractuale la livrările 
de legume și fructe

etc., fără ca aceste cheltuieli să poată fi recuperate prin valoarea produselor desfăcute.La baza raporturilor contractuale dintre producători și valorificatori stă cu echitate principiul consfințit prin hotărîrea amintită — și anume : producătorul să-și valorifice întreg rezultatul muncii sale, iar valorifica- torul să preia întreaga producție oferită. Legiuitorul a avut deci grijă ca producătorul să nu piardă prin nevalorificarea muncii sale, ceea ce înseamnă însă că nici valorificatorul nu trebuie să piardă ca urmare a ne- primirii produselor contractate. Ca

rea contractelor de către furnizori a determinat o pagubă pentru întreprinderile de legume-fructe de peste 39 milioane lei. Sînt întreprinderi la care aceste pagube constituie o frînă In desfășurarea activității. De exemplu, I.L.F. Ilfov municipiul București păgubește 4,4 milioane lei. Cluj 1,5 milioane lei, Teleorman 2 milioane lei, Prahova 3,5 milioane lei. Maramureș 1,3 milioane lei.Desigur, nerespectarea obligațiilor contractuale de către furnizor dă dreptul beneficiarului să aplice penalizările prevăzute de contract, dar penalizările sînt departe de a putea

varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în mod deosebit necesitatea ca furnizorii de legume și fructe să-și respecte obligațiile asumate prin contract, iar unitățile valorificatoare să urmărească îndeaproape îndeplinirea contractelor, să ridice la timp produsele din unitățile agricole, să ia măsuri hotărite împotriva celor care, prin nepăsare, prin lipsă de răspundere, creează greutăți în aprovizionarea ritmică a populației cu legume și fructe și, implicit, produc pagube atît producătorilor, cit și întreprinderilor valorificatoare.

Funcționează
eficient circuite

SPITAL UNIFICAT - 
DISPENSAR COMUNAL ?Pe fundalul marilor prefaceri sociale survenite în țara noastră în ultimul sfert de veac se înscrie, printre faptele cele mai demne de consemnat, organizarea unei vaste rețele de unități medico-sanitare în mediul rural (spitale, case de nașteri, staționare, dispensare comunale, puncte sanitare, farmacii, dispensare veterinare etc.), destinate să asigure populației o asistență medicală de calitate. In multe sate și comune au apărut edificii medico-sanitare', s-au ameliorat simțitor condițiile de lucru și de viață ale cadrelor medicale din mediul rural. Profesiunea de „medic de țară" a căpătat noi dimensiuni, situîndu-se pe o treaptă superioară, incomparabilă cu trecutul.Nu ne propunem să analizăm în a- mănunt modul de organizare și funcționare a unităților sanitare rurale, ci să reliefăm — pe baza constatărilor făcute în cursul unei recente anchete în județele Arad, Brăila, Tulcea, Bihor, Ialomița — un anumit formalism și provizorat care impietează asupra raporturilor dintre aceste celule de bază ale asistenței medicale la sate și forul lor imediat superior— spitalul unificat. Pentru a ilustra caracterul fragil al acestor raporturi, inserăm atît opiniile medicilor îndrumători din spitalele unificate, cit și pe cele ale medicilor din circumscripțiile sanitare rurale.In ce măsură spitalul unificat— eșalonul medical tutelar al circumscripțiilor sanitare rurale— își îndeplinește funcțiile sale de îndrumare și control în cele două compartimente ? Răspunsurile organizatorilor de sănătate din județe (dr. loan Popa — Bihor, dr. Romulus Vasilovici — Arad, dr. Anton Nicolae — Tulcea, dr. Camil Naum — Brăila, dr. Mircea Radulescu — Ialomița, dr. Aurelian Mazilu — Cluj etc) sînt dominate, în general, de o notă optimistă. Justifică realitatea acest optimism ? Din păcate, multe din celulele de bază ale asistenței medicale din mediul rural sînt in permanentă confruntare cu o serie de carențe de ordin organizatoric, care afectează serios însăși funcționalitatea lor. Ni s-a argumentat că spitalul unificat — format din tripticul spital, policlinică, dispensar (circumscripții urbane și rurale) —‘ tinde să devină un adevărat sistem al ocrotirii sănătății în teritoriu, că unitățile rurale fac parte din însuși trupul acestui edificiu. Teoretic, a- ceste afirmații sînt justificate și ele consacră principiile care au prezidat materializarea ideii de spital unifi- cat. Investirea unor mari unități spitalicești cu îndrumarea tehnică și metodologică a micilor dispensare comunale a urmărit în mod expres perfecționarea, modernizarea și ridicarea nivelului rețelei sanitare la sate.Sînt județe în care există spitale u- nificate cu un înalt grad de eficiență atît pe linie profesională, cit și pe linie administrativă. Sînt altele care se ocupă intr-o măsură prea mare de policlinicile din subordine și mai puțin de circumscripțiile rurale (exemple de acest fel vom întîlni mai peste tot), acestea fiind socotite un fel de copil vitreg. Nu rareori echipele de medici îndrumători din spitalul unificat care se ocupă de rețeaua rurală își concep activitatea în teritoriu ca pe un act formal, dacă nu o socotesc chiar o corvoadă. Tn orice caz, această activitate se desfășoară sporadic, neritmic.Un instrument capabil să aprecieze efectele concrete ale acestor activități nu există | dacă aruncăm însă o simplă privire asupra indicilor stării de sănătate (morbiditate, natalitate, mortalitate infantilă etc.) din- tr-un județ sau altul, observăm că a- cești indici sînt mai puțin favorabili tocmai acolo unde organizatorii de sănătate nu posedă o concepție prea clară cu privire la conceptul de spital unificat, la profilul atribuțiilor acestuia. Deși echipele de îndrumare și control sînt formate de obicei dintr-un număr de medici specialiști cu îndelungată experiență în profesie, pe teren, membrii acestor echipe se dedică cu

El 0 O ® OIntrucît situația de pînă acum trezește justificate frămîntări în legătură cu pierderile înregistrate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către numeroși furnizori, a devenit imperios necesar ca întreprinderile județene pentru valorificarea legumelor și fructelor să manifeste maximum de exigență în respectarea contractelor. Conducerile acestor întreprinderi trebuie să respecte în egală măsură obligația contractuală de a prelua toate cantitățile de produse oferite de producători de pe suprafețele contractate, ca și aceea de a pretinde producătorilor să livreze sortimentele și cantitățile contractate, iar, în caz contrar, de a pretinde desdăunarea contractuală întreg aparatul întreprinderilor de legume și fructe trebuie să se mobilizeze pentru impulsionarea producătorilor în îndeplinirea obligațiilor contractuale și pentru preluarea tuturor cantităților existente, la prețurile legal stabilite și în raport cu calitatea reală a produselor oferite. Lipsa de răspundere cu care unii producători privesc obligațiile contractuale nu trebuie să se reflecte în pierderile înregistrate pe seama banilor statului. Este de datoria fiecărui salariat din întreprinderile de legume-fructe și a fiecărei conduceri din unitățile furnizoare să ia toate măsurile necesare ca prevederile contractuale să fie respectate întocmai. Contractul trebuie să constituie cu adevărat legea de bază a părților, nu un petec formal de birtie.

ancheta medicală

mult zel unor probleme mărunte, de multe ori cu caracter strict administrativ (mișcarea cadrelor medii, conflicte de muncă, aprovizionare, întreținere, reparații curente, contabilitate, controlul registrelor și evidențelor etc.), de care ar trebui să se o- cupe alte persoane învestite anume cu asemenea treburi atît la nivelul spitalului unificat, cit și al direcției sanitare județene. Problemele medicale — ne-au relatat o serie de medici — sînt trecute pe planul doi. Că așa stau lucrurile, ne-o dovedesa și procesele verbale întocmite de membrii echipelor de îndrumare și control : multe din ele consemnează dorința medicilor din mediul rural de a primi un sprijin mai substanțial pe tărîm profesional.Dorinței medicilor, pe deplin justificate, de a ține pasul cu progresele medicinii contemporane, i se răspunde cu un curs de reîmprospătare a cunoștințelor în cadrul spitalului unificat, adesea sumar. Numeroase circumscripții își au sediul pe traseele marilor șosele naționale, fiind chemate adesea să acorde asistență chirurgicală de urgență. Nici un for metodologic nu s-a gîndit însă să afecteze cîteva zile, în cadrul acestor cursuri, asistenței de urgență în cazul accidenta- ților grav. Cine altul decît spitalul unificat este chemat să ia ini- iative de acest el?Cum să comentăm însă faptul că sînt medici, chiar tn județul Bihor (care stă mai bine din punct de vedere al organizării sanitare la sate), care nu au mai frecventat asemenea cursuri de ani de zile. Același lucru se poate spune și despre alte județe ca Ilfov, Ialomița, Mureș, Brăila, Vaslui etc. Mai curios este faptul că, deși se știe că un mare număr de medici de medicină generală girează în multe comune și funcția de medic pediatru și că au nevoie, prin urmare, de o familiarizare cu problematica acestei specialități, foarte puțini dintre ei au beneficiat de privilegiul de a lua contact măcar, timp de două săptămâni, cu noutățile din pediatrie. Paralel cu aceste cursuri, ținute sub egida spitalului unificat, au loc deplasările echipelor de medici îndrumători în teren, după un grafic' bine stabilit. Aceste deplasări au îpsă, de obicei, caracterul, unor scurte vizite de curtoazie, în' răstimpul cărora se schimbă mai de grabă amabilități; medicul de circumscripție prezintă un fel de raport, se semnează un proces-verbal... Reprezentanții spitalului unificat se duc apoi precum au venit, — atunci cînd vin 1 — căci am întîlnit circumscripții rurale care n-au mai fost de multă vreme vizitate de nimeni. O discuție profesională serioasă, o consultație intr-un caz mai dificil sînt evenimente rare. Faimosul grafic de deplasări ale medicilor din spitalul unificat se desfășoară mecanic, în mod nediferențiat : același buget de timp se afectează, de obicei, tuturor circumscripțiilor, fără a se avea în vedere situațiile speciale din t®-en. Or, în fiecare județ sînt zone cf | î nevoie de un sprijin mai substanțial fie datorită unei anume morbidități, fie experienței mai reduse a medicului de circumscripție.Dacă în momentul de față nu există încă un regulament al spitalului unificat (am aflat că un asemenea' act este în curs de elaborare și că deocamdată se prezintă cit se poate de voluminos : circa 300 de pagini 1), la îndemîna organizatorilor de sănătate stau însă acte normative, instrucțiuni. îndrumătoare tehnico-metodo- logice, care fixează cu rigurozitate cadrul activităților de ocrotire a sănătății la sate. Sînt unități în județele Olt, Gorj, Maramureș, Brăila, Ialomița etc care nu dispun de secții paralele de medicină generală de copii și a- dulți, nu au săli adecvate de tratament, funcționează în condiții neigienice. Tn acest caz, în ce se manifestă rolul de for organizatoric al spitalului unificat ? Acolo unde au fost aplicate și respectate normele organizării sanitare și rezultatele sînt altele (județul Bihor, de pildă). Superficialitatea care planează asupra activității de îndrumare și control a generat situații inadmisibile — comune și sate complet descoperite, fără asistență medicală — , ori comune cum sînt Scoarța, Mătăsari, Novaci — Gorj, unde, adăugîndu-se lipsa de preocupare a consiliilor populare, lăcașurile de sănătate sînt într-o stare deplorabilă. Există apoi circumscripții rurale doar cu numele, fără a dispune de cele mai elementare instalații. Ni s-a argumentat că de latura administrativ- gospodărească se ocupă cu precădere administrația spitalului unificat, funcționarii direcțiilor sanitare județene. Numai că acest sprijin se materializează doar pe linia unui control financiar și economic, care, desigur, își are locul și importanța sa. Administratorul de spital nu are însă calitatea să ridice un deget pentru a hotărî compartimentarea serviciilor medicale, de pildă, într-o unitate din subordine.Sistemul spitalului unificat — după cum ne indică și titulatura și învestitura sa — trebuie să-și realizeze în totalitate funcțiile sale de îndrumare și control, de sprijin efectiv acordat micilor unități din mediul rural, să se preocupe în permanență de nivelul profesional al cadrelor care lucrează în dispensarele comunale, de starea bazei materiale a acestora, veghind în permanență la bunul mers al acestor unități.Este de datoria Ministerului Sănătății — care efectuează în momentul de față o analiză complexă a situației unităților rurale în vederea lichidării; carențelor existente — să acționeze cu hotărîre pentru ridicarea nivelului asistenței medicale la sate, stabilind neîntîrziat raporturi precise între actualele foruri teh- nico-metodologice și micile unități medico-sanitare.
G. CUIBUȘ
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jagina economica
oblemele realizării integrale a planului pe acest an

și sarcinile pe 1970 în dezbaterea colectivelor

\ de secții, sectoare și ateliere din întreprinderi

Munca 
și disciplina 
în centrul 

dezbaterilor
tare din pag. I)

ția secției s-au „cronici- zat“, s-a propus ca acestea să fie riguros și neîntîr- ziat clasificate, pentru a se putea ști care le sînt rădăcinile și cine poartă răspunderea pentru tolerarea lor.Un număr mare de propuneri au vizat mai buna folosire a suprafețelor productive, raționalizarea fluxurilor tehnologice, mecanizarea și automatizarea unor operații, în vederea reducerii consumului de manoperă și ușurării muncii. Pozitiv este faptul că, aproape în toate situațiile, propunerile au fost concrete, judicioase, indicîn- du-se pe cît posibil data și factorul care să răs

pundă de înfăptuirea lor.Dincolo de acest cîștig material cu care s-a soldat adunarea secției de aparataj și echipamente de frînă de la uzinele „23 August" din Capitală, cu mult mai însemnat este cîștigul de ordin politico-moral. A fost o adunare deschisă, propice afirmării spiritului combativ, analitic, a ideilor novatoare, ostile rutinei și mulțumirii de sine. In care s-au precizat concret căile pe care colectivul de aici va obține cu siguranță noi și importante succese în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în acest an și în anul viitor.

La semnalele ziarului...

jorespunzătoare din , secției, indicînd, 'ițind a fos* cazul, i ce se iac răspun- . de menținerea ne- urilor. Ei au arătat, , ce rol trebuie să o organizație de par- 1 mijlocul unui code muncă, cum tresă dinamizeze ener- l inițiativa oameni-i vederea realizării plare a planului, aca, ordinea, discl-rfispunderea — iată 1 de afiș" al dezba- Nu a existat vor- care, intr-un fel iltul>, să nu se fi asupra acestor pro- ■. S-a reliefat că, iisciplina în muncă îmbunătățit față de •ecuți, totuși în acest ‘1 stăruie unele deși nu s-au valori- mtens toate rezer- e creștere a produc-ii muncii. Numai ? ■■țîrșitul lunii au-’‘fost înregistrate “/om absențe ne- , aproape egalul ■ii de ore supli- ofe'ectuate. Cau- piti însemnate ri- □ au fost ana- dete fețele. Dar, să -cit analiza în cenlor, a impre- lingiica opinie de 5t Ar prezenți la ■a ăotriva tutu- ■ară — a-osarltfel în țe- ;rtatne — care lentiți prin sec- vaa oricărei iui și lipsă de . în muncă.. Cu .satisfacție a fost i de colectivul sec- >unăoară, propune- aistrului Gheorghe ide a se recurge în la imputarea made sus și pînă tuturor consecințe- decurg din încăl- tuligațiilor de către salariați ai secției, nomentul să se în- i de ndi toți că pro- I de .'huncă are 8 vrebuie să lu- 1 mai puțin, a

spus Ion Borșa, șef de echipă. Maiștrii, și noi, șefii de echipă, avem datoria să pontăm pe fiecare muncitor în raport de ceea ce a lucrat și nu după cît a stat în uzină. Așa vom face de acum înainte !“In raport direct cu întărirea disciplinei și a simțului de răspundere în muncă, au fost dezbătute și problemele îmbunătățirii programării operative a producției și ale organizării superioare a locurilor de muncă, domenii pe care, de la o vreme, conducerea secției le-a cam scăpat din mînă — după cum spunea Ion Surghie, șef de echipă. S-a cerut ca tehnologii de secție și celelalte cadre ale uzinei care răspund de rezolvarea acestor probleme „astăzi baricadați a- colo, în față, (n.n., în pavilionul tehnico-adminis- trativ) în birouri, unde croiesc doar planuri peste planuri — cum se exprima plastic un șef de echipă — să fie puși de urgență în contact cu realitățile zilnice ale secției".Realizarea riguroasă a sarcinilor mult superioare în lunile care au mai rămas din acest an, dar mai ales a celor din anul viitor, cînd planul va fi cu peste 25 la sută mai mare decît cel din 1969, impune, după cum au arătat mulți dintre vorbitori, asigurarea aprovizionării ritmice a secției cu materiale, subansamble, scule și piese de schimb. S-a arătat că soluția constă, în primul rind, în mai buna organizare a cooperării între diverse compartimente ale uzinei.Calitatea producției a constituit un alt capitol al discuțiilor. Cei care au dezbătut această problemă’ au precizat că sarcinile mobilizatoare din a- nul viitor exclud lucrul de proastă calitate, din cauza căruia în prezent se irosește multă manoperă. Intrucît defectele de fabricație, care compromit o parte din produc

Unde sînt 
producțiile 
„record"?

(Urmare din pag. I)prezent între serviciile de concepție ale combinatului și colectivul de tehnicieni din cadrul oțelăriei — și aceasta, în detrimen- tuul calității oțelului. Va trebui să stabilim tehnologii specifice, precise pentru fiecare marcă de oțel. Pentru a realiza însă acest lucru, specialiștii de la concepție au obligația să-și facă datoria, să nu mai lase ca greutățile să cadă în exclusivitate pe seama colectivului de la oțelărie".Cerințe vechi, puse și cu alte ocazii, dar neîndeplinite. Din nou s-au analizat și problemele referitoare la activitatea celorr lalte sectoare din cadrul., oțelăriei — fabrica de var, de blocuri dolomitice și baza de fier vechi — cauzele deselor defecțiuni mecanice care se înregistrează la aceste fabrici, în acest sens, ing. Nicolae Irimia a cerut ca personalul de întreținere să-și însușească metodele preventive, pentru a pre- întîmpina apariția defecțiunilor. Adică, aceeași cerință pusă cu mult timp ’ în urmă la oțelărie și în întregul combinat. La rîn- dul său, maistrul Milevoi Cristea s-a referit, pe larg, la o serie de neglijențe inadmisibile, atît ale constructorului, cît și ale beneficiarului, care au

făcut ca hala bazei de fier vechi să fie improprie pentru desfășurarea unei activități satisfăcătoare. Nu s-a soluționat nici problema dotării atelierului mecanic, cei de aici neputînd interveni energic — pe parcursul procesului de producție — în vederea înlăturării diverselor defecțiuni tehnice sau tehnologice.Așadar, o... paradă a neajunsurilor și nimic mai mult. Dezbaterilor din această secție le-au lipsit spiritul autocritic și nimeni n-a tost tras la răspundere pentru neîn- deplinirea marilor sarcini legate de bunul mers al oțelăriei,. Sînt ^decise., con-. ducerile, .. secției, și, .corn-. binatului să pună capăt cauzelor acestor.. neajunsuri, să redreseze neintîr- zi-ac activitatea de realizare a planului în acest an și în anul viitor ? Ce garanții există că se vor recupera neintîrziat restanțele ia producția de oțel ? Poate că acestor intrebări le vor da răspuns, peste puțin timp, adunarea generală a salariaților Combinatului siderurgic Galați, precum și reprezentanții Ministerului Industriei Metalurgice — for de resort care pînă acum nu s-a dovedit în stare să curme „hemoragia" pierderilor de metal la acest mare combinat siderurgic !

Respect pentru etica 
muncii!Ani de zile, la Trustul local de construcții Argeș schema de încadrare în unele posturi de conducere a fost garnisită din belșug cu persoane a căror pregătire profesională era literalmente străină de profilul funcției pe care o ocupau în urmă cu trei luni, ziarul nostru a dezvăluit această anomalie și, între altele, cazul lui Ion Păunescu, absolvent al unei școli medii, individ cu antecedente penale care, din I960, deținea „prin derogare" postul de... inginer șef adjunct.Reacția comitetului de direcție al trustului argeșan a fost promptă și fermă : s-a hotărît desfacerea contractelor de muncă lui Ion Păunescu și altor salariați care, cităm „nu erau absolut necesari producției" ; 9 salariați au fost reîncadrați pe posturi corespunzătoare studiilor și muncii prestate. Este bine că s-a curmat șirul abaterilor flagrante de la etica socialistă a muncii I

De răspunsuri 
formale n-are nimeni 

nevoieîn articolul cu titlul „Oameni strîngătorl— de pagube", publicat în urmă cu 5 luni, se critica situația financiară precară a uzinei „Balanța" din Sibiu, situație agravată de menținerea unor importante stocuri supranormative de materii prime și materiale. Răspunsurile trimise neintîrziat redacției de către întreprindere și forul său de resort conțineau nu numai justificările de rigoare, dar și unele promisiuni solemne că, în viitor, „lichidarea celor semnalate în ziar" va preocupa permanent comitetul de direcție al uzinei și personalul de îndrumare și control al Direcției generale mașini unelte din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Promisiunile nu au depășit Insă faza Intențiilor : organele bancare ne-au comunicat recent că, la „Balanța", volumul imobilizărilor In stocuri supranormative se menține ridicat. Mi

lioane de lei sînt suprastocate In magaziile întreprinderii. Așa se întîmplă cînd nu se extirpă rădăcinile pagubelor ; acolo unde spiritul de răspundere este atrofiat, pagubele cresc. Nici pînă acum nu s-a corelat cum trebuie planul de aprovizionare cu cel de producție | lipsa unui control preventiv exigent și oportun generează, In continuare, aprovizionarea cu materii prime și materiale peste necesitățile reale de producție | nu s-au identificat încă toate stocurile fără mișcare și de prisos, în vreme ce organizarea internă a producției constituie șl acum „izvorul" unor depășiri ale ciclului de fabricație și neritmicității acesteia și, deci, ale măririi nejustificate a stocului producției neterminate sau finite.Adică, pagubelor de acum 5 luni li s-au adăugat altele, noi. De un alt răspuns formal nu avem nevoie. Nu înseamnă că nu ne interesează cum și cînd se vor recupera de la persoanele vinovate pierderile respective, adică dobînzile penalizatoare la împrumuturile restante, care numai pe primul semestru au totalizat 261 000 lei. Și nici nu avem pretenția ca noul răspuns, expediat redacției, să poarte tot semnătura inginerului Alex. Mărgăritescu, director genera) în ministerul amintit.
„Alsica** va cămine 

o enigmă ?„Am avut toată speranța că în urma articolului apărut (este vOrba de „Alsica", publicat Ia 1 iulie a.c. la rubrica noastră intitulată „Contraste" — n.r.), Ministerul Energiei Electrice va lua măsurile cuvenite privind revizuirea prețului zgurei, dar speranțele noastre au rămas doar iluzii" — ne scrie ing. Anatolie Frunză, directorul întreprinderii industriale materiale de construcții Cluj. Iluzii pentru întreprindere; beneficii nemeritate pentru Ministerul Energiei Electrice și pierderi pentru economia națională. Mecanismul acestei triple corelații este simplu. Prin mărirea de5 ori a prețului de vînzare al unui... deșeu, adică zgura de haldă rezultată la Termocentrala din Aghireș, întreprinderea industrială materiale de construcții din Cluj pierde bani grei. Cărămizile fabricate la Cluj din zgura de la Aghireș, denumite „Alsica", nu mai sînt solicitate de beneficiari, pentru că sînt mult prea scumpe.Cineva poate să spună : ei, șl ce se pierde dacă nu se mai fabrică aceste cărămizi ! Poate că așa au gîndit și organele de resort din Ministerul Energiei Electrice, care nu au dat curs

semnalelor critice din ziarul nostru. Le reamintim consecințele : o investiție de 3 milioane lei, pe care statul a făcut-o în linia tehnologică de fabricare a cărămizilor, nu produce j ca urmare, beneficiarii n’J primesc anual 5 milioane înlocuitori de cărămizi. Cum directorul întreprinderii clujene mulțumește anticipat ziarului șl așteaptă o intervenție „care să salveze secția de la consecințele unei măsuri neprincipiale", dăm și noi asigurări că nu vom înceta „dialogul" eu Ministerul Energiei Electrice, decît în momentul în care problema „Alsica" va fi soluționată rezonabil. Adică, în interesul economiei naționale și nu prin prisma unor scopuri înguste, departamentale.
Și totuși, cine 

va suporta daunele?Cine va suporta daunele 7 întrebarea aceasta s-a pus, la 12 iunie 1969, unor foruri de resort din Ministerul Economiei Forestiere și era legată de consecințele tergiversării și amînării intrării în funcțiune a Combinatului pentru industrializarea lemnului din Caransebeș. Azi întrebăm din nou : Cine va suporta daunele ? Și iată de ce.In scrisoarea expediată redacției de Direcția combinatelor în construcție din Ministerul Economiei Forestiere ni se comunică cu seninătate că termenul de dare în exploatare a combinatului a fost „decalat" cu un an mai tîrziu, în deplină înțelegere cu Ministerul Industriei Construcțiilor De abia în trimestrul II 1970, la Caransebeș se vor obține produsele pe care economia națională le așteaptă din semestrul I a.c. In continuare, același for de resort afirmă că sînt garantate toate condițiile pentru respectarea acestui nou termen. Garantăm și noi că vom ține la curent cititorii cu mersul lucrărilor pe șantierul Combinatului de industrializare a lemnului Caransebeș. Decalarea de care a- minteam nu ține loc de răspuns Ia întrebarea pusă de noi la 12 iunie a.c. De aceea, o repetăm. Cei care greșesc pe banii statului, cei investiți cu răspunderea de a mînui banii poporului și care nu sînt în stare să-și facă datoria, trebuie să fie puși să plătească. Oare cadrele care au analizat în mai—iunie a.c. situația șantierului din Caransebeș (ele fac parte din Consiliul Economic, Comitetul de Stat al Planificării, centrala Băncii de Investiții) nu pot stabili cu precizie responsabilitățile și pe cei care au prejudiciat statul, prin tărăgănarea construcției acestui obiectiv industrial ?
„ORIZONT TEHNIC 

SUCEAVA ’69“Acțiunea de propagandă teh- nico-științifică „Orizont tehnic Suceava '69“, inițiată de Consiliul județean al sindicatelor și Cabinetul pentru probleme de organizare a producției și a muncii din Suceava, continuă pe un plan superior o serie de manifestări pentru generalizarea experienței înaintate din marile unități economice. Sub forma unor consfătuiri, dezbateri, mese rotunde, simpozioane se va realiza un amplu dialog intre specialiști și muncitori pe cele mai actuale teme de organizare științifică a producției și a muncii. în realizarea multiplelor activități preconizate își vor da concursul cercetători, cadre u- niversitare, precum și ingineri, maiștri din . principalele întreprinderi industriale sucevene.
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Prin măsuri practice 
se întărește 

cooperativa agricolă

O stație modernâ, de mare randament, de sortare ți preparare a betoanelor pe șantierul hidrocentralei Lotru

«”/ Vy0'- care însumează hanțele nutritive plus, se obține 
f/ Entitate de boa-7 vcltC UC DUCI'depănușați, Ini’, ot usca în numaiJ—12 zile cînd sînt Zk- - lanuri. Este un !i (fi mii de tone de boabe tăților agricole, econo-Olt, Dolj, Ialomița, Te- Jțele din sudul țării unde >* njtarea porumbului „e-ju s-a trecut peste tot 'alpinilor de porumb -"anele agricole, spe- nlicat consiliilor de lor cooperatori în- ■ită a acestei ac- ită o serie de coo- u avut dificultăți ilelor, ceea ce a scăderea produc- or din zootehnie ; nitățile în care se oate forțele la în- cțiune este tergi- cooperative situa- •dul țării unde, în există o mare bo- ■rețuri verzi care aș- silozate. In județul *1d agricole din Aș-

chileu Mic, Așchileu Mare, Panticeu, Mociu, Bonțida, Someșeni etc. au în- silozat între 100—800 tone de ierburi, leguminoase, resturi de la grădinile de legume, rogozuri și altele. în aceste unități a început recoltatul sfeclei de zahăr, ale cărei frunze și colete vor fi însilozate. în alte locuri s-a trecut la identificarea parcelelor de pe care știuleții vor fi recoltați „în pîrgă", iar cocenii vor fi tocați pentru siloz. Din păcate, majoritatea cooperativelor agricole ale județului se lasă greu antrenate în această acțiune. La cooperativa agricolă din Fizeșu Gherlei nu s-a însilozat nici un kilogram de nutreț, deși, din balanța întocmită, rezultă un deficit de 26 vagoane de furaje. Situații asemănătoare se întîlnesc și în alte unități. Unii președinți de cooperative agricole, ca Francisc Torok de la Căpușu Mare, loan Bîlc de la Dumbrava, ing. Vaier Ciobanu de la Apahida și alții, căutau să ne convingă că nu este tîrziu pentru realizarea silozului planificat. Or, experiența anilor trecuți a dovedit că toamna lucrările se aglomerează și, de obicei, în aceste cazuri, insiloza- rea este cel mai frecvent lăsată la o parte. Unele cadre de conducere din agricultura județului continuă să se mulțumească să constate deficiențele, să le consemneze sau să le discute, dar nu întreprind mai nimic pentru 

impulsionarea lucrărilor. Tovarășul Ilie Stănescu, directorul întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii Gherla, a preferat să ceară ca 6 din cele 8 combine de siloz existente să fie transferate la alte întreprinderi pe motivul că în raza sa de activitate „nu există interes pentru însi- lozare", în loc să organizeze folosirea utilajelor cu întreaga capacitate. Nici organele agricole nu acționează energic pentru intensificarea ritmului însilozării. Solicitînd părerea asupra acestor probleme tovarășilor Teodor Stănilă, director adjunct al Direcției agricole, și Teodor Trifan, vicepreședinte al Uniunii cooperatiste județene, în afara unui oftat și a unei ridicări din umeri, nu am putut înregistra nimic. Pentru că ei s-au mulțumit să transmită cooperativelor agricole indicații privind însilozarea dar nu au luat măsuri eficiente pentru traducerea acestora în viață. Oricit de bune ar fi indicațiile tehnice, dacă nu se acționează cu operativitate pentru aplicarea lor. efectul este iluzoriu.Specialiștii au stabilit că pentru a asigura echilibrarea rațiilor furajere, este nevoie de minimum 5 tone de nutrețuri însilozate de fiecare vită mare și 0,5 tone de fiecare oaie. Este nevoie însă ca aceste indicații să nu rămînă în scripte și referate, să se treacă de urgență la efectuarea lucrărilor. Acolo unde silozurile rămase 

din anii trecuți sînt insuficiente, este întru totul posibil să se folosească metoda însilozării la suprafața pămîn- tului, între baloți de paie, ceea ce asigură un randament ridicat de utilizare a mașinilor și reducerea cheltuielilor. Orice întîrziere in efectuarea lucrărilor amintite, orice zi pierdută duce la reducerea suculenței tul- pinelor de porumb, la deprecieri calitative evidente. Iată de ce este necesar să fie folosite cu întreaga capacitate combinele de recoltat porumb, mijloacele de transport și tocătorile mecanice de mare capacitate, să se organizeze temeinic munca, folosin- du-se, în această acțiune, forțele existente în fiecare cooperativă agricolă.Ținînd seama de urgența acestor lucrări se impune ca organele de partid și de stat, conducerile unităților agricole să-și concentreze eforturile pentru sprijinirea cu prioritate a cooperativelor agricole cu balanța furajeră deficitară, în scopul asigurării integrale a cerințelor de nutrețuri însilozate și creării unor însemnate rezerve pentru eventualele . perioade de secetă din anul viitor Este modalitatea cea mai eficientă pentru tivelor carne, turilor cole.
a contribui la creșterea efec- de animale, a producției de lapte și alte produse, a veni- bănești în cooperativele agri-

într-o suburbie a orașului Deva există o cooperativă agricolă. Pă- mîntul pe care-1 deține este roditor, membrii ei — oameni harnici și buni gospodari. Preocuparea de seamă a locuitorilor a fost dintotdeauna cultivarea pămîntului cu cereale și plante tehnice, legumicultura, pomicultura, creșterea animalelor. Rezultatele economice ale acestei cooperative a- gricole nu sint însă pe măsura posibilităților largi de care dispune, a sprijinului acordat de stat. Datorită producțiilor mici obținute, veniturile repartizate la ziua-muncă s-au redus de la 22 lei în 1962 la 15,32 lei în 1968, și nici în acest an nu se prevede o situație mai bună. Cu diferite prilejuri, cooperatorii au criticat în adunările generale, slaba activitate a consiliului de conducere, au sesizat în scris sau verbal acest lucru organelor județene. Au primit, în schimb, diferite promisiuni care au rămas doar vorbe goale, întrucît nu s-au luat măsurile necesare pentru curmarea din rădăcini a stărilor de lucruri care fac ca cooperativa a- gricolă să bată pasul pe loc.Cooperatorii de aici ne-au sesizat, într-o scrisoare trimisă redacției, că membrii consiliului de conducere nu își îndeplinesc sarcinile încredințate de adunarea generală, forul suprem al cooperatorilor, nu se preocupă de bunul mers al treburilor obștești, nu organizează bine munca, nu iau atitudine hotărîtă față de lipsurile existente. Mai mult,* președintele cooperativei agricole, Costică Ignă, abuzează de funcția încredințată, tnsu- șindu-și in mod Ilegal o parte din avutul obștesc. Se mai precizează că membrii consiliului de conducere nu țin seama de părerile cooperatorilor și lucrează mai mult după bunul lor plac.Din verificările făcute s-a constatat că cele sesizate de cooperatori sînt juste. Unii membri ai consiliului de conducere încearcă să arunce neajunsurile in activitatea economică pe unele nereguli din domeniul planificării. Inginerul agronom ne-a spus că producțiile slabe ce se obțin se datorează faptului că cifrele de plan primite de ta organele județene nu corespund condițiilor locale și din această cauză nu se pot face o amplasare și o rotație judicioasă a culturilor. Este un argument întemeiat și este de neințeles de ce nu se ține cont de părerile specialiștilor și ale consiliului de conducere atunci cînd se stabilesc cifrele de plan. Doar este știut că specialiștii, cooperatorii sînt cei care cunosc cel mai bine fiecare solă de pămînt, ce plante și ce sectoare de producție găsesc* condiții mai prielnice de dezvoltare in locul respectiv. Dar a arunca toată vina, toate neregulile ce se petrec 

în cooperativa din Deva pe seama acestei anomalii de planificare nu corespunde cu realitatea. Sînt alte cauze care fac • să se obțină producții și venituri mici, asupra cărora vrem să insistăm în rindurile de față.Consiliul de conducere nu se consultă cu masa cooperatorilor, nu ține cont de părerile acestora. Ca rezultat, ei nu sînt antrenați la rezolvarea treburilor obștești, nu contribuie la dezvoltarea economică a cooperativei. în toamna anului trecut, semănatul culturilor păioase a fost efectuat în condiții nepermis de proaste. Nu au fost respectate nici cele mai elementare măsuri agrotehnice. Cele 360 ha cu grîu au fost semănate în teren necorespunzător, fără a fi cel puțin grăpat. Ca rezultat, producția de grîu din a- cest an a fost mai mică cu 500 kg față de cît s-a prevăzut. Această anomalie putea fi evitată dacă exista preocuparea cuvenită din partea consiliului de conducere pentru organizarea muncii și asigurarea din vreme a tuturor condițiilor necesare. Timpul bun de lucru în cîmp nu a fost bine folosit, iar mecanizatorii au lucrat la voia întîmplării. Șeful secției pentru mecanizarea agriculturii face naveta la 90 km distanță de locul de muncă, iar mecanizatorii sînt din alte localități. Deci cu bună știință s-a făcut o treabă de mîntuială, care s-a concretizat în producții mici. Pe tarlale mai sînt însemnate suprafețe ocupate cu pomi răzleți și pilcuri de mărăcini care îngreunează efectuarea în bune condiții a lucrărilor .agricole. Nu se face o fertilizare corespunzătoare a fiecărei tarlale de teren în parte. Aceste stări de lucruri sînt adevăratele cauze care generează producțiile mici ce' se realizează în acea unitate agricolă.Rezultate nesatisfăcătoare se obțin și în sectorul zootehnic. Consiliul de conducere a analizat, în mai multe rînduri, această importantă ramură de producție, dar măsurile stabilite sînt anemice și în multe cazuri ele nu sînt înfăptuite întocmai. Astfel, producția medie de lapte obținută de la fiecare vacă furajată a fost anul trecut de numai 1571 litri ceea ce reprezintă foarte puțin dacă se au în vedere condițiile existente. Acest lucru este demonstrat și de faptul că majoritatea cooperatorilor obțin de la vacile ce le au în proprietate personală 3 000—3 500 1 de lapte în medie de la fiecare vacă. Pe primul semestru al acestui an, la cooperativă s-au realizat doar 650 litri lapte în medie pe cap de vacă, față de 1 480 litri cît este prevăzut pe întreg anul. Producția mică de lapte, cît și starea fizică proas

tă a animalelor sînt atribuite lipsei de furaje. Intr-adevăr nu se asigură cantități suficiente de furaje, iar cele existente sînt prost gospodărite. Dar lipsa de furaje se datorește, în mare măsură, consiliului de conducere, care nu se ocupă de asigurarea lor. Cooperativa dispune de 280 ha cu trifoliene, 100 ha cu finețe naturale, 250 ha cu pășuni, plus alte suprafețe ce se cultivă cu plante furajere pentru un efectiv de 680 bovine. Deci nu este vorba de lipsă de posibilități, așa cum au încercai unii membri ai consiliului de conducere să justifice, ci pur și simplu de o totală lipsă de preocupare pentru recoltarea și depozitarea acestora în condiții bune. Nu se iau măsuri eficiente pentru a se completa deficitul de furaje. Cu toate că s-a stabilit să se semene cu porumb în cultură dublă o însemnată suprafață de teren, la data de 1 august, deși trecuseră 15 zile de la recoltatul orzului, nu se semănase nici un bob. De asemenea, nu s-a strîns nici un kilogram de pleavă de la cerealele păioase recoltate cu combina.Acestea sint numai citeva din faptele care demonstrează inactivitatea consiliului de conducere, ca să nu mai vorbim de dezordinea care domnește la tot pasul în acea unitate 5 unelte, utilaje, materiale stau aruncate de-a valma, grajdurile sînt nereparate și nevăruite, iar membrii consiliului de conducere, cînd sînt întrebați, înalță din umeri în semn că nu au ce face, nu au brațe de muncă. Participarea redusă a membrilor cooperatori la lucrările agricole trebuie să dea de gîndit consiliului de conducere; comitetului de partid, cît și organelor agricole și de partid din cadrul județului. Nu-i este nimănui permis și mai ales organelor județene să dovedească pasivitate față de apelul cooperatorilor, de a se pune capăt risipei și dezordinii ce dăinuie în unitatea lor.Pentru curmarea acestor stări da lucruri este necesar ca Uniunea județeană a cooperativelor agricole să dea un ajutor mai substanțial membrilor cooperatori, pentru a face o analiză temeinică o modului în care muncește consiliul de conducere, să fie luate măsuri ca aceștia să-și îndeplinească cum se cuvine misiunea încredințată de adunarea generală, forul suprem al cooperatorilor. In același timp, cooperatorii trebuie să participe din plin la lucrările agricole, la rezolvarea cu spirit de răspundere a tuturor problemelor pe care le ridică activitatea cooperativei, în scopul de a se ieși cît maî repede cu putință din impas.
Florea CEAUȘESCU j
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OMUL FA TĂ IN FA TĂ CU EL ÎNSUȘI..
Scriam, nu demult, despre influența de ordinul moralei sociale pe care o exercită în munca proiec- tanților — In general desfășurată cu talent — abaterile de la regula maximei responsabilități pentru gospodărirea fondurilor statului. Demonstram cum, în uriașul buget alocat investițiilor — buget a cărui imagine nu mai este necesar a o reda în cuvinte, fiindcă o face viața însăși prin panorama înnoirilor la care asistăm oriunde ne întoarcem privirea — se întîmplă să mai apară unele portițe de, scurgere, golul chemîndu-se— indiferent de justificări— pagubă.

„ȘANTAJUL
CU CĂRĂMIDA"...Ne aflam, într-una din zile, în biroul tovarășului Ion Rățoi, vicepreședinte al Băncii de Investiții. Pe masa sa, o cerere venită de la o întreprindere ; se solicitau fonduri pentru construirea unei secții noi. „Foarte bine, vor oamenii, probabil, să-și sporească producția. Ați aprobat ?“ Nu. Banca nu aprobase. De ce ? Fiindcă omul de meserie a socotit necesar să pună unele întrebări : Ce faceți cu produsele ? ; aveți utilaje ? ; noua investiție nu este determinată de investițiile in curs ?— Vedeți — ne explica tovarășul vicepreședinte — dincolo de dorința firească de a construi am descoperit o metodă pe care noi o numim fracționare și care duce, ca și alte practici care eludează legea, la o îm- prăștiere a banilor statului, la o mărunțire a fondurilor de investiții, la stagnări și la o imposibilitate de a controla efectiv randamentul lor.Ce se întîmplă în asemenea cazuri ? Știind că emiterea unor pretenții exagerate va întîmpina un refuz din partea organelor financiare obligate, prin natura muncii lor, să vegheze la o repartiție echitabilă, în raport de urgențe și necesități, a fondurilor de investiții, conducătorii unor întreprinderi avansează proiecte de construcție incomplete. Asta pînă apucă să vadă o sumă importantă investită. Pe urmă, știind că nu pot fi lăsați „cu banii îngropați în pămînt“, spe- culînd, deci, această grijă pentru randamentul fondurilor cheltuite, emit restul de pretenții : încep să zboare avalanșe de cereri de suplimentare a fondurilor.E, cum s-ar zice, un soi de „șantaj cu cărămida". „Dacă mi-ai dat una — gîndesc anumiți „specialiști" de acest gen — o să mi-o dai și pe-a doua, că altfel nu se recuperează fondurile investite !“Dacă stai să te gîndești mai bine, asta se numește nu numai în termeni etici, ci și juridici, inducere în eroare cu bună știință.»

„MAI BAȚI 
UN MILION"...Un caz „mărunt" ! D.S.A.P.C. — Ilfov a primit sarcina să execute proiectul pe baza căruia s-au efectuat lucrările de alimentare cu apă a orașului Oltenița. Valoarea inițială prevăzută de proiectant : 23 469 000 lei. Trecînd la verificările superioare, același proiect s-a întors de IaC. S.C.A.S. cu suma 22 906 000, iar la C.S.P. s-a stabilit valoarea definitivă : 22 700 000 lei, rec'omandîn- du-se autorilor ca această reducere a cheltuielilor să se facă îndeosebi prin executarea (cum era și firesc I) mecanizată a unor lucrări de terasament și excavații, totodată să se cheltuiască pentru spații verzi și alte amenajări exterioare sume conform normelor în vigoare, și nu mai mult.D. S.A.P.C., nemulțumit de această reducere absolut justificată după cum se ve-

de, a trecut la „refacerea" proiectului, dar punîndu-și în gînd să scoată pînă la urmă aceeași sumă. Metoda ? Aceea mai sus-aminti- tă : au „uitat" să introducă în calculul final transportarea a 10 000 metri cubi de pămînt rezultat din săpături. Un exemplu. Altul : au „uitat" să prevadă lucrări de izolare contra înghețului la două rezervoare... etc... Și iată cum zeci de note prin care se cerea suplimentarea (și aceasta

rești, la estimarea valorii lucrării pe baza cererii beneficiarului, adică a conducerii teatrului. Suma : 10 900 000 lei. Supus aprobării forurilor superioare de specialitate, proiectul s-a dovedit a depăși posibilitățile de moment și s-a propus un plan mai realist, va- lorînd 6 000 000 Iei.— Era vorba — ne spune arhitectul C. Jugurică, șeful colectivului de proiectare — de îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate în sala

adjunct al ministrului finanțelor :— Documentele Congresului X au subliniat necesitatea concentrării tuturor fondurilor materiale și bănești alocate investițiilor pentru realizarea celor mai eficiente obiecte productive. Conducerea partidului și statului a apreciat, prin- tr-o gîndire economică foarte profundă și realistă, că nu ne putem permite, cel puțin la ora actuală, să imobilizăm fonduri în o- biective care să nu dea re-

UN MILION
IN PLUS?

anchetă socială
fracționată) au început să- circule spre organele în drept. S-au depus una peste alta, cerînd în total nu mai puțin decît un milion „suplimentare de fonduri".Am solicitat părerea tovarășului ing. Gh. Mitroiu, șeful ^colectivului de pro- iectanți :— Am gîndit inițial — ne-a explicat domnia sa — că pămîntul nu deranjează dacă rămîne în curtea unității...— Zece mii de metri cubi ?— Da, așa am crezut... Pe urmă (s.n.) s-a văzut că, de fapt, nu era o cantitate chiar așa de mică și s-au cerut bani în plus...Nu sîntem specialiști în cubajul pămîntului, dar parcă nici unui profan nu i s-ar admite o asemenea „justificare". Se pune însă . și o altă întrebare : indicația de a se executa mecanizat lucrările de excavații de ce nu s-a respectat? Nici pe aceasta n-o putea prevedea inginerul, specialist al anului 1969 ? Ni s-a răspuns că era un gard prin apropiere pe care... l-ar fi distrus mașinile. Deci, nu s-a putut demonta temporar un gard, dar s-a cheltuit cu larghe- țea de spirit a unui ciudat nabab : „are statul bani I".Și iată, cu dulci justificări, cum fu înghițit — vrînd-nevrînd pentru cei ce diriguiesc fondurile — milionul I O practică reprobabilă, tradusă prin escamotarea adevărului, inducerea în eroare a organelor menite să gospodărească a- vutul statului !

Dar, cum spuneam, cazul Oltenița este încă unul mărunțel. Sînt alții care nici cu un milion nu se mulțumesc IS-a scris în presă și s-au dat pînă acum numeroase explicații întîrzierii lucrărilor de reparații la Teatrul C.F.R. Giulești. Adevărul ni se pare a fi rămas pînă azi numai parțial depistat : acest caz am avut face cu tipica maniea exagerării în evaluări și a tendinței spre grandomanie. Iată istoria completă :Teatrul avea nevoie de reparații capitale. Justificat. S-a trecut, cu ajutorul Institutului Proiect-Bucu-
EiDupă 18 ani de falsuri, cel ce era trecut în statul de plată drept „profesorul Vasile M. Dobre" (cu ultimul domiciliu în Roșiorii de Vede, județul Teleorman) este dovedit că nu era nici măcar ca intenție— și se va vedea de ce I— profesor.Se spune că minciuna nu are picioare prea lungi. Da, dar cu o condiție : pasul ei furișat să fie împiedicat degrabă de cei din jur. Cum s-a ajuns ca pe itinerarul „didactic" al lui Vasile M. Dobre, itinerar cuprinzînd peste o duzină de școli, unde a poposit ca „profesor" de geografie-is- torie, nimeni din cei puși (și plătiți !) pentru a veghea la respectarea legalității încadrării și transferării personalului didactic n-a observat că Vasile M. Dobre nu are diploma de licențiat în original — așa cum e firesc, legal ? Ba mai mult, pînă și diploma care atestă terminarea liceului (la fel ca și fotocopia diplomei de profesor) era falsificată !Ușurința datorită căreia impostura a uzurpat atît de grosolan titlul de profesor — un' titlu de mare respectabilitate socială la noi — apare ca deosebit de culpabilă. Culpabilă pentru că nimic’ spectaculos — dacă nu socotim (și nu so-

cotim de fel!) citirea cu a- tenție a actelor de la dosar ca un lucru peste mînă — nu s-a întîmplat la capătul celor 18 ani de perpetuare nepedepsită a falsului : pur și simplu s-a probat elementar, fără a apela la nu știu ce savante expertize de laborator, că

de spectacol, de amenajarea unui turn de scenă cu toate instalațiile, pe o structură existentă, de amenajarea u- nor cabine pentru actori și a unor anexe necesare pregătirii spectacolului.Ce a urmat ? în fața unor intervenții, C.S.C.A.S. a menționat, la 21. VII. 1963, că nu este vorba decît de o primă etapă, că, atunci cînd vor mai exista posibilități, lucrările cerute se vor executa, pentru ca la 31 VI 1964 să mai acorde 2 525 000 lei (sumă redusă la 31.VII. 1964 de C.S.P. la 1 200 000 lei).— Noi — arăta in continuare arhitectul Jugurică — am trecut la executarea temei mai înainte citată. Imediat însă ce s-a deschis șantierul, beneficiarul a cerut lucrări noi și foarte costisitoare, așa îneît de la 6 000 000 s-a ajuns în final la... 13 000 000, adică mai mult decît se ceruse inițial. După părerea mea, au vrut să angajeze cheltuiala pentru a forța ulterior aprobările în vederea unor masive suplimentări de fonduri...Era necesară o orgă de lumini. Proiectantul a prevăzut una românească, tip I.O.R. — preț 150 000 lei. Beneficiarul, la semnarea proiectului, s-a făcut că n-a sesizat amănuntul. De-abia după aprobarea de princi- . piu s-a revoltat : „noi nu lucrăm cu o astfel de instalație !“, a declarat ț sigur, poate cea adusă din import este mai bună, I.O.R.-ul nefiind specializat în astfel de produse, dar schimbarea a costat nu mai puțin de 1200 000 lei și încă în lei- valută ! Și exemplele s-ar putea înmulți...Ce spune arhitectul Petre Pădureț, actualul director tehnic al teatrului, despre folosirea acestor procedee 7 De ce, dacă a fost nemulțumit cu suma repartizată inițial conform posibilităților existente la acea oră, n-a așteptat cu începerea lucrărilor momentul cînd puteau fi alocate fondurile respective ?— Dacă nu începeam, a- poi nu se făcea niciodată...Deci, pe apucate, tovarășe arhitect I

zultate imediate. Este evident că necesitățile de investiții cu caracter social- cultural sînt mai mari de- cît posibilitățile noastre actuale. însă trebuie să limităm azi satisfacerea acestor necesități pentru a avea putința să realizăm mai multe mîine. Se știe că eforturile noastre în domeniul investițiilor sînt foarte mari, de vreme ce ritmul nostru de creștere (9 la sută) reprezintă dublul mediei realizate anul trecut în țările Europei occidentale. Aceasta presupune însă o bună concentrare și o maximă chibzuială a acestor fonduri în așa fel incit ele să reprezinte intr-adevăr investiții eficiente. Or, eficiența unei investiții se numai după care le va cînd va fițiune, ci și după timpul necesar imobilizării fondurilor pînă în momentul realizării beneficiilor. Procedeul folosit îh trecut de unele ministere — procedeu aspru criticat în cadrul lucrărilor Congresului X — de a fracționa fondurile a- locate investițiilor, atacîn- du-se mai multe obiecte deodată, în loc ca ele să fie concentrate pentru a se putea da în funcțiune obiectele cele mai importante, are și el multiple consecin-

măsoară nu beneficiile pe da ea atunci pusă în func-

țe negative. Lipsa anumitor mărfuri, care nu se pot produce pentru că se întîrzie darea în exploatare a obiectivelor proiectate, frînează satisfacerea cererii populației cu întreaga gamă de produse pe care trebuie să i le punem la dispoziție, întîrzie înzestrarea economiei noastre cu tehnica necesară, obligă la importuri de utilaje sau materii prime care trebuiau să fie produse în țară. Iată una din urmările acestor „trageri de polițe" pentru anii viitori, acestor risipe și pagube săvîrșite cu aerul bunăvoinței și nobilelor intenții. De cele mai multe ori, cei care încearcă, prin interpretarea formală a unor dispoziții legale, să ocolească în fond legea, caută și argumente ca să justifice atît economic, cît și moral o astfel de atitudine. Or, lucrări care nu se justifică din punctul de vedere al dezvoltării economiei nu pot fi justificate pe nici o altă cale. Ele contrazic atît principiile eficienței economice socialiste, cît și ale e- chității sociale, statornicite de Congresul X ca bază pentru întreaga noastră activitate....In . ____noastre trebuie spus că se resimte necesitatea imperioasă țări menite să facă răspunzătoare — pe plan moral, dar mai ales material I — unitatea care, în- cepînd cu lansarea Unei teme de proiect și termi- nînd cu transpunerea în realitate a acestuia, își permite să lucreze atît de „serios". îneît să raporteze la sfîrșit (cum este cazul construcției aripii noi a hotelului „Athenee Palace" ori a celei de la hotelul „Car- pați“-Brașov) o depășire a proiectelor cu... zeci de milioane lei fiecare I Autorul acestei anchete a avut ocazia să discute cu șeful proiectului noii aripi a hotelului „Athenăe Palace" în momentul începerii lucrărilor, deci cînd proiectul era aprobat, și să afle ce condiții deosebite li s-au pus proiectanților la dispoziție, înainte de a elabora proiectul, ca să cunoască tehnici în materie strucții hoteliere, zîndu-se pentru ei la Tokio, Brasilia, holm | totuși, modificările făcute după aprobarea proiectului au depășit, sub pretextul... modernizării, suma de 10 000 000 lei IIn cazul proiectanților sau al celorlalți autori ai cheltuielilor suplimentare rezultate din cazurile expuse în prezenta anchetă, repercusiunile (fie și numai morale, dacă nu financiare) sînt inexistente. De ce ? Pe baza cărei norme de drept ? Pe temeiul cărei etici ? In orice caz, nu a societății noastre I
Eugen FLORESCU

POȘTA PAGINII
LUMINI ȘI UMBRE

lată două scrisori cu un numitor comun : cinemato
graful. Nu este insă vorba despre lumea de miraj a 
peliculei ci despre alt spectacol — din păcate, mult mai 
real — ce se desfășoară in afara sălii. Le publicăm, 
rugind forurile menționate să ia măsurile ce se impun.

baterea comportărilor negative ale unor tineri, la dirijarea lor spre însușirea unei atitudini civilizate î! viață, în familie, la locul de muncă, pe stradă etc., ne-ar fi de un real folos pentru viitor.
Locot. colonel Petru TRIPA 
Cluj

concluzia ancheteia unor reglemen-

ultimele de eon- organi- călătorii Stock-

...Șl CONSECINȚELEAm cerut, în legătură cu această concepție „etică", părerea tovarășului conf. univ. dr. Radu Mănescu,

@ @județul Dîmbovița, comuna Zorleni, județul Vaslui, comunele Coteana și Alimă- nești, județul Neamț etc) n-a observat falsul, n-a remarcat că „profesorul" avea o pregătire corespunzătoare doar celor 7 clase elementare pe care le posedă. Nimeni n-a observat

Mă aflam la . Craiova și negăsind un bilet de intrare la cinematograful „Patria" făceam lectura unui anunț pentru publicul spectator : „Se sancționează cu amendă de la... la... cumpărarea biletelor în scop de revînzare. Rugăm publicul să nu cumpere bilete de la particulari". (Citat din memorie). Numai că in fața cinematografului cîțiva „băieți de treabă" ofereau cu generozitate, unul după altul, bilete pentru orice spectacol. Totul depindea numai de dublarea sau triplarea prețului oficial....Și cînd te gîndești că nu mai departe decît peste drum de cinematograf o lirmă vestește că acolo se află Judecătoria municipiului Craiova, loc unde își dau zilnic întîlnire oameni ai legii, judecători, procurori, sau lucrători de miliție. Oare nici unul dintre dînșii nu cunoaște această situație ? Sesizat, un milițian de la „stopul" din colțul străzii, ne răspunde :— Eu sînt de la circulație !Un alt caz la care am asistat de curînd, de astă dată la casa cinematografului „București" din Capitală . In fața mea un ins cere (și i se servesc prompt) 24 de bilete pentru ore diferite.— Pentru un grup organizat I își flutură insul un zîmbet sarcastic peste privirile indignate ale șirului care așteaptă răbdător rîndul la casă.De luni de zile acest geambaș de bilete trăiește din speculă, vînzînd cu preț triplu peticul de hîrtie care îți permite să te recreezi după o zi de muncă. Nimeni nu-1 întreabă nimic ; nici pe el, nici pe alții de teapa lui. Nu există oare nici o legătură între unii vînzători de la casele de bilete și acești speculanți ? Acești „reprezentanți" ai „grupurilor organizate" ?
Lucrefiu IANCULESCU
student
Facultatea de drept, București

LIBERTATEA ȘI ONOAREA UNUI OM 
AU FOST APARATE

din zilele mele libere am trecut (rețineți : vacanța școlară !) pe la un cinemato- Cluj, .„Republica", unde rula un wes- înainte de masă, orele 9, zi de lucru. De m-a mirat faptul că sala cinematografului
într-una înainte de graf ■ din tern. Era la început, era aproape complet ocupată : prin holul cinematografului abia am putut trece. Majoritatea celor pe care i-am văzut erau tineri între 15—20 de ani. Nici asta nu mi-ar fi atras atenția în mod deosebit, dar intrînd în hol m-au izbit figurile acestor tineri, netunși, nebărbieriți, dezordonați. Nici cel puțin nu se mișcau să-ți facă loc să poți trece. Aceasta m-a impresionat extrem de neplăcut. Nu știu ce ocupație aveau acești tineri...Intrînd la film, am vizionat întîi jurnalul. într-o secvență se prezentau și aspecte de la începerea examenului de bacalaureat. O sală de clasă. Elevi și eleve cu o ținută demnă și civilizată. Citeam pe fețele lor seriozitatea, atitudinea civilizată, într-un cuvînt tot ce dorești să vezi în tineretul nostru. Imediat am făcut o asociație cu acei adolescenți pe care-i văzusem în hol. Contrastul — în ținuta lor vestimentară, în ținuta lor fizică, în comportament — era izbitor și neplăcut.Ce aș sugera ? Ca un tovarăș gazetar să facă un raid la cinematografe la diferite ore în diferite orașe (din păcate, cred că aspectul e valabil și pentru București și pentru alte orașe din țară), pentru a-i vedea pe unii dintre spectatorii aceștia tineri, pentru a cerceta cine sînt ei, cu ce se ocupă, cine le sînt părinții | iar după aceasta să scrie cîteva articole.O a doua sugestie : turnarea unor filme de scurt- metraj (7—10 minute) privind comportamentul acestor falși reprezentanți ai tinerei generații. Filmele să fie apoi rulate în mod special, ca o completare, cu ocazia prezentării acelor filme „savurate" de unii din tinerii noștri ; ar fi puși astfel în situația de a se delecta nu numai pe seama westernului (care, de altfel, și nouă cîndva ne-a plăcut mult I), dar, vrînd-nevrînd, ar vedea și un scurt-metraj educativ. Sînt convins că ar lăsa urme. Am contribui, și sub această formă, la corn-

Autosalvarea străbătea în viteză străzile orașulu Craiova, folosind claxonul strident. Pe brancardă, < femeie, care de-abia respira, era transportată la spital Pentru completarea foii de observație clinică, asiș tenta medicală care însoțise pe pacientă explica doc torului de gardă : pe Maria Arvatu, de 37 de ani, dii Craiova, Calea București, bloc A 3, o găsise acasi culcată pe pat, înconjurată de vecini, care încercau să-i potolească zvîrcolirile. Mîncase cu puți) timp înainte din ciorba pe care o ținuse la frigider și. o intoxicație cu o otravă, ce nu fusese încă identificați* își făcea acum efectul. Medicii urmau să-și spun cuvîntul.Procurorul Gheorghe Farfu aflase de această inter nare și nu-și mai găsea liniștea. Greșise ? Nu făcus oare totul pentru apărarea vieții unei femei care c 5 zile înainte îl informase că’ soțul ei, Costel Aryațv intenționează s-o ucidă î De ce nu o crezuse ? Doar depusese și o scrisoare pe care o găsise în buzuna: salopetei soțului, scrisoare primită de acesta de „Mariana" prin care „Costeluș" era somat să ,gc bească despărțirea și din care rezulta că amîndoLel boraseră în cele mai mici amănunte un plan d ucidere prin otrăvire a soției.Procurorul se deplasase imediat la Combinatul eh! mic Ișalnița, locul de muncă al soțului reclamantei, luase dintre colegii de muncă, îi făcuse o percheziție, adusese la procuratură și îl supusese unui interogate riu. Acesta negase însă că ar fi conceput un plan 4 ucidere a soției, negase că ar intenționa să rească cu Mariana și nu recunoștea că ar scrisoarea ce i se dăduse să o citească.Constantin Arvatu reușise să-1 convingă ror de netemeinicia reclamației. Acesta era n-a greșit conchizînd că Arvatu nu intenționează i suprime viața soției sale ; și totuși... Maria Arvatu i află internată în spital.A mers acolo. De pe patul spitalului, Maria Arva- îi cerea arestarea soțului ei pentru tentativă de omt Insă... stupoare I Toate investigațiile clinice și < laborator, făcute cu migală, duceau la infirmarea ve: siunii că Maria Arvatu ar fi suferit vreo intoxicați Nici o urmă de otravă ! Dar Maria Arvatu continua se zvîrcolească, să acuze dureri și să povestească turor, medici și pacienți, despre soțul său și dei scrisoarea depusă la procuratură.După cîteva zile de spitalizare medicii au epuiz toate formele științifice de investigare și nu au gă« nimic care să justifice afirmațiile pacientei și d’ nosticul de „intoxicație" trecut pe foaia de obser* clinică în momentul internării.Investigații se făceau și la Procuratura județ Dolj. Constantin Arvatu era pus sub observație, obțineau relații despre familia Arvatu, se ase martori. Se înregistrau aceleași surprize ca la s Iată, pe scurt, concluziile :Scrisoarea depusă la dosar în dimineața zilei iunie 1969 era o ticluire a Măriei Arvatu, seri rugămintea ei de una din vecinele sale. „S otrăvirii, teatru. Totul fusese o înscenare, cu un s scop : minată de ură împotriva soțului el, Mari; vatu a ținut, cu orice preț, să-1 „procure" ciți» de închisoare.Din momentul stabilirii înscenării, numărul d lui și numele inculpatului s-au schimbat. Liț)< și onoarea cetățeanului Constantin Arvatu, * scurt timp primejduite, au fost apărate : Mariaz își va primi pedeapsa bine meritată .'pentru fi nală săvîrșită.
Procuror-jef Alexandru PAi 
Procuratura județeană Dolj

se căsătc fi primpe proci convins <

Hoțul și avocațu
său neplătit

cifrat, exigența lor profe- adormită. lor con- pro-
Cum poate fi definit modul în care profesorii și conducerile școlilor pe unde a trecut Vasile M. Dobre (ca și inspectorii numiți și plătiți pentru controlarea calității didactice) i-au a- cordat considerația cuvenită unui dascăl, au schimbat cu el — în cadrul con-

Ciffl IMPOSTURA
SE STRECOARĂ LA CATEDRĂ
actele erau falsificate grosolan și că depistarea lor ca frauduloase putea fi făcută la timpul potrivit doar cu ochiul liber. In a- cești 18 ani însă, nimeni de la fostele secții de învăță- mînt, nimeni de la școlile subordonate acestora, pe unde a „tras" ca profesor Vasile M. Dobre (să notăm doar cîteva dintre cele peste o duzină : școlile generale din comuna Ungureni,

— pînă la darea In vileag a falsului de către Inspectoratul județean de învăță- mînt Teleorman — că este „slab pregătit ideologic și profesional", că „venea la școală in stare de ebrietate", că „cerea de Ia fiecare elev cite 1 leu pentru a le comunica subiectele la lucrările scrise ca și subiectele planificate de profesorii de la celelalte materii" eto.

siliilor pedagogice, al comisiilor metodice — opinii profesionale etc. ?! Dacă unii dintre ei nu puteau vedea că actele de bază care-1 „atestau" pe V. M. D. ca profesor purtau ștampila ba a unei „case de copii" (?), ba a unei... biserici (?), în schimb nivelul de pregătire s-ar fi cuvenit să sară oricui în ochi. Numai aruncîndu-ți privirea pe o cerere a sa, care

ne-a căzut tntîmplător în mînă — o cerere de cîteva rînduri și evident făcută cu strădania de a trece drept ceea ce nu era în fapt — constați că abundă de agramatisme de tipul i „titularizare catedra istorie s-au (sic !) geografie..." | „...studiile corespunzătoare cereri pe care o am la dosar" etc. vinovată te fapte, rîndu-le, promisul titudinea certat evident chiar abstracție de falsurile din dosar — cu morala, aflat, față de elementarele cerințe intelectuale ale profesiei de dascăl, In inadmisibilă insuficiență.Lectura dosarului de anchetă dezvăluie nu numai pînă unde poate ajunge miopia birocratică, dispusă să acorde credit dosarului profesional după cantitatea hîrtiilor încopciate și nu după calitatea lor, dar și formalismul cras, în fond complice, al comisiei I-a atestat pe V.M.D. profesor de gradul II. nu e nici o greșală I numai că falsul n-a divulgat cu revoltă de cei cinci membri ai comisiei (președinte V. Popescu), din cadrul fostului raion Slatina, dar, prlntr-un „mister" ce s-ar cere des-

Prin „închiderea" a ochilor la aces- ei s-au făcut, la culpabili de com- de a acorda grade coleg unui om făcînd

care ca Da, Nu fost

sională a fost ___Iar prin semnăturile nu numai că n-au testat calitatea de fesor k candidatului, au și dat, pentru timp încă, drept de circulație autorizată falsului, imposturii, uzurpării grosolane a titlului de profesor.Cineva, alături de care am citit cu stupoare și indignare acest dosar do anchetă, observînd că infractorul și-a trecut pe diploma de bacalaureat falsificată nota 10 la purtare, ne sugera să folosim Ironia. Nu, ironia, excelentă armă de ameliorare a moravurilor, e în acest caz ineficientă. Aici trebuie să fie aplicate riguros legile țării I Căci, dincolo de suma fraudată prin falsificarea diplomelor, 18 promoții de elevi care au trecut clasa pretinsului profesor se află în suferință. Față de aceștia, autoritatea morală și intelectuală a a- devăratului profesor a fost lezată nu numai de cel care s-a strecurat, grosolan in rîndurile corpului didactic, dar și de cei care i-au favorizat acest delict. >Cei din urmă lipsesc încă din dosarul de anchetă. O lipsă care, sîntem siguri, va fi reparată Și cît mai urgent !
Vartan ARACHELIAN

Citim într-un dosar aflat la Procuratura locală din Galați : „Gheorghe Bulai, în cadrul serviciului, își îndeplinea conștiincios obligațiile profesionale, era bine pregătit, om de nădejde, aducea la îndeplinire orice sarcină".Parcurgînd această caracterizare, autentic și generos certificat de bună purtare, semnat de inginerul Gheorghe Dîrjac, șeful Fermei nr. 6 a întreprinderii agricole de stat Bă- dălan, cu greu ți—ai putea imagina, că, doar cu cîteva zile în urmă, . Bulai luase loc pe banca acuzaților, ca un hoț de rînd....De mai mulți ani. Gh. B. eră salariat la fermă. îndatorirea sa consta în efectuarea diverselor transporturi. Pleca dimineața cu căruț.» și venea seara, și nimeni nu se întreba cum vine. Asta pînă in primăvară, cînd acasă la Bulai s-au găsit 4 5C0 kg de porumb („cumpărat" de la niște hoți), o cantitate de fier beton, plăci și stufit, saci de pînză și de hîrtie, coșuri de nuiele etc. Strîngea omul de toate I Mîinile sale se lipeau de tot ce puteau întîlni la fermă sau în navetele de... căpătuială. Curtea acestui individ era un adevărat bazar, un depozit de materiale diverse ciupite în dreapta și în stingă. Oare nimeni să nu fi observat apucăturile lui Bulai ? In' definitiv, bunurile acestea pe care le „transfera" el în gospodăria sa personală se aflau in grija. în răspunderea cuiva '.Discutăm cu magazionerul Ion Po- tîrniche : „Eu, ce să vă spun ? în sat (în Tulucești — n.n.) era cunoscut drept om gospodar. Așa că a- veam încredere în el". Pînă aici, toată lauda pentru magazioner. Să vedem însă pe ce erau clădite bunele lui sentimente... Gh. B. specula cu folos renumele de „conștiincios, om de nădejde, priceput". Astfel, de pildă, dacă avea nevoie de ovăz pentru cai, intra în magazie și lua cît voia, la bunul său plac... Iar cei care ar fi trebuit să deschidă ochii, răspunzători de avutul obștesc, numai că nu-1 aplaudau. (Un pio să se mai fi așteptat, Bulai ar fi încasat și o primă de aproximativ 5 000 de lei ; actele pentru premiere fuseseră înaintate la forul tutelar I). Altă dată, Gh. B. a solicitat cu împrumut un număr însemnat de coșuri de nuiele. „Le-a mai adus înapoi ?“, îl întrebăm pe Ion Potîrniche. „El spune că da. Le-a lăsat în lan". „Dar In magazie au intrat ?“. „Nu". „Și ?“ „Le-am dat la.» scădere".Cu alte cuvinte, asta vine cam 
așa : hoțul fură, iar cei puși să răs-

răspun-

pundă de averea statul că nu-1 împiedică, nu se scandalizează, dar î impas, dînd la „scăder furate. Mecanismul ac( tăți culpabile (și, în for îl aflăm tot de la Io; care, nu o dată, obișnui.r. Gh. B. cheile de la mair o întrebare : „I-ai fi da? acasă?". „Poftim?! Ch n-o dau nimănui. Cun Vina pentru această lipsi sabilitate față de bunuri țațe, atitudinea de tole opiniei severe împotriva atentează la bunul public în cazul de față de Ia c de la conducerea între,-* fel nu se poate explici 
a nu trage la răspundere au facilitat prin atitudin. judicierea averii obștești, nu au fost obligați să sup, consecințele.Inginerul Gh. Dîrjac, zșeful , știa că Bulai umblă prin magi la el acasă, știa că magazion dă hoțului cheile pe mînă, șt se fură. Și ?... O replică a sa n duce la concluzia că accepta, lucru ca pe o... fatalitate : „( facem, tovarășe, bunurile noas se pot păstra în casa de' be- Dar cine poate garanta r" fi avut la îndemînj’ casă de bani în care bunurile fermei, cheia fi ajuns rapid în mîi. așa cum s-a petrecut ș magazie ?...Credem în competent, pialitatea, în buna cred, care referă asupra ac\ comportării unui om. Cel dea astfel de relații — ’ mă în fața justiției — mare răspundere. El tri prime adevărul și num; cu sinceritate și obiect'' astfel de act, am spu> tificat de garanție", și un fel deosebit ! D' ' față ? Pe ce temei hoț patentat lumir citată la începutu? Ce se ascunde în de mărinimii ? Ml zare nu poate fi rectă legătură cu de care au dat dc s-a încredințat p; obștesc al ferme'Intr-un astfel dc răspundere și av< infractorului, cei „basmaua curată".

llie
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Adunarea de doliu din Capitală Ceremonia solemnă
Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea ambasadorului de la Hanoi
Gheorghe

Tovarăși,Drapelele comuniștilor din întreaga lume sînt cernite. E conclus pe ultimul său drum veneratul fiu al Vietnamului luptător, înflăcăratul patriot, înțeleptul și viteazul conducător al Partidului celor ce muncesc și al poporului vietnamez, strălucitul militant al cauzei mișcării comuniste și muncitorești internaționale, președintele Ho Și Min. Vestea morții lui a trezit un puternic ecou îndurerat în inimile a sute de milioane de oameni, muncitori, țărani, intelectuali, studenți, din toate colțurile pă- mîntului, dispariția tovarășului Ho Și Min fiind resimțită ca o grea pierdere de către întreaga omenire progresistă.Comuniștii, întreg poporul român se înclină cu pietate înaintea amintirii aceluia ce simbolizează lupta dîrză și neînfricată pentru cauza independenței și suveranității poporului vietnamez, luptă căreia i-a închinat consecvent și neobosit, cu generozitate și abnegație, întreaga sa viață. Timp de peste o jumătate de veac, numele lui Ho Și Min s-a identificat cu lupta poporului său pentru apărarea ființei naționale, a demnității și libertății, în bătălii crîn- cene împotriva forțelor agresoare, cotropitoare ale patriei.Peste o jumătate de veac inima lui Ho Și Min a bătut numai pentru triumful cauzei socialismului în țara sa și în întreaga lume. întruchipînd cele mai alese însușiri ale poporului, președintele Ho Și Min și-a închinat întreaga sa viață, capacitatea de muncă și de creație, luminate de flacăra idealului comunist, cauzei edificării unei umanități, a fericirii și păcii.Născut la 11 mai 1890, cunoscînd din fragedă tinerețe exploatarea, mi- izeHa și umilințele regimului colonial, însușindu-și temeinic și cu pasiune ideile revoluționare care vesteau marile transformări ale epocii contemporane, Ho Și Min s-a înrolat de tînăr sub steagul mișcării de J^n eliberare națională și socială, pentru victoria revoluției populare, pentru victoria socialismului?-fit»De la începutul activității sale șî pînă în ultima clipă a vieții; Ho'Și’ ' Mip a luptat nedbdsit, ■ cm'dărtifreâ “ de sine a revoluționarului comunist pentru triumful idealurilor marxist- leniniste, slujindu-și cu un devotament fără margini patria și poporul, participînd activ la toate marile evenimente care au decis prin consecințele lor o nouă pagină în istoria țării sale, a Asiei și a lumii.De numele lui Ho Și Min și al tovarășilor săi de luptă este legată crearea Partidului Comunist din Indochina, în prezent Partidul celor ce muncesc din Vietnam, eroica forță conducătoare care, sintetizînd și ri- dicînd pe o treaptă superioară experiența luptei maselor largi împotriva exploatării și asupririi, diri- jînd și dinamizînd valul revoluționar al mulțimilor muncitoare, s-a afirmat ca exponentul cel mai credincios al intereselor și năzuințelor populare, conducîndu-le spre transformarea revoluționară a societății, spre libertate, viață nouă și socialism.în ajunul celui de-al doilea război mondial, sub conducerea partidului comunist, avîndu-1 în frunte pe tovarășul Ho Și Min, forțele patriotice din Vietnam și-au strîns ■ rîndu- rile, pregătind atacul decisiv împotriva dominației coloniale și, ulterior, a cotropitorilor japonezi. în aceste condiții a luat ființă Frontul democratic de luptă pentru independența Vietnamului (Viet-Min), al cărui președinte a fost tovarășul. Ho Și Min și, în 1944, au fost create primele grupe ale eroicei Armate de eliberare, care, sprijinită de întregul popor, avea să înscrie pagini nemuritoare în epopeea războiului antico- lonial, a luptei pentru libertate a popoarelor din această parte a lumii.Insurecția armată victorioasă din ■ august 1945, formarea guvernului provizoriu și proclamarea Republicii Democrate Vietnam, în fruntea căreia a fost ales — în semn de prețuire și ca un omagiu pentru contribuția sa la făurirea statului independent, suveran și democratic — președintele Ho Și Min constituie tot atîtea momente majore, tot atîtea etape hotă- rîtoare în evoluția istorică a poporului vietnamez, cu largi rezonanțe în lupta forțelor eliberatoare, progresiste și democratice de pretutindeni.Recenta aniversare a 24 de ani de la proclamarea R.D. Vietnam, tabloul amplu al realizărilor și victoriilor obținute de poporul frate vietnamez în dezvoltarea economiei și culturii, în edificarea vieții socialiste, în apărarea patriei împotriva invadatorilor au demonstrat încă o dată tăria și forța unui popor liber, bogăția resurselor lui creatoare, invincibilitatea unei cauze nobile, drepte, care se confundă cu aspirațiile cele mai arzătoare ale unui popor. Toate aceste victorii sînt rodul vastei activități desfășurate de Partidul celor ce muncesc, de statul liber vietnamez, în fruntea cărora s-a aflat, neobosit și neclintit la postul său de înaltă răspundere, tovarășul Ho Și Min.Opera de făurire a vieții noi, construirea orînduirii socialiste pe pă- mîntul zbuciumat al Vietnamului s-au desfășurat în condiții deosebit de grele, care au cerut jertfe nenumărate. Poporul vietnamez și-a apărat cu o abnegație care a stîrnit admirația lumii întregi libertatea și independența. După victoria împotriva colonialiștilor, poporul vietnamez a fost obligat, la scurt timp după încheierea acordurilor de la Geneva din 1954, să-și apere cu arma în mînă cuceririle revoluției, demnitatea și ființa sa națională, împotriva agresiunii Statelor Unite ale Americii. Sacrificiile, impresionanta sa putere de rezistență, izvorîtă din conștiința dreptăți cauzei pe care o apără, victoriile strălucite obținute de poporul vietnamez pe plan militar, politic și diplomatic, constituie o elocventă dovadă că în epoca noastră, marcată de

asaltul impetuos al forțelor progresului, un popor care-și apără independența și libertatea nu poate fi îngenuncheat, este de neînvins. Realitatea mai elocventă decît orice demonstrație a determinat Statele Unite ale Americii să declare încetarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam și să consimtă la tratative. In sudul țării, sub conducerea Frontului Național de Eliberare și a Guvernului Revoluționar Provizoriu, forțele patriotice, cuprinzînd straturile cele mai largi ale populației, în mod practic întregul popor, provoacă regimului saigonez și invadatorilor grele înfrîngeri.în mobilizarea poporului vietnamez, în larga desfășurare de forțe a rezistenței sale armate, în menținerea moralului și combativității de luptă, tovarășul Ho Și Min, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat, a adus o contribuție hotărîtoare. Pilda întregii sale activități, pasiunea și fermitatea cu care a slujit în toți acești ani interesele patriei și poporului, ale milioanelor de muncitori, țărani și intelectuali care l-au învestit cu încrederea și dragostea lor, i-au însuflețit pe combatanții vietnamezi, stimulîndu-le hotărîrea, dîr- zenia, vitejia și abnegația, întărin- du-le credința în victorie.Militant exemplar al mișcării muncitorești internaționale, al luptei popoarelor pentru eliberarea de sub jugul colonial, tovarășul Ho Și Min și-a legat numele de o întreagă perioadă istorică, de principalele linii directoare ale progresului în veacul nostru. Dedicîndu-se cu trup și suflet cauzei revoluției, libertății și fericirii poporului său, președintele, a cărui moarte ne îndurerează atît de profund, a fost un internaționalist consecvent, un luptător neobosit pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești din lumea întreagă, pe baza învățăturii marxist-leniniste și a internaționalismului proletar, a respectă- ’i dreptului sacru al fiecărui popor de a-și urma nestingherit calea aleasă, de a-și decide singur .• destinele. -Aceeași.-activitătei'plină'de f ->--abnegație a desfășuraț-o preșbdin-- tele-Ho-Și Min pentru1 Unirdâ!'strîri^ ■să a1-tuturor forțelor antiimperialiste,. antrenate în lupta pentru libertatea și independența popoarelor, pentru progresul lor multilateral, pentru triumful socialismului și al păcii în lumea întreagă.Legăturile de prietenie care unesc poporul român de poporul frate vietnamez își au trăinicia în' comunitatea de idealuri a două țări libere și independente, atașate profund cauzei socialismului. Ne amintim cu emoție de vizita președintelui Ho Și Min în România, în august 1957, vizită care a contribuit la strîngerea și consolidarea acestor legături, la dezvoltarea lor tot mai intensă în interesul ambelor noastre popoare. „Cu toate miile de kilometri care despart țările noastre — a spus atunci tovarășul Ho Și Min — popoarele noastre vor fi întotdeauna strîns unite, luptînd împreună penj.ru socialism și pace cu toate popoarele țărilor socialismului... Regăsind pe pămîn- tul româneso această fraternitate vibrantă cu care sîntem întîmpinați— sublinia președintele Ho Și Min— am simțit mai mult ca oricînd simpatia caldă pe care poporul român nu a încetat să o manifeste față de poporul nostru în cursul anilor lungi ai luptei pe care am dus-o“.în anii care au urmat, relațiile frățești dintre România și Republica Democrată Vietnam, dintre Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc din Vietnam au cunoscut, spre deplina satisfacție a ambelor noastre popoare, o dezvoltare Crescîndă, sub semnul solidarității militante, active, sub semnul idealurilor comune care ne înfrățesc.Credincios îndatoririlor sale internaționaliste, partidul și poporul nostru au acordat întregul lor sprijin politic, material și moral luptei drepte a poporului frate vietnamez.De curînd, de la înaha tribună a celui de-al zecelea Congres al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, a spus : „Prin implicațiile sale politice și militare, prin influența pe care o exercită în viața internațională, a- cest război marchează, se poate spune, o nouă etapă în evoluția raportului de forțe mondial. Caracteristica acestei etape este demonstra, ea tot mai evidentă a falimentului politicii de forță, faptul că, or’cît de puternic ar fi agresorul, el nu poate subjuga un popor hotărît să-și apere cu orice preț libertatea și independența națională". Și, în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „este necesar ca Statele Unite să înceteze acțiunile militare și să-și retragă trupele din Vietnam, lăsînd poporul vietnamez să-și rezolve treburile interne, inclusiv Droblema unificării patriei, corespunzător dorinței și voinței proprii, fără nici un amestec din afară. Poporul român, acționînd în spiritul solidarității internaționale, va acorda și in vihor întregul său sprijin luptei drepte a poporului vietnamez". Aceasta este hotărîrea nestrămutată a tuturor comuniștilor din România, a întregului nostru popor.Tovarăși,Cu inimile cuprinse de emoție și durere ne luăm rămas bun de la strălucitul și marele nostru pr'eten și tovarăș de luptă, de idealuri și speranțe, Ho Și Min. Cauza pentru care el a militat e dreaptă, cauza a- ceasta va învinge IVictoria finală a poporului vietnamez va fi o biruință a libertății, Independenței, a suveranității naționale și a socialismului. De această victorie numele lui Ho Și Min va fi legat în veciIar în inimile noastre, ale tuturor, amintirea lui va cămine întotdeauna vie 1

Stimați tovarăși din prezidiul nării,Dragi tovarăși și prieteni, întregul popor vietnamez din Nord și din Sud încearcă cea mai profundă durere la vestea încetării din viață a președintelui Ho Și Min, în urma unei perioade de boală și a unei crize cardiace subite și foarte grave, la 3 septembrie 1969, ora 9,47 dimineața, la Hanoi, în vîrstă de 79 de ani.Președintele Ho Și Min a fost marele conducător respectat și iubit al clasei muncitoare și al. întregului nostru popor. El și-a consacrat cu devotament întreaga sa viață cauzei revoluției, cauzei poporului și cauzei patriei. El a întemeiat Partidul Comunist din Indochina, astăzi Partidul celor ce muncesc din Vietnam, a întemeiat Frontul Național Unit și Armata Populară din Vietnam, a organizat și condus revoluția victorioasă din August și a creat Republica Democrată Vietnam. El a condus, poporul nostru în rezistența împotriva colonialiștilor- francezi în trecut și tn actuala rezistență împotriva imperialiștilor americani, pentru eliberarea Sudului, apărarea Nordului, pentru reunificarea pașnică a țării, ob- ținînd succese glorioase pe calea cuceririi independenței naționale, a democrației populare și socialismului.Președintele Ho Și Min a fost în același timp un luptător ferm și strălucit al mișcării comuniste internaționale, un prieten apropiat al popoarelor lumii care luptă pentru independență și libertate.De maj bine de o jumătate de secol, numele său, virtutea sa și opera sa revoluționară sînt strîns legate , de viața și de lupta poporului nostru.EI ne-a educat pe noi, cadrele, comuniștii și întregul popor vietnamez, cultivînd asemenea calități cum sînt: hărnicia, cinstea, integritatea, echitatea, grija pentru treburile obștești fără nici un interes personal, spiritul solidarității întregului popor în lupta pentru. independența ' ';șf .'/'l^e'r^t^; Ș '.. țării, considerînd. că .„e , mai bine sa sacrifice; totul decît să’sfie;«subjugat“f‘. ' El ne-a învățat să avem grijă de mișcarea de luptă pentru eliberare din întreaga lume, de apărarea sistemului socialist ca de lumina ochilor. Iată conținutul principal al virtuților președintelui Ho Și Min. Dispariția sa constituie o pierdere extrem de mare pentru partidul și poporul nostru.Sîntem extrem de impresionați de cuvintele tovarășului Gheorghe Ră- dulescu la adresa tovarășului Ho Și Min, mare patriot, militant internaționalist de seamă, prieten apropiat al poporului român, cel care a ridicat sus stindardul de luptă consecventă împotriva imperialismului și și-a consacrat întreaga viață cauzei eliberării clasei muncitoare, națiunii și omenirii, cauzei independenței și libertății, socialismului și comunismului.împărtășind profunda durere a partidului și poporului nostru, și pentru cinstirea memoriei tovarășului Ho Și Min, respectat și iubit, Partidul Comunist Român, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România au hotărît ca ziua de 9 septembrie să fie

A fl Vin tara
9Marți, tn ziua funeraliilor celui ce a fost veneratul și atît de respectatul conducător al poporului vietnamez, președintele Ho Și Min, populația țării noastre, a tuturor orașelor și satelor, a luat parte la durerea poporului vietnamez cu sentimente de solidaritate frățească, de emoționantă compasiune. Aceste sentimente au fost exprimate prin mitinguri de doliu, prin cuvinte de caldă îmbărbătare adresate numeroșilor fii ai poporului vietnamez aflați în țara noastră.La mitingul de doliu de la uzinele mecanice „Nicolina" din Iași au participat numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni, împreună cu studenți vietnamezi care învață în acest centru universitar După ce s-a păstrat un moment de reculegere, a luat cuvîntul Vasile Cristofor, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, care a spus, printre altele : „Ho Și Min va rămîne o pilduitoare figură de luptător revoluționar A- dueîndu-i un ultim omagiu, noi, șala- riații uzinei mecanice „Nicolina", alături de toți cetățenii patriei noastre, declarăm solemn că sîntem hotâ- rîți să întărim și mai mult prietenia și solidaritatea dintre popoarele român și vietnamez, că vom sprijini și mai departe eroicul popor vietnamez în lupta sa dreaptă"Au mai vorbit inginerul Lucian Do- robanțu, forjorul Constantin Herghel și studentul vietnamez Vo Viet Xiem, care și-au exprimat profunda durere față de încetarea din viață a președintelui Ho Și Min.Tn comuna Dornești, județul Suceava, au luat parte la miting reprezentanți ai comitetului județean de partid, numeroși muncitori de la topitoria de in din localitate, țărani cooperatori, cadre didacticeVictoria Matache, secretara comitetului comuna] de partid, Nicolae

/!

zi de doliu și să se atribuie numele Ho Și Min unei cooperative agricole de producție și unei străzi. în timp ce zeci de mitinguri sînt organizate în întreaga țară, mii de cetățeni continuă să prezinte personal sau prin telegrame și scrisori condoleanțe la ambasada noastră, pentru această grea încercare.Considerăm că acestea constituie manifestări ale sentimentelor de prietenie și respect ale poporului frate român, față de cel mai mare conducător al poporului nostru, constituind, totodată, o expresie a solidarității față de lupta dusă de poporul nostru împotriva imperialiștilor americani pentru salvarea țării, luptă căreia președintele Ho Și Min i-a acordat o deosebită atenție în timpul vieții sale.în numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al guvernului și al poporului vietnamez, exprimăm recunoștința noastră sinceră. în fața acestei pierderi extrem de dureroase, comuniștii vietnamezi, întregul nostru popor, unit ca un singur om, răspunzînd prompt la apelul Comitetului Central al partidului nostru, transformăm durerea în fapte revoluționare, pășind cu bărbăție înainte, continuînd marea 'cauză a președintelui Ho Și Min, înfăptuind cu succes idealurile și aspirațiile sale, și anume : să perseverăm și să ducem mai departe lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea țării, să mergem înainte și să învingem complet pe agresorii americani în vederea eliberării Sudului, apărării Nordului, spre reunificarea pașnică a patriei. Să ne străduim, de asemenea, să accelerăm construirea socialismului și să înfăptuim transformarea socialistă, să acordăm tn permanență.atenție îmbunătățirii vieții poporului, să sporim forțele noastre în toate domeniile, să apărăm r ... ' ' . ------- ’'■'ĂrA sacră de mare spate al frontului față . de marea ..linie a frontului. 1 ~S:in în timp ce ne îndeplinim sarcinile pe plan național trebuie să ne îndeplinim și obligația noastră internațio- nalistă, cele două sarcini neputînd fi despărțite. Să ne alăturăm popoarelor din țările frățești, să luptăm pentru întărirea și consolidarea sistemului socialist, continuînd să acordăm sprijin hotărît mișcării revoluționare din diferite țări, să contribuim în mod activ la lupta popoarelor lumii pentru pace, independență națională, democrație și socialism.Credincioși marelui învățător și susținînd tradiția prețioasă pe care el o simbolizează, noi, comuniștii vietnamezi, facem tot ce ne stă în putință pentru a menține ca lumina ochilor solidaritatea și unitatea în sînul partidului și, împreună cu întregul nostru popor, ne unim în jurul partidului pentru a duce pînă la capăt lupta pentru independență și reunificarea țării, pentru libertatea și fericirea poporului, pentru socialism și comunism.Aceasta este calea cea mai bună pentru a arăta că inimile noastre sînt cu el și recunoștința noastră îi aparține l

Nordul și să ne îndeplinim obligația tr-o urnă aurie se înalță nori de ——--■- —ii ?.'.santal, care «învăluie un mare por-'

Lovin, maistru la Topitoria de in, și Filaret Zlotar, președintele cooperativei agricole de producție, au exprimat, în numele locuitorilor comunei, adînca compasiune pentru greaua pierdere suferită de poporul vietnamez prin încetarea din viață a eminentului revoluționar Ho Și Min, rea- firmîndu-și solidaritatea cu oamenii muncii din R. D Vietnam, convingerea că lupta lor eroică va fi încununată de victorie. Vorbitorii au a- rătat, de asemenea, că. împreună cu întregul popor român, susțin cu căldură măsurile luate de partidul și guvernul nostru în scopul ajutorării multilaterale a poporului vietnamez în lupta sa pentru apărarea libertății și independenței patriei, împotriva agresiunii imperialiste.Memoria tovarășului Ho Și Min, conducătorul iubit al poporului vietnamez, a fost evocată și in comuna Săulia, județul Mureș. Cooperatorul Iuliu Dîmbean a spus : Republica Democrată Vietnam, o țară îndepărtată geografic, ne este totuși atît de aproape prin comunitatea idealurilor noastre comune, libertatea, independența, socialismul și pacea. Această țară prietenă a intrat în legendă prin eroismul poporului său în fruntea căruia s-a aflat mai multe decenii tovarășul Ho Și Min. Vietnamul este un simbol al luptei unui popor care, luîndu-și destinul în propriile mîini, s-a ridicat cu vitejie pentru libertate și dreptate socială, pentru a- părarea patriei împotriva agresiunii Imperialiste. Luînd parte din adîncul Inimii la durerea poporului vietnamez, ne reafirmăm sentimentele de profundă simpatie față de oamenii muncii din R. D. Vietnam, convingerea că lupta lor eroică va fi încununată de victorii — a spus tn cuvîntul său Gheorghe Duma, președintele C.A.P Săulia. (Agerpres)

HANOI 9. — Trimișii specialiAgerpres, A. Ionescu și I. Gălățeanu, transmit:9 septembrie 1969. în această zi, în cadrul unei ceremonii solemne, întregul popor vietnamez își ia ultimul rămas bun de la președintele Ho Șl Min, strălucit conducător al partidului, statului și poporului....Gîndurile a milioane și milioane de vietnamezi se îndreaptă spre Hanoi, unde întreaga țară aduce, prin reprezentanții săi, un vibrant omagiu memoriei celui mai iubit fiu al poporului, omul care și-a consacrat toată viața sa, cu pasiune și abnegație fără margini, slujirii intereselor supreme ale patriei, făuririi unei vieți demne, libere și independente pentru poporul său, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al mișcării de eliberare națională și socială de pretutindeni.Marea piață Ba Dinh a devenit în această zi inima întregii țări. Sînt aici delegați din toate regiunile Vietnamului, de la extremitatea nordică Lao Cai, pînă la litoralul însorit al sudului Cat Mau, de la semeții munți Ananiți, pînă la coasta golfului Tonkin. Mulți dintre ei se aflau in aceeași piață acum 24 de ani, tot într-un început de septembrie, cînd președintele Ho Și Min proclama în fața întregii lumi crearea Republicii Democrate Vietnam, materializarea dreptului poporului vietnamez de a trăi într-o țară liberă și independentă. Au rămas adînc întipărite în memoria lor, a întregii națiuni vietnameze, ca un jurămînt sacru, cuvintele sale : „Nimic nu este mai scump decît independența și libertatea". Pentru fiecare dintre sutele de mii de vietnamezi din piață și din străzile înconjurătoare, pentru fiecare din cei peste 31 milioane locuitori ai țării, numele lui Ho Și Min este strîns legat de victoriile glorioase ale revoluției vietnameze, de eroica luptă împotriva colonialismului și agresiunii imperialiste, de succesele repurtate în construirea socialismului.în piața Ba Dinh flutură drapele îndoliate, se înalță pancarte uriașe cu lozinci ce exprimă prețuirea poporului față de președintele lor, voința nestrămutată de a înfăptui idealurile sale.în semn de profundă cinstire, din- ... santal, care «învăluie un mare por- , tret «al președintelui, așezat deasupra centrului tribunei.în tribuna centrală iau loc oficialitățile vietnameze, delegațiile țărilor socialiste, ale unor partide comuniste și muncitorești, reprezentanți ai diferitelor state, ai unor partide și mișcări antiimperialiste și de eliberare națională. în tribună se află delegația generală din Vietnamul de sud, condusă de Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, președintele Consiliului înțelepților de pe lingă guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, și delegația A- lianței forțelor naționale, democratice și de pace din Vietnamul de sud, condusă de Trinh Dinh Thao.în tribună ia loc delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, alcătuită din tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației, Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Pe- terfi, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.în tribuna centrală iau loc, de asemenea, delegațiile din celelalte
Prezentarea de condoleanțe la Ambasada»

R. D. Vietnam din București
5Marți, 9 septembrie 1969, zi de doliu pentru întregul nostru popor, la sediul Ambasadei Republicii Democrate Vietnam din București au venit Intr-un solemn și impresionant pelerinaj mii de oameni ai muncii pentru a prezenta condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Ho Și Min.In acest moment de grea încercare pentru eroicul popor vietnamez, numeroase delegații ale oamenilor muncii din ministere, instituții centrale, organizații obștești, institute de invățămînt superior, de cercetări și proiectări, Întreprinderi industriale, de transporturi, comerț, instituții bancare au adus un ultim o- magiu memoriei marelui dispărut, reafirmîndu-și totodată solidaritatea deplină cu lupta poporului vietnamez pentru apărarea ființei sale naționale, a dreptului său sacru la libertate și independență, împotriva agresiunii imperialiste. Au venit să transmită condoleanțe ambasadorului R.D. Vietnam, Hoang Tu, și membrilor ambasadei, precum și ambasadorului Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Nguyen Duc Van. reprezentanți al Ministerului In- dustrei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Economiei Forestiere, Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății, Academiei Republicii Socialiste România. Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură fi 

țări socialiste : delegația U.R.S.S., condusă de Alexei Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ; delegația R. P. Chineze, condusă de Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinei, vicepremier al Consiliului de Stat a! R.P. Chineze ; delegația R.P. Albania, condusă de Rita Marko, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare a R. P. Albania ; delegația R. P. Bulgaria, condusă de Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria ; delegația R. S. Cehoslovace, condusă de Peter Colotka, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președinte al guvernului R. S. Slovace ; delegația R.P.D. Coreene, condusă de Țoi En Ghen, membru al Prezidiului și Comitetului Politic al Partidului Muncii din Coreea, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene ; delegația Republicii Cuba, condusă de Juan Almeida Bosque, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba ; delegația R. D. Germane condusă de Erich Muckenberger, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. ; delegația R.S.F. Iugoslavia, condusă de Mișo Pavicevici, vicepreședinte al Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia ; delegația R. P. Mongole condusă de Demci- ghiin Molomjamț, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.P.R.M i delegația R. P. Polone, condusă de Ignacy Loga-Sowinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Stat al R. P. Polone ; delegația R. P. Ungare, condusă de Lajos Feher, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.In tribună se aflau, de asemenea, delegația cambodgiana, condusă de Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, și ministrul afacerilor externe al Indiei, Dinesh Singh.Sînt prezenți Enrico Berlinguer, secretar general adjunct al P.C. Italian, Sanza Nosaka, președintele Partidului Comunist din Japonia, Francois Billoux, membru al Biroului Politic al P.C. Francez, John Gollan, 1 secretar general, al P.C. din Marea Britanie, Gus Hali, secretar general al P.C. din S.U.A., numeroși alți conducători ai unor partide comuniste.Delegațiile sînt întâmpinate de conducătorii de partid și de stat vietna mezi. Sînt de față, în celelalte tribune, șefi de misiuni diplomatice, conducători de instituții centrale, generali și ofițeri superiori, delegații ale populației din sudul și nordul țării. Companii cu drapele, reprezen- tînd toate armele, sînt aliniate în fața tribunelor.Sunete de trompete vestesc începerea ceremoniei.Răsună acordurile imnului de stat și ale cîntecului național „Vom elibera Sudul".Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, citește apoi cuvîntul de a- dio al Comitetului Central.Vorbitorul a înfățișat marile calități și merite ale președintelui. Patria noastră, poporul nostru, fluviile noastre, munții noștri l-au înzestrat pe Ho Și Min, mare erou național, și el, la rîndul său, a ridicat gloria patriei noastre, a poporului nostru, a fluviilor noastre, a munților noștri, a spus Le Duan. El este simbolul a tot ceea ce poporul vietnamez are mai frumos, al acestei dîrzenii de nezdruncinat pe care poporul vietnamez

Sistematizare, Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, Uniunii Artiștilor Plastici, Academiei de Științe Social-Politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R., Uniunii Compozitorilor, Academiei de Științe Medicale, Comitetului pentru energie nucleară și ai altor instituții centrale.Aceleași sentimente de profundă compasiune pentru pierderea grea suferită de poporul vietnamez — încetarea din viață a tovarășului Ho Și Min — au exprimat și delegațiile de la uzinele „Electronica", „Steaua Roșie" și „Metalica", întreprinderea de încălțăminte „Flacăra Roșie", întreprinderea textila „Crinul". Uzina textilă „7 Noiembrie", întreprinderea „Grafica nouă", Combinatul poligrafic „Casa Scîn- teii", spitalele Brîncovenesc, Colen- tina și cel de copii „Grigore Alexan- drescu". Institutul oncologic, întreprinderea industrială de stat „Unirea", țesătoria de mătase „Select", Institutul agronomic „Nicolae Băl- cescu".într-o atmosferă de profundă stimă pentru memoria marelui luptător și revoluționar, patriot înflăcărat șl internaționalist, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al tovarășului Ho Și Min și au semnat în cartea de condoleanțe a ambasadei.(Agerpres) 

a călit-o !n decursul unei Istorii de 4000 de ani. El ne lasă o moștenire deosebit de prețioasă, epoca Ho Și Min, epoca cea mai luminoasă din glorioasa istorie a poporului nostru, era independenței, a libertății patriei, era socialismului... Președintele Ho Și Min nu mai este 1 Totuși el este prezent alături de noi, vom continua să urmăm calea pe care a trasat-o el, să desăvîrșim marea sa operă.Partidul celor ce muncesc, întregul popor vietnamez, luîndu-și ultimul rămas bun de la Ho Și Min, jură să îndeplinească marile sarcini de viitor :— de a apăra independența națională, a învinge pe agresorii americani, de a unifica țara ;— a continua cu toate forțele lupta pentru realizarea nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului |— a apăra unitatea și a întări combativitatea partidului, pentru a face din el nucleul unității de granit a întregului popor ;— a contribui la refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a susține mișcarea revoluționară a altor popoare, a contribui Ia lupta poporului pentru pace, independență națională, democrație și socialism ;— a urma întotdeauna exemplul lui Ho Și Min în ce privește stilul de muncă și moralitatea revoluționară, a deveni demni de a fi tovarășii și discipolii săi, a fi stăpîni ai țării, ai noii societăți.După fiecare jurămînt, în întreaga piață răsună într-un glas cuvîntul „Jurăm" rostit de sutele de mii de oameni. în continuare, Le Duan a dat citire testamentului pe care președintele Ho Și Min l-a redactat cu propria sa mînă la 10 mai 1969. în textul difuzat oaspeților străini este reprodusă în facsimil o pagină de document.Cei prezenți ascultă cuvintele testamentului exprimind, cu modestia. și simplitatea caracteristică, gîndurile lapidare dar profunde ale marelui dispărut ce vor lumina în viitor drumul întregului partid și popor.„înainte de toate voi vorbi despre partid", se spune în document. Președintele Ho Și Min a subliniat că „Unitatea este o tradiție deosebit de prețioasă a partidului nostru și a poporului nostru. Trebuie păstrată întreaga puritate a partidului, trebuie ca fiecare, să fie demn de rolul său de conducător și slujitor, într-adevăr fidel al poporului". Rînduri calde sint consacrate tineretului muncitor și tineretului, în general. Ho Și Min atrage atenția asupra sarcinii partidului de a forma și educa pe tineri în așa fel îneît să devină continuatori ai operei de construire a socialismului.în testament se cere partidului să întocmească „un plan pentru dezvoltarea economiei și culturii, în vederea ridicării continue a nivelului de trai al poporului".„Orice s-ar întîmpla, se spune în document, trebuie să fim hotărîți să luptăm împotriva agresiunii americane pînă la victoria finală".Dînd glas sentimentelor profund internaționaliste ale lui Ho Și Min, testamentul exprimă mîndria față de creșterea mișcării comuniste mondiale și, totodată, mihnirea față de divergențele care divizează în prezent partidele comuniste și muncitorești. Dorința fierbinte, exprimată în testament, a lui Ho Și Min este ca partidul să facă totul pentru a contribui eficace la restabilirea unității partidelor frățești.în încheiere, testamentul cuprindă ultima dorință a lui Ho Și Min ca „întregul nostru partid, întregul nostru popor, strîns uniți in lupta lor, să construiască un Vietnam pașnic, unificat, independent, democratic și prosper, aducînd, totodată, o demnă contribuție la revoluția mondială".Delegațiile de peste hotare și numeroși ziariști străini, care se află zilele acestea la Hanoi sau în orice colț al Vietnamului, văzîndu-i pe oameni și vorbind cu ei capătă, ferma convingere că toți sint hotărîți să îndeplinească dorințele lui Ho Și Min, toți împărtășesc sentimentul, care este exprimat în încheierea cuvîntării da adio a C.C. al partidului :„Președintele Ho Și Min, marele lider, conducătorul iubit și venerat al poporului nostru, va trăi veșnic !“.După citirea testamentului, fanfara iritonează „Internaționala" și cinte- cul „Omagiu președintelui". Acordurile atît de familiare ale imnului clasei muncitoare auzite aici, în extremitatea străvechiului continent asiatic, împletite cu melodiile specific vietnameze, au o adîncă rezonanță și multilaterale semnificații.Ceremonia solemnă din piața Ba Dinh se încheie în acordurile unui marș funebru. Răsună 21 de salve da artilerie în timp ce escadrile de reactoare brăzdează cerul deasupra palatului în care se află corpul defunctului președinte. în piață tot mai tare se înalță un imens plinset. Militari, muncitori, țărani, femei, bă- trini și tineri dau omenește glas durerii lor profunde, dragostei lor pentru cel care a dispărut pentru totdeauna — Bac Ho (unchiul Ho) — așa cum l-a numit întregul popor, care l-a simțit atit de aproape de el.Omagiul adus de partid celui care a fost președintele său și al R. D. Vietnam a fost urmărit de întreaga populație a Hanoiului, care a ieșit pe străzi pentru a asculta cuvîntul de adio și testamentul, prin intermediul megafoanelor instalate pretutindeni.De la mic la mare, cu toții poartă pe piept însemnul de doliu. Iar in fiecare casă bețișoare de santal ard zi și noapte în fața altarelor strămoșilor, după străvechiul obicei al a- cestui pămint. Steaguri cernite sint lăsate în berna în întregul oraș. Pancartele și panourile, eșarfele aninate între copaci strălucesc pe verdele viu al vegetației luxuriante. Cuvintele înscrise pe ele exprimă hotărîrea întregului popor de a transforma marea sa durere în forță creatoare, în fapte de muncă și de luptă, în slujba viitorului luminos al patriei.
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Prezentarea scrisorilor 
de acreditare președintei»! 

Consiliului de Stat de către 
ambasadorul Danemarcei 

CUVÎNTĂRILE ROSTITE

viața internațională

In cuvîntarea sa, după ce și-a 
exprimat onoarea de a înmîna 
scrisorile prin care Maiestatea Sa 
Regele Danemarcei îl acreditează 
ca ambasador extraordinar și ple
nipotențiar pe lîngă președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Torben Busck- 
Nielsen a spus:

;,Maiestatea Sa m-a însărci
nat să vă asigur de sentimentele 
de înaltă stimă pe care Maiesta
tea Sa și guvernul danez le nu
tresc față de dumneavoastră și să 
vă exprim urările sincere pe care 
vi le adresează pentru fericirea și 
prosperitatea națiunii române. Ma
iestatea Sa, guvernul și poporul 
danez dau o înaltă apreciere bu
nelor relații care există între Da
nemarca și Republica Socialistă 
România".

Subliniind dorința sinceră a Da
nemarcei de a dezvolta relațiile e- 
conomice și culturale cu țara 
noastră, dorință evidențiată și 
prin acreditarea unui ambasador 
cu reședința permanentă la Bucu
rești, Torben Busck-Nielsen a a- 
rătat că va depune toate eforturile 
în importanta misiune ce i-a fost 
încredințată, că va face totul pen
tru atingerea acestui obiectiv.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, mulțumind călduros 
pentru cuvintele de prietenie și 
stimă adresate poporului român, 
a rugat pe ambasadorul Torben 
Busck-Nielsen să transmită Ma
iestății Sale Regelui Frederick al 
IX-lea, guvernului și întregului po

CONGRESUL ALIANȚEI INTERNATIONALE
5 JE

DE TURISM vCea de-a doua ședință a Congresului A.I.T., „Loisirs et tourisme" s-a desfășurat marți în sala Palatului Republicii sub președinția d-lui John Ford, șeful departamentului extern din „Automobile Association“-Anglia. Congresiștii au discutat probleme referitoare la mijloacele și modalitățile de transport și influența lor asupra alegerii turismului individual, sau a turismului organizat. Au prezentat rapoarte contele F. Arco, directorul general al „International Road Federation" „I.R F.“-Geneva (Elveția). Jean Chariere, directorul general al Buteto — Touring Club de France, ing. E. Chassy, șeful diviziei Trafic-
Cronica zilei

CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A R. P. BULGARIAîn cadrul Zilelor filmului din R. P. Bulgaria, organizate de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria, marți seara a avut loc, în sala cinematografului „Republica" din Capitală, un spectacol de gală cu filmul bulgar „Păsări și ogari". Au participat reprezentanți ai C.S.C.A. și I.R.R.C.S., cineaști români și alți reprezentanți ai vieții culturale și artistice din Capitală. Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic. Despre cinematografia țării prietene și filmul prezentat a vorbit regizorul Virgil Calotescu. în numele delegației de cineaști bulgari, prezenți cU această ocazie în țara noastră, a mulțumit organizatorilor regizorul Gheorghi Sto- ianov.
★La 9 septembrie s-a deschis în Capitală, la Magazinul universal „Victoria", o expoziție cu vînzare de mărfuri produse în Bulgaria. La deschidere erau prezenți reprezentanți ai conducerii Ministerului Comerțului Interior, Gr. Vacliev, prim- adjunct al ministrului comerțului interior din R. P. Bulgaria, sosit în țară cu acest prilej, membri ai ambasadei Bulgariei și ai altor misiuni diplomatice acreditați la București. Directorul I.C.S. „Victoria", Asadu- rian Artin, și primul adjunct al ministrului comerțului interior din R. P. Bulgaria au rostit cu acest prilej scurte cuvîntări. Printre mărfurile expuse se află articole de îmbrăcăminte și artizanat, obiecte de uz casnic, țesături etc. Expoziția cu vînzare rămîne deschisă pînă la sfîrșitul acestei luni.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNEMarți, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe Torben Busck-Nielsen, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Danemarcei în Republica Socialistă România, în legătură cu prezentarea scrisorilor sale de acreditare.

★Sub auspiciile Asociației de drept internațional și relații internaționale, marți seara a conferențiat, la sediul asociației, procurorul general adjunct al Dietei suedeze, Gustav Pe- tren, șeful delegației suedeze la Consiliul Nordic.Expunerea privind lărgirea cooperării economice nordice a fost primită cu interes de asistență, printre care se aflau funcționari din Ministerul Afacerilor Externe, profesori universitari, cercetători, juriști.Erau prezenți ambasadorul Suediei Ia București, Cari Rappe, și ambasadorul Finlandei, Kaarlo Veikko Ma- kela.
•kMarți au început în Capitală lucrările Seminarului româno-american 

por danez urări cordiale de sănă
tate și fericire, de prosperitate și 
pace.

„împărtășim întru totul aprecie
rea, a spus în continuare președin
tele Consiliului de Stat, că între 
Republica Socialistă România și 
Danemarca s-au statornicit bune 
relații, care se dezvoltă pe pla
nuri multiple, în spiritul respec
tării suveranității și independen
ței naționale, al egalității în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne, al avantajului reciproc.

Avem convingerea că există pre
mise favorabile pentru extinderea 
în continuare a acestor relații, în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului Danemarcei succes deplin în 
realizarea înaltei sale misiuni, con
sacrată dezvoltării colaborării în
tre țările și popoarele noastre, și 
l-a asigurat de tot sprijinul Consi
liului de Stat, al guvernului român 
și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Danemar
cei, Torben Busck-Nielsen.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare au participat 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Ambasadorul Danemarcei a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

călători al Societății Naționale a Căilor Ferate Franceze (S.N.C.F.), Herbert Hoffman, de la Institutul german de studii economice pentru turism, de pe lingă Universitatea din Miinchen (R. F. a Germaniei), J. P. Lancaster Smith, directorul societății Ocean Travel Development-Londra. ing. Hans Suessenguth, președintele companiei „Deutsche Lufthansa" (R.F. a Germaniei).Asupra conținutului rapoartelor au făcut intervenții reprezentanți ai u- nor organizații de turism din Anglia, Austria, Belgia, Franța, R. F. a Germaniei și România. (Agerpres)

în probleme de analiză „Input- Output", organizat de Comitetul de Stat al Planificării în colaborare cu Centrul internațional pentru studii de conducere economică de pe lîngă Consiliul național I.M.C.A.,- cu sediul în Statele Unite ale Americii. Seminarul constituie un prilej pentru efectuarea unui schimb de păreri în probleme economice, în utilizarea balanței legăturilor dintre ramuri și în conducerea economiei. La lucrările seminarului participă eco- miști din Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Direcția Centrală de Statistică, cadre din învățămîntul superior și specialiști ai unor institute de cercetări. De asemenea, iau parte reprezentanți ai unor instituții guvernamentale a- mericane : Ministerul Comerțului, Ministerul Muncii, Sistemul informațional economic, reprezentanți ai unor firme industriale și cadre uni- H versitare.
★S-a înapoiat în Capitală Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, care, Ia invitația guvernului japonez, a făcut o vizită în Japonia. Ministrul român a făcut, de asemenea, o vizită în Republica Socialistă Cehoslovacă, la invitația ministrului comerțului exterior al acestei țări.
★între 9 și 11 septembrie, Sala mică 

a Palatului Republicii găzduiește lucrările Colocviului internațional cu tema „Metodologia și tehnica încercării construcțiilor", organizat de Reuniunea internațională a labora- m toarelor de încercări și cercetări pe materiale de construcții — RILEM — în colaborare cu Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor din România. (Agerpres)
Numirea noului ambasador 

al Republicii 
Socialiste România 

in Republica Socialistă 
Federativă iugoslavia

Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Vasile Șandru a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în locul tovarășului Aurel Măl- nășan, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe. (Agerpres)

RESTABILIREA DREPTURILOR

LEGITIME ALE R. P. CHINEZE

ROMÂNIA, ADRESATĂ LUI 
U THANT

NEW YORK 9 (Agerpres). — La 8 septembrie 1969, reprezentanții permanenți la O.N.U. ai Albaniei, Algeriei, Cambodgiei, Congo (Brazzaville), Cubei, Guineei, Mali, Maurita- niei, Tanzaniei, României, Siriei, Yemenului, Yemenului de Sud și Zam- biei au adresat secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, o scrisoare prin care, în numele guvernelor lor, solicită înscrierea pe ordinea de zi a celei de-a XXIV-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a punctului intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.“. In memoriul explicativ la cererea de includere a punctului pe ordinea de zi, după ce se relevă consecvența cu care guvernele amintite au militat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U., se arată printre altele că „refuzul persistent de a restitui Republicii Populare Chineze locul care îi revine de drept în sînul Organizației constituie nu numai o negare a justiției de o extremă gravitate, dar este în special contrar unuia din principiile fundamentale ale Organizației Națiunilor Unite, anume vocația sa de universalitate".„Restabilirea R. P. Chineze în drepturile sale depline la O.N.U. și în toate organismele care depind sau sînt legate de aceasta și recunoașterea reprezentanților guvernului R. P. Chineze ca singurii reprezentanți legitimi ai Chinei la O.N.U. — se arată în memoriul explicativ — constituie o necesitate imperioasă și urgentă pentru întărirea autorității și a influenței acestei organizații. Aceasta implică expulzarea imediată a reprezentanților clicii lui Cian Kai-și de pe locul pe care în mod abuziv îl ocupă în O.N.U. și în toate organismele sale".Scrisoarea reprezentanților celor 14 state, împreună cu memoriul explicativ, a fost difuzată ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U. marți 9 septembrie.
Președintele Tito 

a primit 
pe ambasadorul 

României 
la Belgrad

BELGRAD 9 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit marți pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan, în legătură cu plecarea sa definitivă din Iugoslavia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială. La primire a participat secretarul de stat pentru afacerile externe, Mirko Tepavaț.Ambasadorul român a făcut, de a- semenea, vizite de rămas bun lui Mi- lentie Popovici, președintele Skupști- nei Federale, Niaz Dizdarevici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., Mitia Ribicici, președintele Vecei Federale Executive.Dușan Gligorievici, membru al Vecei Federale Executive, a oferit o masă în onoarea ambasadorului român.
Ședința extraordinară 

a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru 

construcții de mașini
MOSCOVA 9 (Agerpres). — In 

capitala Uniunii Sovietice a avut 
loc cea de-a 46-a ședință (extra
ordinară) a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de ma
șini. La ședință au participat de
legațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comisia a examinat și a adoptat 
recomandări pentru determinarea 
direcțiilor principale ale colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe o pe
rioadă îndelungată în domeniul 
construcțiilor de mașini, pornind de 
la hotărîrile celei de-a XXIII-a Se
siuni (speciale) a C.A.E.R.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă lucrativă și prietenească.

Un sfert de veac 
de la victoria revoluției 
socialiste in Bulgaria

FESTIVITĂȚILE DE LA SOFIA

Năzuim spre o lărgire continuă 
a bunelor relații 

dintre Austria si România
SOFIA 9. — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite: La 
9 septembrie, în R. P. Bulgaria s-a 
sărbătorit împlinirea a 25 de ani 
de la victoria revoluției socialiste. 
Capitala și celelalte orașe și loca
lități ale Bulgariei au îmbrăcat 
veșminte de sărbătoare. Clădirile, 
străzile, principalele piețe sînt pa
voazate cu flori, drapele, lozinci, 
panouri și grafice oglindind reali
zările obținute de poporul bulgar 
în cei 25 de ani de construcție so
cialistă.

încă din zorii zilei, zeci de mii 
de cetățeni ai capitalei s-au în
dreptat spre Piața 9 Septembrie.

în tribuna Mausoleului lui 
Gheorghi Dimitrov din această 
piață au luat loc Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare, alți membri ai condu
cerii de partid și de stat a R. P. 
Bulgaria. Sînt prezenți membrii

OPERAȚIUNI MILITARE CARE DUC

LA AGRAVAREA SITUAȚIEI 

DIN ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 9 (Agerpres). — După cum anunță agențiile de presă, la Tel Aviv a fost dat publicității un comunicat oficial în care se arată că marți dimineața unități de tancuri, forțe terestre și avioane israeliene au traversat golful Suez și au atacat pozițiile egiptene situate pe țărmul vestic al golfului.Atacul forțelor armate israeliene — care a durat 10 ore — s-a desfășurat pe un front avînd o lățime de 50 km, începînd de la EI Khafayer, aflat Ia 40 km sud de Suez, și pînă la Zaafarana. Purtătorul de cuvînt al armatei israeliene a subliniat că operațiunea terestră și aeronavală a fost încununată de succes. Avioanele israeliene au atacat instalațiile militare egiptene și au distrus baze pentru lansarea rachetelor.Purtătorul de cuvînt, citat de agenția France Presse, a declarat că un avion israelian a fost doborît de artileria antiaeriană egipteană. Agențiile internaționale de presă menționează că în cercurile oficiale israeliene se apreciază că atacul declanșat marți dimineața a fost cea mai mare operațiune militară întreprinsă de forțele armate israeliene împotriva R.A.U. de la încetarea focului în iunie 1967.

în flagrantă 
contradicție 

cu interesele păcii
Știrile de mai sus privind atacul forțelor terestre și aeronavale israeliene împotriva Republicii Arabe Unite trezesc cea mai vie dezaprobare în rîndurile opiniei publice din țara noastră. Prin caracterul său premeditat, prin amploarea sa, acest a- tac depășește incidentele militare care au dobîndit în ultima vreme o frecvență îngrijorătoare ; este vorba de o operație militară, care încalcă în mod flagrant rezoluția Consiliului de Securitate cu privire la încetarea focului în Orientul Apropiat după ostilitățile din iunie 1967.Asemenea acte grave, nu numai că nu pot contribui la crearea condițiilor pentru soluționarea prin mijloace pașnice a conflictului din această regiune, dar adaugă noi elemente de tensiune, înăspresc și complică și mai mult situația, periclitînd în mod serios șansele păcii.Interesele tuturor popoarelor cer în mod imperios stingerea focarului de neliniște și de război din Orientul Apropiat. Or, întreaga experiență confirmă că la aceasta nu se poate ajunge în nici un caz pe calea ascuțirii continue a situației, prin acțiuni militare, prin metodele „politicii de forță" — și că, de asemenea, este de nejustificat și cu totul inadmisibilă însăși ideea represaliilor, idee incompatibilă cu normele dreptului internațional și care generează primejdii pentru pacea generală.Pornind tocmai de la aceste considerente, România s-a pronunțat consecvent Împotriva operațiunilor militare în Orientul Apropiat, iar după încetarea ostilităților, Împotriva menținerii sub ocupație a teritoriilor arabe, subliniind că încercările 

delegațiilor de peste hotare sosite 
la Sofia pentru a participa la ma
nifestările consacrate celei de-a 
25-a aniversări a victoriei revolu
ției socialiste. Este prezentă de
legația de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovară
șul Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

După parada militară a avut loc 
demonstrația oamenilor muncii din 
Sofia. Timp de cîteva ore, prin 
fața tribunelor au defilat pionieri, 
tineri și tinere, oameni ai muncii 
din uzine și de pe ogoare. în în
cheiere a avut loc tradiționala de
monstrație a sportivilor.

★
Comitetul Central al P.C.B., Pre

zidiul Adunării Populare și Con
siliul de Miniștri al R. P. Bulgaria 
au oferit marți seara o recepție cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste din 
Bulgaria.

CAIRO 9 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că autoritățile Republicii Arabe Unite au dat publicității un comunicat militar oficial în legătură cu raidul israelian din golful Suez.După un raid aerian concentrat a- supra unei insule de coastă și asupra unui promontoriu al coastei de vest a golfului Suez, folosit pentru a ghida navele în port, cîteva ambarca- ții israeliene au încercat să-și debarce ocupanții pentru a ataca posturi de pază a coastelor din această regiune, se arată în comunicat.Operațiunea israeliană a avut loc la ora 10, ora locală, în dimineața zilei de 9 septembrie. Operațiunea de debarcare israeliană s-a bucurat de 6 intensă acoperire aeriană. Forțele e- giptene și apărarea antiaeriană au intervenit imediat. Ele au doborît trei aparate israeliene, care s-au prăbușit în golful Suez.Două ambarcații israeliene au fost scufundate, israelienii suferind pierderi în oameni și materiale. Forțele egiptene au constrîns forțele israeliene să se retragă. După cum transmite agenția France Presse, comunicatul egiptean precizează că elicoptere israeliene au survolat regiunea în căutarea piloților aparținind avioanelor israeliene doborîte.

de a rezolva problemele litigioase pe calea armelor nu pot servi intereselor popoarelor din această zonă ci numai forțelor imperialismului și a- gresiunii — singurele interesate în perpetuarea și escaladarea încordării.A fost, este și rămîne ferma convingere a poporului român că drumul păcii și securității în Orientul Apropiat nu poate fi decît soluționarea pe baze reciproc acceptabile a divergențelor existente, crearea premiselor pentru dezvoltarea tuturor popoarelor din această regiune pe calea independenței și progresului. România se pronunță în modul cel mai categoric pentru rezolvarea conflictului din Orientul Apropiat prin aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, pentru respectarea integrității teritoriale și a independenței tuturor statelor, rezolvarea problemei refugiaților palestinieni și a celorlalte probleme — corespunzător intereselor popoarelor din această parte a lumii, asigurării păcii și securității internaționale.Condamnînd cu hotărîre atacul militar israelian, ca și orice alte acte de natură să sporească încordarea în această regiune, opinia publică din țara noastră cere în mod ferm să se pună definitiv capăt acestui curs aventurist, care poate avea grave implicații pentru securitatea regiunii. Ea consideră că trebuie depuse toate eforturile pentru a se găsi căile care să ducă la soluționarea pașnică a conflictului din O- rientul Apropiat, în interesul păcii generale.
V. I.

INTERVIUL ACORDAT ZIARULUI „SCÎNTEIA- DE MI
NISTRUL FEDERAL DE EXTERNE AL AUSTRIEI, KURȚ 

WALDHEIM

Ce semnificație atribuiți, d-le 
ministru, vizitei președintelui fe
deral al Republicii Austria in 
România ?Apropiata vizită a președintelui federal austriac, dr. h. c. Franz Jonas, în Republica Socialistă România constituie o expresie a bunelor relații existente între cele două țări și reprezintă un nou pas foarte important în șirul intîlnirilor personale de pînă acum dintre oamenii de stat din ambele noastre țări, încă în anul 1963, ministrul austriac al afacerilor externe de a- tunci, dr. Kreisky, a vizitat România. în același an a avut loc vizita de răspuns a ministrului de externe român, Mănescu. Doi ani mai tîrziu, Austria l-a primit pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și în anul 1967 cancelarul federal dr. Klaus, dînd curs unei invitații, a vizitat România. Aceste contacte personale au contribuit în mare măsură la promovarea înțelegerii reciproce și la întărirea colaborării în cele mai diferite domenii. Vizita președintelui federal austriac aduce, fără îndoială, o contribuție la adîncirea relațiilor prietenești dintre Austria și România. Eu voi avea cinstea de a însoți pe domnul președinte federal în această călătorie și vreau să-mi exprim bucuria că mi se oferă, în a- cest fel, prilejul de a mă întîlni cu oameni de stat de răspundere din România.

V-aș ruga acum să vă referiți, 
d-le ministru, la liniile directoare 
ale politicii externe a Republicii 
Austria.Tratatul de stat încheiat în anul 1955 între Austria și cele patru mari puteri și statutul neutralității permanente, adoptat de parlamentul austriac după cucerirea independenței complete, constituie bazele independenței și suveranității Republicii Austria. Clădită pe această bază, principala năzuință a Austriei este ca, printr-o politică externă realistă și activă, să mențină treaz interesul lumii înconjurătoare pentru păstrarea independenței și neutralității țării noastre. Drept elemente esențiale ale unei asemenea politici externe considerăm respectarea strictă a neutralității și a obligațiilor care decurg din ea, precum și hotărîrea de a a- păra această neutralitate cu toate mijloacele care ne stau la dispoziție, în continuare, această politică reclamă cultivarea intensivă a relațiilor cu lumea înconjurătoare și ancorarea Austriei în gîndirea internațională printr-o participare activă la colaborarea internațională, în primul rînd, în cadrul Națiunilor Unite. în sfîrșit, participarea Austriei la colaborarea general europeană constituie, de a- semenea, un factor important al conceptului nostru de politică externă.Politica externă a țării noastre — țară situată Ia întretăierea cîmpului de tensiune în ce privesc concepțiile despre lume și politice din timpul nostru — se poate dezvolta, în mod firesc, cel mai bine într-o atmosferă de destindere Internațională. De aceea, în ultimii ani, guvernul austriac s-a exprimat consecvent pentru o politică de destindere între Est și Vest, indiferent de sistemele social-politice din diferitele țări. Și nu în ultimă instanță datorită situației geopolitice speciale, Austria a urmărit cu cel mai mare interes și a încercat să favorizeze toate tendin
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Comunicat sovieîo-japo- 
H6Z« corrMxnÎGatvil dat publicității la încheierea vizitei ministrului de externe japonez, Kiichi Aichi, la Moscova se arată că în cursul convorbirilor purtate cu Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și cu alte persoane oficiale sovietice a avut loc un schimb de păreri deschis în probleme referitoare la relațiile dintre Uniunea Sovietică și Japonia, precum și într-o serie de probleme internaționale care interesează cele două țări. în comunicat se relevă că extinderea în ultimii ani a legăturilor economice și comerciale dintre Uniunea Sovietică și Japonia, dezvoltarea relațiilor cultural-științifice, precum și contactele în domeniul politic vor contribui la consolidarea relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări. Părțile au apreciat că contactele dintre oameni de stat sovietici și japonezi sînt utile și și-au exprimat dorința ca ele să fie continuate. O importanță deosebită a fost acordată problemelor păcii și securității în Asia și în lumea întreagă.

Rezultatele aproape com
plete ale alegerilor parla
mentare care au avut 'oc duminică și luni în Norvegia oferă celor patru partide ale trecutei coaliții guvernamentale o majoritate de două voturi în noul Storting. Realizînd o viguroasă revenire, Partidul Muncitoresc Nor

țele spre dezarmare. Din aceste motive, Austria a intervenit activ în elaborarea acordului privind nedise- minarea armelor atomice în cadrul Națiunilor Unite și a ratificat, între timp, acest acord. In acest caz, Austria s-a călăuzit de concepția că măsurile efective menite să contribuie la oprirea răspîndirii în continuare a armelor nucleare favorizează substanțial destinderea situației internaționale și că acordul reprezintă un aport esențial la pacea mondială.Și în viitor, politica externă austriacă se va baza pe Tratatul de stat din 1955 și pe principiile neutralității permanente. în baza statutului său de neutralitate și a poziției sale geopolitice, Austria are de îndeplinit o funcție specială, care constă în aceea de a acționa ca factor stabilizator în Europa centrală și în regiunea Dunării, contribuind astfel la o micșorare a încordărilor din această regiune. în acest fel, politica externă austriacă stă nu numai in slujba intereselor propriei sale țări, cî și în slujba intereselor comunității statelor. Țara noastră va participa activ și în viitor la activitatea Națiunilor Unite și a celorlalte organizații internaționale și va colabora la toate eforturile care urmăresc o îmbunătățire a relațiilor internaționale și asigurarea păcii în lume.
Cum apreciați stadiul actual ți 

perspectivele relațiilor dintre 
Austria și România ?Austria năzuiește spre o lărgire șl intensificare continuă a bunelor relații dintre cele două țări. Mari posibilități există, în special, în domeniile economic și cultural. Schimburile comerciale bilaterale, care .au crescut in ultimii ani — favoriz. ie de apropierea geografică dintre cele două țări ale noastre — pot fi dezvoltate în continuare. Printr-o colaborare mai strînsă în domeniul industriei și cel al tehnicii pot fi create noi posibilități pentru lărgirea schimbului reciproc de mărfuri în a- vantajul ambelor state. Acordul privind colaborarea industrială, științifică și tehnică, încheiat în acest scop în anul 1968, ar putea constitui un important pas în această direcție. Și în domeniile cultural și științific e- xistă posibilități pentru o continuă dezvoltare a relațiilor, pentru sare convenția semnată, de asemenea, în anul 1968, privind colaborarea culturală și științifică între cele două' țări, constituie o bază importantă. în special, prin acordarea de burse și schimbul de profesori, relațiile noastre culturale tradiționale pot fî adîncite și astfel pot fi create premisele pentru o mai bună cunoaștere reciprocă.In legătură cu aceasta, aș dori să scot în evidență și buna colaborare dintre țările noastre în organizațiile internaționale și, în special, ișy Națiunile Unite. Puncte speciale,percon- tact rezultă din faptul că cele două țări sînt membre în Comitetul O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, al cărui președinte este un austriac, iar vicepreședinte este reprezentantul român, dar înainte de toate în problema colaborării între Est și Vest. După cum se știe, Austria și România se numără printre inițiatorii rezoluției adoptate în 1965 de către Adunarea Generală a O.N.U. și care prevede măsuri pe plan regional în vederea intensificării relațiilor de bună vecinătate între statele europene cu sisteme politice și sociale diferite.

P. STĂNCESCU

vegian a obținut cu cel puțin șase locuri în plus. Acest partid, care s-a aflat la putere timp de 30 de ani, tre- cînd în opoziție după precedentele a- legeri legislative, va dispune probabil de 74 mandate în noul Storting,
0 delegație de experți po

lonezi *n domeniul economiei, condusă de Stanislaw Maksimowicz, secretar general al Camerei de Comerț Exterior, a sosit în Berlinul occidental — anunță agenția P.A.P. Delegația va vizita o serie de mari întreprinderi industriale și va avea convorbiri cu reprezentanți ai Camerei pentru industrie și comerț din Berlinul occidental cu privire la posibilitățile de extindere a legăturilor economice dintre organizațiile de comerț exterior ale Poloniei și Berlinului occidental.
In cadrul manifestărilor programate de conducerea Tîrgului internațional de la Viena, ziua de 9 septembrie a fost dedicată României. Pavilionul românesc a fost vizitat de Otto Mitterer, ministrul austriac al comerțului, și de Bruno Pittermann, președintele grupului parlamentar al Partidului Socialist Austriac, care au apreciat exponatele și modul lor de prezentare.
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