
PROLETARI DIN TOATE T^WLE, UNIJI-VĂ!

Decorarea ziarului „Scînteia" 
cu Ordinul

„Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I

Anul XXXIX Nr. 8198 Vineri 26 septembrie 1969 6 PAGINI-30 BANI
!

Pentru contribuția deosebita adusă la Înfăptuirea politicii interne și externe a Perfidului Comunist Român, la opera de edificare a socialismului in România, pentru activitatea de educație socialistă a maselor de oameni ai muncii, cu prilejul împlini
rii a 25 de ani de la apariția primului număr legal al ziarului „Scînteia", Consiliul de Stat a conferit ziarului „Scînteia' Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România' clasa I.

Adunarea festivă consacrată împlinirii 

a 25 de ani de la apariția 

primului număr legal al „Scînteii" 

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII FINLANDA,

URHO KEKKONEN

în sala de marmură a „Casei Scînteii" a avut loc joi dimineața adunarea festivă consacrată împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr legal al ziarului „Scînteia", organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân.La festivitate au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., activiști de partid și de stat, cadre de conducere, ziariști din presa centrală și locală, de la publicațiile literare, de la Agenția Română de Presă „Agerpres", de la Radio și Televiziune.Asistența a întîmpinat cu vii aplauze, la sosirea în sală, pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheor- ghe Radulescu, Virgil Trofin, Manea Mănescu, Dumitru Popescu.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Alexandru lonescu, \npembru al C.C. al P.C.R., re- ăactor-șef al ziarului „Scînteia", care a vorbit despre activitatea ziarului de-a lungul celor 25 de ani.Continuînd cele, mai .fru- _ moașe tradiții ale presei noastre comuniste, ale „Scînteii" ilegale, a spus tovarășul Al. lonescu, „Scînteia" și-a făcut un titlu de onoare din deviza slujirii neabătute a cauzei partidului. Ea a militat fără preget pentru înfăptuirea politicii partidului, care întruchipează interesele fundamentale și cele mai înalte aspirații ale poporului român, cerințele de progres ale patriei, ideile nobile ale socialismului și comunismului, ale păcii și progresului umanității. Iată de ce afirmăm cu tărie că ceea ce caracterizează acest ziar, ceea ce exprimă spiritul său, esența sa, este partinitatea — în cel râai riguros înțeles marxist- leninist al acestui cuvînt — partinitatea ca sinteză a fidelității ziarului față de Partidul Comunist Român. A sluji partidul, cauza sa, politica sa, este pentru noi suprema mîndrie, convinși fiind că,. în acest fel, slujim poporul român, slujim țara în care ne-am născut, slujim patria iubită, slujim cauza generală a socialismului. A fi soldați al partidului — iată idealul căruia îi dăruim întreaga noastră energie, talentul nostru, capacitatea noastră intelectuală și profesională, entuzias- ' mul șl pasiunea noastră de ziariști comuniști.Vorbitorul a relevat apoi coincidența atît de fericită șl plină de semnificații, între prezența secretarului general al partidului la acest jubileu șl prezența sa în coloanele primului număr legal al ziarului „Scînteia" în care a publicat articolul „Tineretul, viitorul poporului". Vorbitorul a amintit faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost un consecvent colaborator al ziarului „Scînteia" în multe dintre primele sale numere.în continuare, redactorul șef 
al „Scînteii" a arătat: Partidul ne-a ajutat să înțelegem mai bine profunda semnificație a învățăturii marxiste, potrivit căreia presa trebuie să fie conștiința de sine a poporului, o tribună de afirmare plenară 
a opiniei înaintate a maselor, în care tot ce are mai bun gîndirea umană, tot ce este capacitate și talent găsește o justificată confirmare și promovare.

Inspirîndu-se din exemplul permanent al conducerii partidului, care se consultă zi de zi cu poporul, îi solicită opinia, organizează ample dezbateri asupra celor mai importante măsuri ale politicii interne și externe, „Scînteia" acordă și va acorda un spațiu tot mai larg cuvîntului cititorilor, corespondențelor trimise de oamenii muncii, propunerilor, observațiilor și sugestiilor cetățenilor, îneît paginile ziarului să fie un teren de afirmare tot mai fertil a experienței șl înțelepciunii poporului.
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Dragi tovarăși,Este pentru mine și ceilalți tovarăși din conducerea partidului o deosebită plăcere de a participa la această manifestare sărbătorească a presei noastre . comuniste, consacrată împlinirii a 25 de ani de la editarea și tipărirea primului număr legal al „Scînteii", organul central al partidului nostru. Per- miteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, să adresez, cu acest prilej, un călduros salut întregului colectiv redacțional al „Scînteii", colaboratorilor și corespondenților voluntari, muncitorilor care tipăresc ziarul, tuturor ziariștilor și lucrătorilor din presa noastră. (Vii aplauze).Dați-mi voie. totodată, să felicit din inimă colectivul redacțional al „Scînteii" pentru înalta distincție primită astăzi — Ordinul „Steaua Republicii" clasa I — pentru celelalte ordine și medalii conferite redactorilor și lucrătorilor ziarului. (Aplauze). Aceste distincții constituie o expresie a prețuirii deosebite pe care partidul și poporul nostru o acordă organului de presă al Comitetului Central, contribuției sale la opera de edificare a României socialiste.„Scînteia". aniversează astăzi 25 de ani de apariție legală, dar istoria ei începe din anii ilegalității, înfruntînd teroarea dezlănțuită de clasele exploatatoare împotriva partidului nostru, a militanților săi, „Scînteia" — al cărei prim număr a apărut la 15 august 1931 — a purtat cu neînfricare cuvîn- tul partidului în popor, a adus o contribuție prețioasă la mobilizarea maselor în lupta împotriva exploatării și asupririi, a reac- țiunii și fascismului, pentru eliberare națională și socială, pentru independență, democrație, pace și socialism. „Scînteia" ilegală, ziariștii care au scris-b și muncitorii 

In timpul adunării festiv®

care au tipărit-o în acea vreme — cu riscul libertății și chiar al vieții — sînt o pildă de slujire devotată, plină de abnegație a cauzei clasei muncitoare, a idealurilor partidului nostru comunist, de libertate și dreptate socială. Prin dîrzenia și pasiunea revoluționară cu care au muncit în acele vremuri grele, ei au ridicat la un înalt nivel titlul de gazetar comunist. Aceasta constituie o moștenire glorioasă pentru redacția ziarului „Scînteia", pentru toată presa noastră, care însuflețește munca ziaristului de astăzi, îi sporește simțul responsabilității partinice.în sfertul de veac care a trecut de la eliberarea țării, „Scînteia" a continuat și dezvoltat în condiții noi luminoasele tradiții din anii ilegalității. Ea s-a afirmat.p_a o puternică armă de lupta a 'partidului și a clasei noastre muncitoare în marile bătălii de clasă duse pentru cucerirea puterii, pentru reconstrucția țării și edificarea societății socialiste. „Scînteia" a dovedit permanent o înaltă combativitate revoluționară, situîndu-se ferm, în toate împrejurările, pe pozițiile partidului, militînd neobosit pentru înfăptuirea politicii sale. Ea a jucat un rol deosebit de important în eforturile clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului nostru popor pentru înfăptuirea industrializării socialiste, cooperativizarea și modernizarea agriculturii, pentru dezvoltarea științei și culturii în patria noastră, a adus o contribuție activă la lupta pentru generalizarea și perfecționarea relațiilor socialiste de producție ; ziarul a constituit un important mijloc de educare în spirit nou a oamenilor muncii, de promovare a principiilor socialismului în întreagă noastră viață socială. (Aplauze puter
nice).„Scînteia" a reflectat cu fidelitate, în întreaga ei activitate, po

litica profund internaționalistă a partidului și statului nostru, fă- cînd să răsune puternic glasul comuniștilor români, al poporului nostru, alături de forțele revoluționare și progresiste din întreaga lume, dînd expresie luptei lor pentru cauza generală a socialismului și progresului, împotriva imperialismului, pentru pace și securitate internațională.Prin înaltul său spirit partinic și principialitatea cu care a slujit și slujește interesele vitale ale poporului român, ale construcției socialiste în patria noastră, „Scînteia" a dobîndit un binemeritat prestigiu în rîndul maselor, și-a cucerit dragostea și prețuirea întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).Conducerea partidului dă o înaltă apreciere rolului important pe care-1 joacă ziarul „Scînteia" în înfăptuirea politicii de edificare socialistă a țării, în generalizarea experienței pozitivd*și  înlăturarea fenomenelor negative și a neajunsurilor care se mai manifestă în diferite domenii de activitate, în promovarea politicii externe a partidului și guvernului ; prețuim munca și eforturile valorosului corp redacțional al ziarului, devotamentul său față de politica partidului, față de cauza construcției socialismului. abnegația cu care își îndeplinește sarcinile încredințate de partid. (Aplauze puternice).în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea țării, întreaga presă din România a cunoscut o puternică dezvoltare, afirmîndu-se ca un instrument activ și eficace In lupta pentru transformarea revoluționară a societății, pentru transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru socialist. De la modestele foi din anii ilegalității, pînă la ziarele de astăzi apărute în milioane de exemplare, presa noastră a cunoscut un drum 

lung și glorios. Ea a devenit o puternică forță socială, cu o mare capacitate de influențare și un puternic rol mobilizator și organizator în marea operă de construcție a societății socialiste.în redacțiile ziarelor și publicațiilor centrale și locale lucrează astăzi aproximativ 4 000 de ziariști ; în prezent, în țara noastră apar 627 de publicații care însumează un tiraj total, la o apariție, de aproape 11 milioane de exemplare, iar numărul abonaților la radio și televiziune trece de 4 200 000. O puternică dezvoltare a cunoscut presa județeană de partid, care totalizează 54 de publicații în limbile română, germană, maghiară și șîr- bă. Aceste ziare șl publicații, a- ceastă armată de ziariști comuniști reprezintă un potențial politic remarcabil, al partidului nostru, al societății socialiste, un factor de mare importanță al progresului nostru social. (Vil aplauze).Trebuie să subliniem cu satisfacție că în întreaga perioadă de construcție a socialismului presa noastră a răspuns cu cinste marilor sarcini ce i-au stat în față, a slujit cu fidelitate interesele poporului, ale înfloririi României socialiste, dovedindu-și devotamentul nețărmurit față de partidul nostru comunist. Izvorul succeselor ei, garanția dezvoltării ei neîntrerupte au fost și sînt conducerea și îndrumarea nemijlocită de către partid, de către Comitetul Central (A- 
plauze puternice).Cu deosebire în ultimii ani, presa noastră a făcut progrese vizibile pe linia lărgirii ariei de preocupări, a tratării diferitelor aspecte ale construcției socialiste, ale vieții materiale și spirituale a poporului nostru. Presa centrală și locală abordează astăzi mai profund și cu competență sporită aspectele esențiale ale economiei, culturii, acti-
(Continuare In pag. a III-a)

De la trimișii Agerpres, Ștefan Bratu și Petru Uilăcan: în continuarea vizitei prin țară, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a fost joi dimineața oaspetele litoralului românesc al Mării Negre. Plecînd de la reședința ce i-a fost rezervată în stațiunea Mangalia Nord, președintele și oficialitățile finlandeze și române, însoțiți de Petre lonescu, președintele consiliului popular județean, și de primarul municipiului Constanța, Petre Nicolae, au făcut, cu mașinile, un tur prin cea mai tînără stațiune a litoralului. După ce a străbătut artera principală a așezării, de-a lungul căreia se înșiruie zeci de hoteluri și vile cochete, ridicate nu demult, coloana de mașini parcurge zona de extindere a stațiunii. De pe schelele celor 10 noi hoteluri și tot atîtea restaurante, ce vor fi date în folosință în viitorul sezon estival, constructorii salută cu căldură pe înaltul oaspete.Părăsind tînăra stațiune, șeful statului finlandez adresează gazdelor felicitări pentru arhitectoni-
Recepție oferită 

de președintele Finlandei
Președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, a oferit joi seara, în .saloanele Casei Centrale a Armatei, o recepție în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popescu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ion Stănescu. precum și Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, membrii misiunii române atașate
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe asistentul 
președintelui S.U.A. pentru 

știință și tehnologie
Joi după-amiază, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit pe dr. Lee DuBridge, asistentul președintelui S.U.A. pentru știință și tehnologie, care se află într-o vizită în țara noastră în fruntea unei delegații de specialiști americani.La primire a luat parte prof. Gheorghe Buzdugan, președintele 
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Telegrame
/ .....................

Excelenței Sale
Domnului ABDUL RAHMAN EL-IRIANI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Arabe YemenCu ocazia celei de-a Vil-a aniversări a proclamării republicii — Ziua națională a Republicii Arabe Yemen — adresez Excelenței Voastre*  In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate, pace și progres poporului yemenit prieten.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noas

tre se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre și prin Dumneavoastră guvernului 
șl poporului român pentru urările transmise cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a independenței naționale.

EDUARDO FREI 
Președintele Republicii Chila

ca modernă și variată, apreciind în mod deosebit ideea de a amplasa clădirile într-un cadru bogat în vegetație.După un scurt popas pe faleza stațiunii Eforie Sud, coloana oficială sosește la Eforie Nord. în centrul stațiunii, un grup numeros de turiști finlandezi, fluturînd stegulețe cu culorile naționale și buchete de flori, atrage atenția președintelui Urho Kekkonen, care oprește și coboară din mașină. Pe o pancartă, pe care turiștii finlandezi o poartă deasupra capetelor, este înscrisă urarea : „Bun venit, domnule președinte". Are loc o caldă și emoționantă întîlnire, în care președintele se întreține cordial cu concetățenii săi.De departe, Constanța își anunță prezența prin siluetele marilor întreprinderi și ale sutelor de blocuri care în ultimii ani au făcut orașul de nerecunoscut. Primul popas este făcut în principala poartă maritimă a țării. în port se aflau numeroși marinari, docheri,
(Continuare In pag. * V-a)

pe lingă președintele Finlandei, conducători de instituții centrale, academicieni și alți oameni de știință și cultură^ șefi ai cultelor, ziariști români și străini.Au participat Ah ti Karjalalnen, ministrul afacerilor externe, Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, și celelalte persoane oficiale care însoțesc pe președintele Republicii Finlanda în vizita sa în țara noastră.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.(Agerpres)

Consiliului Național al Cercetării Științifice.A fost de față L. C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost abordată problema extinderii colaborării șl cooperării tehnico-științifice dintre cele două țări.
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! FAPTULI
DIVERS
Doua
accidenteDouă grave accidente de circulație petrecute într-o singură zi (23 septembrie), ambele generate de aceeași flagrantă neglijență. Primul: pe șoseaua Cîmpia Turzii — Frata, autobuzul 31 Cj 1050, proprietatea autobazei Turda, (șofer Traian Pădurean) transporta 26 de călători. Din cauza defecțiunilor tehnice la sistemul de frînare, 

la coborîrea unei pante șoferul 
a pierdut controlul mașinii. Pentru a reduce din viteză, el a virat brusc la stînga, vrînd să lasă din partea carosabilă. însă 
a intrat într-o casă, dărîmînd-o complet. Un pasager a decedat pe loc iar alte 12 persoane sînt grav rănite. Al doilea : pe șoseaua Pitești — Drăgășani, Petre Atanasiu conducea autobuzul 31 Ag 157. Ușa din spate nu 
era Închisă (1 ?). La un viraj, unul dintre pasageri (Zinca Dolofan) a fost proiectat pe șosea, accidentîndu-se grav. Pînă la spital a murit. Frecvența unor asemenea cazuri trebuie să dea de gîndit. Cum își face datoria controlul tehnic de revizie mai ales cum se circulă pe 
iede ?

Și 
șo-

„Vederi 
din Vatra

a

Dornei
Va- 

nu 
âă-

Cu ani in urmă stațiunea 
Ira Dornei era renumită 
numai pentru izvoarele sale 
tătoare de sănătate. Mai avea fși 
ire) amintita stațiune și un parc 
natural deosebit de frumos. 
Punctele de atracție ale acestui 
parc erau (dar, din păcate, nu 
mai sint) veverițele. Jucăușe și 
blînde, prietenoase cu oamenii, 
ele mincau din mina vizitatori
lor. Acum sint sperioase și fug. 
Motivul ? Fotografii. Nu toți. 
Numai o anumită categorie. De 
cîtva timp prin parc circulă 
cițiva „fotografi*  gata oricind 
tă imortalizeze pe peliculă ama
torii de suveniruri. Poartă cu ei, 
legate de funie, veverițe. De 
unde au apărut șl cu ce drept 
chinuie bietele animale, nu se 
/tie. Ar fi insă cazul ca aseme
nea barbarii să dispară. Este 
fi motivul pentru care le adu
cem in „obiectivul*  forurilor 
locale de resort. Au... declanșa
torul la indemină.

Prima
dragoste 
nu se uită
In curind, Aurel Ion (str. 

Anastasie Panu nr. 29 — Bucu
rești) urmează să apară in fața 
Instanței. Este o cunoștință 
jhai veche a organelor de cer
cetare. Nici faptele pentru care 
va răspunde nu sint noi. Dum
nealui are o „profesie" stator
nică. Logodnic. Sub diverse 
nume : cind Narcis Coman, cind 
Haidu, cind Libardi (toți fot
baliști) iși oferă „mina" in 
dreapta și-n stingă, extorcind, 
firește, bani. Și, lucru curios, 
„logodnice" găsește. Nu una- 
două, ci... cu ghiotura. Aici se 
cuvine o paranteză: absolut 
toate declarațiile aflate la do
sar vădesc o naivitate alarman
tă din partea fetelor escroca
te. Faptul este și mat surprin
zător dacă avem in vedere că, 
In majoritatea cazurilor este 
vorba de studente — deci... 
„persoane cu carte". Morala 
te impune de la sine. în 
ceea ce-l privește pe individ, 
lucrurile sint clare. Statornic, el 
a revenit in fața instanței. 
Prima dragoste (logodnic — ce 
vreți !) nu se uită niciodată.

Urmele

Cu trei ani în urmă, în magazinele de confecții, tricotaje și încălțăminte și-au făcut apariția, pentru prima oară, produsele de mică serie ale cooperației meșteșugărești. Menirea lor era să completeze gama sortimentală produsă de industria republicană cu articole mai deosebite, în serii scurte, oferind cumpărătorului mai multe și mai variate posibilități de alegere. Cum a evoluai a- c.eastă producție ? în ce măsură cooperativele meșteșugărești și-au îndeplinit rolul ? Răspunsuri limpezi la aceste întrebări s-au formulat într-o recentă consfătuire organizată de UCECOM cu reprezentanții cooperativelor și ai comerțului.începutul, ca orice început, a fost mai timid, mai puțin vizibil. Curind însă aceste produse au cîștigat încrederea comerțului, astfel că, în prezent, mica serie a Cooperativelor meșteșugărești a devenit un adversar redutabil al industriei ușoare în ce privește cucerirea pieții. Iată cîteva cifre care ilustrează mai bine această afirmație: în 1969 se va produce, conform planului, de 9 ori mai mult decît în 1966, anul de început ; 20 la sută din întregul fond de marfă al comerțului la confecții este furnizat de cooperația meșteșugărească ; marile magazine au ridicat acest procent la 60 la sută din totalul confecțiilor pentru adulți. Prin ce mijloace s-au impus produsele cooperativelor meșteșugărești ? în primul rînd prin varietatea modelelor. Factorii responsabili au ajuns curînd la concluzia că producția de mică serie nu poate să existe și să dureze fără suplețe și mobilitate în adaptarea proceselor tehnologice, fără o maximă receptivitate și operativitate în asimilarea noilor produse cerute de comerț. Centrul de creație, înființat în acest scop, a dat un răspuns pozitiv a- cestor cerințe : s-au prezentat colecții care au însumat aproape 2 000 de modele la confecții și peste 300 la tricotaje, modele bine orientate pe linia a ceea ce este nou și modern ; specialiștii centrului au furnizat cooperativelor producătoare modelele cu toată documentația necesară. Și în continuare centrul de creație elaborează lunar aproximativ 300 modele de confecții și tricotaje, la .comanda cooperativelor din țară. Acest volum impresionant de modele noi, indispensabile seriei mici, a determinat înființarea unei școli pentru creatorii de modă, cu durata de doi ani. Un al doilea motiv care a determinat succesul produselor de mică serie au fost execuția. îngrijită, alegerea unor țesături și a unor accesorii originale și de bun gust. * '" care ției meșteșugărești și-au cîștigat locul pe piața internă și la export.Remarcam, cu diferite prilejuri, că existența a- cestor produse în magazine a început să intereseze pe unii factori de răspundere din industria, ușoară, trezind un anume spirit de competitivitate. Dintr-o a- semenea „concurență" cumpărătorul nu va avea decit de cîștigat. în final, se poate afirma că mica serie își îndeplinește bine misiunea de „pigment" al ofertei în magazine. Paralel cu această constatare, consfătuirea de care aminteam a pus însă în lumină și unele carențe ale activității în acest domeniu — spații încă neacoperite în gama sortimentală, unele abateri de la normele de calitate, ba chiar și anumite încercări de evaziune de sub rigorile producției de mică serie, așa cum a fost ea concepută și legiferată.Cu toată varietatea de modele de care aminteam, nu este greu de observat că există categorii întregi de produse, de cea mai mare însemnătate, pe care creația și producția cooperativelor meșteșugărești le ignoră. Așa cum sublinia tovarășul Corneliu Opin- caru, director general adjunct în M.C.I., grupa confecțiilor pentru copii și a-

dolescenți este foarte sărac reprezentată în magazine. Nici industria șl nici cooperația meșteșugărească nu au făcut efortul necesar pentru a soluționa la nivel corespunzător problema îmbrăcăminții acestei importante categorii a populației, în conformitate cu gusturile vîrstei respective, cu caracteristicile el. înclinației firești a tineretului către ceea ce este original și îndrăzneț i se opu-

care-1 oferă cooperativelor înglobează un spor de 10—15 la sută pentru calitate. După cum s-a putut constata însă la recepția unor loturi de marfă, sînt cooperative care încasează acest plus substanțial fără să se ostenească să-l justifice. Astfel, cooperativele „Confec- ția“-Ploiești, „Munca"-Satu Mare, „Unirea“-Rupea și altele nu respectă modelele trimițînd comerțului produse de calitate inferioară :

plarele cu defecte, etalate la consfătuire, au fost culese din magazinele „Eva“ și „Adam“.„ De altfel, cifra a- mintită nu trebuie privită global, pentru că clientul nu cumpără cu grămada, ci cu bucata. Iar cooperativele ca- re-și închipuie că pot păcăli pe cei din comerț sau pe cumpărători se înșeală. Mal ales în ultimul timp preferințele se îndreaptă tot mai evident spre unii sau alții dintre furnizori.

FANTEZIA

PE CALAPOD
ÎNSEMNĂRI pe marginea unei consfătuiri
A COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI CONSACRATE 

PRODUCȚIEI CONFECȚIILOR DE SERIE MICĂ

ne, invariabil, cenușiul, monotonia, lipsa de gust, Intr-un articol publicat anterior făceam observația că fabricile cărora le sînt încredințate confecțiile pentru băieți, de exemplu, se află, de multă vreme, în- tr-un inadmisibil impas, deși, nu încape nici o îndoială, există posibilitatea de a-1 depăși. De data a- ceasta, ne adresăm creatorilor din cooperația meșteșugărească. Fantezia lor poate valorifica anumite materiale ieftine dar frumoase, transformîndu-le în piese de îmbrăcăminte cu o croială modernă, la prețuri larg accesibile. Pledează pentru aceasta nu numai solicitările tinerilor, ci și propria experiență a comerțului, care s-a trezit, la un moment dat, cu stocuri de costume din fire fine pentru adolescenți, pe care nu le căuta nimeni și care au devenit astfel greu vandabile.Un alt capitol la care Imaginația creatorilor nu s-a manifestat prea vizibil este îmbrăcămintea pentru bărbați. Paleta cromatică a costumelor, a pal- toanelor este extrem de sumbră, oscilînd, indiferent de sezon, între bleumarin, gri închis și negru. Culorile mai deschise, atît de solicitate, ar putea fi reintroduse în primul rînd de cooperația meșteșugărească prin produsele de mică serie. Sugestii asemănătoare au făcut reprezentanții comerțului cu privire la articolele de sport și turism, de asemeni înțepenite într-un punct" mort, ia tricotaje care au în prezent o pondere neînsemnată în fondul de marfă etc. In legătură cu necesitatea lărgirii orizontului de preocupări ale Centrului de creație al UCECOM, ne permitem să reamintim celor răspunzători că aproximativ aceleași observații au fost făcute cu ocazia analizării, cu multe luni în urmă, a activității sale de către conducerea UCECOM, observații consemnate și de noi la vremea respectivă. Este de neacceptat ca lucrurile să se desfășoare, tn continuare, în același fel: comerțul să facă sugestii, cooperația meșteșugărească să mulțumească pentru ele, iar materializarea ideilor respective să fie amînată la nesfîrșit, pentru ca, la prima ocazie, totul să fie luat, cu amabilitate, de la capăt. Perpetuarea unui asemenea stil de muncă, în repetate rînduri criticat, nu poa- . te decît să știrbească prestigiul cîștigat de cooperație și să îngusteze aria de pătrundere pe piață a produselor acestui sector.Participanțli la consfătuire au acordat o atenție deosebită calității execuției confecțiilor și tricotajelor, modului lor de prezentare. Pretențiile comerțului sînt mari deoarece și prețul pe

alte cooperative nu țin seama de parametrii dimen. sionali („Munca colectivă" și „Sirguința“-Brașov, „îmbrăcămintea — Constanța, „Îmbrăcămintea“-Craiova și altele) j nu sînt puține la număr nici acele cooperative cărora li se reproșează neglijențe de neiertat în execuție, folosirea întîmplă- toare a unor materiale și accesorii neasortate j transportul, ambalarea și etichetarea la un nivel încă necorespunzător (în u- nele cazuri s-a renunțat la metodele civilizate de ambalare și transport în favoarea pachetelor legate cu sfoară). Cum era și firesc, toate aceste mărfuri, trecute fraudulos prin controlul de calitate al furnizorilor, au făcut cale-ntoarsă. în primul semestru al anului, respingerile comerțului s-au ridicat la circa 8 milioane lei, echivalent cu un procent de 2 la sută din livrări. Sînt cazuri cînd astfel de mărfuri, care beneficiază de un spor de preț pentru execuție deosebită, trec neobservate la recepție, a- jungînd în magazine: Exem-

Cauzele acestor deficiențe sînt numeroase. Nu n« propunem să le analizăm, întrucît cele mai multe se situează într-o zonă strict profesională de organizare a procesului tehnologic, de coordonare mai bună intre creație și producție, de a- provizionare ritmică cu materiale și accesorii | ele au fost, de altminteri, dezbătute amănunțit, propu- nîndu-șe și soluțiile necesare. Ih legătură cu aceasta merită remarcată analiza exigentă făcută de direcția de resort din UCECOM și de ceilalți reprezentanți ai cooperației, prezenți la consfătuire, reacția pozitivă a celor în culpă, stăruința cu care s-au căutat mijloacele de remediere a carențelor înfățișate în consfătuire. Am dori totuși să subliniem e- xistența unor fenomene care tind să abată producția de mică serie de la sensul ei inițial. Unele cooperative, în dorința de a realiza cît mai lesne producții mari, transformă seria mică în serie industrială, livrînd dintr-un mo-

del cantități duble sau triple decît cele contractate, ceea ce sărăcește sortimentul în loc să-l îmbogățească. Tot fuga după cantități mari este și sursa celor mai multe dintre mărfurile defecte, a înlăturării treptate a unor o- perațiuni care se cer făcute manual și a executării lor mecanice (așa cum s-a întîmplat cu unele broderii care, singure, ridicau valoarea obiectului respectiv). Una din cauzele majore ale livrării de mărfuri sub ștacheta ridicată a calității este acordarea de comenzi unor cooperative lipsite de mijloace materiale și de specialiști, sau în cantități care depășesc capacitățile lor de producție. (Este greu de explicat, de pildă, cum o comanda de costume taior din tergal a fost încredințată cooperativei „Șiretul" din o- rașul cu același nume, deși se știa că aceasta este profilată mai mult pe îmbrăcăminte de doc. Rezultatul ? 150 costume zac I.C.R.T.I.-Botoșani fără putea fi comercializate).Fără îndoială, făcînd medie strict aritmetică
la
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______ ____________ a părerilor pozitive și critice exprimate, balanța ar înclina către cele pozitive, lucru pe care l-am scos în evidentă chiar la începutul acestor rînduri. Ceea ce Interesează însă este perspectiva. Și, din acest punct de vedere, putem afirma că sînt încă posibilități latente de a mări substanțial aportul cooperației meșteșugărești la aprovizionarea populației cu produse pentru toate gusturile și mijloacele materiale. Dintre acestea am menționa sistemul muncii la domiciliu, insuficient folosit, deși el ar putea constitui „cheia" rezolvării multor probleme : lărgirea sortimentului de tricotaje, valorificarea cupoanelor și a resturilor de partizi din industrie — o bună sursă de materiale pentru confecții ieftine destinate copiilor, executarea de broderii sau alte garnituri mai migăloase pentru piesele mai deosebite. Planul de măsuri elaborat prevede acțiuni concrete îndreptate spre soluționarea acestor probleme și a altora ridicate în consfătuire. Eficiența lor va putea fi verificată foarte curînd : la 15 octombrie încep contractările cu comerțul pentru a- nul 1970 și orientarea reprezentanților consumatorilor va fi un sever examen.

ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAJILOR

Hotărirea

sarcinile complexe

T

e

ale planului
LA UZINA „PROGRESUL**  DIN BRĂILA

nu se ștergIată o intîmplare de natură să «tîrnească indignarea și oprobriul general. în ziua de 31 martie 1967 Ștefan S. din București (str. Lunca Banului 6) semnala organelor de miliție și procuratură dispariția fiicei sale, V. S. Ultima oară fusese văzută în tovărășia Aureliei Vasilescu (str. Pictorilor 7). Pornind de la a- cest singur indiciu — după îndelungi căutări, desfășurate timp de doi ani și jumătate — organele de cercetare au reușit să dezlege misterul dispariției fetei. Sfătuită de Aurelia Vasilescu, tînăra V. S. (care era însărcinată) a plecat împreună cu a- ceasta la Giurgiu. Acolo, a intrat în legătură cu Popescu Trandafira (str. Cinac 94) care, împreună cu o altă cetățeană, Constantinescu Maria (str. Dini- cu Golescu 12), s-a oferit să-i întrerupă sarcina. în urma „ajutorului", V. S. a decedat. Pentru a ascunde orice urmă a faptei lor criminale, cele două femei au îngropat cadavrul în grădina Măriei Constantinescu, unde a fost descoperit, zilele trecute — după doi ani și jumătate de căutări ! Cele două autoare ale crimei, ca și tăinuitoarea lor, urmează să apară în fața instanței. Pentru o pedeapsă aspră, pe deplin meritată, nu e niciodată prea tîrziu. Vom reveni.tîrziu. Vom reveni.
Rubrică redactata de >
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențiloreu
„Scînteii

Iată „armele" cu atelierele coopera.

Rodica ȘERBAN

Maturitatea politică și organizatorică a colectivului uzinei de utilaj greu „Progresul" din Brăila, bogata experiență în muncă, capacitatea sa de a ieși cu fruntea sus, de a învinge în confruntarea cu cerințele mereu sporite, cantitative și calitative, ale planului de stat — toate a- ceste trăsături s-au afirmat din nou la adunarea generală a reprezentanților salariaților . din uzină, care a avut loc zilele trecute. Puternica întreprindere constructoare de mașini brăileană se prezintă, după 8 luni din acest an, cu toți indicatorii de plan îndepliniți și depășiți ; producția globală este cu 8,4 la sută mai mare față de anul trecut, productivitatea muncii a sporit, cu 1,4 la sută în comparație cu prevederile, s-au realizat 5,8 milioane lei beneficii peste plan.Rezultatele fructuoase de pînă a- cum au fost relevate doar în treacăt în dezbateri. Ele nu au constituit un motiv de automulțumire, ci, dimpotrivă, în cuvîntul participan- ților la dezbateri au fost reliefate importantele posibilități și rezerve de care dispune uzina în scopul îndeplinirii integrale a planului pe 1969 și <preării condițiilor favorabile pentru bunul mers al producției în 1970. Discuțiile s-au purtat pe un ton vioi — critic și autocritic — și s-au făcut numeroase propuneri pentru perfecționarea activității comitetului de direcție, pentru creșterea eficienței economice a producției — propuneri menite să completeze planul de măsuri elaborat pe baza dezbaterilor din secțiile productive.Unui din principalele merite ale dezbaterilor l-a constituit examinarea exigentă — în lumina sarcinilor stabilite de Directivele Congresului al X-lea al partidului — a măsurilor care se impun în vederea creșterii continue a contribuției uzinei la dotarea ramurilor economiei naționale cu mașini și utilaje moderne, de înalt nivel tehnic. în darea de seamă, expusă de tov. ing. Gheorghe Munteanu, președintele comitetuiui de direcție,. ca și în cuvîntul partici- panților la discuții, s-a reliefat preg- nani că în acest domeniu — deși s-au înregistrat unele rezultate meritorii în anii din urmă — sînt încă multe de făcut în uzină. Constructorii de mașini brăileni și-au îndeplinit angajamentul luat de a prezenta la Expoziția realizărilor economiei naționale primele excavatoare hidraulice, care au parametrii tehnici și funcționali competitivi cu cei ai tipurilor similare fabricate pe plan mondial. Trecerea la producția de serie a acestui utilaj — din care trebuie să se realizeze 12 bucăți pînă la sfîr- șitul acestui arftși peste 100 de bucăți în 1970 — implică, însă, rezolvarea a numeroase probleme tehnice și organizatorice, intensificarea căutărilor creatoare ale cadrelor din serviciile de concepție si din secțiile productive.— Trebuie să arătăm că, la ora actuală, ne îngrijorează stadiul pregătirii fabricației la aceste tipuri de excavatoare — a spus tov. ing. Angliei Vasile, directorul tehnic al uzinei. Este necesar ca serviciile con- structor-șef și metalurg-șef să revadă urgent și să îmbunătățească documentația tehnică, pe baza experienței acumulate la fabricarea primelor exemplare din noul tip de excavatori în același timp, trebuie să se grăbească execuția și omologarea sculelor și dispozitivelor și să se asigure, cu sprijinul direct al ministerului, cooperările și importurile de piese și subansamble.Ideea a fost reluată și dezbătută din toate unghiurile posibile. S-a relevat că, adeseori, comitetul de direcție vădește prea puțină inițiativă și perseverență în finalizarea măsurilor de perfecționare constructivă și de moaernizare a produselor. Pen-
i @ a g o i i

* reclamați! 4 sesizări 4 răspunsuri
APROPO DE SERIOZITATE!în luna februarie 1967 am contractat cu O.C.L.P.P.-București construirea unui apartament proprietate personală în strada Plantelor 8—10. Termen de dare în folosință : 15 decembrie 1968. Dar cum ia O.C.L.P.P. jocul de-a termenele a intrat în obișnuință, a- ceastă dată n-a fost respectată. Abia la 5 iulie, a.c. am fost anunțat să mă prezint cu actele necesare pentru a-mi lua în primire apartamentul. Am eliberat încăperea pe care o deținusem pînă atunci, pornind cu bagajul spre noua locuință. Ajuns acolo, însă, am fost oprit, de către constructor, să intru în apartament. „Mai așteptați. Casa nu e încă gata" — mi s-a spus. După multe insistențe, mi s-a îngăduit, în sfîrșit, să depozitez bagajul în apartament. Am plecat, după aceea, în delegație. Spre uimirea mea, cînd m-am întors am găsit apartamentul sigilat (de către constructor) și am fost nevoit să solicit zile-n șir găzduire pe la prieteni. Iată cît de serioși sînt, în relațiile cu publicul, unii salariați ai acestei instituții.

Florin TRAȘCULESCU
București

„MICUL INFERN"Alături de imobilele în care locuim funcționează de mai mult timp o unitate a cooperativei meșteșugărești „Electrobobinajul". Pentru noi, locuitorii imobilelor învecinate, acest atelier constituie, fără nici o exagerare, un infern în miniatură. Zgomotele puternice, de o stridență neînchipuită, produse din zorii

zilel și pînă noaptea tîrziu (uneori chiar In tot cursul nopții) de utilajele cu care se lucrează, trepidațiile extrem de intense ne macină, literalmente, nervii, sănătatea. Sîn- tem și noi oameni ai muncii — unii dintre noi lucrăm In schimburi — și e de prisos să spunem cît de necesare ne sînt liniștea, odihna pentru refacerea forțelor. Or, în condițiile actuale acest lucru e cu neputință. Am făcut zeci și zeci de sesizări la conducerea acestei cooperative, la forul său superior, însă totul fără nici un rezultat concret. Făgăduieli și numai făgăduieli. Ne întrebăm : cum poate fi posibilă o astfel de lipsă: de grijă față dc zeci și zeci de oameni ce locuiesc în jurul atelierului, față de liniștea și sănătatea lor 7
LOCATARII IMOBILELOR
din str. Despot Vodă numerele
46, 48, 50, 52, sectorul 2, București

PUNEȚI-VĂ DE ACORD !într-o scrisoare trimisă redacției la 30 mal a.c., colectivul standului de probe mașini electrice rotative din cadrul uzinelor „Elec- troputere“-Craiova solicita lămuriri în legătură cu drepturile pe care le au muncitorii din secția respectivă potrivit condițiilor specifice de lucru. Scrisoarea a fost trimisă de redacție, pentru rezolvare, Ministerului Muncii. Acesta, după ce a luat cunoștință de conținut, a pasat-o Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, „în măsură să analizeze condițiile de lucru și să precizeze drepturile de care pot beneficia salariații din această uzină ce-i este subordonată". Perfect. Numai că M.I.C.M. nu se socotește nici el

In măsură să dea răspuns muncitorilor respectivi, drept pentru care a trimis scrisoarea... Ministerului Muncii, „competent s-o rezolve".Ce va urma — nu se știe. în orice caz, sint de dorit spargerea crustei birocratice, o punere de acord asupra competenței și trimiterea răspunsului cuvenit — și mult așteptat — la această scrisoare.
SOMN UȘOR I \După 34 de ani de existență, podul de lemn care traversează pîrîul din satul Scorușu, județul Gorj, s-a deteriorat. De cîțiva an! iși odihnește tn pace mădularele schiloade. sub ochii impasibili ai gospodarilor comunei, ai deputaților. Cele 120 de familii ale satului așteaptă zadarnic repararea podului. Astăzi, escaladarea ruinelor sale necesită un adevărat act de curaj din partea cetățenilor. Nemaivorbind de copii, care-I traversează — numai ei știu cum — de două ori pe zi, cînd se duc și cînd se-ntorc de la școală. Ferească sfîntul de vreun incendiu, de vreun caz de îmbolnăvire gravă I Nici un autovehicul nu poate pătrunde-n sat. Doarme-n pace, de ani de zile, podul de lemn, dar dorm și gospodarii satului.

MAI MULTI CETĂȚENI
din satul Scorușu, județul Gor|

Șl DUȘI AU FOST...Ca atîția alți cetățeni din sat, mi-am ridicat și eu o casă nouă. Pentru executarea lucrărilor de finisaj interioare, am încheiat,

in luna mai a.c., un contract cu cooperativa meșteșugărească „Deservirea" din Piatra Neamț, achitînd anticipat un aconto de 30 la sută din valoarea lucrărilor In luna iunie au venit cîțiva meșteri, au lucrat ceva și... duși au fost I N-au mai călcat de atunci prin sat, lăsîndu-mă cu casa neterminată. Am insistat îndelung, dar în zadar. Eu am vorbit, eu am auzit. Ce-mi rămîne de făcut? Să reziliez contractul cuf cooperativa sau să-i rog frumos, în continuare, pe meșteri să-și respecte obligațiile asumate ? Deocamdată, recurg la a doua soluție Poa'te ia cunoștința de ea și conducerea cooperativei respective.
Vasile BERBECE
comuna Viișoara, satul Vaduri, 
judeful Neamț

VREI, NU VREI, CUMPERI 
ȘI-0 CARTE...Profitînd de deschiderea noului an școlar șl de necesitatea aprovizionării cu rechizite a elevilor, gestionarul librăriei din comuna noastră a găsit-o metodă originală de a se descotorosi de cărțile — vechituri — pe care le. avea în stoc. Pe fiecare cumpărător l-a obligat să ia, pe lîngă rechizite, și cîte o carte (dintre cele nesolicitate, bineînțeles) in valoare de 10—15 lei. Altfel, nu-i vindea rechizite. în felul acesta, bravul nostru gestionar a reușit să scape de cărțile prăfuite din rafturi. Originală metodă, într-a- devăr, dar cu totul necivilizată, necomercială. Și cu atît mai demnă de combătut. Ca Ia carte 1

Miani BLADOV
comuna Grădiștea, județul Vîlcea

tru exemplificare, inginerul șef, Cos- tel Spiridon, a adus -în discuție și acțiunea de modernizare a ruloului compresor. Ruloul R.14, o realizare meritorie a colectivului uzinei, nu va putea intra prea repede în producția de serie din motive similare cu cele arătate mai înainte. Pentru ca deficiențele în fabricarea tipurilor noi sau perfecționate de mașini și utilaje să nu mai stăruie, participant» la dezbateri au cerut comitetului de direcție să ia măsuri pentru asigurarea mașinilor-unelte speciale, a S.D.V.-urilor și materialelor necesare, ca și pentru organizarea riguroasă a colaborărilor și cooperărilor cu alte uzine constructoare de mașini, problemă nevralgică, cel mai puțin rezolvată în momentul de față. Aceasta și datorită sprijinului insuficient din partea M.I.C.M. Reprezentanților ministerului, personal adjunctului ministrului, ing. Iosif Opnș, prezent la adunare, li s-au înfățișat o listă întreagă cu probleme de acest gen nesoluționate. Cît se va mai tărăgăna rezolvarea lor? — iată întrebarea la care așteptăm neîntîrziat răspunsul forurilor de ter.Pe drept adunare că jelor trebuie apreciat și prin prisma indicilor calitativi la care se realizează întreaga producție a uzinei. Rezervele sînt și în acest domeniu deosebit de importante, iar fructificarea i creșterea nomice a te vin să ție. De la primit 72 partea beneficiarilor, a căror rezolvare a însemnat timp și bani chel- tuiți în plus. Totodată, procentul de rebut a crescut față da anul trecut, la turnătoria de oțel, precum și la cea de fontă și de neferoase. Valoarea pierderilor din rebuturi și a remanierilor — de circa 5 milioane lei în opt luni — a influențat negativ nivelul acumulărilor, iar cantitatea de metal re- butată, a contribuit, alături de alte• neajunsuri, la neîndeplinirea angajamentului de a obține o economia de 250 tone metal.Planul de măsuri aprobat de adunare cuprinde zeci de obiective, a căror traducere în viață este de natură să elimine aceste deficiențe. Nu ne oprim asupra lor. Sintem siguri că aplicarea măsurilor respective, dublată de o mai intensă muncă politică și organizatorică din partea comitetului de partid, va duce la atingerea țelului propus.Sarcinile de plan care revin uzinei „Progresul“-Brăila în 1970 se disting, mai ales, prin accentul pus pe laturile ce privesc eficiența economică a producției. Astfel, productivitatea muncii va trebui să crească cu aproximativ 10 la sută față/de 1969, întregul spor de producție fifed prevăzut să se obțină pe acgăstă cale. Totodată, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă sînt stabilite la un nivel cu 31 lei mai mic față de acest an, sporind corespunzător valoarea beneficiilor.Exprimîndu-și părerea că aceste sarcini mobilizatoare, — ca și toți ceilalți indicatori de plan pe 1970 — sînt pe deplin realizabile, numeroși vorbitori, intre care sudorul Ion Tudor, de la cazangerie, ing. Ion Anu- ței, șeful secției construcții metalice, ing. Ștefan Coman, adjunct al șefului serviciului organizarea producției, s-au oprit îndeaproape asupra posibilităților de folosire mai bună a timpului de lucru, a mașinilor- unelte și a suprafețelor de producție. Ei au subliniat că acestea sînt principale pîrghii de sporire a productivității muncii și de micșorare a prețului de cost, asupra cărora trebuie să acționeze cu perseverență colectivul uzinei. Și pe drept cuvînt ! Dacă în acest an se înlăturau cele 40 000 ore absențe și învoiri de la lucru, dacă se foloseau integral, în scopuri productive, cele 8 ore de lucru, s-ar fi obținut suplimentar o producție în valoare de mai multe milioane lei.Aminteam, mai înainte, că în adunare a fost înfățișată reprezentanților ministerului o listă întreagă de probleme, a căror soluționare depășește posibilitățile comitetului de direcție. în afară de aspectele privind asimilarea excavatoarelor hidrau'ice, sînt cuprinse în lista respectivă un șir de alte probleme, tot atît de acute, în legătură cu aprovizionarea teh- nico-materială. Pentru trimestrul IV al acestui an, bunăoară, uzina are nevoie de circa 1 000 tone profile, 82 motoare electrice, aproape 5 000 rulmenți și alte materiale, care nici măcar nu au fost repartizate de forul tutelar. De asemenea, nu s-a nominalizat decît circa două treimi din producția anului viitor, iar documentație există doar pentru 56,2 la sută din, această producție. Greutățile persistă și din cauză că, după repartizarea unor produse și includerea lor în plan, apar fie modificări de documentație, fie anularea și înlocuirea unor sortimente, ceea ce creează mari perturbări în pregătirea tehnologică și programarea producției.Apare imperios necesar — după cum s-a subliniat în adunare — ca aceste probleme să. fie soluționate cu operativitate de Ministerul Industriei. Construcțiilor de Mașini, astfel incit nimic să nu mai stînjenească colectivul uzinei în hotărirea sa fermă de a dezvolta experiența și rezultatele de pînă acum, de a obține noi și importante succese în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin din planul de stat.

resort din acest minis-cuvînt, s-a arătat în nivelul tehnic al utila-
it de importante, iar fructifi- lor deplină ar contribui la eficienței activității eco- întreprinderii. Cîteva fap- întărească această afirma- începutul anului, uzina a refuzuri și reclamații din

Ing. Nicolao PANTIL13
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ÎMPLINIRII A 25 DE ANI

DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR LEGAL AL „SCÎNTEII"

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)vității sociale și de stat, aduce un aport mai mare la dezbaterea și soluționarea problemelor pe care 
le ridică mersul înainte al societății noastre. Pentru toate acestea, conducerea partidului și statului adresează ziariștilor din România calde felicitări și le urează noi și mari succese în viitor. (A- 
plauze prelungite).

Stimați tovarăși.Vorbind de succese, nu putem să nu subliniem — deși ne aflăm la 
o adunare festivă — că în activitatea presei mai persistă și o seamă de neajunsuri. Așa cum s-a relevat și la Congresul al X-lea al partidului, ziarele centrale și locale mai au mult de făcut pentru a elimina din activitatea lor superficialitatea și formalismul, pentru a pătrunde mai adînc în miezul realităților vii ale țării, pentru a-și exercita la nivelul cuvenit rolul de exponent al opiniei publice înaintate, atît în generalizarea experienței avansate a construcției socialismului, cît și în dezvăluirea lipsurilor și neajunsurilor.Trebuie spus că nu întotdeauna ziarele noastre abordează problemele cele mai arzătoare ale momentului respectiv, nu întotdeauna militează cu eficiență corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid în diferite domenii de activitate. Lipsește adesea perseverența și consecvența în tratarea unor probleme importante, în organizarea și desfășurarea unor acțiuni menite să impulsioneze munca într-un sector sau altul; de multe ori asemenea acțiuni rămîn nefi- nâlizate, neurmărindu-se rezultatele lor practice. Presa noastră dovedește încă o insuficientă combativitate în dezvăluirea' lipsurilor și neajunsurilor, în stabilirea răspunderilor celor ce se fac vinovați de asemenea stări de lucruri ; nu întotdeauna reușește presa să determine o adevărată opinie de masă împotriva unor fenomene negative, pentru perfecționarea muncii în diferite sectoare ale societății noastre, să folosească eficient bogăția de idei, de sugestii și propuneri pe care oamenii muncii le formulează în legătură cu soluționarea unor probleme de interes general-obștesc.Popularizarea experienței avansate în presă are, de multe ori, un caracter neconvingător ; presa nu pune îndeajuns în evidență aspectele noi, pozitive, ale muncii constructorilor socialismului din patria noastră, ale colectivelor din întreprinderi, unități agricole și iifstituții, nu contribuie cu forța civenită la promovarea stilului și etodelor înaintate de muncă.Este cunoscut că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — obiectiv fundamental al activității întregului nostru popor, stabilit de Congresul al X-lea — presupune în primul rînd dezvoltarea unei puternice baze tehnico- materiale, creșterea eficienței activității economice, punerea tot mai largă în valoare a marilor avantaje pe care le oferă economia socialistă. Presa noastră, în frunte cu „Scînteia", trebuie să pună aceste probleme în centrul activității sale ; ea trebuie să-și sporească aportul la rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică construcția economică din patria noastră. Aceste probleme trebuie tratate sistematic și urmărite zi de zi în paginile ziarelor, presa fiind chemată să exercite cu eficiență sporită controlul opiniei publice de masă asupra activității colectivelor de muncă din fabrici și uzine, a organelor de stat și de partid care răspund de organizarea și buna desfășurare a activității economice.Intervențiile critice ale presei trebuie să se soldeze cu măsuri de îmbunătățire a stărilor de lucruri necorespunzătoare — ziarele avînd datoria să urmărească și să informeze opinia publică despre felul cum sînt transpuse în practică a- ceste măsuri. în această ordine de idei, presa trebuie să acorde o a- tenție deosebită îndeplinirii planului în industrie, îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor, obținerii unei productivități superioare a muncii și reducerii cheltuielilor de producție, să abordeze sistematic problemele organizării științifice a producției și a muncii, ale promovării tehnicii și tehnologiei moderne — probleme de stringentă actualitate ale activității noastre economice.îndeplinirea marilor obiective e- conomice care ne stau în față cere eforturi deosebite din partea tuturor celor ce muncesc, a întregului nostru popor ; presa trebuie să contribuie la crearea unui spirit de înaltă responsabilitate în muncă, la întărirea hotărîrii oamenilor muncii de a-și înzeci eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, de a nu precupeți nimic pentru a asigura dezvoltarea continuă a e- conomiei, progresul general al țării.O atenție deosebită trebuie să acorde presa problemelor agriculturii, creșterii și modernizării pro

ducției, îndeplinirii programului stabilit de Congres pentru dezvoltarea acestui important sector al economiei naționale. Ziarele trebuie să analizeze, să sprijine și să stimuleze activitatea oamenilor muncii din agricultură, a cooperativelor agricole și a întreprinderilor de stat, a tuturor organelor agricole pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții și la timpul optim a lucrărilor agricole, pentru extinderea agrotehnicii moderne, asigurarea seminței de calitate, pentru intensificarea procesului de mecanizare și chimizare în vederea obținerii de recolte sporite, care să asigure satisfacerea cerințelor consumului populației și al industriei, să creeze disponibilități pentru export. Presa este chemată să ia atitudine critică hotărîtă față de cei ce se fac răspunzători pentru lipsuri și neajunsuri, care împiedică'valorificarea resurselor agriculturii noastre socialiste, creșterea continuă a producției, întărirea economico-organizatorică a u- nităților agricole; ea trebuie să militeze în modul cel mai hotărît pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă, pentru întărirea răspunderii tuturor lucrătorilor din agricultură, a unităților și organelor agricole pentru modul cum se realizează sarcinile de plan în a- cest sector, pentru felul cum sînt îndeplinite obligațiile față de stat și îndatoririle asumate prin contractele de achiziții, pentru îndeplinirea livrărilor de produse a- gricole la fondul de stat.Un sector important al activității noastre — care trebuie să se afle, de asemenea, în mod permanent în atenția presei — este cel al construcțiilor, al investițiilor. Cred că nu este cazul să insist asupra importanței realizării în .bune condiții a programului de investiții stabilit de Congresele al IX-lea și al X-lea. La îndeplinirea acestui program presa poate aduce o contribuție deosebit de prețioasă, intervenind prompt, relevînd experiența pozitivă și criticînd acolo unde se constată rămîneri în urmă, risipă, slabă organizare a muncii, încălcări ale termenelor de dare în funcțiune. De la activitatea de proiectare și pînă la intrarea în producție cu capacitatea prevăzută în proiecte a investiției respective — presa trebuie să urmărească perseverent și sistematic modul în care se realizează importantul program de investiții stabilit de partid.„Scînteia" și celelalte publicații de partid, centrale și locale, trebuie să-și aducă contribuția la perfecționarea activității organelor și organizațiilor partidului nostru, la dezvoltarea vieții interne de partid în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea, la creșterea continuă a rolului conducător al partidului în cadrul tuturor colectivelor de muncă, în întreaga viață social-po- litică a țării.Trebuie să sporească simțitor 

rolul social-politic al presei noastre, contribuția ei la perfecționarea continuă a vieții și organizării sociale, a activității organizațiilor de partid, de stat șl obștești. Ea este datoare să ia atitudine șl să combată manifestările de centralism excesiv, de birocratism și superficialitate în munca unor organe de stat, să contribuie la întărirea spiritului de răspundere în toate domeniile de activitate.Ziarele și publicațiile noastre trebuie să se ocupe îndeaproape de problemele legate de simplificarea aparatului de stat, de realizarea măsurilor hotărîte de Congres pentru repartizarea unor cadre competente și cu experiență în întreprinderi, la locurile unde se hotărăște soarta producției, a planurilor noastre economice. Presa trebuie să dezbată temeinic și să lămurească sensul acestor măsuri, să explice în mod convingător faptul că ele reprezintă o necesitate imperioasă a îndeplinirii în bune condiții a programului de dezvoltare economică și socială a țării, a valorificării cît mai depline și cu rezultate cît mai bune a întregului nostru potențial material și uman.Presa trebuie să-și aducă într-o măsură mai însemnată contribuția la perfecționarea relațiilor socia- listg din societatea noastră, la promovarea principiilor socialiste în întreaga viață socială. în mod susținut, presa trebuie să contribuie la dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste, la atragerea largă a maselor la conducerea și soluționarea treburilor obștești, la dezvoltarea și sprijinirea inițiativei oamenilor muncii. Firește, unele progrese în această privință s-au făcut; dar nu putem să nu remarcăm că în multe cazuri problemele vieții sociale sînt încă tratate formal, superficial; părerile oamenilor — care reprezintă un fond de idei deosebit de prețios — nu sînt suficient de bine valorificate în, paginile presei. Prin antrenarea largă a reprezentanților opiniei publice, a oamenilor muncii la dezbaterea problemelor vieții noastre sociale, presa trebuie să devină ea însăși o tribună a democrației socialiste, de la care masele populare să-și spună părerea, să facă propuneri și să critice neajunsurile, să dezvolte schimbul de idei, să-și aducă contribuția la mersul înainte al societății noastre.Este necesar să crească rolul presei în ridicarea nivelului ideologic al maselor, în dezvoltarea conștiinței lor socialiste. Presa este chemată să militeze sistematic pentru înarmarea întregului popor, a opiniei publice c.u concepția marxist-leninistă a partidului nostru, să explice maselor, de pe pozițiile partidului, problemele centrale ale vieții noastre sociale, evenimentele vieții internaționale contemporane. întreaga presă are datoria să-și ridice combativitatea ideologică, să-și sporească apor

tul la promovarea atitudinii mili-' tante, împotriva concepțiilor retrograde, mistice, a influențelor ideologiei burgheze.Ziarele și publicațiile trebuie să contribuie într-o mai mare măsură la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la formarea trăsăturilor noi ale omului societății noastre, la cultivarea normelor de etică și responsabilitate socială, combătînd cu hotărî- re mentalitățile retrograde, înapoiate, atitudinile de nesocotire a intereselor obștești.Publicațiile noastre de toate genurile au datoria de a acționa consecvent pentru lărgirea orizontului de cultură al poporului, pentru ridicarea nivelului științific și informarea maselor asupra a tot ceea ce este nou, valoros în cunoașterea și experiența umană, atît în țara noastră, cît și pe plan universal. Ele trebuie să devină în mai mare măsură o tribună de instruire multilaterală a oamenilor muncii, de stimulare a ridicării nivelului de pregătire profesională, de sporire a competenței în toate domeniile de activitate.Presa este, de asemenea, un puternic instrument al partidului și statului nostru în activitatea de îndrumare și stimulare a creației artistice, în desfășurarea muncii culturale de masă. Un rol important în această privință au atît publicațiile cotidiene, cît și revistele periodice cu caracter cultural-artistic. Publicațiile, în special cele de specialitate, nu manifestă încă destulă combativitate față de unele tendințe negative care mai există în domeniul culturii și creației de artă, nu iau întotdeauna atitudine hotărîtă față de operele slabe, confuze, față de „modele" și curentele care nu au nimic comun cu realitățile românești, cu spiritul și cultura poporului nostru. Unele din revistele literare și de artă se fac uneori ele însele ecoul unor puncte de vedere confuze, greșite, despre artă, care nu au ce căuta în presa din țara noastră, publică lucrări rupte de viață, de preocupările societății noastre socialiste — lucru ce trebuie cu desăvîrșire lichidat.Este necesar ca, în special în cadrul revistelor și periodicelor de literatură și artă, să crească spiritul de răspundere față de dezvoltarea culturii noastre socialiste, față de educația culturală a poporului nostru. Acestea trebuie să promoveze cu mai multă fermitate principiile estetice ale partidului nostru, să lupte pentru o cultură realistă, militantă, care să slujească cauza construcției socialiste, formării conștiinței omului nou. Sînt unii tovarăși în domeniul artei și culturii care ar dori ca revistele noastre să le publice, fără nici un discernă- mînt, lucrările, indiferent de calita- . tea și valoarea lor educativă și estetică, socotind că libertatea presei este sinonimă cu posibilitatea de a da acestor reviste un conținut corespunzător punctului lor de vedere, bunului lor plac. Trebuie înțe

les clar că în societatea noastră întreaga presă — fie ea cotidiană sau periodică, social-politică sau culturală — trebuie să promoveze cu consecvență și fermitate linia politică a partidului, și numai linia politică a partidului nostru comunist. (Aplauze puternice). Toate revistele și publicațiile trebuie să oglindească concepția și punctul de vedere al organelor și organizațiilor politice, sociale și culturale de care aparțin, ideologia societății noastre socialiste. Nu se poate admite sub nici un motiv publicarea unor lucrări sau opinii — indiferent din partea cui ar veni — care contravin ideologiei partidului nostru, concepțiilor societății noastre, idealurilor și intereselor poporului nostru, constructor al socialismului. 
(Vii aplauze). Aceasta impune -necesitatea ca în conducerea revistelor și publicațiilor să lucreze oameni hotărîți să militeze de pe a- ceste poziții, să promoveze cu pasiune și fermitate politica partidului în domeniul culturii și artei, în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice).După cum vedeți, tovarăși, în problemele activității interne a partidului și statului nostru, presei îi revin sarcini destul de mari. M-am referit succint la ele acum, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a apariției legale a „Scînteii", deoarece consider că această sărbătoare trebuie să constituie un imbold pentru îmbunătățirea și mai substanțială a activității ziarului, a activității întregii prese comuniste din România. (Vii a- 
plauze).Rog să nu fie luat în nume de rău' faptul că la o sărbătoare ca aceasta m-am referit în mod critic la activitatea presei noastre comuniste. Consider că este de datoria noastră, a comuniștilor, ca în toate împrejurările — și mai cu seamă într-o astfel de împrejurare — să nu ne ocupăm numai de părțile bune, de sublinierea a ceea ce este pozitiv ; chiar dacă adunarea este consacrată unui eveniment festiv, trebuie să examinăm lucrurile în mod critic, cu exigență comunistă, să vedem și ce este bun, dar și lipsurile și neajunsurile, spre a ști clar ce avem de făcut pentru îmbunătățirea activitățiii noastre. Numai așa tovarășii care muncesc în. presă, activiștii din domeniul ideologic pot să-și aducă într-un mod tot mai activ contribuția la victoria socialismului și comunismului în România. (Vii aplauze).Sarcini importante revin ziarelor în domeniul problemelor internaționale. Presa trebuie să continue și în viitor, cu consecvență, să facă cunoscute principiile politicii externe a Partidului Comunist Român și a guvernului țării. Dezvoltând tradițiile sale internaționaliste, presa noastră trebuie să-și aducă contribuția la întărirea prieteniei și colaborării cu țările socialiste, a solidarității cu partidele comuniste și cu celelalte detașamente ale miș- 'cării muncitorești, revoluționare și progresiste din întreaga lume, la promovarea principiilor coexisten

ței pașnice între țări cu orînduirl sociale diferite, la eforturile întregii noastre țări consacrate îmbunătățirii atmosferei internaționale, cauzei socialismului și păcii.Este necesar ca publicațiile noastre centrale și locale să trateze mai aprofundat multiplele probleme ale vieții internaționale, informînd o- pinia publică asupra schimbărilor ce apar în lume, în dezvoltarea socială contemporană, în raportul de forțe mondial, asupra problemelor noi ivite în mișcarea comunistă și muncitorească, în lupta pentru progres și pace. Presa trebuie să explice — de pe pozițiile politicii partidului nostru — sensul faptelor și evenimentelor noi, ajutînd cititorii să aibă o viziune clară, obiectivă, asupra proceselor social-politice caracteristice epocii noastre. Totodată, presa noastră trebuie să promoveze cu consecvență în coloanele sale principiile relațiilor între state pentru care militează partidul și guvernul nostru, ca și alte forțe înaintate ale lumii — principiile egalității dintre națiuni, ale respectului independenței și suveranității fiecărei țări, ale neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — de care depinde azi instaurarea păcii, preîntîmpinarea unui nou război. Ziarele din țara noastră trebuie să-și aducă contribuția activă la eforturile pentru înfăptuirea securității europene, pentru lichidarea focarelor de încordare de pe alte continente, la dezvoltarea înțelegerii și colaborării între toate popoarele.In același timp, pornind de la faptul că între sarcinile naționale și cele internaționale există o unitate indisolubilă, presa noastră trebuie să militeze activ pentru educarea oamenilor muncii din România în spiritul internaționalismului proletar, precum și pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Vii aplauze).Pentru a-și îndeplini la nivelul cuvenit importantele sarcini ce-i revin în societatea noastră, presa trebuie să depună eforturi susținute pentru a-și perfecționa activitatea. Redacțiile ziarelor și revistelor trebuie să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității publicistice a articolelor, promovării unor forme și stiluri gazetărești atractive, convingătoare, care să capteze interesul și atenția cititorilor. Articolele cenușii, plate, lipsite de flacăra . pasiunii revoluționare și a originalității, a gîndi- rii proprii — cum se mai întîlnesc, din păcate, în paginile unor ziare și reviste — împiedică ziarele să-și îndeplinească cu eficiență misiunea ce le revine, diminuează forța lor de pătrundere și influențare a maselor.O îndatorire esențială a ziariștilor este de a spori continuu bogăția de idei a articolelor, ca rezultat al studierii atente și responsabile a realităților, al folosirii inteligenței și experienței maselor, al confruntării faptelor și părerilor exprimate de oamenii muncii, 

al reflectării multilaterale asupra datelor pe care le oferă viața.Ziariștii presei noastre comuniste trebuie să fie animați de un puternic spirit partinic, de dorința arzătoare de a contribui, prin scrisul lor, la progresul general al societății noastre, la împlinirea marii opere de edificare a socialismului și comunismului în România. Noi combatem rutina și spiritul funcționăresc în orice domeniu al activității — și cu atît mai mult în domeniul presei care, prin excelență, trebuie să aibă un caracter creator, să fie promotoare a tot ceea ce este nou, înaintat în viața socială, servind mersului înainte neîntrerupt al societății noastre.Spre a răspunde acestor înalte cerințe, redacțiile ziarelor, organele și organizațiile care le îndrumă munca trebuie să acorde o atenție sporită promovării și pregătirii cadrelor de ziariști, lărgirii cunoștințelor de specialitate, ridicării continue a nivelului lor politic și ideologic. Trebuie dusă o muncă sistematică, cu o largă perspectivă, în vederea asigurării tuturor redacțiilor — inclusiv a ziarelor locale — cu cadre de înaltă competență, pasionate pentru această nobilă muncă, în stare să răspundă cu cinste exigențelor profesiunii de ziarist comunist.Mă refer la toate acestea, tovarăși, ținînd seama că în toate domeniile de activitate, se cer oameni cu o înaltă pregătire, în stare să îndeplinească în condiții optime marile sarcini ale construcției socialiste. Aceasta impune tuturor activiștilor noștri de partid și de stat să se preocupe continuu de ridicarea nivelului lor de cunoștințe ; să nu considere niciodată că știu suficient, că nu mai au ce învăța. Numai acei activiști de partid și de stat — inclusiv acei lucrători din domeniul presei — care vor dovedi receptivitate față de tot ceea ce este nou, care se vor strădui să învețe continuu, să înțeleagă șensul dezvoltării societății, vor ști să contribuie la în- drumarea vieții sociale, își vor putea îndeplini cu cinste datoria. Avem nevoie de asemenea activiști în toate domeniile de activitate și mai cu seamă în domeniul presei. (Aplauze puternice).
O importanță deosebită are asigurarea unei eficacități sociale sporite a activității organelor de presă din țara noastră. Trebuie combătută cu toată hotărîrea atitudinea de ignorare și nesocotire a sesizărilor și criticilor presei din partea unor organizații de stat și obștești, a unor întreprinderi șl instituții.Presa este un puternic instrument de progres al societății noastre, ea reprezintă o expresie a opiniei publice înaintate, a intereselor și aspirațiilor generale al® oamenilor muncii — și, de aceea, este o obligație a tuturor întreprinderilor, ministerelor, organizațiilor noastre de partid și da stat, a organizațiilor de masă și obștești de a răspunde sesizărilor și criticilor presei, de a aduce la cunoștință în mod public măsurile luate pentru înlăturarea stărilor de lucruri negative.
Tovarăși,Direcțiile fundamentale spr® care presa este chemată să-și concentreze eforturile în viitor au fost definite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. Este o înaltă îndatorire patriotică a tuturor ziariștilor de a-și aduce din plin contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congres, la’ lupta întregului popor pentru ridicarea pe o treaptă superioară a edificării socialiste în România. îndeplinirea cu succes a acestor sarcini va amplifica și mai mult rolul presei în viața socială, forța ei mobilizatoare. Izvorul prestigiului și autorității presei în rîndurile maselor, al încrederii cu care este înconjurată de oamenii muncii rezidă în devotamentul cu care ea slujește cauza socialismului, în înflăcărarea cu care acționează ca purtător de cuvînt al partidului, ca tribună de răspîn- dire a politicii sale, a ideilor marxism-leninismului, cu care își îndeplinește înalta răspundere față de popor. Dați-mi voie, dragi tovarăși, să exprim convingerea conducerii partidului și statului nostru că ziarele și publicațiile noastre își vor îndeplini cu cinste aceste înalte îndatoriri. (Aplauze 

puternice).Urez colectivului redacțional al ziarului „Scînteia", tuturor ziariștilor din țara noastră, să se dovedească la înălțimea glorioaselor tradiții ale presei noastre comuniste, să obțină noi succese în activitatea consacrată înfloririi României socialiste, cauzei generale 
a socialismului, progresului și păcii. (Vii aplauze). Vă urez din toată inima dv. și tuturor celorlalți slujitori ai presei din țara noastră — multă sănătate și fericire I 
(Aplauze puternice, prelungite. 
Minute în șir asistența ovaționează 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru tovarășul Nicola® 
Ceaușescu).
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ADUNAREA CONSACRATĂ

JUBILEULUI „SCÎNTEII"

într-una din secțiile Combinatului Poligrafic „Casa „Scînteii*

(Urmare din pag. I)Ziarul „Scînteia", celelalte ziare, vor face șl în viitor totul pentru a-și aduce contribuția la realizarea vastului program al construcției socialiste în patria noastră.Avem — a spus vorbitorul — o politică externă justă, principială, profund patriotică și internationalists; care a ridicat prestigiul țării la un nivel fără precedent. Este o mare satisfacție, o răspundere și o onoare să militezi pentru afirmarea unei asemenea politici, cu conștiința că servești cea mai dreaptă dintre cauze. Străduințele noastre nu vor cunoaște preget pentru ca reflectarea în paginile ziarului a politicii externe a partidului și guvernului să fie la nivelul valorii și dinamismului caracteristice acestei politici.Vorbitorul s-a referit apoi la e- ficiența socială a presei, la influența pozitivă a acesteia în opinia publică. S-a creat presei un cadru nou — a spus el — în care spiritul partinic și capacitatea profesională •â ziaristului se pot manifesta rodnic ; există astăzi un climat propice confruntărilor de idei, de pe poziții politice și ideologice marxist-leni- niste, afirmării depline a personalității umane, creșterii răspunderii civice a fiecărui membru al societății românești contemporane. Credința noastră adîncă este că, mili- tînd pentru progresul societății, pentru înfăptuirea politicii partidului, presa militează pentru propria ei perfecționare, pentru a-și exercita cu tot mai mult succes funcțiile fundamentale de ordin social, politic, etic și cultural ce-i revin într-o societate evoluată.Spiritul profund principial, dinamic și curajos al Congresului al X-lea creează pentru presă o solidă temelie pe care edificiul publicisticii românești se poate înălța spre cote altădată inaccesibile. Dar cu o condiție : aceea ca spiritul Congresului al X-lea să pătrundă adînc în coloanele „Scînteii", ale tuturor ziarelor și revistelor.în încheiere, dînd glas sentimentelor care-i animă pe toți gazetarii „Scînteii", redactorul-șef al ziarului a asigurat conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că întregul colectiv va face tot ceea ce îi stă în putință pentru ca ziarul să-și îndeplinească cu cinste misiunea ce-i revine, să răspîndească larg în mase cu- vîntul, ideile partidului, să militeze pentru înfăptuirea lor, cu devotament profund față de partid, față de conducerea sa, de secretarul său general, să devină o puternică instituți^ a răspunderii sociale, preocupata — așa cum spunea Marx — „să exprime cu glas tare gîndurile și sentimentele de fiecare zi ale poporului" și, adăugăm noi, ale poporului român angajat în opera de edificare a societății socialiste, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român.într-un cadru solemn, se dă citire Decretului Consiliului de Stat prin care se conferă ziarului „Scînteia" ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.în aplauzele puternice ale asistenței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președinteleConsiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a înmînat înalta distincție redactorului-șef al ziarului „Scînteia".în numele redacției, tovarășul Alexandru Ionescu a mulțumit pentru distincția conferită și a asigurat conducerea de partid și

de stat, pa tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ziarul va milita cu și mai multă perseverență pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului.în continuare, a luat cuvîritul tovarășa Ada Petrescu, șef de secție în redacția ziarului. După ce a mulțumit pentru înalta distincție . acordată „Scînteii" și pentru distincția primită personal cu prilejul jubileului, vorbitoarea s-a referit la drumul străbătut de organul central de presă al partidului, de la primul lui număr legal, subliniind că acesta a slujit întotdeauna partidul. Pentru noi, cei mai vechi în redacție — a arătat vorbitoarea — este în același timp un izvor de mulțumire să constatăm că sub îndrumarea partidului, „Scînteia" a acționat și ca o școală de ziariști comuniști, tot mai bine pregătiți profesional, cu talent și vocație pentru această nobilă profesiune, militanți pasionați pentru cauza partidului. Vorbitoarea a arătat că rîndurile redactorilor și reporterilor „Scînteii" au crescut și s-au întărit mereu de-a lungul anilor cu noi și noi cadre tinere, formate în procesul muncii exigente de elaborare a ziarului. în încheiere, a subliniat hotărîrea întregului colectiv al ziarului de a sluji cu întreaga putere și capacitate politica partidului, politica înfloririi patriei noastre socialiste.Arătînd că decorația acordată îl onorează nespus, tovarășul Martin Cioc a arătat că în calitate de reporter fotograf, care lucrează în redacție de Ia primul număr legal al ziarului, a fost martor al tuturor transformărilor revoluționare care au schimbat fața țării. Fotografiile publicate de „Scînteia' în acest răstimp constituie o adevărată cronică a făuririi României socialiste, ele ilustrînd cele mai de seamă momente ale istoriei poporului român în această etapă glorioasă a existenței sale. Am văzut, a spus vorbitorul, cum partidul â schimbat țara din temelii, viața oamenilor, mi-am dat seama cît de mare e răspunderea noastră, a tuturor acelora care lucrăm la „Scînteia".Dînd expresie sentimentelor de adîncă recunoștință și mulțumirilor fierbinți pe care redacția le adresează partidului, Consiliului de Stat, guvernului pentru sprijinul, îndrumările și indicațiile prețioase date ziarului, tovarășul Mircea Angelescu, redactor-șef adjunct, a asigurat conducerea partidului că, la fel ca și pînă acum, redactorii și reporterii „Scînteii" nu-și vor precupeți eforturile pentru a fi la înălțimea încrederii acordate, la înălțimea sarcinilor puse de partidul nostru comunist în fața presei.Primit cu îndelungi și puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat.Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice a- plauze, care nu au contenit minute în șir.Festivitatea a luat sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm, printr-o caldă manifestare a dragostei și atașamentului ziariștilor comuniști față de partid și secretarul său general, a hotărîrii loi nestrămutate de a milita și în continuare prin scrisul lor pentru înfăptuirea sarcinilor mărețe trasate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. *Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr

legal al ziarului „Scînteia", a avut loc solemnitatea înmînării de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor redactori și tehnicieni ai ziarului.La solemnitate au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia", Bujor Sion, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai presei centrale și locale.Pentru trierite deosebite în muncă, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr legal al ziarului „Scînteia", s-a conferit ordinul „Tudor Vladimi- rescu" clasa a IlI-a tovarășilor Mircea Angelescu, Nicolae Corbu și Tudor Olaru ; Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IV-a tovarășei Ada Petrescu ; Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa a IV-a tovarășilor Ion Fîntî- naru și Horia Liman ; Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a tovarășilor

Ion Herțeg, Victor Vîntu, Sergiu Fărcășan, Vasile Oros, Florea Ceaușescu, Miarca Baboian, Alexandru Popescu ; ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa a V-a tovarășilor Constantin Bordeianu, Spiridon Stănel, Marin Petrescu și Victor Bîrlădeanu ; Ordinul Muncii clasa a IlI-a tovarășilor Petre Nedelcu, Nicolae Pantilie, Dumitru Ținu, Eugen Ionescu, Nicolae Plopeanu, Constantin Voican, Ion Dumitriu, Mânole Corcaci, Ion Petrescu, Ștefan Nicolae, Dan Bratu, Martin Cioc.S-au conferit, de asemenea, medalia „A 25-a aniversare a eliberării patriei", Medalia Muncii și Medalia „Meritul Cultural" clasa I unui număr de 29 de redactori și tehnicieni ai ziarului.Inmînînd înaltele distincții, tovarășul Manea Mănescu a felicitat călduros pe cei decorați în numele Consiliului de Stat și al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, urîndu-le noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire. (Agerpres)
Vizita la Combinatul 

Poligrafic „Casa Scînteii '
După festivitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid șl de stat, a vizitat Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii". Oaspeții au fost conduși prin secțiile marii unități a industriei noastre poligrafice de tovarășii Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ing. Constantin Tronaru, directorul general al Centralei Industriei poligrafice, ing. Constantin Ciurea, directorul general al combinatului.Cea mai mare întreprindere poligrafică din țară, „Casa Scînteii" și-a cîștigat de-a lungul anilor un bine meritat prestigiu. Bună parte din ziarele și revistele centrale se tipăresc aici. Tot aici văd lumina tiparului cărți politice, manuale școlare, opere ale scriitorilor clasici și contemporani ai literaturii române și universale, tntr-o singură zi, la „Casa Scînteii" se tipăresc 22 de cotidiene și periodice cu un tiraj de peste 2 milioane și jumătate de exemplare, șl peste 200 000 de cărți, precum șl numeroasa alta imprimate.La începutul vizitei, conducătorii de partid și de stat sînt Invitați

în secția de paginație a ziarului „Scînteia" și a altor cotidiene centrale. Muncitorii, inginerii și tehnicienii fac conducătorilor de partid și de stat o caldă primire, bucuroși că au astăzi cinstea să le fie gazde. Aici, ca și la secțiile și atelierele vizitate în continuare, to- j varășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de procesul de producție, de caracteristicile tehnice ale utilajelor ; oaspetelui 1 se dau ample explicații cu privire la calitatea tiparului la ziare și reviste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat indicații în vederea luării unor măsuri menite să asigure ridicarea nivelului de prezentare grafică a presei noastre, îmbunătățirea de urgență a calității hîrtiei și cernelii tipografice.După vizitarea sălii rotativelor, 
a altor sectoare ale Combinatului Poligrafic „Casa Scînteii", tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat, își ia un călduros rămas bun de la cei prezenți, urîndu-le noi succese tn activitatea lor închinată imprimării și răspîndirii ziarului „Scînteia", a celorlalte ziare și reviste.

Sîntem în plină desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă. Executarea la timp și în condițiuni agrotehnice superioare a semănatului, rezolvarea celorlalte probleme care se ridică în această perioadă impun ca specialiștii din unități și cei de la direcțiile agricole județene, precum și lucrătorii din cadrul uniunilor cooperatiste să desfășoare o activitate practică pe teren. La cel de al X-lea Congres al partidului s-a subliniat necesitatea ca organele agricole să-și deplaseze centrul de greutate al muncii din birou tn unități, acolo unde se realizează producția. Rai- dul-anchetă organizat în Prahova și Constanța a obiectiv modul cum este îndeplinire această sarcină campania agricolă de toamnă.S-ar putea evidenția multe aspecte pozitive în ce privește munca rodnică a specialiștilor, sprijinul a- cordat cooperativelor agricole de către direcțiile a- gricole județene și uniunile cooperatiste. Nu ne vom opri asupra lor diritr-un motiv bine determinat : lucrările a- gricole de toamnă încă n-au intrat în ritm normal, datorită faptului că organele agricole n-au trecut la aplicarea sarcinii trasate la Congres, adică să-și deplaseze centrul de greutate în unități.în județul Constanța, de exemplu, au început recoltatul culturilor tîrzii, pregătirile pentru semănat Fără a fi minime, realizările, așa cum recunoaște tov. Șerbu Dan, directorul direcției agricole sînt sub posibilități. La recoltat s-a realizat mai' puțin de jumătate din prevederi, iar cu grîu nu s-a însămînțat, pînă în ziua de 23 septembrie, nici un hectar din cele 80 000 prevăzute. Se semnalează în- tîrzieri, nereguli în organizarea și desfășurarea strugurilor, determinată și organizare actuala existat, brie, o plenară lărgită a unii județene a cooperativelor agricole de producție, apoi, mai recent, o sesiune de comunicări și referate privind agrotehnica culturii griului. Specialiștii organelor județene au fost prezenți. S-au adoptat măsuri bane. Dar finalizarea lor a rămas, după cum ne-am convins pe teren, o chestiune' de voluntariat.Prezența pe teren a specialiștilor din unitățile agricole, acum în vîrf de lucrări, este obligatorie. Or, zilele trecute la Amzacea, Straja, Ciocîrlia de Jos și in alte peste 20 de cooperative agricole specialiștii erau în concediu. Președinții cooperativelor, lipsiți de aportul lor au Întîrziat în luarea unor hotărîri majore cum sînt condiționarea semințelor, pregătirea terenului pentru semănat, stabilirea unor sole de porumb de pe care urma să se înșilo- zeze cocenii. Direcția agricolă nu a făcut nici o rechemare din concediu a specialiștilor, așa cum s-a dat Indicația de către Consiliul Superior al Agriculturii.Din discuțiile avute cu tov. Șerbu Dan, directorul Direcției‘'agricole județene și cu președintele Uniunii județene cooperatiste, tov. Ion luga, au ieșit în evidență minusuri substanțiale în. munca de organizare, conducere a campaniei agricole din această toamnă Sistemul informațional este greoi, ineficient. Deși sînt delegați ai organelor agricole în fiecare cooperativă agricolă, aceștia gravitează în jurul întreprinderilor de mecanizarea agriculturii, care deservesc 7—8 sau chiar mai multe unități Concret, în cooperativele mai îndepărtate de căile de acces nu se află nici unul La Ciocîrlia de Jos, la Castelu, la Mihail Kogălniceanu Ași în alte cooperative se strică roșiile pe cîmp La Amzacea. Toprai- sar și la Negrești, floarea soarelui supracoaptă se scutură de vînt, dar la județ se comentează încă niște cifre globale primite și acestea de 2 ori pe săptămînă de la un dispecer de la întreprinderile de mecanizare a agriculturii Asemenea stări de lucruri arătate concret tovarășilor din conducerea organelor agricole județene ne-au confirmat că ele sînt posibile Dar ce măsuri se Iau ? Au fost trimiși specialiști pe teren, ni se răspunde Dar ce fac aceștia ? tn ziua de 23 septembrie, la cooperativele agricole 23 August, Doro- banțu și Castelu trebuia să se afle inginerii Gheorghe Ciortan, Florea Neagu și Gheorghe Rădulescu de la

județeleavut cadusă laacum In

Direcția agricolă județeană. Pînă la amiază, nici unul nu ajunsese aci.Din cele relatate mai sus rezultă necesitatea ca organele agricole din județul Constanța să-și reconsidere stilul de muncă, să treacă neîntîr- ziat, operativ la înlăturarea deficiențelor semnalate.Și în județul Prahova se constată unele aspecte negative tn ce privește activitatea organelor agricole, în județ, după cum ne relata tov. Oleg Nereuță. director adjunct al Direcției agricole, lucrările de toamnă se desfășoară în ritm nesatisfâ- cător. A întîrziat atît recoltatul porumbului și sfeclei de zahăr, cît șl pregătirea terenului tn vederea semănatului. Interlocutorul spunea că sint necazuri cu se semnalează nereguli în vește folosirea tractoarelor toate acestea, specialiștii
nostru sămînța. ce pri- etc. Cu direcției

In județele Prahova și Constanța

Deschiderea expoziției documentare „Presa 
revoluționară și democratică din România"Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr legal al „Scînteii", la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-a deschis expoziția documentară „Presa revoluționară și democratică din România".La festivitate au luat parte Alexandru Ionescu, redactor șef al ziarului „Scînteia", Ilie Rădulescu, Bujor Sion, șefi de secție la C.C. al P.C.R., George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, numeroși ziariști din Capitală și din țară.

Cu prilejul deschiderii expoziției a vorbit tov. Nicolae Cioroiu, directorul muzeului.în continuare, cei prezenți au vizitat expoziția, care înfățișează prin mărturii originale principalele etape parcurse de presa revoluționară și democratică din țara noastră, rolul „Scînteii" în propagarea ideilor partidului și mobilizarea maselor la înfăptuirea politicii sale. Este redată amplu activitatea complexă a presei, radioului și televiziunii în informarea și formarea opiniei publice în direcțiile cerute de progresul societății noastre socialiste. (Agerpres)

*
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în jurul direcției se adunaseră sumedenie de mașini, incit, vorba unui șofer mucalit, „parcă am fi la EREN 1969".Prezența ziaristului a avut darul să stingherească respectiva reuniune. De aceea, am plecat grăbiți la uniunea județeană. Un singur vicepreședinte, ing Mircea Rîpea, plecase pe teren în două cooperative agricole. Restul — ing. Ion Ionescu, era plecat la direcția agricolă județeană.Și președintele fusese găsit acolo, iar cel de-al treilea vicepreședinte era gata — abia la ora 10 — să plece pe teren, dar șoferul uitase să pregătească mașina.Ce trebuie de reținut este faptul că acest mare număr de oameni se complac în postura de ședințomani. Am aflat că luni, deci cu o zi înainte, (de data aceasta fără voia lor, a fost teleconferință), ei au stat tot pe lingă casă, la reședința, județului. Cineva de la uniune spunea discret că a doua zi, la 24 septembrie. urma o ședință privind unele investiții la serele din Tătă- rani. O adevărată avalanșă de ședințe Iîntrucît. direcția agricolă județeană nu exercită un control temeinic pe teren, duce Ia situații de totală indisciplină în muncă a unor cadre din cooperativele agricole de producție. Un exemplu : medicul veterinar din comuna Baba Ana, D. Popescu (face naveta din București), vine la slujbă Ia ora 9 și pleacă la 12,30. Ing Sergiu Cantaragiu i s-a încredințat sarcina să înlocuiască temporar pe președintele cooperativei agricole Baba Ana, internat în spital. A- cesta nici nu ca- tadixește să fie prezent în unitate. în ziua de 23 septembrie, el nu a fost găsit la post, deși toată lumea îl aștepta. Am întrebat peinstructorul ’ comitetului județean de partid _ Nicolae Badea dacă aceste situații i s-au adus la cunoștință directorului direcției județene, ing. Aurel Furfurică. Bineînțeles că da, a fost răspunsul. De ce nu se iau măsuri disciplinare împotriva celor care nu-și fac datoria ?Conducerea campaniei din birou, birocrația și ședințomania, deplasările pe teren după criteriile „șosea și asfalt", explică de ce, în unele locuri, ritmul în care se desfășoară campania de toamnă este nesatisfăcător. Este de datoria comiteteloh județene de partid să ia măsuri energice încît lucrătorii, specialiștii de la direcțiile agricole, de la uniunile cooperatiste și din alte instituții județene ce au tangență directă sau indirectă cu agricultura să ducă o activitate vie, nemijlocită pe teren în rîndul oamenilor, să determine rapid o Intensificare a însămînță- rilor și • celorlalte lucrări de sezon.
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LUCRĂRILE

recoltării legumelor, Această situație estede slaba pregătire 
a lucrărilor îni campanie. Indicații auEa începutul lunii septem- o plenară lărgită a Uni-

agricole și lucrătorii uniunii județene nu s-au desprins de reședința județului. Ce ne face să afirmăm acest lucru ? Iată ce s-a tntîmplat în ziua de 23 septembrie.La 8 dimineața, la Direcția agricolă, în birou] directorului adjunct, Liviu lordăchescu, avea loc o ședință consacrată „Zilei recoltei". Intr-un alt birou, celălalt director adjunct, Oleg Nereuță, discuta și el cu un număr de cadre tot despre ceva toarte important. Ni s-a spus că ing. Aurel Furfurică, directorul Direcției agricole, se afla și el într-o ședință la consiliu] popular județean. In același loc se întrevedea o altă ședință Sosiseră reprezentanți de la Ministerul Industriei Alimentare. Ing. Mihai Nicolau, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole a sosit Ia ședință direct din concediu. El îl însoțea pe tov Moldovan Cazimir, din conducerea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Ia- tă-l și pe directorul Trustului zonal al întreprinderilor agricole de stat Constantin CAPRARU 
Radu APOSTOL

cinema
o La nord prin nord-vest : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 11,30 : 14,30 : 17.30: 20,30, la grădină — 19.a Angelica șl sultanul ■ BLICA -............... ..... '18.45 ; 21,15.30 ; 18 ;> ; 11,15 ;MODERN16.15 ; 18,30 : 20.45.DINAMO - 19MANE - 19.30.• Omul care valora miliarde ■ LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,15 : 13,30 1 16 ; 18,30 ; 20.45. FEROVIAR - 2 i11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 , 21. EXCEL- SIOR - 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 . 18.30: 21, GRADINA DOINA - 19,30.
9 Omul cu ordin de repartiție i VICTORIA - 8.30 : 10.45 ; 13.15 :15.45 , 18,15 : 20,45.• My fair lady i CENTRAL —9.30 ; 13 : 16,30 ; 20• Vera Cruz : LUMINA — 9.15—,16.30 în continuare.• Discuție bărbătească : LUMINA- 18,45 . 20,45• Program pentru copil : DOINA- 9—10.• Vîrsta ingrată : DOINA — 11,30 ;13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. GIULEȘTI- 15,30 : 18 , 20,30• Cînd UNION• TotulSăgeata cosmica ; t-roieiui ; i\a- tali ; Moleculele vieții ; Fata babei și fata moșului ; S-a rupt (după masă) TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

REPU-9,15 ; 11,30 : 14 ; 16,30 ; FAVORIT - 10 ; 13 :20,30 BUCUREȘTI -13,30 . 16.30 : 18.45 ; 2111.45 : 14 :
STADIONUL 

ARENELE RO-

voi fi mort șl livid :- 14.30 . 16,30 . 18,30 , 20,30. pentru rîs (dimineața) ; cosmică ; Profetul ; Na-

10,08 — Limba rusă (reluare). 10,25 -10,60 —
ț

ț

I

12.15 —
'e

17,30 -17.35 -18.00 —
18.30 —

Limba spaniolă (reluare), închiderea emisiunii de dimineață.In jurul oreiTransmitem Tn direct de la aeroportul Băneasa plecarea președintelui Republicii Finlanda, Urho Kekkonen care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii socialiste România. Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită oficială în țara noastră. Buletin de știri.Lanterna magică — filme pentru copil.Pentru pionieri șl școlari î „De la Pămînt la Lună" (II). Emisiune de Toan Petru.Balet i „Prințul cioplit tn lemn". Muzica de Bela Bartok Interpretează ansamblul de balet al Operei maghiare din Cluj. Publicitate.„Mîndru-t Jocul pe la nol“. Program susținut de Ansamblul folcloric al Casei de cultură a sindicatelor din Reșița.

19.30 — Telejurnalul de seară :Actualitatea în agricultură — anchetă T V.20.00 — Pe urmele unor propuneri ReportaJ-anchetă despre felul în care comitetele de direcție au tradus în fapte propuneri făcute în adunările generale ale sala- riaților. — Emisiune de Cl- prlan Enache șl Ionel Cristea.20.30 — Tele-clnemateca isamurai" (II).21.45 — Muzică ușoară tn Interpretarea orchestrei Casei de discuri „Electrecord", Dirijor : Alexandru Imre.22.05 — Reflector.22.20 — Mult e dulce șl frumoasă Emisiune de limba română de conf. unlv. dr. Sorin Statl : Limbajul matematicienilor. Există oare o contradicție ireductibilă între limbajul poetic și cel matematic 7 La această întrebare va răspunde un cercetător al poeticii matematice. prof. /) univ. S. Marcus ; Antologia limbajului poetic. Poeziile lui Eminescu „O, mamă" și „Mai am un singur dor"... Interpretează Emil Bota. Poșta emisiunii Acad AI. Graur răspunde la întrebările telespectatorilor.22.45 — Telejurnalul de noaptebuletinul meteorologic.23,00 — închiderea emisiunii.
18,55 —19,00 — *

*

. 0 Un glonte pentru general : GRI- VIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30 GLORIA - 9 ; 11,15 ;13.30 : 16 ; 18,15, 20,30, FLAMURA— 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 : 18,15 : 20,30, TOMIS - 9 : 11,15 : 13,30 ; 15.45 : 18 ; 20,15, la grădină - 19.15.
0 O chestiune de onoare : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE - 15 ; 17,45 ; 20 VITAN - 15,30 ; 18, Ia grădină - 19.30. RAHOVA - 15.30: 18, la grădină - 19,30.
0 Tinerețe fără bătrînețe > BUZEȘTI - 15.30 : 18.
0 Omul momentului : DACIA — 8.45—20.45 tn continuare ; GRADINA PROGRESUL PARC —19.30
0 Tigrul ■ BUCEGi13.30 .16 ...............- 19.30 9 ; 11,15 ,18.15 . 20.30 la grădină AURORA - 9 : 11,15 ;13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30. la grădină- 19,15. ARTA - 9—15.45 tn continuare • 18 : 20.15 la grădină —19.30• Nelmblînzlta Angelica : UNIREA - 15,30 : 18, MOȘILOR -15.30 ; 18 ; 20,30. la grădină - 19,30.• Contesa Cosei : LIRA — 15.30: 19. la grădină — 20.• La dolce vita : DRUMUL SĂRII- 15,30 ; 19.• Comisarul X șl banda „Trei cîinl verzi" : FERENTARI - 15,30 ; 18 ; 20.15. POPULAR - 15.30 : 18:20.30• Creola, ochil-țl ard ca flacăra :COTROCENI - 15 30 ; 18 ; 20,30.FLACARA - 15,30 ; 18 ; 20,30.• Prințul negru : PACEA — 15,30; 18 ; 20,15.• tn umbra coltului : CRÎNGAȘI- 15,30 ; 18 ; 20,15.O Omul, orgoliul, vendetta : MELODIA - 9: 11,15: 13.30: 16:18,15 , 20.30. • Soarele REASCA - 18,15 ; 20,45.- 19.30. vagabonzllor : FLO- 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; GRADINA BUZEȘTI

• Sherlock Holmes s VOLGA —9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9.15—16 în continuare: 18,15 ; 20,30.• Dragoste la Las Vegas : VIITORUL - 15 ; 17 ; 19 : 21, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.• Profesioniștii : MUNCA — 15,30: 18 ; 20,15• Noaptea generalilor : PROGRESUL - 15,30 : 19.• Cavalerii aerului t GRADINA UNIREA - 20.• Program de reclame : GRADINA EXPOZIȚIA - 19.
teatre

• Filarmonica de stat „George Enescu- (Ateneul Român) : Concert simfonic extraordinar (deschiderea stagiunii). Dirijor : Mircea Cristescu, solist • Wilhelm Kempff — R.F a Germaniei — 20.• L'Opera de Wallonie (în sala Operei Române) Romeo șl Ju- lieta - 19,30.• Teatrul Național „I. L. Cara- giale" (sala Comedia) • Heidelber- gul de altădată - 20 (sala dio) Travesti - 20.• Teatrul „Lucia Sturdza landra" (sala din Bd. Schitu gureanu) Victimele datoriei — 20 (sala din str. Alex Sahia) Photo finish — 20e Teatrul Mie Tango — 20.• Teatrul .Țăndărică" (sala din str. Academiei) A fugit un tren - 17.O Teatrul satiric muzical „C. Tâ- nașe" (sala Savoy) ■ Birlic — 19.30

Stu-Bu Mă

• •.
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URHO KEKKONEN
(Urmare din pag. I)muncitori portuari și alți localnici. In holul gării maritime, directorul adjunct al portului, Gheorghe Balaban, înfățișează aspecte din istoria portului și din activitatea în curs de desfășurare prin extinderea și modernizarea lui. Oaspeții sînt informați că în anul 1975, cînd lucrările vor fi terminate, capacitatea de trafic a portului va fi de peste patru ori mai mare decît cea actuală. La bordul unei nave militare, pavoazată cu drapelele de stat ale României și Finlandei, președintele Kekkonen vizitează noua zonă portuară în construcție, în onoarea sa, vasele românești și străine ancorate în rada portului au arborat marele pavoaz. Sunete

LA POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurai orei 
12,15, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite, în direct, 
plecarea din Capitală a 
președintelui Republicii 
Finlanda, Urho Kekko
nen, cure, la invitația 
președintelui Consiliu
lui de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, a 
făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

Semnarea Acordului de cooperare
economică, industrială și tehnică 
intre Republica Socialistă România

și Republica FinlandaJoi după-amiază, îa Ministerul Afacerilor Externe, a fost semnat un acord de cooperare economică, industrială și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Finlanda.Documentul a fost semnat din partea română de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din partea finlandeză de Ahti Kar- jalainen, ministrul afacerilor externe.La semnare au fost de față George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Ni-
RELATĂRI W PRESA FINLANDEZĂHELSINKI 25 (Agerpres). — Ziarele finlandeze continuă să publice ample relatări, însoțite de fotografii, despre vizita președintelui Kekkonen în România. Posturile de radio și televiziune transmit, de asemenea, corespondențe și aspecte despre vizita și întrevederile oficiale din București. Presa finlandeză se referă în special la convorbirile dintre președintele Urho Kekkonen și președintele Nicolae Ceaușescu, subliniind principalele probleme care au fost discutate, ca securitatea europeană, inițiativa Finlandei în această problemă și alte probleme intere- sînd cele două țări. Toate ziarele 

prelungi de sirenă răsună în văzduh în timpul vizitării portului.înainte de a-și lua rămas bun de la gazde, președintele Finlandei a semnat în cartea de onoare, urînd mult succes în realizarea a- cestei mari construcții.în continuare este vizitat Muzeul de arheologie Constanța, unde înaltul oaspete — după cum consemna în cartea de onoare — a avut prilejul să admire colecția deosebit de bogată a acestui așe- zămînt de cultură.După o scurtă oprire la Edificiul cu mozaic, coloana oficială se îndreaptă spre „perla litoralului românesc" — Mamaia. De la cel mai înalt nivel al hotelului „Riviera" privirile cuprind întregul complex al așezării care, astăzi, la numai 10 ani de cînd i-a fost semnat actul de naștere ca stațiune modernă, are o capacitate de peste 24 000 de locuri. Vizitînd cîteva camere ale hotelului, președintele Finlandei apreciază confortul pe care acestea îl oferă turiștilor.Coloana oficială se îndreaptă apoi spre aeroportul „Mihail Ko- gălniceanu". La plecarea spre București, oaspeții finlandezi și români au fost salutați cu căldură de reprezentanți ai organelor locale de stat, de numeroși cetățeni.în timpul vizitei prin țară, președintele Republicii Finlanda a fost însoțit de Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, și de membrii misiunii române atașate președintelui: Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Mircea Bălănescu, ambasadorul României la Helsinki, general-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, și Tudor Jianu, directorul protocolului M.A.E.(Agerpres)

colae, adjunct al ministrului comerțului exterior, Grigore Bîr- găoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Mircea Bălănescu, ambasadorul României la Helsinki.Erau prezenți Kaarlo Veikko Mă- kelă, ambasadorul Finlandei la București, Risto Hyvarinen, șef de departament în Ministerul Afacerilor Externe, Paavo Laitinen și Esko Lipponen, șefi de secție în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Finlanda, precum și consilieri și experți români și finlandezi. (Agerpres) 
scot în evidență atmosfera deschisă, prietenească în care se desfășoară convorbirile și schimbul reciproc de informații și păreri în legătură cu dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale dintre Finlanda și România.Toate ziarele reproduc aprecierea ministrului de externe, A. Karjalai- nen, referitoare la schimbul de opinii „foarte fructuos și util", la „convorbirile profunde, deschise și folositoare".Corespondențele publicate de presa finlandeză din 25 septembrie relatează despre vizita președintelui Kekkonen la Galați și în Delta Dunării.

Decorarea tovarășului 
losif ArdeleanuLa Consiliul de Stat a avut loc, joi la amiază, solemnitatea conferirii ordinului „23 August" clasa 1 tovarășului losif Ardeleanu, director general al Direcției generale a presei șl tipăriturilor, pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și contribuție deosebită în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.La solemnitate au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Virgil Trofin, Dumitru Popescu și Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat.înmînîpd înalta distincție, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a felicitat călduros pe sărbătorit, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului. Distincția acor

O delegafie condusă de 
primarul general al Capitalei 

a plecat în Suedia-Joi dimineața a plecat spre Suedia o delegație a Consiliului popular al municipiului București, condusă de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, pentru a face o vizită în această țară, la invitația Comitetului municipal al orașului Stockholm.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, și alte persoane oficiale.
Seminar national cu tema: 

„Spatii analitice"Joi dimineața, în aula Institutului de matematică al Academiei au început lucrările primului Seminar național cu participare internațională consacrat dezbaterii problemelor actuale în domeniul uneia dintre importantele ramuri ale matematicii moderne : „spații analitice".Seminarul a fost deschis de acad. Miron Nicolesou, președintele Academiei, director al Institutului de matematică.
LUCRĂRILE COLOCVIULUI

ROMANOLucrările Colocviului româno-fran- cez. cu tema „Planificarea,, metodele și tehnicile.sale" au-continuat vineri, în*  aula Academiei, unde au fost prezentate comunicările : „Un model e- lementar pentru alegerea ratei de creștere a volumului investițiilor" — de Claude Charmeil, inginer de poduri și șosele, „Investițiile de capital , din fondul de amortizare" — de dr. » I. Anghel de la Institutul de cercetări economice al Academiei, „Probleme puse de agricultură planificării" — de prof. Michel Cepede de la Institutul Agronomic Național din Paris, „Planificarea economică și pro-
COMEMORAREA A150 DF ANI 

DE IA NAȘTEREA 
IUI NICOLAE FILIMONLa Academia Republicii Socialiste România a avut loc, joi dimineața, ședința plenară a Secției de științe filologice, - consacrată comemorării a 150 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae Filimon. Prof. dr. docent Șerban Cioculeseu, membru corespondent al Academiei, și criticul literar Th. Vîrgolici, cercetător principal la Institutul de istorie și teorie literară „George Călinescu", au, prezentat cu acest prilej expuneri asupra operei și activității autorului primului roman realist românesc.(Agerpres)

dată — a spus președintele Consiliului de Stat — este o apreciere a devotamentului față de patrie și de partid, o expresie a încrederii că și în viitor veți milita pentru înfăptuirea politicii partidului nostru. ■>Mulțumind pentru distincția a- cordată, tovarășul losif Ardeleanu a subliniat că, pentru un militant devotat al partidului, nu poate e- xista o mai mare fericire, o mai mare bucurie decît aprecierea de către partid și conducerea sa a contribuției pe care a adus-o la cauza construcției socialismului și a încredințat conducerea de partd și de stat că va sluji Și în viitor cu aceeași abnegație Partidul Comunist Român, interesele patriei noastre socialiste. (Agerpres)

A fost de • față Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București.In aceeași zi, primarul general al Capitalei noastre și delegația pe care o conduce au sosit la Stockholm. La aeroportul Arlanda Be aflau In ln- tîmpinare d-na Eva Remens, primarul capitalei suedeze, și alte oficialități, precum șl ambasadorul României, Eduard Mezincescu. (Agerpres)

Alături de specialiștii români, Ia primul Seminar național de spații analitice de la București participă matematicieni de prestigiu din Belgia, Bulgaria, Franța, Elveția, R. F. a Germaniei și Italia. Timp de cinci zile, între 25 și 30 septembrie, ei vor susține peste 20 de prelegeri tratînd dezvoltarea teoretică a spațiilor analitice. (Agerpres)

FRANCEZblemele educației agricole" — de prof. Guy-Jose Bretones de la Institutul Agronomic Mediteranean,-. „Cuantificarea funcțiilor agriculturii și creșterea economică" — de Dumitru Dumitru, director al Institutului de Cercetări pentru Economie A- grară, „Planificarea și sindicalismul în Franța" — de Pierre Le Brun, membru al Consiliului Economic și Social, „Rolul presei scrise în difuzarea planului" — de Franțois Denoel de la serviciul de publicații al Institutului de știință economică aplicată din Paris. (Agerpres)

vremea
nr———————— —............Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 și 29 sept. In țară : vreme călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. înnorări mai accentuate se vor semnala în jumătatea de nord-vest a țării, unde vor cădea ploi slabe. în rest, ploi izolate. Vînt slab pî- nă la potrivit Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 30 de grade. în București : vreme călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Vînt slab.• Temperatura în creștere.

Deschiderea noului an 

de învătămînt
1

la Academia militarăJoi dimineața a avut loc In aula Academiei militare festivitatea consacrată deschiderii noului an de învățăm! nt.Au luat parte general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, general-locotenent Ion Dincă, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., conf. univ. Traian Pop, adjunct al ministrului invățămîntului, comandanți de armate și de arme, șefi ai unor direcții centrale dinM.F.A., generali și ofițeri activi și de rezervă, foști comandanți și profesori ai Școlii superioare de război și ai Academiei militare, cadre didactice, ofițeri-elevi și elevi.După cuvintul generalului de armată Ion Tutoveanu, comandantul Academiei militare, care a făcut o trecere în revistă a istoriei invățămîntului militar superior românesc, conf. univ. Traian Pop a adus salutul conducerii Ministerului Invățămîntului.In încheierea festivității a luat cuvintul generalul-colonel Ion Gheorghe. Vorbitorul s-a referit la sarcinile ce revin conducerii academiei, facultăților, cadrelor didactice, ofițerilor elevi și elevilor, în condițiile largilor implicații pe plan militar pe care le are revoluția tehnico-științiii- că mondială.In încheiere, vorbitorul șl-a exprimat convingerea că în anul de învătămînt 1969—1970 cadrele didactice, ofițerii-elevi șl elevii Academiei militare vor depune eforturi perseverente pentru a ridica pe o treaptă tot mai înaltă procesul de îrivățămînt, aducîndu-și în felul acesta contribuția la întărirea forțelor noastre armate.A fost adoptată apoi o telegramă adresată Comitetului Central al Par. tldului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.în telegramă se arată că festivitatea de deschidere a noului an de învătămînt în Academia militară șio
Vizitele delegației 

de specialiști din S. U. A.
Membrii delegației'din Statele Unite ale Americii, în frunte cu dr. Lee DuBridge, asistentul președintelui S.U.A. pentru știință și tehnologie, au avut, joi dimineața, convorbiri cu delegația română condusă de prof. Gheorghe Buzdugan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice.In cursul zilei, oaspeții americani au făcut vizite la Institutul de fizică atomică, Institutul de fizică a! Academiei, la Direcția generală pentru metrologie, standarde și invenții, la,. Ins.țitutul de metrologie,-.întreprinderea de piese radio și. semiconduc-

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA
A MESEI ROTUNDE A ARHIVELORJoi s-au încheiat lucrările celei de-a Xl-a conferințe internaționale a mesei rotunde a arhivelor, organizată Ia București de Consiliul Internațional al arhivelor.In cele trei zile consacrate lucrărilor, participanții — specialiști din 24 de țări și reprezentanți ai Comitetului Executiv al Consiliului internațional al arhivelor. Oficiului Națiunilor Unite de la Geneva și ai UNESCO — au .dezbătut probleme de actualitate privind păstrarea și folosirea în activitatea de cercetare științifică a arhivelor colectivităților locale, precum și utilizarea mijloacelor moderne in acțiunea de conservare și restaurare a materialelor arhivistice. Consfătuirea a prilejuit un schimb de idei și opinii. îmbogățind experiența în ceea ce privește munca practică în arhive și cunoașterea sferei largi de preocupări în diferite țări ale lumii, pentru crearea condițiilor optime de ■păstrare a documentelor, inestimabil tezaur al Istoriei popoarelor. Consfătuirea a subliniat utilitatea reuniunilor periodice și a legăturilor directe dintre arhivele diferitelor țări, îndeosebi privind metodele și 

împlinirea a 20 de ani de la transformarea. ' și reorganizarea vechii școli superioare de război în academii militare au loc în atmosfera de entuziasm general și de puternic avînt constructiv, determinate de istoricele hotărîri ale Congresului al X-lea al P.C.R. și de însuflețitorul bilanț al aniversării unui pătrar de veac pe drumul vieții noi socialiste.Luminosul program adoptat de cel mai înalt for al comuniștilor români, care a conturat noi și largi orizonturi tuturor creatorilor de bunuri materiale și spirituale ale României socialiste, ne însuflețește în hotărîrea noastră de a ne consacra întreaga energie și putere de muncă pentru modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ în instituția noastră, fiind conștienți că în acest fel ,ne vom aduce contribuția la pregătirea de cadre profund devotate patriei, poporului și partidului, înarmate cu ideile atotbiruitoare ale marxism-leninismului, educate în spiritul internaționalismului proletar, cu o temeinică calificare militară, buni comandanți, instructori și educatori cu înalte calități intelectuale, morale și de luptă, cu dragoste față de cariera militară și specialitatea în care se pregătesc, cu deprinderi de comportare civilizată, în orice împrejurare, gata oricînd să apere cu dîrzenie cuceririle socialiste ale poporului român, independența și suveranitatea patriei, cauza socialismului și păcii.Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Ceaușescu, că vom urma neabătut politica partidului nostru și nu vom precupeți e- forturile pentru traducerea în viață a hotărîrilor adoptate de istoricul Congres al X-lea al partidului și îndeplinirea îndatoririlor care ne revin pentru întărirea capacității de apărare ă scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.(Agerpres)

torl și s-au Intîlnit cu oameni de știință români. * >Doamna Doris DuBridge, însoțită de doamnele Tape și Beckler, a vizitat Palatul pionierilor, Fabrica de confecții și tricotaje București si Institutul de geriatrie
★In cinstea oaspeților americani, prof. Gheorghe Buzdugan a oferit un dineu în saloanele restaurantului Athenâe Palace.La convorbiri, vizite și dineu a participat L C. Meeker, ambasadorul" Statelor Unite la București.-(Agerpres)

mijloacele de restaurare a documentelor de mare valoare. In acest sens s-a propus, între altele, intensificarea schimbului de publicații, acordarea unor spații mai largi în revistele de specialitate prezentării utilajelor laboratoarelor de restaurare a documentelor și a rețetelor folosite.In încheierea lucrărilor, Ghenadie Belov, prim-vicepreședinte al Consiliului internațional al arhivelor, director general al arhivelor din U.R.S.S., a subliniat importanța problemelor dezbătute pentru activitatea viitoare a arhiviștilor și a Consiliului internațional al arhivelor, și în numele participanților a adus mulțumiri gazdelor pentru condițiile create, care au asigurat succesul deplin al conferinței și cunoașterea unor' aspecte din activitatea Direcției generale a arhivelor din țara i noastră. *Seara, directorul general al Arhivelor Statului, Gheorghe Titileanu, a oferit în onoarea participanților o masă colegială în saloanele restaurantului „Excelsior". (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
■a V. i

Un apel 
al P. C.

din JaponiaTOKIO 25. — Corespondeițțul A- gerpres, Fl Țulu, transmite : Partidul Comunist din Japonia a adresat un apel tuturor forțelor democratice din țară să creeze un front unit pentru denunțarea Tratatului de securitate japono-american. A- pelul, relatează agenția Kyodo Tu- șin, a fost adresat Partidului socialist din Japonia, Consiliului General al Sindicatelor, Ligii pentru apărarea constituției, Consiliului național de luptă împotriva armelor atomice și cu hidrogen și altor organizații.în apel se subliniază că un a- semenea front unit cu caracter permanent va facilita extinderea luptei pentru lichidarea tratatului de securitate japono-american și pentru retrocedarea imediată și necondiționată a insulelor Okinawa.
ÎNCHEIEREA sesiunii 
CAMEREI POPULARE 

A R.D.G.BERLIN 25 (Agerpres). — La Berlin s-a încheiat sesiunea Camerei Populare a Republicii Democrate Germane, transmite agenția A.D.N. în cadrul lucrărilor, deputății au aprobat tratatul de neproliferare a armelor nucleare și au adresat un mesaj celei de-a 24-a sesiuni a Adunării'Generale a O.N.U., în care este exprimată speranța că „se va face totul pentru ca acest tratat, de a cărui realizare depind într-o mare măsură pacea și securitatea în lume, să fie pus în aplicare în cel mai scurt timp și fără nici o rezervă".
„Jiul-22"Iată denumirea banchetei tapisate, realizată în cadrul Complexului de industrializare a lemnului din Tg. Jiu. Bancheta cu trei subansamble constructive — rama, picioarele cu legăturile lor și tapiseria — corespunde exigențelor cumpărătorilor, forma și funcționalitatea fiind îmbunătățite, ca și finisarea. Perna banchetei este de poliuretan acoperit cu stofă de mobilă. Finisajul este realizat cu nitrolac. Toate suprafețele lemnoase vizibile sînt de culoarea nucului, cele ascunse fiind băițuite.

PE MALUL 
LACULUI HERĂSTRĂU
A'u-i ușor pentru o unitate de 

alimentație publică să-și găseas
că nu numai un anumit profil 
dar și o clientelă pentru acest 
profil.' Este tocmai ceea ce s-a 
realizat la grădina-restaurant 
„Bordei" — local amplasat pe 
malul lacului Herăstrău — in
tr-un atrăgător cadru natural, 
care întrunește sufragiile mai 
multor generații de consumatori. 
Pe un grătar cu cărbuni se pre
gătesc tot felul de specialități: 
„minuturile" din carne, brînze- 
turi, ouă și altele deschid pofta 
pentru puiul la ceaun servit cu 
mujdei de usturoi, care se cere 
neapărat udat cu vinurile casei: 
Riesling sau de Odobești. Seara 
este muzică și dans.

Condițiile de aici permit și 
organizarea unor mese in grup, 
la solicitarea celor interesați. 
Pentru amănunte în acest sens 
— un număr de telefon: 33 18 32.

TELEGRAMAMinistrul relațiilor externe al Republicii Chile, Gabriel Valdes,-a transmis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, o telegramă în care mulțumește călduros pentru felicitările și urările adresate cu prilejul a- nlversării a 159 de. ani de la independența- Republicii Chile.
VIZITELE DELEGAȚIEI 

MINISTERULUI COMERȚULUI 
DIN U.R.S.S.Delegația Ministerului Comerțului din U.R.S.S., condusă de A.I. Stru- iev, ministrul comerțului, care se a- flă în țara noastră la invitația ministrului comerțului interior, a întreprins în zilele de miercuri și joi o vizită în județele Constanța și Brașov. Delegația a fost însoțită de ministrul comerțului interior al țării noastre, Nicolae Bozdog, și de Mauriciu Novac, adjunct /ii ministrului. Cu a- cest prilej, membrii delegației au a- vut întrevederi cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat din cele două județe. De asemenea, au fost vizitate unități și complexe comerciale din cele două reședințe de județ, precum și complexe turistice de pe litoral și Valea Prahovei.

SOSIREA SECRETARULUI 
DE STAT LA MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE 
ȘI ȘTIINȚIFICE DIN FRANȚALa invitația ministrului comerțului exterior, Cornel Burtică, joi după- amiază a sosit în Capitală, pentru o scurtă vizită în țara noastră, secretarul de stat la Ministerul Dez

Cronica zileivoltării Industriale și Științifice din Franța, Gabriel Kaspereit. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum șl de Bernard Dejean de la Batie, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al Franței la București.în cinstea oaspetelui, ministrul Cornel Burtică a oferit un dineu,
★Joi după-amiază, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a oferit, In saloanele Operei Române, un cocteil cu prilejul turneului întreprins In țara noastră de colectivul Operei de Wallonie din Liege — Belgia. Au luat parte Octav Enigărescu, directorul Operei, reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Uniunii compozitorilor, artiști și alți oameni de cultură, precum și Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București, și membri ai ambasadei.

Intre 16 și 23 septembrie, Uzinele „Kyffhăuserhutt" din Artera și întreprinderea de conierț exterior „Unitechna" din Berlin — R.D. Germană au organizat la București, Cluj și Piatra Neamț un simpozion tehnic privind mașini și utilaje pentru prelucrarea laptelui și a derivatelor sale. In aceeași perioadă au fost în

cheiate tranzacții comerciale Intre întreprinderi de comerț exterior din cele două țări, privind exportul șl importul unor utilaje din acest domeniu
*Joi a avut loc în sala de expoziții 

a I.R.R.C.S. din Capitală vernisajul Salonului de fotografii Pe teme turistice „România Pitorească", organizat de Oficiul Național de Turism și Asociația artiștilor fotografi din România. După cuvîntul de deschidere rostit de Alexandru Sobaru, președintele O.N.T., cei prezenți au vizionat cele aproape 170 de fotografii alb-negru șl color. Cu ocazia vernisajului au fost decernate premiile șl mențiunile acordate cîștigătorilor a- cestui concurs Premiile speciale au fost atribuite lucrărilor : „Aripile pescarilor" de Liana Grill din București și „Capriciu eolian" de Cornel Visarion din București. Au mai fost decernate 15 premii, 20 de mențiuni și trei cupe ale Asociației artiștilor fotografi. Expoziția rămîne deschisă pînă în ziua de 10 octombrie.
*La Invitația Ministerului învăță- mîntulul a sosit în Capitală dr. Franz Partisch, consilier în Ministerul Federal al Invățămîntului din Austria. In cadrul schimburilor culturale dintre România și Austria, oaspetele va vizita licee și școli profesionale din București și din țară, precum și instituții științifice și social- culturale din diferite orașe.(Agerpres)

SPORT
fotbal DUMITRACHE-DOBRIN, UN CUPLU

CARE AR PUTEA DEVENI IDEALMeciul dintre Lotul A și Zelesni- ciar Sarajevo avea ca obiectiv principal, după cum ne-a declarat-o și antrenorul echipei naționale Angelo Niculescu, punerea in evidență a valorii cuplurilor de fundași centrali șl înaintași centrali, ultimul prezentînd un plus de interes prin apariția In componența sa a înaintașului piteș- tean Dobrin Nu greșim prea mult dacă spunem că majoritatea spectatorilor, prezenți miercuri pe stadionul „23 August", la această partidă de antrenament, veniseră acolo și pentru a vedea cum se realizează cuplul Dobrin—Dumitrache. De ce n-am recunoaște-o, și pe noi ne interesa în c?l mai înalt grad acest lucru, cu atit mai mult, cu cit problema partenerului lui Dumitrache in centrul liniei de atac al naționalei n-a fost niciodată rezolvată definitiv (s-au peregrinat pe aci Domide. Tufan etc).Evoluția lui Dobrin, deși era evident marcată de faptul că dădea un adevărat examen de admitere în e- chipă reprezentativă, a fost corespunzătoare, în special în cea de-a doua parte a întîlnirii, cînd s-a bucurat mai mult de sprijinul liniei de mijlocași (drept replică el i-a servit lui Dinu acea minge... milimetrică din care acesta a înscris cel de-al 

treilea gol al lotului). Este Dobrin— Dumitrache un cuplu care ar putea deveni ideal 7 Iată întrebarea pe care ne-am pus-o asistînd la acest meciRăspunsul este pozitiv. Desigur, nu este necesară o pledoarie in favoarea calităților tehnice și tactice ale piteșteanului Din acest punct de •vedere, el s-a recomandat singur de-a lungul anilor și chiar și miercuri prin excepționalele pase servite coechipierilor, prin felul în care știe să se demarce și să pornească la întîlnirea cu... faza cea mai fierbinte. In plus, lui Dumitrache îi este tocmai bine venită această „mașină de prelucrat mingi", care contribuie efectiv la creșterea eficacftă-
TURCIA—ELVEȚIA 3—0!Peste 35 000 de spectatori au urmărit la Istanbul întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele Turciei și Elveției. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 3—0 (2—0) prin golurile marcate de JWetin (min. 17), Nihat (min. 37) și Can (min. 50). 

ții sale. Vivacitatea unuia (Dumitrache), explozia, șe cuplează perfect cu calmul celuilalt (Dobrin), cu clarviziunea Poate că problema care se pune este transformarea cuplului în tandem, creîndu-se astfel cîmpul de acțiune necesar lui Dobrin. posibilitatea ca acesta să desfășoare jocul său din linia a doua. Dar asta este o chestiune care privește conducerea tehnică a echipei. Adăugind faptul că prin prezența lui Dobrin, linia de atac cuprinde numai tehnicieni de primă mînă — Lucescu, Dumitrache, Dobrin, Dembrovschi — am a- mintit doar o parte dintre argumentele ce ne-au făcut să scriem aceste rînduri
Valentin PAUNESCU

SUEDIA—UNGARIA 2—0Numai 6 000 de spectatori au urmărit pe stadionul „Solna" din Stockholm întîlnirea internațională de fotbal dintre selecționatele Suediei și Ungariei. Fotbaliștii suedezi au obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0). Cele două puncte au fost înăcrise de Axelsson și Grahn.

A

In cîteva rînduri
CAMPIONATELE MONDIALE DH 

PENTATLON MODERN au continuat la Budapesta cu desfășurarea probei de natație Pe primul loc s-a dansat sportivul sovietic Boris Onișcen- ko cu 1 132 puncte, urmat de suedezul Bjoern Ferm, campion olimpic la Ciudad de Mexico, cu 1124 puncte și Bielov (U.R.S.S.)«,— 1 120 puncte. în clasamentul general individual, după patru zile de concurs, conduce Onlș- cenko (U.R.S.S.) cu 4 203 puncte, urmat de Balczo (Ungaria) — 4128 puncte, Ferm (Suedia) — 4 005 puncte etc. Pe echipe, primul loc este deținut de formația U.R.S.S. — 11911 puncte.
LA VARȘOVIA au continuat CAM

PIONATELE MONDIALE ȘI EURO
PENE DE HALTERE. La categoria „semimijlocie" titlul a revenit sportivului sovietic Viktor Kurențov, campion olimpic Ia Ciudad de Mexico. El a realizat la cele trei stiluri467.500 kg (152,500, 137,500 kg și ‘177.500 kg). Pe locurile următoare s-au clasat Gabor Szarvas (Ungaria)— 440 kg și Juhany-Mursu (Finlanda)- 437,500 kg.

CEA DE-A DOUA EDIȚIE A TUR
NEULUI INTERNATIONAL DE BOX! rezervat pugiliștilor de categoria grea (dotat cu cupa „Primo Carnera") s-a desfășurat în localitatea Adria (Rovigo). In finală, italianul Minessi l-a învins prin descalificare ps Anghel Iancu (România). De remarcat că boxerul român cîștigase toate în- tîlnirile precedente eliminîndu-1 și pe cehoslovacul Holubek. Anghel Iancu a primit o cupă. înaintea finalei, în cadrul aceleiași reuniuni, s-a disputat întîlnirea de box dintre echipele de tineret ale Italiei și Cehoslovaciei, ciștigată de gazde cu 8—L

l



LUCRĂRILE 
GENERALE
NEW YORK. — Corespondentul A- gerpres C. Alexandroaie transmite : în ședința de joi dimineața a Adunării Generale a O.N.U., primul a luat cuvîntul Seewoosagur Ram- goolam, premier și ministru al afacerilor externe al Statului Mauritius. Vorbitorul s-a referit îndeosebi la colonialism și neocolonialism care continuă să subjuge numeroase popoare ale lumii ținîndu-le într-o si- x tuație de subdezvoltare șl sclavie. El a făcut apel la statele membre să acorde 1 la sută din cheltuielile lor destinate înarmărilor dezvoltării țărilor rămase mult în urmă din punct de vedere economic.Ministrul afacerilor externe al Argentinei, Juan Martin, care a urmat la cuvînt, a subliniat că deși s-au realizat unele progrese In domeniul salvgardării păcii mondiale, totuși’ pericolul pe care-1 generează cursa înarmărilor nucleare, amenințarea de a fi extinsă în spațiul cosmic și în apele mărilor și oceanelor provoacă neliniștea tuturor popoarelor lumii. El a cerut să se treacă la negocieri asupra unor măsuri realiste și eficiente de dezarmare generală șl totală, ea singura alternativă a răz-, boaielor.Reprezentantul argentînean a subliniat necesitatea lărgirii cooperării internaționale în domeniul comerțului, arătînd că în calea acestei cooperări se interpun în prezent măsuri discriminatorii, restricționiste, vamele și tarifare impuse de anumite puteri dezvoltate șl grupări economice închise.

Ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel, care a urmat la cuvînt, a subliniat că aceasta este ultima sesiune dinaintea sărbătoririi \ celei de-a 25-a aniversări a creăriiO.N.U. în această perioadă, popoarele s-au apropiat mai mult unele de altele, oglindind clar faptul că trăim îritr-o lume a interdependenței. Statele tuturor continentelor sînt in re-

NEW YORK 25. Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : 'Cornellu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, șeful delegației române la cea de-a 24-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut joi o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Austriei, Kurt Waldheim, șeful delegației austriece la actuala sesiune a O.N.U.în cadrul acestei Întrevederi, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă de conlucrare cordială, au fost abordate probleme aflate pe agenda sesiunii Adunării Generale, probleme ale relațiilor internaționale, precum șl unele probleme bilaterale.
IRLANDA DE NORD

Atmosferă 
încărcată 

la LondonderryLONDONDERRY 25 (Agerpres).— în cursul ciocnirilor care au avut loc miercuri seara Intre tineri extremiști protestanți și catolici din orașul nord-irlandez Londonderry, o persoană a fost u- cisă. După aceste Incidente, spre dimineață, de pe mai multe străzi ale orașului au fost ridicate baricade, iar unitățile militare trimise pentru păstrarea ordinii au fost întărite. în timpul acestor Incidente, mal multe persoane, apar- ținînd atît comunității catolice cît și celei protestante, au fost rănite— relatează agenția France Presse.
RECRUDESCENȚA AGITAȚIEI

PE SCENA POLITICĂ A GUATEMALEI
După un interval de relativă acalmie, viața politică guatemaleză este zguduită din nou de valul acțiunilor teroriste. Două din cele mai cunoscute organizații de extremă dreaptă de pe continent, „Mișcarea anticomunistă naționalistă organizată" (MANO) și „Noua organizație anticomunistă" (NOA), și-au anunțat din nou prezența printr-o serie de atentate soldate cu victime atît în capitală, cît și în alte orașe ale țării. Recrudescența terorii urmărește să imprime o desfășurare violentă campaniei pentru alegerile prezidențiale, care au loc la începutul anului viitor, să favorizeze ascensiunea forțelor dreptei prin intimidarea rivalilor.„MANO" a apărut în a- eeeași perioadă în care actualul președinte Mândez Montenegro ți-a preluat funcția și da atunci și-a a- cumulat la activ, împreună

ADUNĂRII 
A 0. N. U.lății de interdependență, dar în același timp conștiente mai mult ca oricînd de independența ți suveranitatea lor.Ministrul de externe al Belgiei a sprijinit ideea unor acorduri regionale pentru securitate colectivă care ar duce la întărirea O.N.U., la mărirea încrederii între state.Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea începerii imediate a tratativelor privind încetarea tuturor experiențelor subterane cu arma nucleară șl termonucleară, pentru promovarea dezarmării generale și totale.Ședința de dimineață s-a încheiat cu discursul ministrului afacerilor externe al Austriei, Kurt Waldheim. El a subliniat că în domeniul dezarmării, rezultatele de pînă acum sînt încă limitate. Vorbitorul și-a exprimat încrederea că sesiunea în curs va facilita începerea unor negocieri eficiente în problema dezarmării, a dezescaladării cursei înarmărilor. Referindu-se la conflictul din Orientul Apropiat, vorbitorul și-a exprimat speranța că actuala sesiune va putea contribui la aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1867.Austria, a subliniat vorbitorul în continuare, consideră drept o necesitate imperioasă cooperarea dintre toate națiunile, indiferent de sistemele lor social-politice. Aceasta este o necesitate ce se impune pe toate treptele relațiilor : mondial, regional și bilateral. Austria duce o consecventă politică de rezolvare pe cale pașnică a tuturor problemelor cu vecinii el din răsăritul Europei și de a realiza șl menține relații de prietenie cu toate aceste state.în încheiere, ministrul de externe al Austriei și-a exprimat speranța că națiunile europene sînt conștiente de responsabilitățile și posibilitățile de care dispun pentru a depăși barierele ideologice și ale sistemelor politice diferite și a găsi, terenul comun pe baza căruia să se clădească cooperarea dintre ele. Avem convingerea — a spus el — că a- ceasta nu este numai în interesul popoarelor Europei, ci va servi ți interesele tuturor națiunilor șl va stimula atingerea scopurilor pentru care a fost creată această organizație.
ORIENTUL APROPIAT
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WASHINGTONRABAT 25 (Agerpres). — La Rabat a luat sfîrșit joi seara prima conferință islamică la nivel înalt. în cursul ultimei ședințe, ce a avut loc cu ușile închise, delegații a 25 de țări islamice au adoptat declarația finală a conferinței. Delegația indiană, invitată după deschiderea reuniunii, nu a participat la dezbaterile ce au avut loc joi ; ea a hotărît să se retragă în urma diferendului pe cara l-a avut în ziua precedentă cu reprezentanții Pakistanului care șl-au exprimat nemulțumirea în legătură cu sosirea delegației indiene.Declarația finală, adoptată în unanimitate, subliniază dorința particl- panților de a promova colaborarea dintre țările lor în diverse domenii. Pe de altă parte, s-a exprimat amărăciunea profundă in legătură cu incendierea moscheii El Aksa, unul dintre lăcașurile cele mai venerate ala musulmanilor. S-a cerut cu insistență retragerea tuturor trupelor is- raeliene de pe teritoriile arabe ocupate. în cadrul conferinței de la Rabat s-a hotărît ca miniștrii de externe al țărilor islamice să se întrunească luna viitoare în capitala Arabiei Saudite pentru a discuta problema constituirii unul Secretariat permanent pentru problemele lumii islamice.

★CAIRO 25 (Agerpres) — Un purtător de cuvînt militar egiptean, citat

cu „NOA", peste trei mii de asasinate. Ambele organizații au acționat chiar de la început cu complicitatea unor comandanți militari și șefi de poliție. în Zapaca, actualul candidat prezidențial de dreapta, colonelul Carlos Arana, a desfășurat succesive operații de „curățire", în calitatea lui de

ședinție mai candidează reprezentantul Partidului Revoluționar (guvernamental), Mario Fuentes, ți democra- tul-creștin Jorge Lucas Ca- balerro, sprijinit de „Frontul național de stînga". A- devărata bătălie la urne se va da între partidul guvernamental și „Frontul național", creat recent, care gru
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA VASILE OROS

șef al poliției, acordînd grupurilor extremiste rolul de auxiliari direcți. Practica afișării de liste cu numele viitoarelor victime se menține în vigoare și în prezent, fiind vizate cu predilecție persoanele care, în- tr-un fel sau altul, sînt considerate obstacole în calea ascensiunii extremei drepte la conducerea țării.în afară de Arana, la pre

pează Partidul democrat- creștin (din rîndurile căruia 
a fost desemnat Lucas Ga- balerro), Uniunea revoluționară democratică, sindicate muncitorești ți țărănești. Candidatul dreptei are, după părerea observatorilor, șanse minime de succes. A- tît Mario Fuentes cît și Lu
cas Cabalerro îșl desfășoară campania electorală cu

PARIS

Conferința cvadripartită 
în problema Vietnamului
PARIS 25 (Agerpres) — în cea de-a 35-a ședință a Conferinței cvadri- partlte în problema Vietnamului, cars a avut loc joi la Paris, cele patru delegații au reafirmat pozițiile cunoscute, iar discuțiile care au avut loc nu au adus elemente noi. Dinh Ba Thi, adjunct al șefului delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, refe- rindu-se la declarația guvernului S.U.A. cu privire la retragerea unui nou contingent de 35 000 de militari americani din Vietnamul de sud, a amintit că In realitate Statele Unite intensifică războiul prin înmulțirea operațiunilor militare și a raidurilor aeriene. Dinh Ba Thl a propus Statelor Unite să accepte soluționarea problemei vietnameze pe baza programu-

ÎN SENATUL S.U.A.

mild DE IEGE PENTRU RETRAGEREA TUTUROR TRUPELOR
AMERICANE DIN «Dl DE SUD

lul în zece puncte al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. 4Ambasadorul Ha Van Lau, vorbind în numele delegației Republicii De-/ mocrate Vietnam, a subliniat că pro- blema-cheie este ca Statele Unite să pună capăt agresiunii și să-și retragă toate trupele din Vietnamul de sud, fără a pune nici' un fel de condiții.Șeful delegației americane, Henry Cabot Lodge, s-a referit In cuvîntul său exclusiv la declarația guvernului S.U.A. privind retragerea celor 35 000 militari din efectivul trupelor americane aflate în Vietnamul de sud. Delegatul administrației de la Saigon, Pham Dang Lam, a sprijinit poziția delegației americane.

cembrle 1970 pentru menținerea personalului militar al Statelor Unite în Vietnam". El ordonă „retragerea personalului militar americanțși reducerea sarcinilor sale de luptă într-o ordine stabilită de președinte, cu data finală de 1 decembrie 1970".Potrivit agenției U.P.I., proiectul 
de lege prezentat joi este cel mai vehement document împotriva războiului din Vietnam introdus pînă acum în Congresul S.U.A.
i i ® O i i i

agențiile de presă transmit:
în cadrul lucrărilor celei 

de-a 13-a conferințe generai# a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, care se desfășoară la Vie- na, a luat cuvîntul șeful delegației române, acad. prof. Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energia nucleară. După ce s-a referit la folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare în țara noastră, el s-a pronunțat pentru respectarea principiului universalității A.I.E.A., pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze și primirea în A.I.E.A. a Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Democrate Vietnam. în încheiere, șeful delegației române a făcut unele recomandări menite să contribuie la sporirea eficacității activității A.I.E.A.
Ministrul Justiției al Ro

mâniei, Adrian Dimitriu, care face o vizită oficială în Belgia, a avut miercuri întrevederi cu ministrul belgian al Justiției, Alphonse Vranck.
Președintele Vecei Exe

cutive Federale, Mitia Ribi- 
cici, a primit delegația parlamentară finlandeză, condusă do V. J. Sukselai- nen, președintele Parlamentului, care se află în vizită în Iugoslavia. Au fost discutate probleme privind colaborarea bilaterală, precum și unele probleme internaționale, îndeosebi referitoare la securitatea europeană.

Secretarul general al 
Asociației de prietenie In- 
dia-R. D. Vietnam • adresat ministrului afacerilor externe, Dinesh Singh, un memorandum în care cere recunoașterea diplomatică deplină a Republicii Democrate Vietnam de către India și stabilirea de relații comerciale cu R.D.V. în prezent, India are în R. D. Vietnam un consulat general.

Un comunicat al Ministe
rului Justiției al Greciei, ,n care se arată că 52 de persoane, între care 10 femei, au fost eliberate din deportare printr-o hotărîre a guvernului grec, a fost dat publicității la Atena, anunță A.F.P. Aceasta este cea de-a doua măsură în acest sens, după cea din 5 septembrie, cînd au fost puse în libertate 39 de femei.

MASURI ÎMPOTRIVA SPECULAȚIILOR 
ASUPRA MARCH VEST-GERMANEBONN 25 (Agerpres). — în conformitate cu hotărirea anunțată de guvernul vest-german, joi bursele de devize din R. F. a Germaniei au fost Închise, in scopul de a se pune capăt noilor speculații asupra mărcii. în a- ceeași zi, referindu-se In cadrul unei conferințe de presă la această măsură, Karl Schiller, ministrul economiei, a declarat că membrii social- democrați ai cabinetului vest-german au cerut convocarea, pentru vineri, a unei ședințe extraordinare a Consiliului de Miniștri, pentru a fi discutate măsurile necesare stabilității economice a țării. El a arătat că această cerere nu a fost determinată de intenția de a readuce in dezbatere problema revalorizării mărcii, pe care o propusese la 23 iunie, dar 

a subliniat necesitatea ca Consiliul

ROMA

LINIILE DIRECTOARE ALE POLITICII EXTERNE
A CABINETULUI DEMOCRAT-CREȘTINROMA — Corespondentul Agerprșs, Giorgio Pastore, transmite : La Palazzo Madama, sediul Senatului Italian, ministrul de externe, Aldo Moro, a prezentat — în cadrul dezbaterilor Comisiei pentru afacerile externe — liniile principale ale activității în a- cest domeniu a actualului cabinet democrat-creștin. Amintind despre dezbaterile desfășurate cu două săp- tămîni în urmă, în cadrul Comisiei externe a Camerei Deputaților, privind posibilitățile membrilor Alianței atlantice, de a adopta — cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la crearea N.A.T.O. — o hotărîre unilaterală privind participarea la acest pact, Moro a declarat că nu este în intenția guvernului italian să denunțe alianța, deși se constată că în întreaga lume se tinde spre noi raporturi internaționale. Italia va favoriza această tendință, a spus Moro, contribuind la realizarea Inițiativelor pentru dezarmare, la Îmbunătățirea relațiilor bilaterale între state, la destindere și la cooperare.Referitor la acțiunile Înfăptuite de Italia pentru Îmbunătățirea relațiilor Est-Vest, ministrul de externe italian a menționat că guvernul se pronunță pentru organizarea conferinței asupra securității europene, pregătită prin discutarea în prealabil a problemelor mai puțin controversate. în ce privește întîlnirea la nivel înalt a țărilor Pieței comune, hotărîtă recent la Bruxelles, Moro a menționat că „așa cum stau lucrurile acum, este imposibil să i se garanteze succesul". Referitor la „politica mediteraneană", ministrul a subliniat necesitatea „de a reflecta asupra realității lumii arabe".Luînd cuvîntul, senatorul comunist Franco Calamandrei s-a referit îndeosebi la necesitatea ieșirii Italiei din N.A.T.O. Senatorii comuniști au

Ambasadorul României 
la Berna, Ion Georgescu, a transmis joi Departamentului Politio Federal al Confederației Elvețiene, în calitate de stat depozitar, instrumentul de ratificare a Convenției internaționale de telecomunicații, elaborată la Mon- treuil, în noiembrie 1965.

Bugetul militar al Fran
ței pe anul 1970 se va ridica la 27190 000 000 franci față de 27 300 000 000 franci, cît era prevăzut înainte de devalorizarea francului francez. Agenția France Presse relatează că în cadrul economiilor prevăzute de actualul program economic și social, o serie de proiecte militare vor fi suspendate.

La Cairo s-a încheiat 
prima conferință a miniștri
lor agriculturii din țările 
arabe* * Au asistat observatori din partea F.A.O. Participanții au hotă- rît în cadrul dezbaterilor să numească un comitet format din reprezentanți ai Sudanului, Siriei, Marocului, Egiptului și Libanului, care să elaboreze măsurile în vederea instituirii unei organizații arabe de dezvoltare a agriculturii.

WASHINGTON 25 (Agerpres) — Senatorul Charles Goodell a introdus joi un proiect de lege în Senat care cere retragerea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud pînă la data de 1 decembrie 1970. „A sosit timpul ca să spunem liderilor de la Saigon că peste un an ei vor fi singuri" — a declarat senatorul într-o cuvîntare rostită cu acest prilej. El a subliniat că singura cale pentru a se pune capăt pierderilor de vieți americane în Vietnam „este stabilirea unei date clare pentru terminarea tuturor operațiunilor de luptă a- mericane și a angajamentelor militare în Vietnam în viitorul apropiat. Acest măcel trebuie să înceteze — a arătat el.Proiectul de lege prezentat de senatorul Goodell interzice folosirea oricăror fonduri aprobate sau solicitate Congresului „după data de 1 de- 

de agenția M.E.N., a anunțat că miercuri mai multe avioane israeliene au încercat să bombardeze pozițiile e- giptene într-un sector situat la sud de Lacurile Amare. Bateriile antiaeriene egiptene au intrat imediat în acțiune, obligînd avioanele israeliene aă se retragă. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că în urma acestui raid un avion îsraelian a fost doborît și s-a prăbușit în flăcări la est de Canalul de Suez.

*TEL AVIV 25 (Agerpres) — Agen-: ția France Presse transmite o declarație a umul purtător de cuvînt militar de Ia Tel Aviv, care a anunțat că miercuri avioane israeliene au întreprins două atacuri asupra unor poziții militare egiptene amplasate la aud de Canalul de Suez. După aceste atacuri, afirmă purtătorul de cuvînt, toate avioanele s-au Întors la bazele lor.
★WASHINGTON 25 (Agerpres). — Președintele Nixon a primit joi pe primul ministru al Israelului, Golda Meir, cu care a avut o convorbire. Primul ministru israelian se află în Statele Unite Intr-o vizită oficială la Invitația președintelui Nixon.

programe de reforme în sectorul agrar și fiscal. Ei promit, de asemenea, modificarea sistemului de credit pentru întreprinderile industriale, în beneficiul capitalului național, precum și măsuri privind crearea de noi locuri de muncă pentru s absorbi numărul tot mai mare de șomeri. Primul dintre candidați beneficiază de avantajele tradiționale ale celui ce reprezintă partidul oficial — la putere din 1966 —, al doilea luptă cu dezavantajele unui partid (democrat-creștin) ieșit de curînd dintr-o perioadă de lungă clandestinitate și cu cele izvorîte din caracterul eterogen al celorlalte forțe care îl sprijină. Calculele în materie de șanse nu valorează însă prea mult din moment ce extrema dreaptă mizează intens pe violență și teroare, urmărind să creeze cadrul propice unei răsturnări militare a situației.

O oficialitate a
N.A.S.A. a afirmat ci 
in anii 1983—1986 se 
va putea reuși să fie 
trimiși pe planeta 
Marte cel puțin șase 
astronauți. Julian 
Scheer, asistent al di

rectorului N.A.S.A. 
pentru problemele pu
blice, a mai menționat 
că in 1986 vor fi insta
late pe Luni peste 50 
de stații spațiale în 
care astronauții vor 
putea rămlne si lu

Biroul politic al Partidu
lui socialist desturian — Par- tidul de guvemămînt din Tunisia — 
a cerut președintelui Habib Bourguiba să-și prezinte candidatura pentru un nou mandat prezidențial. Alegerile urmează să aibă loc la 2 noiembrie.

La Moscova a sosit Nou- 
reddin El Atassi, »eful atatulul și al guvernului și secretarul general al partidului Baas din Siria, care se află în drum spre Republica Populară Democrată Coreeană, transmite agenția TASS.

de Miniștri să se pronunțe asupra unor măsuri compensatorii, în locul revalorizării. Schiller s-a referit la faptul că măsurile propuse de social- democrați au fost respinse de creștin- democrați. Karl Schiller și-a exprimat, totodată, regretul față de faptul că guvernul nu a luat în considerare recomandările Băncii Federale și că, în consecință, în prezent, în preajma alegerilor legislative, se constată un aflux speculativ de devize, care fusese prevăzut.Cancelarul Kiesinger a convocat Consiliul de Miniștri pentru luni dimineața, după scrutinul de duminică, în afară de aceasta, el a cerut ministrului federal al economiei, Karl Schiller, să ia măsuri ca bursele de devize să rămină închise șl luni.

1menționat, de asemenea, necesitatea ca dorința exprimată de ministrul de externe privind îmbunătățirea relațiilor internaționale să se bazeze pe „pași politici hotărîți".
Mișcări greviste 

de amploare în ItaliaROMA 25 (Agerpres). — Joi s-au lntilnit la Torino 30 000 de muncitori din sectorul metalurgic și mecanic din Întreaga Italie, participînd la o manifestație de mare amploare, desfășurată în centrul orașului. Demonstrația s-a încheiat cu un miting, la care au luat cuvîntul secretari al celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. șiU.I.L.Această manifestație a coincis cu declanșarea grevei de 48 de ore, la care au participat 300 000 de oameni ai muncii din sectorul mecanico-me- talurgic, din regiunea Piemont, în frunte cu cei 120 000 de la „Fiat". Grevele și demonstrația de la Torino au constituit răspunsul dat acțiunilor întreprinse de patronii marilor întreprinderi industriale — suspendarea, la „Fiat", cu cîteva zile în urmă, a unui număr de 30 000 de muncitori și la firma „Pirelli" din Milano a 12 000 de muncitori — ca și refuzul conducerilor întreprinderilor de a participa la tratative.în această „toamnă sindicală caldă*  mișcarea grevistă se extinde zi de zi. Pe primul plan se află revendicările privind înnoirea a 45 de contracte colective de muncă pa scară națională.

„România 1945—1969". 
La Magdeburg (R.D.G.) «-a deschis o expoziție de fotografii „România 1945—1969". La vernisaj au participat parsoane oficiale din localitate, personalități ale vieții culturale, membri ai ambasadei României la Berlin.

Șase lideri ai studenților 
din Pakistanul de estau fost convocați să se prezinte la Dacca în fața oficialităților. Dispoziția autorităților a fost emisă după demonstrațiile de protest de săptămîna trecută, organizate de studenți în sprijinul cererii lor privind anularea legii marțiale. Studenții au încălcat prevederile legii marțiale, care interzice organizarea unor adunări publice și desfășurarea activității politice.

Lucrările celui de-al 
23-lea Congres internațio
nal de chirurgie, organizat'.ub președinția de onoare a președintelui Argentinei, generalul Juan Carlos On- gania, au luat sfîrșit la Buenos Aires. La Congres au participat 2 500 de chirurgi din 80 de țări. România a fost reprezentată do acad. prof. dr. I. Făgărășanu și dr. Iuliu Suteu.

creze timp de 60 da 
zile. Intr-un viitor nu 
prea îndepărtat se va 
putea procura un bilet 
comercial pentru o că
lătorie pe Lună la 
suma de circa 20 000 
dolari.

în cadrul acordului cul
tural româno-cehoslovac, joi a avut loc la Bratislava deschiderea unei expoziții de artă grafică românească contemporană. La deschiderea expoziției au participat reprezentanți ai vieții artistice și culturale din capitala R. S. Slovace, precum și membri ai corpului consular din Bratislava.

Astăzi, Republica Arabă Yemen sărbătorește împlinirea a șapte ani da 
existenfâ. în acest răstimp, în condițiile unei lupte înverșunate împotriva 
forțelor retrograde interne, grupate în jurul monarhiei alungată de la pu
tere, poporul yemenit a desfășurat o muncă intensă pentru reconstrucția 
țării sale. In fotografie : aspect dintr-un cartier recent construit în Sanaa, 
capitala republicii ; în trecut, pe aceste locuri nu existau decît colibe de lui

TODOR JIVKOV
LA MOSCOVAMOSCOVA 25 (Agerpres). — Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, a sosit joi la Moscova, anunță a- genția TASS. El va participa la i- naugurarea expoziției naționala bulgare.La sosire, T. Jivkov a fost întîm- ptnat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosighln, președintele Consiliului de Miniștri al V.R.S.S., și da alte persoane oficiale.
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JOHN GOLLANLONDRA 25 — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Intr-o cuvîntare rostită miercuri la Stevenage', John Gollan, secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie, a relevat că apropiat» conferință anuală a Partidului laburist ar trebuie să respingă propunerea de alăturare a Marii Britanii la Piață comună. El a spus că această conferință are alternativa „de a sprijini o adevărată cooperare europeană care va putea lua naștere ca rezultat al unei conferințe atotcuprinzătoare privind securitatea europeană". Aceasta, ■ arătat vorbitorul, ar putea pune capăt blocurilor rivale și ar stimula dezvoltarea comerțului Est- Vest.Referindu-a» la efectele Intrării Marii Britanii In Piața comună, John Gollan a declarat că aceasta ar avea ca rezultat o creștere a costului vieții și o înrăutățire a balanței de plăți. Ceea ce însă unii nu-și dau seama în mod destul de clar este faptvl că aderarea la C.E.E. ar distruge save- ranitatea parlamentului britanie.Tulburările din statul indian GujaratDELHI 25 (Agerpres). — Situați» din orașul Ahmedabad și din alte localități din statul indian Gujarat continuă să rămînă Încordată ca urmar» a violentelor incidente între membrii celor două comunități religioasa din această regiune — hindusă și musulmană. Citind surse oficltle; a- genția Associated Press menționează că în urma incidentelor din acș>, 'tal peste 400 de persoane și-aiî*  4,.er- dut viața, 1 000 de persoane au fost rănite, iar 10 000 au rămas fără adăpost. Un efectiv de 9 000 de polițiști și de forțe de ordine patrulează pa străzile Ahmedabadului — capitala acestui stat, incercînd să restabilească ordinea. Restricțiile de circulație, care acoperă cele 24 de ore, au fost prelungite pe încă cîteva zile.Primul ministru al Indiei, Indlr» Gandhi, și-a întrerupt turneul său în statele estice ale țării, plecînd la Ahmedabad. După cum a anunțat secretariatul guvernului, Indira Gandhi va examina la fața locului măsurii» adoptate de autorități în vederea prevenirii unor noi incidente.Președintele Consiliului Național al Partidului Comunist din India, S. A. Dange, a făcut o declarație presei în care a subliniat primejdia pe care o reprezintă continuarea ciocnirilor dintre musulmani și hinduși în statul Gujarat. Toate forțele democratice din țară, a subliniat președintele Consiliului Național al Partidului Comunist din India, trebuie să înceapă fără tntîrziere lupta în vederea opririi evoluției primejdioasa 
a incidentelor cu caracter religios.

REDACȚIA, ți ADMINISTRAȚIA 1 București Piaț» „Scînteil*.  Tel. 17 «0II 1700 50. Abonamentele s» fac 1» oficiile poștale ți dlfuzorll din întreprinderi ți instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa scînteU tt.MI


