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FUNERALIILE TOVAR
ALEXANDRU MOGHIOROȘ

la catafalc

(Agerpres)

sicriul

tovarășului Constantin Pîrvu

tovarășului Janos FazekasCuvîntarea

tovarășului Virgil TrofinCuvîntarea

Cuvîntarea 
lescu

în jurul catafalcului

activist de 
al partidului și sta- 

vechi militant al miș- 
muncitorești revoluțio- 

din România, luptător 
sociâlis-

Alexandru Moghioroș în timpul 
activității sale.

In urma afetului de tun pă
șesc membrii familiei îndoliate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și de 
stat conduc pe ultimul drum 
pe tovarășul Alexandru Mo
ghioroș.

Cortegiul funerar, însoțit de 
o gardă militară și de mii și mii 
de bucureșteni, se îndreaptă spre 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism. Pe în
tregul parcurs 1 se adaugă nu
meroși cetățeni, pe fețele cărora 
se poate citi durerea pe care 
întregul nostru popor o încearcă 
prin încetarea din viață a to
varășului Alexandru Moghio
roș. Dăruirea sa plină de abne
gație pentru patrie și popor, 
pentru socialism, lupta sa de 
ostaș dîrz al partidului nostru, 
de militant 
țească 
muncii,

dată activității revoluționare 
îndelungate a lui Alexandru 
Moghioroș, devotamentului său 
față de cauza socialismului, de 
stimă profundă pe care parti
dul, întregul popor o acordă 
memoriei sale, . din ultimele 
gărzi fac parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian

Ora 15. Sicriul cu corpul 
neînsuflețit al tovarășului Ale
xandru Moghioroș, învăluit în 
faldurile îngemănate ale steagu
rilor partidului și patriei, este 
purtat de ofițeri superiori și 
așezat pe un catafalc, pe platoul 
din preajma clădirii Palatului 
Marii Adunări Naționale. Ră
sună acordurile grave ale mar
șului funebru. Drapelul gărzii 
militare se pleacă îndoliat. Mii 
de cetățeni, care participă la 
mitingul de doliu, își pleacă 
frunțile, adînc îndurerați.

în tribună iau loc conducăto
rii de partid și de stat, precum 
și membrii familiei celui dispă
rut, vechi membri ai partidului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Mitingul este deschis de to
varășul Virgil Cazacu, membru 
ăl C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Despre activitatea îndelunga
tă a tovarășului Alexandru Mo
ghioroș, despre meritele sale 
deosebite în mișcarea muncito
rească, în lupta împotriva ex
ploatării capitaliste, pentru li
bertate socială și națională, 
pentru construirea socialismului 
și propășirea țării au vorbit 
tovarășii Constantin Pîrvulescu, 
membru al Comisiei centrale de 
revizie a P.C.R., Janos Faze
kas, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. ,

După mitingul de doliu, si
criu] cu corpul defunctului este 
așezat pe un afet de tun. în 
acordurile marșului funebru, 
cortegiul funerar se pune în 
mișcare. în frunte este purtat 
portretul îndoliat al celui dis
părut. Un grup de ofițeri su
periori duc pe perne purpurii 
înaltele ordine și medalii ce 
i-au fost conferite tovarășului

Vasile Vîlcu, Ștefan 
Iosif Banc, Petre Bla- 

Mihai Gere, Ion Iliescu, 
Patilineț.

Joi, 2 octombrie, au avut 
loc funeraliile tovarășului Ale
xandru Moghioroș, 
frunte 
tului, 
carii 
nare 
devotat pentru cauza 
mului, pentru întărirea și pro
pășirea patriei. Instituțiile cen
trale, marile unități industriale 

. agricole au arborat în bernă 
rapelul Partidului Comunist 
.omân și drapelul de stat al Re- 
ublicii Socialiste România.
Profund îndurerați, oamenii 

îuncii din Capitală au condus 
i această zi, pe ultimul său 
rum, pe tovarășul Alexandru 
ioghioroș, fiu credincios al 
sporului, neînfricat luptător 
imunist, care și-a închinat în- 
eaga viață slujirii înaltelor 

i ealuri de libertate șl progres 
e celor ce muncesc.
în cursul diinineții, mii,și mii

> bucureșteni au venit la Pa
tul Marii Adunări Naționale, 
ide a fost depus sicriul cu 
rpul-neînsuflețit al tovarășu- 
i Alexandru Moghioroș, pen
ii a-și lua rămas bun de la 
ela, care, vreme îndelungată, 

membru al Biroului Politic, 
r apoi al Comitetului Executiv 
secretar al Comitetului Cen- 

îl al Partidului Comunist Ro- 
în, ca prim-vicepreședinte al 
msiliului de Miniștri al Repu- 
icii Socialiste România, a adus 
valoroasă contribuție la victo- 

.a revoluției populare, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
partidului de edificare a socia
lismului, la întărirea statului 
nostru socialist, a militat cu con
secvență pentru înfăptuirea po
liticii naționale marxist-leninis- 
te a partidului nostru, în acor
durile marșului funebru, peleri
najul nu contenește în tot cursul 
dimineții. Trec, îndurerați, într-o 
tăcere gravă, oprindu-se cîteva 
momente în fața catafalcului, 
reprezentanții unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
vechi .militanți ai partidului — 
tovarăși de luptă ai comunistu
lui Alexandru Moghioroș încă 
din anii ilegalității, generali și 
ofițeri superiori, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene.

Fundalul holului Palatului 
Marii Adunări Naționale este 
drapat în negru. în mijlocul lui 
se află portretul îndoliat al Iui 
Alexandru Moghioroș încadrat 
de drapele roșii și tricolore cer
nite. Lîngă catafalc fac de gardă 
ofițeri ai Forțelor noastre Ar
mate. Pe perne purpurii sînt 
rînduite ordinele și medaliile 
Republicii Socialiste România 
ce i-au fost conferite pentru 
devotamentul nemărginit față 
de popor și patrie.

Lîngă catafalc sînt așezate 
coroane de flori, din par
tea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ; Comite
tului foștilor deținuți anti
fasciști din Republica Socialistă 
România ; Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ; Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră ; Consiliului Superior al A- 
griculturii; Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România ; Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România ; Consiliului Național 
al Femeilor ; Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și Con
siliului popular municipal ; Co
mitetului orășenesc Salonta al 
P.C.R. și Consiliului popular o- 
rășenesc ; unor ministere, insti
tuții centrale și mari întreprin
deri bucureștene și unități so
cialiste din agricultură, din par
tea familiei celui dispărut.

Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze
kas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Leonte Răutu, Gheoi’ghe 
Stoica, 
Voi tec, 
jovici, 
Vasile

Conducătorii partidului și 
statului prezintă apoi condo
leanțe membrilor familiei ce
lui dispărut.

Pe toate străzile pe care trece 
încet cortegiul funerar, un mare 
număr de oameni, cu privirile 
îndurerate, urmăresc solemna, 
emoționanta procesiune. Me
moria lui Alexandru Moghio
roș va rămîne nestinsă în ini
mile oamenilor muncii, 
tregului popor, al cărui 
dîncios a fost.

, în Parcul Libertății, 
cu corpul neînsuflețit al defunc
tului este purtat din nou pe u- 
meri de ofițeri superiori, pînă 
la platoul din fața monumen
tului. Aici, o gardă militară de 
onoare prezintă onorul.

Răsună acordurile impresio
nante ale Imnului de luptă al 
clasei muncitoare — Interna
ționala. Sicriul cu corpul neîn
suflețit este coborît într-una 
din criptele de la baza hemici- 
clului monumentului. In timp 
ce se trag 12 salve de artilerie 
In semn de omagiu adus tova
rășului Alexandru Moghioroș.

In fața criptei, conducătorii 
de partid și de stat, întreaga 
asistență păstrează un pios mo
ment de reculegere.

Pe lespedea de granit negru 
sînt gravate numele: Alexan
dru St. Moghioroș și datele 
23.X.1911—1.X.1969.

Fac de gardă, rînd pe rînd, 
membri ai C.C. âl P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri și Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, vechi militanți ai par
tidului, ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, activiști de 
partid și de stat și ai organi
zațiilor obștești, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, generali 
și ofițeri superiori.

în semn de înaltă prețuire

pentru unitatea fră- 
tuturor oamenilor 

indiferent de naționa
litate, constituie pentru toți co
muniștii, pentru toți oamenii 
muncii un exemplu luminos în 
activitatea consacrată înfăptui
rii politicii Partidului Comunist 
Român, împlinirii țelurilor sale 
mărețe.

‘-'î’

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Partidului 

Democrat din Guineea
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a primit dele
gația Partidului Democrat din 
Guineea care, la invitația C-C. 
al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră. Din delegație fac parte 
Keita Mamadi, secretar, al Birou
lui Politic Național al partidului, 
ministru al învățămîntului popu
lar, și Dialo Taran, secretar al Fe
derației din Conakry a partidului, 
ministrul sănătății.

La primire au participat tovară
șii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Delegația guineeză a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros din partea secretaru
lui general al P.D.G., tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, și urări de

Profiluri 

noi in 

peisajul 

Harghitei

reportaj de Ion IUGA

Drumurile județului Harghi
ta te cheamă de la Miercurea 
duc spre Valea Tulgheșului, 
de la Gheorghieni pe valea 
Belchiei, printre țapinari, 

• spre Lacul Roșu, , ori spre ora
șul fără arhive, un punct nou 
pe harta Carpaților, o zidire 
a ultimelor două decenii cu 
cei peste 3 000 de mineri — 
Bălan — printre oamenii mine
reului de fier de la Lueta, 
printre furnaliștii de la Via
bila. Fiecare punct pomenit se 
deschide văzului asemeni unei 
porți ; biografia locurilor se 
rostește singură prin dinamica 

^. .prezență a noului.
...Lueta. Trei silabe care au 

sonoritatea minereului, unul 
diii punctele vii ale munților, 
a cărui viață se înțelege dar 
doar în subteran. Oameni care 
se rostesc prin mijlocirea mi
nereului de fier, oameni care 
smulg din abataje peste 120 000 
tone necesare flăcării din pîn- 
tecoasele furnale de la Vlăhița, 
oameni care surpă liniștea mi
nerală a munților prin lanț de 
explozii, oameni pe care-i în- 
tîlnim zilnic, aici, în adînc, a- 
vînd chipurile brune ca griul 
fierbinte, sprijinindu-și cerul 
galeriilor subpămîntene pe o 
lungime de peste 45 kilometri 
în mîinile lor ; vîrste. trupuri 
așezînd în piatră.

E nevoie să străbați galeriile, 
cele părăsite întru înțelege
rea istoriei, istorie al cărei al
fabet la Lueta începe în 1725, 
cele prezente pentru dialogul 
viu. pentru replicile adesea în
soțite de glumă ori ironie, pen
tru gestul scris acolo, în labi
rintul negru și șoptit prin ră
dăcinile ce-1 înconjoară. Sub 
cerul de piatră minerii coboară 
in ochi cerul de sus ; prin 
văz își luminează mersul prin 
cele trei orizonturi tăiate in
tr-un imaginar stil al pirami
delor aztece la minus 75, mi
nus 100, minus 125.

In culoarea gri închis a mi
nereului, personajele acestea 
dialoghează intre ele. Echipa 
lui Francisc Egyed înaintează 
cu aleasă pricepere în mărun
taiele muntelui pe orizontul 
minus 125. Pentru el și oame
nii lui. a-ți împlini planul cu 
115 la sută este nu un re
cord, ci o constantă care cer
tifică înalta lor pricepere. De 
la un alt etaj, în . abataj, răs
pund „provocării" oamenii lui 
Gyorgy Gâza I și Ignat Ba- 
lâzs. De ani de zile, schimb de 
schimb, ei dau peste plan cu 
zece pînă la cincisprezece la 
sută, mai mult minereu. Con
comitent, lîngă severa lor dis
ciplină au evoluat minerii ti
neri, tineri care au ajuns ei 
Înșiși șefi de schimb. Pentru 
aceștia, mai vechii ortaci de 
adîncuri au fost. îndelungată 
vreme, dascăli în meserie.

„Poate ar trebui să vorbesa 
de viitorul acestor mine, pre
cizează tînărul inginer de-o 
vîrstă cu mine, de investițiile 
pentru deschiderea unui nou 
puț și realizarea viitoarei sta
ții de flotație cu o capacitate 
de 120 000 tone. Amplasarea 
este fixată chiar lingă furna
lele Vlăhiței Galeria nouă 
se îndreaptă spre acel reper. 
Aceasta va schimba substan
țial biografia locurilor. De 
ce ? Prin calcinare conținu
tul aglomeratului va spori de 
la 20 la sută la 35—36 la sută, 
aceasta implicînd o recupera
re a fierului în jur de 85 Ia 
sută înseși furnalele, iși vor 
spori astfel capacitatea, nu 
prin noi construcții, ci prin 
reducerea cantității de zgură. 
Acest spor se va ridica anual 
la circa 5 000 tone fontă. Pen
tru noi spune mult...".

...O liniște aparentă învă
luie siluetele negre ale furna
lelor Dacă nu s-ar răspîndi 
acel foșnet de nisip măcinat 
in lenea pietrelor de moară, 
aț crede că mă găsesc lîngă 
același furnal zidit în 1836 și 
părăsit nu o dată Dar nu-i 
adevărat, tn cele două furna
le cu o capacitate utilă de 140 
tone gem subteranele Luetei. 
Sint la furnalul I Peste cîteva

(Continuare în pag. a II-a) 

succes in îndeplinirea înaltei răs
punderi pe care o are în fruntea 
P.C.R. și a poporului român, evi
dențiind, în același timp, evoluția 
pozitivă, de pînă acum, a cooperă
rii dintre cele două țări și popoa
re, precum și perspectivele favora
bile de întărire a acesteia.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tovarășului 
Ahmed Sekou Toure un salut prie
tenesc și urări de succes în lupta 
poporului guineez împotriva impe
rialismului, pentru dezvoltarea so- 
cial-economică și consolidarea 
independenței țării, exprimînd, tot
odată, convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări se vor dezvolta, în con
tinuare, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și progresului social.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

In pagina a iii-a

ACUM 
sînt zile 
hotărîtoare 

pentru 
soarta

© Raidul „Scînteii“: Situația însămîn- 
țărilor în județele de nord ® în obiec
tivul aparatului fotografic: ,,Vederi“ 
(nedorite) din Teleorman și Ilfov 
® Note de pe frontul campaniei agricole

Cooperativele de producție din județul 
Galati au terminat însămîntările

Telegrama adresata C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu■> •>

După cum s-a anunțat, unitățile agricole cooperatiste din județul Galați 
au terminat însămînțările de toamnă. Cu acest prilej Biroul Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R. a trimis Comitetului Centra] al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune :

Traducînd în fapte indicațiile prețioase cuprinse în documentele Congre
sului al X-lea al partidului, care stabilesc sarcini concrete menite să asigure 
sporirea contribuției agriculturii la creșterea potențialului economic al pa
triei. la satisfacerea multiplelor nevoi ale societății noastre, comitetul jude
țean de partid s-a preocupat și a luat măsuri concrete în vederea bunei des
fășurări a tuturor lucrărilor din actuala campanie agricolă de toamnă. O deo
sebită atenție s-a acordat însămințărilor, în care scop, sub îndrumarea și 
conducerea nemijlocită a Biroului Comitetului județean de partid, au fost 
luate măsuri în vederea executării în timpul optim și la un înalt nivel cali
tativ a acestei importante lucrări. Efcctuînd din timp pregătirea terenului și 
organizîndu-se temeinic munca, s-a reușit ca cele 51 500 ha cu grîu și secară 
pentru boabe înscrise în planurile de producție ale cooperativelor agricole de 
producție să fie însămînțate în 10 zile efective de lucru.

In prezent se desfășoară în ritm susținut transportul produselor de toamnă 
la bazele de recepție, comuniștii, întreaga țărănime cooperatistă fiind hotă- 
rîtă să respecte integral obligațiile contractuale.

Raportînd terminarea însămințărilor în unitățile agricole cooperatiste, 
Biroul Comitetului județean de partid Galați asigură Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră personal, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că lucrătorii din agricultura județului vor munci pentru a da 
viață mărețului program stabilit de Congresul al X-lea aJ Partidului, privind 
creșterea producției agricole.

COMUNICAT
La invitația guvernului Republicii 

Socialiste România, președintele Con
siliului de Miniștri al Olandei, P.J.S. 
de Jong, și ministrul afacerilor ex

Telegramă
Excelentei sale NICOLAE CEAUSESCU* >

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI '

Transmit Consiliului de Stat și poporului român mulțumirile mele căldu
roase pentru amabilul dumneavoastră mesaj adresat cu ocazia Zilei Indepen
denței Ciprului.

Vă rog să primiți cele mai bune urări pentru dumneavoastră personal, 
pentru bunăstarea și fericirea poporului român.

1N ZIARUL DE AZI:

© Repartizarea me* 
dicilor implică: CRI
TERII RAȚIONALE, RES
PONSABILITATE SO
CIALA, PATRIOTISM ȘI 
ETICA PROFESIONALA 
® „COMERCIANȚII" 
S-AU DECLARAT MUL
ȚUMIȚI; DAR CERIN
ȚELE CONSUMATORILOR 
NU MAI CONTEAZĂ? 
© CUVÎNTAREA ȘEFU
LUI DELEGAȚIEI RO
MANE IN ADUNAREA 
GENERALA A O.N.U.

terne, J.M.A.H. Luns, vor face o vi
zită oficială în România de la 27 la 
30 octombrie 1969.

ARHIEPISCOPUL MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru
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FAPTUL
LUPTA PENTRU SĂNĂTATE SE DUCE

DIVERS
PE ÎNTREGUL teritoriu al

Imprudența
unui
electrician

Corneliu Măgulescu, electri
cian la Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești 
Gorj, a vrut să pescuiască în 
Gilort. în acest scop a legat un 
cablu, lung de 50 m. la o sursă 
de curent, după care l-a intro
dus in apă. Din neatenție sau 
ignoranță a intrat și el în rîu, 
apropiindu-se de cablu. Dezno- 
dămîntul e tragic. Omul a fost 
electrocutat. Intervenția medi
cilor s-a dovedit tardivă. Co
mentariile (și mai ales conclu
ziile) Ie lăsăm exclusiv în sea
ma cititorului.

Ole, torero!
Lupte de tauri tn Capitală 1 

De ce nu ! Potrivit informații
lor primite din partea întreprin
derii de agrement, primăvara 
viitoare, in Capitală (și in alte 
cîteva orașe din țară, Pitești, 
probabil, Timișoara etc.) ar 
urma să se dispute primele co
ride ! Evident, cu concursul u- 
nor... specialiști in materie, ve- 
niți de pe meleaguri andalusie- 
ne. Cum pină la începerea „fies- 
tei“ mai este timp, rămânem... 
pe fază. Nu înainte de a consem
na „curajul" amintitei între
prinderi, de a fi apucat taurul 
de coarne. Firește, la figurat. Că 
la propriu... Ole-ole !

Nu... circa.
Exact!

Deși este vorba de circum
scripții sanitare, ceea ce se în- 
tîmplă Ia Piatra Neamț e... 
boală curată I Concret : circa 
sanitară numărul IV s-a mutat 
laolaltă cu circa a V-a | Circa I 
s-a mutat în locul lăsat liber 
de circa a IV-a. Unde era cir
ca I este acum... ș.a.m.d. Nu 
mai știu bieții pacienți unde 
să se adreseze. Merg la circa a 
IV-a, dar află că acolo e, de 
fapt, circa I. La circa a V-a se 
lămuresc, dar se întorc acasă 
pentru că în ziua aceea este 
programată circa a V-a. Direc
ția sanitară județeană promite 
într-una rezolvarea situației. 
Dar cită apă va mal trece pe 
Bistrița pînă atunci, greu de 
spus I Dacă ar fi să ne luăm 
după promisiuni, nu mult: a- 
dlcă circa și ceva I

Faptul că, sub raport numeric, 
țara noastră dispune de un impor
tant și valoros fond de cadre medi
cale cu pregătire superioară, ne 
situează, din acest punct de vedere, 
printre cele mai avansate state din 
lume. Acest raport atestă în mod 
concret grija și eforturile statulu’ 
nostru de a asigura cele mai bune 
condiții acțiunilor de ocrotire a să
nătății publice. Statul face în această 
direcție eforturi considerabile. Anual 
se cheltuiesc milioane și zeci de mi
lioane pentru salariile medicilor, 
spitale și dotări sanitare, tnvățămin- 
tul medical, aparatură, cămine și 
cantine puse la dispoziția studenți
lor in medicină. Aceste cheltuieli 
sînt făcute cu un scop precis, bine 
determinat : creșterea nivelului de 
sănătate al întregului popor. Din 
totalul de peste 30 000 de medici, 
circa 60 la sută sînt cercetători, pro
fesori universitari, medici primari, 
secundari și alte grade — un contin
gent masiv de specialiști, suficient 
pentru a acorda întregii populații a 
țării o asistență medicală corespun
zătoare. Totodată, ieri a început re
partizarea In unitățile sanitare a noii 
promoții de absolvenți ai institute
lor de medicină și farmacie. Un nou 
contingent de peste 1 300 medici de 
medicină generală, pediatri, stomato
logi și farmaciști se îndreaptă spre 
locurile de muncă. Repartizarea lor 
în unitățile sanitare, acolo unde o 
cer interesele societății, va însemna 
nu numai un număr sporit de cadre 
medicale cu pregătire superioară, dar 
și o mai mare accesibilitate a popu
lației la o asistență medicală califi
cată.

Așa cum a subliniat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, spiritul de 
dreptate socială, de echitate, răspun
derea pe care comuniștii o au față 
de construcția orînduirii socialiste și 
comuniste în România, impun adop
tarea unor măsuri hotărîte pentru 
mai buna folosire a tuturor specia
liștilor, pentru repart'zarea lor cît 
mai judicioasă. Această problemă 
este una din cele mai importante 
preocupări ale partidului și statului, 
o condiție de bază a dezvoltării so
cietății noastre socialiste. Din pă
cate, trebuie arătat că modalitățile 
în care se realizează la ora actuală 
repartizarea medicilor pe teritoriul 
țării se întorc împotriva scopului ur
mărit. Practic, datorită marilor de
ficiențe în ceea ce privește reparti
zarea, avem județe și centre cu o 
suprasaturație medicală, în timp ce 
altele resimt acut nevoia de cadre 
medicale. Aceasta înseamnă că za
darnic ne putem lăuda cu media 
generală pe țară, din moment ce 
grupuri largi de populație nu au 
asigurată o asistență satisfăcătoare. 
Sînt județe care nu au, de pildă, 
medici oftalmologi (Olt), altele — 
chirurgi (Bistrița-Năsăud, Sălaj), 
O.R.L.-iștl, anesteziști-reanlmatori, 
neurologi, psihiatri etc. Dar. oare în 
județul Olt, de exemplu, nu este ne
cesar să se asigure o tratare cores
punzătoare a bolnavilor de ochi ? 
Aici nu este nevoie să existe de Ioc 
asemenea specialiști ca anesteziștii- 
reanimatori — mai ales ținînd sea
ma de specificul acestei specialități, 
care reclamă intervenții cu caracter 
de urgență ? Dacă ne referim la cî
teva specialități de bază — și anume 
Ia medicină internă, chirurgie, obste- 
trică-ginecologie, pediatrie, de pildă. 
— în județele Tulcea, Ialomița și 
Teleorman întîlnim un medic inter
nist la peste 25 OOO locuitori, în timp

Repartizarea medicilor implică:

CRITERII RATIONALE,
RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Ca-n filme
De vreo trei ani. Inspectora

tul școlar al municipiului Bucu
rești promite înființarea unei fil
moteci, destinată școlilor. Nu 
mai este cazul să menționăm ce 
importanță ar prezenta înființa
rea ei pentru modernizarea in- 
vățămîntului. Dar, de la promi
siuni la fapte, e drum lung. Do
vadă ? Anul acesta,, discuțiile 
privind filmoteca au fost relua
te de la zero. Din nou s-a ce
rut școlilor o listă cu peliculele 
solicitate, din nou s-a pus in 
discuție problema arhivei (se or
ganizează intr-un centru unic 
sau pe grupuri de școli ?) etc. 
Deznodămintul se amină întoc
mai ca în... „Lunga vară fier
binte". Este necesară intervenția 
hotărîtă a Ministerului învăță- 
mîntului. Pentru... suspans și, — 
mai bine — happy-end.

În atenția
| miliției
din Iași

peZilele trecute, la Iași s-a 
trecut un fapt de o excepțională 
gravitate. Cinci indivizi, cinci 
făpturi bestiale, au violat o fe
tiță de 12 ani. Este vorba de 
Mihai Mantu, Mihai Avasilcăi, 
Ion Alexa, Eugen Grigoraș (toți 
patru cu antecedente penale) și 
Romeo Rabinschi. Despre cri
ma acestor monștri nu are rost 
să mai discutăm. Justiția, sîn- 
tem convinși, va da o sentință 
exemplară. Altceva reține însă 
atenția. în ultima vreme, la re
dacție s-au primit scrisori prin 
care se semnalează apucăturile 
unor huligani în același oraș 
(Iași). Ei acostează cetățeni ve- 
niți în vizită, turiști cu soțiile 
sau perechi de tineri. Bunăoară, 
Ing. P. L. și soția, vizitînd „Ce- 
tățuia" ziua în amiaza mare, au 
fost ‘.nsultați ,:i jigniți de un 
grup de indivizi, neidentifi
cați nici pînă azi, care le-au 
aruncat expresii triviale. Oare 
tirganele de miliție ale munici
piului nu cunosc aceste lucruri ? 
Insistăm pentru măsuri imedia
te. Se vede cît sînt de necesare.

Rubrică redactată de i
Ștefan ZIDĂRIȚA

Gheorqhe POPESCU 
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ce în Capitală se găsește un medic 
la 300 de locuitori I Sînt în București 
instituții medicale — e adevărat, de 
mare capacitate — In care se face 
o adevărată risipă de medici specia
liști ; o flagrantă concentrare de 
chirurgi vom întîlni în spitalele „Dr. 
Carol Davilla", „Caritas", „Panduri". 
Spitalul de adulți „Grivița" Aceeași 
situație și pentru specialitățile me
dicină internă, obstetrică-ginecologie, 
anestezie-reanimare, pediatrie, la
borator etc. Alte județe, ca Brașov, 
Prahova, Sibiu. Cluj, Timiș dispun 
de medici specialiști chirurgi și pe
diatri cu mult peste necesar ; în ce 
privește în special chirurgii, s-a 
ajuns, treptat, la o masivă concen
trare a lor în marile centre univer
sitare. In schimb, județele Tulcea, 
Botoșani, Bistrița-Năsăud numără un 
chirurg Ia peste 30 000 locuitori, 
mulți pacienți fiind nevoiți să se 
deplaseze pentru o intervenție o- 
bișnuită la Iași, Cluj, Constanța sau 
Galați Am putea extinde aceste 
exemple la mai toate specialitățile 
medicale. Decalajul a apărut și mai 
evident în ultimii ani, cînd a reieșit 
clar că noile județe sînt, în general, 
vitregite de medici specialiști, deși 
dispunem - așa cum am consemnat 
la începutul articolului — de un nu
măr suficient de asemenea cadre și 
chiar de rezerve

Toate aceste anomalii flagrante se 
soldează cu efecte deosebit de du
reroase : nu este vnrba de simple în- 
tîrzieri birocratice — de multe ori, 
absența medicilor, rarefierea rețelei 
medicale în județe cum sînt cele a- 
mintite conduc Ia un procent de 
mortalitate ridicat, au rezultate tra
gice.

Iată situații care pun tn fața medi
cilor o problemă de înaltă responsa
bilitate socială — mai precis, de 
înaltă responsabilitate patriotică — 
incluzind și aspecte etice majore. 
Pregătindu-se să devină medic, stu
dentul optează pentru o vocație deter
minată — aceea de a contribui la 
creșterea nivelului de sănătate al 
populației ; prin faptul că beneficiază 
de sprijinul multiplu al statului, ei 
contractează față de societate, o dato
rie precisă pe care are obligația mo
rală de a o rambursa, exercitîndu-și 
profesia acolo unde necesitățile o cer

Se primesc înscrieri la grupul 
școlar auto-Brașov

Pînă la 5 octombrie — ora 
8,30 — ae primesc înscrieri
pentru admiterea la școala 
profesională (cursuri de zi) 
pentru meseriile lăcătuș, me
canic auto-moto, din cadrul 
Grupului școlar auto din Bra
șov, Candidațil vor fl din ju
dețele Dolj, Brăila și Con
stanța.

Pentru admiterea la școala 
post liceală — specialitatea 
tehnician în construcții de 
drumuri și poduri — se pri-

mase concurențl din județele 
Timiș, Dolj, Iași și Ilfov.

Candidați din toate județele 
țării se pot înscrie pentru ad
miterea la școala cu ucenicie 
la locul de munca pentru 
meseriile : dulgheri, zidari, be- 
tonistl, montatori prefabricate.

înscrierile se fac la sediul 
grupului școlar din str. Carie
rei nr. 20. Pentru alte amănun
te, apelați la telefonul 1 25 15 
din Brașov.

în primul rînd.
pentru a se face intervenții de prim 
ajutor, operații chirurgicale acolo 
unde este nevoie, și nu pentru a se 
obține un buletin de București, Iași, 
Cluj sau Timișoara ( se învață medi
cină pulmonară pentru combaterea 
silicozei ori prevenirea t.b.c.-ului — și 
nu pentru a se găsi un post călduț în- 
tr-un birou și la stradă asfaltată i se 
învață obstetrica pentru a îngriji le- 
huzele și noii născuți, și nu pentru 
a întocmi diagrame ori situații în bi
rourile Ministerului Sănătății. Școala 
medicală românească are minunaie 
tradiții, reprezentanții ei au dat înalte 
pilde de dăruire și abnegație în spri
jinul ridicării stării de sănătate a po
porului Figurile luminoase ale unui 
Marinescu, Babeș și ale altora au do
vedit, prin întreaga lor activitate, că 
au înțeles în primul rînd funcția so
cială a profesiunii de medic, voca
ția umanistă și caracterul ei patrio
tic. Mulți reprezentanți ai corpu
lui medical, pe care-i întîlnim în toate 
colțurile țării, au dus și duc mai de
parte această nobilă tradiție de e- 
roism, de pasiune profesională.

Cu atît mai mult azi, cu cît con
dițiile de viață și de exercitare a 
profesiunii medicale cunosc o Îm
bunătățire permanentă, un ritm di
namic, prezența medicului este ne
cesară pretutindeni, în toate jude
țele și localitățile — care se dezvoltă 
rapid în cadrul progresului general 
al țării Dacă înainte vreme un medic 
dintr-o comună făcea un adevărat 
apostolat, cu totul altele sînt condi
țiile din comunele de astăzi, cu 
electricitate, cu radio și televizor, cu 
șosele și mijloace de transport din 
ce în ce mai bune.

Prezența medicului Ia post, în cir
cumscripția rurală, este nu numai o 
datorie pe pian național, dar și o da
torie pe plan local, tntoreîn- 
du-se în comuna, în județul de 
unde a pornit, profesînd acolo, me
dicul poate contribui, și pe această 
cale, la progresul rapid al localității 
respective Dar problema are și un 
aspect de real interes profesional 
Oricine cunoaște caracteristicile pro
fesiunii medicale știe că progresul, 
perfecționarea pregătirii se pot rea
liza numai în procesul unei activități 
intense, al examinării și tratării unui 
număr mare de pacienți, căci numai 
astfel se formează deprinderile de 
diagnostician, se întreține abilitatea 
miinii chirurgului. Or, firește, supra- 
concentrarea, supraaglomerarea, ple
tora de specialiști din unele spitale 
constituie frîne în calea perfecțio
nării, a afirmării personale.

Desigur, pe lîngă aspectele de or
din etic sau decurgînd din gradul 
conștiinței cetățenești, există și pro
bleme de organizare rațională Or, 
la discrepanța creată au contribuit și 
unele practici ale Ministerului Sănă
tății — repartizarea insuficient de ju
dicioasă, cît și de prea desele trans
feruri (nejustificate) operate în anii 
trecuți. Celor amintite li se adaugă și 
așa-zisele surplusuri peste normativ 
tolerate cu bună știință și uneori 
chiar determinate de către Mi
nisterul Sănătății prin repartiza
rea directă de cadre în unele uni
tăți fără consultarea conducătorilor 
lor.

Un prim element care ar trebui să 
stea în atenția organizatorilor de să-

Se Învață chirurgia 
intervenții de prim

nătate, în acest context, ar fi însăși 
folosirea specialiștilor. In momentul 
de față sînt instituții medico-sanitare, 
în numeroase județe, unele recent 
date în folosință, cum este cazul mo
dernului spital din Slobozia, care fac 
cu greu față nevoilor asistenței popu
lației din lipsă de medici specialiști. 
Dar pe lîngă rezervele semnalate 
mai sus există și altele, tot atît de 
Importante | sînt medici, în Bucu
rești și în alte centre universitare 
medicale (Cluj, Iași, Tîrgu-Mureș, 
Timișoara), care profesează medici
na doar... în învățămînt, sau ca 
obiect de studiu. Nu toate cadre
le didactice din tnvățămîntul supe
rior medical lucrează la patul bol
navului : la Cluj, doar un procent 
de 60 la sută, la Tîrgu-Mureș — 
numai 40 la sută. Dacă și acești 
specialiști ar fi prinși în rețeaua cu 
rativă (lucrul este posibil, cu bkcep- 
ția celor din tnvățămîntul preclinic), 
actualul potențial de medici specia
liști din rețeaua curativă ar cunoaș
te salturi considerabile. Dar — după 
cum ne-au confirmat dr. Aurelian Ma
zilii — Cluj, dr. loan Munteanu — Tg- 
Mureș — problema utilizării cadre
lor medicale din institutele de învă
țămînt superior în rețeaua de deser
vire a populației... „le scapă din 
mină", deoarece de soarta acestor 
medici se ocupă în exclusivitate 
Ministerul Invățămîntului. Din a- 
ceastă cauză, și raporturile existente 
între medicii din rețeaua curativă și 
cei din cea universitară sînt spora
dice, fără eficiență Ne-a uluit fap
tul că la Direcția sanitară a jude
țului Mureș, de pildă, (la data la 
care am fost noi), nu se cunoștea 
numărul medicilor specialiști din 
Institutul medico-farmaceutic Tîrgu- 
Mureș I In asemenea condiții, se în
țelege că și raporturile dintre me
dicii celor două rețele nu sînt de 
asemenea natură îneît, tn strînsă 
colaborare, ele să poată contribui la 
acordarea unei asistențe medicale 
cît mai cuprinzătoare a populației. 
Trebuie să se pună capăt cît mal 
grabnic acestui formal conflict de 
competență. Medicii nu sînt proprie
tatea unui departament sau altul, 
pregătirea lor e un bun al poporului 
și ei trebuie să-și facă datoria acolo 
unde sint necesari.

O altă categorie de Importante re
zerve de specialiști o furnizează, în 
momentul de față, diversele institu
te de cercetări medicale Este sur
prinzător că în acest sector, alți 
peste 500 de medici specialiști au 
rupt-o de mult cu practica, activînd 
în așa-numitele „institute fără pa
turi", deci fără pacienți i mulți din
tre ei efectuează cercetări științifice 
doar... pe baza datelor literaturii de 
specialitate. Și această perfecționare 
livrescă — de unde se vede pînă în 
ce sfere se poate întinde pecinginea 
birocratismului — au loc în timp 
ce viața, practica medicală prezintă 
cazuri de real interes științific.

Alte obstacole, unele de natu
ră subiectivă, se aștern și ele 
ca o Inexorabilă fatalitate în ca
lea realizării unui echilibru în 
utilizarea judicioasă a medicilor 
specialiști Unele sînt create (volun
tar sau involuntar) chiar de către 
Ministerul Sănătății Să ne referim, 
de pildă, la aceeași problemă a spe
cialităților medicale. Propunîndu-și
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o reconsiderare a actualelor specia
lități medicale, acest departament a 
recomandat reprofilarea unor me
dici. Măsura părea judicioasă, întru- 
cît, datorită cadrului prea îngust al 
specializării, randamentul unor me
dici este foarte scăzut — 3—7 con
sultații pe zi — in timp ce, cum 
bine se știe, alții sînt suprasolicitați. 
Ca atare, un mare număr de practi
cieni s-au conformat și și-au schim
bat profilul, cheltuind pentru aceas
ta energie, efort și timp. Recent, mi
nisterul a revenit asupra hotărîril 
sale inițiale, și iată acum o serie de 
specialiști, reprofilați gratuit să zi
cem, din nou pe vechile posturi. 
Alții, aflați în fața examenelor de 
atestare, nu știu pentru ce să opte
ze : pentru vechea sau pentru noua 
specialitate 7

Este incontestabil că redistribuirea 
pe teritoriu a cadrelor medicale <le 
specialiști apare ca o necesitate ce
rută de realități, realități care impun 
tuturor să înțeleagă că îndeplinirea 
programului de dezvoltare a socia
lismului, de înflorire a patriei noas
tre solicită fiecăruia dintre noi efor
turi — dacă este nevoie și anumite 
sacrificii. De aceea,, operațiunea de 
redistribuire a medicilor presupune, 
înainte de toate, justa înțelegere a 
funcției sociale, a vocației și a res
ponsabilității acestei profesiuni ; 
după cum presupune o concepție 
clară asupra utilizării fondului de 
medici specialiști, ca și asupra cri
teriilor concrete în baza cărora să se 
realizeze, incit să se asigure acope
rirea unităților deficitare. La rîndul 
lor, forurile locale sînt chemate să 
sprijine această acțiune, facilitî'nd 
ca mișcările de medici specialiști 
să se facă diferențiat, pe specialități 
și profiluri de spital, în funcție de 
posibilitățile reale de deservire ale u- 
nităților cu paturi și ambulatorii, în 
funcție de nevoile sănătății publice 
și în spiritul celei mai înalte res
ponsabilități.

supermagazin
ploieștean

Operativitatea în deservire este 
caracteristica principală a super- 
magazinului HALE din Ploiești, 
care se remarcă, în primul rînd, 
prin volumul mare al desfacerii 
zilnice — 115 000-250 000 lei — 
cifră ce-1 clasează printre pri
mele unități de acest gen din 
țară. Supermagazinul satisface, 
în bună măsură, nevoile cumpă
rătorilor, oferind mărfuri din în
treg sectorul alimentar — inclu
siv specialități de came, semi- 
preparate de bucătărie și cofe
tărie — și, de asemenea, o mare 
varietate de articole de menaj și 
de uz casnic, jucării, marochi- 
nerie, papetărie, mercerie, galan
terie și alte produse din cele mai 
solicitate. Toate mărfurile se 
vînd prin autoservire, plata fă- 
cîndu-se la cele 9 aparate de 
casă, dispuse în punctele pe 
unde au loc intrarea și ieșirea 
cumpărătorilor.

Venind în întîmpinarea dorin
țelor populației, în acest super
magazin s-a amenajat și un ra
ion — pentru consum pe loc — 
care desface senvișuri, cafea, pră
jituri, lactate etc.

Firește, pentru ca supermaga
zinul să-și desfășoare activitatea 
cu maximum de eficiență econo
mică, răspunzînd cît mai bine 
cerințelor consumatorilor, între 
principalele condiții se numără 
asigurarea unei aprovizionări 
foarte bune, concomitent cu ri
dicarea nivelului deservirii.

(Urmare din pag. I)

minute ni se oferă un spectacol pic
tura] : o oală imensă — șarja de la 
ora prînzului — este dusă de podul 
rulant spre pîntecul rotund torturat 
de focul încins la peste 1500 grade. 
Hrin lentila de cobalt, meșterii pri
vesc ultimele zvîrcoliri 
lui.

— Gata I
Un semnal șt mîinile 

în azbest, prin apăsarea 
te, deschid „fereastra" prin care se 
năpustește focul, o cascadă de flă
cări cu sunet surd, apoi din ce în 
ce mai subțire pînă se face bulgări 
de jar. Același semnal : „gata I Pre
gătiți cel de-al patrulea ciclu f“.

De la furnale drumul ne duce spre 
turnătorie, spre locul unde forța, 
priceperea se întilnesc cu preocupa
rea științifică îmi stăruie în imagi
ne chipurile lui Gheorghe Ban și 
Carol Simion. Asta doar pe „drumul" 
dintre cele două secții, fiindcă o altă 
secvență nouă se înfățișează și le ia 
locul. Aici e locul experiențelor la 
scară industrială, „casa" turnătorilor 
Nicolae Crainic și Arcadie Chiș. Și 
aici dogoarea este prezentă, focul 
strîmtorat de pereții oalei se revar
să din nou sub cenzura severă a 
maiștrilor, în miezurile de nisip pen
tru o nouă formă a subteranelor : 
role reductor pentru laminoarele de 
țevi sudate, cilindri pentru laminoa
rele de benzi Meșterii Vlăhiței. cu 
meseria învățată din tată în fiu (unii 
fiind a cincea sau a șasea generație), 
experimentează, cu multe reușite, 
îmbunătățirea calității cilindrilor de 
laminor

„Ce-aș putea spune tocmai eu ? I 
Și de ce eu. cina sîntem peste 1 000 
de oameni aici", îmi replică șeful 
turnătoriei. Nicolae Crainic, un om 
între două vîrste „Despre toți aș 
zice același lucru, fiindcă noi sîn
tem o „familie". Toți ne-am angajat 
să realizăm la producția globală va
lori scrise cu șapte cifre, le-am reali
zat. le-am depășit"

Miercurea Ciuc este orașul fără 
un centru precis, așezat pe forma 
de ciupeică a dealului la o altitu-

ale metalu-

tnmănușate 
unei mane-

dine de aproape 800 metri. Mai bine 
zis nu a avut centru Spun asta 
urmărind macheta de perspectivă. 
Parcul devine punctul central. In 
partea sudică a castanilor, a bra
zilor se înalță navele zvelte cu mu
chii muzicale, încremenite în înalt 
Sînt blocurile cu cele peste 800 apar
tamente. Alte aproape 600 vor fi gata 
anul acesta, bucuria local
nicilor.

Lingă acestea se adaugă edificii 
social-culturale : un cinematograf eu 
500 locuri, palatul poștei, un pati
noar artificial"

(Apropo de 
nificat să se 
locul anului 
voie de el 
mondiale de 
urmează ?)

Urc dealul

patinoar, de ce e pla
termine doar la mij- 

viitor ? Oare nu-i ne- 
pentru campionatele 
hochei din iarna ce

spre zona industrială

PROFILURI NOI
In peisajul

Georga CUIBUȘ

„Comercianțîi“
s-au declarat mulțumiți;

DAR CERINȚELE 
CONSUMATORILOR

NU MAI CONTEAZĂ?
ADUNAREA GENERALA A SALARIAȚILOR TRUSTULUI DL 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - CONSTANȚA

1 HARGHITEI
locuitorii orașului„Pînă în 1975

se vor ■ lăuda cu circa încă 4 000 
apartamente", ne spune Moise Bo- 
kor, vicepreședintele Consiliului 
popular orășenesc „Dacă cunoașteți 
topografia oiașului, pînă de mult 
cunoscut numai prin intermediul 
hoeheiștilor, înțelegeți rostul inves
tițiilor Numai anul acesta 164 mi
lioane lei Ele se concretizează întîi 
în zonele industriale : Fabrica de 
tricotaje (anul acesta va intra în 
funcțiune) care în final, cu cei a- 
proape 2 000 de muncitori, va pro
duce 2 500 000 bucăți tricotaje anual, 
înălțată lîngă Fabrica de confecții, 
deja foarte cunoscută prin calitatea 
produselor, deși împlinește doar 10 
ani de existență.

Odinioară aici primii oameni care 
au călcat în cîmp au fost topografii 
După efectuarea măsurătorilor rigu
roase au împlîntat în cîmpul de sub 
coasta pădurii țărușii primei fabrici 
din oraș, cea care are acum o bio
grafie de zece ani Ce a însemnat 
aceasta în viața orașului 7 Răspun
sul mi-l oferă cei aproape 1 300 de 
muncitori care numai pe ultimele 
două luni au realizat o producție 
de peste 33 milioane lei 
rea Ciuc trăiește dimensiuni 
pe măsura prezentului

*
Zidirile orașului Gheorghieni 

din metal și piatră. însă lemnul 
învăluie de jur-împrejur îi dă

Mlercu- 
not.

sînt

tfnsa culoare a fibrelor șl cerului 
iz de rășină Aici vorba coboară 
în lemn și metalul se aprinde ală
turi din cumpăna zilei Fierarii, tă- 
băcarii, rotarii ori morărițele de 
odinioară și-au uitat îndeletnicirile 
specifice în valea Belchiei i femeile 
au devenit textilistele pricepute, 
mîinile lor sînt autoarele unei pro
ducții de peste 100 milioane de lei 
bărbații au devenit gateriști, meca
nici, lăcătuși, dăltuitori ai lemnului 
în Fabrica de mobilă de la Ditrău, 
în fabricile de 
Gheorghieni.

Două mii cinci 
așează ideile In 
din ei se înfruntă 
ale munților în liniștea celor 17 guri 
de exploatare ale întreprinderi! fo
restiere, alții cu ei înșiși Ei devin 
an de an autorii a sute de milioane 
lei Cei din Ditrău se fac oaspeții 
a 17 000 de familii anual prin inter
mediul garniturilor de mobilă

Urmărit de aceste simboluri pă
trund în spațiul de industrializare 
a pădurilor Aici munții sînt gălbui 
stivuiți după o geometrie nouă, cea 
a sortimentelor Un du-te-vino con
tinuu îmi lovește auzul sub povara 
încărcăturii, gaterele cu șuieratul 
lor îmi reamintesc viscole din vre
mea zăpezilor Poate că acest zgo
mot este un răspuns adresat țapi
narilor, celor ce reînvie în unghiul 
ascuțit al văilor datini uitate și la 
lumina vetrelor. seara. își scriu în 
carnețele, prin cifre, măsura băr
băției lor Drumul lemnului îi leagă 
într-o mare familie Intre cei așe
zați lîngă piscuri și cei de la poale, 
prezenți în fabricile de la periferia 
orașului Gheorghieni. pe drumurile 
harghitene se interpun șoferii oa
menii drumurilor, gonind continuu 
prin văi funiculariștii și tractoriș
tii cu palmele uleioase, tehnicienii 
și inginerii care transcriu măreția 
munților pe hîrtie de calc Toți 
alrătuiesc un sfat Imens a cărui 
viață o rostesc cifrele, toți își scriu 
biografiile împreună

Prin munți, printre oameni, prin 
ei se scriu noile dimensiuni. Ecoul 
se leagă in ferăstraie și lemnul se 
înnobilează în mîinile lor.

cherestea de la
sute de oameni îșt 
creația zilei Unii 
cu pantele abrupte

în angrenajul complex al deservirii 
populației locale, ca a și sutelor de mii 
de turiști care ne vizitează litoralul 
în sezonul de vară, alimentației publice 
îi revine un rol de prim ordin. Era, 
deci, firesc ca în adunarea generală a 
salariaților Trustului de alimentație pu
blică Constanța — în care s-a pus în 
discuție activitatea pe opt luni din a- 
cest an și cifrele de plan pe 1970 — 
să fi fost analizate cu răspundere și 
exigență cauzele care mențin la un 
nivel destul de scăzut deservirea și e- 
ficiența economică a multor unități, 
că fi fost dezbătute și adoptate măsuri 
pentru depășirea notei de mediocritate 
se caracterizează, în momentul de față, 
activitatea alimentației publice din a- 
cest important centru al țării (care și-a 
atras și un șir de remarci critice din 
partea unor turiști). Or, „calul de 
bătaie" al discuțiilor, elementul asu
pra căruia s-a insistat aproape ex
clusiv în darea de seamă a comite
tului de direcție, prezentată de Con
stantin Cazacu, directorul trustului, au 
fost doi indicatori cantitativi: planul 
de desfacere și planul producției pro
prii, care, într-adevăr, au fost îndepli
niți în primele opt luni ale anului (da
torită, mai cu seamă, afluenței turiști
lor). Nu există nici măcar certitudinea 
că pînă la sfîrșitul anului avansul cîști- 
gat în timpul sezonului în îndeplinirea 
acestor indicatori de plan se va men
ține. Cu toate acestea, de la darea de 
seamă și pînă la cuvîntul reprezentan
tului Ministerului Comerțului Inte
rior — Constantin Gheorghiu — to
nul de automulțumire a estompat ne
ajunsurile mari care dăinuie în re
țeaua alimentației publice locale.

Astfel, s-a păstrat o tăcere aproape 
deplină asupra unor observații îndrep
tățite privind volumul exagerat al 
cheltuielilor de circulație. Prin depăși
rea acestora cu 4 la sută, față de pre
vederi, în cele opt luni care au tre
cut de la începutul anului s-au irosit 
mai mult de 4 milioane lei, diminuîn- 
du-se astfel beneficiul. Constantin Ol- 
teanu, șeful unui laborator de cofetă
rie Constantin Pilarinos și alți sala- 
riați au încercat, în intervențiile lor, 
să demonstreze că cheltuielile de cir
culație exagerate sînt urmarea unor 
deficiențe de ordin organizatoric în a- 
provizionarea unităților, a nefolosirii 
forței de muncă, ca și a spațiilor co
merciale la întreaga capacitate, a 
proastei gospodăriri a ambalajelor, de
ficiențe de care se fac vinovate, în 
primul rînd, unele servicii funcționale 
ale trustului ; dar ei au fost în repe
tate rînduri întrerupți de directorul 
trustului : „Alte probleme, tovarăși. A- 
c.estea sînt cunoscute" S-ar fi cuvenit 
un răspuns clar și cu privire la ceea 
ce are de gînd să întreprindă comite
tul de direcție pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri, dar participanții la 
ședință au ascultat, în planul de mă
suri. doar o înșiruire de obligații ge
nerale de serviciu ce revin conducerii 
trustului, fără stabilirea nici unei res
ponsabilități precise.

în unitățile Trustului de alimentație 
publică din Constanța stăruie actele

de indisciplină, abaterile grave de la 
normele elementare ale unui comerț 
civilizat. In opt luni s-au înregistrat 
peste 15 000 zile-om absențe de la 
serviciu. Datorită carențelor în pre
gătirea și permanentizarea personalului 
în unități, se înregistrează o puternică 
fluctuație. Iani Anastasie, șef de uni
tate, Costea Nicola, șeful serviciului 
personal și alți vorbitori au încercat 
să demonstreze necesitatea unor efor
turi mai insistente pentru pregătirea 
cadrelor, pentru întărirea muncii edu
cative în rîndul salariaților, îndeosebi 
a celor tineri, criticînd cu asprime ten
dința comitetului de direcție, a unor 
responsabili de mari unități, de a des
face în mod nejustificat contractul do 
muncă unor cadre școlarizate și de a 
angaja, după bunul plac, oameni necu- 
noscuți, cu o calificare îndoielnică, 
chiai cu antecedente penale, care au 
adus serioase prejudicii întreprinderii. 
Dar și aceste probleme importante au 
fost escamotate în ședință.

Dezbaterile au vizat, ce-l drept, 
cîteva probleme de maximă impor
tanță : unitățile mărginașe sînt vi
tregite în aprovizionare; condițiile 
igienice sînt nesocotite ; numeroa
sele sesizări ale cetățenilor și alo 
controlului obștesc rămîn nerezolvate ; 
chiar și în unitățile de mare solicitare 
se servesc meniuri stas ; diversificarea 
producției proprii rămîne un deziderat, 
dezbătut în ședințe, fără corespondent 
în realitate ; liniile de autoservire ale 
unor restaurante, care au o mare e- 
ficiență în timpul sezonului, nu dau 
rezultatele scontate datorită utilării 
necorespunzătoare (lipsesc tacîmuri și 
utilaje strict necesare) ; fondurile alo
cate pentru dezvoltarea și moderniza
rea unităților sînt fructificate cu mari 
întîrzieri, de multe ori în lucrări ne
semnificative, fără eficiență. Fără în
doială, dacă lichidarea acestor ne
ajunsuri — deși cunoscute, cum s-a a- 
firmat în repetate rînduri în adunare 
— ar fi fost urmărită, realizările trus
tului de alimentație publică ar fi fost 
mai substanțiale, s-ar fi creat o bază 
solidă pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe 1970.

De altfel, simpla lectură a acestor 
sarcini demonstrează seriozitatea cu 
care trebuie să se muncească de pe 
acum pentru asigurarea tuturor con
dițiilor îndeplinirii lor. Față de 1909, 
planul de desfacere înregistrează o 
creștere de 10 la sută, sarcini sporite 
revenind și în ceea ce privește creș
terea rentabilității. Dar nici una din 
aceste sarcini nu poate fi îndeplinită 
fără o muncă serioasă și o organizare 
temeinică. De aceea, este necesar ca 
planul de măsuri al comitetului de di
recție să fie debarasat de toate gene
ralitățile consemnate la ora actuală, 
înscriindu-se drept obiective princi
pale valorificarea deplină a condițiilor 
de care dispune sectorul, diversificarea 
deservirii consumatorilor, pregătirea 
și specializarea cadrelor la nivelul ce
rințelor, întărhea răspunderii în muncă 
a fiecărui lucrător.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Sctnteii'
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situația însămințărilor 
în județele de nord?

Deși au trecut 12 zile de la în
ceperea însămințărilor, în multe ju
dețe din Transilvania nu au fost 
însămînțate decît suprafețe mici, cu 
mult sub posibilități. Care sînt cau
zele acestei situații și ce trebuie 
întreprins în vederea grăbirii lu
crărilor ?

Din ultima situație (2 octom
brie) rezultă că în județul Mara
mureș s-au însămînțat numai 32 la 
sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu grîu și secară. Este pu- 

irte puțin, dacă se are în 
faptul că județul se . află în

extremitatea nordică a țării și că 
aici vremea se răcește mai repede. 
Rezultatele la semănat și evoluția 
vremii trebuie să dea de gîndit 
maramureșenilor. In legătură cu 
această situație, tov. Nicolae Nistor, 
directorul direcției 
agricole, ne-a de
clarat : „In ju
dețul Maramureș, 
în funcție de zona 
in care sînt situate 
cooperativele agri
cole, am diferen
țiat intervalul op
tim de semănat.

, Unitățile situate în 
zona de deal și 
premontană 
mează să 
semănatul 
cel tîrziu la 15 oc
tombrie, iar cele
lalte — din zonele 
depresionale și de 
luncă — la 20 oc
tombrie. Datorită 
respectării timpului 
optim de însămîn
țat, anul acesta și . 
în anul trecut, mul
te cooperative.» si»-- 
tuate în condiții 
pedoclimatice gre
le, ca cele din Ar- 
dusat, Sarasău, Se
ini, Cicîrlău și al- 

, tele, au obținut re
colte bune de grîu. 
De aceea vrem ca 
și în acest an să 
ne încadrăm în li
mitele timpului 
sind la o parte faptul că aceste 
limite sînt prea largi, să ve
dem cum se materializează mă
surile preconizate de direcția agri- 

majoritatea

ur- 
Incheie 
griului

IN obiectivul aparatului fotografic
„Vederi" (nedorite) din Teleorman și Ilfov

ce la această cooperativă, deși se
mănatul a început pe data de 8 seo- 
tembrie, s-au realizat doar 150 ha. 
lucrare care putea fi terminată în 
maximum 6 zile.

De ce persistă neajunsuri In des
fășurarea lucrărilor 7 „Este intr-ade
văr criticabil faptul — ne spune tov. 
Vasile Dancoș, secretar al comitetu
lui județean de partid Maramureș — 
că, deși s-au făcut pregătiri intense 
în vederea desfășurării în bune con
diții a lucrărilor agricole de toamnă, 
ritmul actual nu corespunde posibi
lităților reale. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît întregul aparat al di
recției agricole și al uniunii coope
ratiste județene este repartizat pe 
cooperative pentru a supraveghea și 
îndruma desfășurarea lucrărilor". 
Care este rezultatul activității celor

CONCLUZII:
1, Întîrzierile n-au nici o mo

tivare obiectivă
2. Specialiștii detașați „supra

veghează", „notează",
nu soluționează!

rea agriculturii din moment ce acum, în plină desfășurare 
a lucrărilor de sezon, datorită proastei organizări a mun
cii de fiecare zi, indolenței unora alimentată și de lipsa 
de control din partea organelor județene se pierde mult 
timp prețios. Trimitem organelor de partid și agricole 
din județele Teleorman și Ilfov aceste „ilustrate" semni
ficative.

Nu există om ai muncii din agricultură sau specialist 
agricol care să nu înțeleagă că volumul mare de lucrări 
care trebuie executat în această toamnă cere o organizare 
perfectă, pînă la amănunt, spirit de răspundere din par
tea fiecăruia, participarea la muncă a tuturor forțelor de 
care dispun unitățile agricole. Se pare însă că aceste ce
rințe elementare nu sînt înțelese de unii conducători de 
cooperative agricole, de întreprinderi pentru mecaniza

ordonată de consiliul de conducere. 
Cinci tractoriști, care locuiesc în sa
tul Pipea, se prezintă de obicei tîr- 
ziu la lucru și pleacă unde și cind 
vor cu tractoarele, fără a fi trași la 
răspundere. Datorită unor asemenea 
abateri de la disciplină întîrzie în- 
sămînțările.

In județul Bihor, datorită faptului 
că sfecla de zahăr nu este transpor
tată la timp de pe cîmp creează 
greutăți și multor cooperative agri
cole. La cooperativa agricolă „Drape
lul Roșu" din Salonta, din cele 180 
hectare prevăzute a se semăna cu 
griu, 100 hectare sînt ocupate cu 
sfeclă de zahăr. Dar pentru moment 
fabrica de zahăr din Oradea nu pri
mește sfecla. Din păcate asemenea 
situații am întîlnit și în cooperati
vele agricole din Mădăras, ’

vlarghita, 
și altele, 
teaptă 
fabricii 
pentru
recoltatul sfeclei și 
apoi pregătirea te
renului pe care-1 
vor însămînța cu 
grîu.

Insă 
Bihor 
semănatului se da- 
torește și altor 
cauze. Este vorba 
de defecțiuni în 
organizarea mun
cii în cadrul unor 
unități, cît și folo
sirii cu randament 
scăzut a ip.ijloace- 
lor de lucru. Să 
exemplificăm : La 
cooperativa agri
colă „Ogorul Nou" 
din Salonta nici 
nu începuse • semă
natul griului. Bri
gadierul Mihai Fa
bian spunea că 
încă n-a sosit 
timpul. Dar de ce 
la cooperativa a- 
gricolă „Drapelul 
Roșu" din aceeași 
localitate se poale 

lucra ? Au el alt timp ? Se pare că 
nu s-a învățat mare lucru din expe
riența acestui an cind, datorită ace
leiași cauze — întîrzierea semănatu
lui — cooperativa agricolă . „Ogorul 
Nou" a obținut cu 800 kg grîu la 
hectar mai puțin decît „Drapelul 
Roșu" Este o situație din care ar 
putea învăța nu numai cooperatorii 
din Salonta ci și alții care tărăgă
nează semănatul griului.

In multe unități tnsămînțările în
tîrzie din cauza lipsei de tractoare. 
La Salonta, Sîmbăta, Leș și în alte 
cooperative lipsesc tractoarele. La co
operativa „Drapelul Roșu" din .Sa
lonta stau de mai multe zile 5 trac
toare fără tractoriști. Ei au „plecat" 
deoarece I.M.A. Marghita (unde sînt 
elevi-tractoriști) nu le-a trimis de 
două luni indemnizația cu toate de
mersurile făcute. Curios lucru că 
serviciul T.M.A. din direcția agricolă 
a județului Bihor nici marți dimi
neața încă nu aflase de această stare 
de lucruri.

Sîntem la mijlocul Intervalului op
tim de însămințare a griului. Acum 
este timpul cind toți specialiștii și 
lucrătorii din agricultură trebuie să 
asigure o desfășurare rapidă a însă- 
mînțărilor și a celorlalte lucrări, fo
losind la intreaga capacitate torța de 
muncă, mașinile și atelajele.

Aurel POP 
Lorand DEAKI 
Aurel PAPADIUC

...dar

3. Problema-cheie: organizarea
muncii

Optim". Lă-

colă. Se constată că 
cooperativelor agricole situate în 
zona J~ J—’ ------L~~~
care 
sate 
mult 
din zona de șes. Bunăoară, coopera
tivele din Călinești de Sighet și Boiu 
Mare au semănat doar cîteva hec
tare. Chiar și în unitățile situate la 
șes, semănatul griului se desfă
șoară în ritm lent. Așa sînt cele 
din Băsești, Pribilești. Nu este 
vorba de cazuri izolate. In județul 
Maramureș viteza zilnică de lucru 
la pregătitul terenului și la semănat 
se realizează în proporție de numai 
23—28 la sută. Ce determină acest 
ritm de lucru atît de lent ? Este 
vorba, în primul rînd, de folosirea 
cu randament scăzut a tractoarelor 
și mașinilor agricole. „Avem două 
semănători, dar cînd lucrează una, 
stă cealaltă — ne spune Alexandru 
Ghiocel, inginerul agronom al coo
perativei agricole Săcălășeni. Astăzi 
am semănat numai pînă la amiază 
întrucît nu mai avem teren pregă
tit". In același timp, din 7 tractoare 
repartizate la pregătitul terenului 
lucrau doar 3. Aceeași situație era și 
la cooperativa Satulung, unde, în 
ziua de 29 septembrie, din 3 semă
nători a lucrat doar una. Și aci nu 
era teren pregătit. Așa se explică de

de deal și 
trebuiau să fie 
cu semănatul griului, 

mai întîrziate decît

submontană, 
mult avan- 

sînt 
unitățile

trimiși pe teren dacă in ziua de 
28 septembrie din cele li tractoare 
ale secției de mecanizare Dumbrăvi- 
ța erau în stare de funcționare doar 
3 1 Cum sînt posibile asemenea lip
suri ca cele constatate la secția de 
mecanizare de la cooperativa Corni 
a întreprinderii pentru mecanizare 
Cehu-Silvaniei, unde tractoarele au 
stat degeaba 3 zile din 
rilor în aprovizionarea 
ranți ?

Situații asemănătoare 
tîlnite și în județul Mureș, 
faptului că specialiștii din cadrul or
ganelor agricole nu iau măsuri ope
rative în vederea înlăturării unor 
deficiențe care se ivesc pe teren, rit
mul de lucru la semănat continuă să 
fie nesatisfăcător. Pînă acum, planul 
însămințărilor de toamnă la grîu- 
secară, în cooperativele agricole s-a 
realizat in proporție de numai 33 la 
sută. La începutul acestei săptă- 
mîni, in 16 cooperative agrico
le din județ, printre care cele din 
Eeiu, Eremitu, Vătava, Măgheran, 
Neaua, semănatul griului se făcuse 
în proporție de numai 4—19 la sută. 
Și aci aceeași explicație : se irosesc 
forțele și timpul bun de muncă. La 
cooperativa agricolă din Nadeș, în 
ziua cind a fost efectuat raidul, 10 
cooperatori cu două atelaje se de
plasează la Bălăușeri, transportînd 
niște purcel pentru vînzare. Tn alte 
zile, căruțele au fost dirijate la pă
dure pentru a căra lemne. Nici mun
ca mecanizatorilor de aici nu este co-

cauza lipsu- 
cu carbu-

au fost tn-
Datorită

Sălard,
Diosig 

care aș- 
semnalul 

de zahăr 
a începe

tn județul 
întârzierea

Tot pe drum, pe drum, pe drum 
(șl mal puțin pe ogor) se pare că 
este deviza acestor tractoriști. 
Din vina lor 7 Nu. A întreprinde
rii pentru mecanizarea agricultu
rii Vînătorii Mici. Cei doi, abia 
veniti la secția care deservește 
cooperativa agricolă Bolintin- 
Vale, județul Ilfov, au primit trac
toare cu „mari și mici" defecțiuni. 
Și cum nu era nimeni care să 
tacă remedierile necesare au luat 
drumul spre sediul I.M.A., cale de 
15 km. In drum au mai scoș din 
brazdă un tractor. La Crevedia 
încă un alt tractor alerga după 
atelierul mecanic pentru a monta 
ceva la un disc. Și iată acum 
herghelia cailor putere în galop 
după potcoave... Plătește cineva 
din cei care au făcut reparațiile, 
sau din conducerea I.M.A. pagu
bele pricinuite de imobilizarea 
tractoarelor ? In scriptele de la 
județ acesta tractoare... ară sau 
se plimbă ?

Cînd stau tractoarele, se pierde recoltă !

Mecanizatori
cu „program redus"

□II teăL .Ml
<....v.- ir

s.

i £
Am înregistrat cazuri cînd deși tractoarele și celelalte utilaje 

agricole se ailau în bună stare de funcționare nu erau folosite 
decît cu randament scăzut. Un exemplu. In ziua de 2 octombrie, 
pe la orele 8 dimineața, la sediul secției de mecanizare de la 
cooperativa agricolă „7 Noiembrie' Alexandria, semănătorile con
tinuau să stea nemișcate. Pînă „s-au pregătit' tractoriștii și au 
ajuns la tarla, cale de 8 km, se făcuse ora 10, iar munca tot nu 
începuse. Și cum obiceiul este ca la 5—6 după amiază să fie din 
nou la secție, i-a făcut pe cooperatori să spună despre tractoriști 
că „au program redus ca femeile gravide" Așa se face că în 
cooperativa agricolă respectivă, din cele 1 000 ha prevăzute în 
plan a se cultiva cu grîu și orz nu s-au însămînțat decît 240 ha.

Tot la Vide
le. In plină zi, 
pe o vreme a- 
tît de frumoasă 
se pierde mult 
timp prețios. 
Pe la orele 14 
în fața maga
ziei erau adu
nați ciorchine 
peste 20 de co
operatori. Ma
gazinerul, care 
se lupta din 
greu cu o da
migeana... din 
noua produc
ție", îi înregis
tra pe cei care 
lucraseră. Ia de- 
pănușatul po
rumbului sau 
mai bine zis 
„se făcură că 
lucrară' din 
moment ce In- 
cheiau ziua pe 
la amiază. Dar 
ziua muncă 
merge. Ar tre
bui însă să nu 
mai meargă...

Text :
FI. CEAUȘESCU

Foto :
M. ANDREESCU

La taifas, 
pe zile-muncă?

r
I
I
I
I
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Note de pe frontul campaniei agricole
Prin tarlaua

...de hirtii

Timpul optim 
al „inventarelor11

Recolta -pe cîmp, 
camioanele-la nuntă ?

I
I
I
I
I 
I
L

Specialiști al Direc
ției agricole și ai Uni
unii cooperatiste ju
dețene Mureș au ple
cat „in corpore" pe 
teren pentru a sprijini 
unitățile agricole să 
efectueze Intr-un timp 
cit mai scurt și fără 
sabat la calitate lu
crările de recoltare, 
de semănat etc. In 
marea lor majoritate 
ei își iac datoria. Dar, 
uneori, prezenta lor 
nu se simte cu nimic. 
Ca în cazul coopera
tivei din Nadeș unde, 
pe tarlalele aflate în

Valea Domnului au 
putrezit și s-au înne
grit cartofii în gră
mezi deoarece au ră
mas neacoperiți în 
cîmp mai bine de 
două săptămîni. Aici 
au fost găsite și gră
mezi din sfecla de 
zahăr recoltată și ui
tată pe cîmp. Ce aș
teaptă consiliul de 
conducere al coope
rativei 7 Și ce contro
lează „controlorii", 
inspectorii, îndrumă
torii de la organele 
agricole județene ? 
Hîrtiile de la sediul 
cooperativei 7

Boala inventarelor 
prelungite și făcute e- 
xact atunci cînd nu 
trebuie a trecut din 
domeniul magazine
lor de mercerie și în 
alte sectoare. Un e- 
xemplu în această 
privință îl oferă Baza 
de aprovizionare nr. 
9 Constanța de unde 
se aprovizionează cu 
piese de schimb pen
tru tractoare și alta 
utilaje întreprinderile 
pentru mecanizarea 
agriculturii din două 
județe : Constanta și 
Tulcea. In campania 
agricolă da toamnă

multe tractoare din 
cele două județe n-au 
putut fi folosite din 
lipsă de piese de 
schimb. La ultima te- 
leconferință de la 
Consiliul Superior al 
Agriculturii s-a spus 
hotărît : să se pună 
capăt inventarului de 
la baza Constanta. 
De ce abia acum a- 
ceastă indicație cînd 
faptul e aproape con
sumat 7 Vinovatilor 
li s-a făcut „inventa
rul". sau au fost 
„sancționați* cu o... 
mustrare severă 7

Este clăi pentru ori
cine că ir. această 
perioadă mijloacele 
de transport sînf ex
trem de solicitate, tar 
folosirea lor cu în
treaga capacitate 
constituie o proble
mă de însemnătate 
majoră. St totuși se 
semnalează cazuri 
cînd autocamioane, 
remorci, căruțe și alte 
mijloace de transport 
sînt tot pe drum, pe 
drum... dar nu încăr
cate cu produse agri
cole. Camionul coo
perativei agricole din 
Sîntioana. ludetul

Mureș, transporta e- 
chipa de fotbal la 
Gornești. Nu este un 
caș singular. Mașina 
cooperativei aqricole 
Crăiești a făcut un 
drum luna pînă la 
Oîmpina pentru tran
sporturi care, oricum, 
puteau fi amînats 
oină după încheierea 
campaniei agricola. 
Cel mai vesel trans
port s-a efectuat cu 
autocamionul coope
rativei agricole Daia, 
care a transportat pe 
nuntașf în comuna 
Saschiz.

I
I
I
II

I

Recolta de porumb 
obținută de membrii 
cooperativei agricole 
„Viată Nouă' din Vi
dele, Județul Teleor
man, este foarte bu
nă. S-ar putea spune 
cinste lor. Dar... Pri
viți acest morman de 
știulețl care se află 
lîngă... o groapă de 
gunoi. Boabele — 
care se desprind cu 
ușurință deoarece 
porumbul este uscat 
— sînt pe jos, ames
tecate cu coceni si 
gunoaie. Șl toate a- 
cestea se petrec sub 
ochii îngăduitori de 
„buni gospodari' al 
membrilor consiliului 
de conducere. Ni
meni de la direcția 
agricolă sau uniunea 
județeană a coope
rativelor nu era în 
comună ca să ia mă
surile cuvenite.

Pe unde vă des- 
fășurați controlul, to
varăși de la județ 7

O mostră 
de „spirit gospodăresc"
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Tovarăși și tovarășe,

La Rafinăria Brazi

O nouă

de cocsare

T e I eg r a m e

Rilm intens de lucru

de osii și boghiuri

La Giurgiu

Mitinguri de doliu

omagiul 
Central 
Român,

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

SOCIALIST UNGAR

liberă 
arătată de 

fericire

în faza de montaj

0 țesătorie modernă

BUCUREȘTI

Am aflat cu mîhnire de moartea tovarășului Alexandru Moghioroș, 
mare luptător al mișcării comuniste și muncitorești din România.

Primiți, stimați tovarăși, condoleanțele noastre și expresia celei 
mai profunde compasiuni. pe șantierul Fabricii

Cuvintarea

Cortegiul funerar în drum spre Mausoleu Foto : M. Andreescu

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI
9

ALEXANDRU

La Mausoleu i un ultim omagiu

BaBKB

Cmntarea tovarășului

Constantin Pirvulescu
Tovarășe și tovarăși,

A încetat să bată inima tova
rășului nostru de luptă și mun
că Alexandru Moghioroș, acti
vist de frunte al Partidului Co
munist Român, al clasei munci
toare, al statului nostru socia
list. Astăzi îl conducem pe ulti
mul său drum și ne despărțim 
cu adîncă durere de el.

Alexandru Moghioroș șl-a 
contopit viața cu cauza eliberă
rii oamenilor muncii, cauza 
partidului comunist, a socialis
mului S-a născut din familia 
unor oameni obidiți și asunriți 
și s-a angajat din fragedă tine
rețe în lupta revoluționară îm
potriva exploatării și oprimării, 
pentru dreptate socială și o via
ță mai bună.

Alexandru Moghioroș s-a for
mat la școala aspră a luptei de 
clasă, s-a afirmat în anii grei 
ai ilegalității, ai înfruntării cu 
burghezia și moșierimea, ca un 
militant înflăcărat și capabil al 
mișcării noastre comuniste. 
Voința sa de luptă nu a putut 
să fie înfrîntă nici de prigoana 
polițienească, nici de anii înde
lungați de detențiune. Aseme- 
nea altor comuniști, care au 
transformat închisorile în școli 
revoluționare, el a înfruntat cu 
demnitate regimul greu al tem
nițelor de la Jilava, Doftana, 
Caransebeș și Tîrgu Ocna, insu- 
flînd celor din jur dîrzenie și 
încredere, cîștigîndu-si pre
țuirea tovarășilor săi de luptă, 
a partidului comunist. Activita
tea lui, a atîtor militanti ai par
tidului, este un exemplu al mo
dului în care Partidul Comunist 
Român a călit cadrele sale. în 
spiritul încrederii în forțele re
voluționare ale poporului, al 
înaltei răspunderi față de partid 
și destinele țării, al principiali
tății comuniste.

Este un merit al partidului 
nostru de a fi ridicat din rîn- 
durile sale, dintre comuniștii

români, maghiari și de alte na
ționalități, cadre valoroase, con
topite pînă la dăruire totală cu 
interesele clasei muncitoare și 
ale poporului, însuflețite de 
adînci sentimente patriotice, și 
internaționaliste, așa cum a fost 
Alexandru Moghioroș.

L-am cunoscut pe Alexandru 
Moghioroș din primii ani ai lup
tei sale revoluționare, de cînd a 
intrat în rîndurile tineretului 
comunist. Am lucrat cu el după 
eliberarea țării, în organele de 
conducere ale partidului. în 
lupta sa politică, în activitatea 
pe care a desfășurat-o ca mem
bru al organelor de conducere 
colectivă ale partidului s-au 
afirmat calitățile sale organiza
torice, spiritul de răspundere, 
pasiunea și dăruirea în muncă, 
străduința de a fi la înălțimea 
sarcinilor, atașamentul față de 
cauza întăririi partidului, a u- 
nității sale, a rolului său con
ducător în societate.

România socialistă de astăzi, 
la ale cărei temelii stau și mun
ca, strădania, jertfa ta, tovarășe 
Moghioroș, este împlinirea cau
zei pentru care ai luptat. Am 
fi vrut să te vedem încă mulți 
ani la postul tău de muncă, dar 
boala te-a răpit necruțător din 
mijlocul nostru. Omagiul pe care 
întregul popor îl aduce memo
riei tale și a tuturor luptători
lor pentru cauza socialismului 
își găsește expresia în avîntul 
muncii creatoare a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor pen
tru înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Neștearsă și luminoasă va ră- 
mîne în inimile noastre aminti
rea lui Alexandru Moghioroș, 
viața sa demnă, de militant de 
seamă al partidului și statului 
nostru.

Adio, Șoni, scumpul nostru 
tovarăș de luptă !

Cuvintarea tovarășului
Janos Fazekas

Stimați tovarăși.

Cu inima adînc îndurerată 
ne despărțim astăzi pentru tot
deauna de vechiul și dragul 
nostru tcvarăș de muncă și de 
luptă, militant încercat și neo
bosit al mișcării muncitorești, 
fiu devotat al partidului, to
varășul Alexandru Moghioroș.

Partidul Comunist Român, 
poporul nostru pierd în per-

soana tovarășului Moghioroș 
un activist de seamă, un revo
luționar pătruns pînă în adîn- 
cul conștiinței sale de un fier
binte patriotism și internațio
nalism proletar, un luptător 
consecvent pentru cauza so
cialismului și comunismului în 
patria noastră, pentru frăția de 
luptă și unitatea de nezdrunci
nat dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare.

întreaga sa viață reprezintă 
un model de slujire cu devota
ment și abnegație a interese
lor celor ce muncesc, de dărui
re deplină pentru cauza edifi
cării societății socialiste pe pă
mîntul scump al patriei. Noi, 
cei care l-am avut tovarăș a- 
propiat de muncă și de luptă, 
l-am cunoscut întotdeauna ca 
pe un comunist înflăcărat, mun
cind cu pasiune toată viața, 
pînă cînd boala grea și înde
lungată l-a smuls din rînduri
le noastre.

întruchipînd în persoana sa 
trăsăturile nobile ale comu
nistului, crescut și format de 
partid dintr-un simplu munci
tor — fiu al unei familii de ar- 
gați maghiari din Salonta — 
în activist de seamă al parti
dului și statului, tovarășul Mo
ghioroș a adus un aport pre
țios la făurirea și dezvoltarea 
orînduirii noastre socialiste.

Evocînd figura sa luminoa
să, nu putem să nu ne amintim 
de activitatea sa perseverentă 
desfășurată pentru traducerea 
în viață a politicii marxist-le- 
niniste a partidului în proble
ma națională, de hotărîrea și 
consecvența cu care a militat 
pentru cultivarea sentimentelor 
de frăție, dragoste și stimă re
ciprocă între oamenii muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din țara 
noastră.

în toate funcțiile pe care le-a 
îndeplinit, fie în organizația re
voluționară a tineretului, fie în 
conducerea partidului și statului 
nostru, tovarășul Moghioroș a 
știut să îmbine fermitatea și 
principialitatea luptătorului co
munist cu o caldă omenie, ofe
rind un minunat exemplu tutu
ror celor care l-au cunoscut.

Prin munca sa neobosită, prin 
răspunderea politică cu care a 
îndeplinit sarcinile primite de 
la partid, tovarășul Moghioroș 
și-a înscris numele printre per
sonalitățile de seamă ale condu
cerii de partid și de stat, cuce
rind dragostea și stima oameni
lor muncii români, maghiari și 
de alte naționalități.

Cuprinși de o adîncă durere, 
ne plecăm fruntea la catafalcul 
tău, scumpe tovarășe Moghioroș, 
care ai trăit, ai luptat și ai mun
cit în așa fel cum ai făgăduit : 
că vei fi pînă la capăt un sol
dat credincios al partidului nos
tru. Ai îndeplinit cu cinste cre
zul tău de viață.

în aceste clipe de profundă 
durere, cînd ne luăm rămas bun 
de la tine, scump tovarăș și 
prieten, ne reafirmăm hotărî
rea că vom sluji cu întregul nos
tru devotament cauza socialis
mului și comunismului în patria 
noastră dragă, România socia
listă.

Adio, iubite tovarăș de muncă 
și luptă I

îți vom păstra veșnică amin
tire, scumpe tovarășe Alexan
dru Moghioroș I (Această frază 
a fost rostită în limba maghia
ră).

Partidul și poporul nostru 
încearcă o adîncă durere; o 
boală grea și necruțătoare a 
smuls dintre noi un prețuit to
varăș de muncă și luptă, un 
credincios fiu al partidului și 
al poporului nostru, un militant 
înflăcărat pentru cauza socia
lismului în România — pe Ale
xandru Moghioroș. Pierdem un 
om a cărui viață a constituit un 
luminos exemplu de slujire de
votată a idealurilor de libertate 
și dreptate socială, de progres 
ale poporului nostru. Ne luăm 
pentru totdeauna rămas bun de 
la unul din acei luptători pe 
care partidul nostru comunist 
i-a crescut și i-a educat, încă 
din anii negri ai ilegalității, în 
spiritul unui nemărginit devo
tament pentru cauza clasei 
muncitoare și a celor ce mun
cesc, a independenței și feri
cirii patriei, a socialismului și 
comunismului.

Ca ostaș al Partidului Comu
nist Român, Alexandru Mo
ghioroș a luptat, din tinerețe, cu 
neînfricare, împotriva exploată
rii și asupririi burghezo-moșie- 
rești, a înfruntat cu dîrzenie 
închisorile, prigoana dezlănțui
tă de clasele dominante împo
triva comuniștilor, a militanți- 
lor revoluționari. întreaga sa 
activitate a fost puternic lumi
nată de o nestinsă dragoste 
pentru popor, pentru patria în 
care s-a născut și a trăit. Via
ța lui Alexandru Moghioroș, 
munca și lupta lui constituie o 
grăitoare expresie a frăției trai
nice dintre oamenii muncii ro
mâni și maghiari, a solidarității 
lor de nezdruncinat în marile 
bătălii sociale pentru răsturna
rea dominației exploatatorilor 
și cucerirea puterii în stat, pen
tru edificarea socialismului pe 
pămîntul patriei noastre.

După eliberarea patriei, Ale
xandru Moghioroș, muncind cu 
înflăcărare și pasiune comunis
tă — în funcțiile de înaltă răs
pundere ce i s-au încredințat 
— a adus o importantă contri
buție la întreaga activitate a 
partidului și statului nostru, do
vedind un înalt spirit de abne
gație, dăruire pentru cauza 
înălțătoare a făuririi României 
noi, socialiste. El a participat 
activ la toate marile acțiuni ale 
partidului nostru — la organi
zarea și conducerea operei de 
industrializare socialistă, la des
fășurarea cu succes a complexei 
acțiuni de cooperativizare a a- 
griculturii și la ridicarea sa
tului românesc, la lupta între
gului popor pentru dezvoltarea 
economiei, științei, culturii, pen
tru făurirea socialismului.

Alexandru Moghioroș a mili
tat neabătut pentru transpu
nerea în viață a politicii parti
dului nostru de întărire conti
nuă a prieteniei și frăției din
tre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, de cimen
tare trainică a unității lor în 
lupta și munca pentru progresul 
și înflorirea patriei comune — 
Republica Socialistă România. 
El și-a adus contribuția la în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru de dezvoltare 
continuă a prieteniei și colabo
rării cu țările socialiste, de în
tărire a solidarității cu toate 
detașamentele mișcării comunis
te și muncitorești internațio
nale.

Cei care l-au cunoscut înde
aproape, în activitatea de zi cu 
zi, pe Alexandru Moghioroș, 
știu cu cîtă convingere și cu 
ce înaltă răspundere muncea el 
pentru traducerea în viață a în-

tovarășului
Troliu

tregii politici, interne șl ex
terne, a partidului și statului 
nostru. Cu toții i-am apreciat 
deosebitele sale calități moral- 
politice, cultivate la înalta școa
lă de educație comunistă a 
partidului nostru.

Poporul nostru acordă o pro
fundă cinstire activității desfă
șurate de Alexandru Moghioroș 
în lupta revoluționară și în 
munca de construcție a socia
lismului. Clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, în
tregul nostru popor nu-i uită 
și nu-i va uita niciodată pe 
acei luptători care, asemeni lui 
Alexandru Moghioroș, și-au 
consacrat întreaga viață, toate 
forțele servirii patriei, înfăptui
rii idealurilor scumpe ale celor 
ce muncesc. Cel mai înalt oma
giu pe care poporul nostru îl 
aduce memoriei acestor luptă
tori este munca hotărîtă pentru

MOGHIOROȘ
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a face să triumfe pe pămîntul 
României idealurile luminoase 
ale socialismului și comunismu
lui, pe care le-au visat șl 
pentru care au muncit și luptat 
cei mai buni fii ai acestui po
por, în rîndurile cărora își în
scrie cu cinste numele și Ale
xandru Moghioroș.

Ne luăm rămas bun de la to
varășul Alexandru Moghioroș 
cu hotărîrea de a munci neobo
sit, de a face totul ca România 
socialistă — la dezvoltarea și 
înflorirea căreia el și-a adus 
din plin contribuția — să se 
înalțe pe noi trepte de civiliza
ție și progres, să pășească tot 
mai hotărît înainte, liberă și 
demnă, pe calea 
partid, spre bunăstare, 
și pace.

Aducîndu-ți astăzi 
din partea Comitetului 
al Partidului Comunist 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri, a poporului 
nostru, îți vom păstra o amin
tire neștearsă, pentru tot ceea 
ce ai dăruit partidului și patriei 
socialiste în întreaga ta viață 
de comunist.

Adio, scumpe tovarășe Ale
xandru Moghioroș I

La Combinatul siderurgic de la 
Galați a început montajul utila
jelor la laminorul de benzi la 
rece. Au fost puse pe fundații 
plăcile de bază pe care urmează 
să se fixeze ca jele laminorului 
propriu-zis și s-a instalat un pod 
rulant pentru manipularea utila
jelor grele și a instalațiilor de ali
mentare cu energie a posturilor 
de lucru. Se execută, de aseme
nea, montajul utilajelor tehnolo
gice la hala de decapare și în 
alte sectoare auxiliare ale viito
rului laminor.

instalație
■>

COMITETULUI CENTRAL
rĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

La Brazi a Început montarea 
pe verticală a primelor coloane 
de înaltă tensiune necesare con
struirii unei instalații de cocsare 
— a doua de acest gen din ca
drul rafinăriei și a treia din țară. 
In 1970, cînd ultimele lucrări vor 
fi încheiate, noul obiectiv va spori 
producția de cocs a țării cu încă 
100 000 tone pe an. O mare parte 
din utilajele viitoarei instalații 
sînt asigurate de industria noas
tră. Materia primă de bază o vor 
constitui gudroanele rezultate din 
prelucrarea țițeiului la rafinărie.

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri au sosit te
legrame din întreaga țară prin 
care se exprimă condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Alexandru Mo- 
ghioroș, vechi militant al miș
cării muncitorești, luptător de
votat pentru cauza socialismu
lui, pentru întărirea și înflorirea 
patriei noastre, și se manifestă 
hotărîrea de a păstra mereu 
vie amintirea acestui fiu credin
cios al poporului, luptător devo
tat pentru cauza socialismului.

Au trimis telegrame de con
doleanțe Comitetele județene ale 
P.C.R. și Consiliile populare 
județene Alba, Hunedoara, Mu
reș și Teleorman, Comitetele 
municipale ale P.C.R. Giurgiu 
și Petroșani, Comitetele de par
tid, Comitetele de direcție, Co
mitetele sindicale și ale U.T.C. 
din uzinele „Semănătoarea",

Șantierul naval din Galați, 
uzinele „Tehnofrig" din Cluj, 
Uzinele mecanice din Timi
șoara, colectivele de muncă ale 
Institutului de cercetări pentru 
viticultură-Valea Călugărească 
și Institutului de cercetări ve
terinare și biopreparate „Pas
teur", cadrele didactice și stu
denții Institutului agronomic 
din Timișoara, Comitetele co
munale de partid și Consiliile 
populare comunale din Sîntana, 
județul Arad, Turia, județul 
Covasna, Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de pro- 
ducție-Covasna, întreprinderea 
agricolă de stat din Odoreu, ju
dețul Satu Mare, Comitetul de 
partid și Consiliul de conducere 
al cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Goicea, ju
dețul Dolj, și alte colective din 
întreprinderi, instituții și uni
tăți agricole.

A fost terminată construcția ha
lelor de forje și prelucrări mecani
ce componente ale Fabricii de osii 
și boghiuri din Balș. Acestea au o 
suprafață de circa 35 000 m p. Con
structorii execută ultimele lucrări 
de finisaj la clădirile auxiliare. In 
același timp, pe una dintre princi
palele linii tehnologice — cea de 
roți — au fost montate toate utila
jele, la o parte dintre ele efectu- 
tndu-se și probele mecanice de func
ționare. Montajul a fost încheiat la 
majoritatea utilajelor și pe linia 
tehnologică de osii, precum și în 
hala de prelucrări mecanice. Se ; 
pregătesc astfel condițiile necesare 
pentru apropiata punere în funcți
une a acestui important obiectiv al 
industriei noastre constructoare de 
mașini.

Mitinguri de doliu au avut loc 
joi la fabrica de mobilă „23 Au
gust" din Tg. Mureș și la In
stitutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice — Fun- 
dulea. în cadrul lor au luat cu- 
vîntul cadre didactice universi
tare, cercetători, muncitori și 
tehnicieni, cetățeni care l-au cu
noscut îndeaproape pe Alexan
dru Moghioroș. Ei au evocat ac
tivitatea pe care a desfășurat-o 
în calitate de activist de partid 
și de stat, subliniind contribuția 
sa la înfăptuirea politicii parti
dului de edificare a socialismu
lui în patria noastră, meritele 
deosebite pe care le-a avut

transformarea socialistă a agri
culturii și modernizarea ei pe 
baza programului elaborat de 
partid. Vorbitorii au reliefat 
personalitatea proeminentă a lui 
Alexandru Moghioroș, activist 
de seamă al partidului, mili
tant neobosit în slujba clasei 
noastre muncitoare.

Participanții au păstrat un mi
nut de reculegere în memoria 
celui dispărut și au adresat te
legrame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, în 
care își exprimă durerea față de 
pierderea suferită prin moartea 
tovarășului Alexandru 
ghioroș.

La Giurgiu a început construc
ția unei noi întreprinderi indus
triale : țesătoria de fibre chi
mice și de bumbac. Ea va rea
liza, în final, cîte 55 milioane 
mp de țesături pe an. Noua în
treprindere urmează să intre în 
funcție cu 50 la sută din capa
citatea de producție, în anul 1971, 
iar un an mai tîrziu cu întreaga 
capacitate. Alături de celelalte 
mari întreprinderi din orașul 
Giurgiu, noua unitate va contri
bui la sporirea producției indu
striale a orașului în ponderea 
economică a județului Ilfov.

Cunoscuta Uzina de mecanică 
fină din Sinaia se află azi în- 
tr-un amplu proces de moderni
zare și sporire a capacității de 
producție. între altele, a început 
construcția unei secții de mare 
capacitate pentru producția de 
pompe de injecție necesare mo
toarelor de mare forță cu care 
sînt echipate locomotivele Diesel 
și instalațiile pentru forajul son
delor la mare adîncime. Noua 
secție — avînd patru nivele cu 
o suprafață totală de peste 4 500 
mp — va fi dotată cu agregate 
de mare productivitate, complet 
automatizate, în cea mai mare 
parte realizate în țară. Din lu
crările actualei etape de dezvol
tare și modernizare a uzinei fac 
parte, de asemenea, reorganiza
rea pe baze științifice a întregului 
flux tehnologic, modernizarea 
transportului de materiale și ma
terii prime.

La sfîrșitul anului 1970, cînd lu
crările vor fi încheiate, capaci
tatea de producție a acestei uni
tăți va spori cu peste 25 la sută.

(Agerpres)

I
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PRIMIRI
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Rădulescu, a pri
mit joi pe ministrul comerțului din 
Grecia, Epaminondas Tsellos, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, precum și 
Jean Ch. Cambiotis, ambasadorul 
Greciei la București.

★
Joi dimineață, ministrul comer

țului din Grecia, Epaminondas 
Tsellos, a avut o întrevedere, la

★

Ministerul Comerțului Exterior, cu 
ministrul Cornel Burtică.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din acest mi
nister, precum și persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete.

în aceeași zi, oaspetele a fost 
primit la M.A.E. de primul adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
George Macovescu.

La ambele întrevederi a fost de 
față Jean Ch. Cambiotis, ambasa
dorul Greciei la București.

★

Mulțumim partidului și statului 
pentru condițiile tot mai bune de muncă 

si viată create tineretului studios
TELEGRAME ADRESATE DE CADRELE DIDACTICE Șl 
STUDENȚII DIN CENTRELE UNIVERSITARE ALE TĂRII 
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEÂUȘESCU

viața internațională
Conferința anuală a F. M. î BRIGHTON

Controversa

Joi la amiază, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Gheorghe 
Rădulescu, a primit pe ministrul 
comerțului șl industriei al Mala-

yeziei, Mohamed Khir Yoharl, care 
se află în vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior. (Agerpres)

întoarcerea din Suedia a delegației 
conduse de primarul general al Capitalei

Delegația Consiliului popular al 
municipiului București, condusă de 
Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, cars a făcut o vizită în 
Suedia, la invitația Comitetului mu
nicipal al orașului Stockholm, s-a 
înapoiat joi seara în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, de vicepreședinți ai Comi
tetului Executiv și de alte persoane 
oficiale. ..^J

★
La sosire, primarul general al Ca

pitalei a făcut o declarație presei, în 
care a arătat : Apreciez vizita în 
Suedia a delegației municipiului 
București ca deosebit de fructuoasă, 
în săptămîna cît a durat șederea 
noastră in această țară, am avut

prilejul să ne întîlnim cu primarul 
orașului Stockholm, doamna Eva 
Remens, președintele Consiliului oră
șenesc, domnul Bengt Ling, cu care 
am avut un util schimb de infor
mații și de păreri asupra rezultate
lor, preocupărilor actuale și proiec
telor în sectoarele administrației, 
sistematizării și comerțului din ca
pitalele țărilor noastre. De aseme
nea, am vizitat în Stockholm între
prinderi specializate în construcția 
de locuințe. Aici am luat cunoștință 
de sistemul de construire, repartizare 
și întreținere a locuințelor aplicat 
în capitala suedeză. Doresc să subli
niez în încheiere că această vizită 
deschide căi multiple pentru cunoaș
terea și împărtășirea reciprocă a 
realizărilor, a experienței înregistrate 
în cele două^municipii în domeniile 
amintite.

(Agerpres)

Președintele Comisiei pentru energia 
atomică a S.U.A. a părăsit Capitala

Joi dimineața a părăsit Capita
la dr Glenn T. Seaborg, preșe
dintele Comisiei pentru energia a- 
tomică a Statelor Unite ale Ame
rică, care, împreună cu un grup de 
specialiști și experți, ne-a vizitat 
țara ca răspuns la vizita făcută în 
toamna anului trecut în S.U.A. de 
acad. Horia Hulubei, președintele 
Comitetului pentru energia nucle
ară.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, savantul american a fost 
salutat de acad. Horia Hulubei, de 
prof. Ioan Ursu, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului pentru ener
gia nucleară, directorul Institutu

lui de fizică atomică, de academi
cieni și alți oameni de știință.

Erau prezenți membri ai Amba
sadei S.U.A la București.

(Agerpres)

Cu prilejul deschiderii noului 
an de învățâmînt universitar, ca
drele didactice și studenții din cen
trele universitare ale țării au trimis 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu telegrame prin care își 
exprimă recunoștința față de parti
dul și statul nostru pentru condi
țiile tot mai bune de muncă și 
viață create tineretului studios și se 
angajează să muncească cu rîvnă și 
perseverență pentru a se pregăti te
meinic să devină constructori de nă
dejde ai societății noastre socialiste.

Corpul profesoral și Studenții, se 
spune în telegrama centrului uni
versitar ieșean, animați de un devo
tament nețărmurit față de partid, își 
manifestă hotărîrea de a asigura în
deplinirea cu succes a sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea al P.C.R. 
învățămîntului superior din patria 
noastră. Vom pune în centrul aten
ției noastre — se spune în telegramă 
— preocuparea pentru însușirea a tot 
ce este mai valoros în domeniul cul
turii, științei și tehnicii contempo
rane, pentru îmbunătățirea continuă 
a procesului instructiv-educativ. Vom 
promova un climat de exigență, de 
înaltă responsabilitate în întreaga 
activitate pe care o desfășurăm pen
tru a putea răspunde în tot mai 
mare măsură nevoilor societății 
noastre socialiste.

Sîntem profund recunoscători 
partidului și statului nostru, se sub
liniază în telegrama cadrelor didac
tice și studențimii brașovene, pentru 
grija cu care sîntem înconjurați, 
pentru eforturile făcute în vederea 
dezvoltării bazei materiale a învă
țămîntului concretizate în labora
toare cu instalații și aparate mo
derne, biblioteci bine dotate cu ma
nuale și publicații de specialitate, 
condiții minunate de muncă, viață 
și studiu. Institutul politehnic Bra
șov — creație a regimului nostru 
socialist — și alături de el Institu
tul pedagogic își concentrează în
treaga atenție în direcția instruirii 
și educării unor noi promoții de spe-

A apărut revista
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cialiști entuziaști, cu un înalt nivel 
științific și ideologic.

Cadrele didactice și studenții — 
se arată în telegrama Institutului 
de mine-Petroșani — își unesc gla
surile lor cu cele ale întregului po
por pentru a-și exprima și cu acest 
prilej totala lor adeziune față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, politică 
profund pătrunsă de înalte idei 
umaniste și spirit internaționalist, 
față de viitorul omenirii. La acest 
început de nou an universitar, 
corpul didactic șl studenții Institu
tului de mine Petroșani se angajează 
să-și înzecească eforturile pentru a 
îndeplini cu cinste și demnitate înal
tele sarcini ce le revin în opera de 
dezvoltare multilaterală a societății 
socialiste în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

Datorită grijii permanente a parti
dului și guvernului față de dezvol
tarea și modernizarea învățâmîntu- 
lui de toate gradele — se mențio
nează în telegrama cadrelor didac
tice și a studenților 
Mare — la deschiderea 
an universitar avem 
de a sărbători și 
activității celui de-al doilea institut 
de învățămînt superior din munici
piul nostru, institutul de subingincri, 
a cărui înființare răspunde unui 
deziderat important privind asigura
rea cu cadre de specialiști a princi
palului sector al economiei județului 
nostru — extracția și prepararea mi
nereurilor neferoase. Vă adresăm în 
aceste momente cele mai calde mul
țumiri pentru atenția d'.osebită pe 
care o manifestați față de înflorirea 
continuă a învățămintului nostru su
perior.

însuflețiți cetățenește de idealurile 
umanismului socialist — se arată în 
telegrama Institutului pedagogic de 
trei ani din Pitești — în această zi 
sărbătorească ne exprimăm încrede
rea nestrămutată în politica marxist- 
leninistă a partidului nostru, adeziu
nea unanimă la programul luminos 
stabilit de Congresul al X-lea și asi
gurăm conducerea de partid, pe dum
neavoastră personal, respectate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
îndeplini cu înalt simț de răspun
dere sarcinile ce ne revin pe drumul 
perfecționării școlii românești și for
mării viitoarei generații de construc
tori ai comunismului m România.

din Baia 
actualului 
satisfacția 
începerea

Cronica zilei
Sub auspiciile Asociației artiș

tilor fotografi, joi după-amiază a 
avut loc, la Galeriile din str. Bre- 
zoianu, vernisajul unei expoziții 
de fotografii artistice din R.D. 
Germană. Expoziția se înscrie în 
cadrul Zilelor culturii din R.D. 
Germană, organizate în țara 
noastră cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării R.D.G.

La vernisaj au luat cuvîntul 
ing. Silviu Comănescu. secretar 
general al Asociației artiștilor 
fotografi din România, și Jiirgen 
Adler, atașat cultural al Amba
sadei R.D. Germane la București.

La manifestare au luat parte 
reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură, ziariști.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★

întreprinderea cehoslovacă de 
comerț exterior „Motokov" din 
Praga prezintă în zilele de 2 și 3 
octombrie, în cadrul unei expoziții 
tehnice, autocamioane și autobuze 
realizate de industria acestei țări.

în cadrul expoziției, care este 
organizată la Stadionul „23 Au
gust" din Capitală, sînt expuse pro
duse ale uzinelor „Skoda", „Tatra" 
și „Avia“.

★

în zilele de 16, 17 și 18 octombrie 
1969 se vor desfășura la București 
în Sala mică a Palatului lucrările 
Congresului național de obstetrică 
și ginecologie.

Pe lîngă specialiștii din țară vor 
participa cu această ocazie și nu
meroși oaspeți, personalități știin
țifice de peste hotare.

Delegații asociațiilor și societăți
lor de medicină sportivă din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, România 
și Turcia, prezenți la cel de-al 
II-lea Congres european de medi
cină sportivă, s-au întrunit joi, în 
cadrul unei „mese rotunde", la se
diul Uniunii medicale balcanice.

La reuniune, care a fost prezi
dată de dr. N. Paparescos, preșe
dintele Asociației din Grecia, a par
ticipat prof. J. Kral, secretar gene
ral al Federației internaționale de 
medicină sportivă.

Cu acest prilej, dr. docent M. 
Popescu-Buzeu, secretar general al 
Uniunii medicale balcanice, a fă
cut o expunere asupra activității 
uniunii. în urma dezbaterilor, care 
au avut loc în continuare, s-a luat 
hotărîrea ca medicii sportivi din ță
rile balcanice să-și desfășoare în 
viitor activitatea sub egida Fede
rației internaționale de medicină 
sportivă și a Uniunii medicale bal
canice. (Agerpres)

IOAN AVRAM : Dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini în 
pas cu cerințele tehnicii moderne ; 
VASILE VÎLCU : Marele potențial 
de progres al agriculturii coopera
tiste ; DR. CONSTANTIN ENA- 
CHE : Aspecte actuale ale repro
ducției socialiste a forței de mun
că ; DR. MIHAIL LEVENTE : Ba- 
zele obiective ale colaborării eco
nomice a României cu țările siste
mului socialist mondial ; I. RACH- 
MUTH, membru corespondent al 
Academiei : Unele probleme ale 
„tipurilor de preț” : ST MÎNAS- 
TIREANU : Aria competențelor
întreprinderilor și colaborării in
terdepartamentale în cadrul co
merțului exterior : DR. CEZAR 
BASNO : Organizarea zonală a
aprovizionării, factor de reducere 
a nivelului mijloacelor circulante 
în construcții ; DR V.V. TOPOR : 
Fundamentarea structurii organi
zatorice a întreprinderilor agri
cole.

DEZBATERI : Evaluări critice
marxiste asupra gîndirii economice 
burgheze contemporane ; Mobilita
te, operativitate și simț de răspun
dere în prevenirea și valorificarea 
stocurilor supranormative ; Planifi
carea și modelarea prețurilor ; 
Probleme actuale privind econo
mia țărilor în curs de dezvoltare.

ÎNSEMNĂRI ; GHEORGHI BA- 
BURSCH1 (Sofia) : Economia R. P. 
Bulgaria în cel de-al 25-lea an al

revoluției socialiste ; MARINA RU- 
DĂREANU : Economia R. P. Chi
neze la a 20-a aniversare de la 
victoria revoluției populare și pro
clamarea republicii ; DR. WOLF
GANG HENKER (Berlin) : Econo
mia R. D. Germane la două dece
nii de existență ; DR. GH. M. 
PREDA Eficiența folosirii tehnicii 
nucleare în industria construcțiilor 
de mașini.

CRITICA Șl BIBLIOGRAFIE : 
Acad VASILE MALINSCHI : 
Un sprijin prețios în activitatea 
cadrelor economice (Dicționar sta
tistic-economic. D.C.S. 1969) ; DR. 
N. S. STANESCU : Decalajele e- 
conomice într-o cercetare aprofun
dată (Gheorghe Badrus „Deca
laje in Occident" - Editura știin
țifică, 1969) ; C. GAVRILESCU : 
Finanțele publice capitaliste într-o 
valoroasă sinteză (Iulian Văcărel : 
„Tendințe în evoluția postbelică a 
finanțelor publice. Țări capitaliste 
dezvoltate. Țări în curs de dezvol
tare" — Editura politică, 1968) I 
VASILE PORUMBESCU : Dialec
tica „instrumentării viitorului" în 
societatea capitalistă (Iosif Anghel 
și Sorica Sava ; „Planificarea ca
pitalistă". — Editura științifică, 
1968) i L. TARNOVSCHI : Progre
sul tehnic și capitalismul contem
poran <„Implicații social-economice 
ale progresului tehnic In capita
lism" — Editura politică 1968).

Conștienți de mărețele sarcini ce 
ne revin — .se spune în telegrama 
colectivului cadrelor didactice și stu
denților din Institutul pedagogic din 
Bacău — manifestăm profundul nos
tru atașament față de Partidul Co
munist Român, de Comitetul său 
Central și vă asigurăm pe dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că, sub conducerea șl în
drumarea dascălilor noștri, ne vom 
pregăti cît mai temeinic pentru a de
veni cadre didactice destoinice, capa
bile să îndrume noile generații de 
elevi spre comorile culturii și știin
ței, să le educe în spiritul dragostei 
față de patrie și partid.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 4, 5 șl 6 oc

tombrie. In țară : Vreme răcoroasă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, mal frecvente în jumăta
tea de nord-est a țării. In regiunea de 
munte lapoviță la începutul intervalu
lui. Vînt slab, pînă la potrivit, predo- 
mlnînd din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 șl plus 8 grade, tar maxi
mele între 12 șl 20 grade, Izolat mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. Local 
brumă. Mal frecventă în jumătatea de 
nord In București : Vreme relativ ră
coroasă, cu cerul temporar noros. Va 
ploua slab la începutul intervalului. 
Vînt potrivit. Temperatura în scădere 
la început, apoi în creștere ușoară.

DRUMUL

cinema

• Teatrul Național .,1. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Enigma 
Otiliei — 20, (sala Studio) : Cine 
ești tu 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20, (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfîntul Mitică Blajinu 
— 20.
• Teatrul ,C. I. Nottara* : La 
ciorba de potroace — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică” (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Victoria) : Femei, fe
mei, femei — 19,30.

• La nord prin nord-vest : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 3001)
— 16,15, (seria de bilete 3002) — 
19,45, PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21, FESTIVAL — 8.30 ; 11,30 ; 14 30; 
17,’30 ; 20,30.
© Angelica șl sultanul : REPU
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 
(la ora 20,30 gala filmului german 
„Morțil rămîn tineri”) BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30; 
18 45 ; 21, MELODIA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20 30.
q Omul care valora miliarde : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13.30; 
16 ; 18,30 ; 21,45, GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,4! 16 15 ;
18.30 ; 20,45, TOMIS 11.15 :
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.30.

© Omul, orgoliul, vendetta : FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20 30, 
FEROVIARUL — 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45;
12.15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20.
© Maraton : VICTORIA — 8,30 ;
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© My fair lady : CENTRAL — 
9 30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
© Memento ; LUMINA — 9.30—
15.45 în continuare, 18,30 ; 20,45.
© Un glonte pentru general : 
GIULEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30, AU
RORA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
© Comisarul X șl banda .,Trei 
cîlni verzi" : DOINA — 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Micii luptători : UNION — 15,30; 
18 ; 20,30.
© Tigrul : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA — 
9,15—16 în continuare ; 18.15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 15—16 în continuare;
18.15 ; 20,30.
© Dragoste la Las vegas : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15 ;
17.45 ; 20, COTROCENI - 15,30 ;
18 ; 20,30.
© Vîrsta Ingrată : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Creola, ochii-ți ard ca flacărai 
DACIA — 8 45—20,30 în continuare, 
CRINGAȘI — 15 30 ; 18 ; 20,15.
© Soarele vagabonzilor : BUCEGI
— 9 ; 11 15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45, ARTA - 9—15,30 în conti
nuare ; 18 ; 20,30.
© De 2 x 8 minute despre Timi
șoara ; De la Prislop la Gutin ; 
Puii în primejdie ; Pe Arieș ; Mu
gurii ; Nămolul de Techirghlol ; 
Variațiuni ; Sărutări - TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
© Noaptea generalilor : UNIREA
— 15,30 ; 19.
© Sherlok Holmes : LIRA — 15.30; 
18 ; 20,15.
© Cavalerii aerului : 
SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
© Rio Bravo : PACEA - 15.30 ; 19. 
© Prințul negru î VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Omul momentului î MOȘILOR

— 15 30 ;
15,30 ; 18 ; 20.30.
0 Discuție bărbătească : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
© Omul cu ordin de repartiție : 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Profesioniștii : VITAN — 15,30; 
18 ; 20,30.
o O chestiune de onoare : POPU
LAR - 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS 
— 15,30 ; 18 ; 20.15.
© Tinerețe fără bătrînețe : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

20,00 — Limba rusă (reluare).
10,25 — Limba spaniolă (reluare).
10.50 — închiderea emisiunii de.di

mineață.
18.00 — Buletin de știri.
18,05 — Lumea copiilor. Lanterna 

magică: „Primăvara”, „Că
lăreții curajoși" și „Lec
ția de vioară”.

18,30 — De la strămoși pentru ne- 
' poți : Vîlcea. Gheorghe Bo- 

bei, Constantin Popian, 
Maria Bîrzescu șl un grup 
vocal din Călimănești, cu- 
noscuți rapsozi al acestor 
meleaguri, vor prezenta 
balade și obiceiuri speci
fice acestor locuri vîlcene. 
Prezintă Vasile Donose.

18 55 - Publicitate.
19,00 — Tele-universitatea. Ciclul 

..Viața".
— Telejurnalul de seară o 

Actualitatea în agricultură 
— ediție specială.

— Film pentru cinefili : „Ser
vitorul” în regia lui Joseph 
Losey.

22,00 — Reflector.
22,20 — Mult e dulce și. frumoasă, 

Emisiune de limbă română 
de conf. dr. Sorin Stati.

22,45 — Telejurnalul de noapte 
buletinul meteorologic.

23.00 — închiderea emisiunii.

20,00

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Raportul privind ajutorul economic 
acordat țărilor lumii a treia prezentat 
Conferinței anuale a F.M.I. la Wa
shington a stîmit serioase obiecțiuni 
din partea reprezentanților statelor în 
curs de dezvoltare, deoarece în el se 
preconizează condiționarea asistenței 
financiare de exercitarea unui control 
demografic în țările respective.

Vorbind în numele țărilor latino- 
arnericane și Filipinelor, Abdon Espi
nosa, ministrul columbian al finanțe
lor, s-a declarat împotriva oricărei 
asemenea condiționări. Vorbitorul a 
afirmat că soluționarea creșterii de
mografice „trebuie să rămînă o pro
blemă dependentă de evoluția fiecărui 
stat". El a calificat drept „inaccepta
bilă" orice discriminare ce ar putea 
fi făcută sub acest aspect de Banca 
Mondială în acordarea creditelor. 
O asemenea concepție, a subliniat 
Abdon Espinosa, ar echivala cu igno
rarea de către organismele internațio
nale a dreptului suveran al fiecărei 
națiuni de a elabora propriile formule 
de dezvoltare conform prerogativelor 
inalienabile și ținînd cont de diverșii 
factori economici, sociali, politici și 
morali.

în discursul său, Sherif Belkasem, 
ministrul algerian al finanțelor și pla-

nificării, a cerut ca ajutorul financiar 
al statelor dezvoltate pentru țările în 
curs de dezvoltare să fie gratuit. El a 
relevat că dobînda din ce în ce mai 
ridicată a asistenței financiare nu face 
decît să agraveze disparitățile dintre 
țările bogate și cele sărace. Ministrul 
algerian a cerut ca Banca Mondială 
să respecte de acum înainte suvera
nitatea și autonomia politică a țărilor 
care fac apel la sprijinul acestui or
ganism.

Intr-un comunicat dat publicității 
la Washington, adunarea anuală a 
„grupului celor zece" (organism fi
nanciar ce cuprinde Anglia, Belgia, 
Canada, Franța, R. F. a Germaniei, 
Italia, Japonia, Olanda, Suedia și 
Statele Unite) a anunțat sprijinul 
său pentru sporirea cotelor din ca
drul Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.). (Cotele F.M.I. sînt acele 
sume pe care țările membre le de
pun în fondul organizației).

Comunicatul adaugă că miniștrii 
de finanțe au făcut un schimb de 
păreri asupra evoluției situației mo
netare actuale, inclusiv a activității 
burselor și a creșterii dobînzilor. In 
schimb, nu se face nici o precizare 
în legătură cu poziția F.M.L față de 
situația creată în urma hotărîrii gu
vernului R. F. a Germaniei de a lăsa 
cursul mărcii vest-germane să se sta
bilească în funcție de jocul cererii 
și al ofertei.

în jurul aderării 
Marii Britanii 

la Piața c®m»ă

DISPUTA PRIVIND STATUTUL 
GIBRALTARULUI CONTINUĂ

Notă de protest spaniolă adresată 
secretarului general al 0. N. U.

MADRID 2 (Agerpres). — în le
gătură cu refuzul Marii Britanii do 
a decoloniza Gibraltarul pînă la 1 
octombrie, așa cum îl cerea o reco
mandare a Adunării Generale a 
O.N.U., din Madrid se anunță că mi
nistrul de externe spaniol, Fernando 
Maria Castiella, a adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, o 
notă de protest. Marea Britanie este 
acuzată în notă de încălcarea auto
rității O.N.U. și de transformarea a- 
cestui mic teritoriu într-o puternică 
bază navală, cu un efectiv militar de 
10 000 de oameni. Nota precizează că 
Spania își rezervă dreptul de a lua 
orice alte măsuri, după cele între
prinse recent, pe care le va considera 
necesare după refuzul guvernului bri
tanic de a ceda Gibraltarul.

Purtătorul de cuvînt al Ambasa
dei britanice din Madrid a dezmin
țit majoritatea datelor cuprinse în 
nota spaniolă și, reafirmînd pozi
ția britanică, a susținut că Adunarea 
Generală a O.N.U. nu a făcut decît 
o simplă recomandare, care nu are 
greutatea unei dispoziții a Consiliu- 

I lui de Securitate. Purtătorul de cuvînt 
s-a referit la rezultatele referendumu
lui din 10 septembrie 1967, care ar fi 
demonstrat dorința populației Gi- 
braltarului de a menține legăturile 
actuale cu Marea Britanie.

Pe de altă parte, din Madrid se 
anunță că Spania a întrerupt 
miercuri toate comunicațiile telefo
nice cu Gibraltarul, pe un termen 
nedefinit. Această măsură se adaugă 
la cele luate anterior, constînd din 
închiderea frontierei dintre teritoriul 
Spaniei și Gibraltar și blocarea tra
ficului pe cale maritimă dintre Spa
nia și colonia britanică.

Intr-o notă diplomatică remisă 
joi Ambasadei spaniole din Londra, 
guvernul britanic a protestat în ter
menii cei mai energici împotriva ho- 
tărîrii guvernului spaniol de a în-

în tntîmpinarea 
aniversării

în-trerupe comunicațiile telefonice 
tre Spania și Gibraltar.

Un purtător de cuvînt al Foreign 
Office-ului a precizat că Marea Bri- 
tanie a protestat, în același timp, pe 
lîngă secretarul general al Uniunii 
internaționale a telecomunicațiilor 
cu sediul la Geneva pentru faptul că 
nu a informat imediat guvernul en
glez în legătură cu hotărîrea guver
nului spaniol de a întrerupe legătu
rile telefonice cu Gibraltarul.

LONDRA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmite 1 
Continuînd examinarea documen
tului principal intitulat : „Agen
dă pentru o generație”, Conferința 
anuală a Partidului laburist de la 
Brighton a luat în dezbatere, joi, 
capitolele privitoare la problemele 
sociale, ajutorul pentru străinătate, 
precum și cooperarea dintre Partidul 
laburist și guvern.

Lucrările de după amiază au fost 
dominate de dezbaterile aprinse în 
problema aderării Marii Britanii la 
Piața comună. Numeroși vorbitori, 
printre care personalități laburista 
de frunte ca Douglas Jay, fost mi
nistru al comerțului, și Jack Jones, 
secretarul general al sindicatului 
muncitorilor din transporturi și al 
muncitorilor necalificați, au respins 
ideea intrării în Comunitatea Econo
mică Europeană, ca fiind dăunătoare 
pentru economia britanică, în timp 
ce adepții proiectului, printre care și 
George Brown, viceliderul partidu
lui, au pledat în favoarea candidatu
rii pe motive că într-un termen mai 
lung ar prevala anumite avantaje. 
In rezoluția adoptată de conferință 
la acest punct se cere guvernului ca 
„în orice negocieri pentru calitatea 
de membru al Comunității Economi
ce Europene să insiste asupra unor 
garanții adecvate pentru balanța de 
plăți a Marii Britanii, costul vieții, 
sistemele de sănătate și securitate 
socială, precum și puterea de a lua 
decizii Independente în politica eco
nomică și externă".

Pe linia celor cuprinse în „Agendă 
pentru o generație" Michael Stewart, 
ministrul afacerilor externe și Com- 
monwealthului, a făcut o expunere 
succintă a poziției guvernului labu
rist în cîteva probleme internațio
nale După ce a subliniat necesitatea 
reducerii încordării în Orientul Mij
lociu, Michael Stewart s-a referit la 
perspectiva tratativelor în domeniul 
dezarmării. Referindu-se la propu
nerea țârilor membre ale Tratatului 
de la Varșovia de a se convoca o 
conferință în problema securității 
europene, el a spus : „Credem că 
negocierile pot începe", adăugind în 
același timp că, date fiind legătu
rile pe care Marea Brltanie le are 
cu N.A.T.O., este de părere că S.U.A. 
ar trebui să fie reprezentate la o 
asemenea conferință.

ROMA

Sulmona și Constanța

BELGRAD 2. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite. în 
întîmpinarea aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea capitalei R.S.F. Iugo
slavia de sub jugul fascist, la Belgrad 
au loc numeroase manifestări cultural- 
artistice. Miercuri a început Festiva
lul internațional de folclor, la care 
participă formații artistice din mai 
multe țări, printre care și ansamblul 
„Balada" din București. Joi, la Biblio
teca centrală s-a deschis o expoziție de 
fotografii „Belgrad 1944—1969".

2 (Ager-
Președintele 

Republicii 
Amintore 

la

ROMA 
preș). — 
Senatului 
Italiene, 
Fanfani, a primit
„Palatul Madama", se
diul Senatului, dele
gațiile orașelor înfră
țite Sulmona și Con
stanta. La ceremonie 
a fost prezent amba
sadorul României la 
Roma, Iacob lonașcu. 
Cu această ocazie au 
rostit cuvintări pri
marul orașului Sul-

mona, dr. Paolo di 
Bartolomeo, și loan 
Popa, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului 
Executiv al Consiliu
lui popular al muni
cipiului Constanța.

Primarul Paolo di 
Bartolomeo a oferit 
președintelui Senatu: 
lui — inițiatorul re
lațiilor de prietenie 
dintre Constanța și 
Sulmona — medalia de 
aur, simbol al înfră-

firii celor două ora
șe.

Amintore Fanfani s 
transmis urări de fe
ricire și prosperitate 
poporului român și a 
exprimat speranța că 
înfrățirea orașelor Sul- 
mona și Constanța, 
legate de numele ma
relui poet Ovidiu, va 
deveni făclia tradiți
onalei prietenii din
tre popoarele român 
și italian.

Date asupra următorului 
zbor „Apollo"

DECLARAȚIA PROGRAM

ft NOULUI GUVERN GHANEZ
CAPE KENNEDY 2 (Agerpres). — 

Astronauții americani, Charles Con
rad și Alan Bean, doi din cei trei 
membri ai echipajului navei „Apollo- 
12“, au declarat miercuri în cadrul 
unei conferințe de presă că speră ca, 
la 19 noiembrie să aselenizeze lin în 
apropierea epavei sondei lunare ame
ricane „Surveyor-3". Ei au arătat 
că speră, de asemenea, ca re
zervele de oxigen să le fie suficiente 
pentru a parcurge distanța de la lo
cul aselenizării modulului lunar pînă 
la epava „Surveyor" — cîteva sute de 
metri. Cei doi astronauți vor încerca, 
cu ajutorul unor instrumente speciale, 
să demonteze unele piese ale sondei 
spațiale „Surveyor", ce a aselenizat 
lin pe suprafața Lunii în aprilie 1967, 
pentru a le readuce pe Pămînt.

Lansarea lui „Apollo-12" este pre
văzută pentru 14 noiembrie ora 16,22 
Gmt. Pe data de 19 noiembrie, Ia ora 
6,57 Gmt, modulul lunar avînd la 
bord pe Conrad și Bean va aseleniza, 
în timp ce Richard Gordon, în cabina 
principală, va gravita în jurul Lunii 
la o altitudine de 110 kilometri. As
tronauții americani speră ca, în timpul 
misiunii lor pe Selene, să poată uti
liza camere de televiziune în culori. 
Pînă în prezent, N.A.S.A. nu a omo
logat însă nici un model de asemenea 
camere de luat vederi. în încheiere, 
cei doi membri ai echipajului lui 
„Apollo-12" au declarat că, în pre
zent, se antrenează pentru recoltarea 
celor mai interesante probe geologice 
lunar»

ACCRA 2 (Agerpres). — Adunarea 
Națională a Ghanei, aleasă la 28 au
gust, s-a întrunit joi în prima sa se
siune pentru a asculta declarația pro
gram a noului guvern civil format de 
premierul Kofi Busia. în declarația 
program, Kofi Busia a subliniat că 
Ghana va promova o politică de neu
tralitate și va milita pentru dezvolta
rea relațiilor atît cu țările din Vest, 
cît și cu cele din Est. El a subliniat 
că guvernul său va acorda o aten
ție deosebită consolidării relațiilor cu 
țările vecine africane.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Cuvîntarea șefului delegației române
NEW YORK 2. — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite : 

Joi au continuat dezbaterile de politică generală în Adunarea Generală a 
O.N.U. In ședința de dimineață au luat cuvintul șefii delegațiilor României, 
Indiei, Pakistanului și Republicii Mali.
în cuvîntarea sa, conducătorul de

legației române, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a sub
liniat semnificația sărbătoririi în a- 
cest an a împlinirii unui sfert de 
veao de la eliberarea României de 
sub jugul fascist, marile realizări 
obținute în acești ani în înflorirea 
multilaterală a țării și perspectivele 
progresului ei continuu. Referin- 
du-se la politica externă a țării 
noastre, vorbitorul a declarat: Ca 
țară socialistă, România situează, 
în mod firesc, în centrul politicii 
sale externe dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, cu care împărtă
șește aceeași concepție și aceleași 
teluri. Totodată, acționînd în spiri
tul coexistenței pașnice, țara noastră 
promovează consecvent o politică 
activă de lărgire a colaborării pe 
tărîm economic, politic, cultural și 
tehnico-științific cu toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială.

Atribuind coexistenței pașnice un 
sens activ, conducătorii României 
au întîlniri, convorbiri șl tratative 
eu șefi de state și guverne, cu per
sonalități de seamă din numeroase 
țări ale lumii, fiind încredințați că 
aceasta este calea care conduce la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, la 
creșterea încrederii și la normaliza
rea climatului politic internațional.

România așează la baza relațiilor 
sale cu toate statele respectarea 
strictă a principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, cores
punzător intereselor și' aspirațiilor 
sale vitale.

Experiența relațiilor politico-diplo- 
matice ale țării mele din ultimii ani, 
viața internațională în general ne 
Îndreptățesc să afirmăm că dacă se 
pornește de la respectarea acestor 
principii se pot dezvolta raporturi 
bune între toate statele, indiferent de 
mărimea sau potențialul lor. Obser
varea strictă a acestor principii asi
gură cadrul internațional optim dez
voltării capacității creatoare și înflo
ririi economice și spirituale ale fie
cărei națiuni și, în același timp, con
stituie cheia de boltă a statornicirii 
unor relații de încredere și colabo
rare între state, a întăririi legalității 
internaționale. Evoluția vieții inter
naționale a arătat și arată că instau
rarea fermă a acestor principii în ra
porturile dintre state, abolirea defi
nitivă a politicii de dominație și pre
siuni, asigurarea condițiilor ca fie
care națiune să-și poată alege liber 
calea dezvoltării sale constituie in 
zilele noastre condiția fundamentală 
a păcii, securității și cooperării in
ternaționale.

Intre principiile de bază. care de
finesc cadrul de desfășurare a ra
porturilor dintre națiunile suverane 
și egale în drepturi care compun co
munitatea internațională, principiul 
cooperării consacrat printre normele 
fundamentale ale Cartei O.N.U. ac
ționează cu o vigoare mereu cres- 
cîndă în raporturile internaționale ac
tuale.

Un rol și o însemnătate deosebită 
revin cooperării internaționale în 
sprijinirea dezvoltării economice și 
sociale a țărilor în curs de dezvol
tare, în înlesnirea și impulsionarea 
acestui proces.

Numeroase împrejurări ale vieții 
politice contemporane atestă capaci
tatea statelor, indiferent de mărimea 
lor, de a aduce o contribuție pozi
tivă la reglementarea problemelor in
ternaționale, la influențarea eveni
mentelor în direcția unui curs Jio- 
tărît spre destindere, spre însănăto
șirea climatului internațional.

Subliniem din nou necesitatea re
stabilirii drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze la Orga
nizația Națiunilor Unite și în Jnsti- 
tuțiile sale specializate și.a înlătura- 
rii îndelung amînată dar inevitabilă 
a trimișilor lui Cian Kai-Și de pe 
locul pe care îl ocupă în mod ile
gal — a declarat Corneliu Mănescu. 
scoțînd în evidență că pentru a 
oferi perspectiva unor rezolvări efi
ciente, trainice, orice abordare rea
listă a marilor probleme ale lumii 
contemporane reclamă participarea 
acestui mare stat socialist. Resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U., în favoarea 
căreia România s-a pronunțat cu con
secvență, ar contribui la întărirea or
ganizației noastre, la creșterea efica
cității și prestigiului ei în lume.

Considerăm ca fiind de o deosebită 
Importanță pentru evoluția situației 
în Europa și în lume normalizarea 
relațiilor cu Republica Democrată 
Germană și primirea ei în O.N.U. 
Prezența celor două state germane 
în organizație ar favoriza participa
rea lor activă pe bază de egalitate 
la viața internațională și ar avea 
efecte pozitive asupra activităților 
Națiunilor Unite. România, împre
ună cu alte state, a cerut în repe
tate rînduri retragerea trupelor stră
ine care, sub steagul O.N.U., ocupă 
Coreea de Sud, și desființarea așa- 
zîsei comisii a Națiunilor Unite pen
tru unificarea și refacerea Coreei.

Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei s-a referit apoi la necesi
tatea lichidării ultimelor vestigii ale 
colonialismului, respectării dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, de a-și alege calea 
dezvoltării sale social-politice. El a 
amintit că guvernul Republicii ■So
cialiste România a sugerat Comite
tului pregătitor pentru a 10-a aniver
sare a Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoa
relor coloniale să propună ca viitoa
rea sesiune a Adunării Generale să 
recomande măsuri eficiente în vede
rea lichidării definitive a rămășițe
lor sistemului colonial.

Exprimînd deplina solidaritate cu 
popoarele care luptă pentru libertate 
și independență națională, România, 
a continuat vorbitorul, condamnă cu 
hotărîre politica de apartheid și dis
criminările rasiale promovate de 
cercurile conducătoare din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia de sud. po
litica de opresiune colonială din Na
mibia, Angola și Mozambic.

în legătură cu problema reducerii 
discrepanțelor dintre țările avansate 
și cele în curs de dezvoltare, vor
bitorul a arătat că programul celui 
de-al doilea deceniu al dez
voltării reprezintă o încercare 
de a aborda în mod concertat 
și în perspectivă problemele econo
mice și sociale ale țărilor în curs de 
dezvoltare. După convingerea noas
tră — a spus el — O.N.U. și institu
țiilor sale specializate le revine un 
rol important în îndeplinirea cu suc
ces a acestui program.

Pronunțîndu-se în favoarea elimi
nării din viața internațională a for
ței și a metodelor bazate pe forță, 
vorbitorul a declarat: Falimentul po
liticii de forță este pe deplin ilustrat 
de eșecul intervenției străine în 
Vietnam în fața voinței nestrămutate 
a poporului vietnamez de a-și apăra 
drepturile și de a alege și urma liber 
calea dezvoltării sale sociale și po
litice, mobilizîndu-și toate energiile 
și opunîndu-se intervenției Statelor 
Unite ale Americii cu dîrxenia pa 
care o poate genera numai credința 
într-o cauză justă, poporul vietna
mez a demonstrat cu puterea grăi
toare a faptelor că un popor care 
își apără dreptul sacru la o viață li
beră și independentă nu poate fi în- 
frînt.

Interesele păcii cer ca reglemen
tarea conflictului din Vietnam să se 
înfăptuiască pe calea soluționării po
litice, la masa tratativelor, cu respec
tarea strictă a intereselor naționale 
fundamentale ale poporului vietna
mez. Ne exprimăm speranța că tra
tativele de la Paris vor duce la în
cetarea războiului și la retragerea 
trupelor străine din Vietnam, cre- 
îndu-se astfel condiții ca poporul 
vietnamez să-și rezolve treburile in
terne, inclusiv problema reunificăril 
patriei, în conformitate cu dreptul 
său inalienabil de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un amestec din 
afară. Poporul român a acordat și 
va acorda și în viitor întregul său 
sprijin poporului vietnamez în lupta 
sa dreaptă pentru apărarea indepen
denței și libertății patriei.

Abordînd situația din Orientul 
Apropiat, Corneliu Mănescu a ară
tat că este necesar să se evite orice 
act care ar mări tensiunea, ar spori 
gravitatea situației, făcînd și mai 
dificilă rezolvarea problemelor din 
această zonă.

România — a continuat el — s-a 
pronunțat constant împotriva opera
țiunilor militare în Orientul Apro
piat și crede cu stăruință în necesi
tatea reglementării pașnice a conflic
tului— corespunzător intereselor si 
drepturilor legitime ale tuturor po
poarelor care trăiesc în această regi
une. Țara mea se pronunță cu consec
vență pentru soluționarea conflictu
lui din Orientul Apropiat în spiritul 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noibmbrie 1967, care oferă o bază 
rezonabilă pentru rezolvarea situa
ției din această zonă. In conformi
tate cu această rezoluție, considerăm 
necesar ca Israelul să-și retragă ne- 
întîrziat trupele din teritoriile ocu
pate și să renunțe la orice pretenții 
teritoriale. în același timp, conside
răm că trebuie să se ajungă la asi
gurarea integrității granițelor și a 
securității tuturor statelor din a- 
ceastă parte a lumii și la rezolva
rea problemelor refugiațllor palesti
nieni, avînd în vedere interesele 
și drepturile lor legitime. Este im
perios necesar să se intensifice efor
turile tuturor statelor mari sau mici 
pentru statornicirea unei păci juste, 
trainice în această zonă.

Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei a arătat apoi că undoo .de 
seamă în eforturile . consacrate asi
gurării păcii în lume îl ocupă înfăp
tuirea securității europene — pro
blemă căreia guvernul român ti a- 
cordă o importanță deosebită. O 
contribuție pozitivă la promovarea 
înțelegerii și cooperării pe continen
tul nostru au adus-o ideile și prin
cipiile rezoluției „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între 
state europene cu sisteme sociale și 
politice diferite", adoptate în unani
mitate de Adunarea Generală a 
O.N.U., în 1965, la inițiativa a nouă 
țări europene, inclusiv România, și 
cu concursul activ al celorlalte state 
din Europa și din alte părți ale lu
mii. Considerăm că în prezent sînt 
necesare noi eforturi din partea tu
turor statelor europene în vederea 
promovării unor relații de bună ve
cinătate și colaborare, așa cum re
comandă rezoluția Adunării Gene
rale a O.N U.

Instaurarea păcii și securității și 
eliminarea pentru totdeauna a peri
colului de război cer să se depă
șească stadiul declarațiilor de inten
ții și să se întreprindă măsuri con
crete, care să conducă la consolida
rea încrederii și apropierii între 
state. Esențială în acest scop este, 
după părerea noastră, eliminarea 
radicală din relațiile interstatale a 
oricăror practici generatoare de sus
piciune și animozitate.

Sintem convinși că există condiții 
favorabile pentru realizarea unor 
progrese pe calea securității europe
ne. în această privință, un larg pro
gram constructiv îl oferă principiile 
și propunerile formulate de statele 
membre ale Tratatului de la Varșo
via in Declarația de la București 
din 1966 și în Apelul de la Buda
pesta, din acest an, cu privire la 
organizarea unei conferințe a tutu
ror statelor din Europa. Noi consi
derăm că realizarea unei întîlniri sau 
chiar a mai multor reuniuni ale sta
telor europene ar deschide calea 
spre instaurarea unei păci trainice în 
Europa și în întreaga lume. înțe
legem să sprijinim orice acțiune po
zitivă, orice măsură menită să asi
gure progrese reale în direcția des
tinderii și securității europene. Am 
salutat inițiativa guvernului finlan
dez de a stimula eforturile în vede
rea organizării unei conferințe con
sacrate securității europene.

Țara noastră consideră că în în
făptuirea securității europene trebuie 
să se pornească de la realitățile crea
te după cel de-al doilea război mon
dial și, în primul rînd, de la recu
noașterea celor două state germane, 
a granițelor existente, inclusiv a gra
niței Oder — Neisse.

întărirea păcii și. securității euro
pene impune, după părerea noastră, 
adoptarea unui curs hoțărît spre 
desființarea blocurilor militare, a a- 
lianței Nord-Atlantice și, concomi
tent, a Tratatului de la Varșovia — 
propunere formulată în repetate rîn
duri de statele socialiste membre 
ale Tratatului — și crearea unui sis
tem trainic de securitate europeană, 
care să permită dezvoltarea pașnică, 
nestînjenită a fiecărei națiuni.

Fină la realizarea unei astfel de 
acțiuni radicale, cum ar fi desfiin
țarea blocurilor militare, credem că 
de o însemnătate deosebită ar fi li
chidarea bazelor militare străine de 
pe teritoriile altor state, retragerea 
tuturor trupelor neeuropene de pe 
continent. și, în general, retragerea 
tuturor trupelor străine în interiorul 
granițelor lor naționale. Ar fi, de 
asemenea, de mare importanță rea
lizarea unei înțelegeri între state 
de a se abține de la acțiuni și 
demonstrații de forță. După părerea 
noastră, în anul 1970, cînd se împli
nesc 25 de ani de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial, s-ar pu
tea întreprinde acțiuni pentru pace, 
cooperare și securitate în Europa., 
atît pe plan guvernamental cît și 
neguvernamental, care să sublinieze 
dorința popoarelor europene de a 
conviețui pașnic și de a dezvolta re
lații de bună vecinătate, înțelegere, 
prietenie și cooperare.

Considerăm că promovarea unor 
relații de bună înțelegere și dezvol
tarea colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
statele din Balcani ar reprezenta o 
contribuție prețioasă la cauza secu
rității europene.

„Avem încredere — spunea recent 
președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu — că 
voința de pace a popoarelor din Eu
ropa — popoare trecute prin atîtea 
încercări — spiritul realist în poli
tica și rațiunea umană vor prevala 
asupra tuturor tendințelor manifes
tate de unele cercuri care se opun 
cursului spre destindere, că vor de
termina noi progrese pe calea secu
rității, spre binele și liniștea tutu
ror popoarelor care trăiesc în aceas
tă parte a lumii".

întărirea păcii și securității inter
naționale este indisolubil legată de 
înfăptuirea unor progrese reale pe 
calea dezarmării, a continuat vor
bitorul.

El a subliniat consecvența cu care 
se pronunță țara noastră în favoa
rea unor măsuri eficiente de dezar
mare, îndeosebi în domeniul nuclear.

După opinia noastră, interesele pă
cii reclamă ca guvernele tuturor sta
telor să se angajeze cu hotărîre pe 
calea dezarmării generale, să opreas
că cursa înarmărilor, să limiteze pla
fonul cheltuielilor militare, să în
ghețe nivelurile cantitative și calita
tive ale principalelor arme și să în
treprindă măsuri practice de dimi
nuare și lichidare a stocurilor în ca
drul unui proces sistematic și susți
nut stabilit prin negocieri care să fie 
în centrul atenției eforturilor poli
tice și diplomatice în viitorii zece 
ani. în vederea realizării unor pro
grese reale pe calea dezarmării, apre
ciem că o însemnătate deosebită ar 
avea-o elaborarea unui program con
cret al negocierilor de dezarmare.

în acest sens, delegația română sa
lută și susține ideea cuprinsă în in
troducerea la raportul anual al se
cretarului general asupra activității 
Organizației Națiunilor Unite de a se 
proclama un deceniu al dezarmării 
în perioada 1970—1980, paralel cu cel 
de-al doilea deceniu al dezvoltării. 
Considerăm că un asemenea deceniu, 
în favoarea căruia România s-a pro
nunțat și anterior, ar permite conju
garea eforturilor întreprinse de co
munitatea internațională în două do
menii de însemnătate vitală pentru 
promovarea progresului popoarelor și 
salvgardarea păcii generale.

Dreptul internațional — a conti
nuat vorbitorul — oferă normele pe 
care se edifică pacea și securitatea. 
I’avorizînd acțiunea politică și inter- 
zicînd amenințarea cu forța sau uzul 
forței, dreptul internațional pune la 
îndemîna "factorilor păcii și progre
sului instrumentarul bogat al mij
loacelor sale pașnice, care, folosite cu 
înțelepciune și răbdare, pot încunu
na eforturile in reglementarea orică
ror diferende. în acest sens guver
nul român a prezentat Comitetului 
pregătitor pentru cea de-a 25-a ani
versare a O.N.U. propunerea ca . în
tre acțiunile întreprinse în acest s-op 
să figureze adoptarea solemnă, în 
prezența șefilor de state sau guver
ne, a unei declarații asupra princi
piilor dreptului internațional privind 
relațiile prietenești și cooperarea în
tre state conform Cartei.

în încheiere, Corneliu Mănescu a 
declarat că delegația română este 
hotărîtă să-și aducă Întregul său 
sprijin și să participe activ la efor
turile care se întreprind pentru lăr
girea colaborării dintre state, respec
tarea normelor dreptului internațio
nal, la lupta ce se desfășoară pe 
scară mondială pentru pace, secu
ritate șl înțelegere între popoare.

★
Ministrul afacerilor externe il Re

publicii Mali, Sory Coulibaly, a cerut 
restabilirea imediată a tuturor drep
turilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze in O.N.U. și a subliniat 
necesitatea adoptării unor măsuri efi
ciente pentru încetarea cursei înar
mărilor nucleare și trecerea la de
zarmarea generală și totală. Minis
trul afacerilor externe al Indiei, Di- 
nesh Singh, vorbind despre războiul 
din Vietnam, a subliniat că trupele 
străine trebuie retrase pentru a se 
da posibilitate poporului acestei țâri 
să-și hotărască singur soarta. Refe- 
rindu-se la problemele Asiei, vorbi
torul a subliniat că acest continent 
nu are nevoie de blocuri militare, ci 
de cooperare economică și pace

In ședința plenară a Adunării Ge
nerale de miercuri după-amiază, vor
bind despre problema universalității 
O.N.U., reprezentantul permanent al 
statului Lesotho la O.N.U., Mashologu, 
a subliniat că orice hotărîre a acestei 
organizații de natură să împiedice 
participarea Chinei populare la lu
crările O.N.U. sau ale oricăror organe 
și organisme internaționale ar fi ne
fastă și . neavenită. Reprezentantul 
permanent al Norvegiei la O.N.U., 
Edvard Hambro, a relevat în discur-

TOKIO

Okinawa inclusă 
pe listele pentru 
noul recensâmînt 

al populației nipone
TOKIO 2 (Agerpres). — După cum 

se anunță de la ' Tokio, guvernul 
japonez a hotărit să includă Oki
nawa pe listele întocmite în vede
rea unui nou recensămint al popu
lației țării. Această măsură a fost 
autorizată de înaltul comisar al 
S.U.A. din Okinawa. Totuși, rela
tează corespondentul agenției U.P.I., 
care transmite știrea, problema Oki- 
nawei pare departe de a fi 'tranșată : 
oficialitățile japoneze se pronunță 
pentru retrocedarea cît mai rapidă 
a insulei și pentru ca bazele militare 
din interiorul ei să se supună ace
luiași statut ca și cele din restul Ja
poniei, ceea ce presupune ca guver
nul de la Tokio să aibă drept de 
veto asupra oricărei intenții america
ne de a le folosi într-o eventuală a- 
gresiune împotriva unei terțe țări. Or, 
pînă în prezent, administrația S.U.A. 
s-a opus unei asemenea perspective.

In orice caz, acordul dat de către 
înaltul comisar american din Oki
nawa pare să indice că retrocedarea 
insulei ar putea avea loc într-un vii
tor apropiat. Rămîne de văzut însă 
în ce condiții.

Problema, adaugă agenția citată, 
va constitui unul dintre punctele 
cheie ale întrevederilor pe care ur
mează să Ie aibă la Washington 
primul ministru al Japoniei, Eisaku 
Sato, în cadrul vizitei oficiale, pro
gramate pentru luna noiembrie.

EVENIMENTELE DIN OBIENTUL APROPIAT
• RAID EGIPTEAN PE MALUL ESTIC AL GOLFULUI DE SUEZ 
® ȘEFUL DIPLOMAȚIEI FRANCEZE DESPRE CONSULTĂRILE 

DINTRE CELE PATRU MARI PUTERI
CAIRO 2 (Agerpres). — Coman

douri aeropurtate ale armatei, pre
cum și ale marinei egiptene, au efec
tuat joi dimineața o operațiune co
mună împotriva pozițiilor israeliene 
situate pe un front de 37 km, între 
localitățile Ras Matarma și Ras Ma- 
alab, de pe malul estic al Golfului 
de Suez, a anunțat un purtător de 
cuvînt militar al R.A.U., citat de 
agenția France Presse. Toți militarii 
participant la acest raid s-au întors 
în siguranță la bazele lor, a precizai 
purtătorul de cuvînt.

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar israelian a de
clarat că, în noaptea de miercuri spre 
joi, un avion egiptean a lansat mai 
multe bombe asupra regiunii de 
deșert Ras Sadar, pe malul estic al 
Golfului de Suez, fără a priclnui vreo 
pagubă. El a dezmințit informațiile 
parvenite de la Cairo, în legătură cu 
raidul combinat navalo-aerian, efec
tuat de forțele egiptene, precizează 
agenția Reuter.

NEW YORK. — Ministrul aface
rilor externe al Marocului, Ahmed

100 de ani de la nașterea 
lui Mahatma Gandhi

DELHI 2 (Ager
pres). — Poporul in
dian a aniversat joi 
100 de ani de la naș
terea eminentului mi
litant al mișcării de e- 
liberare națională a In
diei, Mahatma Gandhi. 
In întreaga țară au a- 
vut loc festivități con
sacrate acestei date în
semnate.

Pe malul fluviului 
Jamma, la locul unde 

a fost incinerat Ma
hatma Gandhi, au de
pus coroane de flori 
președintele Indiei, 
Venkata Giri, premie
rul Indira Gandhi, 
membri ai guvernu
lui și reprezentanți ai 
ambasadelor și misiu
nilor diplomatice străi
ne acreditați la Delhi. 
Mii de locuitori ai ca
pitalei au fost prezenți 
la locul incinerării lui

sul său că Norvegia îmbrățișează 
Ideea convocării unei conferințe pan- 
europene, care trebuie insă dinainte 
pregătită pentru a i se asigura succe
sul. Ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Adam Malik, a arătat, 
printre altele, că prelungirea războ
iului din Vietnam rămîne o sursă de 
mare îngrijorare. El a arătat, de ase
menea, că „problema reprezentării 
Chinei populare în cadrul O.N.U., sin
gura reprezentantă a continentului 
asiatic in Consiliul de Securitate, este 
fără nici un fel de îndoială o pro
blemă majoră".

Întrevederi ale ministrului 
de externe al României

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a avut o întrevedere cu 
asistentul secretarului de stat al Sta
telor Unite, Joseph Sisco. Au fost 
abordate problemele situației din O- 
rientul Apropiat. Joseph Sisco l-a in
format pe ministrul român de acțiu
nile diplomației americane față de 
aceste probleme. Totodată au fost tre
cute In revistă perspectivele evolu
ției situației din această zonă a glo
bului.

*
Corneliu Mănescu a avut, de ase

menea, o întrevedere cu ministrul a- 
facerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, șeful delegației 
turce la actuala sesiune a O.N.U. Cei 
doi miniștri de externe au abordat 
probleme aflate pe agenda actualei 
sesiuni a Adunării Generale, ches
tiuni ale relațiilor internaționale, 
precum și o serie de probleme ale 
relațiilor bilaterale româno-turce.

paris Ședința cvadripartită 
în problema Vietnamului

Vizita

PARIS 2 (Agerpres). — La centrul 
de conferințe internaționale din Paris 
a avut loc joi cea de-a 36-a ședință 
cvadripartită în problema Vietnamu
lui. Ca și ședințele precedente, 
discuțiile din cadrul acestei reuniuni 
nu au adus nici un element nou. 
Șeful delegației americane, Henry 
Cabot Lodge, a relevat în cuvîntarea 
sa că Statele Unite nu intenționează 
să-și retragă întregul efectiv militar 
aflat în Vietnamul de sud. Accentul 
principal al declarației sale a fost pus 
și de data aceasta pe cunoscuta teză 
americană a „reciprocității". Reprezen
tantul R. D. Vietnam, Ha Van Lau, 
a arătat că actualul impas al nego
cierilor de la Paris revine în întregi
me S.U.A. El s-a pronunțat în favoa
rea retragerii „rapide, totale și fără 
nici o condiție" a trupelor americane 
din Vietnamul de sud și a calificat 
drept „absurdă și inacceptabilă" pro
punerea americană de „reciprocitate".

reg , acord Intre p.s.d. și p.l.d. 
PENTRU FORMAREA NOULUI GUVERN?

BONN 2 (Agerpres). — Grupul 
parlamentar al Partidului Liber- 
Democrat va vota în bloc în fa
voarea învestiturii lui Willy Brandt

Laraki, a remis secretarului general 
al O.N.U., U Thant, secretarului de 
stat american, William Rogers, pre
cum și ministrului de externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko, 
textul declarației finale adoptate la 
25 septembrie de conferința islamică 
la nivel înalt de la Rabat.

Concomitent, reprezentantul per
manent al Marocului la O.N.U. a re
mis textul declarației reprezentanți
lor permanenți ai Franței și Marii 
Britanii.

PARIS. — Vorbind în fața Comi
siei de afaceri externe a Senatului, 
Maurice Schumann, șeful diploma
ției franceze, s-a referit la consul
tările dintre cele patru mari puteri 
in problema Orientului Apropiat, 
apreciind că ele ar fi pe cale „să-și 
demonstreze eficacitatea". „Dacă este 
prea devreme pentru a vorbi de o 
înțelegere între cei patru, nu este 
prea devreme să se vorbească de 
destindere", a spus ministrul de ex
terne francez. El a reamintit că 
aceste consultări nu au drept scop 
„să impună o soluție părților impli
cate în conflict", ci să faciliteze mi
siunea de mediere încredințată de 
secretarul general al O.N.U. diplo
matului suedez Gunnar Jarring.

, Mahatma Gandhi pen
tru a depune coroane 
de flori.

Cu ocazia aniversă
rii a 100 de ani de la 
nașterea eminentului 
militant al mișcării de 
eliberare națională, joi 
a ieșit de sub tipar o 
culegere a operelor a- 
lese ale lui Mahatma 
Gandhi, iar Ministerul 
Poștelor a emis o se
rie de timbre come
morative.

agențiile de presă transmit :
Președintele Habib Bourguiba va fi singurul candidat 

la alegerile prezidențiale care se vor desfășura i» 2 noiembrie în 
Tunisia. Termenul pentru prezentarea candidaturilor în alegerile prezidențiale a 
expirat, potrivit prevederilor legale, la 1 octombrie a.c. Singura candidatură 
înregistrată pînă la această dată este cea a actualului președinte al Tunisiei.

Forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au bom
bardat nouă poziții fortifi
cate ale trupelor america- 
no-saigoneze în cursul ncpt** de 
miercuri spre joi. Patru dintre aceste 
atacuri au fost calificate drept impor
tante de un purtător de cuvînt al co
mandamentului american, ținînd sea
ma de daunele provocate — infor
mează agenția France Presse.

Delegația Asociației pen
tru promovarea relațiilor 
dintre R. F. a Germaniei si 
U.R.S.S., care face o vizită la Mos
cova, a fost primită joi la Kremlin de 
Iustas Palețkis, președintele Sovietu
lui Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Ha Van Lau a subliniat că înlătura
rea de la putere a actualei adminis
trații de la Saigon ar constitui o con
diție indispensabilă organizării, sub 
auspiciile unui guvern de coaliție 
provizoriu, a unor alegeri libere în 
Vietnamul de sud.

In intervenția sa, șefa delegației gu
vernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, Ngu
yen Thi Binh, a reluat în linii mari 
propunerea în zece puncte a Frontu
lui Național de Eliberare, menționînd 
că acest program constituie singura 
bază de discuții posibilă care poate 
duce la încheierea războiului din 
Vietnamul de sud.

Reprezentantul Administrației de la 
Saigon, Pham Dang Lam, a recurs 
ca de obicei la vechiul său arsenal 
de calomnii la adresa guvernului re
voluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, precum și a 
R. D. Vietnam.

în funcția de cancelar al R. F. a 
Germaniei, a anunțat joi seara 
Walter Scheel, președintele P.L.D. 
Potrivit informațiilor cercurilor a- 
propiate de conducerile celor două 
partide, citate de agâ’nția France 
Presse, Willy Brandt și Walter 
Scheel, respectiv președinții 
P.S.D.G. și P.L.D., vor face cunos
cut președintelui R. F. a Germa
niei, Gustav Heinemann, că au 
ajuns la un acord în vederea for
mării noului guvern vest-german. 
S-a anunțat că P.S.D.G. și P.L.D. 
au căzut joi de acord în linii mari 
asupra programului guvernamental, 
precum și în legătură cu repartiția 
viitoarelor portofolii ministeriale. 
Heinz Kuehn, primul ministru al 
landului Renania de nord-Westfa- 
lia, purtătorul de cuvînt al părții 
social-democrate, a declarat că cele 
două partide au ajuns, de aseme
nea, la im „maximum de acord" 
asupra problemelor de politică ex
ternă, apărării și învățămîntului.

Cele două partide vor totaliza 
în Bundestag 254 de locuri din cele 
495, cu șase mai mult decît ma
joritatea absolută.

Deschiderea sesiunii 
de toamnă a y 

Parlamentului francez
PARIS 2. — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : Se
siunea de toamnă a Parlamentului 
francez a început joi. Atît în Aduna
rea Națională, cît și în Senat, prima 
ședință a fost consacrată unor forma
lități de rutină : alegerea vicepreșe
dinților și a patru membri care voi 
completa delegația franceză în Parla
mentul European de la Strassbourg 
în locul celor patru deputați deveniți 
miniștri.

Activitatea parlamentară din toam
na aceașta se va concentra în special 
asupra discutării bugetului pe anul 
1970, care va da loc unor analize de 
fond a problemelor educației, apără
rii, situației internaționale, cu prilejul 
prezentării bugetelor ministerelor res
pective. înaintea discutării bugetului, 
care va începe la 28 octombrie, or
dinea de zi, stabilită de acord cu pre
ședinții grupurilor parlamentare din 
Adunarea Națională, cuprinde diverse 
proiecte tehnice, printre care proiec
tul privind detenția preventivă și ga
rantarea libertăților individuale, pro
iectul de reformă a căilor ferate etc

Firma comercială japo
neză „Osawa Company Li
mited" * deschis la Tokio, cu con
cursul Agenției economice române, o 
expoziție permanentă de mobilă, co
voare și produse de artizanat impor
tate din România.

Sub titlul „dialog R. D. 
Germană—Franța", -Neue5 
Deutschland" — organul C.C. al 
P.S.U.G., informează că la Potsdam a 
avut loc un colocviu la care au parti
cipat oameni politici și de știință, zia
riști francezi și din Republica Demo
crată Germană. Tema colocviului : „50 
de ani de relații germano-franceze", 
a fost privită de către oaspeții fran
cezi nu numai ca o retrospectivă isto
rică — scrie ziarul — ci ca o expe
riență pentru relațiile de viitor. 
„Neues Deutschland" scoate în eviden
tă că participanții la colocviu s-au pro
nunțat pentru recunoașterea R. D. Ger
mane de către Franța.

președintelui

Saragat

in Iugoslavia
Președintele Italiei, Giușeppe 

Saragat, a sosit joi in R.S.F 
Iugoslavia, unde, la invitația 
președintelui 1.13. Tito, face o 
vizită oficială. Această vizită 
constituie — după cum se apre
ciază în cercurile oficiale din 
Belgrad — o încununare a re
lațiilor de bună vecinătate in
tre cele două țări.

Editorialele ziarelor belgră- 
dene subliniază că Italia și 
Iugoslavia, țări cu sisteme so
ciale diferite, au găsit un lim
baj comun in numeroase pro
bleme de interes reciproc, ceea 
ce reprezintă — după cum scrie 
„Borba" — „o aplicare practi-

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD 

DE LA N. PLOPEANU

că a principiilor coexistenței 
pașnice". Printre altele, se men
ționează că Italia este unul din 
principalii parteneri economici 
ai Iugoslaviei (volumul schim
burilor în ambele direcții a a- 
tins 445 milioane dolari), că de 
la un an la altul între cele 
două țări se multiplică schim
burile tehnico-științifice și cul
turale, ca și colaborarea și coo
perarea în producție.

„Vizita președintele 
cii italiene va constitv 
contribuție la dezvol 
continuare a relațiilor 
nești de bună vecinăti 
colaborarea intre ce 
țări, relații care se ba e-' ■ 
respect și încredere 
pe principiile respectă, 
ranității și neamestecul 
burile interne", se spt 
chemare adresată 
capitalei Iugoslaviei, de 
tul orășenesc al Uniw 
liste a poporului mur. 
prilejul sosirii înalților 
italieni.

Convorbirile oficiale 
cepe vineri dimineața. , ■ -■
menționează săptămîr 
goslav „Komunist", pe 
plan se vor afla probi 
lațiilor bilaterale, în sp 
blema intensificării s 
lor economice și t.ehi 
țifice. Acestea — și în 
osebit balanța comercial 
zent defavorabilă Iugc 
vor forma tema convo 
dintre specialiștii Ha 
iugoslavi. De asemem 
celor două state vor 
unele probleme ale situație, .in
ternaționale actuale, dintre care 
un loc important îl va ocupa 
problema securității europene.

In zilele următoare, președin
tele Italiei va vizita orașele Za
greb, Liubliana, Bled și Krani. 
Vizita se încheie luni, cînd va 
fi dat publicității un comunicat 
comun.

Convorbiri 
cehoslovaco- 
finlandeze
PRAGA 2 (Agerpres). — La 

Praga au început convorbirile în
tre președintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, și președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, care se 
află într-o vizită oficială în Ceho-ț 
slovacia.

B & & & & & ®

fl. ]L Gromîko, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a sosit joi în Ca
nada, Intr-o vizită oficială, în con
formitate cu un acord realizat ante
rior. Pe aeroport, el a fost întâmpinat 
de ministrul de externe, Mitchell 
Sharp, și de alte persoane oficiale ca
nadiene.

Convorbiri Bouteflika- 
Schumnnn. La A1ser au înceP,it 
joi convorbirile între ministrul algerian 
al afacerilor externe, Abdelaziz Boute- 
flika, și ministrul de externe al Fran
ței, Maurice Schumann, care se află 
într-o vizită de două zile în Algeria. 
Maurice Schumann, primul ministru 
de externe francez care vizitează Al
geria după proclamarea independențe ' 
acestei țări, va fi primit vineri d- pre
ședintele Houari Boumediene.

0 delegație militară ceho
slovacă, condusă de ministrul a- 
părării naționale, Martin Dzur, a sosit 
joi la Moscova. La invitația ministrului 
apărării al U.R.S.S., Andrei Greciko, 
delegația va participa la manifestările 
ce vor fi consacrate în U.R.S.S. împli
nirii unui sfert de veac de la consti
tuirea armatei populare cehoslovace.
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