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SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI
Prima duminică din octombrie, „Ziua recoltei", zi așezată sub însemnele generoase ale hărniciei și rodniciei. Soarele de aur topit al toamnei a scăldat din plin ogoarele pe care lucrătorii pămîntului continuau fără întrerupere campania de toamnă, celebrînd prin muncă ziua roadelor, a învăluit în razele sale expozițiile de fructe și legume, adunările, clntecele șl jocurile prin care, la sate și orașe, s-a sărbătorit încheierea unui ciclu de muncă. „Ziua recoltei" este ziua în care, făcînd bilanțul unui an de muncă, recapitulăm succesele obținute și, ca buni gospodari, ne străduim să descoperim locurile unde se poate face și mai mult, unde munca noastră poate fi îmbunătățită i „Ziua recoltei" este șl ziua cînd ne pregătim pentru recoltele viitoare, pentru împlinirea roadelor lor.în Capitală, sărbătorirea a a- dunat In Piața Halelor Obor zeci de mii de oameni.

Ora 9. Soseso In piață, !n- 
tlmpinați de un val de entuzi
asm, tovarășii Nîcolae Ceaușescu, 
cu soția. Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, E- 
lena Maurer, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Iile Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lu- 
pu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Mihai Ge
te, împreună cu soțiile.Oaspeții sînt salutați de to- 'arășii Vasile Vîlcu, președintele Iniunii Naționale a Cooperative- .1 >r Agricole de Producție, Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului municipal București I P.C.R., primarul general al apitalei, Nîcolae Giosan, pre- îdintele Consiliului Superior Agriculturii, de vicepreșe- nțl ai U.N.C.A.P. și C.S.A., re- ezentanți ai organelor locale partid șl de stat. Sînt pre-,-iți membri ai C.C. al P.C.R.. iniștri, conducători ai institutor centrale și organizațiilor ișteștl.în fața unei arcade străjuite > o mare inscripție „Bine ați mit I", țăranul cooperator Con- antln Marinescu, din Otopeni, conjurat de un grup de fete și Icăi, oferă conducătorilor de irtid și de stat pîine și sare și ploscă de vin. Sînt griul și rugurii acestui an cu care, nbolic, țărănimea noastră îi tîmplnă pe oaspeți. Conducă- ■ii de partid și de stat pătrund piață, ovaționați de miile de ățeni care se află aici. Se scan- 

iză „Ceaușescu, Ceaușescu". 
saușescu — P.C.R.". Conducă- li de partid și de stat răs- id ovațiilor mulțimii.e panouri mari sînt înscrl- realizările obținute în a- ț an în producția agricolă.dezvoltarea întreprinderilor icole de stat și a cooperator agricole de producție, alele Centrale. în cuprinsul este amenajată o mare ex- ție-tîrg, un adevărat festival miori și arome, sinteză a roa- c . r obținute pe tot cuprinsul , selecționate din produc- acestui an. Unitățile frun-■ expun aici, cu justificată■ ridrie, realizările prin care t cîștigat acest titlu de o- 

e. Expoziția-tîrg este, tot- 5, un adevărat schimb de e. riență, la scară națională ; emonstrează uriașele posi- 0 . iți care există în truda de îulge pămîntului roade tot mari, demonstrează, pe viu, țea politicii agrare a Parai Comunist Român, poli- îndreptată spre creșterea ei generale a societății, asigurarea unei vieți în- e pentru țărănime. Se cere luncă stăruitoare, pentru eea ce este astăzi carac- Ic întreprinderilor și co- tivelor fruntașe — cifre de producție, metode de organizare și de muncă, sporit simț al inițiativei și răspunderii — să devină mîine caracteristic pentru toți cei care lucrează pe ogoare.

încheierea unui ciclu

Cuvîntarea tovarășului
Nîcolae Ceaușescu

la adunarea populară din piața Obor
Dragi tovarăși,Doresc In primul rînd să adresez, cu prilejul tradiționalei zile a recoltei, un salut călduros mecanizatorilor, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, țărănimii cooperatiste, tuturor țăranilor din patria noastră, din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului 

de Miniștri. (Aplauze puternice).Această sărbătoare constituie o expresie a prețuirii și cinstirii pe care partidul și guvernul, întregul popor o acordă activității pline de abnegație a oamenilor muncii din agricultură, strădaniilor lor de a obține producții tot mai bogate, de a aduce o contribuție crescîndă la înflorirea României socialiste.în cadrul preocupărilor partidului și statului pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, a producției de bunuri materiale — de care depinde în mod hotărîtor progresul societății, ridicarea nivelului de trai al maselor — paralel cu eforturile industrializării susținut — un importanță îl intensivă și multilaterală a agriculturii, mecanizarea și chimizarea ei, sporirea producției vegetale animale. (Vii aplauze).Sărbătorind „Ziua recoltei" cuvine să ne amintim de faptul sîntem în anul al 20-lea de la începerea cooperativizării. Putem spune astăzi că drumul arătat de partid s-a dovedit în întregime just, agricultura noastră cooperatistă obținînd an de an producții tot mai mari. Experiența adeverește că numai marea gospodărie socialistă poate realiza producții a- gricole sigure, poate permite creșterea veniturilor țărănimii, cît și ridicarea avuției generale a țării, bunăstarea întregului popor. (A- 
plauze prelungite).Trebuie să reamintim de asemenea faptul că succesele pe care le obținem în dezvoltarea agriculturii se datoresc sprijinului pe care statul socialist, clasa noastră muncitoare l-a acordat și îl acordă continuu țărănimii. Tractoarele,, mașinile agricole, îngrășămintele chimice sînt — putem spune — hotărî-

pentru continuarea socialiste în ritm loc de cea mai mare ocupă dezvoltarea
Șise că

toare în succesele pe care le-am obținut și le obținem în sporirea producției agricole. Iată de ce se cuvine ca la „Ziua recoltei" să a- dresăm un salut călduros clasei noastre muncitoare, clasa conducătoare a orînduirii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).Este cunoscut că și în acest an oamenii muncii de la sate au avut de făcut față unor condiții climaterice nefavorabile, care au exercitat o anumită influență negativă asupra producției agricole ; cu toa- • te acestea, datorită muncii țărănimii, sprijinului acordat de stat, posibilităților oferite de marea pror prietate socialistă din agricultură, un mare număr de întreprinderi agricole de stat tiste au obținut rezultate bune. Ați ascultat aici ce producții s-au realizat în cîteva din unitățile a- gricole fruntașe. L-ați ascultat pe directorul întreprinderii din Prej- mer care — deși nu are recolta cea mai mare dintre întreprinderile agricole de stat; avem unități cu producții mai mari și la grîu și la porumb — în condițiile Brașovului a obținut o recoltă bună. Toate a- cestea dovedesc că, în ciuda condițiilor climatice nefavorabile, dacă se lucrează bine pămîntul, dacă se folosesc bine mijloacele mecanice și chimice, dacă se asigură întreținerea recoltelor și strîngerea lor la timp, este posibil să obținem producții mari, tot mai îmbelșugate.Subliniem aceasta, tovarăși, pentru că nu putem să nu menționăm că anul acesta recoltele slabe obținute de un număr însemnat de cooperative agricole de producție se datoresc nu atît condițiilor climatice, cît lipsurilor în organizarea muncii și în folosirea judicioasă a mijloacelor ce le au la înde- mînă.Noi sărbătorim „Ziua recoltei" făcînd bilanțul realizărilor din a- gricultură, dar văzînd și neajunsurile, lipsurile care s-au manifestat în acest domeniu de activitate, cu dorința de a acționa astfel încît să lichidăm stările de lucruri negative, să facem ca fiecare unitate cooperatistă să obțină recolte pe măsura posibilităților create

și coopera-

prin mijloacele materiale puse de stat la dispoziție ; se va realiza în felul acesta atît creșterea bunăstării țărănimii, cît și creșterea avuției generale a națiunii noastre socialiste. (Vii aplauze).Cred că sînteți de acord cu mine, tovarăși, să adresăm țărănimii noastre cooperatiste, tuturor lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat și întreprinderile de mecanizare a agriculturii, tuturor specialiștilor agricoli un salut călduros și îndemnul de a face totul pentru a obține recolte tot mai bogate de pe pămîntul patriei noastre. (Aplauze puternice). .în prezent, întreaga atenție a organelor și unităților agricole, a organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din agricultură trebuie concentrată spre organizarea și realizarea, în cele mai bune condiții, a lucrărilor de toamnă, în primul rînd, este necesar să se asigure strîngerea în cel mai scurt timp a recoltei de porumb, sfeclă de zahăr, însilozarea unor cantități cît mai mari de furaje. Avem recolte bune aproape la toate aceste culturi. Strîngerea lor la timp, păstrarea lor în condiții corespunzătoare este o necesitate imperioasă pentru buna aprovizionare, în tot cursul iernii, a populației cu produse agroalimentare.Lucrătorii din agricultură, cooperatorii trebuie să înțeleagă că în _ acest sector de activitate nu există limită în ce privește orele de lucru. Este necesar ca în cele cî- teva săptămîni care au mai rămas pînă la sfîrșitul campaniei de toamnă să se lucreze așa cum se știe că trebuie să se lucreze în a- gricultura românească, adică zi și noapte; pentru că, tovarăși, așa cum se cunoaște, după aceea vor veni multe luni în care nu se va lucra nici o oră pe zi. în această ordine de idei vreau să mă adresez și sindicatelor cu cerința de ă organiza activitatea în întreprinderile de mecanizare și în întreprinderile agricole de stat nu după normele de orar ale Codului muncii, care nu corespund acestor sectoare, ci după necesitățile agriculturii noastre, după necesitățile națiunii noastre socialiste, după nevoia de 
a îngriji și strînge recoltele în

condiții bune. (Aplauze puternice). Socoteala timpului de lucru trebuie făcută nu pentru fiecare zi în parte, ci pentru întregul an, și a- tunci vom constata că mulți lucrători din agricultură sînt departe de a munci cele opt ore pe zi prevăzute în Codul muncii. Tocmai de aceea trebuie să înțelegem că, atunci cînd muncile agricole sînt în toi, trebuie să se lucreze zi și noapte ; numai așa se poate asigura efectuarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de care depinde soarta recoltelor noastre. Aceasta este legea agriculturii; cine nu o înțelege, nu înțelege a- gricultura, nu înțelege cum se pot obține recolte bune. (Vii aplauze).Vreau să mă adresez specialiștilor din agricultură. Avem un detașament puternic de aproape 30 000 de specialiști agricoli cu studii superioare și medii. Este a- devărat că un număr încă mare lucrează la centru, la județe și nu ațîți cîți ar trebui lucrează în u- nitățile agricole. Se impune să acționăm și aici cu mai multă hotă- rîre pentru a asigura o schimbare radicală în repartizarea specialiștilor ; va trebui ca mai mult de 75—80 la sută din specialiști să fie încadrați în unitățile agricole de stat și cooperatiste, acolo unde se obține recolta și nu în birouri. Agricultura nu se face cu hîrtii. Nu cu referate putem obține recoltele de care avem nevoie ! (A- 
plauze prelungite). Este necesar ca specialiștii din agricultură să înțeleagă că poartă răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor agricole, pentru asigurarea cu semințe de înaltă productivitate și îmbunătățirea raselor de animale. De ei depinde în mare măsură ca într-un timp scurt să realizăm un progres fundamental în agricultura noastră.Noi spunem, tovarăși, că avem rezultate bune în agricultură față de trecut ; într-adevăr, am obținut succese uriașe, dar față de ceea ce avem nevoie și față de ceea ce putem face, nu putem fi încă mulțumiți I într-adevăr, avem cooperative. cum ați auzit, cu 4 000 kg de grîu la hectar, avem întreprin-

Adeseori, în discuții cu cadre de conducere și specialiști din întreprinderi ale industriei chimice, petroliere, siderurgice, miniere și din ministerele lor de resort ni s-a spus: „Problema aprovizionării cu piese de schimb a fost și este și la ora actuală una din cele mai dificile. Construcția de mașini nu ni le asigură potrivit nevoilor noastre". Nici pe departe nu intenționăm să diminuăm răspunderea uzinelor constructoare de mașini pentru organizarea producției de piese de schimb destinate întreținerii utilajelor și instalațiilor pe care ea le livrează altor ramuri ale economiei naționale. Dar trebuie să analizăm și o altă latură a problemei în discuție : întreprinderile chimice, petroliere, miniere, siderurgice au ele însele ateliere mecanice, dotate cu zeci și sute de mașini-unelte și utilaje de prelucrare a metalului. Este folosită corespunzător această „zestre" tehnică pentru producția pieselor de schimb, a dispozitivelor necesare efectuării reviziilor și reparațiilor de utilaje și instalații tehnologice?întrebarea vizează o chestiune de maximă importanță economică, dacă avem în vedere cerința — subliniată în Directivele Congresului al X-lea al partidului — de a se asigura utilizarea cu maximum de randament a tuturor mijloacelor de producție.O situație privind gradul de folosire a mașinilor-unelte în întreprinderile Direcției generale trochimice, din_

anchetă
economica

a industriei pe-___ cadrul Ministerului Industriei Chimice, arată că ele nu sînt folosite nici pe departe la nivelul dorit. în cel mai bun car — la grupa mașinilor de frezat universale — indicele extensiv de utilizare a atins, în trimestrul II al acestui an (și situația nu s-a îmbunătățit cu nimic în lunile următoare) abia 52.2 la sută din timpul calendaristic, în vreme ce la grupa strungurilor paralele el a fost de 40,2 la sută, iar la cea a mașinilor de găurit — de numai 21,9 la sută. Și nu este vorba de un număr restrîns de mașini. Atelierele mecanice din întreprinderile petrochimice dispun, în momentul de față, de peste 370 mașini- unelte, adică la nivelul capacității tehnice a unei mari uzine constructoare de mașini. Cu acest important potențial productiv, însă. întreprinderile au realizat în acest an un volum de piese de schimb și suban- samble a căror valoare s-a ridicat in fiecare lună doar la 8—10 milioane lei.Lucrurile nu stau mal bine nici în alte ramuri ale economiei. Parcul de mașini-unelte din secțiile auxiliare ale întreprinderilor din cadrul Ministerului Minelor a fost utilizat, în aceeași perioadă, în proporție de 37,1 la sută, ale industriei alimentare de 32,9 la sută, iar ale Ministerului Energiei Electrice de numai 28 la sută în discuțiile cu cadre de conducere din ministerele respective, a- cestea au replicat : „Trebuie avut în vedere un anume specifio al producției atelierelor noastre mecanice. Ele au menirea să asigure operativ fabricația reperelor de uzură pentru întreținerea instalațiilor tehnologice, ceea ce poate aduce economii de sute de mii de lei și chiar de milioane lei în activitatea de bază".Evident, argumentația este reală — în aceasta aflîndu-se chiar rațiunea organizării atelierelor mecanice — dar ea nu poate justifica pe deplin „golurile" mari existente în utilizarea mijloacelor tehnice aflate în dotarea atelierelor mecanice din anumite întreprinderi. La Combinatul petrochimic Ploiești ni s-au oferit numeroase contraargumente în legătură cu posibilitățile mari, nefructificate, de a spori rezultatele activității muncitorilor și tehnicienilor din sectorul mecanic, de utilizare a diferitelor unelte variază de la 0,27 la fiind folosite în general schimb și mai rar în două. Motivul : lipsa cadrelor calificate de muncitori, în acest sector lucrîndu-se cu circa 150 strungari, frezori, rectificatori mai puțini față de prevederile din proiecte.Iată, prin urmare, o situație paradoxală. La combinatul ploieștean s-a construit un modern atelier mecanic, înzestrat cu un parc însemnat

Indicele mașini- 0,45, ele într-un

de mașini-unelte. Ministerul Industriei Chimice nu facilitează însă crearea condițiilor necesare folosirii complete a capacității mijloacelor tehnice respective. Ce au de spus forurile de resort din minister în legătură cu a- ceastă birocratică interpretare a cerinței utilizării superioare a mașinilor și instalațiilor industriale 7Lipsa de intervenție pentru încadrarea atelierelor mecanice cu personal calificat constituie principalul factor ce generează subîn- cărcarea activității acestor ateliere și la alte unități, printre care Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț, Uzina de medicamente București, Fabrica de fibre sintetice Iași, Combinatul chimic Rm. Vîlcea și alte întreprinderi ale industriei chimice. La Uzina de medicamente din Capitală, de exemplu, mașinile-unelte au fost utilizate, în al doilea trimestru, din acest an, doar aproximativ 27 000 de ore, din cele 115 000 de ore, cît reprezintă fondul de timp calendaristio total.Pentru a asigura ridicarea gradului de folosire a capacităților de producție din secțiile mecanice ale întreprinderilor petroliere din județele Prahova și Dîmbovița, comitetele de direcție ale acestor unități au inițiat, începînd din anul trecut, cooperarea cu alte întreprinderi în realizarea unor piese solicitate. In atelierele de la Tîrgoviște, Mo- reni, Gura Ocnl- ței s-au executat numeroase comenzi pentru Uzina mecanică Cîmpina, Uzina „Cioca- nul“-Tîrgoviște, astfel că s-a îmbunătățit simțitor proporția de încărcare a mașinilor-unelte. Volumul de piese executate ar putea crește mult prin lărgirea acestei cooperări. Un impediment important îl constituie, însă, faptul că nu toate lucrările și piesele solicitate de terți sînt acceptabile, fie din cauza lipsei materialelor necesare, pe care unitățile ca greu le pot obține, fie datorită prelucrărilor pe mașini speciale, ce nu sînt în dotarea atelierelor respective.Necesitatea aprovizionării cu materiale a fost subliniată și în alte întreprinderi. Tov. Gheorghe Olteanu, inginer-șef la Combinatul petrochimic Ploiești, preciza că atelierele mecanice din n-au profil de sînt sistematic vorba de a li necesar, ca și abrazive. Solicitările au fost făcute, în acest an, doar în proporție de 30—50 la sută la metal și de numai 10—20 la sută la materialele dure.în cursul anchetei noastre, am reținut multe alte aspecte tn legătură cu modalitățile concrete care trebuie urmate pentru ridicarea gradului de utilizare a mașinilor-unelte din întreprinderi. Este oportun ca ministerele să analizeze cu atenție gradul de dotare a întreprinderilor și să ia măsuri pentru completarea parcului tehnic, acolo unde se simte nevoia, dar mai ales pentru redistribuirea mașinilor-unelte Intre unități. Această armonizare a capacităților de producție cu necesitățile producției este obligatorie, dacă avem în vedere că o serie de mașini sînt subtncărcate tn unele unități și „strangulate" în altele.De asemenea, în întreprinderile noi. trebuie formate grupe mai puternice de proiectanți și tehnologi, care să elaboreze documentații și tehnologia pentru reperele ce trebuie asimilate. Aceasta este o cerință deosebit de stringentă, pentru ca unitățile respective să nu mal ră- mînă, tn continuare, tributare importului de piese de schimb necesare instalațiilor și utilajelor livrate de furnizori străini. Important este ca ministerele de resort și comitetele de direcție să înțeleagă că sînt răspunzătoare de modul în care se valorifică acest „tezaur" tehnia — mașinile și utilajele din atelierele și secțiile mecanice — că nici o justificare nu poate fi luată în considerare atîta vreme cît efectele productive nu se ridică la nivelul cerințelor superioare ale economiei naționale.

atelierele întreprinderile care construcții de mașini vitregite ctnd este se repartiza metalul sculele și materialele satis-

(Continuare In pag. a II-a)

George-Radu CHIROVIC1 
Ion HERȚEG

(Continuare In pag. a IlI-a)

In timpul marii adunări populare din piaja Obor
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SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI 1N CAPITALĂ
.....miMIHrmiimi»..................  ■imun..... .

(Urmare din pag. I)Se vizitează standurile întreprinderilor agricole de stat. Cele 354 de întreprinderi, însumînd 2 772 de ferme, defin 1 680 000 de hectare teren arabil; în acest an, se prevede că ele vor realiza o producție agricolă globală în valoare de 15 240 milioane de lei (în 1965 s-a obținut o producție de 11 200 milioane de lei) ; cheltuielile pentru obținerea unei pro- ducții-marfă de 1 000 de lei reprezintă 895 de lei (față de 948 de lei In 1965).Vizitind standurile, tovarășul Nicolae Ceaușescu face o serie de recomandări prețioase specialiștilor care se află aici. Secretarul general al partidului subliniază importanta ce trebuie acordată în continuare procesului de specializare a fermelor pe ramuri de producție, în așa fel încît de la fiecare dintre ele să se obțină randamentul maxim în funcție de condițiile naturale locale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de ponderea pe care o ocupă- în producția I.A.S. legumele, de realizările obținute, de posibilitățile sporirii producției pe seama extinderii suprafețelor afectate acestor culturi și a creșterii recoltelor la hectar; sectorul de stat al agriculturii trebuie să contribuie în și mai mare măsură la aprovizionarea populației cu aceste produse.Atrag atenția exponatele I.A.S. Insula Mare a Brăilei, cea mai mare unitate cultivatoare de porumb din tara noastră, care a obținut, pe cele 35 000 de hectare — pămînt cîștigat pentru agricultură prin vaste lucrări de hidroameliorații — o medie 
de 4 600 kg porumb boabe. De asemenea, pe 8 900 de hectare s-a obținut • medie de 1 700 kg de floarea soarelui. Este o elocventă demonstrație a eficienței lucrărilor de îndiguiri și desecări executate în Lunca Dunării. Alte cifre grăiesc despre realizările unor I.A.S.-urî : 8 700 kg de porumb boabe la hectar obținute pe terenuri irigate de I.A.S. Roșeți, județul Ialomița, 4 000 kg de griu la hectar la I.A.S. Lehliu, județul Ialomița, 26 000 
kg de cartofi la hectar, obținuți la unele soiuri cultivate la I.A.S. Prej- mer, județul Brașov. Aceste cifre, ca 
ți altele, demonstrează posibilitățile practic inepuizabile care există în sectorul producției agricole, posibilități a căror deplină valorificare de
pinde de spiritul gospodăresc, de spiritul de răspundere al oamenilor muncii din această importantă zonă ■ producției bunurilor materiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ion Gheorghe Maurer și ceilalți oaspeți apreciază exponatele și cer relații în legătură cu generalizarea experienței unităților fruntașe. Secretarul general al partidului dă indicația să se acorde depline posibilități unităților producătoare ca 
ele să-și poată alege soiurile de plante, în special grîu și porumb, care corespund cel mai bine posibilităților naturale locale.

O parte a standurilor întreprinderilor agricole de stat este rezervată dezvoltării zootehniei. Principalele unități care expun aid sînt I.A.S. Mihăilești, Periș, Giurgiu, județul Ilfov, Nicolae Bălcescu și Peștera, județul Constanța. Apreciind calitatea produselor de carne expuse aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se pună accentul, acolo unde condițiile naturale favorizează obținerea unei producții mari, pe creșterea și îngrășarea mieilor, în- trucît piața — atît cea internă, cît și 
cee externă — oferă mari posibilități de valorificare. în continuare, tovarășul Ceaușescu recomandă studierea tuturor posibilităților pentru a redu
ce prețul de cost al cărnii de pasăre.Standurile de fructe oferă cele 
mai alese soiuri. Trecînd prin fața standurilor unde sînt expuse cereale, cartofi și plante industriale, secretarul general al partidului indică reprezentanților Consiliului Superior 
al Agriculturii să ia toate măsurile pentru rezolvarea urgentă a problemei asigurării agriculturii cu semințe de calitate, soiuri de mare productivitate, la toate culturile. Este una dintre căile care — alături de mecanizare, chimizare, irigații — duce la creșterea producției agricole în vederea satisfacerii nevoilor populației.în expoziția din Piața Halelor Obor aînt prezente și produse ale cooperativelor agricole de producție, desfăcute prin mijlocirea asociațiilor in- tereooperatiste de valorificare. Asociația intercooperatistă Giurgiu, care reunește 41 de cooperative, a livrat pieței, în acest an, legume în valoare de 6 000 000 de lei, iar asociația în- tercpoperatistă Urziceni — în valoare de 4 000 000 de lei.Produsele prezentate în interiorul Halelor, cît și în piață, sînt produ
se selecționate, cele mai bune și mai frumoase din recolta acestui an. Am auzit exprimată dorința ca 
— așa cum plastic a formulat ci
neva — „să avem 365 de zile ale recoltei în fiecare an, nu una singură !'. Era vorba, desigur, despre dorința mai mult decît justificată a cetățenilor ca aceste produse „de expoziție" să fie, să devină produse „de uz curent". Intr-adevăr, dovada că putem avea legume și fructe bune, frumoase, frumos prezentate, există în fața ochilor. De ce atunci nu le avem mereu ?Acestei Întrebări firești se cuvine să-1 Făspundă toți factorii responsa
bili din Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție, din Consiliul Superior al Agriculturii, din Ministerul Comerțului Interior | 

acestei întrebări trebuie să-î răspundă fiecare cooperativă agricolă, fiecare întreprindere agricolă de stat, fiecare verigă a comerțului cu fructe și legume. Este prima și cea mai importantă îndatorire cetățenească a celor care lucrează îh domeniul producției agricole.Că putem avea produse de bună calitate o dovedește și standul Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor din M.C.I. Produsele de aici întrunesc toate laudele, dar... întrebările de mai sus revin.La prezentarea standului se dau explicații în legătură cu nivelul a- provizionării populației cu legume. Se arată că în timp ce județe ca Arad, Bihor, Dolj și altele și-au realizat planul de livrări la legume, altele, ca Ilfov, Ialomița și Teleorman, județe cu tradiții bine știute în cultivarea legumelor, au ajuns în situația de a nu-și onora sarcinile care le revinRespectarea sarcinilor de plan, a contractelor este o îndatorire morală, cetățenească și este în același timp reglementată de legi, de norme. Ea nu poate face obiectul unor d’spoziții subiective. Este timpul ca acest a- devăr elementar să fie știut și de către cei care răspund în aceste județe de soarta producției agricole. în ultimă instanță de buna aprovizionare a populației.Printre exponatele prezentate la standul Departamentului se află legume și fructe deshidratate ; este un procedeu de conservare eficient, economic și realizările obținute în a- cest domeniu sînt satisfăcătoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă extinderea conservării prin deshidratare, ca și prin alte metode. îmbunătățirea permanentă a calității a- cestor produse, studierea posibilității de a se crea disponibilități pentru export. Prezintă interes noile ambalaje din material plastic ; se recomandă introducerea lor pe scară mai largă.Vizitarea expoziției din Halele O- bor s-a terminat. Expoziția demonstrează că posibilitățile unităților ®- gricole de a produce mult și bun sînt mari. E bine știut că recolta din acest an satisface necesarul de consum al populației, dar tot atît de bine știut este și faptul că cerințele justificate ale populației privind calitatea și ritmicitatea producției livrate au rămas în bună măsură nesatisfăcute. Produsele unităților fruntașe aflate în expoziție trebuie să devină cît mai curînd produse pe care cumpărătorul să le poată găsi zilnic în piețe. Fiindcă posibilități există. O demonstrează din plin realizările acestor unități, o dovedesc, așa cum spuneam, înseși legumele și fructele multe, bune, frumoase, atrăgător prezentate, care au putut fi admirate în piața Obor. Sărbătoarea recoltei, zi tradițională de cîntărire a roadelor unui an de muncă, este totodată și un îndemn de a munci și mai bine, cu și mai mult spor pentru a dărui patriei recolte mereu mai bogate.'

In mijlocul tinerilor participant! la sărbătoarea recoltei

Adunarea populară 
din piața Obor

După vizitarea expoziției, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat iau parte la o însuflețită adunare populară consacrată „Zilei recoltei", care a avut loc pe platoul central al pieței.Zecile de mii de participanți ka miting fac o primire caldă, entuziastă, tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat. Minute în șir se aplaudă, se ovaționează puternic.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Vasile Vîlcu. Marea sărbătoare populară a recoltei — a spus vorbitorul — se desfășoară în atmosfera de puternic entuziasm determinat de istoricele hotărîri ale Congresului al X-lea al partidului, care conturează programul dezvoltării României socialiste în perspectiva anilor ce ur- 

, meazâ, sub semnul marilor prefaceri " economite, politice și sociale prin care a trecut întreaga noastră națiune socialistă in primul ei sfert de secol de viată liberă.Astăzi, la tradiționala sărbătoare „Ziua recoltei" ia parte întregul popor sub semnul prețuirii și cinstirii de care se bucură munca harnică depusă de lucrătorii ogoarelor. A- ceastă prețuire și cinstire este marcată îndeosebi prin participarea la marea noastră sărbătoare populară a conducerii partidului și statului, în frunte cu secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în numele țărănimii cooperatiste, al tuturor lucrătorilor de pe ogoare, președintele U.N.C.A.P. a mulțumit călduros conducerii de 

partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul permanent acordat dezvoltării și modernizării a- griculturii, creșterii producției agricole.Anii construcției socialiste, perioada scurtă de după încheierea cooperativizării agriculturii au adus profunde transformări înnoitoare în viața țărănimii și a satului socialist, au pus temelii trainice ridicării continue a nivelului ei de trai material și spiritual.Rezultatele pe care le obținem cu fiecare an ce trece pun în evidență tot mai convingător superioritatea agriculturii noastre socialiste, forța și vitalitatea ei, efectele înzestrării agriculturii cu o puternică bază teh- nico-materială.în acest sens „Ziua recoltei" este nu numai un simbol al belșugului și ai toamnelor bogate, ci simbolizează totodată alianța de nezdruncinat și prietenia frățească dintre clasa muncitoare și țărănime, simbolizează coeziunea de granit a întregului nostru popor în jurul Comitetului Central și al conducătorului nostru încercat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Ziua recoltei" prilejuiește, în a- celași timp, manifestarea adeziunii depline a țărănimii la politica internă și externă promovată de Partidul Comunist Român și de guvernul țării, la programul însuflețitor adoptat de Congresul al X-lea al partidului, care deschide României socialiste noi perspective de progres și prosperitate, pune baze temeinice dezvoltării în ritm susținut a tuturor ramurilor economiei naționale.Țărănimea cooperatistă vede în programul Partidului Comunist Român. în Directivele celui de-al X-lea Congres al partidului expresia intereselor sale vitale, a năzuințelor și aspirațiilor sale spre o viață tot mai îmbelșugată, propriul său program de muncă șl luptă și este hotărită să urmeze neabătut calea arătată de partid.După ce a trecut în revistă principalele sarcini care revin în această perioadă unităților agricole, vorbitorul a spus în încheiere : Ne angajăm față de dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, că ne vom alinia eforturile la cele ale întregului popor, muncind cu entuziasm și dăruire pentru ca bilanțul pe care-1 vom face la sărbătoarea recoltei din anii următori să fie tot mai bogat.Președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a evidențiat apoi unitățile care au. obținut cele mai bune rezultate in cadrul concursului pe țară organizat de U.N.C.A.P. Ia cultura grîului.Pe primul loc s-a situat in acest an cooperativa agricolă de producție ..Ho Și Min" din comuna Dor Mărunt, județul Ialomița, care a obținut de pe 743 ha cultivate o producție de 4 203 kg grîu la ha.Pe locul II s-a clasat cooperativa agricolă de producție „Victoria socialismului" din comună Gîrbovi, ju-. dețul Ilfov, care a realizat pe cele 800 de hectare cultivate cu grîu cite 3 829 kg la ha.Locul III a fost ocupat de cooperativa agricolă de producție din comuna Grindu, județul Ialomița, pentru realizarea unei producții medii de 3 721 kg la hectar, de pe 705 ha cultivate.A luat apoi cuvîntul Constantin Popa, președintele cooperativei a- gricole de producție „Ho Și Min" din comuna Dor Mărunt, județul Ia
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lomița. Pentru noi, țăranii codpera- . tori — a spus vorbitorul — cele două decenii de la constituirea primelor cooperative agricole de producție au însemnat o perioadă istorică de profunde transformări, în care ne-am făurit o viață nouă, cu adevărat fericită. Raportăm cu min- drie conducerii partidului că in cooperativa noastră nu numai producția de grîu care ne-a adus titlul de cooperativă fruntașă pe țară a fost mare, ci și la celelalte culturi vom obține producții sporite : circa 5 000 kg porumb boabe la ha. 50 000 kg sfeclă de zahăr, 56 000 kg roșii, 2 230 kg fasole în cultură pură la hectar. Zootehnia ne aduce anul acesta venituri de circa 7 milioane lei. Averea obștească a cooperativei este de peste 25 milioane lei. Ca urmare, valoarea zilei muncă va ajunge la 46 lei. Din producția obținută am vîn- dut statului 1»914 tone de grîu, vom vinde 1 000 tone porumb boabe, precum și o mare cantitate de carne.Fără îndoială că rezultatele pe care le-am obținut se datoresc sprijinului pe care l-am primit și-l primim din partea statului.Ne preocupăm de fructificarea la un nivel superior a ajutorului primit, dar urmărim în permanență să folosim înainte de toate propriile noastre posibilități. Sîntem hotărîți ca, printr-o mai bună organizare a întregii activități, prin muncă asiduă, prin întărirea disciplinei și or- dinei, să asigurăm creșterea continuă a producției. Printre altele ne propunem ca în 1970 să extindem îngră- șătoria de porci la 5 000 de capete, iar începînd din 1971 să depășim 10 000 porci grași livrați anual statului. Exprimăm conducerii partidului, dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, sentimentele de adîncă recunoștință ale cooperatorilor din Dor Mărunt, pentru viața nouă pe care o trăim și vă asigurăm că sîntem ferm hotărîți să muncim cu perseverență pentru înfăptuirea programului de înflorire a României socialiste trasat de Congresul al X- lea al partidului.Politica fermă a Partidului Comunist Român de industrializare socialistă a țării — a spus ing. Emil Bă- descu, directorul întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii Gîrbovi, județul Ilfov — care a asigurat în toate ramurile economiei naționale o puternică bază tehnico-mate- rială, a fost hotărîtoare și pentru victoria socialismului la sate. Mecanizarea agriculturii a contribuit efectiv și nemijlocit la creșterea producțiilor realizate de cooperativele a- gricole, la consolidarea acestor unități.In continuare vorbitorul a arătat că întreprinderea pe care o conduce dispune în prezent de peste 200 de tractoare, de 50 tipuri de mașini a- gricole de mare randament. Toate lucrările la cerealele păioase se execută mecanizat, iar la culturile pră- șitoare mecanizarea lucrărilor se extinde. Acestea, ca și hărnicia lucrătorilor au contribuit la creșterea producției agricole. Astfel, cooperativele agricole de producție din raza noastră de activitate ău . obținut anul a- cesta o producție medie de grîu de 3 338 kg la hectar și se prelimină o producție de 4 200 kg porumb la hectar și 32 000 kg la sfecla de zahăr la hectar.Sîntem conștienți că mijloacele mecanizate cu care sîntem dotați nu sînt suficient folosite. Va trebui să folosim mai bine tractoarele și mașinile din dotație, să executăm numai lucrări de foarte bună calitate, singura cale care duce la obținerea unor producții sporite în cooperativele agricole de producție pe care le deservim, subliniată cu tărie în documentele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. Ne angajăm — a spus vorbitorul în încheie

re — ca, alături de lucrătorii de pe ogoare din întreaga țară, să muncim mai mult și mai bine, contribuind astfel la înflorirea patriei noastre socialiste.Ing. Ioan Toma, director la întreprinderea agricolă de stat Prejmer, județul Brașov, a spus printre altele : Agricultura de stat pășește hotărît ți rapid pe calea concentrării și specializării producției, atingînd în multe privințe nivelul producției obținute în țările cu agricultură avansată. în felul acesta ea își aduce din olin contribuția la formarea fondului central de produse agricole, multe din întreprinderile noastre constituind model de organizare științifică, pe baze moderne, a producției și a muncii în agricultura socialistă. Astfel, întreprinderea agricolă de stat Prejmer a obținut la cultura grîului, de pildă, o producție medie de 3 450 kg la hectar, iar de la cele 2 000 de vaci pe care le avem vom obține o producție medie de peste 3 600 litri lapte, la un preț de cost sub cel planificat. Anul trecut, I.A.S. Prejmer a realizat un beneficiu de peste 10 milioane lei și credem că anul acesta nivelul ei de rentabilitate va fi și mai ridicat.Avînd însă tn vedere gradul de dotare tehnică la care am ajuns, cantitățile sporite de îngrășăminte chimice care ni se repartizează, celelalte condiții create, consider că avem încă numeroase rezerve care se cer valorificate în scopul creșterii producției și eficienței economice a întregii activități. Ne-o dovedesc cu prisosință rezultatele obținute de u- nitățile fruntașe atît din agricultura de stat, cît și din cea cooperatistă.în numele tuturor lucrătorilor din agricultura de stat ne angajăm in fața conducerii partidului și personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu că vom munci cu toată energia și priceperea pentru a îndeplini cu cinste sarcinile trasate de cel de-al X-lea Congres al partidului.Ca inginer horticol — a spus ing. Agripina Alexandru, de la cooperativa agricolă de producție Goicea Mare, județul Dolj — mă preocupă în mod deosebit dezvoltarea sectorului legumicol in cooperativa noastră. Cultivăm în acest an legume pe o suprafață de 150 ha, în întregime irigate, dintre care 4,6 ha în sere- solarii. Producțiile obținute răsplătesc din plin eforturile depuse. Pînă la această dată am vîndut statului pe bază de contract 1 300 tone roșii, depășind prevederile contractului pe întregul an. Vom mai vinde statului, peste plan, încă 200 tone de roșii. Legumicultura aduce cooperativei noastre ,jn acest an venituri de a- proape 5 milioane lei. Aceste rezultate ne-au determinat să propunem adunării generale extinderea în anul viitor a suprafețelor de solarii la 15 ha și să luăm toate măsurile pentru a determina creșterea producției de legume la hectar pe întreaga suprafață cultivată.Am ascultat cu profundă emoție, stimate tovarășe Ceaușescu, îndemnul adresat de . dumneavoastră specialiștilor din toate ramurile economiei de a se încadra în unitățile productive, >în sfera . producției materiale, acolo unde se făuresc bunurile necesare traiului poporului nostru, în locurile de care depinde progresul economic și social al patriei, a- colo unde cer interesele națiunii noastre socialiste. Eu fac parte din generația tînără a detașamentului de specialiști agricoli chemați să-și • pună capacitatea șl priceperea în. .slujba înfăptuirii politicii agrare a partidului. Nădăjduiesc că toți colegii mei din domeniul agronomiei, tinerii studenți care se pregătesc pentru aceste profesii vor răspunde cu însuflețire a- cestei chemări și se vor încadra în uriașa muncă de dezvoltare și modernizare a agriculturii.Aducînd salutul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din Capitală, Ion Voicliița, maistru la Uzinele „Semănătoarea" București, a spus : Bucuria culesului este sărbătoarea tuturor pentru că la făurirea recoltei iau parte, alături de lucrătorii ogoarelor, mase largi de muncitori, tehnicieni și intelectuali, oameni ai muncii din numeroase alte domenii de activitate ale societății noastre.Colectivul uzinei noastre muncește eu entuziasm și dăruire, trimițînd pe ogoarele patriei numai în cursul acestui an peste 4 200 combine pentru cereale, 1 000 cositori, 2 500 dispozitive pentru recoltatul ierboaselor șl florii-soarelui. Un domeniu care ne preocupă permanent îl constituie a- similarea de noi mașini agricole pe baza indicațiilor date de Congresul al X-lea al partidului. în cursul a- nului viitor vom începe fabricația și vom livra agriculturii, printre altele, 1 300 combine de cereale autopropulsate și vom introduce în producție combinele pentru recoltatul cartofilor, motocositoarea pentru plante, dispozitivul de recoltat porumb. Am mandatul întregului colectiv al Uzinei „Semănătoarea" să transmit angajamentul său ferm de a produce utilaje agricole de cea mai bună calitate, traducînd astfel în viață însufleți toarele directive stabilite de Congresul al X-lea al partidului', care a deschis României perspectivele dezvoltării sale socialiste pe o nouă treaptă.Considerăm că în acest fel ne exprimăm în modul cel mai elocvent deplina noastră adeziune la politica internă și externă a partidului, dovedind dragostea pe care o simțirn și înalta prețuire pe care o acordăm activității neobosite a conducerii partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru făurirea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Primit cu puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. (Cuvintarea se publică 
in pag. I și a IlI-a).Adunarea populară consacrată „Zilei recoltei" a luat sfîrșit într-o atmosferă plină de însuflețire. Toți cei prezenți și-au manifestat și cu acest prilej atașamentul lor profund fată de Partidul Comunist Român, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, care corespunde intereselor vitale ale întregului popor.După miting, conducătorii de partid și de stat fac un scurt popas la mustăria întreprinderii intercoopera- tiste din județul Ilfov, apoi trec prin parcurile de distracții amenajate cu acest prilej. Pretutindeni în piață se aud cîntece populare interpretate de artiști amatori. Se încing hore în care se prind și înalții oaspeți.Conducătorii de partid și de stat sînt conduși la plecare din piața Obor de gazde, de un mare număr de cetățeni. Mulțimea îi aclamă îndelung. Oaspeții răspund prietenește saluturilor calde ale populației.(Agerprea)
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CUVlNȚAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN TARĂ, ZIUA RECOLTEI 
A FOST SĂRBĂTORITĂ PRIN MUNCĂ

(Urmare din pag. I)deri agricole de stat cu 8 000 kg de porumb Ia hectar. Dar media pe țară a fost anul acesta de aproximativ 1 500 kg de grîu la hectar la cooperative, deci cu foarte mult sub acele 4 000 kg. care nici ele nu reprezintă limita posibilităților noastre. La porumb avem cooperative cu 5 000 kg de porumb la hectar, dar media pe țară nu va trece cu mult de 2 000 kg. Oare așa cum în unele unități s-au putut obține recolte mari, nu este posibil ca și în celelalte să se ridice producția agricolă 7 Fără îndoială că este posibil ! A- ceasta impune însă specialiștilor din agricultură, și în primul rînd Consiliului Superior al Agriculturii, să ia toate măsurile pentru a asigura ca în fiecare unitate să se semene soiuri de mare productivitate, să se asigure plantelor îngrășă- mintele și mecanizarea necesară, să se efectueze în bune condiții lucrările agricole 1N-aș putea spune, tovarăși, în fața dumneavoastră, în fața întregului nostru popor, că ne putem declara, cu mîna pe inimă — cum se spune la noi — satisfăcuți de felul cum au condus Consiliul Superior și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție activitatea din agricultura noastră în acest an. Sperăm că tovarășii din aceste organe vor trage toate concluziile, toate învățămintele din lipsurile care s-au manifestat și că vom asista în viitor la o îmbunătățire simțitoare a muncii lor pe toate planurile.Doresc să mă refer în cîteva cuvinte la institutele de cercetări a- gricole. în aceste unități lucrează aproape 8 000 de oameni — o armată întreagă, tovarăși. Cu toate acestea nu putem spune că a fost pe deplin rezolvată problema semințelor la porumb și la grîu ; nu s-au asigurat semințe corespunzătoare, de mare productivitate, pentru toate județele, pentru toate zonele țării. Există lipsuri serioase în ce privește asigurarea semințelor de legume ; deși s-a discutat ir.,Ct această problemă, s-a făcut încă puțin. Producția de legume continuă să fie nesatisfăcătoare. Avem lipsuri destul de serioase în creșterea animalelor. Producțiile de lapte sînt foarte mici, deși posibilități există, așa cum arată exemplul unităților fruntașe. Noi considerăm necesar ca oamenii de știință din agricultură, toate institutele de cercetări agricole și stațiunile amplasate pe întreg teritoriul țării să treacă neîntîrziat la înfăptuirea unui program național de îmbunătățire a soiurilor de semințe, a raselor animalelor, pentru ca în cincinalul următor să putem realiza o cotitură în aceste sectoare de activitate.tai avem lipsuri și în asigurarea cu mijloace mecanizate. Trebuie să recunoaștem — deși astăzi e ziua recoltei și n-ar trebui să ne ocupăm de industrie — că unele mașini agricole, chiar produse de U- zinele „Semănătoarea", nu sînt întotdeauna corespunzătoare. După unele calcule făcute de tovarășii din agricultură, datorită defecțiunilor la semănători și combine, am avut anul acesta o pierdere de 6—8 la sută din recoltă, ceea ce nu este puțin. Industria construcțiilor de mașini, întreprinderile producătoare trebuie să ia măsuri ca mașinile agricole să asigure strîngerea recoltei fără pierderi.De asemenea, tovarăși, nu putem să nu recunoaștem că și cantitatea de îngrășăminte care se pune la dispoziția agriculturii este încă mică. La noi s-au asigurat anul a- cesta în jur de 60—65 kg de îngrășăminte la hectar, în timp ce în țările vecine s-a ajuns la 200 kg; sînt țări care utilizează 300 kg de îngrășăminte la hectar. Ministerul Chimiei trebuie să ia măsuri hotă- rîte pentru a asigura intrarea la timp în producție și cu întreaga capacitate a unităților producătoare de îngrășăminte chimice, pentru a asigura satisfacerea nevoilor agriculturii noastre ; va trebui rezolvată mai rapid și problema asigurării celorlalte substanțe chimice de care are nevoie agricultura noastră.Subliniez toate acestea deoarece, criticînd agricultura pentru lipsurile sale, este necesar să vedem în același timp că și alte sectoare de activitate — care trebuie să concure la obținerea unor recolte bogate — nu-și fac datoria așa cum se cuvine. Este necesar ca organizațiile de partid din întreprinderile industriale, comitetele de partid, ministerele, toți salaria- ții din aceste întreprinderi să-și analizeze în mod exigent activitatea, să ia măsuri pentru ca industria noastră să-și îndeplinească mai bine obligațiile față de agricultură. Numai unind eforturile industriei, ale organelor agricole, ale țărănimii, ale specialiștilor, vom putea rezolva într-un timp scurt marile probleme ale dezvoltării a- griculturii noastre, vom putea obține recolte mari care să asigure din belșug aprovizionarea populației, să contribuie la creșterea a- vuției naționale, la înfăptuirea programului general de dezvoltare socialistă a patriei noastre. (Aplau
ze puternice).Desigur, tovarăși, realizarea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului cere eforturi serioase în toate domeniile de activitate. Ceea ce am înfăptuit pînă acum, în industrie, în agricultură, știință, în dezvoltarea învățămîn- tului și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului nostru este dovada grăitoare că dispunem de mijloacele și forțele necesare ) pentru ca prevederile Congresului 
al X-lea să fie realizate cu succes. 

Este necesar să îmbunătățim continuu organizarea activității noastre în toate domeniile, să asigurăm folosirea mai bună a forței de muncă, repartizarea specialiștilor în sectoarele hotărâtoare ale producției de bunuri materiale. Cu toții trebuie să înțelegem, tovarăși, că depinde de noi să asigurăm creșterea avuției generale a națiunii noastre socialiste, ridicarea bunăstării întregului popor. Acest deziderat se va realiza în măsura în care fiecare, la locul său de muncă, își va îndeplini cum trebuie obligațiile. începînd de sus și pînă jos și de jos pînă sus, fiecare trebuie să înțeleagă că este un soldat al partidului, al națiunii noastre socialiste și trebuie să acționeze cu răspundere față de popor, față de viitorul socialist al patriei noastre. (Aplauze puternice).în dezvoltarea socialistă a țării, în ridicarea bunăstării poporului constă principala obligație a partidului comunist de guvernămînt. Felul în care partidul conduce și îndrumă făurirea societății socialiste este expresia cea mai grăitoare a aplicării marxism-Ieninismu- lui, a îndeplinirii rolului său de forță conducătoare în societatea socialistă și, în același timp, a îndeplinirii obligațiilor sale internaționaliste.Se discută mult despre sarcinile naționale și internaționale, lăsîn- du-se să se înțeleagă uneori că principala obligație a unui partid comunist ar fi să se ocupe de probleme internaționale și că preocuparea accentuată, perseverentă față de problemele dezvoltării interne ar împinge spre naționalism. Oare așa să fie, tovarăși ? Oare faptul că un partid se o- cupă cu energie și intensitate de asigurarea făuririi cu succes a societății socialiste și comuniste în patria sa poate fi interpretat ca o nepreocupare față de interesele generale ? Nu, tovarăși ! A te rezuma să discuți despre probleme internaționale neglijînd problemele dezvoltării interne neîntrerupte înseamnă a dăuna însăși construcției socialismului, a dăuna victoriei socialismului în lume. (A- 
plauze puternice).Noi înțelegem să ne ocupăm cu toată răspunderea de edificarea societății socialiste, de întărirea puterii economice, științifice și culturale a patriei, de ridicarea nivelului de trai și a conștiinței socialiste a poporului, de întărirea capacității de apărare a țării, fiind conștienți că în felul acesta România devine un detașament tot mai puternic al sistemului socialist mondial, o forță de seamă în lupta pentru socialism, împotriva imperialismului, pentru progres social și pace în Iunie. 
(Aplauze puternice).Influența socialismului pe plan mondial este în mare măsură determinată de rezultatele pe care fiecare țară socialistă le obține în creșterea producției, în ridicarea bunăstării poporului, in dezvoltarea democrației socialiste, în crearea tuturor condițiilor pentru manifestarea plenară a fiecărui cetățean în viața patriei socialiste. (Vii 
aplauze). în aceasta se exprimă de altfel și procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze puternice).Internaționalismul comuniștilor români constă în solidaritatea cu toate țările socialiste, cu mișcarea comunistă și muncitorească, cu forțele antiimperialiste ; în preocuparea continuă pentru depășirea divergențelor existente astăzi între țările socialiste, pentru întărirea colaborării lor în toate domeniile de activitate, asigurîndu-se dezvoltarea liberă și independentă a fiecărui stat socialist, întărirea unității lor în lupta comună pentru socialism și pace. (Aplauze 
prelungite).

Internaționalismul comuniștilor români, al poporului român constă în sprijinul pe care l-au acordat și îl acordă popoarelor care luptă pentru independență națională, pentru scuturarea jugului colonial, în ajutorul pe care-1 dau poporului vietnamez, tuturor popoarelor care se ridică cu arma în mînă pentru libertate, pentru dreptul de a-și făuri soarta așa cum doresc ele, fără nici un amestec din afară. (Vii aplauze).Politica internațională a României constă, de asemenea, în faptul că acționează cu hotărîre pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, fiind convinsă că pe această cale — cu participarea activă la viața internațională a tuturor popoarelor, mari și mici— este posibil să se împiedice a- runcarea omenirii într-un nou război mondial, să se asigure pacea pe pămînt. (Aplauze puternice).Preocuparea țării noastre pentru problemele internaționale se poate vedea în activitatea intensă desfășurată de guvernul român pentru înfăptuirea securității în Europa. Considerăm că este timpul să se ajungă la realizarea u- nor relații noi între statele de pe continentul nostru — relații care să se bazeze pe respect reciproc, pe neamestec în treburile interne, pe întărirea suveranității și independenței fiecărei națiuni, pe a- devărata egalitate în drepturi între toate țările; pe această bază se va putea exclude posibilitatea izbucnirii unui nou război pe continentul nostru, se vor putea crea condiții ca toate națiunile europene, colaborînd între ele, să se dezvolte tot mai mult pe calea progresului și civilizației. înfăptuind securitatea pe continentul nostru contribuim la cauza destinderii și păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).Iată, tovarăși, cum, în mod armonios, partidul și guvernul nostru îmbină sarcinile naționale cu cele internaționale — care constituie un tot indisolubil. Iată cum acționează statul nostru pentru a asigura construcția socialismului în România și pentru a-și aduce contribuția la cauza socialismului, păcii și progresului în întreaga lume. (Aplauze puternice).Și în viitor, partidul și statul nostru vor acționa cu consecvență în această direcție, considerînd că numai și numai așa ne facem "datoria atît față de poporul ro- mâri, cit și față de celelalte țări socialiste, față de mișcarea comunistă internațională, de cauza progresului din întreaga lume. (A- 
plauze puternice).în încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea .mea, a conducerii noastre de partid și de stat, că lucrătorii din agricultură nu vor precupeți nici un efort pentru a asigura îmbunătățirea radicală a activității lor, pentru a obține recolte tot mai bune și a contribui astfel la înfăptuirea programului general de dezvoltare a României socialiste.Dați-mi voie să vă adresez, dumneavoastră, celor prezenți aci, țărănimii cooperatiste, lucrătorilor din agricultură, tuturor oamenilor muncii din patria noastră, urarea de a obține noi și noi succese pe drumul ridicării economice, sociale, culturale a României, a bunăstării poporului român !Vă doresc tuturor multă sănătate și multă fericire. (Aplauze 
îndelungate, urale. Se scandează 
„Ceaușescu", „Ceaușescu", „P-C.R.“
— „R.S.R.". Cei prezenți la adu
nare ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Cetățenii Capitalei prezenji la sărbătoare ii aclamă pe conducătorii partidului și statului

GALAȚI
Anul acesta, țăranii cooperatori, muncitorii și specialiștii din unitățile agricole de stat din județul Galați au întîmpinat „Ziua recoltei" cu rezultate deosebite. Ei sînt primii din țară care au terminat înainte de termen însămînțarea cerealelor de toamnă pe 52 mii de hectare, recoltarea și eliberarea celor 18 mii ha cultivate cu floarea-soarelui, ca și însilozarea peste plan a peste 24 mii tone furaje.Anul acesta sînt multe cooperativele care au obținut recolte bune. Să cităm doar cîteva din ele : ' cooperativele agricole Bu- cești și Băleni au obținut cîte 2 600 kg grîu la hectar, iar Smîrdan, Gri- vița și Nărtești 2 000 și, respectiv, cîte 1 800 kg floarea-soarelui.

Duminică, mecanizatorii de la ferma

Galați, cartierul „1 Mai". Aici, într-un decor de sărbătoare, și-au dat întîlnire roadele pămîntului și ale hărniciei lucrătorilor de pe ogoare. In pavilioane, 30 de cooperative agricole de producție, 10 întreprinderi agricole de stat, întreprinderea de industrializare a cărnii, cooperația de consum, întreprinderea legume-fructe și unități ale trustului de alimentație publică locală și-au expus roadele muncii lor din acest an La pavilionul organizat de uniunea cooperatistă județeană atrage atenția standul cooperativei agricole „11 Iunie" din comuna Pechea Această unitate a sărbătorit anul acesta 20 de ani de la înființare. Muncind cu pricepere și hărnicie, cooperatorii de aici au făcut ca producția globală să crească de la 20 milioane lei. cît era în 1966, la peste 32 milioane acum.Cu bune realizări se prezintă la această sărbătoare și întreprinderile agricole de stat. Anul acesta se va cristaliza ți consolida procesul de

DE LA CORESPONDENȚII „SCINTEII" DIN JUDEȚELE:

rentabilizare a lor, început anul trecut. Se estimează că 5 întreprinderi agricole de stat vor depăși beneficiile planificate cu 5,5 milioane lei. iar restul se vor încadra în indicatorii planificați.Sărbătorind „Ziua recoltei" prin ■muncă, în întregul județ, de la C.A.P. Nărtești la C.A.P Vînători și de la Nămoloasa" la Fundeni, cooperatorii au lucrat intens. La cooperativa agricolă Băleni, bunăoară, s-a recoltat și transportat recolta de porumb de pe 40 de hectare și s-au cules peste 50 tone de struguri. A fost o zi a bucuriei muncii împlinite.
IAȘIîn satele județului lași, încă din primele ore ale dimineții de ieri, acolo unde semănatul nu s-a încheiat încă, numeroși cooperatori și 

nr. 6 a l.A.S. Urleasca, |udeful Brăila, au lucrai din plin. Cu ajutorul o 9 
tractoare s-au pregătit 60 ha teren Foto : S. Cristian
tractoriști erau prezenți pe cîmp, efectuînd de zor această importantă lucrare. în cooperativele agricole Podu-Iloaiei, Vlădeni, Chișcăreni, Andrieșeni, Lespezi, Moțca, Erbiceni și altele din județ s-au putut totaliza peste 2 000 ha semănate în cursul zilei de duminică.Cîteva notări : la „Coasta Iazului", lîngă satul Scobîlțeni, 5 tractoriști de la secția de mecanizare, care deservește cooperativa agricolă Podu-Iloaiei discuiau de zor, iar alți doi însămînțau griul. „Ne grăbim să încheiem semănatul și pe această tarla, îneît pe săptămîna viitoare să ne mai rămînă doar 35 ha de semănat". La Răchițeni, mecanizatorii secției a 10-a a I.M.A. lugani tocmai terminaseră de discuit o tarla de 20 ha la punctul „Movilă". în urma lor, două semănători lăsau boabele de grîu în pămîntul afinat. „Pînă seara încheiem însămînțările pe cele 300 ha cît are cooperativa. Așa ne-am hotărît noi, mecanizatorii, să sărbătorim «Ziua 

recoltei»" — ne-a spus șeful secției I.M.A., Nicolae Tatu...în multe locuri. „Ziua recoltei" a fost sărbătorită atît prin muncă, cit și prin cîntec și voie bună. La Osoi, sărbătoarea a fost prilejuită și de festivitatea împlinirii a 75 de ani de existență a corului din localitate. Cu acest prilej, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Miu Dobres- cu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R„ prim-se- cretar al Comitetului județean de partid lași, președintele consiliului popular județean, a înmînal corului Ordinul „Meritul cultural" clasa a IlI-a. De asemenea, au fost înmînate ordine și medalii celor peste 100 de membri ai corului. In cadrul aceleiași manifestări s-a înmînat și diploma de unitate fruntașă pe țară la producția de fructe <6 600 kg la ha) cooperativei agricole

Comarna. „Ziua recoltei" a prilejuit și înmînarea diplomelor de unități fruntașe la cultura grîului 1969 cooperativelor din comunele Bălțați, Ruginoasa și Brătulești.
DOLJTîrgul din Craiova a cunoscut ieri o animație cu totul deosebită. întreprinderile agricole de stat din județ, stațiunile experimentale Ișal- nița și Bechet, precum și 58 de cooperative agricole au expus aici însemnate cantități de produse, rod al hărniciei și priceperii lucrătorilor și specialiștilor de pe ogoarele județului Dolj. O afluență deosebită au cunoscut standurile cu vînzare ale întreprinderii agricole de stal Breasta. care în această toamnă a livrat comerțului peste 3 600 tone fructe și struguri, cu aproape 1000 peste sarcinile de plan. Cantități însemnate au livrat pentru aprovizionarea orașului și cooperativele a- gricole Bîrza, Goicea Mare, Segar- cea, Cerat, Lipov și altele. De la începutul anului pînă în prezent, cooperativele agricole din județul Dolj au livrat, pe bază de contract, legume și fructe tn valoare de peste 87 milioane lei.în majoritatea cooperativelor agricole de producție de pe cuprinsul județului „Ziua recoltei" a fost sărbătorită prin muncă. Mecanizatorii și țăranii cooperatori au lucrat intens la strîngerea porumbului și a celorlalte culturi tîrzii, la însămînțatul grîului și al celorlalte păioase de toamnă.
CLUJ

Exact" în zorii zilei, cînd în Piața Cipariu din Cluj, în piețele din municipiile Turda, Dej și celelalte orașe ale județului un număr însemnat ele cooperative agricole își expuneau spre vinzare produsele pentru a contribui la buna aprovizionare pentru iarnă, plecau, spre cîmpurile cu porumb și sfeclă din afara orașelor, sute și sute de muncitori din fabrici ți uzine, tineri, elevi, studenți pentru a da o mînă de ajutor cooperatorilor la strînsul recoltei. De fapt, aproape peste tot sărbătoarea recoltei a fost transformată într-o sărbătoare a muncii. în cele mai multe părți s-a arat, s-a semănat, s-a recoltat sfeclă de zahăr, porumb, fructe și alte produse. La cooperativa agricolă de producție din Someșeni, toate tractoarele erau la arat și semănat, iar cooperatorii, împreună cu un grup numeros de elevi ai școlii profesionale auto, recoltau porumbul. în același timp, numeroase camioane transportau sfecla la baza de recepție. La Iclod, de asemenea, se lucra intens atît la recoltatul porumbului, cît și la semănat, lucrări care aici sînt destul de avansate, Cooperativa agricolă de producție din Geaca « primit un 

substanțial ajutor în această zi din partea întreprinderii de utilaje- construcții din Cluj, care a trimis 39 de autocamioane pentru a transporta sfecla de,- pe cele peste 100 ha recoltate. Ajutorul putea fi mai deplin dacă aceste camioane care s-ați deplasat de la Cluj, circa 60 de km, făceau mai multe curse. Unele din ele au executat un transport-două din cimp la baza de recepție pe o distanță de cîțiva kilometri și apoi s-au întors acasă. Păcat de drumul lung pînă aici 1 Au fost și unități unde dorința oamenilor de a transforma sărbătoarea recoltei într-o zi fertilă a muncii pe ogoare nu a fost însoțită de o bună organizare pentru ca munca să fie cit mai productivă. Așa sînt cooperativele agricole Apahida, Pala tea. La întreprinderea agricolă de stat Apahida, în această zi, utilajele agricole și mijloacele de transport nu au fost bine folosite.
CONSTANȚA

„Ziua recoltei" tn județul Constanța s-a sărbătorit prin muncă. La chemarea organelor județene de partid și de stat, peste 3 000 de oameni ai muncii din întreprinderi, instituții, școli au mers să ajute la recoltatul porumbului, legumelor, strugurilor, în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole rămase în urmă. La ora 8 dimineața, în grădina cooperativei agricole din Agigea se aflau numeroși cooperatori, cadre didactice și elevi de la Liceul „Mircea cel Bă- trîn“ din Constanța. S-a lucrat din plin la recoltatul roșiilor, la Tuzla, o cooperativă agricolă vecină, pină la amiază. Cu ajutorul salariaților de la întreprinderea de gospodărie comunală din Constanța și al altor sa- lariați din localitate s-au recoltat aproape 10 ha cu porumb. La întreprinderea agricolă de stat Nazarcea s-a lucrat din plin la recoltatul strugurilor. La amiază s-a expediat cea de-a 1 600-a tonă de struguri de masă destinați exportului. Cu ea, planul pe acest an a fost îndeplinit. Datorită producțiilor bune obținute, întreprinderea urmează să mai livreze circa 250 tone struguri. La Cobadin, Coma- na, Cogealac, Săcele și alte cooperative, mecanizatorii au lucrat intens la semănatul grîului, lucrarea apro- piindu-se de sfîrșit.Cu prilejul „Zilei-r.ecoltei", în piața Obor din Constanța, mai multe cooperative agricole, întreprinderi agricole de stat au deschis expoziții d« vinzare a produselor.
BIHOR

în județul Bihor, țăranii cooperatori și lucrătorii din Întreprinderile agricole de stat au recoltat mii de tone de porumb, sfeclă de zahăr și alte culturi, au adăugat noi hectare celor semănate pînă acum.Duminică, s-a muncit cu rîvnă și în cooperativele agricole din Mădăraș, Salonta, Batăr, unde tradiția de a sărbători „Ziua recoltei" prin muncă a fost continuată cu folos. La Roșiori, membrii cooperativei din localitate au terminat însămînțările de toamnă. „Ne-am convins că dacă însă- mînțăm la vreme griul — ne spune Iuliu Barca, secretarul organizației de bază din cooperativă — obținem producții mari".Cu mult spor s-a lucrat ieri șl pe tarlalele întreprinderilor agricole de stat. La ferma Tamașeu aparținînd l.A.S. Biharia, șeful de fermă Petru Olaru ne spune cu mîndrie : „Recoltăm cîte 9 500 kg știuleți la ha. Pînă acum am cules porumbul de pe 180 ha din 200 cultivate". Aici am întîlnit 320 de tineri de la școala de cooperație și 200 de Ia liceul agricol.
ARGEȘ

Ieri, Comitetul județean de partid Argeș a organizat în toate satele județului largi acțiuni patriotice de strîngere a recoltei și impulsionare a însămînțărilor de toamnă. Alături de țăranii cooperatori și de mecanizatori, s-au aflat pe ogoare peste 10 000 de salariați și elevi din întreprinderile industriale și școlile județului. Primul popas l-am făcut la cooperativa din Topoloveni, unitate fruntașă la producțiile de grîu pe județ. De dimineață, inginerul și președintele, prezenți la sediu, distribuiau forțele pentru grăbirea lucrărilor. 8 tractoriști, între care Petre Mihai, Nicolae Gheorghiu, Victor Naum, se aflau începînd de la ora 6,30 la pregătirea terenului pe ultima sută de hectare care mai trebuie însămin- țată cu grîu. întrucît cooperativa are o producție mare de fructe, în sprijinul ei au venit 250 de elevi de la liceul și școala generală din localitate. Bilanțul lor de ieri : un vagon da prune adunate. O altă secvență : l.A.S. Curtea de Argeș este o unitate mare producătoare de fructe. Alături de cei 200 de lucrători permanent! ai întreprinderii, în fermă se aflau ieri și 150 de elevi de la școlile din localitate, precum și un număr însemnat de textiliste de la fabrica „6 Martie" din Curtea de Argeș. Duminică au fost recoltate 3 vagoane de mere. O mînă de ajutor au dat ieri la impulsionarea lucrărilor de campanie muncitorii de la întreprinderea forestieră Stîlpeni și muncitorii de la Uzina de autotu» risme din Pitești.

.!



PENTRU A PARTECIPA LA MANIFESTĂRILE PRILEJUITE DE 
CEA DE-A XX-A ANIVERSARE A REPUBLICII DEMOCRATE 

GERMANE

O delegație de partid 
si de stat română
a plecatDuminică dimineața a plecat la Berlin o delegație de partid și de stat condusă de tov. Ion Pățan, membru al C.C al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care va participa la manifestările prilejuite de cea de-a XX-a aniversare a R D Germane. Din delegație fac parte Gheorghe Petrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România, membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Nicolae Ghenea, ambasadorul Republicii Socialiste România in R. D. Germană.

la BerlinLa plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Miliai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Vlad, membru supleant al C.C al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Bozdog, membru supleant al C.C al P.C.R., ministrul comerțului interior, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externeErau prezenți Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, delegația a sosit la Berlin. în întîmpinare se aflau conducători de partid și de stat ai R.D.G.
Delegația de activiști ai P. M. U. P.

a părăsitDuminică la amiază a părăsit Capitala delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Roman Stachurka, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.U.P., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră.

CapitalaLa plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tov Dumitru Lazăr, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți ai ambasadei R. P. Polone la București.
Cronica zilei

viața internațională
CIPRU

CONVORBIRILE 
INTERCOMUNITARE 

ÎN IMPAS?
• O CUVÎNT ARE

A PREȘEDINTELUI MAKARIOSNICOSIA 5 (Agerpres). — Președintele Republicii Cipru, arhiepiscopul Makarios, a respins, în- tr-o cuvîntare rostită sîmbătă seara, propunerile formulate de reprezentanții comunității turce la negocierile intercomunitare în curs, consacrate problemei administrației locale. Președintele a motivat această hotărîre prin faptul că acceptarea propunerilor respective ar duce Ia o împărțire geografică a insulei și la o ruptură politică între comunitățile greacă și turcă. Makarios a arătat în continuare că negocierile intercomunitare sînt pe punctul de a se întrerupe.Potrivit agenției France Presse, declarația președintelui Makarios ar indica faptul că convorbirile in- tercomunitarș au ajuns în impas și că Cipru este amenințat de o nouă criză politică. muncitorii englezi împotriva creșterii prețurilor, a măsurilor restrictive din 
domeniul salariilor, pentru respectarea dreptului la grevă

ULAN BATOR

Vizita delegației 
de activiști 
ai P. C. R.

• ÎNTÎLNIRE LA AMBASADA 
ROMÂNIEIULAN BATOR 5 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Ulan Bator, Sandu loan, a organizat o întîlnire tovărășească cu prilejul vizitei în R.P. Mongolă a delegației de activiști ai P.C.R., condusă de Victor Bolojan, membru al C.C. al P.C.R. Au participat : T. Dughersuren, membru . al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., B. Altangherel, prim-secretar al Comitetului de partid din Ulan Bator, activiști de partid. întilnlrea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.In timpul vizitei In R.P. Mongolă, delegația de activiști al C.C. al P.C.R. a fost primită de T. Dughersuren, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M. A participat Sandu loan, ambasadorul României tn R. P. Mongolă. întrevederea s-a desfășurat !ntr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Noi incident® 
în Irlanda 
de NordBELFAST 5 (Agerpres). — O nouă serie de incidente au izbucnit în cursul nopții de sîmbătă spre duminică la Belfast, în Irlanda de Nord. Un grup de aproximativ 200 de demonstranți protestanți au atacat trupele britanice de ordine care au recurs la folosirea gazelor lacrimogene pentru a-i împrăștia. In cursul acestor incidente au fost rănite mal multe persoane.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Chineze, la cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-chineză" din comuna Munteni-Buzău, județul Ialomița, a avut loc, duminică după-amiază, o întîlnire prietenească, la care au luat parte Cian Hai-fun, ambasadorul R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Au participat, de asemenea, reprezentanți ■ ai Ministerului Afacerilor Externe, ai organelor locale de partid și de stat, numeroși cooperatori.După vizitarea unor sectoare de producție ale cooperativei și locuințe ale unor cooperatori, la căminul cultural din comună a fost prezentat un program de filme.în cinstea oaspeților, cooperatorii 
au oferit o masă.

★Duminică dimineața a plecat In S.U.A. o delegație a Uniunii Societăților de Științe Medicale, condusă de prof. dr. docent Valerian Popescu, membru corespondent al Academiei, decanul Facultății de stomatologie din București, pentru a participa la lucrările celei de-a 57-a sesiuni a Federației Dentare Internaționale și la cea de-a 110-a sesiune anuală a Asociației Dentare Americane, ce se vor desfășura la New York între 7—17 octombrie.
★

O delegație a Ministerului Indus
triei Materialelor de Construcții, condusă de ing Dumitru Mosora, ministru, a plecat duminică la a- miază tn R. P Polonă unde, la invitația lui A Giersz, ministru] construcțiilor și industriei materialelor de construcții al R P Polone, 
va face o vizită în această țară

în cadrul Zilelor culturii din R. D. Germană, duminică seara a avut loc In sala mică a Palatului Republicii Socialiste România un concert susținut de cvartetul de coarde din Berlin. Formația a interpretat lucrări de Haydn. Beethoven și Hermann Meyer.In numeroasa asistență, prezentă la concert, se aflau reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni d> artă și cil-, tură, precum și Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.La sfîrșit, artiștilor oaspeți le-au fost oferite flori.
★Duminică, șefi ai misiunilor diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic au luat parte la o excursie organizată de Ministerul Afacerilor Externe în renumita podgorie Dealu Mare, unde au vizitat Institutul de cercetări hortiviticole Valea Călugărească. Au participat George Macovescu, prim-adjunct al externe, șiministrului afacerilor ___funcționari superiori din M.Ă.E.
■ftDuminică, ministrul < exterior al Belgiei, Henri Fayat, care se află în țara noastră, însoțit de Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de Jan Adri- aenssen, ambasadorul Belgiei la București, a vizitat „Expoziția realizărilor economiei naționale — România ’69", cartiere de locuințe și monumente istorice ale ~ •
•ftDuminică seara a tală dl. Abbas Ammar, director general adjunct al Biroului internațional al muncii, care va face o vizită în țara noastră.

comerțului

Capitalei.
sosit în Capi-

SĂRBĂTOARE LA FLOREȘTI

LA SFÎRȘITUL LUNII OCTOMBRIE, LA WASHINGTON

AUDIERI IN COMISIA SENATORIALĂ PENTRU 
PROBLEMELE EXTERNE ÎN LEGĂTURĂ

CU POLITICA VIETNAMEZĂ A ADMINISTRAȚIEIWASHINGTON 5 (Agerpres). — Senatorul William Fulbright a convocat pentru 27 octombrie o sesiune de audieri radio-televizate a Comisiei senatoriale pentru problemele externe, al cărei președinte este. El a declarat sîmbătă că scopul acestor audieri constă în examinarea politicii vietnameze a administrației. „Peste 45 000 de americani au murit într-un război care nu a primit vreodată aprobarea expresă a Congresului", a arătat el, adăugind că : „președintele și-a exprimat intenția de a scoate Statele Unite din acest război, Iar Senatul în virtutea datoriei sale de a face recomandări președintelui în domeniul politicii externe trebuie să studieze toate posibilitățile de realizare a acestui o- biectiv". Fulbright a precizat că cursul audierilor vor propunerile formulate legătură cu politica in fi examinate de senatori în vietnameză a

agențiib

Manifestări consacrate 
celei de-a 25-a aniversări

administrației, inclusiv proiectul de rezoluție prezentat de senatorul republican Charles Goodell, prin care se cere retragerea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud pînă la 1 decembrie 1970. în fața Comisiei urmează să apară Ia tombrie secretarul de stat al William Rogers, iar la 30 și tombrie ministrul apărării, Laird.Comentînd dec'a rația senatorului Fulbright, agenția Associated Press apreciază că aceste audieri ar putea să se transforme într-un forum al opoziției senatoriale împotriva politicii vietnameze a administrației. în sprijinul acestei aprecieri agenția menționează audierile simila-e din anul I960, precum și recentele critici formulate împotriva războiului de o serie de senatori, inclusiv proiectul de rezoluție depus de senatorul Goodell.

27 oc-S.U.A..31 oc- Melvin

cfe presă

Duminică a avut loc la Florești, In apropierea Clujului, sărbătorirea a 70 de ani de la înființarea formației de teatru a locuitorilor comunei. Directorul căminului cultural, Gheorghe Szekely, a făcut un istoric al acestei valoroase formații de teatru de amatori, subliniind activitatea ei prodigioasă din ultimii ani, sprijinul de care se budură mișcarea artistică de amatori din partea partidului și statuluiAu rostit Reisenhauer, pentru Cultură și Artă, Silviu Riu- reanu, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură și artă, Miluță Lapteș, actor la Teatrul Național din Cluj. Ion Bău, vicepreședinte al Consiliului popular județean Apoi s-a dat citire Decretului Consiliului de Stat prin care s-a conferit formației de teatru din Florești Ordinul Cultural Clasa a IlI-a Prin același decret au fost distinși

cuvinte de salut Ion din Comitetul de Stat

cu ordine șl medalii 23 artiști amatori și activiști culturali Tovarășa Aurelia Dănilă, membru al C.C al P.C.R., a felicitat pe cei decorați Artiștii amatori Margareta Lică și Petru Mîtea au mulțumit conducerii de partid și de stat pentru cinstea care li s-a făcut, pentru condițiile minunate în care activează astăzi formația sărbătorită Cei prezenți la festivitate au adoptat. într-o atmosferă de mare entuziasm, textul unei telegrame adresate C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. în care se angajează să continue această frumoasă tradiție de valorificare a bogatului folclor local, de popularizare a creației dramaturgiei originaleîn aceeași zi, în incinta școlii generale din Florești a fost dezvelit un bust al marelui cărturar Gheorghe Șincai, operă a sculptorului Virgil

Ministrul de externe al 
Portugaliei, Franco Noguei
ra, a demisionats a anun<al m mod oficial sîmbătă seara la Lisabona. Decretul de acceptare a demisiei sale și de preluare a portofoliului de externe de către primul ministru Marcelo Caetano a fost trimis „Buletinului Oficial", care va apare luni.

Actualul cancelar al Iî.F. 
a Germaniei președinte al partidului creștin-democrat, Kurt Georg Kiesinger, a declarat sîmbătă la postul de radio din Koln că U.C.D./U.C.S. pregătește un program de opoziție față de noua coaliție guvernamentală a so- cial-democrațiior și liberal-democra- ților.

cinema

Fulicea. (Agerpres)
20,30,

18.15 ;

La Tokio au continuat lucrările celui de-al 16-lea Congres al Uniunii poștale universale. României a fost ales Comisiei a șasea (Poșta aeriană).
Reprezentantul vicepreședinte al 

a Congresului
Fostul ministru tunisian 

al apărării, Ahmed Mestiri, și-a făcut cunoscută sîmbătă intenția de a-și depune candidatura în alegerile prezidențiale care vor avea loc la 2 noiembrie în Tunisia, relatează agenția France Presse.
Guvernul demisionar al 

Libanului, întrunit pentru prima oară după demisia de la 25 aprilie a.c., a aprobat sîmbătă bugetul pe anul 1970. Ședința guvernului a fost prezidată de șeful statului, Charles Helou. Proiectul de buget a fost înaintat spre aprobare Parlamentului.

i
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I
I

• Paria i SALA PALATULUI (se
ria de bilete 2994) - 19,30, LU
CEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ; 13,30 , 16 ; 
18,30 ; 21. BUCUREȘTI - 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 . 21. FAVORIT
- 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Corabia nebunilor ; PATRIA —
12 ; 15 . 18 ; 21.
0 Noaptea pe autostrada : (In ca
drul zilelor filmului din R.D.G.) : 
REPUBLICA - 10 : 12,30 ; 15 |
18 ; 20,30
0 La Nord prin Nord-Vest: FESTI
VAL - 8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ;
20,30.
0 Omul care valora miliarde i 
VICTORIA - 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45 GRIVIȚA - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. ME
LODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 , 16 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 , 18,15 , 20,30.
0 My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 , 20
0 Tigrul : LUMINA - 9,30—16 In 
continuare ; 18,30 ; 20,45, DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9—10
0 Aruncați banca In aer : DOINA
— 11,30 , 13,45 16 ; 18,15 ; 20,30.
e A trăi pentru a trăi t
- 15,30 . 18.
0 Ultima lună de toamnă :
- 20,30.
0 Mondo cane : TIMPURI
9—21 în continuare.
0 Angelica șl sultanul: FEROVIAR
— 8,30 , 11 ; 13,30 . 16 ; 18.30 . 21, 
EXCELSIOR - 9,45 , 12.15 . 14.45 ;
17.15 ; 20, FLOREASCA - 9 . 11,15 ;
13.30 , 15 . 18.15 20 30 GLORIA -

UNION

UNION

NOI —

9 , 11,15 , 13,30 , 16 ; 18,15 . 
TOMIS - 9 ; 11.15 ; 15.45 ;
20.30
0 Comisarul X șl banda 
cîlni verzi" : ÎNFRĂȚIREA 15 ;
17.45 ; 20. PROGRESUL - 15,30 ; 
18.
• Lovitura puternica 1 PROGRE
SUL - 20,30.
0 Maraton : BUZEȘTI — 15.30 ; 18 ) 
20,30.
• Vîrsta ingrata : DACIA - 8,30—
20.45 în continuare. LIRA —
18 ; 20,15.
0 Un
CEGI
18,15 ,
15.30 i . .
în continuare. 18 , 20,30
0 Armata „codobaturilor- din nou 
în luptă : FLACARA - 15,30.
O Iconostas : UNIREA - 15,30
0 Dragoste la Las Vegas : FLACA
RA - 18 ; 20.30 UNIREA - 18 J 
20,15.
O Soarele vagabonzilor: GIU- 
LEȘTI - 15,30 . 18 . 20,30. VOLGA
— 9,15—16 In continuare 18.15 ; 
20,30.
0 O chestiune de onoare: COTRO- 
CENI - 15.30 ; 18. VIITORUL — 
18 , 20,30.
0 Memento : COTROCENI — 20,30. 
0 Tinerețe fără bătrtnețe î VII
TORUL - 15,30. COSMOS - 15.30 ; 
18 , 20,15
0 Adio, Gringo I CRÎNGAȘI —
15.30 . 18 ; 20,15.
0 Contesa Cosei : MOȘILOR —
15.30 , 19
0 Sherlock Holme» : POPULAR —
15.30 . 18.
0 Omul cu ordin de repartiție l 
POPULAR - 20.30.
0 Creola, ochll-țl ard ca flacăra l 
MUNCA - 18 ; 18. RAHOVA —
15.30 . 18
0 o noapte furtunoasă i MUNCA
- 20.

,Trel

15.30 i

glonte pentru general
- 9 ; 11,15 , 13.30 .
20,45. MIORIȚA - 9,30 ; 12 ;
18 ; 20 30, ARTA - 9—15.45

: BU-
15.45 ;

• Gioconda fără «urî» : RAHOVA 
— 20,30
• Omul, orgoliul, vendetta : AU
RORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 î
18,15 ; 20,30. MODERN - 8,30 : 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 , 21.
• Omul momentului : VITAN —
15.30 ; 18, FERENTARI — 15,30 J 
18 ; 20,15.
• Am doua mame șl doi tați t 
VITAN - 20.30.
• Cavaleri) aerului s PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20.15.

tv
18,00 - Buletin de știri.
18.05 - Pățaniile lui Sidorel. Film

muzica) cu marionete.
18.20 - Profesiunile viitorului. Re

portaj-anchetă, privind 
profesiunile de viitor ale 
tineretului

18.45 - Carnet cinematografic.
19,10 - Cîntă corul Sindicatului 

învățămtntulul din Iași.
19,30 — Telejurnalul de seara. 

Actualitatea economică.
20,00 - Intre metronom șl cro

nometru - emisiune con
curs
Roman foileton „Lunga 
vară fierbinte* (XXII) Re
uniune în stil italian
Cadran - emisiune
actualitate Internațională.
Valuri șl cîntece - film 
realizat de Televiziunea 
din R D G.

22.45 - Telejurnalul de noapte 
23.00 - închiderea emisiunii.

21.00 -

21.50 - de

22.20 -

Parlamentari din cele 
șase țări membre ale Pie
ței COmUne s’au reun'i sîmbătă într-o sesiune comună de o zi cu membrii Adunării Consiliului Europei pentru a discuta evoluția situației monetare actuale din țările Europei occidentale. în cadrul dezbaterilor au ieșit în evidență dificultățile financiare întîmpinate mai ales de țările mici vest-europene care, după expresia parlamentarului olandez, Hendri- kus Vredeling, „sînt obligate să se alinieze fie de partea dolarului, fie de partea mărcii".

Frontul pentru eliberarea 
Mozambicuîui (f.r.e.l.i.m.o.) a eliberat, prin intermediul Semilunii Roșii algeriene, opt militari portughezi care au fost capturați în cursul unoi lupte recente. O parte dintre aceștia și-au exprimat intenția de a nu se reîntoarce în Portugalia.

Liderul aiaP” extremă dreaptă a Partidului Național (de guvemă- mînt) din Republica Sud-Africană, Albert Hertzog, a fost exclus din rîn- durile partidului. Măsura a fost luată ca urmare a criticilor formulate de Hertzog la adresa politicii rasiale., „inconsecvente" urmate de premierul Vorster. Acesta a permis recent intrarea în țară a unei echipe de rugby în care se aflau și jucători de culoare. Incidentul este o expresie a luptei pentru putere duse în sînul minorității albe sud-africane — relevă agenția Reuter
Un purtător de cuvînt al 

guvernului federal nige
rian 3 declarat sîmbătă că în cursul săptămînii trecute între trupele federale și cele biafreze s-au desfășurat o serie de lupte de poziție, fără să se înregistreze modificări semnificative ale liniei frontului. El a precizat că trupele federale au capturat 30 de soldați biafrezi și 500 de arme.

Aproximativ 200 000 de 
locuitori din suburbiile 
Taipei-uiuiau r^mas adăpost.

a operației
de laPRAGA 5. — Corespondentul A- gerpres. E. Ionescu, transmite: în localitățile legate de primele lupte împotriva fascismului pe teritoriul Cehoslovaciei au avut loc duminică manifestări consacrate celei de-a 25-a aniversări a operației victorioase de Ia Dukla La Monumentul armatei cehoslovace de Ia Dukla au fost depuse coroane de flori din partea conducerii de partid și de stat cehoslovace, a delegațiilor militare din țările participante la Tratatul de la Varșovia, printre care și delegația militară română, condusă de general-colonel Sterlan Țîrcă. adjunct al ministrului forțelor armate, precum și ale delegațiilor de oameni al muncii, armatei populare cehoslovace și foștilor combatanți antifasciști din Cehoslovacia.

victorioase
DuklaSolemnitatea depunerii de coroane de flori a avut loc și la Monumentul Armatei Sovietice din localitatea Svidnik. Aici a avut loc apoi un miting al oamenilor muncii consacrat aniversării luptelor de la Dukla, o- perație care a marcat începutul eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.Mitingul a fost deschis de P. Co- lotka, președintele guvernului slovac. Președintele L. Svoboda a vorbit despre Importanța istorică, politică șl militară a operației din strîmtoa- rea Dukla în continuare a rostit un cuvînt de salut mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, ministrul apărării naționale al U.R.S.S., conducătorul delegației militare sovietice la festivități.

LONDRA 5 (Agerpres). — Primul ministru britanic, Harold Wilson, a anunțat duminică seara principalele schimbări survenite în urma remanierii cabinetului său. Acestea constau In crearea a două „super ministere". Anthony Wedgwood Ben, ministrul tehnologiei, își păstrează portofoliul, în competența sa intrînd / de acum înainte și Departamentul energiei ți serviciile Ministerului Economiei, care s-a desființat, precum și cele ale comerțului. Anthony Crosland, care ptnă în prezent a deținut portofoliul comerțului, a fost numit în fruntea unui nou minister care va purta denumirea de Secretariatul de stat pentru administrația locală și planificarea regională | în cadrul lui vor fi cuprinse și departamentele transporturilor și locuințelor.
OLOF PALME.

Suedia va continua s 
o politică neu 
și independentSTOCKHOLM 3 (Ager Primul ministru desemnat diei, Olof Palme, a făcut prima sa declarație publ menționat că guvernul Si continua să ducă, pe plai o politică neutră și lndeț Palme va prelua funcția . guvernului la 14 octombi cuindu-1 pe Tage Erte vîrstă de 68 de ani, ca nunțat la această funcție.

transmit:
în urma inundațiilor provocate vineri de taifunul „Flossie" Mai mult de 80 la sută din suprafața orașului este inundată, apa depășind în unele cartiere înălțimea de 2 metri. Majoritatea comunicațiilor telefonice și aprovizionarea cu energie electrică au fost întrerupte. Este al 2-lea uragan abătut în cursul acestei săptămîni asupra Taiva- nului după taifunul „Elsie", care a provocat moartea a 80 de persoane, a distrus peste 2 000 de case și a produs pagube apreciate la 50 de milioane de dolari.

Costul vieții în Franța 3 crescut în primele opt luni ale acestui an cu 3,9 la sută, se menționează într-un comunicat publicat de Ministerul Economiei și Finanțelor.

dup» nmunsE» 
DE Lfl BBDXHXES 

Nici o formulă 
«are să pună capăt 
„războiului griului4*BRUXELLES 3 (Agerpres). — Noua întîlnire a reprezentanților principalilor exportatori de grîu ai lumii capitaliste — S.U.A., Canada, Australia, Argentina și C.E.E. — Încheiată vineri, n-a oferit nici un fel de formulă, care să pună capăt „războiului griului", au menționat sîmbătă surse oficiale ale Pieței comune. Potrivit aprecierilor agenției U.P.I., reuniunea se înscrie In categoria „sesiunilor utile de rutină", reprezentanții țărilor participante re- zumîndu-se doar la o „trecere in revistă a situației generale".După cum se știe, aceste țări «e acuză reciproc de „concurență neloială" și de încălcarea Acordului internațional al griului, semnat In august 1967 la Geneva, prin reducerea prețurilor sub nivelul minim stabilit in acord.

FESTIVALUL ZIAI
„AKAHATA"TOKIO 5 — Corespondei gerpres, F. Țuiu, transm Tokio a avut loc duminică unsprezecelea festival anual rului „Akahata" — organ dulul Comunist din Japonie linele parcului Yoyogi, de 1 tul sat olimpic, s-au adunî pe o sută de mii de locuite pitalei nipone pentru a săr cest eveniment. Cu acest f avut loc un mare miting ; diu se aflau, printre alții Nosaka, președinte al P.C., Miyamoto, secretar general precum șl oaspeți din străirLuînd cuvintul, în numelț P.C.J., Yojiro Konno, men Prezidiului C.C., a relevat carea acțiunilor populației care se pronunță energic retrocedarea imediată a Oki abolirea Tratatului de secui pono-american. El a adresat partidului socialist Japonez, . ganizații progresiste din țar derea creării unui front corni turor forțelor democratice j

In ultimii ani am putut 
cunoaște nemijlocit amplul 
proces de construcții care 
a cuprins un șir de ora
șe din R.D.G., îndeosebi 
zona centrală a capitalei, 
care a fost supusă unei 
ample acțiuni de sistema
tizare. Am văzut inălțin- 
du-se blocuri înalte cu mii 
de apartamente, edificii pu
blice, hoteluri, magazine. în 
aceste zile, în preajma celei 
de a 20-a aniversări a Re
publicii Democrate Ger
mane, constructorii indepli- 
nindu-și angajamentele 
luate in cinstea acestei săr
bătoriri, au predat spre 
folosință numeroase obiec
tive care întregesc peisa
jul Marelui Berlin.

Locuitorii capitalei vor a- 
vea acum posibilitatea să 
admire panorama orașului 
de la ferestrele restauran
tului instalat la înălțimea 
de 300 metri a turnului te
leviziunii. Spre turn se în
dreaptă zilele acestea, în 
mod deosebit, privirile ber- 
linezilor, intrucit de aci se 
vor transmite cu începere 
de la 7 octombrie, ziua ju
bileului R.D.G., primele e- 
misiuni în culori. Vizita
torii, care se vor afla in 
turn pe vreme senină, vor 
vedea întinzindu-se la pi
cioarele lor siluetele noilor 
blocuri de 17—25 etaje, care 
alcătuiesc ansamblurile din 
Alexanderplatz, Liebne- 
chtstrasse, piața Lenin și 
altele. Vechile clădiri din 
această zonă au dispărut 
aproape cu desăvîrșire. în 
unele din locurile amintite, 
acțiunea de sistematizare 
este in plină desfășurare 
Așa. de pildă, piața Lenin 
va cunoaște în viitorul a- 
propiat noi transformări 
Aici se va inălța o impună
toare statuie a lui Lenin, 
care va fi dezvelită cu 
prilejul aniversării cente

narului marelui strateg al 
revoluției socialiste.

Se apreciază că în centrul 
reconstruit al Berlinului 
vor locui la darea in folo
sință în întregime 80 000— 
100 000 oameni. La grăbirea 
ritmului lucrărilor contri
buie folosirea tehnicii și a 
metodelor de lucru cele 
mai avansate, printre care 
trebuie menționate cofra- 
jele glisante. La șantierul 
hotelului „Stadt-Berlin" (din

timp ți în alte orașe din 
R. D. Germană. Leipzig, 
Dresda, Karl Marx Stadt. 
Erfurt, Rostock par a se 
lua la întrecere, in ultimii 
ani, pe planul activității de 
construcție și moderni
zare.

Leipzigul, oraș cart, In 
urmă cu cîțiva ani, și-a 
sărbătorit respectabila 
virstă de opt secole, și-a 
modificat, în ultimul timp, 
sensibil înfățișarea. în a-

ORAȘE

Înnoite
CORESPONDENȚA DIN BERLIN,

DE LA ȘT. DEJU

Alexanderplatz) — care va 
avea 38 de etaje ți care va 
fi terminat la sfirșitul anu
lui viitor — cofrajele gli
sante au fost ridicate prin- 
tr-un mecanism de aer 
comprimat Instalația, con
struită de specialiști de pe 
șantier a dat rezultate ex
celente Lucrările continuă 
in ritm susținut și pe cele
lalte șantiere din centrul 
capitalei, astfel ca în 197fi 
reconstrucția Alexander- 
platz-ului să fie încheiată

Constructori tot atlt de 
harnici am tntîlnit in de
plasările făcute In ultimul

fără de blocuri de locuințe 
au fost date în folosință 
trei hoteluri, școli, clădirea 
operei, un stadion, Școala 
superioară de educație fi
zică. institutele de cerce
tări ți multe altele Se află 
in construcție complexul 
Universității „Karl Marx" 
— o citadelă modernă a 
tineretului studios.

Grav avariată în timpul 
celui de-al doilea război 
mondial, Dresda se pre
zintă azi călătorului ca un 
oraș pulsînd de o nouă 
viață și energie Pe fondul 
vechilor turnuri dantelate, 
a cupolelor de un verde

mat, blocurile cu 1 
taje, hotelurile 1 
palatul culturii, mc 
elegante, silueta 1 
turnului de tel: 
inalt de 252 metri 
ridică pe malurile 
dau un farmec ir 
cestpi străvechi 
urbanistice.

Și bătrina urb 
Marx Stadt — care 
lat cindva numele di 
nitz — numărind o 
proape 300 OOO locui 
locuiește multe dii 
rile, înnegrite de 
blocuri moderne, n 
și hoteluri ale căroi ' ‘
incintă ochiul. în zii 
am vizitat acest ori 
numără nu mai p 
377 întreprinderi 
triale, centrul, tran : 
in șantier, cunoștea 
mafie deosebită: 
largi străjuite de 
noi străbat astăzi 
așezare care și ea 
plinit 800 de ani d 
tență.

Orașul constructor 
nave ți port la Mari 
tică — Rostock-ul 
dublat în ultimele dc ■■■) d< 
cenii populația. Pe jâ 
construcțiile cargct 
in stilul hanseatic, 
Iul centru, cu edificii 
impunătoare, vorbeșt 
pre noua eră a socia -i 
lui. în imediata api 
a Rostock-ului s-a î 
cu cîțiva ani în urm 
strucția primului or: 
telit in R. D. Germi 
Lutten Klein, care 
încheierea lucrărilor va a- 
dăposti. 80 000 de locuitori.

Pretutindeni în toate pe
regrinările mele de repor
ter am fost impresionat de 
efortul susținut al con
structorilor, de ritmul viu 
in care oamenii muncii din 
R.D. Germană scriu Isto
ria contemporană a patriei 
lor.
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