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Un moment important

în viața organizațiilor de partid: 3

*>

LDUNAiaii PENTRU

dări DE SEAMĂ

și semănat!
Pe baza hotărîrii Secretariatului 

C.C. al P.C.R., în perioada 1 
octombrie — 30 decembrie se desfă
șoară, In conformitate cu prevederi
le Statutului adoptat de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R., adunările a- 
nuale pentru dări de seamă în or
ganizațiile de partid. Cu' acest pri
lej, birourile organizațiilor de bază, 
comitetele de partid din întreprin
deri, unități agricole și instituții, co
mitetele comunale, orășenești și mu
nicipale de partid urmează să prezin
te dări de seamă în adunări generale 
ale organizațiilor de partid sau în 
adunări ale activului de partid.

Constituind prin întreaga lor pre
gătire și desfășurare o ilustrare eloc
ventă a consecvenței cu. care condu- 
oerea de partid veghează la stricta 

—atare a normelor statutare, a 
ipiilor democratice proprii vie- 
■ partid, aceste adunări trebuie 
ntribuie efectiv la creșterea ro- 
conducător al organelor și or- 

ASv ațiiior de partid în toate dome- 
construcției socialiste, sporirea 

. inderii comuniștilor pentru re- 
. rea competentă și operativă a 
. nllor ce le stau tn față, dezvolta- 

jemocrației interne și întărirea 
olinei de partid și de stat, fo- 
?a largă a criticii și autocriticii, 
ovarea principiului muncii și 
jceril colective de către toate 
iele și organizațiile de partid, 
osebita însemnătate a adunărilor 
•u dări de seamă derivă din fap- 
ă ele se desfășoară îh condițiile 
comuniștii, întregul nostru po

le află în plin avint al muncii 
■u înfăptuirea programului de 
ri stabilit de Congresul al X-lea 

. .C.R. în vederea făuririi societă- 
locialiste multilateral dezvol- 

Prin analiza, prin dezbate- 
pe care, le vor prilejui, adu- 
» au rolul de a contribui la 
Uzarea maximă a energiei, ini
ei și spiritului de răspundere al 
niștilor, a organizațiilor de par- 
i colectivelor în mijlocul cărora 
esc spre îndeplinirea însufleți- 
lor sarcini stabilite de congres, 
ment important în întărirea or- 

. - n ațiiior de partid, desfășurarea a- 
•ilor pentru dări de seamă tre- 
privită In strînsS corelație și 
donată nemijlocit înfăptuirii 
palelor sarcini actuale și de 
ectivă tn perfecționarea mun- 
de partid, a activității orga- 

m..ațlilor de partid în domeniul 
economic, social, ideologic. Tocmai 
de aceea se cere ca, pretutin
deni, perioada de pregătire și des
fășurare a adunărilor să fie folosită 
spre a intensifica eforturile pentru 
ca ultimul trimestru al anului să 
marcheze progrese substanțiale în 
toate domeniile construcției socia
liste.

Trăsătura definitorie a adunărilor 
pentru dări de seamă trebuie să o 
constituie înalta exigență . partinică 
prin prisma căreia să fie ana
lizată activitatea organizației de 
partid de la alegerile precedente pen
tru aplicarea hotărîrilor conducerii 
de partid și de stat, ca și a propriilor 
hotărîri. Nu există și nu poa
te exista criteriu mai riguros 
do apreciere a gradului de ma
turitate al fiecărei organizații de

partid decît spiritul de răspundere, 
exigența cu care dările de seamă pre
zentate și discuțiile vor analiza modul 
în care au fost aplicate hotărîrile 
partidului și guvernului, precum și 
propriile hotărîri ale organizației 
respective. însușiridu-și spiritul Con
gresului al X-lea, organizațiile de 
partid au datoria să combată cu fer
mitate orice încercare de mulțumire 
de sine, de prezentare în roz a rea
lităților sau de justificare a lipsuri
lor ; pe primul plan al discuțiilor 
să se afle investigarea cauzelor care 
generează deficiențele existente în 
unele întreprinderi, modalitățile 
de a le înlătura și a asigura 
îmbunătățirea întregii activități, 
astfel încît să se asigure reali
zarea în condiții optime a obiective
lor stabilite de congresul partidului.

O cerință primordială de a cărei 
îndeplinire depinde în măsură hotă- 
rîtoare rodnicia întregii desfășurări 
a adunărilor pentru dări de seamă 
constă în strînsa legătură a dezbate
rilor cu problemele și sarcinile spe
cifice ale unităților și organizațiilor 
de partid respective. Tocmai în capa
citatea de a găsi modalitățile cele mai 
potrivite pentru a realiza sarcinile 
trasate de partid în funcție de condi
țiile concrete ale fiecărei organiza- 
ții'se manifestă plenar rolul acesteia 
de forță dinamică a colectivului în 
cadrul căruia activează.

In această ordine de idei este de 
maximă importanță ca, în toate uni
tățile economice, paralel cu analiza 
îndeplinirii sarcinilor de plan și a 
măsurilor necesare pentru îndeplini
rea Ia toți indicatorii a planului pe 
anul 1969, să se dezbată temeinic 
problemele referitoare la crearea tu
turor condițiilor necesare realizării 
planului de stat pe anul 1970 la toți 
indicatorii, inccpind din prima lună 
a anului. In toate unitățile industria
le, de construcții și transporturi, în 
centrul dezbaterilor vor trebui să se 
afle căile de a asigura mai buna va
lorificare a resurselor materiale și u- 
mane pentru a asigura ridicarea cali
tativă a întregii activități economice, 
creșterea rentabilității fiecărei uni
tăți. Intrucît în ultimul an au fost 
adoptate importante măsuri vizînd 
organizarea producției și a muncii, 
folosirea din plin a capacități
lor de producție și forței de mun
că, mai buna gospodărire a fon
durilor materiale și bănești, se 
impune analizarea atentă a felului 
cum sînt aplicate aceste măsuri, 
astfel încît acolo unde se ..vădesc ră- 
mîneri în urmă ele să fie 
grabnic remediate. Stricta îndepli
nire a sarcinilor de plan în do
meniul exportului, diversificarea 
producției și controlul exigent al ca
lității produselor pentru export, pa
ralel cu căile de reducere a impor
tului de utilaje, piese, materiale se 
cer analizate cu deosebită răspun
dere. Amploarea programului de in
vestiții impune să se acorde cea mai 
mare atenție problemelor legate de 
intensificarea ritmului de execuție a 
tuturor obiectivelor, intrarea acestora 
în funcție la termen și cu capacita
tea prevăzută.

In lumina vastului program sta
bilit de Congresul al X-lea privind 
dezvoltarea și modernizarea agrl-

culturii, organizațiile de partid din 
întreprinderile agricole de stat, coo
perativele agricole de producție. 
I.M.A. au datoria să analizeze cu 
exigență mijloacele de a pune mai 
larg în valoare resursele agriculturii 
socialiste, de a spori continuu pro
ducția vegetală și animală, de a asi
gura întărirea economico-organiza- 
torică a unităților agricole prin fo
losirea judicioasă a pămîntului și u- 
tilajului agricol, extinderea irigații
lor, diversificarea mecanizării lu
crărilor, introducerea unor semințe 
de mare productivitate, efectuarea 
în bune condiții a lucrărilor agri-

(Continuare in pag. a II-a)

In înfăptuirea vastului program de 
făurire în România a unei societăți 
socialiste multilateral dezvoltate a- 
doptat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. are o însemnătate deosebită 
realizarea sarcinilor privind dez
voltarea și modernizarea agriculturii, 
creșterea aportului ei la progresul 
întregii economii naționale, la spori
rea avuției naționale,' la ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii și a) 
întregului popor.

La un sfert de veac de la elibe
rarea României, la două decenii de 
la cooperativizarea agriculturii, viața 
țărănimii, satul românesc prezintă 
imaginea unor profunde schimbări- 
înnoitoare. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, bilanțul celor 20 
de ani care au trecut de la coopera
tivizarea agriculturii „demonstrează 
că linia trasată de partidul comunist 
pentru unirea țărănimii în coopera
tive agricole, pentru unirea efortu
rilor materiale și a muncii țărănimii 
noastre a dat rezultate bune. Astăzi 
putem spune cu îndreptățită mîn- 
drfe că agricultura noastră a par
curs, în acești 20 de ani, perioada 
istorică de Ia mica pronrietate —. 
care nu asigura nici țărănimii posibi
litatea îmbunătățirii vieții, nici 
dezvoltarea economiei naționale — 
la agricultura mare, socialistă, 
care s-a dovedit în stare să 
asigure creșterea bunăstării țărăni
mii, sporirea contribuției ei la dez
voltarea avuției naționale. Ia progre
sul României pe calea socialismului".

Neîncetat în această perioadă țără
nimea a simțit alături umărul munci
torimii, sprijinul frățesc al acesteia. 
Alianța muncitorească-țărăneașcă 
făurită în condițiile luptei aprige 
pentru cucerirea puterii de către oa
menii muncii, pentru înfăptuirea re
voluționară a reformei agrare s-a 
călit în procesul cooperativizării a- 
Sriculturii, a cunoscut noi trepte de 

ezvoltare în condițiile construcției 
socialiste larg desfășurate.

Ambasadorul R. P. Bulgaria

IN PAGINA a Vl-a

co-

La 6 octombrie 1969, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Spas Nicolov Gospodov, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Bulgaria în Republica 
Socialistă România. (Cuvîntările 
rostite în pag. a V-a).
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octombrie 1969, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
domnul Phagna Bouasy, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Regatu
lui Laos în Republica Socialistă 
România. (Cuvîntările rostite în 
pag a V-a).
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe ministrul

comerțului exterior ai Belgiei
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit luni 
după-amiază pe ministrul comerțu
lui exterior al Belgiei, Henri Fayat, 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, au parti-

cipat Cornel Burtică, ministrul 
merțului exterior, precum și Eduard 
Grandry, director al cabinetului mi
nistrului belgian, și Theo de Dob- 
bel'eer, director genera! adjunct al 
relațiilor economice externe. !

A fost de față Jan Adriaenss.en, 
ambasadorul Belgiei la București.

(Agerpres)

® O.N.U. Dezba
terile generale 
în faza finală
® La Brighton 
se schimbă de
corul...

Stadiul însâmînfdrii grtulul în cooperativele agricole

LOCUL SPECIALISTULUI-ÎN MIEZUL PRODUCȚIEI,

ACOLO UNDE O CER INTERESELE SOCIETĂȚII!
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© Bărăganul vă așteaptă cu sete, așa cum așteaptă 
ploaia în toiul verii!

@ „Postul bun“: 1) în lumina responsabilității civice 2) ...și în 
oglinda strîmbă a egoismului

© „Onorindu-no profesia, achităm societății investiția 
pentru specializare"

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
a

A OBLIGAȚIILOR CĂTRE STAT
■B3

Propria experiență dobîndită în 
acest răstimp a făcut să se întipă
rească în conștiința țărănimii, a în
tregii națiuni, convingerea că unul 
din factorii hotărîtori, de însemnăta
te primordială, ai progresului agri
culturii noastre socialiste îl consti
tuie sprijinul multilateral acordat 
de stat, de clasa muncitoare, măsu
rile luate pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
pentru aplicarea cuceririlor științei 
în producție.

La rîndul ei, țărănimea, îndeplinin- 
du-și îndatoririle care îi revin în ca-

drul alianței muncltorești-țărănești, 
a adus și aduce o tot mai importantă 
contribuție la dezvoltarea ascendentă 
a economiei naționale, la progresul 
societății, la întreaga operă de con
strucție socialistă. Această contribu
ție și-a găsit expresie în munca ei 
harnică pe ogoare pentru furnizarea 
în cantități tot mai mari a produse
lor agroalimentare, necesare aprovi
zionării populației, asigurării cu ma
terii prime a industriei, precum și 
creării unor disponibilități pentru ex
port. Prin eforturile comune puse în

•lujba dezvoltării economiei națio
nale, a operei de făurire a noii o- 
rînduiri sociale, prin sprijinul pe care 
clasa muncitoare și țărănimea și-l a- 
cordă reciproc, alianța clasei munci
toare cu țărănimea se Întărește ne
contenit, ca bază social-politică in
destructibilă a orînduirii noastre so
cialiste.

Eforturile perseverente ale parti
dului și statului pentru înfăptuirea 
consecventă a politicii de industria
lizare a țării — ca o condiție funda
mentală a progresului și civilizației,

a creșterii în ritm rapid a întregii 
economii, a lichidării decalajului 
față de țările avansate economic, a 
consolidării independenței naționale 
— își vădesc din plin roadele și în 
modernizarea agriculturii, dînd posi
bilitatea înzestrării agriculturii cu o 
tehnică în continuă dezvoltare și di
versificare Țărănimea nu poate uita 
că tot ce a dobîndit în ultimul sfert 
de veac ar fi fost de neconceput fără 
eforturile neobosite, fără munca 
harnică plină de abnegație a clasei 
muncitoare, care a dus și duce pe 
umerii ei, cu elan patriotic și înaltă 
conștiință, greul operei de construc
ție socialistă, de înfăptuire a indus
trializării — factorul hotărîtor al 
dezvoltării armonioase a întregii e- 
conomii, al reutilării tuturor ramu
rilor ei, al ridicării nivelului de trai 
al poporului.

Progresele imense realizate In 
anii socialismului în domeniul me
canizării, chimizării și electrificării 
agriculturii, prin care s-au schim
bat radical condițiile de muncă ale 
țărănimii, constituie o amplă ilus
trare sugestivă, concretă, a spriji
nului pe care statul, clasa munci
toare îl acordă țărănimii tn ve
derea sporirii producției agricole. 
Evoluția pe o linie continuu ascen
dentă a agriculturii românești este 
determinată atît de munca harnică 
a țărănimii, cît și de fondurile mari 
alocate de stat pentru dezvoltarea 
ți modernizarea bazei tehnice ma
teriale In comparație cu 1950, in
vestițiile pentru agricultură au fost 
în 1968 de 16 ori mai mari. Pe lingă 
aceasta, anual agricultura coope
ratistă primește credite de 4—5 mi
liarde lei, din care o bună parte 
reprezintă credit fără dobindă.

Cine nu-și amintește cum în tre
cut era cîntat acel „specific pa-

(Continuare în pag. a II-a)

In prezent — așa cum s-a arătat crat cu spor la recoltare șl însămln-
în cuvîntarea tovarășului Nicolae țarea culturilor de toamnă în majo-
Ceaușescu -eu ocazia Zilei recoltei — ritătea unităților agricole- socialista, 
întreaga atenție a organelor și uni
tăților agricole, a organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
din agricultură trebuie concentrată 
spre organizarea și realizarea, în 
cele mai bune condiții, * lucrărilor 
de toamnă.

Transpunerea tn viață a prețioase
lor indicații cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului 
are o însemnătate hotărîtoare 
tru soarta recoltei de azi și a 
viitoare.

în primul rtnd, este necesar 
asigure strîngerea în cel mai 
timp a recoltei de porumb, sfeclă de 
zahăr, tnsilozarea unor cantități cît 
mai mari de furaje. Avem recolte 
bune aproape la toate aceste culturi. 
Strîngerea lor la timp, păstrarea lor 
In condiții corespunzătoare este o ne
cesitate imperioasă pentru buna 
aprovizionare, în tot cursul, iernii, a 
populației cu produse agroalimen
tare.

In săptămîna care a trecut s-a lu-

pen- 
celei

să se 
scurt

Potrivit datelor centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii, pînă 
în ziua de 5 octombrie, în întreprin
derile agricole de stat, floarea-soa- 
relui a fost recoltată de pe 99 la 
sută din suprafețele cultivate, iar 
porumbul-în proporție de 55 la sută. 
La porumb au obținut realizări mai 
mari I.A.S. din județele Dolj, Buzău, 
Mehedinți și Teleorman, care au re
coltat 78—90 la sută din suprafețele 
cultivate.

In cooperativele agricole, pînă la 
aceeași dată, floarea-soarelui a fost 
recoltată în proporție de 97 la sută 
din suprafețele cultivate, sfecla da 
zahăr de pe 47 la șută din total, 
iar porumbul de pe 39 la sută. Mai 
avansate la recoltatul porumbului 
sînt cooperativele agricole din '"jude- 
țele Ilfov, Olt, Dolj, Vîlcea, Iași, Te
leorman, care au strîns porumbul de 
pe 52—66 la sută din total. Din datele 
centralizate și informațiile sosite la

(Continuare în pag. a ITI-a)

Telegramă
Tovarășului WALTER ULBRICHT

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Tovarășului GERALD GOTTING
Președintele Camerei Populare a Republicii Democrate Germana

Tovarășului prof. dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național al Frontului Național 

al Germaniei Democrate
BERLIN

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării R. D. Germano 

vă transmitem, în numele poporului român și al nostru personal, dum
neavoastră și tuturor cetățenilor Republicii Democrate Germane, felici
tări cordiale.

Constatăm cu satisfacție că oamenii muncii din țara dumneavoastră, 
»ub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, au obținut, în 
cei 20 de ani de la proclamarea Republicii Democrate Germane, succese 
remarcabile în dezvoltarea economiei naționale, a științei și culturii, în 
ridicarea nivelului lor de trai, în opera de edificare a socialismului în 
primul stat german al muncitorilor și țăranilor.

Aceste succese au contribuit în mod hotărîtor la afirmarea tot mai 
puternică a Republicii Democrate Germane pe plan internațional.

• Republica Socialistă România sprijină cu consecvență dreptul Repu
blicii Democrate Germane de a participa nestînjenită, ca stat liber și 
independent, la viața politică internațională, la eforturile pentru pace și 
«ecuritate în Europa și în lume.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta continuu, 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
spre binele popoarelor noastre,, în interesul unității țărilor socialiste și' 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Cu ocazia marii dumneavoastră sărbători, vă urăm dv., stimați 
tovarăși, și poporului Republicii Democrate Germane noi succese în opera 
de desăvîrșire a construcției socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România, Președintele 

Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă 
România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri

ȘTEFAN VOITEC
Președintele 

Marii Adunări Naționala 
a Republicii Socialista 

România
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ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
A OBLIGAȚIILOR CĂTRE STAT

(Urmare din pag. I)

triarhal" al satului tradițional — 
„pitoresc", al mizeriei și înapoierii 
economice, .al lipsei de pămînt și 
al plugului de lemn, al bordeielor 
și opaițului de seu, ai pelagrei și 
analfabetismului. Nivelul de ia care 
socialismul a fost nevoit să înceapă 
procesul de ridicare a lumii satelor 
este ilustrat de faptul că,, în cel 
mai „înfloritor" an al României 
vechi, 1938, existau un plug la 3 
gospodării ți o grapă la 4 gospo
dării 1

Pe măsura dezvoltării industriei și 
diversificării producției, la dispozi
ția agriculturii au fost puse mașini 
ți utilaje tot mai numeroase și tot 
mai perfecționate, cu indici ridicați 
de productivitate. Ca urmare a spri
jinului acordat de stat pentru înzes
trarea producției agricole cu mijloa
ce de muncă mecanice, cooperative
le agricole sînt deservite de 289 în
treprinderi pentru mecanizarea agri
culturii eu o „zestre" de 66 700 
tractoare, 45 800 semănători mecani
ce, 33 800 combine si alte mașini 
agricole. Procesul de chimizare a a- 
griculturii în vederea sporirii rodni
ciei pămîntului — proces aproape 
necunoscut în trecut — se dezvoltă 
an de an. Numai pentru dezvoltarea 
industriei îngrășămintelor chimice 
s-au investit în 1966—1968 peste 4,2 
miliarde lei. Cantitățile de îngrășă
minte chimice aplicate pe ogoarele 
unităților agricole cooperatiste au 
sporit de peste 10 ori.

Dar trehuie relevat că acest spri
jin cunoaște și numeroase alte for
me. De pildă, este știut că un rol 
de prim ordin în valorificarea po
tențialului agriculturii cooperatiste 
îndeplinesc cei peste 10 000 specia
liști care lucrează în cooperativele 
agricole ca salariați de stat.

Irigațiile și amenajările funciare 
cunosc o amploare crescîndă. In coo
perative există o suprafață de 350 
mii hectare amenajate pentru irigat, 
lucrările fiind făcute în mare parte 
cu fonduri și sprijin tehnic din par
tea statului. în perioada 1963—1968, 
creditele pe termen lung pentru in
vestiții, acordate de stat cooperative
lor, au însumat 4,2 miliarde lei, pe 
lîngă importantele credite pe termen 
scurt pentru producție, sub formă de 
avansuri, sau pentru lucrări de în
treținere a culturilor.

Munca harnică a țărănimii, spri
jinul multilateral acordat agriculturii 
de statul nostru socialist își vă
desc tot mai mult roadele. In pofida 
unor condiții climatice insuficient de 
prielnice, s-a reușit să se realizeze 
în anii 1966—1968 o producție globală 
medie cu circa 24 la sută mai mare 
decît media anilor 1961—1965, depă
șind prevederile stabilite în Directi
vele Congresului al IX-lea al parti-z 
dulul. De menționat că în acești 
ani s-au realizat cele mai mari pro
ducții medii de grîu și porumb la ha 
cunoscute la noi — deși, trebuie a- 
rătat, aceste rezultate sînt încă cu 
mult sub posibilitățile reale de care 
dispune agricultura noastră socia
listă.

Pe fundalul dezvoltării economiei 
naționale și ca un efect nemijlocit 
al reorganizării socialiste a agri
culturii, creșterii producției și ve
niturilor realizate de cooperativele 
agricole, nivelul de trai al țără
nimii a cunoscut profunde schim
bări în bine. Este semnificativ în 
această privință că în perioada 
1963—1968, valoarea totală a zilei 
muncă a crescut cu 23 la sută. Tn 
1968 veniturile bănești obținute de ță
rănime prin munca în cooperative au 
crescut față de 1965 de la 5,4 mi
liarde la peste 6 miliarde lei.

Socialismul a schimbat înfățișa
rea satelor : chipul nou, luminos, al 
satelor de astăzi este dat de cele 
1 100 000 case noi construite în acești 
ani. Partidul, statul acordă o neslă
bită atenție introducerii tot mal largi 
a factorilor de civilizație la sate. 
Numărul satelor electrificate a ajuns 
la 9 200 față de 4 600 în 1962. Nu 
există azi comună în care să nu func
ționeze cel puțin cite o școală de cul
tură generală. Nu există familie de 
țărani care să nu aibă fii în învă- 
țămintul mediu sau superior, ori din 
rîndurile căreia să nu fi ieșit pro
fesori, medici, ingineri, agronomi 
sau alțl intelectuali.

Un adevărat salt calitativ s-a rea
lizat în domeniul ocrotirii sănătății 
populației rurale. Fondurile alocate 
de stat în acest scop au sporit de la 
197 milioane lei în 1955 la 930 mili

oane lei în 1968. Cei care au citit în
semnările pline de amărăciune ale 
doctorului Ulieru despre satele noas
tre. lăsate odinioară pradă nenumă
ratelor boli și molime care secerau 
atîtea vieți, vor descifra fără îndoială 
în grija manifestată; de statul socia
list pentru dezvoltarea asistenței 
medicale în mediul sătesc o ilustrare 
elocventă a umanismului profund 
propriu orînduirii noastre. La sate 
lucrează azi aproape 6 000 medici, 
peste 20 000 cadre medii și auxiliare, 
iar apropiata redistribuire pe teri
toriu a cadrelor medicale de specia
liști va contribui la o și; mai accen
tuată prezență a medicilor în circum
scripțiile' rurale. Crîncena mortalitate 
infantilă de odinioară a rămas de do
meniul trecutului, avem astăzi o ță
rănime nouă și sub raport fizic, bio
logic — sănătoasă și plină de vigoare, 
izvor de forță al națiunii.

Alături de generalizarea învăță- 
mîntului obligatoriu de 10 ani, dez
voltarea agrozootehniei de masă, di
ferite alte forme de asimilare a cu
ceririlor științei și*  tehnicii au creat 
condiții pentru creșterea continuă a 
gradului de calificare și specializare 
a populației rurale, în rîndurile că
reia au apărut oameni ce și-au în
sușit meserii variate — mecanizatori, 
zootehniști, legumicultori, pomi- 
cultori etc., capabili să aducă o con
tribuție calitativ superioară la pro
gresul agriculturii, la ridicarea sa
tului socialist.

Socialismul este opera întregului 
popor. îndatoririle care decurg 
din.alianța muncitorească-țărănească, 
sarcinile făuririvșocietății socialiste, 
multilateral dezvoltate fac necesar ca 
țărănimea să-și aducă cu promptitu
dine contribuția efectivă, pe măsura 
puterilor sale sporite, a rezultatelor 
obținute în agricultură, la creșterea 
potențialului economiei naționale, la 
mersul inainte al societății noastre, 
la bunăstarea întregului popor.

Pe primul plan se pune în aceste 
zile hotărîtoare pentru soarta recol
tei intensificarea lucrărilor agrico
le, efectuarea lor în condiții op
time, recoltarea tuturor culturilor 
cît mai repede și fără pierderi. Este 
de la sine înțeles că, în condițiile 
specifice producției agricole, nu 
poate fi vorba în timpul campanii
lor agricole nici de muncă drămuită, 
nici de orar limitat. Așa cum arată 
faptele din numeroase cooperative 
agricole fruntașe, de pe întreg cu
prinsul țării, așa cum au procedat 
cooperatorii din județe ca Galați și 
Brăila, care au încheiat complet 
însămînțările cu grîu și secară, așa 
cum știu de altfel țăranii din bă- 
trîni, în perioadele de însămînțări 
și recoltări trebuie să se lucreze zi 
și noapte, fără întrerupere. Toate 
utilajele, întreaga forță de muncă 
se cer mobilizate, știut fiind că orice 
întrerupere, orice răgaz nu poate să 
ducă decît la pagube.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei recoltei", în condițiile campa
niilor agricole, „socoteala timpului 
de lucru trebuie făcută nu pentru 
fiecare zi în parte, ci pentru între
gul an, și atunci vom constata că 
rnulți lucrători din agricultură sînt 
departe de a munci cele opt ore pe 
zi prevăzute în Codul muncii Toc
mai de aceea trebuie să înțelegem 
că, atunci cînd muncile agricole sînt 
în toi, trebuie să se lucreze zi și 
noapte ; numai așa se poate asigu
ra efectuarea în cele mai bune con
diții a lucrărilor de care depinde 
soarta recoltelor noastre. Aceasta 
este legea agriculturii ; cine nu o 
înțelege nu înțelege agricultura, nu 
înțelege cum se pot obține recolte 
bune".

Încheind lucrările agricole de 
toamnă în cel mai scurt timp și în 
condiții calitativ superioare, cores
punzător cerințelor agrotehnicii, ță
rănimea cooperatistă asigură pîinea 
poporului, condiție esențială pentru 
propria ei bunăstare, ca și a între
gii populații a țării. Se știe că pro
ducția agricolă deține o pondere 
importantă în formarea venitului na
țional, astfel încît de felul cum se 
muncește acum pe ogoare depinde 
într-o mare măsură mersul econo
miei naționale în ansamblu, nivelul 
de trai al poporului.

Oricine. înțelege că, pe măsura 
creșterii sprijinului acordat de stat 
agriculturii, a întăririi economico- 
organizatorice a cooperativelor agri
cole și dezvoltării conștiinței socia
liste a țărănimii, s-au creat condi

țiile pentru asigurarea unui aport 
sporit al țărănimii la aprovizionarea 
populației și a industriei cu produse 
agro-alimentare.

în această privință, o deosebită 
importanță are respectarea întocmai 
a obligațiilor decurgind din contrac
tele încheiate cu statul, livrarea in
tegrală și la termen a tuturor canti
tăților de produse agricole contrac
tate. An de an, statul s-a îngri
jit de creșterea cointeresării ță
rănimii tn sporirea producției 
agricole, a îmbunătățit prețurile 
la produsele agricole spre a 
asigura producătorilor agricoli a- 
coperirea cheltuielilor materiale și 
de muncă, precum și fondurile ne
cesare reproducției lărgite. Ca ur
mare a majorării, în perioada 1963— 
1968, a prețurilor de cumpărare la 
unele produse agricole, țărănimea 
a realizat venituri suplimentare 
care, la nivelul anului 1968, au re
prezentat 2,2 miliarde lei. Totodată, 
paralel cu livrarea către țărănime, 
la prețuri constante, a unor cantități 
tot mai mari de produse industriale 
necesare dezvoltării producției agri
cole, statul a asigurat condiții pen
tru valorificarea produselor agrico
le la prețuri avantajoase, stabilite 
în mod cert, obligîndu-se să preia 
întreaga producție contractată.

Conștiința patriotică, înaltul spirit 
de responsabilitate civică al țără
nimii sînt ilustrate grăitor de fap
tul că numeroase cooperative agri, 
cole șl-au îndeplinit și își îndepli
nesc cu cinste obligațiile asumate 
prin contracte, — ba chiar supli
mentează livrările către stat. Este, 
între altele, cazul a numeroase coope
rative agricole din județele Brăila și 
Ilfov. Dar trebuie arătat că mai sînt 
cazuri cînd unele cooperative agrico
le, președinți de cooperative nu înțe
leg răspunderea ce le revine .pentru 
stricta respectare a prevederilor 
contractuale, neglijează îndeplinirea 
acestora, le consideră ca o chestiu
ne secundară sau pun pe prim plan 
diverse interese înguste, personale, 
mărunte. Un șir de cooperative din 
județele Bacău, Botoșani, Dîmbovița, 
Tulcea n-av livrat pînă acum nici 
50 la sută din produsele contractate 1 
pînă de curînd, cooperativele din He- 
rești și Hotarele, situate în apropie
rea Capitalei, nu și-au îndeplinit 
contractele de livrare nici în propor
ție de 30 la sută.

Or, asemenea tendințe dăunea
ză atît intereselor generale ale 
societății, cît și înseși interese
lor cooperativei și cooperatorilor, 
întrucît diminuează resursele de în
tărire economico-organizatorică a 
propriei cooperative, știrbesc posi
bilitățile statului de a le acorda un 
sprijin an de an sporit. Este cu 
totul nejustificat ca, în condițiile 
recoltei bogate de legume și fructe 
din acest an, să se semnaleze ră- 
mîneri în urmă la îndeplinirea con
tractelor, neritmicitate în livrarea 
produselor, mari oscilații de la o zi 
la alta în formarea fondului de 
marfă pe piață sau chiar cazuri 
cînd' produse pentru ...care : s-au în
cheiat contracte, s-au primit avan
suri bănești, nu sînt ridicate de pe 
cîmp, din ogoare și livezi.

Statul reprezintă interesele între
gului popor, ale întregii societăți. 
De aceea trebuie să fie clar 
tuturor că obligațiile contractua
le — stabilite prin bună înțele
gere între părți — au caracter 
de lege. îndeplinirea oricărui acord 
juridic nu poate fi socotită faculta
tivă din momentul semnării ; în mod 
firesc neîndeplinirea prevederilor 
sale atrage plata daunelor de rigoa
re. De aceea se impune încetățenirea 
unui climat general de respectare 
fermă a contractelor încheiate. Nu se 
poate îngădui ea ele să fie privite 
ca simple petece de hîrtie. Pe bună 
dreptate cooperativele din Saschiz, 
județul Mureș, și Lovrin, județul Ti
miș, au fost penalizate pentru neli- 
vrarea la termen a produselor con
tractate.

In același timp, stricta îndeplinire 
a obligațiilor contractuale constituie 
o obligație morală, de cinste și onoa
re, o formă principală de a răspunde 
așa cum se cuvine eforturilor mari 
— evocate mai inainte — făcute de 
stat, de clasa muncitoare pentru spri
jinirea țărănimii !

Semnificația profundă a contracte
lor încheiate de organele comerciale 
cu cooperativele agricole constă în 
aceea că ele constituie o expresie a 
relațiilor de schimb dintre sat și oraș, 
dintre statul socialist și țărănimea

cooperatistă, relații reprezentînd un 
element constitutiv inseparabil al 
alianței muncitorești-țărănești, o for
mă a contribuției efective a țărănimii 
la satisfacerea intereselor generale 
ale economiei naționale, ale socie
tății, ale întregii populații a țării. 
Prin respectarea riguroasă a contrac
telor, țărănimea își îndeplinește o 
înaltă îndatorire civică socialistă, de
pășind cu mult caraoterul de obliga
ție strict juridică. Toate clasele și ca
tegoriile sociale au îndatoriri precise 
în cadrul societății, iar îndeplinirea 
lor riguroasă este principalul crite
riu al gradului de înțelegere a înda
toririlor lor sociale. Este limpede că 
dacă fiecare cetățean și-ar permite 
să nesocotească îndatoririle ce-i re
vin, aceasta ar perturba profund re
lațiile sociale, s-ar repercuta asupra 
societății, asupra condițiilor de exis
tență ale tuturor — muncitori și ță
rani

Organizațiile de partid, consiliile 
populare, consiliile de conducere ale 
C.A.P. au datoria să-și concentreze 
toate forțele de care dispun, pentru 
a asigura stricta respectare a disci
plinei contractuale. Munca politico- 
educativă și organizatorică desfășura
tă la sate de organizațiile de partid și 
de U.T.C-. își măsoară eficiența tocmai 
după rezultatele ei concrete, după 
gradul în care asigură înțelegerea, 
de către fiecare țăran cooperator, 
a faptului că, așa cum aproviziona
rea cu produse industriale a țără
nimii este asigurată prin eforturile 
clasei muncitoare, tot astfel țărăni
mea cooperatistă are datoria să-și 
îndeplinească integral obligațiile 
față de stat.

Organizațiile de partid, comuniștii 
din C.A.P. trebuie să determine 
formarea unei opinii publice comba
tive care să impună respectarea ri
guroasă a contractelor, să facă din 
aceasta un titlu de mîndrie patrioti
că, să dea în primul rînd ei exem
plu de înaltă conștiință civică, să 
combată cu hotărîre orice încălca
re a prevederilor contractuale, orice 
încercare de a frustra interesele 
statului, care sînt interesele genera
le ale poporului; Mijloacele variate 
ale propagandei de partid, ale mun
cii politice și cultural-educative de 
masă constituie pîrghii prin care 
ldeea necesității îndeplinirii acestor 
îndatoriri patriotice trebuie adînc în
rădăcinată în rîndurile întregii ță- 
rănimi cooperatiste.

îndatoriri de mare răspundere 
revin Uniunii Naționale a C.A.P., 
uniunilor județene cooperatiste, ca
drelor de conducere din cooperati
vele agricole, ca și specialiștilor — 
ca reprezentanți ai statului socia
list —. în organizarea practică a 
îndeplinirii integrale a contractelor 
în fiecare unitate, în munca poli
tică pentru educarea în acest Spirit 
a maselor țărănimii. După cum se 
știe, pe baza fondului central se 
planifică aprovizionarea populației, 
asigurarea materiei prime necesare 
industriei alimentare, precum și li
vrările pentru export de care de
pinde achiziționarea utilajelor ne- 
ce^ire i’âăli^ă'rii planului de inves
tiții în care e interesat direct fie
care cetățean, muncitor sau țăran. 
Așadar, orice tendință de a valo
rifica produse agricole Ia suprapreț 
pe piața neorganizată. încâlcind o- 
bligațifle privind constituirea fon
dului central, influențează negativ 
asupra nivelului de trai ăl popu
lației, produce perturbări în econo
mie, lovește în interesele generale 
ale societății.

.Viața însăși dovedește că. în con
dițiile socialismului, ridicarea nive
lului de trai al țărănimii se poate 
realiza numai prin armonizarea in
tereselor acesteia cu interesele ce
lorlalte categorii ale populației, în 
cadrul efortului general de creștere 
a bunăstării întregului popor. Forța 
alianței muncitorești-țărănești, funda
ment trainic al marilor cuceriri revo
luționare ale poporului, izvorăște din 
interesele politice și economice co
mune ale celor două clase funda
mentale ale societății românești 
contemporane. Participarea activă a 
fiecăreia dintre ele la opera de 
construcție socialistă, îndeplinirea 
riguroasă a obligațiilor care revin 
fiecăreia reprezintă una din princi
palele condiții ale ridicării pe o 
treaptă superioară a operei de con
strucție socialistă în țara noastră, 
ale prosperității întregului popor, 
ale înfloririi continue a patriei.

N. RADULESCU
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Primirea ia C.C. al P.C.R. a delegației
de activiști ai Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
Luni, 6 octombrie, tovarășul Du

mitru Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia condusă de tovarășul Tahir 
Ceamuran, președintele Conferinței 
Uniunii Comuniștilor din Skoplie, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de studiu în țara noas
tră. Din delegație au făcut parte to
varășii Ivo Bojanici, membru al C.C. 
al U.C. din Croația, director general 
al Radioteleviziunii Zagreb, Kristina 
Lavrencici, membru al C.C. al U.C. 
dirt Slovenia, redactor al ziarului

„Vecer", Vlado Mașițe, secretar al 
Comisiei pentru relațiile internațio
nale a C.C. al U.C. din Croația.

La primire au participat tovarăși’ 
Constantin Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Ion Cum- 
pănașu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Iso Niegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Plecarea delegației de activiști
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Luni seara, delegația de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, condusă de tovarășul Tahir 
Ceamuran, președintele Conferinței 
Uniunii Comuniștilor din Skoplie, 
care la invitația C.C. al P.C.R. a fă
cut o vizită de studiu în țara noastră, 
a părăsit Capitala îndreptîndu-se 
spre patrie.

In cursul vizitei In România, de
legația iugoslavă a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., la Comitetul mu
nicipal București și Comitetele ju
dețene Sibiu, Cluj și Brașov ale 
P.C.R., s-a întîlnit cu conducerile 
ziarului „Scînteia", Radioteleviziunii 
și Agenției române de presă, a vizi
tat uzinele „Tractorul" din B.rașov, 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și

democratice din România, muzeul 
Doftana, obiective culturale și tu
ristice.

La plecare, la Gara de Nord, oas
peții iugoslavi au fost salutați de 
tovarășii Dan Marțian, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Ion Cumpănașu, adjunct de 
șef de secție la. C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față Iso Niegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul prezenței în România a 

delegației de activiști ai U.C.I., am
basadorul Iugoslaviei la București a 
oferit luni un cocteil la care au par
ticipat activiști de partid și redactori 
ai presei centrale. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări 
a Zilei forțelor armate ale R.S. Cehoslovace

Cu prilejul celei de-a XXV-a ani
versări a Zilei forțelor armate ale 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, general-co
lonel Ion Ioniță, a adresat o tele
gramă de felicitări ministrului apă
rării naționale a R.S. Cehoslovace, 
general-colonel ing. Martin Dzur.

★
Cu prilejul celei de-a XXV-a ani

versări a Zilei armatei Republicii So
cialiste Cehoslovace, Alfons Solfronk, 
atașatul militar și aero al Cehoslo

vaciei la București, a oferit luni sea
ra un cocteil.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate, șeful Marelui 
Stat Major, adjuncți ai ministrului 
forțelor armate, generali și ofițeri su
periori, funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)
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Vizitele ministrului comerțului exterior 
al Belgiei

Luni dimineața, ministrul comerțu
lui exterior al Belgiei, Henri Fayat., 
care face o vizită in țara noastră, 
a. avut; .o; întrevedere la Ministerul 
Comerțului .Exterior cu ministrul 
Cornel Burtică.

Au participat Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, funcționari superiori din a- 
cest minister, precum și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe oaspete.

A fost prezent ambasadorul Bel
giei la București, Jan Adriaenssen.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

¥
Cu prilejul vizitei în țara noastră

a ministrului comerțului exterior al 
Belgiei, Henri Fayat, luni, ambasa
dorul acestei țări la București, Jan 
Adriaenssen, a oferit un cocteil in 
saloanele ambasadei.

Au participat Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface- 
rilor, externe, alți membri ai con
ducerii unor ministere economice, 
conducători ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

Simpozion româno - american 
cu tema „Metodologia izotopilor"

La Institutul de oncologie din 
București au început luni — sub 
auspiciile Comitetului pentru ener
gia nucleară din România și Comi
siei pentru energia atomică din 
S.U.A. — lucrările simpozionului ro- 
mâno-american cu tema „Metodolo
gia izotopilor". •

în cuvîntul de deschidere, prof. dr. 
Vasile Vasilescu, șeful catedrei de 
biofizică a Institutului de medicină 
și farmacie din București, a subli
niat printre altele că actuala reu-

(Urmare din pag. I)
cole. O atenție deosebită se va acorda 
tn dări de seamă și în dezbateri mă
surilor ce se impun în vederea. îm
bunătățirii activității în sectorul zoo
tehnic, realizării efectivelor planifi
cate la toate speciile de animale, asi
gurării și folosirii raționale a bazei 
furajere, pentru sporirea producției 
animaliere. Este de cea mai mare în
semnătate ca organizațiile de partid 
să adopte o poziție fermă privind în
tărirea ordinii și disciplinei în mun
că, întărirea răspunderii organiza
țiilor de partid, a organelor agricole 
pentru realizarea integrală a sarcini
lor de plan, a obligațiilor față de 
stat și a îndatoririlor asumate prin 
contractele de achiziții, pentru asi
gurarea livrărilor de produse agri
cole la fondul de stat. în toate orga
nizațiile de partid din unitățile so
cialiste din agricultură, adunările 
pentru dări de seamă se vor ține pe 
măsura terminării lucrărilor din cam
pania agricolă de toamnă.

In instituțiile de știință pe primul 
plan al discuțiilor vor trebui să se 
afle problemele privind creșterea 
eficienței sociale atît a cercetării 
fundamentale, cît și a celei aplicati
ve, realizarea unei mai strînse legă
turi a cercetării cu nevoile econo
miei naționale, ale societății. In in
stituțiile de artă și cultură are o deo
sebită Însemnătate dezbaterea, la un 
înalt nivel de exigență, a aportului 
comuniștilor la dezvoltarea culturii 
noastre socialiste, la cultivarea . în 
rîndurile creatorilor de artă și lite
ratură a unui înalt spirit de respon-, 
sabilitate față de educația culturală 
a poporului, la promovarea princi
piilor esteticii marxist-leniniste, a 
spiritului militant în slujba construc
ției socialiste.

' Hotărîrea adoptată de Congresul al 
X-lea de a se acorda organizațiilor 
de partid din școli și facultăți drep
tul de control impune acestora_ să 
folosească adunările pentru dări de 
seamă spre a analiza felul cum se 
înfăptuiește programul elaborat de 
partid pentru îmbunătățirea și mo
dernizarea învățămîntului, corespun
zător cerințelor complexe ale dez
voltării societății socialiste. De aici

decurge necesitatea ca discuțiile să 
fie concentrate spre problemele esen
țiale ale procesului instructiv-educa- 
tiv, ale conținutului său de idei, re- 
levîndu-se răspunderea organizații
lor de partid in ridicarea nivelului 
învățămîntului, dezvoltarea pregă
tirii ideologice a cadrelor didactice, 
formarea tineretului în spiritul con
cepției marxist-leniniste, al politicii 
partidului.

Pretutindeni, tn unitățile Indus
triale, agricole, comerciale, în insti
tuțiile de știință și cultură, ca și tn 
aparatul de stat, este important ca 
un loc de seamă în cadrul discuțiilor 
să revină variatelor aspecte ale mun-

nicite tn societatea noastră, pentru 
combaterea fenomenelor negative din 
viața socială.

Este necesar ca organizațiile de 
partid" să stabilească măsuri pentru 
a intensifica munca ideologică potri
vit specificului și preocupărilor dife
ritelor categorii de oameni ai mun
cii, să combată cu fermitate șt să în
lăture din activitatea de propagan
dă, din munca politică de masă, for
mele depășite, închistate, care nu țin 
seama de cerințele membrilor de 
partid. Adunările pentru dări de 
seamă trebuie să contribuie la stabi
lirea unor măsuri concrete, care să 
asigure însușirea temeinică a docu-

împotriva imperialismului, ale dez
voltării lumii contemporane

Un loc important In dările de sea
mă și în dezbateri trebuie consacrat 
analizării problemelor vieții interne 
de partid, stilului și metodelor de 
muncă folosite în conducerea acti
vității economice, a muncii politice 
și ideologice, aspectelor legate de în
tărirea rîndurilor-partidului, de mo
dul cum iși îndeplinesc comuniștii 
sarcinile profesionale, de activitatea 
lor pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea hotărîrilor par
tidului și guvernului. Dezbaterile și 
măsurile ce vor fi adoptate trebuie 
să ducă la creșterea preocupării or-

ADUNĂRILE PENTRU
DĂRI DE SEAMĂ

cii ideologice. Adunările sînt chemate 
să analizeze modul în care organiza
țiile de partid activează pentru dez
voltarea pregătirii politico-ideolo- 
gice a membrilor de partid, în 
mod deosebit a celor primiți recent 
în rîndurile partidului, pentru cul
tivarea trăsăturilor moral-politice 
proprii comunistului, pentru cunoaș
terea de către aceștia a Statutului 
partidului și a înaltelor obligații pe 
care Congresul al X-lea le-a pus în 
fața fiecărui membru .de partid.

In acest context, vor trebui analizate 
sarcinile de răspundere ce revin or
ganizațiilor de partid in acțiunea 
permanentă pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, pentru 
promovarea atitudinii militante îm
potriva concepțiilor retrograde, 
influențelor ideologiei burgheze, 
pentru cultivarea trăsăturilor etice 
corespunzătoare noilor relații stator-

mentelor Congresului al X-lea, înțe
legerea aprofundată a bazelor princi
piale. teoretice, ale politicii interne și 
externe a partidului, să prevadă mă
suri care să stimuleze dezvoltarea 
gindirii creatoare a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii, spre a 
înțelege esența proceselor sociale 
care au loc în țara noastră și pe plan 
internațional, astfel încît să acțione
ze potrivit aprecierilor și concluziilor 
partidului nostru. In spiritul indica
țiilor date de către conducerea par
tidului, se impune perfecționarea 
muncii de informare politică a comu
niștilor, a celorlalți oameni ai muncii 
asupra evenimentelor interne și in
ternaționale' asupra aprecierilor par
tidului nostru privind cele mai ac
tuale probleme ale construcției socia
liste, ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale luptei

ganizațiilor'de partid pentru conduce
rea și îndrumarea sindicatelor, orga
nizațiilor Uniunii Tineretului Comu
nist, comitetelor și comisiilor de fe
mei, a celorlalte organizații de masă 
și obștești.

Rodnicia adunărilor pentru dări de 
seamă este direct proporțională cu 
felul în care li se va imprima un 
caracter de lucru. Aceasta depin
de deopotrivă de imboldul pe 
care îl poate da o dare de seamă 
care nu ocolește aspectele deficitare, 
ci pune accentul pe căile de soluțio
nare a sarcinilor, cît și de climatul 
propice schimbului de opinii în care 
se desfășoară adunarea, de stimula
rea In fapt, nu declarativă, a criticii 
și autocriticii principiale, de recepti
vitatea manifestată față de propune
rile și observațiile comuniștilor. Nu 
este o Intîmplare, ci un efect legic

faptul că în timp ce instaurarea unei 
atmosfere favorabile exprimării li
bere a punctelor de vedere constituie 
un factor de mobilizare a eforturilor 
pentru perfecționarea activității, 
atitudinea refractară față de critică 
contribuie la menținerea .neajunsuri
lor, împiedică combaterea conser
vatorismului, a rutinei, ridică obsta
cole tn calea afirmării noului.

în întreaga lor desfășurare, adu
nările pentru dări de seamă trebuie 
să reflecte preocuparea statornică de 
a trage concluzii practice din indi
cația de deosebită însemnătate 
principială enunțată în documentele 
Congresului al X-lea a) P.C.R. pri
vitoare la faptul că direcțiile prin
cipale ale dezvoltării vieții interne 
de partid vor fi și în viitor adînci- 
rea continuă a democrației și întă
rirea disciplinei de partid, stimula
rea inițiativei creatoare a tuturor 
organizațiilor și membrilor partidu
lui. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la Congres : „Este necesar 
să se asigure în continuare toate 
condițiile ca membrii de partid 
să-și spună liber și nestingherit 
părerile asupra problemelor supuse 
dezbaterii, să poată critica neajunsu
rile din munca de partid a organe
lor sale conducătoare, din diverse 
sectoare ale activității sociale, să 
participe efectiv la înlăturarea lor, 
la realizarea hotărîrilor".

După cum a arătat de repetate ori 
experiența, buna desfășurare a adu
nărilor pentru dări de seamă impune 
să li se acorde o atenție deosebităi 
din - partea comitetelor județene, 
municipale și orășenești de partid 
Acordîndu-le un ajutor efectiv, pe 
teren, concretizat în orientarea spre 
sarcinile fundamentale ce decurg 
din ptogiamul elaborat de Con
gresul al X-lea, veghind la stric
ta respectare a prevederilor statu
tare, a cerințelor democrației de 
partid, ele vor contribui ca acest 
moment important din viața orga-, 
nizațiilor de partid să ducă e- 
fectiv la creșterea rolului lor con
ducător. la ridicarea pe o treaptă 
superioară a muncii de partid.

niune științifică prilejuiește un pre
țios schimb de opinii între specia
liștii celor două țări cu privire la 
aplicarea» izotopilor în medicină, și 
biologie.

în prima zi a simpozionului, spe
cialiști români de la Institutul de fi
zică atomică și de la Institutul de 
endocrinologie din București, precum 
și cercetători din diferite centre uni
versitare ale țării au prezentat co
municări referitoare la utilizarea izo
topilor în medicină și biologie.

Din partea americană, dr. Peter 
Klein, de la Departamentul de medi
cină și biologie din Illinois, a expus 
rezultatele cercetărilor sale tratînd 
folosirea izotopilor în separări ana
litice.

Lucrările simpozionului continuă. 
(Agerpres)

Expoziția realizărilor 
economiei naționale 

„România 1969“

A treia tragere 
dotată 

cu premii
La Expoziția realizărilor econo

miei naționale „România 1969“ a 
avut loc duminică cea de-a treia 
tragere dotată cu premii. în urma 
trierii celor aproximativ 300 000 de 
bilete participante, au ieșit cîștigă- 

• toare următoarele numere : 268 860 ; 
785 812 ; 831 522 ; 39 388 ; 811 371 ;
320 486; 328 824; 291315; 745 954;
302 132 ; 356 120 ; 803 216 ; 766 116 ;
700 474; 166 440; 318 590; 316 895;
424 222; 718 853; 308 334; 294 641;
87 226; 170 094; 705 916; 317 758 ; 682 701; 
278 215; 276 933; 24 814; 821 986; 291 588; 
344 735 ; 751 841; 801 453; 749 316; 
285 105; 833 818; 293 876; 835 005; 
288 416.

Premiile atribuite constau, printre 
altele, din televizoare, frigidere, 
magnetofoane, mașini electrice de 
cusut, de spălat, aparate de radio, 
aspiratoare de praf etc.

Posesorul biletului cu nr. 268.860, 
în valoare de un leu,, a obținut pre
miul I — un autoturism „Dacia- 
1 100". Acesta este cel de-al doilea 
autoturism cîștigat cu un bilet în va
loare de un leu, primul avînd nr. 
255 289. Posesorul lui este invitat să 
se prezinte la conducerea expoziției 
pentru a-și ridica premiul cuvenit.

Cea de-a patra tragere va avea 
loc la 19 octombrie a.c.' (Agerpres)

Q Paria : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 2986) — 17,15, (seria 
de bilete 2981) — 20,15, LUCEA
FĂRUL — 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.
• Corabia nebunilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Cei mal frumoși ani (în cadrul 
zilelor filmului din R. D. Germa
nă) : REPUBLICA — 10 ; 12 ; 14 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
0 La Nord prin Nord-Vest : FES
TIVAL — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30; 
20,30. ,
• Omul care valora miliarde t__________ _ g , n 15 . 13 3Q . 16 . 
_____  20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
• My fair lady : CENTRAL — 9,30; 
13 ; 16,30 ; 20.
• Tigrul : LUMINA — 9,30—16 în 
continuare ; 18,30 ; 20,45, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Program pentru copil :
— 9—10.

Aruncați banca în aer :
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
te A trăi pentru a trăi :
— 15,30 ; 18.
• Ultima lună de toamnă ; UNION
— 20,30.
• Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Angelica șl sultanul : FERO
VIAR — 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 ; 16 ; 1-8,15 ; 20,30,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,30.
© Comisarul X și banda „Trei 
cîinl verzi" : ÎNFRĂȚIREA — 15 ;
17.45 ; 20, PROGRESUL — 15,30; 18. 
o Lovitură puternică ; PROGRE
SUL — 20,30.
• Maraton : BUZEȘTI — 15,30 ; 18; 
20,30.
• Vîrsta ingrată : DACIA — 8,30—
20.45 în continuare, LIRA — 15,30; 
18 ; 20,15.
• Un glonte pentru general : BU-
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;

; 20,45, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 
____ ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
în continuare, 18 ; 20,30.
0 Armata „codobaturilor" din nou 
în luptă : FLACĂRA — 15,30.
0 Iconostas : UNIREA — 15,30.
0 Dragoste la Las Vegas : FLA
CĂRA — 18 ; 20,30 ; UNIREA — 
18 ; 20,15.
O Soarele vagabonzilor : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA
— 9,15—16 în continuare, 18,15 ;
20.30.
e O cheștlune de onoare ! CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18, VIITORUL
— 18 ; 20,30.

- e Memento : COTROCENI — 20,30. 
y e Tinerețe fără bătrînețe : VIITO

RUL — 15,30, COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Adio, Gringo : CRINGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20^15.
0 Contesa Cosei : MOȘILOR — 
15,30 ; 19.
• Sherlock Holmes : POPULAR — 
15,30 ; 18.
0 Omul cu ordin de repartiție : -------------  _ _ 2Q 3Q

0 Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
MUNCA — “ --------------
15,30 ; 18.
O O noapte
— 20.
0 Gioconda
— 20,30.
0 Omul, orgoliul, vendetta : AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30, MODERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
0 Omul momentului : VITAN — 
15,30 ; 18, FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Am două mame și doi tați : 
VITAN — 20,30.
• Cavalerii aerului ; PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
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16 ; 18. RAHOVA

furtunoasă : MUNCA

fără surîs : RAHOVA

t r

0 Opera Română r Tosca — 19,30. 
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Cortiedia) : Idiotul — 
20, (sala Studio) : Travesti — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitt Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Kean — 20.
O Teatrul Mic : iertarea — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
Sassafras — 19,30, (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M" — 20.
0 Teatrul Giulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Manevrele — 
19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren 
— 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19.30 
(sala Victoria) : Femei, femei, fe*  
mei — 19,30.

t
18,00 — Buletin de știri.
18,05 — Povestea circului (IV).
18.20 — Studioul școlarilor.

place muzica ? Tema : 
Formele muzicii — Liedul.

18,45 — Coordonatele științei ro
mânești. Emisiune-anchetă 
urmărind procesul de de
vansare a producției de 
către cercetarea științifică.

19,10 — Publicitate.
19,15 — Muzică populară în Inter

pretarea soliștilor Nicolae 
Trofin, Inge Mehrer- 
Metz și Nicolae Stănllă. 
Acompaniază o formație 
condusă de Nicolae Bălu- 
ță.

19,30 — Telejurnalul de seară.
20.00 — Actualitatea economică — 

ediție specială.
20.20 — Filmul artistic „întîlnire

pe malul mării" — o pro
ducție a studiourilor 
DEFA-Berlin.

21,55 — Prim plan. Mircea Șteffi- 
nescu.

22.20 — Muzică ușoară pe 18 mm 
cu Luminița Dobrescu, 
Constantin Drăghici 
Roddy McNeil.

— Teleglob. Imagini 
R. D, Germană. Film

22,40

23,15
23,25

Vă

din 
de 

Tatiana. Sireteanu și Eme- 
ric Irșai. Comentariul : 
V. Cornescu.

— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

I
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PAGINĂ ECONOMICĂ

pentru Încheierea
CU SUCCES A CAMPANIEI 

DE TOAMNĂL______ _______ I
■ .

în multe cooperative 
agricole de producție 
din județul Bacău, ca de 
exemplu Luizi Călugă- 
ra, Grigoreni, Nicolae 
Bălcescu, Tătărăști, se
mănatul griului și ai 
celorlalte culturi de 
toamnă s-a încheiat. în 
altele însă, ca cele din 
comunele Izvorul Ber- 
heclului, Colonești, Fili- 
peni, Pîrjol, abia au în
ceput. Pînă la data de 5 
octombrie C.A.P.-urile 
din județ însăihînțaseră 
doar 66 la sută din su
prafață. Subliniem doar 
pentru că datorită con
dițiilor specifice din a- 
ceastă zonă însămînță- 
rile trebuiau să fie pe 
terminate. Cauza princi
pală a rămînerii în 
urmă la semănat o con
stituie nefolosirea din 
plin a tractoarelor și se
mănătorilor existente. 
Se poate afirma cu cer
titudine că zilnic în ca
drul I.M.A. Traian, 
Onești, Moinești, 30—40 
la sută din numărul 
tractoarelor și mașinilor 
care trebuie să lucreze 
la semănat stau nefolo
site. Iată cîteva exem
ple întîlnite în ziua rai
dului : la Scorțeni, unde 
este șef de secție tov. 
■Miron Lichi, nu lucrau 
7 tractoare. Deși era ora 
prînzului, o căruță în
cărcată cu sămînță aș
tepta în marginea tar
lalei să sosească semă
nătoarea. Dar, în zadar. 
Nimeni, nici șeful sec
ției și nici președintele 
cooperativei nu știau de 
soarta semănătorii re
partizate să lucreze du
minică la semănatul or
zului. Cu asemenea or
ganizare nu este de mi
rare că la cooperativa 
din Scorțeni nu s-a în- 
sămînțat decît jumătate 
din suprafața planifica
tă pentru grîu și orz.

în altă comună, la 
Tîrgul Troțușului, toate 
tractoarele stăteau ali
niate la sediul secției. 
Mecanizatorii care a- 
parțin de I.M.A. Onești 
plecaseră acasă. Se să- 
turaseră să tot aștepte 
pe cîmp sosirea semin
țelor.

— O asemenea dezor
ganizare și mai ales lip
să de răspundere din 
partea conducerii C.A.P. 
nu am întîlnit de cînd 
lucrez în meseria de 
tractorist — ne-a măr
turisit Aurel Dorvoș. în 
4 zile am semănat doar

10 hectare, adică tot a- 
tît cît aș fi putut realiza 
într-o singură zi. Și asta 
pentru că în nici o zi 
nu am avut asigurată 
sămînța necesară și nici 
oamenii care să lucreze 
pe semănători. Ieri am 
pierdut toată dimineața 
pentru că nu am avut 
sămînță ; astăzi nu au 
venit mînuitorii de a- 
gregate. A trebuit să lu
crez cu elevii de școală. 
A trecut pe la mine și

Etouri la artitolsl

Pentru a „acoperi" a- 
ceste grave defecțiuni în 
organizare și a „recupe
ra" rămînerile în urmă, 
în multe locuri se fac 
lucrări de foarte proastă 
calitate. La Scorțeni, de 
pildă, președintele coo
perativei, tov. Costache 
Pavel, ni s-a plîns că" 
mecanizatorii au făcut o 
treabă de mîntuială pe 
o tarla semănată cu grîu 
și acum fac lucrări de 
proastă calitate acolo

a ,,uitat" să verifice dacă 
mecanizatorii i-au înde
plinit dispoziția. Și uite 
așa, cooperatorii din 
Scorțeni sînt nevoiți să 
„înghită" o treabă proas
tă care va avea urmări 
serioase în recolta vii
toare. Tot la această u- 
■nitate am întîlnit meca
nizatori lucrînd la dis
cuit numai cu o baterie 
de discuire pentru că pe 
cealaltă o suspendaseră 
ca să meargă mai ușor.

La vară, 
tovarăși 

din Bacău, 
veți recolta

inginerul cooperativei, 
tovarășul Stoian. Dar, 
nu a luat nici o mă
sură. în fiecare zi ne 
rugăm ' de președintele 
cooperativei și de ingi
ner să ne ajute, dar 
degeaba, parcă am lucra 
pentru alții.

Atitudini iresponsabile 
au însă și unii tracto
riști, întreprinderea de 
mecanizare, conducătorii 
ei. Să exemplificăm : la 
cooperativa din Frun- 
tești, deși nu erau se
mănate decît 72 hectare 
din cele 370 planificate, 
4 tractoare și semănăto-' 
rile respective stăteau 
defecte la sediul secției 
și pe cîmp.

0 importantă sursă 

de venit pentru 

cooperativele agricole

unde se va semăna or
zul. Pe tarlaua de lîngă 
sectorul zootehnic, me
canizatorii nu au mai a- 
rat terenul, ci au dat di
rect cu polidiscul și apoi 
au semănat griul. Ca 
urmare, numai după o 
săptămînă buruienile au 
crescut mari, iar sămîn- 
ța dată la suprafață 
a fost mîncată de 
păsările cerului. Vina 
principală o poartă, ce-k 
drept, inginerul agronom 
al unității, tov. Cornel 
Haivas, care a acceptat 
să semneze recepția unei 
asemenea lucrări*  Dar, 
înainte de a fi însămîn- 
țată această tarla, con
ducerea cooperativei s-a 
plîns tov. ing. Stan Me- 
reuță, director adjunct la 
direcția agricolă jude
țeană. D-sa a dispus re
facerea lucrărilor. Me
canizatorii însă nu au ți
nut seama de această in
dicație și au semănat în 
teren • prost pregătit. 
După cîteva zile, ing. 
Mereuță a trecut din nou 
prin această unitate, dar

însămînțări de' proas
tă calitate am găsit și la 
Tîrgul Troțușului, unde 
lucrau ca mînuitori de 
semănători copii de școa
lă. Cum era și firesc, a- 
eeștia mai mult se ju
cau. lăsînd fundurile 
mobile ale semănătorii 
dereglate, iar distribui
torii de sămînță erau în 
mare parte defecți.

La Filipeni, coopera
torii incorporau în sol 
cîte 250 kg sămînță la 
hectar, întrucît, spunea 
inginerul agronom Con
stantin- Cucu, este cam 
slabă germinația, sub 
75 la sută. Și totuși se 
însămînțează așa pentru 
că ,s-a primit, aprobare 
de la direcția agricolă ju
dețeană.

Trebuie spus că în Ju
dețul Bacău nici pînă 
acum nu a fost ri
dicată de la bazele de 
recepție o mare cantita
te de sămînță. Tov. I. Mi
ron, responsabilul ba
zei de recepție de la Tes- 
cani, ne-a informat că 
așteaptă de săptămîni de

zile pe cooperatorii din 
Solonț, Berești — Taz- 
lău, Pîrjol, Scorțeni, Ar- 
deoani să ridice sămîn
ța planificată. Curios 
este că aceste unități 
sînt la o depărtare de 
numai 4—5 km de baza 
de recepție, dar nu vin 
să ridice sămînța nece
sară, Cantități mari de 
sămînță neschimbată sînt 
și la baza de recepție din 
Secueni. Dar, în timp ce 
în aceste baze se află 
sămînță de bună calita
te condiționată, la Fili
peni, Fruntești, Scorțeni 
și în alte cooperative se 
pune în pămînt sămîn
ță cu o germinație sla
bă. Așadar, cu bună ști
ință se pregătește de pe 
acum o recoltă nu prea 
bună. Și asta cu știrea 
tovarășilor de la direcția 
agricolă județeană, care 
au (trecut în aceste zile 
și pe la bazele de recep
ție respective și în co
operativele agricole de 
producție amintite.

Referitor la proble
ma folosirii tractoa
relor, la direcția agrico
lă județeană am stat de 
vorbă chiar cu ing. Stan 
Mereuță, director ad
junct, care răspunde de 
mecanizare. Dînsul a 
căutat să mă convin
gă că au fost luate 
toate măsurile și, ca 
urmare, peste tot trac
toarele și mașinile a- 
gricole funcționează din 
plin. Vorbindu-i des
pre situația găsită pe te
ren a .rămas surprins. 
La inceput a contestat 
totul, susținînd sus și 
tare că nu se poate 
ca zilnic să stea un nu
măr atit de mare de 
tractoare- Dovedi.ndu-i. 
că așa stau lucrurile 
cum spunem noi. în 
cele din urmă dipsul a 
dat vina pe nepriceperea 
unor mecanizatori. ..Sini 
destui mecanizatori ti
neri insuficient pregă 
tiți și din această cauză 
tractoarele și celelalte 
mașini agricole nu sînt 
exploatate rațional
ceea, ce duce la dese 
defecțiuni. Vom lua 
măsuri ca toate mașini
le să funcționeze din 
plin". Cinci insă ? - 
Pentru că în ziua rai
dului oricît am umblat • 
nu am întîlnit pe teren 
nici un specialist de la. 
direcția agricolă, deși era 
Ziua recoltei și tre
buia sărbătorită prin 
muncă, iar a doua. zi 
Ing. Mereuță și alți spe
cialiști de la sectorul de 
mecanizare al direcției 
agricole stăteau la sediu, 
in oraș.

Trebuie ca cineva să 
impul-sioneze și activi
tatea direcției agricole ?

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
redacție rezultă că în multe județe 
ca Ialomița, PrahoVa, Tulcea, Con
stanța, Bihor și altele încă nu se 
lucrează cu toate forțele la recol
tatul porumbului, se folosește în 
prea mică parte capacitatea de lu
cru a combinelor și a mijloacelor de 
transport. Intr-un șir de cooperative 
agricole se semnalează deficiențe în 
organizarea și folosirea forței de 
muncă, un număr însemnat de coo
peratori pierd vremea prin birouri 
sau la lucrări care pot fi amînate 
în loc să fie angrenați la recoltarea, 
transportul și depozitarea produselor 
și la alte lucrări de sezojj, în func
ție de necesitățile stringente ale agri
culturii. Pentru prevenirea oricărei 
risipe și pierderi care pot surveni 
în eventualitatea ploilor se impune 
ca organele de partid și agricole să 
acorde un sprijin substanțial, în pri
mul rînd cooperativelor agricole care 
au suprafețe mai mari de recoltat 
și mijloace insuficiente, să se ocupe 
cu răspundere de organizarea trans
portului la bazele de recepție, să asi
gure preluarea rapidă a cantităților 
de produse contractate cu statul, evi- 
tîndu-se'staționarea prelungită n 
mijloacelor de transport.

In aceste zile, cînd se pun bazele
I

viitoarei recolte, este imperios nece
sar ca, paralel cu intensificarea/rit
mului la însămînțare, să se efec
tueze fiecare operațiune sub directa 
îndrumare a specialiștilor care răs
pund, în mod nemijlocit, de calita
tea lucrărilor. Pînă în ziua de 5 
octombrie, însămînțările de toamnă 
au fost efectuate în proporție de 69 
Ia sută în întreprinderile agricole de 
stat și 61 la sută în cooperativele 
agricole. In județele Galați și Brăila, 
cooperativele agricole au terminat 
semănatul griului pe întreaga supra
față prevăzută. Se constată însă că, 
îndeosebi în zonele din centrul țării, 
nu se lucrează în ritmul stabilit. In 
județele Sibiu, Covasna, Constanța, 
Caraș-Severin, Harghita, Maramureș 
și altele, rezultatele la semănat sînt 
cu mult sub media pe țară. Hotărî- 
tor pentru grăbirea însămînțărilor 
este aportul mecanizatorilor, al ce
lor care lucrează pe semănători, la 
eliberarea și pregătirea terenului.

Timpul scurt care a mai rămas 
pînă la limita optimă stabilită de 
specialiști trebuie folosit intens, zi și 
noapte, în așa fel încît fiecare hectar 
cu grîu și alte culturi de toamnă 
să fie însămînțat potrivit graficelor 
fixate, la un înalt nivel calitativ, 

" condiție hotărîtoare pentru obține
rea unei 'recolte bogate în anul vii
tor.

„Răspunderii 
materiale 
o definire 
riguroasă, 

un cadru le^ăl^
După „mustrări" 

cu și fără 
avertisment

Urmați-le exemplul /...

In aceste zile de toamnă, în care hărnicia omului este răsplătită din plin, 
membrii brigăzilor de cimp ale cooperativei agricole de producfie din co
muna Gîrbovi, județul Ilfov, lucrează la culesul porumbului de pe cele 2 100 
hectare. în timp ce mari cantități de porumb sînt depozitate, mașinile coo
perativei transportă zilnic cite 30 de ‘tone la baza de recepție în contul 
contractului încheiat cu statul. Cooperatorii din Gîibovi au obținut o pro
ducție medie de porumb la hectar de 5 226 kg, fată de 3 500 kg cît aveau 
în plan. Astfel ei au hotărit să livreze suplimentar Io contract 2 220 tone 

porumb

La O.C.L. /mixt Făgăraș, în nu
mai șase luni, fosta gestionară O- 
limpia Streza,-care era total neco
respunzătoare pentru o asemenea 
funcție, a adus un prejudiciu mate
rial organizației comerciale respecti
ve de peste 40 000 lei. Se putea pre
veni această știrbire a avutului ob
ștesc ? Răspunsul este afirmativ. La 
puțin timp de la angajarea acestei 
salariate, directorul coordonator al 
O.C.L. mixt-Făgăraș, Ion Bratu, di
rectorul comercial Mihai Păcuraru și 
contabilul șef Ion Gheorghe fuseseră 
încunoștințați de gravele abateri dis
ciplinare ale gestionarei, fapt ce i-a 
obligat, de altfel, să discute cazul 61. 
Nu au luat măsurile cuvenite și nu 
au schimbat-o din funcție. De neîn
țeles este că pentru această crasă to
leranță, conducerii O.C.L. mixt Fă
găraș i-a fost rezervată de către Di
recția comercială a județului Brașov 
doar o nevinovată „mustrare cu a- 
vertisment"...

Consider că tocmai asemenea spe
cimene de sancțiuni simbolice favo
rizează manifestarea acestor atitu
dini de „lasă-mă să te las", din par
tea unor conduceri de întreprinderi 
față de cei care aduc pagube statu
lui. La fel-a procedat și conducerea 
T.A.P.L. Brașov. Apariția unui pre
judiciu material de peste 34 006 lei, 
provocat de gestionarul Ștefan Albu, 
a fost înlesnită de miopia conducerii 
T.A.P.L., de nerespectarea de către 
aceasta a îndatoririi de a nu men
ține în funcții gestionare persoane 
care au dovedit, prin activitatea lor 
anterioară, că nu sînt cinstite și co
recte, că nu au capacitatea de a ad- s 
ministra judicios bunurile statului. Cu 
o ușurință condamnabilă, conducerea 
acestei unități a ignorat la angaja
rea gestionarului antecedentele lui 
și, nici pe parcurs, nu s-a alarmat 
cind din diverse părți au început să 
curgă somațiile de recuperare a dau
nelor aduse unor întreprinderi în 
care acesta mai lucrase. In plus, s-au 
încălcat și regulile de efectuare a In
ventarelor periodice. De la angajare 
și pînă la descoperirea fraudei de 
către organele de control — în a- 
proape 10 luni — nu se efectuase 
nici o inventariere a gestiunii res
pective.

Reiese clar necesitatea ca acel care 
conduc întreprinderi sau organizații 
ecorîomice să răspundă solidar de 
daunele aduse avutului obștesc șl să 
fie puși să plătească din propriul 
lor buzunar, parte în parte cu cei 
pe care i-au oblăduit sub aripa lor 
protectoare. Așa este drept ! Și o a- 
semenea cerință trebuie legiferată 
neîntîrziat.

Ion DRAGHICI
directorul Direcției teritoriale 
de revizie și control Brașov

0 evidență strictă,

Livrarea 
ia contract

TREI MICRO-FOILETOANE DE NICUȚĂ TĂNASE

Ca să nu-i de

a unor cantități 
suplimentare 
de porumb

în acest an, in multe cooperative agricole s-a obți
nut o recoltă de porumb-boabe. Ținîndu-se seama de 
acest lucru, precum și de faptul că unele suprafețe 
destinate inițial pentru siloz au fost lăsate pentru 
boabe, rezultă că unitățile respective dispun de can
tități suplimentare de porumb De aceea, numeroase 
cooperative agricole au hotărît să valorifice, peste 
prevederile contractuale, însemnate cantități de po
rumb boabe. Cooperativele agricole din județul Brăila, 
de exemplu, vor livra suplimentar cantitatea de 5 000 
tone porumb. Și în județul Ilfov, datorită aplicării 
măsurilor agrotehnice, numeroase cooperative agri
cole au obținut recolte bune, depășindu-se simțitor" 
prevederile cuprinse în planurile de producție. De 
exemplu, cooperativa agricolă din comuna Gorbovi a 
obținut, în medie la hectar, 5226 kg față de 3 500 kg 
cît. avea în plan. Ca urmare a depășirii producției, 
cooperatorii din comuna Gorbovi au hotărît. să li
vreze suplimentar la contract o cantitate de 2220 tone 
porumb. Și membrii altor cooperative agricole din 
județul îlfov livrează suplimentar cantități impor
tante de porumb ; Sinești — 950 tone : Valea Măcrișului 
— 500 tone ; Mitreni - 368 tone : Mînăstirea - 362
tone și altele. Procedînd in acest, lei. cooperativele 
agricole Încasează mari sume de bani care contribuie 
la retribuirea mai bună a zilelor-muncă efectuate de 
către cooperatori.

ranjez 
pulsionare, am

zburat...
Sper că acum in plină campanie 

de strîngere a recoltei nu o să vă 
puneți întrebarea : „De unde are to- 
varâșu' elicopter ?“ Ci, mai degrabă, 
cred că veți fi curioși să aflați ce 
am văzut din el. Din elicopter, adică. 
Iată ce-am văzut

Pluteam deasupra județului lași 
Pluteam cu elicopterul, bineînțeles, 
că neajut.at de el. nu puteam încă 
nu mi-au crescut aripi Și cum plu
team eu așa, am observat, că de pre
tutindeni. din toate punctele cardi
nale. ale județului alergau motoci
clete, biciclete, gaz-uri, șarete, că
ruțe.

Unde aleargă ? Ce se petrece ? A- 
ceste două întrebări și ceva mi le-am 
pus în momentul cînd am băgat de 
seamă că toți cei „agitați" de pe șo
selele județului Iași intrau intr-o 
singură clădire. M-am lăsat mai jos. 
și mai jos. am coborît și am intrat 
și eu. Clădirea era a UJCAiP-ului

județean. Erau convocați aici toți 
președinții și inginerii C.A.P.-urilor 
din județ pentru a fi instruiți, prin
tre altele, cu măsurile privind 
impulsionarea terminării campaniei 
de toamnă
"Poate câ-i instruiește pentru cea 

de anul viitor. Ca să nu-i deranjez 
din impulsionare l-am întrebat pe 
portar

— Cam cît’ o să dureze ședința ?
— Dacă mă întrebați mîine, or! . 

poim-îine, cît o sâ mai dureze o.ssă 
vă pot spune. Acum e greu. La noi 
ședințele sint lungi, știi cînd încep, 
dar nu mai știi cînd se termină. N-ați 
scris și la ziar că fiecare clipă e de 
preț ?

Le-am urat recolte bogate și-am 
zburat.

Ce zboară mai
iute: elicopte
rul sau semă-
nătoarea ?

După părerea dumneavoastră, ce' 
ziceți, se poate lua la întrecere o 
semănătoare S U 29 (trasă de-un 
tractor) cu, un elicopter ? Așa e că 
nu ? Și eu am avut părerea asta pînă 
mai amu... Dar. eu zburînd deasu-

I

pra județului Bihor, deasupra peri
metrului C.A.P.-ului Poiana am 
băgat de seamă că o semănătoare se 
lua la întrecere cu mine. Și. pe dea
supra. ea, semănătoarea, era și în 
exercițiul funcțiunii Adică semăna 
grîu. Grîu de toamnă. (Dee domnul 
să răsară uniform, dar nu cred). Am 
coborît. și aici Am vrut să-l cu
nosc pe ce! care se luase la întrecere 
cu mine. Cam cine credeți dv că se 
luase la întrecere cu elicopterul 
meu ? 
semănătoarea care 
(uite și-un vers) 
nie! Deak care
70 de ani.

— Felicitările 
ager, alergi bine cu 
Rezultatele însă nu 
neata crezi c-o să 
Știi, semănătoarea 
'împrăștie uniform.

— Mulțumesc fiule pentru „gratu
larea" de la început, dar de" ce îmi 
faci mustrare în legătură cu însămîn- 
țarea Eu nu sînt șeful ei. a) semă
nătorii.

— Dar ce ești ? Adjunctul ei ? Ori 
adjunctul adjunctului ?

— Sînt paznic de cîmp. M-a rugat 
tractoristul să mă urc pe ea și mi-a 
spus să-i dau bătaie, că nu vrea 
aibă goluri în producție.

— Dar, el, cel care trebuie să 
pe semănătoare, unde e ?

— Păi știu eu ? O fi la vreo 
dință de impulsionare.

Nu le-am urat roade bogate, 
âpropo de acea tarla, pentru că n-a
veam motive.

Alo, O.LF.-eule 
m-auzi ?

la întrecere
Cam cine credeți că era pe 

alerga pe tarla 
și semăna ? Era Da- 
poimîine împlinește

mele, moșule, ești 
semănătoarea, 

știu dacă... Dum- 
iasă ceva grîu ? 
asta trebuie să

să

fie

șe-

Mi s-a terminat combustibilul chiar 
deasupra fermei pomicole Chirdo- 
veni-Dîmbovița. A trebuit să ateri
zez. Chiar la sediu am aterizat Mi-a 
ieșit în întîmpinare inginerul ' Ion 
Berea, căruia i-am spus :

— Am rămas în pană. Mă puteți 
ajuta ?

— Cu mii de kilograme, avem rod 
bogat. Foarte bogat. »

■ — Ce rod bogat ? Benzina știu că 
pu crește în pom

— Scuzați. Eu am crezut că sînteți 
de la O.L.F. și ați rămas în pană de 
mere. Avem vagoane de mere Par- 
men. Niște mere ce n-a văzut Bucu- 
reștiul și nici n-o să le vadă... Le-am 
cules, le-am depozitat așa cum 
putut și dacă nu 
vor putrezi.

— Bine dar eu 
piețele Cîmpinei. 
rog, ale tuturor orașelor vecine 
dumneavoastră și n-am văzut i 
așa frumoase și gustoase 
De ce nu...

— Eu și alaltăieri, și săptămînă 
trecută, și... puteam să trimit aceste 
mere, dar dacă n-au nevoie...

Cum să nu fie nevoie ? Nevoie de 
mere pe piață este, sigur că este, dar 
poate că ei vor să le pună în vîn- 
zare putrede. Mai așteptați și dv. în
cetul cu încetul se face oțetul.

— Dar să nu se facă din merele 
noastre.

S.O.S. București. Trimiteți-mi ben
zină !

am
găsim beneficiari

am trecut prin 
Ploieștiului. mă 

cu 
mere 

pe piață

clară și precisă!
Cu cîtva timp in urmă, lucram la 

baza experimentală a Institutului de 
cercetări pentru plante tehnice de la 
Fundulea, la contabilitate. Aproape 
zilnic intrau și ieșeau importante va
lori materiale, indigene și din im
port. Legal, însă, nu exista obliga
tivitatea ca documentele- însoțitoare 
să conțină în mod necondiționat in
dicată și valoarea bunurilor materia
le. Paradoxal, tocmai oamenii care 
transportau, depozitau și dădeau în 
producție bunuri, nu le cunoșteau 
prețul. Și consecințele ? Din străină
tate au sosit la institutul unde lu
cram vreo 10—15 kg de porumb. Fără 
să i se indice valoarea. Porumbul 
s-a depozitat la laboratorul de ame
liorare. După o vreme, conducerea 
institutului a cerut să 1 se comunice 
cum a fost folosit acest porumb, că
ruia. între timp, i s-a precizat și 
prețul — circa 13 000 lei pe kg. Mi 
s-a încredințat mie cercetarea pro
blemei. Cîteva kilograme de porumb 
se vînduseră altei stațiuni experi
mental?, la un preț de 3—4 lei kg. 
Altă cantitate fusese facturată pen
tru o sumă de circa 50 000 lei. Restul 
porumbului intrase în... consum cu 
prețul de 3—4 lei kg.

Din cauza dezordinei din eviden
ță, întregul serviciu de contabilita
te al bazei experimentale Fundulea 
nu a fost în stare atunci să întoc
mească o situație comparativă între 
inventarul de sfîrșit de an și scrip
tele contabile. Neconcordanțele în
tre scripte și „teren" erau de ordi
nul milioanelor de lei ; dar nici si
tuația de pe teren, nici scriptele nu 
ofereau cu certitudine indicii privind 
mo^ul in care se gospodăreau bunu
rile materiale.

Iată, deci, cît de importantă este 
ținerea unei evidențe sincere și rea
liste, pătrunsă de obiectivitate. Este 
absolut just ca rigorile legii să fie 
suportate de cei care frustrează 
avutul obștesc, dar să nu se uite, 
totodată, că „apele tulburi" în care 
pescuiesc aceștia sînt alimentate de 
carențe organizatorice. Numai prin 
lichidarea acestora se pot înlătura 
c-ondiții care permit proasta gospo
dărire, risipa și actele ce prejudi
ciază avuția națională

Ion IONESCU
București

i
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— Poate că slot senti

mental, dar astă vară cînd 
am văzut că ploaia a șiș- 
tăvlt griul, cînd ml-am dat 
seama că am pierdut cîteva 
sute de kilograme la hec
tar dintr-o producție care 
se anunța a fi un record, 
mi-au dat lacrimile de 
ciudă...

— Sînteți de. aici, din 
Bărăgan ?

— Da’ de unde. M-am 
.născut ți am crescut prin
tre blocurile Bucureștiului. 
dar de cînd lucrez aici 
simt că trăiesc cu adevărat. 
E o viață plină de mișcare, 
în fiecare zi, în fiecare 
ceas se întlmplă ceva. Ju
dețul se dezvoltă cu o iu
țeală extraordinară și e 
imposibil să nu pui inimă 
în ceea ce faci.

...Sună telefonul. Din 
București un departament 
al aprovizionării cere Bără
ganului trenuri Întregi de 
legume. Sute și mii de tone 
de eeapă, de roșii !

— Bărăganul, mai exact 
Județul nostru, Ialomița, 
are în acest an o producție 
globală de 4 miliarde 168 
milioane lei în agricultură 
(cu 1 miliard 172 milioane 
mai mult față de 1968) și 
de 1 miliard 695 milioane 
lei în industrie. Cifrele ar 
fi putut fi și mai mari dacă 
n-am duce lipsă de specia
liști. E o lipsă acută de 
specialiști mai ales în in
dustrie, dar și în învăță- 
mînt și în celelalte dome
nii. V-aș ruga să începeți 
articolul cu o descriere a 
Bărăganului, a Bărăganului 
de azi, pentru că mulți oa
meni au rămas cu i- 
maginea Bărăganului des
cris de Panait Istrati. E o 
greșeală enormă, ciulinii 
și sărăcia au rămas doar 
în amintirea vîrstnicilor. 
Bărăganul de azi e „pămînt 
cu flori", cum spune cîn- 
tecul.

Am relatat acest dialog 
purtat cu un activist al Co
mitetului județean de par
tid — Ialomița întrucît con
densează în el două as
pecte definitorii pentru via
ța economică și socială a 
județului : pe de o parte 
aportul substanțial la apro
vizionarea Capitalei și a în
tregii țări cu produse ve
getale șl animale, dezvol
tarea impetuoasă a indus
triei și a orașului Slobo
zia, în care statul investeș
te sume imense ; iar pe de 
altă parte, penuria de ca
dre tehnice, de profesori 
și medici, refuzul specia
liștilor de a veni să lucre
ze în orașelo și satele ju
dețului.

Cum se manifestă și ce 
consecințe are acest feno
men de flagrpntă inechita
te socială și morală 7

„I.M.A. — Ciulnița cu 
sediul în gara Ciulnița, an
gajează șef birou conta
bilitate. Se asigură apar
tament cu grădină, curte, 
dependințe...". Anunțul ti
părit în ziarul „Tribuna Ia- 
lomiței" a costat întreprin
derea 2 520 de lei. ...„Liceul 
Fetești angajează o peda
gogă. Se asigură cazare și 
masă..." Anunțul e plătit cu 
2 688 iei. Zeci de anunțuri 
echivalînd cu zeci de mii 
de lei cheltuiți în vederea 
unor ipotetice angajări, și 
asta fără să mai punem la 
socoteală anunțurile pu
blicate în ziarele; centrale I 
Dar, bineînțeles, pagubele 
nu se limitează — din pă
cate — doar la capitolul a- 
nunțurilor publicitare...

Situația e și mai gravă 
în unitățile industriale ale 
județului. Iată rezultatele 
unei scurte anchete tele
fonice :

Combinatul de celuloză și 
hlrtie — Călărași : „Ne 
lipsesc 3 ingineri șefi ad- 
juncțl de producție (me
canic, energetic, automati
zări), șeful serviciului apro
vizionare, șeful serviciului 
C.T.S., al organizării ști
ințifice a producției, al sec
torului de cercetare, un e*  
conomist". (Opt posturi- 
cheie neacoperite !).

Fabrica de uleî-Slobo- 
ria : „Ne lipsesc : directo
rul adjunct, șeful servi
ciului energetic, mecani
cul șef. șeful serviciului 
plan, șeful serviciului 
investiții, șeful oficiului 
juridic".

Fabrica de conserve — 
Fetești: „Un inginer-șef
adjunct, mecanicul șef, 
contabilul-șef, 3 maiștri 
principali, 2 maiștri în 
producție".

Tov. Ion Botan, secretar 
al Consiliului popular ju
dețean, relatează : „Numai 
din schema consiliului și 
a celorlalte instituții ju
dețene lipsesc 55 ingineri, 
24 economiști, 4 juriști, 2 
arhitecți și 45 de tehni
cieni". Deci : 130 de spe
cialiști din care 85 cu stu
dii superioare !

Consecințele acestei si
tuații ?

— Rămîneri în urmă în 
îndeplinirea planului în 
industrie, In construcții ; 
dificultăți tehnice și me
canice ; deteriorări la in
stalații și utilaje — de
clară tov. ing. Ion Badea, 
secretar al comitetului ju
dețean de partid. Un 
exemplu : fabrica de ulei

a Intrat în funcțiune cu 
o întîrziere de aproxima
tiv 6 luni. Motivul princi
pal ? Conducerea șantie
rului — investiții de peste 
200 milioane lei 1 — a fost 
asigurată de un singur in
giner care a făcut tot ce 
era omenește posibil și, 
chiar, imposibil.

— Nu 
ceastă 
ter ?
- Ba 

rășul Apostol Chiriță, ad
junctul ministrului cons
trucțiilor, a vizitat în cî
teva rînduri șantierul, în
soțit de comisii de specia
liști. Evident, au fost folo
sitoare aceste vizite, s-au 
rezolvat unele probleme,

era cunoscută a- 
situație în minis-
bine că nu. Tova-

tehnologic al producției de 
hîrtie ? I Dacă propunerea 
salariaților Combinatului 
din Călărași n-a ajuns încă 
la conducerea Ministerului 
Economiei Forestiere sîn- 
tem convinși că va ajunge 
acum. Așteptăm, deci, nu 
explicații ci măsuri con
crete, pentru că este inad
misibil ca acest Combinat 
să fie tratat (de ani de 
zile 1) ca un „paria".

Am relatat doar cîteva 
exemple care . ilustrează 
faptul că în unele ministere 
s-a cuibărit o mentalitate 
călduță : ignorarea unor - 
cerințe economice și socia
le de prim ordin, menține
rea specialiștilor în posturi 
și postuiețe bine retribuite

în această întreprindere. 
De ce nu te-ai gîndit a- 
tunci la greutățile inerente 
începutului într-un 
nou ?

— Credeam c-o să 
roive mai repede...

— Și unde vrei să
— Păi, la școala de maiș

tri a Combinatului chimic 
care se construiește tot 
aici. Școala va dura un an 
și jumătate. Pînă atunci, 
om vedea...

Așadar, din școală în 
școală, pe banii statului, • 
pînă cînd s-o ivi ocazia cea 
mai bună. Ori cu alte cu
vinte : „să muncească. alții 
că și eu mă pregătesc să 
muncesc !“

Aceeași mentalitate eva-

oraș

se re-
pleci T

BARAGANUL
VA AȘTEAPTĂ

CU SETE,
așa cum așteaptă ploaia

în toiul verii!
....s • ■■ iiu>-<vy jispsc, -io tnenje.
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RĂȘI PROFESORI?
I

profesoară de română (fără 
examen' de stat), repartiza
tă în satul Orboiești. scrie: 
„Nu m-am prezentat la 
post în 1968 și nici în acest 
an din motive familiale. 
Refuz prezentarea la post 
și îl las liber*.

Scurt și cuprinzător, fără 
mustrări de conștiință 
(dacă mai poate fi vorba 
de conștiință, în astfel de 
cazuri). De unde acest dis
preț suveran față de o da
torie profesională și cetă
țenească elementară, de 
unde această psihologie de 
dezertori de la muncă, de 
la sarcina pentru care a- 
ceștl tineri s-au pregătit 
tn deplină cunoștință de 
cauză ?

Ne oprim aici, fiind con- 
ivinși că aspectele descrise 
mai sus sînt cît se poate de 
elocvente, dar înainte de a 
încheia dăm cuvîntul tova
rășului Marin Vasile, prim- 
secretar’ al Comitetului ju
dețean de partid.

— în județul Ialomița 
specialiștii sînt așteptați 
așa cum e așteptată ploaia 
In verile secetoase. Bără
ganul oferă țării roadele 
bogate ale pămîntului, ale 
industriei sale In plină în
florire | Bărăganul primeș
te din partea statului so
cialist imense Investiții ma
teriale. Este firesc, este ne
cesar, este drept, ca Bără
ganul să primească din par
tea întregii țări acea inves
tiție tn oameni pregătiți 
specialiști cu înaltă califi
care, oare să valorifice su
perior resursele incalcula
bile ale acestei cîmpii fer
tile. Numai prin contri
buția directă tn, uzine, 
pe ogoare, pe șantierele 
vieții economice și sociale, 
cadrele cu calificare superi
oară pot sluji cu adevărat 
interesele majore ale socie
tății, care sînt si propriile 
lor interese — de afirmare 
reală, deplină a competen
tei, a capacității lor.

Localnicii, ca și cei ce 
s-au stabilit aici în ultimii 

~doi ani. înțeleg acest lucru 
;șî dau dovadă de putere de 
muncă și de sacrificiu A- 
vem Insă nevoie de tot mai 
numeroase cadre de specia
litate, avepi nevoie de oa
meni cu o înaltă conștiință 
cetățenească, animați de 
dorința sinceră de a-și în
deplini datoria față de so
cietate, de a pune umărul 
cu nădejde la înfăptuirea 
mărețelor planuri de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

POSTUL BUN

Am avut ocazia, în zilele din urmă, 
să discut cu cîțiva tineri, studenți a- 
flați în pragul absolvirii. Peste cîteva 
luni își vor lua rămas bun de la fa
cultățile în care au intrat ca simpli 
absolvenți de liceu și din care vor 
ieși purtînd un titlu adăugat nume
lui pentru toată viața — inginer, doc
tor, profpsor... Ceea ce m-a impresio
nat cel mai mult este nobila lucidi
tate ce stăruie pe frunțile lor. Ca 
viitori specialiști, pe care societatea 
îi așteaptă nu numai cu încredere, 
dar și cu evidenta nerăbdare a gos
podarului ce și-a pus nădejdea în în
toarcerea acasă a fiului care a în
vățat o meserie, acești tineri își cu
nosc rosturile și datoriile, știu că 
drumul lor în viață nu reprezintă 
numai diagrama unor visuri care-i 
privesc exclusiv.

11 priveam șl mă glndeam că dacă, 
printr-o Împrejurare, i-ai lua pe 
cîțiva dintre ei șl i-al lăsa singuri, 
Intre nisipurile Olteniei, ori pe cres
tele Maramureșului, peste o lună, 
peste un an ori mai mulți, acolo ar 
crește păduri de pomi sau ar undui 
lanuri, așa cum s-a și întîmplat, da
torită muncii depuse de alții ca ei. 
Aveam în față tipul de om pe ale 
cărui urme de pași înflorește pămin- 
tul, indiferent pe unde ar trece, căci 
tn ființa sa sălășluiește un adine sen
timent de Înțelegere că pregătirea 
unui specialist, azi, presupune o in
vestiție pe care societatea și-o va re
cupera, la scara proiectată, tot în fo
losul oamenilor, al fericirii și bună
stării lor. Și, dt-ci, este inacceptabilă 
risipa, pierderea, tocmai la acest ca
pitol.

Cu prilejul acelorași discuții 
s-a întîmplat să tntîlnesc însă și 
cepția care, probabil, confirmă

„dar dacă președintele C.A.P.-ulul nu 
e atent cu noi ?“, „dar dacă nu e bi
bliotecă în sat

Ii ascultasem și pe aceștia, cîțiva. 
Cum se poate, mă Întrebam, să În
cepi o viață jelindu-te astfel ? Si
gur, nu este exclus ca unul sau al
tul să nu găsească de la început o 
casă potrivită gustului său ; sigur că 
s-ar putea ca în cutare loc biblio
teca să nu fie împrospătată la zi, co
vorul asfaltului să nu fi trecut încă 
pe dinaintea porților, ori șantierul, 
toamna, ,să se umple de noroi — 
dar sînt toate aceste neajunsuri pre
zumtive — cu care încă nici n-ai 
dat piept I — motive să-ți „adăpos
tești" tinerețea, umbrindu-ți energii
le și capacitățile, prin cine știe ce 
locșor cu oarecarl garanții de como
ditate 1

Punîndu-mi Întrebarea, mă glndeam 
la o scenă la care asistasem cu cîțiva 
ani în urmă, la medicină. Se pro
ceda la repartizarea absolvenților ; 
moment de „lupte dramatice" pentru 

să apuce o localitate cit 
apropiată d» București. Și 

rămas. îmi atrăsese sten- 
dimpotrivă, un grup de 

care au ale», cu 
acelui

octom- 
din

prl-

ca-

s-ali dat soluții dar, mă 
întreb, de ce n-au rămas 
aici măcar doi-trei specia
liști din minister pentru a 
ajuta efectiv la încheierea 
in termen a lucrărilor ? 1 
Un alt exemplu : fabrica 
de conserve din Fetești a 
realizat pînă la 1
brie doar 25 la sută 
planul de producție !

— Din lipsa materiei 
me ?

— Nicidecum. Lipsa
drelor tehnice, a maiștri
lor a făcut ca unele ope
rații mecanizate și, auto
matizate să fie înlocuite 
cu operații... manuale. Si
tuația s-a remediat, parțial, 
prin venirea. în luna au
gust a 40 cadre tehnice din 
întreprinderi similare.

De ce a așteptat Minis
terul Industriei Alimentare 
pînă în luna august ? Dar, 
în legătură cu mentalita
tea unor cadre de conducere 
din acest minister dăm din 
nou cuvîntul interlocuto
rului nostru :

— Recent, la 1 octombrie, 
un reprezentant al M.I.A. 
a venit la Slobozia cu Sche
ma de organizare a Centra
lei economice pentru indus
tria alimentară din județ. 
Schema cuprindea aproxi
mativ 60 de specialiști cu 
studii superioare. Propu- 
nerea ministerului : să des
completăm conducerile u- 
nităților productive ! Ce 
să descompletăm : niște 
conduceri și așa incom
plete ?

Produce stupefacție o a- 
semenea mentalitate ne- 
realistă, iresponsabilă. Cine 
altcineva decît ministerul 
este direct interesat în a- 
sigurarea cu cadre de spe
cialitate a întreprinderilor 
sale ? Cine altcineva 
obligat să transfere 
cialiști, din minister dacă 
este cazul (și este cazul !), 
pentru viitoarea Centrală 
economică, decît ministe
rul de resort ? E mai sim
plu și mai comod ca mi
nisterul să dea... dispoziții, 
iar județul să se... descurce ; 
în vreme ce zeci de spe
cialiști se înghesuie în mi
nister și în întreprinderile 
din Capitală. Dar este a- 
cesta singurul minister In 
care domnește o atare men
talitate ?

Cităm din sinteza proce- 
sului-verbal al adunării ge
nerale a salariaților de la 
Combinatul de celuloză și 
hîrtie — Călărași : ...„să fie 
repartizați în combinat ingi
nerii din minister care au 
fost trimiși la specializare 
în străinătate în întreprin
deri cu același profil...". Să 
fie repartizați»! De ce abia 
acum ? Oare au călătorit tn 
țâri străine, pe banii statu
lui, ca să se specializeze în 
manipularea . hîrtiilor sau 
tn conducerea procesului

și cît mai aproape de „cen
tru", conducerea producției 
mai ales prin controale și 
dispoziții, conform princi
piului : „cinci cu mapa, doi 
cu sapa". Această mentali
tate merge mină în mină cu 
atitudinea unor specialiști 
care „nu concep" să mun-.. 
ceașcă decît într-un oraș 
mare (cu „vedere" spre Ca
pitală), în întreprinderi bine 
organizate și puse la punct... 
de alții, și numai în condi
ții de viață excelente.

— De ce vrei să pleci din 
întreprindere ?... l-am în
trebat pe maistrul tehnolog 
Ion Gavrilă de la Fabrica 
de ulei — Slobozia.

— Pentru că nu-mi oferă 
condiții... Casă la bloc, 
adică.

— Cînd te-al înscris Ia 
școala de maiștri a uzinei 
(școala a durat doi ani, în 
București, pe masă, casă și 
salariu, n.a.) știai că fabri
ca pentru care te pregătești 
se construiește la Slobozia. 
Ai semnat 
conform/ căruia 
trei

și contractul 
' timp de 

ani te obligi să lucrezi

zionistă se face simțită, și 
mai pregnant, în domeniul 
învățămîntului. In, 1968 au 
fost repartizați în județul 
Ialomița, prin decizie gu
vernamentală, 196 profe
sori. S-au prezentat doar 
98, din care au mai rămas 
acum 86 1 In acest an, din 
215 profesori repartizați 
s-au prezentat Ia post nu
mai 113. Ca urmare, sche
ma învățămîntului în județ 
se prezintă astfel : 3 276
posturi, din care 2 486 ocu
pate, 790 vacante (acoperi
te. totuși, prin suplinire).

In loc de comentarii, tov. 
Marin Dragoș, șeful inspec
toratului județean de învă- 
țămînt, ne pune în față un 
dosar ticsit cu cereri, me
morii, explicații, justifi
cări. O mostră : Niculescu 
Luminița, profesoară de 
limba engleză, repartizată 
în municipiul Călărași, cere 
„negare*.  Pe cerere, avizul 
vicepreședintelui Consiliu
lui municipal : „se acordă 
cazare în bloc, o cameră 
într-un apartament". Altă 
mostră : , Golgoți Codruța,

Paul D1ACONESCU

mi 
ex- 

_ r.„ ____ t r_____ t _ re- 
gula amintită, dar care face șă-ți a- 
pară în priviri o undă de tristețe : ti
neri care, deși nu dăduseră încă piept 
cu viața, o și suspectau de potrivni- 
cie, o bănuiau contra lor, o încărcau - 
cu toate neajunsurile. „Să mă duc 
profesor la țară ? Bine, dar dacă... ?“. 
Și după această tărăgănata accepta
re urma o listă de tînguieli : „dar 
dacă n-o să am casă cum doresc eu ?“,

unii 
mai 
au 
ția, 
tinere doctorițe 
dezinvoltură, cu seninătatea 
pas degajat pe care omul înțelept fi 
face în fața vieții, orașul Onești. Iar 
tntîmplarea a făcut să-i tntîlnesc și 
pe unii, și pe alții, după ani. Agățați 
pe trenuri, făcînd naveta, sculați la 
4 dimineața, retntorși la 7—8 seara, 
ducînd, cum ei singuri se ironizau, 
o „viață zdrăngănită" — așa arăttțu,, 
primii, „norocoșii". îmbrătrtniseră 
repede, erau ușor Iritabili, căzuseră 
în mania bîrfei (ce să faci ore în
tregi într-o cursă C.F.R. ?). In ace
lași timp, doctorițelor de pe Valea 
Trotușului, care locuiau într-un bloc 
nou, vecin cu policlinica, le lipsea 
complet acea mină de oameni chi- 
nuiți de bună voie. Ele sînt cineva în 
orașul lor, se bucură de prețuirea 
cetățenilor, au avut răgazul și ener
gia să-și 
cializare, 
știu dacă 
unde au

susțină examenele de spe- 
n-au rămas în urmă. Nu 
și-au propus să plece acolo 
fost chemate avînd convin-

este 
spe-

gerea unor apostoli. Poate că nu. Le
gica lor a fost însă impecabilă țî 
stenică : . „E posibil să răminem cu 
toții în București ? Cu siguranță, nu— 
Atunci, la drum 1“

Hotărîrea izvora dlntr-o maximă 
sinceritate : n-a făcut nimeni, la in
trarea în facultate, contract cu Bucu- 
reștiul. De aici șl înțelegerea că, da 
fapt, contractul dintre cel ce vrea să 
devină specialist și stat cuprinde In
finite alte posibilități și, mai ales, 
cerințe concrete, obiective.

— Să vedeți poveste >— îmi spu
nea, el însuși amuzat, țăranul Au
rel Radu, din Lehliu. Am patru 
copii. Cel mai mare e-n București, 
și, într-o vreme, ceilalți trei voiau 
să se ducă după el. Intîmplarea a 
făcut însă ca celuilalt băiat să-i 
placă aviația șl să fie repartizat la 
Deva, o fată, aflată în cursul specia
lizării, să se îndrăgostească de un 
băiat din Ctmpina, iar cealaltă, pe 
cînd era studentă, de un arhitect din 
Iași. Așa vezi, fetele s-au și măritat, 
stabilindu-se în respectivele locali
tăți.

— SInt mulțumit, zice nea Radu, 
chiar dacă copiii îmi slnt departe, 
Și-au urmat dragostea și meseria... 
Apoi, la drept vorbind, statul ests 
acela care i-a ținut pe Ia școli, eȘa 
In dreptul lui să-i trimită acolo unde 
avea nevoie de ei.

Filozofie plină de Înțelepciune. El 
știe, chiar dacă Inima sa de părinte 
i-ar dorj pe copii mai aproape, că 
țara nu i-a pregătit doar așa, ca să 
aibă mai mulți ingineri, arhitecți sau 
profesori; că nu este indiferent co 
fac ei, dacă își onorează sau nu — 
prlntr-o muncă făcută acolo undo 
este nevoie — titlul cu care, pe 
cheltuiala poporului, și-au înnobilat 
numele.»

Evident, aceasta presupune, cum 
însuși bătrînul spunea, să-ți urmezi 
meseria. Iată, inginerul Adrian No- 
veanu, din Galați : strămutarea lui 
din Cluj pe malul Dunării se dato- ‘ 
rește acestei îndatoriri elementara 
pentru orice specialist.

— Vedeți dumneavoastră, slnt me
serii și meserii — îmi spunea el. 
Cel care se hotărăște pentru Agro
nomie știe clar că alege cîmpul, ară
turile, recoltele. Dacă nu Ie vrea, să 
nu ocupe locul altuia în băncile fa
cultății I Cel care vrea să se facă 
profesor își leagă viitorul de punctele 
descompletate în anul absolvirii lui. 
Există însă și meserii noi, ca a mea. 
Alegînd calculatoarele, mi-a deve
nit limpede că mă ofeream a fi la 
dispoziția necesităților economiei și 
că, In orice caz, nn încăpeau cine știe 
ce pretenții subiective...

Așa stînd lucrurile în cazul îuî 
Noveanu, problema „comodității" nu 
s-a pus din capul ’ ' '
a venit pe 
abia începea : 
suși mîna,

ONORINDU-NE PROFESIA
achităm societății investiția pentru specializare"

a
«

In ultimele zile am primit Ia redacție numeroase scrisori din partea 
unor specialiști care lucrează în întreprinderi și ministere, în legătură 
cu acțiunea de redistribuire a specialiștilor în vederea raționalizării con
sumului de muncă în fiecare unitate economică, în organele centrale și 
la scara întregii societăți. Din rîndurile acestor scrisori se degajă senti
mentul că semnatarii lor înțeleg necesitatea firească de a se îndrepta 
spre acele locuri de muncă — întreprinderi, .combinate sau centrale in
dustriale — unde pot, mai mult decît pînă acum, să-și valorifice, în folosul 
societății și al propriei realizări, capacitatea profesională șl cunoștințele. 
Publicăm mai jos două dintre aceste scrisori.
Repartizarea judicioasă a cadrelor de specialiști, redistribuirea lor repre

zintă o necesitate impusă de realitățile dezvoltării socialiste. Progresul social 
multilateral al patriei noastre reclamă din partea fiecărui specialist o înaltă 
responsabilitate față de cerințele majore ale societății, 
ziției sale în raport cu contribuția directă, nemijlocită la 
materiale și spirituale, la mersul nostru înainte.

Am lucrat 15 ani în minister, în diverse servicii mai 
legate de calificarea mea de inginer textilist. Foarte

o reevaluare a po- 
producția de bunuri
mult sau mai puțin 
rar însă am simțit 

solicitările producției, așa cum mă obișnuisem înainte, cînd lucram în Între
prindere. Sincer să fiu, am trăit puține momente pline de satisfacții asemă
nătoare celor cînd lucram în întreprindere.

De curînd, o dată cu plecarea unui important număr de specialiști din 
cadrul ministerului nostru în activități direct productive, mi s-a propus să 
rămîn în continuare șef de serviciu în direcția tehnică. Am rugat conducerea 
ministerului să-mi ofere posibilitatea de a munci într-o unitate industrială 

. producătoare de țesături de mătase, adică în specialitatea mea. Sînt convins 
că pentru fabricația efectivă cea mai bună îndrumare este aceea pe care o 
dă specialistul antrenat direct în procesul de producție. Consider această 
reîntoarcere în producție a numeroși specialiști drept o îndatorire socială, o 
problemă de conștiință, obligația de a „rambursa" către societate eforturile 
materiale făcute de statul socialist, pentru pregătirea cadrelor necesare.

Aștept cu nerăbdare să reîntîlnesc problemele tehnologiilor noi de fa
bricație, ale creației de modele, ale organizării științifice etc. Sint convins 
că această reîntîlnire îmi va dărui bucuria profesării cu adevărat a ingineriei 
pentru care m-am pregătit, îmi va oferi sentimentul prezentei mele active 
ca specialist in opera de desăvîrșire a socialismului.

Ing. Einschienk IGNATZ
din Ministerul Industriei Ușoare

Sînt inginer. Am absolvit, în 1956, Facultatea de utilaj pentru construcții. 
_ înainte am fost muncitor. După terminarea studiilor superioare am revenit, 

oe șantier, unde îndeplineam o muncă în care dorința sinceră a împlinirii 
profesionale și sentimentul răspunderii tmi dădeau elan în tot ce făceam, 
mă solicitau activ.

După cîțiva ani de șantier am fost adus să lucrez în minister. Și aici 
am avut mult de muncit. Dar, oricum, era o altă muncă, mai abstractă, 
ruptă de practică. Prea multe „situații*  și „studii" i multe dintre ele bune 
doar pentru... arhivă Destui colegi din minister, pentru a-și justifica pre
zența într-o funcție oarecare (ale cărei sarcini de serviciu nu le umpleau 
ziua de lucru) au început să creeze artificial formularistici, analize sau alte 
asemenea „situații*  prin care se exercita o tutelă măruntă asupra întreprin
derilor. Ei deveniseră astfel „robii" hîrtiilor. antrenînd în acest circuit și 
salariați din întreprinderi. Zădărnicia unei asemenea munci era evidentă !

Desigur, era vorba de anomalii care nu puteau să mai dăinuie. O ase
menea situație pune în fața specialiștilor problema de a se „smulge" din 
acest cerc vicios a) sterilității și de a răspunde comandamentului -social de 
a-și da contribuția în uzine, pe șantiere, pe ogoare — pe frontul larg al 
muncii productive. înainte de a așterne aceste gînduri pe hîrtie, personal am 
luat hotărîrea de a fi printre cei dintîi care vom merge să ne exercităm 
concret profesia pentru care ne-am pregătit 1

Ing. Dumitru LĂCUSTA
din Ministerul Industriei Construcțiilor

locului. Cînd 
șantier, montajul 

a pus el în- 
, deși era frig, noroi, 

n-avea încă experiență. Azi însă își 
dă seama că nimic n-a 
scump pentru a asigura, 
timp, propria-i afirmare. A fost de 
citeva ori în străinătate, la speciali
zări, iar de la absolvire, 
ne gîndim la învățătură, a 
terminat o facultate...

Cum pot fi asemenea oameni 
fericiți, din moment ce fac ___
cu o intimă plăcere, cu o mare dă
ruire ? Efortul lor. poate mai mare 
de,cît al altora, evident, Ie-a asigu
rat trecerea prin acel proces de că- 
lîre pentru care îi invidiem pe cei 
mai buni și. Ia urma urmei. Ie-a 
asigurat propria împlinire. Ei devin 
oamenii noștri dragi, și-mi pare rău 
că exemplul acestora nu este 
utilizat mai mult în cadrul procesu
lui de educare al viitorilor 
liști. Fiindcă avem în rîndul 
liștilor, al acelora ce și-au 
activitatea cu bărbăția unei 
care a refuzat comoditatea, 
care au trăit satisfacția profundă 
a unor înfăptuiri la qare au partici
pat personal și care, evident, au mari 
posibilități de a transmite celor ce 
învață entuziasmul adevărat, de a le 
infuza spiritul dinamizator, construc
tiv al epocii noastre. Mă gîndesc la 
oameni asemeni inginerului Gheorghe 
Cocoș, șeful hidrocentralei de pe Lo
tru, care dețin acele energii și pa
siuni acumulate dintr-o muncă con
cretă. productivă.

Dacă aș fi în măsură, l-aș Invita 
pe un asemenea inginer să predea 
— măcar din cînd în cînd — lecții de 
etica inginerului, a specialistului. în
tre ei l-aș numi, alături de Cocoș, pe 
un altul, inginerul Tomida, de la Por
țile de Fier, om care, dintr-o con
vingere a maximei sale utilități pe 
șantierele țării, a evitat ani la rind 
promovarea în minister. A trecut prin 
noroaie, prin geruri, prin cimpuri 
fără o baracă, a luat de fiecare dată 
totul de la început urmîndu-și me- 

' seria, și a lăsat în urmă, alături de 
mii alții, salba de baraje a Bicazu- 
lui, frontul de beton al Argeșului, 
iar acum se luptă cu Dunărea.

Ar trebui invitat, din cînd în cînd, 
în fața acelora care întreabă : „dar 
dacă nu găsesc calorifer ?", și care 
datorează lumina din biblioteca în 
care au invățat — s-o spunem lim
pede ! — și sacrificiului celor ase
meni lui. Aș vrea să privesc, în acea 
clipă, fruntea, fața, ochii acestui 
bărbat.

...Ce-ai răspunde, inginer Tomida 1

fost prea 
în același

dacă 
mai

decît. 
totul

specia- 
specia- 
început 
tinereți 
oameni

Eugen FLORESCU
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

de către ambasadorul R. P. Bulgaria 
Cuvîntările rostite

în discursul rostit cu acest pri
lej, ambasadorul Spas Nicolov 
Gospodov a arătat: „Nu o dată 
Intre țările noastre a fost confir
mat faptul că prietenia și cola
borarea dintre popoarele bulgar șl 
român au tradiții multiseculare, în 
lupta comună pentru independență 
națională și progres social. Multe 
monumente istorice vorbesc eloc
vent despre această prietenie și 
ajutorul reciproc, despre recunoș
tința noastră față de cei care au 
căzut pentru libertatea Bulgariei 
și independența României în tim
pul războiului de eliberare din 
1877—1878. Prietenia și colaborarea 
dintre popoarele bulgar și român 
au luat o amploare și mai mare 
după victoria revoluției socialiste 
în cele două țări.

Relațiile politice, economice și 
culturale dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica Socia
listă România se clădesc pe o bază 
calitativ nouă. Ca membre ale 
comunității socialiste, ele dezvoltă 
și adîncesc colaborarea multilate
rală care este un important factor 
pozitiv pentru succesele pe care 
cele două popoare le-au obținut 
pînă în prezent în construirea so
cialismului.

Comunitatea orinduirii și ideolo
giei noastre, interesele și scopu
rile noastre comune, fidelitatea 
noastră față de principiile interna
ționalismului socialist reprezintă 
o garanție hotărîtoare pentru suc
cesele pe mai departe în lupta 
noastră comună pentru pace și so
cialism, pentru prietenie și înțe
legere între popoare, împotriva 
dușmanului nostru comun — im
perialismul. In acest spirit, acor
dăm o înaltă apreciere eforturilor 
țărilor socialiste pentru consolida
rea unității, pentru coeziunea rîn- 
durilor noastre, pe baza principiilor 
încercate ale marxism-leninismu- 
lui și ale internaționalismului so-, 
cialist și cu toate forțele ne stră- 
•’ lim să ne aducem contribuția 
noastră în această direcție".

în continuare, ambasadorul Spas 
Nicolov Gospodov a subliniat: 
„Poporul bulgar urmărește și se 
bucură din inimă de succesele pe 
care poporul frate român le-a ob
ținut în edificarea socialismului, 
deoarece apreciază că acestea sînt 
un aport la cauza comună a so
cialismului. Sarcinile mari trasate 
de cel de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român sînt un 
exemplu nou, grăitor despre posibi
litățile mari și avantajele orînduirii 
socialiste, despre forțele creatoare 
ale poporului român".

In încheiere, ambasadorul Spas 
Nicolov Gospodov a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat, gu
vernului, Partidului Comunist Ro
mân și poporului român felicitări 
cordiale, frățești și urări de noi 
succese în edificarea socialismului^ 
din partea Prezidiului Adunării 
Populare, a guvernului Republicii

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

de către ambasadorul Regatului Laos 
Cuvîntările rostite

t-

Ambasadorul Phagna Bouasy, în 
discursul rostit cu acest prilej, a 

. arătat: „Simt o mare mîndrie, 
domnule președinte, de a fi fost 
desemnat în această înaltă func
ție pentru a lucra în continuare 
la strîngerea și întărirea relațiilor 
de prietenie, culturale și Sociale 
care s-au statornicit atît de armo
nios între guvernele și popoarele 

, celor două țări. Sînt sigur că a- 
ceastă strînsă colaborare pentru 
pace și coexistență pașnică, față 
de care Republica Socialistă Româ
nia este mereu in avangardă, va 
deschide noi perspective fericite 
pentru respectul mutual dintre 
state și ajutorul lor reciproc". Am
basadorul Laosului a subliniat, în 
același timp, că va depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea prie
teniei româno-laoțiene.

In încheiere, ambasadorul lao
țian a transmis sentimentele de 
prietenie ale Maiestății Sale, regele 
Sri Savang Vatthana, adresate pre
ședintelui Consiliului de Stat, și 
urările pe care regele le exprimă 
pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste Rom'ânia a exprimat cor
diale mulțumiri pentru sentimen
tele de prietenie și bunele urări 
ce i-au fost transmise, adresînd tot
odată Maiestății Sale regele Sri 
Savang Vatthana expresia senti
mentelor de stimă din partea Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste-România și a sa personal, 
precum și cele mai bune urări de 

Populare Bulgaria și a poporului 
bulgar.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat 
calde mulțumiri pentru felicitările 
și urările cordiale transmise de 
ambasadorul bulgar, adresînd tot
odată Prezidiului Adunării Popu
lare, guvernului și poporului bul
gar cele mai bune urări de noi 
succese în opera de construcție a 
socialismului și înflorire a patriei.

In cuvîntul său, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat: 
„Popoarele noastre vecine și prie
tene, trăind alături de-a lungul 
secolelor, animate de aspirații co
mune în lupta pentru emancipa
rea lor națională și socială, s-au 
legat prin puternice sentimente de 
simpatie și solidaritate, s-au aju
tat frățește.

In anii construcției socialiste 
relațiile tradiționale de prietenie 
româno-bulgare, așezate pe baza 
principiilor de neclintit ale 
marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, au căpătat 
un conținut nou, materializîndu-se 
într-o largă și fructuoasă colabo
rare reciprocă.

Oamenii muncii din România 
urmăresc cu adîncă simpatie 
transformările profunde care au 
avut loc în viața Bulgariei și se 
bucură din toată inima de succe
sele pe care poporul frate bulgar, 
sub conducerea partidului comu
nist, le obține în înfăptuirea pro
gramului stabilit de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Bulgar, pentru dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, ridicarea 
nivelului de trai material și cul
tural.

Pe măsura înaintării țărilor 
noastre pe calea progresului eco
nomic și social, se creează noi po
sibilități pentru lărgirea și întă
rirea relațiilor de prietenie șl co
laborare tovărășească dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist'Bulgar, în intere
sul ambelor noastre popoare, al 
unității țărilor socialiste, al întă
ririi forțelor socialismului și păcii".

In încheiere, președintele , Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului Spas Nicolov 
Gospodov succes deplin în reali
zarea înaltei sale misiuni, asigu- 
rîndu-1 de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului Re
publicii Socialiste România și al 
său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Spas Nicolov Gospodov.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

pace și prosperitate poporului lao
țian. i

In continuare, președintele Con
siliului de Stat a relevat că „Re
publica Socialistă România, acțio- 
nînd în spiritul coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, desfășoară o politică ex
ternă activă de lărgire a relațiilor 
de colaborare cu toate statele 
lumii, relații bazate pe principiile 
suveranității și independenței na
ționale, ale egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, respecta
rea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, corespunză
tor intereselor și aspirațiilor sale 
vitale".

In încheiere, ' președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și convingerea că 
există reale posibilități pentru 
dezvoltarea relațiilor amicale din
tre cele două țări, a urat amba
sadorului Phagna Bouasy deplin 
succes în importanta misiune ce 
i-a fost încredințată, asigurîndu-1 
de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului Republicii 
Socialiste România și al său per
sonal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu. a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Laosului, Phagna Bouasy.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

20 de ani de la 
stabilirea relațiilor 
diplomatice intre 

China și România
Ambasadorul R. P. Chineze la 

București, Cian Hai-fun, a oferit 
luni după-amiază, în saloanele 
ambasadei, un cocteil cu ocazia ce
lei de-a XX-a aniversări a stabili
rii relațiilor diplomatice între Chi
na și România.

Au luat parte Marin Mihai, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură, ziariști.

*
PEKIN 6. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la stabilirea relațiilor diploma
tice intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză, Aurel Duma, ambasado
rul țării noastre la Pekin, a ofe
rit la 6 octombrie un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Au participat Li Cian, membru 
al Comitetului Central al P.C. Chi
nez, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Ciao Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Shie Huai-da, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relații eco
nomice cu străinătatea, Tin Si-lin. 
vicepreședinte al Asociației popu
lare chineze pentru relații cultu
rale și de prietenie cu străinăta
tea, Ciu Ka-in, director adjunct al 
Departamentului relațiilor externe 
din ministerul apărării, și alte per
soane oficiale, redactori ai presei 
centrale.

Ambasadorul A. Duma și Ciao 
Kuan-hua au toastat în sănătatea 
conducătorilor de partid și de stat 
ai celor două țări, pentru relații 
reciproce de prietenie și colaborare 
și dezvoltarea lor în continuare, 
pentru prosperitatea celor două 
popoare.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, de prietenie.

Cronica zilei
PLECAREA PREȘEDINTELUI 

ACADEMIEI 
In r.s.f. iugoslavia

Președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, acad. Miron Ni- 
colescu, a plecat luni seara în Iu
goslavia, unde va face o vizită la 
invitația președintelui Academiei 
Iugoslave de Științe și Arte din Za
greb.

★

Directorul general adjunct al Bl-, 
roului Internațional al Muncii, Abbas 
Ammar, a făcut luni dimineața o vi
zită la Ministerul Muncii, unde a a- 
vut o întrevedere cu Petre Lupu, mi
nistrul muncii. Cu acest prilej au 
fost discutate unele probleme privind 
colaborarea țării noastre cu Organi
zația Internațională a Muncii. In a- 
ceeași zi, oaspetele a avut întreve
deri cu reprezentanți ai conducerii 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și ai conduce
rii Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

*
Ansamblul folcloric iranian din 

Teheran a prezentat duminică la 
Arad și luni la Timișoara primele 
sale spectacole din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în România. 
Programul a cuprins o suită de cîn- 
tece vocale, instrumentale și de dan
suri populare, nestemate ale boga
tului și străvechiului folclor persan, 
precum și creații muzicale și core
grafice iraniene contemporane.

*
Teatrul dramatic din Plovdiv, care 

se află în țara noastră cu prilejul 
unui schimb de turnee cu Teatrul 
național din Craiova, a prezentat 
luni seara în Capitală ultimul spec
tacol din cadrul vizitei sale. Pe 
scena Teatrului Mic, artiștii bulgari 
au interpretat piesa lui Shakespeare 
„Femeia îndărătnică" pe care, îm
preună cu un triptic de lucrări ale 
dramaturgului bulgar Nikolai Hai- 
tov, au jucat-o și în fața publicului 
craiovean.

în aceeași zi, artiști ai Teatrului din 
Plovdiv s-au întilnit la Asociația oa
menilor de artă din instituțiile teatra
le și muzicale cu colegi din teatrele 
bucureștene.

(Agerpres)

Colocviu 
româno - francez

de istorie
In aula Academiei au început luni 

dimineața lucrările primului colocviu 
româno-francez de istorie. La reuniu
ne iau parte academicieni, profesori 
universitari, cercetători in domeniul 
istoriei din cele două țări.

La ședința inaugurală au partici
pat acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, și prof. Miron Con- 
stantinescu. ministrul învățămintului.

In cuvintul de deschidere a lucră
rilor, președintele Academiei a rele
vat importanța deosebită a acestei 
manifestări in cadrul relațiilor cul
turale tradiționale româno-franceze. 
Salutînd prezența oaspeților, vorbi
torul a subliniat că primul colocviu 
româno-francez de istorie va prilejui 
o fructuoasă confruntare de opinii in
tre reprezentanții istoricilor din 
Franța și România, un prilej de lăr
gire a cooperării și relațiilor priete
nești care leagă pe oamenii de ști
ință și cultură, popoarele celor două 
țări.

A luat, de asemenea, cuvintul prof. 
Aphonse Dupront, de la Universita
tea Sorbona. director de studii la 
Școala de înalte Studii din Franța.

In continuare, a luat cuvintul acad. 
Andrei Oțetea, directorul Institutului 
de istorie „N. lorga". președintele 
secției de științe istorice a Acade
miei, care s-a refârit la stadiul ac
tual al cercetărilor istorice in Ro
mânia.

Lucrările colocviului continuă.
(Agerpres)

A XX-a aniversare a proclamării

R. D. Germane
Se împlinesc astăzi două decenii 

de la proclamarea Republicii De
mocrate Germane — eveniment 
ce a marcat nașterea primu
lui stat al muncitorilor și ță
ranilor pe pămînt german Crea
rea R.D.G., care a pășit pe calea 
făuririi vieții noi, socialiste, a în
semnat Împlinirea aspirațiilor ce
lor mai vii ale forțelor progresiste 
ale poporului german, In frunte cu 
comuniștii, în lupta lor Împotriva 
reacțiunii, a fascismului hitlerist 
care a adus atitea suferințe po
poarelor. pentru idealurile păcii, li
bertății, democrației și progresului 
social.

Privită in perspectiva istoriei, 
perioada care s-a scurs de atunci 
este relativ scurtă. Dar pentru 
populația statului socialist german 
ea însumează o întreagă epocă de 
adînci prefaceri înnoitoare în toate 
domeniile vieții sociale. Deveniți 
stăpîni pe propria lor soartă, oa
menii muncii din R.D. Germană, 
călăuziți de Partidul Socialist Unit 
din Germania, după ce au înlăturat 
consecințele gravelor distrugeri 
pricinuite de război, au pornit la 
muncă pentru dezvoltarea econo
miei și culturii patriei lor. în 
cursul acestor decenii, în R.D.G 
au fost instaurate relațiile socialis
te de producție, s-a desfășurat edi
ficarea orînduirii socialiste.

Dezvoltarea forțelor de produc
ție. construirea unor importante o- 
oiective economice, creșterea sus- 

' ținută a producției industriale, 
crearea unei baze metalurgice 
pfoprii, progresul în ramurile con
strucției de mașini, construcțiilor 
navale, chimiei, sporirea produc
ției agricole, dezvoltarea științei și 
tehnicii, realizările pe tărîm cul
tural — au generat profunde schim
bări în înfățișarea orașelor și sa
telor, ca și în viața oamenilor 
muncii din R.D.G. Potrivit unor 
statistici recente, industria R. D. 
Germane realizează acum, în nu
mai 10 luni, o producție echivalen-

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a proclamării Republicii De
mocrate Germane, luni după-amiază 
a avut loc în sala Teatrului U.G.S.R. 
din Capitală o adunare festivă orga
nizată de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Consiliul de 
Miniștri, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste.

; Au, -participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Iosif Banc 
și Mihai Marinescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Peterfi. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ilie Murgulescu și Mia Groza, vice
președinți ai Marii Adunări Naționale, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
artă și cultură, rlimeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomații/ acreditați la Bucu
rești.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Mihai Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Despre semnificația celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării R. D. 
Germane a vorbit tovarășul Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

După ce a relevat însemnătatea is
torică a creării primului stat german 
al muncitorilor și țăranilor, vorbito
rul a subliniat că in urma transfor
mărilor profunde in toate domeniile 
vieții economice și sociale Republica 
Democrată Germană prezintă astăzi 
imaginea unei țări cu o economie 
dinamică modernă, cu o agricultură 
intensivă, cu o cultură Înfloritoare.

Adunarea solemnă de la Berlin
BERLIN 6 — Corespondentul A-

gerpres, St. Deju, transmite : Cu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
Republicii Democrate Germane, la 
Berlin a avut loc o adunare solemnă.

Walter Ulbricht. prim-secretar al 
C.C al P S U.G., președintele Con
siliului de Stat al RDG. a prezen
tat un raport.

Au rostit cuvinte de salut L Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. W Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., G Husak. 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. Max Reimann, 
prim-secretar al ffl.C al P.C. din 
Germania, J Kadar, prim-secretar 
al CC. al P.M.SU.. T Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.PR.M.’G Vlahov, vicepreședinte 
al Scupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Fam Van Dong. membru al 
Biroului Politic al C.C al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam.

Aducînd salutul C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri, Ion Pâțan, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a relevat că 
crearea primului stat german al 
muncitorilor și țăranilor a reprezen
tat un moment de cotitură in istoria 
poporului german, începutul perioa
dei de construire a orînduirii noi, so
cialiste în Republica Democrată Ger
mană.

în cei 20 de ani de existență, Re
publica Democrată Germană a cunos
cut profunde prefaceri revoluționa
re in toate domeniile vieții econo
mice și sociale. Succesele remarca
bile obținute in dezvoltarea econo

tă cu aceea a întregii Germanii 
capitaliste în tot cursul anului 
1936. Numai în perioada 1950—1969 
venitul național a crescut de trei 
oii și jumătate.

Progrese au fost doblndite șl in 
dezvoltarea agriculturii. Au fost 
obținute realizări Ip creșterea 
producției agricole, In înzestrarea 
tehnică a agriculturii (față' de 195C 
numărul tractoa-elor folosite In a- 
:est sector a crescut de patru ori). 
In sporirea fertilității solului, în 
creșterea cadrelor de specialiști.

Paralel cu dezvoltarea economiei 
»e intensifică comerțul exterior al 
R.D. Germane — atît cu țările so
cialiste, cît și cu cele capitaliste și 
cu statele In curs de dezvoltare 
creșterea respectivă globală pe 
orimele șase luni ale anului fiind 
de 9.2 la sută In comparație tu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. In legătură cu comerțul 
R.D.G cu țările capitaliste indus
trializate, în comunicatul privind 
rezultatele îndeplinirii planului pe 
primele șase luni ale anului în curs 
se relevă mărirea exporturilor Re
publicii Democrate Germane în 
Franța și Belgia și extinderea re
lațiilor ei comerciale cu Germania 
occidentală și cu Berlinul occiden
tal.

între România și R.D. Germană 
s-ău statornicit și au cunos
cut o pozitivă dezvoltare rela
ții multilaterale de prietenie și co
laborare pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. Partidul 
nostru, guvernul român, situind în 
mod neabătut în centrul po
liticii lor externe — corespun- 
tător cerințelor Internaționalis
mului proletar — dezvoltarea 
prieteniei cu toate țările socialiste, 
intărifea unității sistemului mondial 
socialist, se pronunță și acționează 
pentru extinderea acestor relații, in 
conformitate cu normele ce trebuie 
să călăuzească relațiile dintre ță
rile socialiste. Progresul celor două 
țări pe calea Socialismului, poten

Poporul român — a spus vorbi
torul — privește cu un sentiment de 
bucurie frățească realizările obținute 
în opera de construire a socialis
mului in R. D. Germană, conside- 
rind că dezvoltarea multilaterală a 
fiecărei țări socialiste constituie o 
contribuție de seamă la creșterea 
forței întregului sistem' socialist, a 
puterii de atracție și influenței idei
lor socialismului în lume. Vorbitorul 
a relevat în continuare faptul că 
Partidul Comunist Român și guver
nul tării noastre militează In mod 
consecvent pentru întărirea priete
niei, alianței și colaborării frățești 
cu toate țările socialiste Acordînd 
o importanță deosebită înfăptuirii 
securității europene. România con
sideră că o abordare realistă și efi
cientă a problemelor securității eu
ropene presupune recunoașterea 
realităților postbelice, tn primul 
rînd recunoașterea celor două, state 
germane, dezvoltarea unor relații 
normale cu acestea.

între Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, a 
menționat tn încheiere vorbitorul, 
s-au statornicit relații de prietenie 
frățească întemeiate pe principiile 
de nezdruncinat ale marxism-leninis
mului și internaționalismului socia
list. Relațiile economice dintre cele 
două țări au cunoscut o dezvoltare 
și o diversificare permanentă.

Ne exprimăm încrederea că aceste 
legături de prietenie frățească și de 
colaborare multilaterală dintre cele 
două țări și partide se vor dezvolta 
în continuare cu succes, corespunză
tor intereselor fundamentale ale ce
lor două popoare, țelurilor comune 
ale construcți&i socialismului. întări
rii unității țărilor socialiste și a for
țelor antiimperialiste, cauzei socialis
mului și păcii tn lume.

A luat apoi cuvîntul Ewald Moldt, 

miei naționale, științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc, 
amplu oglindite tn raportul prezen
tat de tovarășul Walter Ulbricht. 
sînt rodul activității creatoare a 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității care, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania. iși consacră energia și talen
tul cauzei înfloririi și progresului 
patriei

Poporul român se bucură din inimă 
de realizările importante obținute tn 
construirea socialismului în Repu
blica Democrată Germană, realizări 
ce reprezintă, tn același timp, o con
tribuție la creșterea forței și influen
ței sistemului mondial socialist în 
lume. t O

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la importanța celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân care a prilejuit trecerea tn re
vistă a succeselor însemnate dobîn- 
dite de oamenii muncii, sub condu
cerea partidului. în opera de con
struire a vieții noi, socialiste.

Tov Ion Pâțan a vorbit apoi des
pre intensa activitate creatoare a po- 
porului român pentru îndeplinirea 
hotărîrilor congresului și despre po
litica externă a țării noastre.

P.C.R. și guvernul României si
tuează tn centrul politicii externe 
întărirea prieteniei, alianței și cola
borării frățești cu toate țările socia
liste. în același timp, țara noastră 
promovează colaborarea cu toate sta
tele. indiferent de orînduirea lor so
cială. punînd Ia baza relațiilor sale 
externe principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, prin

I «

țialul lor economic crescind cre
ează condiții pentru dezvoltarea 
continuă a schimburilor și cooperă
rii economice reciproc avantajoase, 
> relațiilor lor in ansamblu.

Interesele păcii și securității cer 
ca în abordarea problemelor ma
jore ale continentului nostru să se 
pornească de la realități, de la 
schimbările petrecute în urma ce
lui de-al doilea război mondial, de 
la recunoașterea existenței celor 
două state germane și a necesității 
stabilirii de relații normale cu a- 
cestea, astfel încît ele să-și poată 
«duce contribuția la soluționarea 
problemelor care privesc pacea în 
Europa și în lume. în cadrul poli
ticii R.D.G. de normalizare a re
lațiilor sale cu țări avînd alte o- 
rînduiri. în cursul acestui an șapte 
state afro-asiatice au recunoscut 
R.D, Germană. De asemenea, după 
cum se știe, conducerea de stat a 
R.D.G. a prezentat în repetate rîn- 
duri propuneri tn vederea stabi
lirii și întreținerii unor relații nor
male cu R F a Germaniei.

Țara noastră, pe linia eforturilor 
ce le desfășoară pentru înfăptuirea 
principiului universalității O.N.U.. 
acționează pentru primirea R.D 
Germane în Organizația Națiunilor 
Unite. Prezența celor două state 
germane, precum și a altor state, 
la O.N.U.. ar favoriza îndeplinirea 
tn condiții mai bune a rolului a- 
cestei organizații, ar avea, fără în
doială. efecte pozitive asupra acti
vităților Națiunilor Unite.

De ziua sărbătorii R.D.G.. poporul 
român urează oamenilor muncii din 
primul stat german socialist noi 
succese în activitatea lor dedica
tă dezvoltării economiei și culturii 
pe calea socialismului. în ce priveș
te contribuția la creșterea forței 
;i întărirea unității sistemului socia
list. la afirmarea superiorității re
lațiilor internaționale socialiste, la 
spropierea și prietenia între popoa
re, Ia măreața cauză a comunismu
lui și păcii în întreaga lume I

Telegramă
Cu prilejul celei de-a 20-a ani

versări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, a 
adresat ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Ger
mane. Otto Winzer, o telegramă de 
felicitare.

Expoziția
„Cărți și reviste 

din R. 0. Germană"
în cadrul zilelor culturii din R. D. 

Germană, luni la amiază s-a deschis 
fn sala din str. Batiștei nr. 14 din 
Capitală expoziția „Cărți și reviste 
din Republica Democrată Germană", 
organizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Al tă, în colaborare cu 
Ministerul Culturii din R. D. Ger
mană. Expoziția cuprinde peste 1 200 
de volume reprezentînd toate temati- 
cile editoriale — beletristică, artă, 
știință, tehnică etc. — un sector re
zervat celor mai frumoase cărți alo 
anului I96H și un stand al revistelor 
științifice, culturale și politice ilus
trate.

La deschidere au luat parte Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
C.S.C.A , Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R C.S., Dumitru Trancă, 
director general al Centralei edituri
lor și difuzării cărții, directori de 
edituri din Capitală, oameni de artă 
și cultură, precum și Fritz Schubert, 
director general adjunct al întreprin
derii de stat Bucho-Export din R.D.G. v 
Au fost prezenți, de asemenea, 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Ger- . 
mane la București, și membri ai 
ambasadei, șefi ai unor misiuni di
plomatice, alți membri ai corpului 
diplomatic. Cu acest prilej, Ion Dodu _ 
Bălan și ambasadorul Ewald Moldt 
au prezentat asistenței expoziția, 
precum și aspecte semnificative alo 
dezvoltării sectorului editorial din 
țara prietenă, în cei 20 de ani de la 
proclamarea republicii. A fost sub
liniată, totodată, colaborarea fruc
tuoasă dintre editurile celbr două 
țări.

(Agerpres)- - - - —- - - - -
Știri sportive

• Peste 100 000 <le spectatori au ur
mărit pe circuitul de la Watkins 
Glen (New York! tradiționala com
petiție automobilistică „Marele pre
miu al S.U.A.", contind pentru cam
pionatul mondial al piloților. Victoria 
a reveni* * campionului austriac Jo
chen Rindt, rare, concurînd pe o ma
șină „Lotus Ford", a realizat o me
die orară de 203,340 km. Printre con- 
curenții nevoiți să abandoneze s-au 
numărat nume celebre ale automobi
lismului mondial ca : englezul Gra
ham Hill, belgianul Jacky Ickx, 
francezul Jean Pierre Beltoise, sco
țianul Jackie Stewart, neozeelande
zul Denis Hulme

ambasadorul R. D Germane la Bucu
rești Vorbitorul a arătat că la cea 
de-a XX-a aniversare a proclamării 
sale. Republica Democrată Germa
nă se prezintă cu un bogat bilanț 
de realizări înfăptuite de oamenii 
muncii sub conducerea Partidului 
Socialist Unit din Germania

El a trecut apoi în revistă princi
palele evenimente din istoria R. D. 
Germane, arătînd că înființarea și 
dezvoltarea cu sutces a, primului 
stat german al muncitorilor și ță
ranilor a însemnat lichidarea pen
tru totdeauna a trecutului, problema 
puterii fiind rezolvată definitiv în 
favoarea clasei muncitoare și a aliă- 
ților săi.

După ce s-a referit la relațiile țării 
«ale cu R F. a Germaniei, amba
sadorul R, D Germane a mulțumit 
călduros tării noastre pentru spri li
nul acordat cererii juste a R. D Ger
mane de a deveni nn membru egal 
în drepturi și de a desfășura o ac
tivitate pe o bază de egalitate în sis
temul Organizațiilor O.N U. Referin- 
du-se la relațiile statornicite între 
R. D Germană șl Republica Socia
listă România, el a arătat că acestea 
se bazează pe țeluri comune, desă- 
vîrșirea construcției socialiste și asi
gurarea păcii. între țările noastre a 
arătat el. schimburile de mărfuri au 
crescut continuu, s-au intensificat 
schimburile culturale care înlesnesc 
cunoașterea reciprocă a realizărilor 
și tradițiilor celor două popoare iar 
procesul dinamic evolutiv al econo
miilor celor două țări creează posibi
lități pentru extinderea relațiilor 
multilaterale bazate pe principiul 
avantajului reciproc.

*
în încheiere, formații artistice ale 

Ansamblului U.G.S.R. și soliști ai 
Operei Române și Filarmonicii de 
stat din (ași au prezentat un frumos 
spectacol.

(Agerpres)

cipiul respectării dreptului fiecărui 
popor de a hotărî de sine stătător, 
fără nici un amestec din afară, asu
pra dezvoltării sale.

Pentru rezolvarea eficientă a pro
blemelor securității în Europa, țara 
noastră consideră că este necesar să 
se pornească de la realitățile istorice 
create după cel de-al doilea război 
mondial, și în primul rin I rle la recu
noașterea celor două sta.te germane, 
stabilirea de relații normale cu a- 
cestea. de la recunoașterea frontiere
lor actuale — inclusiv a frontierei 
Oder-Neisse.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă s-au statornicit relații de priete
nie și colaborare multilaterală, care 
se' dezvoltă an de an. ..Sîntem încre
dințați — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România — 
că potențialul economic cresetnd 
al țărilor noastre creează condi
ții pentru dezvoltarea continuă 
a schimburilor și cooperării economi
ce reciproc avantajoase că se vor 
dezvolta continuu relațiile dintre 
partidele noastre. Sprijinim pe plan 
internațional lupta pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Germane 
ca stat liber și independent, pentru 
participarea ei nestînjenită la viața 
politică mondială, la eforturile pen
tru pace și progres social".

în încheiere, vorbitorul a adresat, 
tn numele delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România, poporului Republicii Demo- 
crate Germane cele mai cordiale 
urări de noi succese în opera de con
struire a- socialismului, pentru pro
pășirea și întărirea R. D. Germane

• Selecționatele de tenis de masă 
ale Europei și-au continuat turneul 
în Japonia, evoluînd la Okayama în 
compania reprezentativelor Japoniei. 
La masculin, Japonia a cîștigat cu 
scorul de 4—3. O luptă spectaculoasă 
a fost consemnată în meciul feminin. 
Pînă la sl'îrșit au terminat învingă
toare cu 3—2 jucătoarele japoneze. 
Campioana României, Maria Alexan
dru. a cîștigat cu 14—21, 21—15, 21—15 
în fața japonezei Ohba Cel de-al 
doilea punct al europencelor a fost 
realizat în proba de dublu, unda 
Maria Alexandru și Edith Bucholtz 
(R. F a Germaniei) au întrecut cu 
21—17, 21 — 17 pe Hamada și Komuro. 
Alte rezultate : Imano—Bucholtz 
2—0 ( Kowada—Alexandru 2—0
(22—20, 21 — 12) ( Sakomoto—Bucholtz 
2—1.

• Campionatele mondiale de scri
mă de la Havana au continuat cu 
desfășurarea preliminariilor probei 
masculine de floretă pe echipe. Pen
tru semifinalele competiției s-au ca
lificat echipele U.R.S.S., Poloniei, 
României și Franței. In semilinale, 
Franța va întîlni Polonia, iar Româ
nia va evolua în compania repre
zentativei U.R.S.S Selecționata Ro
mâniei, care a făcut parte din 
grupa a 4-a, a învins echipa Mexi
cului cu 14 2 și a întrecut cu 12—4 
echipa S U.A.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost frumoa

să. cu cerul variabil, mai mult se
nin în sudul țării. Innorări mai ac-, 
centuate s-au produs în Transilvania 
și zona de munte, unde, local, s-a 
semnalat ceață. Vîntul a suflat în. ge
nera! slab, cu intensificări în Mol
dova și nordul Dobrogei din secto
rul nordic. Temperatura aerului la 
ora 14 a fost cuprinsă între 7 grade 
la Bistrița și 21 grade la Berzeasca, 
Tr. Severin și Bă'ilești. In București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mn't senin. Vîntul a 
suflat în genera! slab. Temperatura 
maximă a atins 20 de gratie.

Timpul probabil pentru 8, 9 și 10 
octombrie. în țară : Vreme în gene
ral frumoasă. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin Vînt slab. Tempera
turile minime vor l'i cuprinse între 5 
și 13 grade, iar maximele între 16 
și 24 de grade. Ceață locală. în 
București : Vreme în general fru
moasă. cu cerul mai mult senin. Vînt 
slab. Temperatura in creștere ușoară.

P.M.SU


LENINGRAD

Comunicat comun

Dupd conferința

iugoslave-italian
laburista

SAIGON 6 (Agerpres). —, Unitățile 
militare alo Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud au lansat duminică 33 de 
atacuri cu rachete și mortiere asupra 
instalațiilor și bazelor militare ameri
cane și saigoneze, informează agenții
le de presă. Majoritatea acțiunilor 
ofensive ale forțelor patriotice au fost 
concentrate în regiunile din Delta 
fluviului Mekong. Purtătorii militari 
de cuvint american și saigonez au ca
lificat 17 din aceste atacuri ca fiind 
importante. Agenția U.P.I., relatînd 
despre una din aceste acțiuni, releva 
că detașamente ale patrioților au lan
sat cu succes un atac asupra pozițiilor 
unei unități americane situate la 270 
km de Saigon ; după un intens tir de 
artilerie, patrioții au străpuns pozițiile 
fortificate și au pătruns în sistemul 
defensiv american. Comandamentul 
american a solicitat intervenția avia
ției pentru a respinge atacul. S-au în
registrat pierderi de ambele părți.

Un purtător de cuvînt militar ame
rican a declarat că duminică noaptea 
și luni dimineața detașamente ale 
Guvernului revoluționar provizoriu 
au atacat cu rachete și mortiere alte 
26 de obiective militare americano- 
saigoneze.

Agenția U.P.I. relatează că în ulti
mele 48 de ore avioanele americane 
„B-52“ au aruncat peste 600 de tone 
de bombe asupra unor regiuni unde 
se presupune că ar avea loc concen
trări ale forțelor patriotice.

I
WASHINGTON. — James 

Hastings, membru republican din 
partea statului New York în Ca
mera Reprezentanților, a depus 
o rezoluție in Parlamentul ame
rican, in care cere retragerea cit 
mai curind posibilă a forțelor 
americane din Vietnamul de sud. 
După cum relevă A.F.P., 68 de 
republicani și democrați, membri 
ai Camerei Reprezentanților, 
și-au manifestat intenția de a 
sprijini această rezoluție.

Muncitorii de la minele de cupru din Oroya (Peru) au pornit intr-un 
spre capitala țârii — Lima — pentru a cere satisfacerea revendicârilor lor 
economice și sociale. Dupd ce au parcurs Insâ 80 km, demonstranții au fost 

opriți de unitâți ale poliției și armatei

marș

® IORDANIA — TENTATIVĂ DE LOVITURĂ DE STAT DEJU
CATĂ © INCIDENTE LA GRANIȚA DINTRE R.A.U. Șl ISRAEL

AMMAN 6 (Agerpres). — Guver
nul premierului Bajhat Al-Talhounl 
s-a întrunit' luni la Amman pentru ' 
a examina o serie de probleme le
gate de situația internă din Iorda
nia. La sfîrșitul reuniunii, Ministe
rul de Interne a dat publicității un 
comunicat oficial, în care anunță că 
autoritățile militare iordaniene au 
dejucat la 3 octombrie o tenta
tivă de lovitură de stat în vederea 
răsturnării actualului regim din Ior
dania. Potrivit comunicatului, trans
mis de postul de radio Amman, 
complotul a fost pus la cale de că
tre Partidul eliberării (partid inter
zis în Iordania din 1959). Se men
ționează că autoritățile iordaniene 
au arestat mai multe persoane im
plicate 
France 
țile au 
pentru 
implicate în tentativa 
de stat, care se află In prezent în 
libertate. Ministerul de Interne a 
lansat totodată un apel pentru men
ținerea ordinii, subliniind că autori
tățile vor adopta toate măsurile ne
cesare pentru asigurarea indepen
denței țărji.

tn această acțiune. Agenția 
Presse relatează că autorită- 
solicitat concursul populației 
arestarea și a altor persoane 

de lovitură

CAIRO 8 (Agerpres). — Aviația 
egipteană a lansat luni după-amiază 
un atac masiv asupra tuturor insta
lațiilor militare israeliene, amplasate 
pe litoralul oriental-al Canalului de 
Suez, a anunțat un purtător militar 
de cuvint egiptean, citat de agenția 
France Presse. El a menționat că, 
în timpul luptei aeriene care a avut 
loc, două avioane Israeliene și unul 
egiptean au fost lovite.

Un alt purtător de cuvînt al arma
tei R.A.U. a declarat că, tot luni, 
avioane israeliene au atacat poziții
le egiptene dispuse de-a lungul Ca
nalului de Suez. Artileria antiaeria
nă egipteană a ripostat. Partea e- 
gipteană, a arătat el, nu a înregis
trat pierderi.

LENINGRAU. (De la cores
pondentul nostru, Silviu Podind). 
In continuarea lucrărilor intil- 
nirii internaționale a 'ziariștilor 
au prezentat rapoarte legate de 
tema intilnirii M. V. 
președintele Uniunii 
sovietici, redactor șef al ziarului 
„Pravda", G. Bokov, președinte
le Uniunii ziariștilor bulgari, re
dactor șef al ziarului „Rabotni- 
cesko Delo", și Ț. Namsarai, pre
ședintele Uniunii ziariștilor mon
goli, redactor șef al ziarului „U- 
nen". Au luat cuvîntul reprezen
tanți ai unor uniuni naționale de 
ziariști, redactori șefi ai unor 
ziare, publiciști din peste 30 de 
țări.

Intervenția delegației romăne 
a fost susținută de Alexandru 
Ionescu, redactor șef al ziarului 
„Scinteia". <

In legătură cu sărbătorirea 
centenarului nașterii lui V. 1. 
Lenin, participanta la intîlnire 
au adresat un apel ziariștilor 
progresiști din întreaga lume.

Întâlnirea și-a încheiat lucră
rile la 5 octombrie.

Zimianin, 
ziariștilor

BELGRAD 6 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Luni după-amiază, președintele Ita
liei, Giuseppe Saragat, și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă în R.S.F. 
Iugoslavia la invitația ' președintelui 
Iosip.Broz Tito.

A fost dat publicității un comu
nicat comun asupra convorbirilor 
care au avut loc între cei doi șefi 
de,, state și Intre miniștrii de exter
ne iugoslav și italian.

Cele două părți au făcut un schimb 
de vederi asupra problemelor inter
naționale de interes reciproc, ca și 
asupra unor aspecte referitoare la 
relațiile bilaterale. In comunicat se 
relevă că Iugoslavia șl Italia pro
movează cu consecvență principiile 
respectării independenței, suverani- 

' tații și neamestecului în treburile 
interne ale altor țări, indiferent de 
deosebirile 
litic și de 
diferită.

Cei doi 
necesitatea 
încrederi și înțelegeri între state și 
au confirmat că este indispensabil 
să se depună eforturi care să ducă 
la eliminarea folosirii forței ca mij
loc de presiune In relațiile interna
ționale. Ei și-au exprimat interesul 
față de ideea unei conferințe euro
pene pe care sînt gata să o spriji
ne prin măsuri corespunzătoare.

în ceea ce privește relațiile bila
terale, adaugă comunicatul, cei doi 
președinți

din sistemul social-po- 
poziția lor internațională

președinți au subliniat 
creării' unei mai mari

au constatat cu satisfac-

auțfe dezvoltarea lor favorabilă și 
căzut de acord asupra ^/necesității 
adîncirii lor în toate domeniile.

Președintele. .Giuseppe Saragat l-a 
invitat pe președintele Iosip Broz 
Tito să viziteze Italia. Invitația a 
fost acceptată.

Luni seara, președintele Saragat 
e-a reîntors la Roma.

SANÂA 6 (Agerpres). — După 
cum a anunțat postul de radio Sa
naa, forțele armate ale Republicii 
Arabe Yemen au obținut o impor
tantă victorie în sectorul de nord 
al. țării. în urma luptelor care s-au 
dat săptămînă trecută în această 
regiune, ultimele detașamente re
galiste de la frontiera nordică a 
țării au fost alungate.

Postul de radio Sanaa a preci
zat că această victorie a forțelor 
republicane pune capăt războiului 
civil, care durează de 6 ani în Ye
men, și spulberă speranțele cercu
rilor reacționare de a reinstaura 
în țară monarhia.

agențiile de presă transmit:

La Brighton 

se schimbă 

decorul...
în marea sală a Centrului de 

sporturi din Brighton, unde 1 170 
de delegați au participat la cea 
de-a 68-a conferință anuală a Pyti- 
dului laburist, se șterg acum toate 
urmele vizibile ale evenimentului 
ce s-a consumat : se schimbă de
corul, se înlătură lozincile de pe 
pereți exprimînd încredere in vic
toria laburistă și se montează al
tele. Operațiile de redecorare a- 
nunță apropierea conferinței Parti
dului conservator. Pentru laburiști, 
săptămînă de dezbateri de la 
Brighton a fost o importan
tă probă, oferind posibilitatea 
verificării potențialului partidu
lui, atît în ce privește po
litica internă cit și cea externă. S-a 
conturat destul de clar intenția 
conducerii de a folosi . prilejul 
pentru a da startul în campania 
electorală, întețind discuția în 
contradictoriu cu adversarii con
servatori și Incercînd să ralieze 
mișcarea laburistă In jurul unui 
obiectiv central — succesul In 
viitoarele alegeri. Aceluiași obiec
tiv îi servește, de altfel, și rema
nierea guvernamentală anunțată 
imediat după conferința de la 
Brighton.

Persistența acestei orientări g-a 
reflectat de altfel de-a lungul lu
crărilor, cît și în principalul do
cument elaborat de comitetul 
executiv („Agendă pentru o gene
rație"), care urmează să constituie

NAȚIUNILE UNITE

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Luni 
după-amiază, avioane israeliene au 
atacat instalațiile militare egiptene 
din sectorul de sud al Canalului de 
Suez, a declarat un purtător de cuvint 
militar israelian, citat de agenția 
Reuter. El a precizat că toate apa
ratele israeliene s-au întors la baze
le lor.

Potrivit declarației unul alt purtă
tor de cuvint, artileria antiaeriană șl 
aviația israeliană au doborît trei a- 
vioane egiptene In cursul unul atac 
lansat luni după-amiază la ora 17,00 
(ora locală) de aviația egipteană a- 
supra pozițiilor israeliene din regiu
nea Canalului de Suez. Partea Israe
liană, a spus el, nu a Înregistrat pier
deri, toate aparatele angajate In lup
tă întoreîndu-se la bazele lor.

La Teheran a avut loc luni ceremonia deschiderii 
noii sesiuni parlamentare. Cu acest Prilei * luat ^întui șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, care a relevat progresele realizate de 
poporul iranian, în domeniul agricol și cel al dezvoltării industriale, în cursul 
anului trecut. Totodată, șahinșahul a trecut în revistă o serie de aspecte ale 
politicii externe iraniene, referindu-se, 
și Irak, precum și la recenta conferință

îndeosebi, la conflictul dintre țara sa 
islamică la nivel înalt.

două ori, examinînd în special pro
blema Cașmirului. în cadrul unei 
conferințe de presă, Dinesh Singh a 
declarat că există o „tendință favora
bila" spre tratativelo bilateralo cu 
Pakistanul.

CORESPONDENȚI 
DIN LONDRA 

DE LA L. RODESC

NEW YORK 6 (Agerpres). — Luni, 
dezbaterile politice generale din ple
nara Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite aii intrat în 
ultima săptămînă, ele urmînd să se 
Încheie miercurea sau joia viitoare.

Este perioada în care, după stabili
rea priorităților asupra abordării 
punctelor de pe agenda sesiunii re
partizate comitetelor, acestea își în
cep unul după altul lucrările. Comi
tetele 2, 3, 4 și B se află deja în plină 
activitate.

Astfel, Comitetul numărul 2, pen
tru probleme economice, dezbate ra
portul Comisiei de pregătire a celei 
de-a doua decade a dezvoltării. Co
mitetul numărul 3, pentru proble
mele umanitare, sociale și culturale, 
continuă dezbaterile, asupra primelor 
două puncte ale agendei sale privi
toare îa problemele tineretului, punc
te la care România figurează, pe lista 
coautorilor. Aici se află în stadiul 
de ultimă retușare un proiect de re
zoluție redactat de delegația Româ
niei, împreună cu un grup de repre
zentanți ai statelor membre, prin 
care O.N.U. și instituțiile ei specia
lizate sînt chemate să contribuie la 
promovarea în rîndurile tineretului 
a respectului față de drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului,

la/antrenarea tinerei generații la o- 
pera de dezvoltare națională.

Problemele coloniale, printre care 
situația din Namibia, din teritoriile 
aflate sub dominația colonialiștilor 
portughezi, precum și persecuțiile ra
siale din Rhodesia concentrează a- 
tenția Comitetului nr. 4 pen.tru pro
blemele coloniale și teritoriile neau
tonome.

In sfîrșit, Comitetul numărul B, pen
tru problemele juridice, continuă să 
discute asupra raportului Comisiei 
Națiunilor Unite pentru dreptul co
mercial internațional, raport care în 
esență se pronunță pentru lichidarea 
oricărui fel de acte, legi și practici 
discriminatorii din calea extinderii 
schimburilor comerciale între statele 
oomunității Internaționale.

în cadrul dezbaterilor din ședința 
plenară a Adunării Generale de luni 
dimineața au luat cuvîntul șefii de
legațiilor Marocului, statului Burun
di și Venezuelei, precum și delegatul 
ciankaișist, care a vorbit în fața unei 
săli aproape goale, zeci de delegați 
părăsind incinta In semn de protest 
împotriva prezenței la lucrări a a- 
cestui delegat care nu reprezintă pe 
nimeni și ocupă în mod abuziv și 
ilegal locul cuvenit reprezentanților 
marelui popor chinez.

TEL AVIV. — Luni dimineața 
s-a deschis la Ierusalim procesul In
tentat cetățeanului australian Michael 
Rohan, acuzat că a incendiat la 21 , 
august moscheea El Aksa. Președin
tele tribunalului, Henry Baker, a 
anunțat că vor fi citați 43 de mar
tori a! acuzării.

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Polone, Marian Spychalski, 
a sosit luni la Alger, într-o vizită ofi
cială de patru zile, la Invitația pre
ședintelui Houari Boumediene. în 
cursul vizitei, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Polone 
va avea convorbiri cu șeful statului 
algerian și cu alte oficialități algeriene.

cademia de științe a U.R.S.S. 
și > Consiliul național pentru cer
cetări științifice, Academia italiană 
Dei Lincei și Institutul național 
de fizică nucleară prevede schimburi 
de oameni de știință și organizarea 
unor întâlniri științifice.

încetarea din viață a 
președintelui F.S.M. Intr un 
comunicat al Secretariatului Federa
ției Sindicale Mondiale se anunță în
cetarea din viață a lui Renato Bi- 
tossi, președintele F.S.M. Vechi mili
tant al mișcării muncitorești, Bitossi a 
fost ales în postul de președinte al 
F.S.M. la Congresul sindical mondial 
din 1961.

Un acord de colaborare 
sovieto-Haliană în dome
niul științei a fost semnat !a 
Moscova. Acordul încheiat între A-

SUCCESE ROMÂNEȘTI
BUENOS AIRES. — In locali

tatea La Plata s-a desfășurat cel 
de-al VIII-lea Festival al filmu
lui pentru copii, la care au fost 
prezente 24 de țări cu peste 150 
de pelicule. Medalia de aur pen
tru cel mai bun film prezentat 
in cadrul festivalului a fost de
cernată filmului românesc „Tine
rețe fără bătrinețe".

CONFRUNTĂRI MONETARE TOULOUSE. — Concursul in
ternational de canto de la Tou
louse s-a încheiat cu succesul de 
prestigiu al reprezentanților Ro
mâniei, Magdalena Cononovici ți 
Lucian Marinescu, care au obți
nut „Primul mare premiu".

întrevedere Pipinelis — 
CagtayangîL Ministrul afacerilor 
externe al Greciei, Panayotis Pipine- 
lis, a avu,t duminică seara o întreve
dere cu ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, care 
a făcut o escală la Atena, venind de la 
New York. în cercurile oficiale din 
capitala Greciei se subliniază că a- 
ceastă întrevedere „este considerată 
ca fiind utilă pentru relațiile greco- 
turce".

LUXEMBURG 6 (Agerpres). — 
Miniștrii de finanțe și ai agricultu
rii din țările membre ale Pieței co
mune s-au întrunit luni la Luxem
burg. Ei au abordat o serie de pro
bleme legate de actualele dificultăți 
monetare ale comunității. Majorita
tea vorbitorilor au criticat aspru 
măsurile la ~ ~
Germaniei 
tuind cursul de 'schimb „flotant" al 
monedei sale. Această măsură, a de
clarat Raymond Barre, vicepreședin-

care a recurs R. F. a 
pe plan monetar, insti-

te al Comisiei Pieței Comune, este 
incompatibilă cu sistemul de func
ționare al Pieței comune. El a cerut 
guvernului de la Bonn să revină cit 
mai repede posibil asupra acestei mă
suri pentru a evita noi tulburări In 
Piața comună. în cuvîntul său, mi
nistrul vest-german al economiei, 
Karl Schiller, a dat asigurări că mar
ca va fi reevaluată imediat după a- 
legerea, la 21 octombrie, a cancela
rului R. F. a Germaniei.

India și Pakistanul au 
început un dialog neoficial, 
la nivel ministerial, pentru aplanarea 
chestiunilor litigioase dintre cele două 
țări, relatează agenția U.P.I., citind 
surse ale O.N.U. Vinerea trecută, mi
nistrul afacerilor externe al Indiei, 
Dinesh Singh, și ministrul pakistanez 
al informațiilor, Sher Aii Khan, care 
participă la actuala sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., s-au întîlnit de

Un grup de nove militare 
sovietice, aParfin!1M flotei Mării 
Negre, a sosit într-o vizită neoficială 
de cinci zile în portul iugoslav Split 
de pe coasta Mării Adriatice — anunță 
Taniug. Navele se află sub comanda 
contraamiralului G. Proskumov.

al
va

Ministrul de externe 
FrOîltei, Maurice Schumann, 
face o vizită în Uniunea Sovietică 
între 9 și 14 octombrie, anunță cores
pondentul din Paris al ziarului 
„Pravda".

întrevederi ale ministrului 
de externe al României

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, șeful delegației ro
mâne la cea de-a 24-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., a avut luni 
dimineața o întrevedere cu lordul 
Caradon, ministru de stat pentru a- 
facerile externe și ale Commonweal- 
thului, președinte al Consiliului de 
Securitate pe luna in curs, șeful 
delegației Marii Britanii la actuala 
sesiune.

Cei doi miniștri au avut un util 
schimb de vederi, trecind în revistă 
unele dintre cele mai importante 
probleme internaționale aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii. De aseme
nea, au fost abordate probleme in
ternaționale de interes comun și as
pecte ale relațiilor bilaterale. între
vederea s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, cordială.

în aceeași dimineață, Corneliu 
Mănescu s-a lntilnit cu ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Con
go (Brazzaville), Charles Asseme- 
kagi. Au fost abordate, într-o at
mosferă de caldă cordialitate, o se
rie de probleme internaționale ma
jore, politice și economice, ce figu
rează pe agenda sesiunii în curs, 
precum șl chestiuni legate de stadiul 
actual al relațiilor dintre Republica 
Congo (Brazzaville) și Republica So
cialistă România.

Spre prînz, ministrul afacerilor ex
terne al României a avut o întreve
dere cu ministrul afacerilor externe 
al Republicii Malgașe, Jacques Ra- 
bemamanjara. Obiectul întrevederii 
l-au format probleme internaționale 
ți aspecte ale relațiilor bilaterale, 
care au fost abordate Intr-o atmosferă 
cordială.

Cele trei Întrevederi au fost ca
racterizate drept utile și fructuoase.

I Dezarmarea ți securitatea euro- 
peană, problemele colonialismului șl 

g ale dezvoltării, războiul din Vietnam 
| și situația precară din Orientul Mij
ii lociu, acestea sînt punctele de reper 
H ale discursurilor celor peste 40 de 
S șefi de delegații oare au luat cuvîn- 
|j tul în săptămînă ce a trecut în ca- 
M drul dezbaterilor politice din plenara 
| Adunării Generale a O.N.U., dezba- 
| teri ce se apropie de sfîrșit.

Cercurile diplomatice și ziaristic» 
0 din New York remarcă atenția acor- 
| dată în expunerile șefilor de dele- 
H gații problemelor internaționale ma- 
3 jore, indiferent dacă figurează sau 
g nu pe ordinea de zi a sesiunii. Te- 
H zele și ideile exprimate sînt, desigur, 

extrem de diverse, dar, cu toate a- 
cestea, se pot evidenția unele trăsă
turi comune majorității discursurilor 
pronunțate de la începutul dezbate
rilor generale.

Numeroși vorbitori au arătat cît 
de ilogic este să se pornească în 
abordarea diferendelor internațio
nale de la termenii ecuației : ce este 
mai indicat să se folosească — mij
loacele politicii de forță sau mijloa
cele pașnice? Intr-o formă sau alta, ei 
au stăruit asupra faptului că istoria 
umanității furnizează suficiente e- 

Ixemple pentru a dovedi, cu cea mai 
deplină elocvență, eșecul- folosirii 
forței în relațiile dintre state. în a- 
cest context mulțl delegați au dat 
exemplul Vietnamului, omagiind tot
odată lupta eroicului popor vietna
mez care a dat dovadă de un eroism 
legendar în rezistența sa împotriva 

I agresiunii.
Alternativa La mijloacele violente, 

arăta ministrul de externe al-Indiei, 
Dinesh Singh, este respectarea pre
vederilor fundamentale ale Carte! 
O.N.U., singura cale de conduită ac
ceptată în relațiile dintre membrii 
comunității Internaționale a națiuni
lor independente, suverane și egale 
în drepturi.

Majoritatea covlrșitoar® a celor 
care au luat cuvîntul In cursul săp-

tămtnli trecute au pledat In favoa
rea perfecționării metodelor pașnice 
de rezolvare a conflictelor, a nece
sității de a se manifesta flexibilitate, 
stăruință ți răbdare în găsirea celor 
mai juste soluții, conform cu intere, 
sele vitale ale tuturor părților.

O altă trăsătură caracteristică dez
baterilor generale din actuala sesi
une este evidențierea problemei „cine 
trebuie să elaboreze aceste soluții ?“

constituie o axiomă a diplomației 
mondiale contemporane, și O.N.U. 
este forul cel mai indicat pentru tra
ducerea sa In viață. Un exemplu 
grăitor tn acest sens îl oferă însăși 
actuala sesiune unde, paralel cu lu
crările plenarei, au avut loc pînă în 
prezent, potrivit upor statistici neo
ficiale, circa 2 000 de întrevederi, bi 
și multilaterale între cei aproape 100 
de miniștri ai afacerilor externe pre-

O. N. U.

ca fiind deosebit 
locul atribuit de

CORESPONDENȚ A DIN NEW YORK DE LA C. ALEXANDROAIE

Marile puteri, un grup anume de 
țări sau întreaga comunitate a state
lor, a căror egalitate în drepturi este 
universal recunoscută ? înțelegerea 
justă a acestei probleme reiese lim
pede din apelurile făcute de repre
zentanții a zeci de state pe linia con
jugării eforturilor tuturor membrilor 
organizației pentru soluționarea dife
rendelor existente. Necesitatea îmbi
nării eforturilor comune cu contribu
ția proprie a fiecărui stat, mare, mic 
sau mijlociu la rezolvarea probleme
lor care confruntă astăzi omenirea

senți Ia O.N.U. Un diplomat european 
făcea următoarea remarcă : „O.N.U.
a fost și rămine cel mai vast labora
tor diplomatic mondial al tuturor 
timpurilor".

După cum se știe, la mijlocul săp- 
tămînii trecute a luat cuvîntul în șe
dința plenară și șeful delegației ro
mâne la sesiunea O.N.U., ministrul 
de externe, Corneliu Mănescu, care 
a prezentat poziția țării noastre față 
de principalele probleme internațio
nale contemporane. Așteptat cu in
teres de cercurile diplomatice și

ziaristice de la O.N.U.,! discursul re
prezentantului român a fost apre
ciat aici ca fiind pătruns de respon
sabilitate și realism. „Deși țară mică, 
remarca un delegat asiatic, România 
se pronunță limpede, cu curajul pe 
care ți-1 dă conștiința adevărului și 
justeței propriilor poziții, asupra tu
turor problemelor majore internațio
nale, pe baza ideii interconexiunii a- 
cestora și interdependenței politicii 
statelor pe planul relațiilor externe".

Membri ai delegațiilor Austriei, 
Finlandei, Danemarcei și ale altor 
Btate europene au subliniat că discur
sul ministrului român a abordat In 
detaliu „problemele europene", apre
ciind totodată faptul că ideile expu
se vor influența pozitiv asupra des
fășurării unui dialog intereuropean.’ 
Nu a fost trecut cu vederea nici fap
tul că România a împărtășit propu
nerea secretarului general al O.N.U., 
U Thant, ca cel de-al doilea deceniu 
al dezvoltării să fie însoțit în paralel 
de un deceniu al dezarmării.

Mulți diplomați ai grupului afro- 
asiatic au relevat 
de semnificativ 
România problemelor economice ale 
țărilor tn curs de dezvoltare. La rîn-- 
dul lor, diplomații latino-americani 
au apreciat pozitiv hotărîrea cu care 
se pronunță România tn sprijinul 
ideii de legalitate internațională, re- 
levînd propunerea făcută ca 
acțiunile 
bătoririi 
tență a 
doptarea 
filor de _
Declarații asupra principiilor dreptu
lui internațional, privind relațiile 
prietenești și cooperarea între state, 
conform Cartei O.N.U.

Cuvîntarea șefului delegației Ro
mâniei a fost amplu comentată în- 
tr-un sens similar și de către presa 
internațională, care a evidențiat 
„concepția dinamică" dată de Româ
nia ideii de coexistență pașnică.

Deschiderea tîrgulai 
international 
de la Teheran

'REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București Piața

între 
întreprinse cu prilejul săr- 
unui sfert de veac de exis- 

O.N.U să figureze a- 
solemnă, în prezența șe- 

state sau guverne, a unei

TEHERAN 6 (Agerpres). — în 
prezența șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a împără
tesei Farah a fost inaugurat luni cel 
de-al doilea tirg internațional de la 
Teheran care poartă denumirea „Asia- 
69“. La festivitatea de deschidere a 
fost de față și ambasadorul Româ
niei la Teheran.

Pavilionul organizat de Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste Româ
nia prezintă o bogată gamă de mașini 
pentru industria textilă, a prelucrării 
lemnului și industria de morărit, trac
toare, mașini agricole, mijloace de 
transport rutier, instalații și utilaje de 
foraj, automacarale, agregate frigori
fice, motoare electrice, aparate de 
radio și televiziune, produse chimice 
și farmaceutice etc. încă din 
primele ore do la deschiderea 
tîrgului, pavilionul românesc a 
început să fie vizitat de un 
numeros public și de oameni de afa
ceri care au apreciat calitatea 
superioară a produselor. Parti
ciparea țării noastre la acest important 
tirg internațional este evidențiată, de 
asemenea, de presa din Teheran, de 
radioul și televiziunea iraniană.

„Scîntell", Tel. 17 60 10 17 60 30. Abonamentele ,n fac Ia oficiile poștale șt dlfuzoril din Întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Scîntell

probabil baza viitorului m 
electoral. Din textul respec 
și din cuvîntarea lideruh 
tidului, premierul Harold V 
reiese neîndoielnic că în 
rul arsenal electoral vo 
gura, la loc de frunte, ai 
realizări Înregistrate în de 
guvernării laburiste. De ace 
și insistat atît de mult . 
semnelor recente de redres * 
balanței de plăți și asupra 
lui că au început să fie a< 
datoriile externe contracte 
ultimii ani. S-a remarcat, d< 
menea, creșterea producției : 
triale ca un indiciu dătăt> 
speranțe după o perioadă d 
certitudini și stagnare.
• Fără a diminua din merit ș 
cestor cîteva succese, observ 
politici privesc totuși cu och 
tic aprecierile prea euforice, 
statînd că in principalele cuv; ■ 
ale liderilor laburiști au fost omi
se, probabil tot din motive pre
electorale, aspectele negative re
simțite în economie — ca majoră
rile succesive ale taxelor șl im
pozitelor, creșterea prețurilor, mă
surile restrictive din domeniul 
salariilor, numărul mare de șo
meri. Aceste probleme au fost 
ridicate însă de numeroși delegați 
care au arătat că o cooperare 
dintre liderii partidului și masa 
mișcării laburiste va fi dificilă 
dacă măsurile de redresare econo
mică sînt luate prin sacrificarea 
nivelului de trai și a intereselor ma
selor muncitoare.

Cu toate eforturile unor lideri 
de a da conferinței o aparență de 
unitate, principalele controverse 
nu au putut fi aplanate, fapt con
firmat în special de adoptarea cu 
o majoritate de peste 1 100 000 vo
turi a rezoluției cu privire la po
litica economică. Avînd ponderea 
majoră a votului trade-unionu- 
rilor, rezoluția cere să fie luate 
în considerare propunerile T.U.C. 
pentru o politică economică In ca
drul căreia să se restrîngă afluxul 
de investiții particulare peste ho
tare și să se opereze reduceri im
portante în cheltuielile militare. 
Chiar și atunci cînd a fost supusă 
aprobării „Agenda pentru o ge
nerație", în ultima zi a conferin
ței, împotriva ei au fost exprimate 
2 272 000 de voturi, reflectînd în
deosebi obiecția sindicatelor față 
de formulările din document pri
vind restricțiile în domeniul sala
riilor. O situație similară 'a apărut 
și cu prilejul dezbaterilor aprinse 
privind aderarea la Piața comună. 
Rezoluția respectivă cere ca în 
cadrul negocierilor cu „cel șase" 
să fie asigurate garanții adecvate 
pentru balanța de plăți a Marii 
Britanii și pentru nivelul de trai, 
iar în adoptarea deciziilor de po
litică economică și externă, Marea 
Britanie să-și poată păstra deplina 
independență. Potrivit unor păreri 
ale cercurilor politice, aceste con
diții ar putea echivala, de fapt, cu 
exprimarea unei împotriviri față 
de ideea intrării în Piața comună. 
Pe de altă parte, această stare de 
spirit ar putea fi utilă negociato
rilor britanici, care ar putea-o 
invoca pentru obținerea unor ter
meni mai favorabili din partea 
prezumtivilor parteneri din C.E.E.

Anaiizînd rezultatele conferinței 
de la Brighton, mulți își pun acum 
întrebarea dacă textele rezoluțiilor 
adoptate au șanse să fie aplicate 
în practică sau dacă linia orien
tării politice va rămîne, ca și pînă 
acum, o prerogativă exclusivă a 
conducerii Partidului laburist. Pen
tru majoritatea observatorilor, 
două din problemele conferinței — 8 
politica prețurilor și veniturilor ți 
aderarea la Piața comună — vor 
constitui, însă, mult timp de acum 
înainte, obiect de controversă.

40.ȘS0


