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Șl ION GHEORGHE MAURER IN INDIA
Sosirea la DelhiDELHI 13. — Trimișii speciali Agerpres Nicolae Ionescu și Ion Puținelu transmit: Sentimentele de prietenie, stimă și prețuire care leagă dincolo de spațiile geografice popoarele ro- ’ mân și indian au găsit o convingătoare reafirmare în cordialitatea cu care au fost întîmpinați solii României pe străvechiul pămînt al Indiei. /Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, sînt purtătorii unui mesaj de pace și bună înțelegere, de prietenie și colaborare, soli ai dorinței poporului român de a contribui la dezvoltarea continuă a bunelor relații statornicite între cele două țări și popoare, bazate pe respectarea neabătută a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Primirea cordială făcută oaspeților români în capitala Indiei, atît de înaltele oficialități indiene, cît și de populația orașului, confirmă din plin dorința unei mai bune cunoașteri ambelor solidării țelegere l lumi.

și conlucrări, în interesul popoare, în sprijinul con- unui climat de pace și în- între popoarele întregii

Ora 12,30. — Pe aeroportul militar din Delhi aterizează lin avionul prezidențial, la bordul căruia a sosit președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, Elena Ceaușescu, și președintele Consiliului de Miniștri, lori Gheorghe Maurer, împreună cu soția, Elena Maurer — pentru a face o vizită oficială în India, la invitația președintelui Republicii India, Varahagiri Venkata Giri, și a primului ministru, Indira Gandhi.Drapelele de stat român și indian flutură pe aeroport, profilîndu-se pe albastrul cerului. Frontispiciul clădirii aerogării este dominat de portretul șefului statului român. Dedesubt poate fi citită urarea : 
„Adresăm un cordial bun venit 
Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România".în sunetele fanfarei, pe treptele scării avionului își fac apariția președintele Nicolae Ceaușescu, cu soția, și premierul Ion Gheorghe Maurer, cu soția. Momentul este marcat de puternice ovații. în semn de salut sînt trase 21 de salve de artilerie. La coborîfea din avion, înalții oaspeți români sînt întîmpinați și salutați cu cordialitate de președintele Indiei, Varahagiri Venkata Giri, de primul.

Pe aeroportul din capitala Indiei Telefoto : U.P.I. — Agerpres

© Pînă la 12 octombrie semă
natul griului s-a realizat în 
proporție de:

85 la sută la întreprinde
rile de stat,
82 la sută la coopera
tivele agricole

• PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ 
A SEMĂNATULUI, TRACTOARELE 
Șl SEMĂNĂTORILE SĂ FIE DE
PLASATE ÎN UNITĂȚILE RĂMASE 
ÎN URMĂ!

în majoritatea județelor însă- mînțările de toamnă se apropie de sfîrșit. Din datele centralizate în cursul zilei de duminică, 12 octombrie, la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că. în întreprinderile agricole de stat, semănatul griului s-a făcut pe 85 la sută din suprafețe, iar în cooperativele agricole — în proporție de 82 la sută. Această lucrare s-a încheiat în unitățile agricole de stat din 13 județe, iar în cele cooperatiste — din 7 județe. în unele județe, însămînțările de

toamnă sînt mult rămase în ura In cooperativele agricole din j. dețul Sibiu semănatul griului s făcut pe numai 48 la sută c suprafețele destinate acestei ci turi. De asemenea, această luci re s-a făcut în proporție de n mai 52 la sută în județul Cova na, 54 la sută în județul CI'
(Continuare în pag. a Il-a)

In pagina a doua publicăm co 
cluziile 
mersul 
toamnă

unui raid-anchetă privi 
lucrărilor agricole 

în județele Sibiu și Săi:

Cuvîntul Ue salut

(Continuare în pag. a III-a)

rostit de președintele rostit de președintele

Varahagiri Venkata Giri Nicolae CeaușescuDomnule președinte,Domnule prim-ministru,Stimate doamne.Iubiți oaspeți,Sînt fericit să vă adresez dv., domnule președinte, în numele guvernului și poporului Indiei, ca și în numele meu personal, un cald salut de bun-sosit. Ne bucurăm că primul ministru și ministrul de externe ai țării dumneavoastră sînt, de asemenea, pre- zenți și le transmitem și domniilor lor căldurosul nostru salut.Vizita dumneavoastră, deși scurtă, continuă în mod oportun practica convorbirilor la nivel înalt, care, din fericire, există între guvernele noastre.Țin să vă asigur, domnule președinte, că așteptăm cu mare nerăbdare schimbul de opinii cu dumneavoastră și cu distinșii dumneavoastră colegi, asupra unor probleme care privesc relațiile dintre cele două țări, în diverse domenii, ca și în problemele mai vaste ale situației internaționale actuale. Sînt sigur că întrevederile noastre vor aduce o contribuție deosebită la promovarea relațiilor prietenești dintre India și România.în timpul vizitei dumneavoastră în India, domnule președinte, veți avea posibilitatea să vedeți o parte din monumentele istoriei și culturii indiene, precum și realizări ale Indiei noastre noi. Sperăm că veți aprecia vizita dumneavoastră în India ca plăcută și utilă. Cunoașterea de către dumneavoastră personal a țării noastre, sperăm, de asemenea, că va constitui încă o verigă a relațiilor de prietenie dintre India și România.Vă adresez, din nou, tuturor, un cordial „Bun- venit".

Pe aeroportul din Delhi, 
la peste cinci mii de ki
lometri de pămîntul pa
triei, s-a ridicat drapelul 
rosu-galben-albastru, ră
sună acordurile solemne 
ale imnului nostru natio
nal. Sînt clipe solemne 
pentru noi toți, românii 
care ne aflăm aici, ca și 
pentru gazdele indiene. 
România, prin președin
tele ei, aduce poporului 
indian mesajul ei de pace\ 
de prietenie si colaborare:

Aeroportul este o mare 
de culori. Drapelele celor 
două state, ghirlandele în
miresmate care, după da
tină. au fost dăruite oas

Domnule președinte.Doamnă prim ministru. Doamnelor și domnilor.Pășind pe pămîntul Indiei, doresc să vă adresez, în numele meu și al soției mele, al președintelui guvernului, Ion Gheorghe Maurer, și al celorlalți colaboratori care mă însoțesc, un cordial și cald salut de prietenie.Am răspuns cu deosebită plăcere invitației de a vizita frumoasa dumneavoastră țară, de a ne întîlni cu conducătorii statului indian, de a cunoaște nemijlocit viața și preocupările minunatului dumneavoastră popor. Permiteți-mi să folosesc aceste prime momente ale vizitei spre a vă exprima cele mai vii mulțumiri pentru amabila invitație, pentru ospitalitatea cu care ne întîmpinați.între România și India există o distanță de peste 5 000 de kilometri : aceasta nu poate împiedica însă popoarele noastre să se simtă aproape unul de altul, să colaboreze strîns și să-și unească eforturile pentru a face să triumfe în lume înaltele idealuri ale progresului și păcii.Venim în India animați de dorința ca relațiile de prietenie și colaborare dintre România și India să cunoască o și mai mare dezvoltare. în folosul și spre binele ambelor popoare, ca înțelegerea și conlucrarea dintre cele două țări în soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale contemporane să fie și mai însemnate.Cu convingerea că vizita se va înscrie ca un aport pozitiv la dezvoltarea raporturilor româno-indiene, la promovarea nobilelor deziderate de pace și securitate ale omenirii contemporane, permiteți-mi domnule președinte, să dau, încă o dată, expresie mesajului de prietenie pe care România — prin noi — îl adresează Indiei, întregului dumneavoastră popor.

V

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. a făcut în primele ore ale după-amiezii de luni, o vizită protocolară președintelui Indiei, Varahagiri Venkata Giri. Șeful statului român a fost însoțit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. A fost de față, de asemenea, ambasadorul României la Delhi, Petre Tănăsie.Președintele indian a fost asistat de K. V. Raghunatha Reddy, ministru fără portofoliu, și de S. T. Than, ambasadorul Indiei la Bucu- ' rești.Cu acest prilej, cei doi președinți s-au întreținut într-o atmosferă caldă, deosebit de cînd evo- bunăcordială,tradițiile de prietenie și
★după-amiaza primei zile oaspeților români în India,a vi-în zitei președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a făcut o vizită protocolară primului ministru al Indiei, Indira Gandhi.Cei doi premieri au avut o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.țârMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor-

înțelegere statornicite între India și România, țări situate la mii de kilometri una de alta, dar unite prin dorința comună de pace și progres. Ei și-au exprimat convingerea că există condiții ca buna înțelegere și relațiile de cooperare să-și găsească internațional.Președintele a primit apoi, zita protocolară a primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, cu care a avut o convorbire prietenească, cordială.în aceeași zi, președintele Indiei a făcut o vizită protocolară de răspuns președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.
★neliu Mănescu, care îi însoțește pe președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și pe președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în vizita pe care o întreprind în India, a fost luni după-amiază oaspetele omologului său indian, Dinesh Singh.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a participat Mircea Nicolaescu, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe al României.

afirmarea pe planNicolae Ceaușescu la reședința sa, vi-
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Telegrame

Floretistele noastre 
campioane mondiale!

(Citiți la rubrica de sport - pagina a V-a - ama* 
nunte despre desfășurarea finalei).
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reprezintă’ procentul in care s-a realizat.Cifrele înscrise pe hartă
pîna la 12 octombrie, semănatul griului în cooperativele agricole

Corespondență telefonică din Moscova

O nouă navă cosmică a fost lansată 
ieri în U. R. S. S. „SOIUZ-8"

PENTRU PRIMA DATA, ZBOR 
SIMULTAN A TREI NAVE COSMICE

Ram, ministrul agriculturii și a- limentației, Bhagat Bali Ram, ministru] comerțului exterior și al aprovizionării, C. M. Poonacha, ministrul otelului și industriei grele, V. K. Rao. ministrul educației și problemelor tineretului. Triguna Sen, ministru pentru petrochimie, al minelor și metalurgiei, Violet Alva, vicepreședinte al Consiliului statelor, Hans Raj Gupta, primarul orașului, deputați, oameni știință și cultură, oameni ceri, ziariști.în timpul dineului, care fășurat într-o atmosferă de cordială.șefi de state au rostit toasturi.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.în încheierea dineului, a fost prezentat un program de muzică și dansuri indiene, inspirate din inestimabilul tezaur folcloric al a- cestei țări.

Președintele Republicii India, Varahagiri Venkata Giri, și soția sa, au oferit, luni seara, în saloanele Palatului prezidențial „Rash- trapati Bhavan1', un dineu oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale. Elena Ceaușescu,La dineu au luat parte președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Corne- liu Mănescu. ministrul afacerilor externe. Cornel Burtică, ministru] comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Petre Tănăsie, ambasadorul României în India.Din partea indiană au participat: primul ministru, Indira Gandhi, G. S. Dhillon, președintele Camerei Populare a Indiei, M. Hidayatullan, președintele Curții Supreme a Indiei, Dinesh Singh, ministrul afacerilor externe, Y. B, Chavan, ministrul de interne, Jagjivan

(Continuare 
în pag. a III-a)
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de prietenie și colaborare românoindiene
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, GEORGE-RADU CHIROVICI

peților în semn de pre
țuire si de bun venit, șa
rturile fac ca atmosfera 
sărbătorească ce domnește 
aici să se transforme în 
ceva aproape palpabil. Sa- 
lutîndu-i pe înalții oas
peți, președintele Ven
kata Giri spune că este 
fericit să-i poată primi pe 
pămîntul indiei. Cordiali
tatea primirii, fețele des
chise, zîmbitoare ale dem
nitarilor indieni ne dau 
certitudinea că, dincolo de 
aspectul protocolar al fra
zei, ea exprimă o realitate 
evidentă. îmbracă simță
minte de aleasă stimă și 
prețuire pentru conducă-

torii români si, prin ei, 
pentru patria noastră, 
pentru poporul nostru.

...Răsună imnul nostru 
national. Mă gindesc că și 
aici, în Asia, România 
Si-a cîștigat prestigiu prin 
politica sa pașnică, prin 
nenumăratele acțiuni me
nite să întărească pacea și 
colaborarea dintre state că, 
datorită acestei politici, ea 
ocupă azi în concertul na
țiunilor o poziție pe mă
sura marilor daruri ale 
poporului ei. încerc emo
ția acestei clipe solemne, 
aici, sub cerul Indiei, la 
mii de kilometri de pa
trie...

Se pleacă spre Rashtra- 
pati Bhavan, palatul pre
zidențial. Orașul este îm
podobit cu drapelele ce
lor două state. Din loc în 
loc, mari portrete ale pre
ședintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialis
te România, sub care scrie : 
„un cordial bun venit ex
celenței sale președintelui 
Nicolae Ceausescu". Cei 
doi președinți răspund 
prin semne prietenești 
mulțimii care îi aclamă. In 
citeva rînduri, coloana o-

de de artă, afa-des-s-a deosebit prietenească, cei doi
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VARAHAGIRI VENKATA GIRI Șl PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului PHILIBERT TSIRANANA

Președintele Republicii Malgașe TANANARIVECu ocazia Zilei naționale a Republicii Malgașe, îmi face plăcerea ca, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră și poporului malgaș felicitări cordiale și urări de fericire și prosperitate.îmi exprim speranța că relațiile româno-malgașe se vor dezvolta con-» tinuu, în interesul reciproc și al păcii în lume.Cu înaltă considerațiune,
NICOLAE CEAUȘESCU

f Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului SALIM RABYA ALI

Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare 
a Yemenului de Sud ADENCu ocazia Zilei naționale a Republicii Populare a Yemenului de Sud, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea și sănătatea Excelenței Voastre, pentru progresul poporului sud-yemenit.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile prietenești dintre țările noastre se vor dezvolta continuu spre binele ambelor popoare, al cauzei colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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‘ . ■. i • ■.punerea la dispoziție a numărului de mașini prevăzut.în general, calitatea lucrărilor de însămînțare este superioară anilor precedenți. Și timpul a permis a- cest lucru și exigențele au fost mai mari. Totuși, pe ici pe colo se mai face rabat la calitate. La cooperativa agricolă Valcău, sămînța nu a fost bine selectată, iar la cea din Cizer se făceau, pe unele suprafețe, însămînțări fără grapă sau tîrși- toare în urma semănătorii. La cooperativa agricolă din Brăișor, inginerul agronom și șeful secției de

mecanizare priveau la cele 3 semănători care lucrau cu multe tuburi lipsă. Se semăna prin împrăș- tiere „mecanizat". Vor oare conducerile acestor cooperative, specialiștii de aici să compromită de pe acum recolta anului viitor ? în ceea ce privește calitatea, sînt interesante aprecierile tovarășului loan Tihăuan, secretar al comitetului județean de partid. „Ceea ce cerem, în primul rînd, specialiștilor din unități și celor trimiși pe teren din partea organelor agricole județene este să controleze și să

oblige pe cei ce efectuează însă- mînțăriie să facă numai lucrări de calitate. Nu poți concepe cum, de pildă, inginerul din Meseșeni a putut cere aprobare să utilizeze sămînță care n-are putere de germinație corespunzătoare. O asemenea idee compromite profesiunea de agronom. De aceea, am solicitat specialiștilor ca atenția lor principală să o constituie calitatea lucrărilor".

La 28 de ani, cavalerul decla
rat Emil Goia a cunoscut, la 
Cugir, o tînâră de care părea 
îndrăgostit lulea. Dar înflăcăra- 
mi cavaler părăsește Cugirul, 
instalîndu-se la Sibiu. Mai a- 
poi, auzind că prietena lui 
de odinioară și-a întemeiat 
o familie, îi trece prin min
te o ticăloasă idee de șan- 
tajare. EI o amenință pe tînăra 
femeie că dacă nu-i va da o 
sumă de bani (3 000 lei) îi va 
expedia soțului corespondența 
lor de dragoste. Eventual se 
mulțumește și cu plata în rate. 
Epilogul ? Cavalerul șantajist a 
fost arestat. Primește ceea ce i 
se cuvine. Și totul o dată. Jus
tiția nu practică metoda plății 
în rate I

Batem

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

Pe harta însămînțărilor, cooperativele procent hectare tiva cu însămînțate 23 600 ha, puțin față de care ne. găsim. Această rămînere în urmă se explică prin aceea că viteza zilnică de lucru stabilită se realizează doar în proporție de 70—80 la sută. La rîndul ei, situația este determinată de defecțiunile care există în organizarea muncii, ceea ce face ca mașinile agricole să nu fie folosite cu întreaga lor capacitate.Unele cooperative, cum sînt cele din Chichiș, Chendrea, Gîlgăul Al- mașului, au terminat de semănat. Am putea înșira cel puțin alte 20 de unități care, într-o zi-două, vor încheia această importantă lucrare, în același timp, găsim cooperative agricole care sînt cu mult sub media realizărilor pe județ. De menționat că ele nu fac parte dintr-o zonă cu condiții pedoclimatice mai vitrege, ci sînt răspîndite pe întreg teritoriul județului. De aici, concluzia că de vină nu poate fi decît slaba organizare a muncii, lipsa de control și îndrumare din partea organelor județene, îndeosebi a specialiștilor. 'Ne-am oprit la cooperativa din Vîrșolț. însămînțatul celor 460 de hectare este pe terminate. Cum s-a reușit acest lucru ?

agricole se înscriu cu un de 66 la sută. Din 35 700 de prevăzute pentru a se cul- grîu de toamnă, au fost destul de timpul înaintat în
Lazăr Gosman șl inginerul Mircea Lăncrănjean știau că esențialul la însămînțat este să ai teren liber și sămînță asigurată. Tocmai de a- ceea la Vîrșolț s-a pus accentul pe recoltarea sfeclei, cartofilor și porumbului, astfel că 13 tractoare au putut lucra ziua și noaptea la pregătirea terenului și la semănat. în același timp, la vecinii din Crasna — una din cele mai mari cooperative agricole din județ — din cele 1 067 hectare prevăzute a se cultiva cu grîu s-au însămînțat numai 375 de hectare. Pe cîmp mai este sfeclă nerecoltată și, mai ales, netransportată, iar culesul porumbului abia a început. Aici, e vorba de un lanț al slăbiciunilor în organizarea și conducerea muncilor care a început încă în vară o dată cu întîrzierea recoltării și treieratului păioaselor. Numeroase probleme ce puteau fi rezolvate din nate de la o fost asigurată s-a trecut la lor de trifoi.se constată și la cooperativa agricolă din Meseșenii de Jos. Din 675 ha abia s-au semănat jumătate. Din cele 190 hectare ce să se însămînțeze după s-au eliberat abia cîteva Nici n-a fost schimbată cantitate de sămînță.este atîta de lucru, Traian Turcaș a lipsit

vreme au fost amî- zi la alta. Tîrziu a sămînța și tot tîrziu recoltatul suprafețe- Aceleași neajunsuri

Președintele
urmează porumb hectare, întreaga ■Acum, cînd președintele sîmbătă din

cooperativă, fiind plecat la tîrg. în lipsa lui, lucrările s-au desfășurat la întîmplare ;
au ‘Sile . , .Cuzăplac, Zimbor — lucrările sînt. întîrziate. Și aici cauza principală este neeliberarea terenurilor de culturile de sfeclă și, mai ales, de porumb. De altfel, pe județ, n-au fost recoltate decît 7 000 hectare cu porumb din 25 000 ha. „Dacă pînă acum ne plîngeam de lipsa tractoarelor — ne spune ing. Eugen Urcan, directorul Direcției agricole județene, acum multe din acestea n-au ce face, trebuie să le dirijăm spre alte că în multe unități liber". E bine că la colă acest lucru se fi și mai bine dacă măsurile cuvenite pentru impulsionarea recoltărilor. Programul funcționăresc de lucru face ca în multe unități ziua lumină să nu fie folosită din plin. Și aceasta începînd cu conducerile lor. Abia ce soarele se ridică pe încep să se miște tractoarele iasă cooperatorii Ia cîmp. în tură cu eliberarea terenurilor, unele unități ca cea din Zimbor întîm- pină greutăți din lipsa mijloacelor de transport, mai ales pentru transportul sfeclei de zahăr. Autobaza I.R.T.A. Huedin nu-și respectă angajamentele în ce privește

unii cooperatori plecat devreme de la cîmp. în alte cooperative agrico- — Fildu de Jos, Almașu,
600,

șaua...»
Judecind după laptele (gata 

brînzit) pus în vînzare zilele a- 
cestea, de centrul din Piața 
Dorobanți și de alte magazine 
din Capitală, s-ar părea că 
ne îndreptăm cu toate pînze- 
le spre vară, nicidecum spre 
Mc<ș Gerilă O fi rețeaua co
mercială de lactate o între
prindere serioasă și... cu cheag. 
Noi, însă, preferăm lapte
le... fără. Să vedem : vorba 
dulce, ni-1

De...

au muncit doar 9

preferăm 
Să vedem : 
aduce ?

fațadă»
Ni, Ns și Nj din 
bucureștean Titan

munci pentru nu este teren Direcția agri- cunoaște. Ar s-ar lua și
după cer și să legă-

Un „clasament" al județelor față de situația „la zi" a însămînțărilor, indică faptul că încă de la începutul campaniei, județul Sibiu se situează pe ultimele locuri. La 28 septembrie, realizările erau de numai 10 la sută, la 2 octombrie de 22 la sută... iar după datele centralizate la 12 octombrie, județul a reușit să preia „lanterna roșie", avînd însămînțată cu grîu doar 48 la sută din suprafață. Oglindită nu în procente, nu după locul pe care-1 ocupă în „clasament", ci față de realizările fizice ale cooperativelor agricole situația apare și mai precară : din cele 30 600 ha planificate a fi cultivate cu grîu și secară, erau însămînțate — la data amintită — doar 14 641 ha.Zilele care au mai rămas, socotite ca optime pentru semănat, pot fi numărate acum pe degete. întrebarea este: va reuși județul Sibiu să' recupereze restanțele în a- cest scurt răstimp, sînt garanții că va fi însămînțată la timp și în bune condiții planificată ?„Da 1 după Sută la sută Ilie Cătoiu, directorul direcției a-
întreaga suprafațăcalculele noastre, da — ne spune ing.

gricole. Și iată de ce spun acest lucru : mecanizatorii și țăranii cooperatori și-au înzecit forțele, în fiecare unitate agricolă au fost trimiși oameni care să ajute la organizarea muncii. Unele cooperative agricole — Cisnădioara, Săcădate, Tîrnava au terminat însămînțările. După calculele noastre vom putea raporta cel tîrziu la 20 octombrie însămînțarea întregii suprafețe planificate".Nu vrem să întunecăm optimismul tovarășului director Cătoiu dar în raidul nostru, întreprins zilele acestea în cîteva cooperative agricole din județ, am constatat că faptele nu-1 justifică întru totul. Iată și temeiurile acestei afirmații : multe unități Ceica Mare, Loamneș să se mărească, scade deoarece nu există posibilitatea să se facă pregătirea terenului din cauza recoltării anevoioase a culturilor pră- șitoare ; 2) nu peste tot s-a făcut înțeles Imperativul arhicunoscut pretutindeni în țară de a nu se irosi nici o zi nici un minut de lucru, de a fi utilizate la întreaga capacitate toate mijloacele meca-

1) ritmul de lucru în Gruiu, Alămor, în loc

(Urmare din pag. I)60 la sută în județul Alba , 62 la 'sută în județul Hunedoara , 63 la sută în județul Vîlcea etc. Timp de trei săptămîni. în județele respective, nu s-au însămînțat decît circa jumătate din suprafețele prevăzute a se cultiva cu grîu, cealaltă jumătate urmînd a se realiza pînă la 20 octombrie, termen limită stabilit pentru această lucrare.Aceeași atenție trebuie acordată recoltării și depozitării produ- selor de toamnă : porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, legume și fructe, în cursul lunilor septembrie și octombrie timpul a fost excepțional de favorabil pentru lucrările de recoltat. Cu toate acestea, la ora actuală mai există în cîmp un mare volum de -produse agricole. Recoltatul porumbului, de exemplu, s-a făcut în proporție de 70 la sută în întreprinderile agricole de stat și numai 57 la sută din suprafețe în cooperativele agricole. Din cele peste 12 000 hectare cultivate cu porumb, unitățile cooperatiste din județul Sibiu au strîns recolta a doua de pe 770 hectare. Și în județele Brașov, Cluj. Mureș, Sălaj, Neamț etc., recoltarea porumbului se desfășoară în ritm nesatisfăcător. Această săptămînă este ho- tărîtoare pentru terminarea la timp a lucrărilor agricole de toamnă. Și așa cum rezultă din datele statistice mai sînt multe de făcut.Pentru intensificarea lucrărilor este necesar ca, paralel cu măsurile organizatorice care trebuie luate în fiecare unitate agricolă, forțele mecanice să fie deplasate acolo unde mai sînt de însămînțat suprafețe mari. Transferul urgent al tractoarelor și al altor utilaje, precum și folosirea lor judicioasă vor asigura ca, peste tot, însămînțările să se încheie în timpul cel mai scurt menea acolo unde s-a semănatul, este necesar loacele mecanice, cît șimuncă manuală să fie dirijate la recoltarea culturilor tîrzii. Organele agricole județene, fiecare unitate agricolă în parte, să a- corde cea mai mare atenție terminării în timpul cel mai scurt a tuturor lucrărilor agricole de toamnă.

De ase- terminat ca mij- forța de

La începutul lunii iulie, 
abordînd problema repa
rațiilor de locuințe, 
publicat în coloanele 
rului rezultatele unei 
vestigații în rîndul 
cialiștilor. Cu această 
zie, am consemnat nume
roase propuneri judicioase 
privind asigurarea unei 
funcționări mai prompte a 
acestui mecanism și, mai 
ales cu privire la căile prin 
care se pot preveni 
căciunile. Realizarea 
cestor obiective — s-a 
liniat atunci — este 
diționată de cîteva elemen
te cum ar fi : cunoașterea 
amănunțită a situației, de
limitarea atribuțiilor dife
ritelor întreprinderi, evita
rea dispersării șantierelor 
și asigurarea lor materia
lă, policalificarea și buna • 
folosire a muncitorilor Ce 
măsuri concrete s-au luat ? 
Care este situația repara
țiilor la imobilele din Ca
pitală în pragul anotimpu
lui friguros ?

— Nu ne putem aștepta 
ca într-un sector vast ca al 
nostru toate lipsurile să 
fie înlăturate pe loc, ne 
spune tov. C. Diamandi, 
director în Direcția gene
rală de gospodărie locati- 
vă Este vorba despre un 
proces de durată In pri
măvară s-au 
întreprinderile de construc
ții și reparații. (Iar în vară 
noi atrăgeam 
măsura nu are 
scontată) Acum s-au reor
ganizat I.A .L.-urile : din 
opt au rămas patru — or
ganizații mai puternice, cu 
unități de proiectare pro
prii Reorganizarea simpli
fică activitatea în toate u- 
nilățile care rețin chiriile | 
se simplifică mult si co
respondența..

— Cum se 
te măsuri în 
rațiilor ?

— în linii 
le sînt 
proape toate cele trei mii 
de centrale termice 
blocurilor mai vechi au 
revizuite sau reparate. ... 
tuația prezentîndu-se mult 
mai bine decît în alți ani 
Doar cîteva zeci de insta
lații au mai rămas de pus 
la punct urmînd să fie gata 
între 15 și 20 octombrie. La 
reparațiile efectuate de 
I.A L.-urile din Capitală 
există, pînă acum, o de
pășire a realizărilor de 
plan cu aproape un milion 
și jumătate de lei—

am 
zia- 
in- 

spe- 
oca-

stri- 
a- 

sub- 
con-

reorganizat

atenția că 
eficiența

reflectă aces- 
situatia repa-

mari, lucruri- 
mulțumitoare. A-

ale 
fost 

si-

Trebuie subliniat însă, 
că în afară de I.A.L.-uri. 
nici una din celelalte uni
tăți care se ocupă de re
parații nu și-au îndeplinit 
obligațiile. întreprinderile 
de construcții și reparații 
(I.C.R.) sînt în urmă cu 
lucrări în valoare de peste 
cinci milioane lei, din care 
numai I.C.R Pantelimon 
are o restanță de peste 3 
milioane i I.D.P.B, care re
pară terasele — lucrări de 
1,2 milioane, iar I.D.E.B. — 
de circa 1,1 milioane lei.

rii, cînd lucrările exterioa
re trebuie întrerupte, și 
dacă ele nu ne-ar fi cu
noscute, 
nora te, 
acelorași 
trecu ți.

Care sînt cauzele 
grave rămîneri în 
ln principal două :

ca afirmații neo- 
făcute în 
unități și

cadrul 
în anii

acestei 
urmă ? 
natura 

șantierelor și 
defecțiunile în aprovizio
narea tehnico-matcrială - 
aspecte criticate de presă 
în repetate rînduri. Deși 
acest sector de activitate se

In princip; 
organizării

complexe retribuite tn a- 
cord global, cu stabilirea de 
răspunderi directe pentru 
cantitatea și calitatea lucru
lui efectuat nu s-a făcut 
mai nimic.

Ni se spune că la anul 
se prevăd ca 70—80 la sută 
din lucrări să fie concen
trate și grupate pe străzi 
și zone limitate, spre a se 
reduce dispersarea în spa
țiu Dacă nu se va cădea 
în extrema cealaltă, adică 
lucrări necesare și urgente 
să fie amînate fiindcă nu

mică, cu 
la multe 
necesare 
repara-

mare, și repartiția 
totul insuficientă, 
materiale absolut 
pentru efectuarea 
fiilor. $i astfel începe caru
selul cererilor și al inter
vențiilor pe toată filiera 
— de la maistru de șantier 
și pînă la membrii comi
tetului executiv al consi
liului popular municipal — 
care angrenează zeci de 
funcționari în formalitățile 
și alergătura pentru obți
nerea materialelor. Și, de 
vreme ce ele se obțin pînă

REPARARE
A LOCUINȚELOR

Concret, la data de I oc
tombrie, dintr-un plan fi
zic de 8 200 de lucrări, erau 
realizate numai 5 600. Cu 
alte cuvinte. 2 600 de lu
crări, din care majoritatea 
cuprindea și reparații la 
acoperișuri, erau restante ; 
din cele aproape 200 de te
rase de la blocuri noi, care 
urmau să fie refăcute. 73 
încă nu sînt gata sau nici 
măcar începute (conform 
spuselor ing C Dan, di
rectorul întreprinderii de 
poduri șl drumuri, care le 
execută) și circa 90. con
form datelor oferite de 
Direcția generală de gos
podărire locativă în ciuda 
acestei realități sîntem 
peste tot asigurați că s-au 
luat cele mai hotărîte mă
suri ca cel puțin lucrările 
exterioare, deci în 
rînd acoperișurile, 
terminate pînă la 
noiembrie 1 Am 
fără rezerve asemenea asi
gurări dacă nu ne-am a- 
propia de zile cu intempe-

primul 
să fie 
15-20 

accepta

în zodia reorganiză
rilor cu ridicata" — cum 
sublinia unul din interlocu
torii noștri — eficiența se 
manifestă... cu bucata Lu
crul este oarecum explica
bil. deoarece reorganizările 
au vizat în primul rind 
birourile și nu șantierele. 
Or, pentru a repara mai 
mult, mai repede și mai 
bine, trebuie îmbunătățită 
organizarea șantierelor i 
faptul în sine că în loc de 
opt unități., comandă, ur
măresc și recepționează ac
tivitatea șantierelor doar 
patru • cu același număr 
de funcționari cîți existau 
înainte cînd numărul unită
ților era dublu - nu pre
figurează schimbări esen
țiale în activitatea șan
tierelor în fapt, pentru 
combaterea fluctuației mîi- 
nii de lucru pe 'șantiere, 
pentru urmărirea operativă 
a lucrărilor, pentru califica
rea și policalificarea munci
torilor. reorganizarea activi
tății pe echipe sau brigăzi

tac parte din „zonă* mă
sura pare bună Dar. deo
camdată dispersarea este 
excesivă iar maiștrii nu 
reușesc uneori să-și viziteze 
șantierele cu săptăminile. 
La ora actuală sînt atacate 
lucrări pe 9 700 de șantiere! 
Nu este greu de intuit că, 
în condițiile în care I.C.R.- 
urile dispun doar de ceva 
mai mult de 2 500 de mese
riași, lucrările începute pe 
mii dc șantiere rămîn neter
minate cu lunile

Să ne referim și la apro
vizionarea tehnico-mate- 
rială Cu toate lipsurile a- 
mintite, este știut că. în 
fiecare an, în Capitală se 
repară totuși mii de case t 
se sporește confortul unora, 
se prelungește durata de 
folosință a altora In acest 
scop sînt folosite cantități 
însemnate de materiale, 
printre care și unele intens 
solicitate — cherestea, ta
blă, țevi Dar în fiecare an 
se repetă povestea cu deza
cordul dintre volumul pla
nificat de lucrări, care este

la urmă, de ce nu se poate 
face acest lucru organizat 
și civilizat ? Pentru 1970, 
ni se spune că. în raport 
cu volumul reparațiilor 
prevăzute. necesarul de 
materiale este acoperit 
doar în proporție de 50 la 
sută. Iși închipuie cineva 
că se pot face reparații 
fără materiale ?

In pofida repetatelor a- 
firmații privind strădaniile 
de a ridica acest sector la 
nivelul cerințelor de a păs
tra cît mai bine fondul lo
cativ, deficiențele persistă 
Ele persistă, pe de o parte, 
deoarece măsurile de reor
ganizare și perfecționare 
nu vizează aspectele princi
pale, hotărîtoare, ale acti
vității de reparații, și, pe 
de altă parte, deoarece 
importante organisme de 
care depinde în mare mă
sură buna desfășurare a 
lucrărilor — nu sprijină a- 
plicarea fermă a măsurilor 
ce se impun de mult

nice ; 3) deși delegați ai organelor agricole județene au fost trimiși în toate unitățile, totuși mulți dintre aceștia înțeleg să se achite de sarcinile de organizare și de îndrumare doar prin... prezența fizică.îndemnul atît de frecvent auzit în această campanie „nici o zi irosită, totul pentru terminarea grabnică a semănatului", include și folosirea din plin a duminicilor. Duminică, 12 octombrie, la cooperativele agricole Șeica Mare, Axente Sever, Mediaș, printr-o mobilizare generală a mecanizatorilor și cooperatorilor, ca și printr-o bună organizare a muncii, graficul suprafețelor însămînțate a săltat cu 5—8 la sută. Cu totul altă situație era la Șura Mare — una dintre cele mai mari cooperative agricole din județ. Aci, pînă sîmbătă se însă- mînțase abia jumătate din suprafețele prevăzute a se cultiva cu grîu, adică 190 ha. „Fiind o zi însorită, cel puțin un sfert din cei aproape 600 de membri ai cooperativei vor fi astăzi prezenți pe tarlale" — spunea contabilul. Nu-i nici o oră de cînd din fața sediului cooperativei au plecat cîteva camioane cu oameni pentru eliberarea terenurilor de ■ ■sămînță. Tot satul cred că e acum acolo » la nisipuri», spre Ocnei". Și am pornit și noi la drum; se vedeau bine urmele proaspete ale camioanelor. Oprim după 5—6 km de mers. Acolo, la trifoi, erau în total 9 oameni. Dar unde lucrează ceilalți ? — întrebăm. „Sîntem toți aici la datorie, ceilalți au renunțat să mai vină spunînd că au treburi" — explică cineva. Doar 9 cooperatori la lucru intr-o asemenea zi frumoasă 1 Cine erau cei 9 ? Facem cunoștință : Dumitru Popa, președintele cooperativei, Ioan Rott, se cretarul organizației de bază, Ni- colae Tomuleț, delegat din partea U.J.C.A.P., casierul cooperativei, doi brigadieri și încă trei cooperatori. Foarte bine că instructorul U.J.C.A.P., președintele cooperativei, secretarul organizației de bază puneau umărul direct la grăbirea lucrărilor. Dar exemplul lor personal are valoare numai în măsura în care este urmat de toți cooperatorii. Ei aveau dreptul și datoria să ceară tuturor să respecte disciplina muncii. In timp ce ei osteneau la strînsul trifoiului, zeci și zeci de cooperatori, fie că treceau loturileȘi în nită o cooperativa agricolă Blăjel era pregătit încă de sîmbătă pentru ca a doua zi să se lucreze din plin. Zadarnice pregătiri însă fiindcă o parte din tractoriștii sectorului de mecanizare aparținînd I.M.A. Tîrnava au refuzat pur și simplu să lucreze în această zi. După cîte știm, spre prînz, pe la această cooperativă, a trecut însuși tov. director al direcției agricole, ing. Ilie Cătoiu.Pentru explicații în plus, luni dimineața eram din nou la direcția agricolă. Trecem din birou în birou. Goale. Ultimul și cel mai mare însă... plin pînă la refuz. De mai bine de o oră mare ședință. Se consemna faptul că județul este codaș pe țară la semănat ? Nu știm. Dar este clar că aici nu s-au înțeles rigorile acestei campanii, faptul că soarta recoltei viitoare depinde, în aceste zile, nu de ședințe, ci de muncă concretă, de mobilizare, organizare și îndrumare pe teren. Intensificarea ritmului de lucru în județul Sibiu, mult rămas în urmă față de alte județe, impune o intervenție mai hotărîtă și din partea comitetului județean de partid.

I Blocurile 
cartierul __ .,
au fost predate beneficiarului la

Isfîrșitul anului trecut. Din 
cauza sezonului friguros, fini
sarea fațadelor a fost amînată 
Ipînă în primăvară. Dar primă
vara a trecut, a trecut vara, 
între timp a fost dat în folo
sință și blocul N« — tot fără

I tencuială și placaje exterioare
— și construcțiile prezintă as
tăzi același aspect de lucru fă
cut pe jumătate. A trecut și 

I termenul legal de șase luni (de’
la încheierea proceselor verbale 
de predare-primire), în care 

I constructorul — întreprinderea
de construcții-montaj nr. 1 din 
Capitală — era obligat să ter
mine lucrările și să încheie re- 

I cepția provizorie. Locatarii își 
exprimă temerea că, din cauza 

I sezonului rece a cărui sosire e 
I iminentă, cele patru blocuri vor

terna din nou fără fațade. Mai 
. rar așa constructori I Să nu le 

iei schelele ?

trifoi-drumul

pe- în comună fie că lucrau pe individuale.alte locuri putea fi întîl- situație asemănătoare. La totul

Al. PLA1EȘU

Extrascolară »
IJn caz care readuce în aten

ție o problemă importantă : anu- 
niți copii de vîrstă școlară nu 
frecventează școala Printre a- 
ceștia semnalăm pe Constan
tina Bancă din comuna Ver- 
guleasa (Olt). După cum ne 
scrie, dirigintele, Dumitru Dră- 
ghici, fetița nu merge Ia 
școală deoarece părinții ei au 
angajat-o... îngrijitoare de copii 
la medicul veterinar din co
mună, Leonid Dima Desele 
intervenții, atît pe lîngă pă
rinți, cît și la medicul în cau
ză, nu s-au soldat cu nici un re
zultat. Eleva continuă să ab
senteze. Este de neînțeles men
talitatea acestor părinți care-și 
opresc copiii să învețe carte. 
La fel de condamnabilă este și 
atitudinea celor care angajează 
asemenea copii. La urma urme
lor, școlarizarea este prin lege 
obligatorie și nerespectarea ei e 
sancționată. Și dacă e lege, lege 
să fie 1

Cu sprijinul 
cetățenilor

Apărarea avutului obșteso ți 
personal este o îndatorire a tu
turor. Organele de miliție gă
sesc. un sprijin prețios în scri
sorile, sesizările și reclamațiile 
cetățenilor Bunăoară, în a- 
cest an au fost descoperite peste 
cinci mii de infracțiuni (econo
mice și de altă natură), ca ur
mare a sprijinului acordat de 
diferiți cetățeni care s-au adre
sat, verbal sau în scris. Inspec
toratului General al Miliției. 
Este, între altele, dovada că 
avem suficiente forțe pentru 
combaterea și stîrpirea „dăună
torilor" de orice fel. Ușile pen
tru conlucrarea cu organele 
noastre de miliție vă sînt întot
deauna deschise.

Deci, Tănase | 
al dv.!

Relatam, deunăzi, că, în timp 
ce la serviciul spațiului locativ 
al sectorului I din Capitală, ușa 
era închisă publicului, a apărut 
un anume tov. Tănase („de la 
comitetul executiv"?!) însoțit de 
un anume doctor Alexe. Ilus
trele persoane s-au mistuit pe 
ușa care li s-a deschis larg, 
spre indignarea cetățenilor 
prezenți. Scriam atunci : „Tă
nase și mai cum ? Și de unde ? 
Și de ce? Și... pentru cine?" In 
răspunsul său. consiliul popular 
al sectorului respectiv, după ce 
afirmă că „la ora indicată pu
blicul avea acces, ghișeele fiind 
deschise" (în realitate, nici po
meneală 1), precizează : „Este 
vorba de salariatul nostru Tă
nase Ion trimis, în interes de 
serviciu, spre a-1 însoți pe di
rectorul spitalului „Carol Da- 
villa" în rezolvarea unor pro
bleme locative de interes pentru 
ambele părți „Știm, deci, Tă
nase și mai cum ; știm de unde ; 
știm pentru cine. Rămîne totuși 
să

Nicclae BRUJAN 
corespondentul „Scînfeii*

i aflăm... de ce ?"
Rubrică redactată de s 
Ștefan ZiDARîȚĂ 
Gbeorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"
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Toastul președintelui
Varahagiri Venkata Girl

Toastul președintelui
Nicolae CeaușescuDomnule președinte,Domnule prim-ministru, Domnule ministru de externe, Excelențe,Doamnelor și domnilor,Am marea plăcere să salut în seara aceasta pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, excelența sa domnul Nicolae Ceaușescu. Domnule președinte, aceasta este prima dumneavoastră vizită în India și, deși sînteți doar’ de puțin timp aici, avem impresia că vă simțiți bine, ca acasă, în mijlocul nostru. Avem plăcerea de a avea în același timp în mijlocul nostru pe distinșii dumneavoastră colaboratori, primul ministru și ministrul afacerilor externe. Tuturor, vă urez în seara aceasta un cordial „Bun venit".Urîndu-vă bun venit, domnule președinte, noi salutăm România modernă, o națiune și un popor angajat pe drumul construirii unei societăți care- va oferi o viață mai bună tuturor fiilor și fiicelor sale. Este o coincidență cu adevărat fericită că anul acesta s-a sărbătorit a 25-a aniversare a înființării României noi. Permiteți-rni să mă folosesc de acest prilej pentru a vă felicita pe dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporul României pentru această fericită aniversare și pentru a vă exprima cele mai bune urări de prosperitate în viitor a României.Pentru noi, cei din India, anul acesta are, de asemenea, o importanță aparte. Noi comemorăm acum centenarul nașterii părintelui națiunii. Mahatma Gandhi a determinat scopuri care, desigur, reclamau un spirit de înaltă disciplină pentru toate popoarele lumii și, ceea ce este mai mult, el ne-a indicat comandamentele, mijloacele și metodele care reclamau aceeași disciplină. Țelul său era, citez: „O Indie în care cei mai săraci se vor simți în propria,.. lor țară, în edificarea căreia >ei- au un cuvînt de spus, o Indie în care nu vor exista, în rîndul poporului, clase superioare și inferioare". Citez din nou :„Atunci cînd ai îndoieli sau cînd devii plin de tine, aplică următoarea regulă : amintește-ți fața celui mai sărac și mai slab pe care l-ai văzut vrpodată și întreabă-te dacă acțiunea proiectată i-ar fi folositoare. Va cîștiga astfel ceva ? îi va restaura controlul asupra propriului destin? Cu alte cuvinte, va conduce aceasta spre autoguvernarea milioanelor de înfometați din punct de vedere material și spiritual ?“.Va trebui să edificăm o societate de tip socialist, în care bunăstarea și dreptatea vor fi drepturi moștenite încă de la nașterea fiecărui concetățean. In viitor, va trebui să evoluăm în această direcție într-un ritm care 'să depășească stagnarea secolelor. Pentru o țară de mărimea și diversitatea Indiei, aceste sarcini sînt de-a dreptul imense. Pornind de la baza industrială, limitată la industria tradițională si

Primire caldă, cordială
(Urmare din pag. I)

jicială se oprește și grupuri de lele 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ghirlande și petale de trandafiri — 
semn de delicată atenție cu care 
locuitorii capitalei indiene își în- 
tîmpină oaspeții. . <

In apropierea palatului, locul es
cortei de motocicliști este luat de 
garda călare. Lăncieri cu sulițe ple
cate, pe cai de o rară frumusețe, 
încadrează limuzina prezidențială. O- 
peratorii noștri de televiziune au 
prins pe peliculă, acest moment. Nit 
știu însă dacă imaginea va reuși să 
imortalizeze și aerul de ev mediu in
dian, desprins parcă din gravuri, al 
momentului. Cu zidurile sale de gre
sie roșie, cu arhitectura sa in care 
se reiau clteva din motivele Indiei 
clasice, Rashtrapati Bhavan pare 
a fi decupat din secolele trecute și 
transplantat în contemporaneitate.

De altfel, în india tradiția și con
temporaneitatea sînt inseparabile. In
dia este un ciudat conglomerat de 
trecut și de prezent, deasupra căruia 
strălucește tot mai puternic lumina 
viitorului. Deschid încă o dată volu
mul lui Jawaharlal. Nehru. M.i-a ră
mas in minte o frază in care marele 
conducător al poporului indian vor
bea despre India zilelor noastre. „In 
prezent, vechile farmece par a se ri
sipi. India privește In jurul ei și-și 
îndreaptă privirile spre prezent. Dar 
oricât de mult s-ar schimba ea — Și 
trebuie să se schimbe — vechile far
mece își păstrează puterea asupra 
inimilor poporului ei. Cu toate că In
dia își poate schimba veșmintele, su
fletul ei va rămâne cel din trecut și 
înțelepciunea ei ii va permite să res
pecte adevărul, frumosul Și bi
nele...".

Am avut o dovadă concreta a in- 
terpătrunderii dintre cele două fețe 
ale timpului atunci cind. merglnd 
spre „Rajghat” — mausoleul lui Gan
dhi — ne-au atras atenția ruinele unei 
cetăți vechi de 2 300 de ani Trecu
tul. In jurul nostru — automobile, 
biciclete, oameni pe jos, miilți, multi 
oameni. Prezentul, cotidianul. In zare, 
coșurile înalte, fumegînde ale unor 
fabrici. Acesta este, simbolic, viitorul 
acestei țări, al continentului care este 
India. 

ușoară, în ultimii 22 de ani economia noastră s-a dezvoltat enorm, ca forță și diversitate.Industria noastră produce astăzi nu numai mașini-unelte, mașini grele, locomotive și vagoane, dar și o largă gamă de instalații industriale complexe de o înaltă tehnicitate, la care puțini credeau că vom ajunge în anii de cînd noi am obținut independența. în acest proces, noi nu am neglijat să acordăm atenție tuturor sectoarelor importante din agricultură. Noi sperăm ca în viitorul apropiat să acoperim singuri necesitățile de cereale. Față de toate aceste realizări, noi avem o mare recunoștință pentru ajutorul economic și tehnic primit din partea țărilor prietene. Contribuția României la dezvoltarea noastră e- conomică a fost într-adevăi’ substanțială. Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a exprima recunoștința noastră țării dv. Ajutorul acordat de România în exploatarea petrolului, în ramurile industriei de rafinărie și petrochimică a fost de o importanță crucială. Numele Gauhati și Haldia sînt scrise . cu litere mari în istoria colaborării indo-române.în relațiile comerciale, schimburile dintre țările noastre s-au dezvoltat rapid, și sînt bucuros să afirm că astăzi se întrevede o dezvoltare substanțială a lor și pentru viitor.în domeniul relațiilor culturale, programele stabilite de comun a- cord au dat posibilitate unui număr de studenți, oameni de știință și artiști să beneficieze de experiența celeilalte țări.Domnule președinte, în toate a- ceste eforturi de cooperare, țările noastre au avut la bază acceptarea comună a principiilor coexistenței, respectului reciproc pentru integritatea și suveranitatea fiecăreia, neagresiunii, neamestecului in treburile interne, egalității și avantajului reciproc. Cu fiecare zi, noi constatăm o. .creștere continuă, a semnificației eficacității acestor principii.Domnule președinte, vizita dumneavoastră ne-a oferit un prilej fericit pentru contacte personale. Guvernul Indiei așteaptă cu interes convorbirile prietenești și sincere cu dumneavoastră’ și cu ceilalți oameni de stat care vă însoțesc, privind multe probleme de interes comun.Vizita dumneavoastră în India este, din păcate, scurtă, dar noi nu vom precupeți nici un efort pentru a o face fructuoasă, interesantă și agreabilă.Vă invit acum, excelență, doamnelor și domnilor, să ridicați paharele și să toastăm pentru sănătatea și fericirea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a doamnei Ceaușescu, a excelenței sale primul ministru Ion Gheorghe Maurer și a soției sale,. a excelentei sale domnul Mănescu ; pentru prosperitatea poporului român prieten și pentru dezvoltarea continuă a prieteniei dintre popoarele Indiei și României.

Pentru india. „Rajghatul" este un loc 
de reculegere. Nu, nu o nouă religie, 
ci „religia" dlntotdeauna a oameni
lor de pe întreg pământul : a liber
tății, a demnității, a omeniei. Ma
hatma Gandhi și-a închinat viața pînă 
la ultima suflare „lucrului cel mai mi
nunat din lume — lupta, pentru eli
berarea omenirii" (încă, o dată l-am 
citat pe Neh.ru). Și-a închinat viața 
țării saie, mamei India, acelei Bharat 
Mata Penoru, pentru a cărei libertate 
nu a precupețit nimic. In lupta împo
triva. robiei, împotriva asupririi străi
ne, India și-a cimentat unitatea na
țională. N urnele lui Gandhi va rămâ
ne in istoria lumii ca numele unui 
mare învățător și conducător al po
porului său, una dintre marile figuri 
de luptători pentru libertate ai tutu
ror timpurilor.

Vizitând muzeul, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, 
ceilalți oaspeți români au urmărit 
cu interes expoziția documentară ce 
reface, an cu an, traseul vieții ma
relui gînditor și om politic. Simbolic, 
vizita a inserts in programul ei, încă 
in prima zi, omagiul adus celui care, 
de-a lungul deceniilor, a purtat spre 
izbîndă poporul său. Este omagiul pe 
care întregul popor român îl aduce 
luptei pentru libertate a poporului 
indian.

La ieșirea din muzeu, o mulțime de 
locuitori ai capitalei indiene l-au o- 
vaționat pe președintele României. 
In zare, fumegau coșurile fabricilor. 
Și ne-am gindit încă o dată la India 
viitorului.

India, un continent ale cărui di
mensiuni sint greu de stabilit. O lu
me, un univers, în multe privințe 
deosebit, foarte deosebit de Europa 
noastră, la mii și mii de kilometri 
de noi. Dar intre popoarele noastre 
se întinde puntea trainică a priete
niei. a păcii și a colaborării.. Este un 
drum pe care parcurgindu-l împre
ună și de acum înainte, vom aduce o 
contribuție de preț la rezolvarea mul
titudinii de probleme care frămîntă 
lumea contemporană. De aceea, pre
zența în India a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se înscrie ca un moment 
de deosebită însemnătate în istoria 
relațiilor dintre cele două țări ale 
noastre.

Domnule președinte, Doamnă prim-ministru, Doamnelor și domnilor,’Ne aflăm doar de cîteva ore în India — și într-adevăr ne simțim în țara dumneavoastră ca în mijlocul unor prieteni buni, apropiați. în primirea cordială pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră, conducătorii statului indian, popu- 
j lația orașului Delhi, noi vedem o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și India, a sentimentelor de stimă și respect ce și le nutresc reciproc popoarele noastre. Vă mulțumim încă o dată pentru ospitalitate, pentru salutul cordial pe care ni l-ați adresat, pentru cuvintele frumoase rostite la adresa țării noastre.Contactele și schimbul de vizite între conducătorii statelor noastre corespund pe deplin dorinței popoarelor român și indian de a se cunoaște mai bine, de a prospecta noi căi și posibilități pentru întărirea și dezvoltarea continuă a raporturilor reciproce, a conlucrării pe plan internațional, pentru salvgardarea păcii și securității, pentru înțelegere și colaborare între națiuni.în țara noastră este cunoscută și prețuită contribuția valoroasă pe care India a . adus-o, de-a lungul istoriei sale milenare, la tezaurul de civilizație și cultură al omenirii ; este cunoscut și apreciat geniu] creator al poporului indian, dragostea lui pentru frumos, măiestria lui de artist, spiritul lui pașnic, constructiv.Poporul român a urmărit cu sentimente de profundă solidaritate lupta poporului indian, a forțelor sale înaintate pentru scuturarea jugului străin, pentru eliberarea de sub dominația colonială, pentru independență națională. România a salutat cu deosebită satisfacție cucerirea independenței de către poporul de pește 500 de milioane al Indiei, cțire' a dat o puternică lovitură sistemului colonial, al imperialismului, a adus o contribuție importantă la grăbirea procesului de destrămare a acestuia.Ne bucurăm că avem prilejul să vizităm țara dumneavoastră în zilele aniversării a 100 de ani de la nașterea marelui fiu al Indiei. Mahatma Gandhi, militant înflăcărat al luptei poporului indian pentru independentă și eliberare națională.Poporul român urmărește cu deosebită simpatie eforturile Indiei pentru propășirea economică și socială, activitatea sa susținută pentru înlăturarea urmărilor*trecutului de dominație, pentru dezvoltarea industriei, culturii, științei, pentru construirea unei societăți moderne. Ca prieteni sinceri, dorim harnicului și talentatului popor indian succese cît. mai mari în această muncă grea, dar vitală pentru progresul patriei, pentru viitorul său de bunăstare și fericire.Poporul nostru înțelege bine năzuințele de progres ale poporului indian, lupta sa pentru valorificarea bogățiilor naționale în interes propriu. Si noi am cunoscut efectele nefaste ale exploatării și dominației străine, greutățile luptei și muncii pentru emancipare națională și socială. A- nul acestaj România a sărbătorit împlinirea unui sfert de veac de cînd a pus capăt dominației imperialiste și a pășit pe drumul unei dezvoltări libere, de sine stătătoare. în acești ani, poporul nostru și-a creat o industrie puternică, care produce astăzi de circa 14 ori mai mult decît înainte de război, și-a modernizat agricultura, a dezvoltat știința și cultura, și-a ridicat considerabil nivelul de trai material și spiritual ; construind societatea socialistă, el și-a făurit o viață demnă, a devenit stăpîn deplin pe munca și destinele sale. în fața poporului nostru stă astăzi un amplu program de dezvoltare economică și socială, a cărui înfăptuire va accelera și măi mult. înaintarea României pe calea progresului și civilizației.Viața a demonstrat că pe măsură ce țările noastre își dezvoltă economia, știința, cultura se creează condiții tot mai bune pentru lărgirea colaborării, pentru amplificarea schimbului de valori dintre România și India-Avem toate, motivele să apreciem ca fructuoasă colaborarea româno- indiană, rezultatele ei, care corespund pe deplin intereselor popoarelor noastre, cauzei înțelegerii, și colaborării in lume. Dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre își găsește reflectare concretă în creșterea și diversificarea continuă a schimburilor economice, în lărgirea cooperării tehnico- științifice, în intensificarea legăturilor culturale. Ne . exnrim/'m convingerea că vizita pe care o facem acum în țara dumneavoastră, convorbirile pe care le vom avea vor marca un moment important în evoluția viitoare, pe plan multilateral, a relațiilor româno-indiene.Bunele relații dintre popoarele noastre sînt rezultatul nemijlocit al faptului că ele se întemeiază pe stimă și încredere mutuală, pe respectarea independenței și suveranității naționale, egalitate în drep

turi și neamestec în treburile interne, pe avantaj reciproc. România este convinsă că numai pe baza a- cestor principii — a căror valabilitate a fost temeinic verificată de viață și confirmată de adeziunea tot mai largă a opiniei publice internaționale — se pot dezvolta raporturi normale între state, se poate asigura o atmosferă sănătoasă, de colaborare și înțelegere între națiuni.România și India sînt animate de dorința de a contribui activ la e- forturile umanității pentru soluționarea pozitivă a complexelor probleme pe care le ridică viața internațională de astăzi. Desigur, România este un stat socialist, și ca atare obiectivul central al politicii sale îl constituie dezvoltarea colaborării, a alianței și prieteniei cu țările socialiste; dar faptul că avem orînduiri sociale diferite nu poate constitui — și nu constituie — un impediment în calea conlucrării țărilor noastre în vederea promovării largi în viața internațională a principiilor coexistenței pașnice, a colaborării și destinderii.Considerăm că în zilele noastre toate țările lumii — indiferent de mărimea teritoriului sau a populației, de puterea economică sau militară, de orînduirea social-po- litică — pot și au datoria să-și aducă contribuția la cauza păcii și securității internaționale. în legătură cu aceasta, doresc să reafirm și cu acest prilej poziția României, care apreciază că spiritul responsabilității față de destinele omenirii incumbă tuturor țărilor și oamenilor politici îndatorirea de a acționa hotărît împotriva politicii de forță și dominație, pentru stingerea focarelor de război și a surselor de încordare existente astăzi îh lume, pentru soluționarea prin tratative a problemelor litigioase dintre state.Ne îngrijorează profund continuarea războiului din Vietnam. Solidari cu lupta poporului vietnamez, ne exprimăm -dorința ca tratativele de la Paris să ducă la încetarea acestui război — care comportă pericole grave pentru pacea întregii lumi — la retragerea trupelor străine din Vietnam și asigurarea tuturor condițiilor ca poporul vietnamez să hotărască singur asupra problemelor dezvoltării sale — inclusiv în ce privește unificarea țării — fără nici un amestec din afară.Considerăm, de asemenea, că este în interesul păcii generale să se pună capăt focarului de încordare din Orientul Apropiat. România s-a pronunțat și se pronunță cu consecvență pentru soluționarea conflictului pe baza ^rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din această zonă, rezolvarea problemei refugiaților pa- lestineni și a altor probleme în conformitate cu interesele lor naționale, ale păcii și securității internaționale.Ca țară europeană, Republica Socialistă România acționează consecvent în direcția înfăptuirii securității europene, convinsă că realizarea acestui -mare deziderat al popoarelor din Europa ar avea o considerabilă influență pozitivă a- supra întregului climat internațional, ar determina noi progrese pe calea destinderii, a dezvoltării încrederii și colaborării între țările de pe toate continentele.România militează activ pentru înfăptuirea dezarmării generale, în special a dezarmării nucleare, se pronunță în mod constant pentru interzicerea armelor atomice și distrugerea stocurilor existente. De asemenea, lichidarea blocurilor, a bazelor militare de pe teritoriile altor state ar constitui o premisă fundamentală pentru destindere, pentru evitarea evoluției omenirii spre un nou război distrugător.Considerăm că în soluționarea acestor probleme vitale pentru o- menire, în salvgardarea păcii, în respectarea dreptului internațional și dezvoltarea colaborării între popoare un rol însemnat trebuie să îndeplinească Organizația Națiunilor Unite. Sîntem de părere că acest important for mondial își va putea îndeplini în mod eficient rolul și răspunderile cu care a fost învestit dacă va oglindi mai corespunzător realitățile existente azi în lume, dacă se va asigura realizarea deplină a principiului universalității sale. România și India au conlucrat rodnic în cadrul O.N.U. și nu ne îndoim că și în viitor această conlucrare se va dezvolta fructuos.România și India pot acționa împreună, cu credința că servesc idealurile de progres ale omenirii, cauza păcii.îngăduiți-mi, domnule președinte, să ridic paharul pentru izbînda acestei luminoase cauze; pentru prietenia și colaborarea româno- indiană ; în sănătatea dumneavoastră, a stimatei dumneavoasțră soții, doamna Giri; în sănătatea doamnei prim-ministru, Indira Gandhi; în sănătatea tuturor colaboratorilor dumneavoastră ; pentru fericirea și prosperitatea poporului indian.

Aspect de la sosirea la Delhi 

a Delhi
Telefoto : U.P.I. — Agerpre»

Ecouri in presaSosirea
(Urmare din pag. I)ministru, Indira Gandhi, și de ministrul afacerilor externe, Dinesh Singh.Primarul orașului Delhi, Hanses Raj Gupta, oferă oaspețiloi’ români tradiționalele ghirlande de flori, simboluri ale ospitalității indiene.Președintele Indiei prezintă conducătorilor de stat ai României persoanele oficiale indiene venite în întîmpinare : Fakruddin Aii Ahmed, ministrul dezvoltării industriale și comerțului interior, C, M. Poonacha, ministrul oțelului și tin,- dustriei grele, Swaran Singh, ministrul apărării, Chavan Yeshwan- trao, ministrul de interne, Jagjivan Ram, ministrul agriculturii și alimentației, Bhanu Prakash Singh, ministrul de stat pentru comerțul exterior, Bhakat Darshan, ministru de stat pentru educație, mareșalul forțelor aeriene, C. P. Lai, generali și ofițeri superiori.Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, prezintă apoi președintelui Indiei persoanele oficiale române care îl însoțesc : Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, și Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.Pe aeroport se află, de asemenea, Petre Tănăsie, ambasadorul României în India, și membrii ambasadei. Sînt prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Delhi.Președintele Nicolae Ceaușescu este invitat pe podiumul de onoare. Sînt intonate imnurile de stat ale celor două țări. Șeful statului român trece în revistă garda de o- noare. Apoi, împreună cu președintele țării gazdă se îndreaptă spre o platformă special amenajată de unde cei doi șefi de stat rostesc scurte cuvîntări de salut.Un grup de tinere fete, îmbrăcate în frumoase costume naționale, presară înaintea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a soției sale petale de trandafiri și desenează pe frunțile înalților oaspeți semnul roșu tradițional de bun sosit, denumit „tilak".Cei doi președinți iau loc apoi într-o mașină deschisă. însoțită de o escortă de motocicliști, coloana mașinilor oficiale se îndreaptă spre Delhi. Pe întreg traseul de la aeroport la reședință, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Varahagiri Venkata Giri, sînt salutați de numeroase grupuri de cetățeni aflați de o parte și de alta a șoselei. Zeci de mii de oameni își manifestă simpatia fluturînd stegulețe, aruneînd flori în calea oaspeților. De-a lungul bulevardelor sînt arborate drapelele de stat român și indian, precum și portrete ale președintelui Nicolae Ceaușescu. Coloana oficială străbate bulevarde moderne, străjuite de impunătoare construcții. „Bun ve
nit înalților oaspeți români", „Tră
iască prietenia indo-română", 
„Bine ați venit, prieteni din România" sînt urările ce pot fi citite pe uriașele panouri ce domină întregul traseu.în „Connaught Place", coloana mașinilor oficiale străbate un adevărat fluviu de oameni îmbrăcați în costume multicolore, care, în ciuda unui soare torid ce ridică 

mercurul termometrelor pînă la 35 de grade, s-au adunat aici pentru a face o entuziastă prinjire înalților oaspeți români. Din mulțimea de oameni, aflată de o parte și de alta a bulevardelor, răsună ovații prelungi, sînt aruncate confeti și flori. Mașina deschisă din fruntea coloanei, în care se află cei doi președinți, se oprește în dreptul liftei peluze de gazon, unde grupuri de școlari execută o suită de dansuri populare indiene.în această piață centrală a orașului, mulțimea a înconjurat mașina în care se afla președintele Nicolae Ceaușescu, strîngîndu-i mîna, oferindu-i flori.Coloana de mașini oficiale își continuă drumul străbătînd Jan Path-ul, unul din cele mai frumoase bulevarde ale orașului, care a fost transformat în această zi într-un imens arc de triumf, alcătuit din flori. Din Jan Path, coloana mașinilor pătrunde spre intrarea ce duce la Rashtrapati Bhavan — reședința rezervată șefului statului român în timpul vizitei sale în India. în fața palatului, o gardă militară prezintă o- norul. Un escadron de cavalerie înconjoară mașina oficială și îi conduce pe oaspeți pînă Ia intrarea în clădirea de reședință. Deasupra corpului de clădiri unduiește lin drapelul de stat al Republicii Socialiste România.
LA „RAJGHAT" — MAUSOLEUL RIDICAT 
ÎN MEMORIA LUI MAHATMA GANDHILuni după-amiază, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. împreună' cu soția, și președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, precum și persoanele oficiale române care îi însoțesc au făcut o vizită la „Rajghat" — mausoleul ridicat în memoria lui Mahatma Gandhi, marele gînditor și om politic indian, de la a cărui naștere s-au împlinit anul acesta 100 de ani.Pe soclul de marmură neagră al monumentului funerar a fost depusă o coroană de flori din partea
Telegrame de la bordul avionuluiîn drum spre India, survolînd teritoriul Uniunii Sovietice, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au adresat tovarășilor L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., N. Pod- gornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., următoarea telegramă :„Zburînd deasupra teritoriului U.R.S.S., în drum spre India, vă a- dresăm un cordial salut tovărășesc și urările noastre de sănătate și fericire.Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, și prin dumneavoastră popoarelor Uniunii Sovietice, urarea prietenească de a obține noi succese în înflorirea patriei, în construcția societății comuniste".

indiană
DELHI 13 — Trimisul special 

Agerptes Ion Puținelu transmite : 
Toate ziarele din Delhi au publicat 
ample articole consacrate vizitei înal
ților oaspeți români în India.

Sub titlul „Președintele român so
sește in India", cotidianul „Național 
„Herald” subliniază importanța con
vorbirilor oficiale româno-indiene 
care urmează să aibă loc la Delhi. 
Ziarul „Indian Express” relevă faptul 
că relațiile economice dintre India și 
România „au cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare considerabilă”. La rîndul 
său „Hindustan Times”, unul cliritre 
cele mai răspândite ziare indiene, men
ționează că „în convorbirile cu pri
vire la problemele bilaterale, obiecti
vul principal este intensificarea cola
borării economice. România și-a adus 
o contribuție importantă în dezvoltarea 
industriei petroliere indiene — scrie 
ziarul. Conducătorii celor două țări vor 
discuta, de asemenea, o serie de aspecte 
privind dezvoltarea și intensificarea re
lațiilor româno-indiene, care au cunos
cut un nou impuls în urma vizitei în 
România, în 1967, a primului ministru 
indian, Indira Gandhi”.

„Desfășurată sub auspiciile senti
mentelor de prietenie pe care și le 
nutresc reciproc cele două popoare, 
actuala vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în India capătă o deosebită 
însemnătate, ea constituind un aport 
pozitiv la extinderea relațiilor româno- 
indiene, la promovarea nobilelor idei 
ale păcii și securității în lumea con
temporană" — scrie ziarul.

președintelui Nicolae Ceaușescu și a premierului Ion Gheorghe Maurer.A fost păstrat un moment de reculegere.în parcul ce înconjoară mausoleul, șeful statului român a plantat un arbore de Ashoka (Polyaet- hia longifalia) în amintirea vizitei sale la „Rajghat".Oaspeții români au vizitat în continuare pavilionul central al complexului memorial „Mahatma Gandhi", în care sînt prezentate documente cu privire la principalele momente ale vieții și luptei marelui patriot indian.

în timpul zborului deasupra Afganistanului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis Maiestății Sale Zaher Șah, regele Afganistanului, următoarea telegramă :„Cu prilejul trecerii peste teritoriul Afganistanului, vă adresăm un cordial salut prietenesc. Urăm poporului afgan și dumneavoastră personal multă sănătate, prosperitate și pace".
■ArDe asemenea, în timpul zborului deasupra Pakistanului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a adresat Excelenței Sale generalul Agha Mohammad Yahya Khan, președintele Pakistanului, următoarea telegramă: „Survolînd teritoriul Pakistanului, am plăcerea să vă adresez dumneavoastră și poporului pakistanez, o dată cu salutul nostru prietenesc, calde urări de sănătate, progres șl pace".

Neh.ru
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ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCEPEREA APUCĂRII NOULUI SISTEM DE SALARIZARE 
Șl MAJORAREA SOLDELOR CADRELOR DIN MINISTERUL FORȚELOR 

ARMATE, DIN TRUPELE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 
Șl ALE CONSILIULUI SECURITĂȚII STATULUI

- I

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri cu privire la aplicarea noului 
tîstem de salarizare și majorarea soldelor cadrelor din Ministerul Forțelor 
Armate, din trupele Ministerului Afacerilor Interne și ale Consiliului Secu
rității Statului a fost primită cu un sentiment de puternică satisfacție de întreg 
personalul forțelor noastre armate, care vede în aceasta o nouă ilustrare a 
consecvenței cu care conducerea partidului și statului aplică măsurile stabilite 
privind ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc și, 
totodată, o manifestare convingătoare a grijii și atenției pe care partidul, 
guvernul, întregul nostru popor le acordă militarilor pentru devotamentul, 
conștiinciozitatea și priceperea cu care își îndeplinesc îndatoririle de mare 
răspundere ce le revin.

In numeroase telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal, cadrele militare dau glas angajamentului 
lor de a răspunde grijii neobosite a partidului și guvernului, strîngindu-și tot 
mai mult rîndurile în jurul partidului, al Comitetului său Central, muncind 
cu elan sporit pentru a înfăptui neabătut sarcinile trasate de Congresul al 
X-lea al P.C.R., de a-și dezvolta necontenit cunoștințele în scopul ridicării 
continue a capacității de luptă a unităților și marilor unități, pentru a înde
plini cu cinste misiunea nobilă de a străjui cu bărbăție marile cuceriri revolu
ționare ale poporului, libertatea, independența și suveranitatea patriei. Fiecare 
din telegramele adresate conducerii partidului exprimă sentimente de pro
fundă recunoștință pentru marea solicitudine cu care armata noastră este 
înconjurată de partid, de statul socialist, hotărîrea fermă a tuturor cadrelor 
militare de a-și dovedi prin fapte devotamentul fără preget față de intere
sele națiunii noastre socialiste, față de cauza socialismului și a păcii.cauza socialismului și a păcii.

„înscriindu-se pe linia politicii ge
nerale a partidului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai materia! și 
cultural al celor ce muncesc, se spu
ne în telegrama adresată de ofițerii, 
maiștrii militari și subofițerii din Ma
rele Stat Major — Hotărîrea consti
tuie. un puternic imbold pentru per
fecționarea pe mai departe a pregă
tirii noastre militare și politice, pen
tru organizarea pe o bază superioară 
a activității ce o desfășurăm. Cadrele 
militare din Marele Stat Major fo
losesc acest prilej pentru a-și reafir
ma profundul atașament față de po
litica partidului și guvernului și a-și 
exprima nețărmurita dragoste față 
de conducerea de partid și de stat“.

în telegrama trimisă de ofițerii și 
subofițerii din Comandamentul teri
torial București se arată, între altele: 
„întregul nostru personal apreciază 
hotărîrea adoptată ca o înaltă pre
țuire ce se acordă, militarilor, ca o 
manifestare a grijii deosebite ce o 
manifestă conducerea de partid și de 
stat față de cadrele forțelor noastre 
armate. Ofițerii și subofițerii din co
mandament își iau angajamentul so
lemn de. a-și intensifica eforturile, de 
a munci cu și mai mare răspundere 
și pasiune pentru îndeplinirea cali
tativă a sarcinilor trasate de partid 
în vederea ridicării capacității de 
apărare a patriei noastre scumpe — 
Republica Socialistă România".

. După ce arată că au luat cunoș
tință cu profundă satisfacție de pre
vederile Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri privind aplicarea noului sis
tem de salarizare, ofițerii, maiștrii 
militari și subofițerii din Unitatea 
militară nr. 02565 Cluj scriu în tele
grama lor : „Exprimîndu-si atașa
mentul. nemărginit față de Partidul 
Comunist Român, cadrele noastre 
militare raportează conducerii de 
partid și de _stat, dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al Forțelor Ar
mate, că vom consacra și în viitor în
treaga energie și putere de muncă 
pentru întărirea capacității de luptă 
a unităților și marilor unități, ast
fel ca acestea să fie mereu gata în

Celor pe care îi așteptăm să vină în 
Gorj le oferim cîteva date privind 
afirmarea economică a acestui colț 
de țară în anii construcției socia
liste. Față de anul 1950, producția in
dustrială a județului nostru va fi în 
anul viitor de 20 8 ori mai mare. Spo
ruri însemnate în acest domeniu au 
înregistrat ramurile energiei electri
ce și termice, a căror producție a 
crescut de 15 ori, construcția de ma
șini și prelucrarea metalelor — de 7,7 
ori, precum și «ele legate de produc
ția materialelor de construcții, ex
ploatarea și prelucrarea lemnului, 
confecții și altele. Județul nostru de
ține, de asemenea, o mare pondere 
în producția țării la cărbune, ciment, 
petrol și grafit. Subsolul Gorjuluî 
dispune de bogate și variate zăcămin
te de minereuri, iar solul permite 
dezvoltarea necontenită a tuturor ra
murilor agricole. în următorii ani, 
potrivit Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R., exploatările miniere 
din județ vor contribui în mod deci
siv la creșterea producției de lignit 
a țării, producția anuală în 1975 a 
Gorjului ridieîndu-se la Î9 milioane 

.tone. La Rogojelu, lîngă bazinul car
bonifer Rovinari, se construiește cea 
mai mare termocentrală electrică din 
țară, iar industriile constructoare de 
mașini, ușoară și alimentară au mari 
perspective de dezvoltare.

Aceasta ar fi, deci, în mare, înfă
țișarea de azi și cea de mîine a Gor
jului industrial — creație a indus
trializării socialiste, consecință a în
făptuirii sarcinilor stabilite de partid 
în vederea îmbunătățirii repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, ri
dicării economice a județelor rămase 
în urmă. Este limpede că activitatea 
industrială și economică, în general, 
a județului nostru necesită forță de 
muncă bine pregătită, specialiști în 
domeniul tehnic și economic, atașați 
unităților productive. în ramura ex
tracției de cărbune, la întreprinderi
le miniere Metru și Rovinari, spe
cialiștii formați o dată cu dezvoltarea 
lor au reușit să-și însușească tehno
logia modernă de lucru și să obțină 
randamente sporite în producție. 
Schelele petroliere dispun, de aseme
nea, de cadre cu pregătire superioară, 
care au pus la punct procedeele de 
exploatare a zăcămintelor de țiței și 
gaze, obținînd importante succese de 
la an la an. Cadre bine . pregătite, 
devotate unităților, există și în ramu-

accepta dreptul la existență 
unor acțiuni de redusă o- 
portunitate și eficiență.

Nu sînt multe zile de 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ținut o impor
tantă cuvîntarea la „Ziua 
recoltei". Cuvîntarea a a- 
părut în toate ziarele. Nu 
s-a uscat încă bine cernea
la de pe acele rînduri care 
spuneau cu o limpezime de 
cristal :

nesatisfăcătoare. Avem lip
suri destul de serioase în 
creșterea animalelor. Pro
ducțiile de lapte sînt foar
te mici, deși posibilități e- 
sistă, așa cum arată exem
plul unităților fruntașe. Noi 
considerăm necesar ca oa
menii de știință din agri
cultură, toate institutele de 
cercetări agricole și stațiu
nile amplasate pe întreg te
ritoriul țării să treacă ne- 
întîrziat la înfăptuirea unui 
program național de îmbu
nătățire a soiurilor de se
mințe, a raselor animalelor, 
pentru ca în cincinalul ur
mător să putem 
cotitură în aceste 
de activitate".

Iată indicații 
iată o chemare la o ade
vărată și creatoare operă 
de cercetare, izvorîtă din 
cerințele majore ale econo
miei naționale. în acest 
sens, ne interesează acum nu 
„Știrile poetului Ovidiu" 
despre agricultura de acum 
două mii de ani, ci mo
dul cum putem face ca 
toate unitățile agricole din 
țară să recolteze în medie 
peste 4 000 kg grîu la hec
tar, așa cum a recoltat coo
perativa agricolă de pro
ducție din Dor Mărunt. O 
fi interesantă și comunica
rea „Reprezentări de unel
te agricole în arta romană 
din Dacia", dar mai inte
resant, infinit mai folositor 
pentru agricultura patriei 
noastre, pentru opera de 
mecanizare, ar fi un sim
pozion cu comunicări știin
țifico privind originea și 
natura deficiențelor tehnice 
semnalate la semănătorile, 
combinele de grîu și po
rumb fabricate de Uzina 
„Semănătoarea" din Bucu
rești, ale căror deficiențe 
au dus Ia pierderea a 7—8 
Ia sută din recolta pe plan 
național. O fi interesantă 
comunicarea „Creșterea a- 
nimalelor pe domeniul 
Gurghiului în sec. XVII", 
dar infinit mai folositor 
pentru economia țării ar fi 
un simpozion de lucru și 
fără caracter festiv, avînd 
ca obiect dezvoltarea șep
telului nu în secolul XVII, 
ci în zilele noastre.

Subliniem încă o dată : 
nu negăm și nu subesti
măm valoarea științifică a 
cercetărilor cu caracter is
toric, privind situații exis
tente cu veacuri în urmă în 
agricultură și în tehnolo
gia agricolă, dar studierea 
lor nu impunea concentra
rea eforturilor unor cadre 
spre cercetarea unor teme 
care mai puteau fi amina
te, acum, cînd agricultura 
solicită răspunsuri compe
tente la probleme de ma
ximă importanță.

țuire« celor 77 de comu
nicări. A programa la un 
simpozion științific în 1969 
comunicări cum sînt „Ști
rile poetului Ovidiu despre 
agricultura Dobrogei", „Re
prezentări de unelte agri
cole în arta romană din 
Dacia". „Creșterea anima
lelor pe domeniul Gurghiu- 
lui în sec. XVII", „Prunele 
bistrițene" „Apicultura în 
Dacia", „Istoricul Institu
tului Pasteur", „Agricultu-

Mi-a căzut tn mînl o 
plachetă de 12 pagini, diti 
care aflu că la Cluj se va 
ține în zilele de 24 și 25 oc
tombrie un simpozion na
țional organizat de Comi
tetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă (Muzeul de isto
rie din Cluj) și Consiliul 
Superior a! Agriculturii, ta 
el participă — din rîndul 
specialiștilor din agricultu
ră — un vicepreședinte al 
Consiliului Superior al A- 
griculturii (dr. ing. N. Ște
fan) și rectorul Institu
tului agronomic-Cluj (prof. 
E. Negruțiu), ca să nu-i mai 
socotim pe specialiștii din 
învățămîntul agricol supe
rior, pe specialiștii din apa
ratul Consiliului Superior 
al Agriculturii și pe cerce
tătorii din institutele știin
țifice de economie agrară, 
de pomicultură, de la Sta
țiunea centrală de repro
ducție și combatere a ste
rilității la animale, de la 
Institutul pentru protecția 
plantelor, de la Departa
mentul întreprinderilor a- 
gricole de stat, de la Cen
trul de statistică matema
tică al Academiei, de la In
stitutul de cercetări vete
rinare și biopreparate „Pas
teur", de la Stațiunea cen
trală de apicultura și seri
cicultură. ba chiar și un 
agronom de la C.A.P. Căia- 
nul Mio (jud. Bistrița- 
Năsăud).

Placheta despre care vor
besc are tipărit. între alte
le, pe copertă, cuvîntul „In
vitație" și, în primul mo
ment am fost gata să-i dau 
ascultare, grăbit să ajung 
la Cluj și să ascult toate 
cele 77 (șaptezeci și șapte) 
de comunicări. Eram gata 
să cred că un sinedriu atît 
de numeros se aduna la 
Cluj să dezbată cele mai 
importante și acute proble
me ale agriculturii noastre, 
ale măririi recoltelor, ale 
creșterii șeptelului de ani
male, ale remedierii lipsu
rilor tehnologice semnalate 
în producția mașinilor agri
cole ș.a.m.d. Eram gata să 
înmoi penița în cea mai 
dulce și frumoasă cerneală 
dar lectura bogatului pro
gram de comunicări și dis
cuții de Ia acest prim „sim
pozion național" mi-a dove
dit că întoarce atît de clar 
spatele marilor 
ale agriculturii,
proiectează de-a dreptul în 
preistorie și în arheologie. 
Desigur, nu ne trece prin 
minte în nici un chip a 
subaprecia însemnătatea 
cunoașterii unor momente 
importante din istoria agri
culturii românești. Dar a- 
ceastă cercetare nu se poa
te face în sine, fără preo- 
cupa-^ neutru finalitatea 
ei, pentru implicațiile în 
actualitatea agriculturii. O 
asemenea optică eficientă 
nu . este însă mărturisită 
nici măcar palid de înlăn-

cinema

Problemele acute reaiiza o
sectoare

de preț,

ale agriculturii nu

își pot găsi soluții

în comunicări

• Corabia nebunilor : PATRIA — 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — 9,15 ;
12.30 ; 16,30 ; 20,15.
• Lupii albi : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 2 973) — 19,30, REPU
BLICA — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 
21,15, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20,30.
Paria : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 i

13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MO
DERN — 8,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• stelele din Eger (ambele serii) t 
VICTORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• My fair lady : CENTRAL — 9,30 ;
13 ; 16,30 ; 20.
• Bărbați In deplasare : LUMINA — 
9.30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 
9—10.
• Soarele vagabonzilor : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DACIA
— 8,15—20,45 în continuare.
• A trăi pentru a trăi : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Femeia și sportul ; Este necesară 
mișcarea la copii 2 Minibascliet ; Cul
turism ; Lupta la semicerc ; Coroana 
prințesei ; Cei 7 supramagnificl ; Gau- 
deamus : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare. ,
• La Nord prin Nord-Vest : FERO
VIAR — 9 ; 13,15 ; 15,45 ; 19,15, EXCEL
SIOR — 10,15 ; 13,30 ; 17 ; 20,30, ME
LODIA — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
20,30.
• Angelica și sultanul : GRIVIȚA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Angelica și sultanul și Neîmblin- 
zita Angelica : AURORA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30.
« Memento : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
• Sherlock Holmes : BUZEȘTI —
16.30 ; 18.
« Căsătorie din interes : BUZEȘTI —
20.30.
• Omul care valora miliarde : BU-
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9—16,30 în 
continuare : 18.30 ; 20,30.
O Prințul negru : UNIREA — 13,30 ; 
18.
9 Bun pentru serviciul auxiliar s U- 
NIREA — 20,15.
• Omul momentului : LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20,15, FLOREASCA — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O chestiune de onoare : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18.
• post-sezon : PROGRESUL — 20,15.
• Neîmblînzita Angelica : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17.30 ; 20.
• Dragoste la Las Vegas : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15, MUNCA —
16 ; 18.
Călugărița șl comisarul : MUNCA
- 20.
• Noaptea generalilor : GIULEȘTI —
15.30 ; 19, VIITORUL — 15,30 ; 19.
9 Expresul colonelului von Ryan : 
COTROCENT — 15,30 ; 18.
9 Omul cu ordin de repartiție : CO- 
TROCENI — 20,30.
• Comisarul X și banda „Trei cîinâ 
verzi" : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
0 Un glonte pentru general : VOLGA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
TOMIS — 9 : 11,15 ; 13.30 15,45 ;
20.30.
0 Vîrsta ingrată : MOȘILOR —
18.
0 Iluzii : MOȘILOR — 20,30.
O Adio, Gringo : POPULAR —
18.
0 Micii luptători : POPULAR — 20,30. 
0 Tigrul : FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, FLACĂRA —
15.30 ; 18.
0 viața lui Matheus : FLACĂRA — 
20,30.
0 Aruncați banca In aer : RAHOVA
— 15,30 ; 18.
0 SIngeroasa nuntă macedoneană : 
RAHOVA — 20,30.
• Cavalerii aerului : VITAN — 15,30 ; 
18.
0 Riscurile meseriei : VITAN — 20,30 ; 
0 Am două mame șl doi tați : PACEA
— 15,45 ; 13 ; 20.
0 Lovitură puternică : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

științifice desprevedem în această Hotărîre o nouă 
ilustrare a grijii deosebite ce o poartă 
partidul și statul nostru întăririi for
țelor armate, ridicării nivelului de 
trai al cadrelor militare și al fami
liilor acestora".

în telegrama personalului Școlii 
imlitare de. ofițeri activi „Nicolae 
Bălcescu" din Sibiu se arată că „a- 
plicarea cu începere de la 1 noiem
brie 1969 a noului sistem de salari
zare și majorarea soldelor, hotărîre 
luată în preajma celei de-a 25-a ani
versări a Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, reprezintă 
o nouă manifestare a grijii părin
tești de care se bucură cadrele ar
matei noastre din partea conducerii 
de partid și de stat, a dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Dînd glas sentimentelor 
de profundă recunoștință de care 
sînt pătrunși toți ofițerii, maiștrii mi
litari, subofițerii, elevii și salariații 
civili din școala noastră, asigurăm 
conducerea parțialului și statului că 
întregul personal al școlii își va mo
biliza forțele pentru a răspunde gri
jii ce ne-o poartă conducerea parti
dului și statului prin obținerea u- 
nor rezultate superioare în pregă
tirea pentru muncă și viață a viito
rilor ofițeri ai armatei noastre".

în telegrama ofițerilor, maiștrilor 
militari și subofițerilor din garni
zoana Mangalia se arată între altele: 
„Exprimăm profunde mulțumiri con
ducerii partidului și statului nostru, 
dumneavoastră personal, tovarășe se
cretar general al partidului, și ne an
gajăm să depunem eforturi sporite 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din istoricele documente ale 
Congresului al.X-lea al partidului în 

; _ a
armatei noastre, apărătoarea cuceri
rilor revoluționare ale poporului, in
dependenței și suveranității scumpei 
noastre patrii".

Arătînd că această Hotărîre consti
tuie o parte integrantă a amplelor 
măsuri luate de partidul nostru pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
bunăstare materială și culturală a 
celor ce muncesc, în telegrama ofițe
rilor și subofițerilor din Centrul mi
litar județean Harghita se arată, 
printre altele : „Ne angajăm solemn 
că ne vom consacra întreaga energie 
pentru perfecționarea cunoștințelor 
profesionale, pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor și documentelor 
de partid, pentru îndeplinirea tutu
ror misiunilor încredințate forțelor 
noastre armate".

Din partea Unității militare 01024 
Timișoara s-a primit o telegramă în 
care, între altele, se arată : „Vă ru
găm să ne permiteți să ne reînnoim 
angajamentul de a depune toate efor
turile pentru îndeplinirea, în condi
țiile unei eficiente sporite, cu rezul
tate bune și foarte bune, a planului 
pregătirii de luptă și politice, astfel 
încît să răspundem cu cinste misiunii 
de onoare încredințate de partid și 
guvern de a apăra cuceririle revolu
ționare ale poporului, pămîntul sfînt 
al patriei noastre socialiste".

vederea îndeplinirii cu cinste a mi
siunii sacre încredințate armatei 
noastre populare — apărarea cuce
ririlor revoluționare ale poporu
lui, independenței, suveranității și 
integrității patriei — Republica So
cialistă România".

„Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
cu privire la aplicarea noului sistem 
de salarizare și mărirea soldelor ca
drelor militare, se relevă în telegra
ma Unității militare 92163 Tulcea, 
este încă o dovadă a grijii partidului 
și statului nostru față de cadrele 
militare, o prețuire a eforturilor de
puse de acestea pentru instruirea și 
educarea ostașilor ca demni apără
tori ai independenței și suveranității _ ___ ,________  ...
României socialiste, demni continua- scopul întăririi forței combative a 
tori ai tradițiilor bogate de luptă ale 
poporului și partidului nostru".

„Cu acest prilej ne angajăm în 
fața conducerii de partid și de stat, 
a dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată în telegrama 
personalului Centrului militar jude
țean Satu Mare — să muncim cu 
toată răspunderea pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin din documen
tele Congresului al X-lea al partidu
lui. să 
militară 
ridicăm 
luptă a 
în orice 
dența, suveranitatea patriei noastre 
scumpe, Republica Socialistă Româ
nia".

„Maiștrii militari și subofițerii uni
tății noastre — se relevă în telegra
ma Unității militare 01640 Buzău — 
sînt hotărîți să muncească cu abne
gație și dăruire pentru a fi la înăl
țimea încrederii acordate de partid 
și popor. Introducerea gradațiilor din 
3 în 3 ani va constitui pentru fie
care dintre noi un motiv în plus de 
a ne ridica pregătirea militară și po
litică pe trepte superioare în așa fel 
încît aportul nostru la educarea și 
instruirea militarilor în întreținerea 
armamentului și tehnicii din dotare 
să fie din zi în zi mai eficient. Noi

întărim ordinea, disciplina 
și vigilența revoluționară, să 

necontenit capacitatea de 
unității noastre, să fim gata 
moment de a apăra indepen-

probleme 
încît te

rariță și moara

plutitoare

„Doresc să mă refer în 
cîteva cuvinte la institutele 
de cercetări agricole. In a- 
ceste unități lucrează a- 
proape 8 000 de oameni — o 
armată întreagă, tovarăși. 
Cu toate acestea, nu pu
tem spune că a fost pe de
plin rezolvată problema se
mințelor Ia porumb și la 
grîu ; nu s-au asigurat se
mințe corespunzătoare, de 
mare productivitate, pentru 
toate județele, pentru toa
te zonele țării. Există lip
suri serioase în ce privește 
asigurarea semințelor de 
legume ; deși s-a discutat 
mult această problemă, s-a

ra si relațiile agrare în se
colele XIV-XVI în Țările 
Române, reflectate în scrie
rile călătorilor străini", 
„Cultura viței de vie în co
mitatul Hunedoara la în
ceputul secolului XVI". 
„Rărită", „Contribuții Ia is
toria plugului în țara noas
tră", „O soluție superioară 
în evoluția instalațiilor de 
prelucrat cereale : moara 
plutitoare", „Agricultura 
Moldovei între 1820—1933" 
etc. — a le da acestora 
o pondere dominatoare în 
condițiile în care agricul
tura noastră se confruntă 
cu întrebări esențiale pri
vind dezvoltarea ei viitoare făcut încă puțin. Producția 
înseamnă — cel puțin — a de legume continuă să fie Petru V1NT1LĂ

20.30,
18,15 ;

15,30 ;

15,30 :

*

LA PORȚILE DE FIER

A ÎNCEPUT asamblarea rotoarelor turbinei
Șl GENERATORULUI DE LA HIDROAGREGATUL NR. 1
Pe șantierul hidrocentralei de la Porțile de Fier a 

început asamblarea rotoarelor turbinei și generatoru
lui de la hidroagregatul nr. 1. A fost astfel inaugurată 
o nouă și importantă fază de execuție a sistemului 
hidroenergetic și de navigație. Prin greutatea lor. cele 
două rotoare se situează printre marile agregate exis
tente în țară și pe continent. Executantul acestor ope
rații — colectivul șantierului Porțile de Fier a! în
treprinderii electromontaj București, care de Ia înce-

putui anului și pînă acum și-a depășit cu 6 000 000 lei 
volumul de lucrări. Zilele acestea, acest colectiv a în
cheiat montajul statoarelor și al camerelor rotoarelor 
de la hidroagregatele nr. 3. și 4. Au început, de aseme
nea, operațiile respective ale ultimelor două turbo- 
generatoare. în același timp, Ia priza centralei s-a 
terminat asamblarea celor patru servomotoare care vor 
acționa vanele rapide de Ia primele două hidroagre- 
C;,te- (Agerpres)
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LOCUL SPECIALISȚULUI ÎN MIEZUL PRODUCȚIEI,
ACOLO UNDE CER INTERESELE SOCIETĂȚII!

FOLOSIREA JUDICIOASĂ

o înaltă răspundere
a organizațiilor de partid

rile exploatării și prelucrării lemnu
lui, construcțiilor, industriei materia
lelor de construcții, a construcției de 
mașini.

Trebuie să spunem însă că județul 
nostru are încă mare nevoie de spe
cialiști. Mai ales, întreprinderile ti
nere, date nu de mult în funcțiune. 
Așa, de exemplu, în ramurile nou 
create și, în principal, la Combinatul 
de materiale de construcții din Tg. 
Jiu. deși au fost repartizați de către 
minister, unii absolvenți ai institu
telor de învățămînt superior nu s-au 
prezentat la locul de muncă. Anul 
trecut, din cei 12 specialiști reparti
zați la combinat, s-au prezentat doar 
doi, iar în acest an, din cei 9 au 
venit numai trei. Lipsa acestor cadre, 
mai ales că erau specializați în do
menii „cheie" pentru combinatul a- 
mintit (electroenergetică, termoener-

Gheorghe PALOȘ 
prim-secretar al Comitetului 

judefean Gorj al P.C.R.

getiță, automatică, tehnologia mate
rialelor de construcții și altele), în
greunează organizarea asistenței teh
nice pe schimburi, exploatarea rațio
nală a mijloacelor tehnice, activita
tea de revizii și reparații și — în 
ultimă instanță — generează ne
ajunsuri în producție. în realizarea 
exemplară a planului

Dar „foamea" de specialiști se 
resimte și în alte domenii de acti
vitate In sectorul cooperatist al a- 
griculturii avem nevoie de 48 ingineri

și medici veterinari. Consiliul Supe
rior al Agriculturii ne-a repartizat, 
în acest an, doar 17 cadre, ce ur
mează să se prezinte în județ pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie. Sperăm 
că teți cei repartizați vor veni în 
Gorj. Am salutat cu mare bucu- 

s-a orga- 
de 
să pri- 
DR1FOT

rie hotărîrea prin care 
nizat oficiul județean 
funciar. Oficiul trebuia 
mească de la fostul 
Craiova și D.G.A. Sibiu 70 specialiști 
cu studii medii și superioare. Pînă 
acum, din aceștia nu s-au prezentat 
la posturi decît 15, veniți de la Cra
iova, iar de la Sibiu, din 26 a sosit 
doar unul, cu studii medii. în 
întreprinderile și instituțiile con
siliului popular județean sînt posturi 
de specialiști ocupate de cadre cu 
pregătire necorespunzătoare. Ducem

fond

o acută lipsă de arhitecți și proiec- 
tanți j din 5 arhitecți repartizați ju
dețului în ultimii doi ani, nici unul 
nu _s-a prezentat la locul de muncă.

Situații asemănătoare, analizate te
meinic de noi, se constată și în do
meniul învățămîntului, al sănătății.

Unii specialiști trimiși în județ 
s-au pus și ne-au pus și pe noi în 
fața unor stări de lucruri penibile. 
Cîteva cazuri : Stoian Gabriel, de la 
Facultatea de mașini și utilaje pen
tru construcții. Pîslaru Mariana, de 
la Facultatea de instalații pentru 
construcții, Ciortan Ana, de la Insti
tutul de arhitectură București, după 
ce au văzut că nu reușesc să obțină 
negație pentru a-și asigura transferul 
la diverse unități din București, tot 
nu s-au prezentat la lucru. De neîn
țeles este că cei care ne dau tele
foane și fac intervenții pentru un... 
protejat sau altul sînt cadre cu 
munci de răspundere din ministere și 
alte organe economice centrale. Cit 
privește comisiile guvernamentale și 
ministerele, la repartizarea cadrelor, 
acestea comunică întreprinderilor 
doar numărul celor , care trebuie să 
vină în județ. Or, în acest fel, insti
tuțiile și unitățile nu pot să ia le
gătură. să discute cu cei care nu -c 
prezintă la locurile de muncă. Și, în 
timp ce la ministere, anumiți absol
venți figurează că muncesc unde au 
fost repartizați, aceștia — folosind tot 
felul de „manevre" — se angajează 
în altă parte Poate că forurile de 
resort vor înlătura aceste anomalii, 
în vederea repartizării judicioase a 
specialiștilor în județele țării.

Un alt aspect al problemei îl con
stituie folosirea rațională , a ingineri
lor specializați în țară sau străinăta
te pe banii statului. Cu regularitate, 
aceste cadre, cu acordul conducerii 
întreprinderilor si chiar al ministere
lor, pleacă din unități. Un exemplu 
recent : după ce s-a specializat în 
Italia, Anglia, Elveția și R.F. a Ger
maniei, inginerul șef adjunct ener
getic de la Combinatul de materiale 
de construcții Tg. Jiu, Valentin Stro- 
escu, a fost transferat de minister 
la Trustul II instalații-montaje 
București. Nu cunoaștem cît de Im
portantă era prezența lui la acest 
trust. Știm, însă, că prin acest trans
fer, combinatul de la Tg. Jiu, și așa

destul de văduvit de cadre, este lip
sit de un bun specialist în exploa
tarea electrofiltrelor și a mașinilor de 
format tuburi și plăci din azboci
ment. în mod asemănător s-a proce
dat și cu inginerii Ilie Buda, Dănilă 
Nicolae și alții. Pe bună dreptate se 
pun cîteva întrebări : pentru ce a 
cheltuit statul atîția bani cu pregă
tirea acestor cadre ? Oare unde este 
mai necesară prezența acestor spe
cialiști, în producție sau în birourile 
unor ministere ?

De cîțiva ani ani se tot discută 
despre faptul că la combinatul din 
Tg. Jiu nu se îndeplinesc sarcinile de 
plan. Se fac analize peste analize și 
planuri de măsuri. în mai toa
te cazurile se constată că una din 

principalele cauze ale deficiențelor 
o constituie lipsa de cadre bine pre
gătite. Și iată că, în loc să se trimită 
astfel de cadre în producție, se faci
litează plecarea lor chiar de către 
forurile de resort. Pînă cTnd va dăi
nui această practică dăunătoare în
treprinderilor și economiei naționa
le ?

Un rol important in permanentiza
rea, creșterea și promovarea cadre
lor de specialiști îl au desigur orga
nele și organizațiile de partid din 
județ. Acestea trebuie să vegheze a- 
supra modului în care comitetele de 
direcție și specialiștii cu experiență 
din unități antrenează și stimulează 
cadrele mai tinere în rezolvarea 
problemelor ce se ridică la locul de 
muncă unde au fost repartizate și le 
formează în vederea conducerii și 
organizării proceselor de producție, 
fructificării cunoștințelor și afirmă
rii lor. în plus este necesar ca tutu
ror specialiștilor să li se asigure con
diții cît mai bune de muncă și viață, 
pentru a se convinge că și Gorjul le 
oferă satisfacții în acest domeniu. 
„Tezaurul" forței de muncă speciali
zate trebuie utilizat la maximum 1 
Iată o sarcină primordială a orga
nelor locale, dar și a celor centrale, 
care trebuie soluționată în confor
mitate cu indicațiile conducerii de 
partid și de stat, cu obiectivele făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.
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• Opera Română : Boema — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Un tramvai numit dorință — 20, (sala 
din str. Alex. Sahla) : Tandrețe șl 
abjecție — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de Sassa
fras — 19,30, (sala Studio) : Enigma
tica doamnă „M“ — 20.
• Teatrul Glulești : Cursa de șoareci 

— 19,30.
• Teatrul 
Vasilescu"
• Teatrul .., 
Victoriei) : Papuciada — 17, (sala din 
str. Academiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Birlic — 19,30, (sala 
Victoria) : Femei, femei, femei, — 
19,30.

de revistă și comedie „Ion 
: Manevrele — 19,30.
„Țăndărică" (sala din Cal.

tv
18,00 — Buletin de știri.
18,05 — Limba engleză (reluare).
18,30 — „Misterul din peșteră" UI) — 

serial pentru copil realizat de 
studiourile suedeze.

19,00 — Publicitate.
19,05 — Paralelisme în cercetare : Cî

teva probleme actuale în or
ganizarea cercetării științifice 
sînt supuse discuției cercetă
torilor, conducătorilor de in
stitute șl organelor de coor
donare a cercetării științifice : 
— Este eficientă existența a 
3—4 institute de cercetare cu 
același profil ? — Colabora
rea dintre aceste institute 
permite cunoașterea recipro
că a realizărilor ? — Ce im
plicație are această situație 
asupra valorificării cercetării 
științifice și a dotării tehnice 
a institutelor ?

— Telejurnalul de seară.
— Actualitatea economică — edi

ție specială.
— Seară de teatru : „Cum vă pla

ce ?" de W. Shakespeare — 
partea a II-a. O producție a 
studiourilor de televiziune en
gleze.

— Orchestra de muzică populară 
a Ansamblului „Ciocîrlia”. So
liști : Maria Ciobanu, Ion Do- 
lănescu și Simion Pop. Diri
jori : Gheorghe Zamfir șl Tu
dor Pană.

21,43 — Prim plan : Actorul și poetul 
Emil Botta — Emisiune de 
Valentin Munteanu șl Horla 
Vasiloni.

22,10 — Teleglob : Leningrad — Film 
realizat de Dionisie Șincan și 
Constantin Berteanu.

22,30 — Telejurnalul de noapte șl bu
letinul meteorologic.

22,45 — Intîlnlre cu muzica ușoară. 
23,00 — închiderea emisiunii.

19,30
20,00

20,15

21,30
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Prim-vicepreședintele Consilinjui

de Miniștri, liie Verdeț, a primit

pe președintele Senatului

Republicii Chile, Tomas Pablo
tuni la amiază, prim-vicepreședin- 

tele Consiliului de Miniștri, Ilie Ver
deț, a primit pe Tomas Pablo, pre
ședintele Senatului din Republica 
Chile, care se află în țara noastră, 
la invitația Marii Adunări Naționale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Gheorghe Roșu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și silvi
cultură a M.A.N.

* *

Președintele Senatului din Repu
blica Chile, Tomas Pablo, a făcut 
luni dimineața o vizită la Comitetul 
Central al U.T.C., unde a avut o 
întrevedere cu Ion Iliescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. La în
trevedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a luat parte Va
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

în aceeași zi, președintele Sena
tului din Republica Chile a vizitat 
Universitatea din București. Oaspe
tele a fost întîmpinat de Jean Li-

vescu, rectorul Universității, de alte 
cadre didactice din această institu
ție de învățămînt superior. După 
vizitarea unor săli de cursuri și la
boratoare ale Universității, președin
tele Senatului chilian a luat cunoș
tință de condițiile de viață create 
studenților bucureșteni în noile că
mine de la Grozăvești.

După-amiază, oaspetele a vizitat 
Centrul de perfecționare a pregăti
rii cadrelor de conducere din în
treprinderi de la Otopeni-CEPECA.

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Radulescu

a plecat la Moscova

Ciubotaru, 
Ambasadei 
membri ai

SPORT

Plecarea delegației U.G.S.R
la Congresul sindical mondial

Luni la amiază a plecat la Mos
cova tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc, pentru a participa la lucrările 
celei de-a 43-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bâneasa, 
erau prezenți Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Pavel Ștefan, Mihai Bălănescu, Flo- 
rea Dumitrescu, miniștri, Vasile Ma- 
linschi, guvernatorul Băncii Națio
nale, și alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, am-

basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

La aeroportul Șeremetievo din 
Moscova, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a fost întîmpinat de A. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. Fadeev, se
cretarul Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., de funcționari superiori ai 
C.A.E.R.

Au fost prezenți Ion 
ministru consilier al 
României la Moscova, și 
ambasadei.

(Agerpres)

MONDIALELE" DE LA HAVANA

Floretisteie României
campioane a

de însărcinatul
afaceri ad-interim al Republicii Chile

la amiază, Fernando Con- 
ministru-consilier, însărcina- 
afaceri ad-interim al Repu-

Luni 
treras, 
tul cu 
blicii Chile la București, a oferit un
dejun cu 
noastră a 
Republica 
soția.

prilejul vizitei în țara 
președintelui Senatului din 
Chile, Tomas Pablo, cu

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
cu soția, Mia Groza, vicepreședinte 
al M.A.N., Gheorghe Roșu, președin
tele Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a M.A.N., Ion Mărginea- 
nu, secretar al M-A.N., și alte persoa
ne oficiale.

Luni seară a plecat la Budapesta, 
delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de to
varășul Florian Dănălache, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
care va participa la cel de-al VII-lea 
Congres sindical mondial ce va avea 
loc în capitala R. P. Ungare între 
17 și 31 octombrie.

La plecare, la aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășii : 
Constantin Drăgan, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului ~ -
U.G.S.R.. secretari 
Central, de activiști

A fost prezent, de 
Vince, ambasadorul 
București.

Central al 
ai Consiliului 
ai Consiliului, 
asemenea, Jozsef 
R. P. Ungare la

MARIA VICOL OLGA ORBAN. 
SZABO

ILEANA DRÎMBĂ SUZANA 
ARDELEANU

ANA ENE-PASCU

(Agerpres)

Dineu oferit de Biroul

Marii Adunări Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale a 

Republicii Socialiste România a ofe
rit luni seara un dineu în cinstea 
președintelui Senatului din Republi
ca Chile, Tomas Pablo, și a soției 
sale.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele M.A.N., cu soția, Mia Groza, 
Ilie Murgulescu și Gheorghe Necitla, 
vicepreședinți ai M.A.N., Alexandru 
Boabă și Adrian Dimitriu, miniștri. 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, președinți ai unor

comisii permanente ale M.A.N., depu- 
tați.

A participat, de asemenea, Fer
nando Contreras, ministru-consilier, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Chile la București, cu 
soția.

în timpul dineului, președintele 
Marii Adunări Naționale și președin
tele Senatului chilian au rostit toas
turi.

(Agerpres)

INVITAȚIE Cronica
LA „TIRNAVA"

în oricare dinrie-unitățile co- 
.merciale de complexă deser
vire din județul Mureș te în- 
tîmpină oameni amabili șl 
plini de solicitudine, asemenea 
unor gazde ospitaliere ce te 
îmbie să revii. O mențiune 
specială se cuvine restauran
tului „Tîrnava" din... Tîrnăvenl. 
Aici, într-un fost conac din str. 
Republicii, se poate savura un 
vin al casei — un veritabil vin 
de „Tîrnave’ — la care se a- 
daugă, firește, ceea ce preieră 
consumatorul.

La 13 octombrie, George Macoves- 
■ cu, prim-adjunct al ministrului afa

cerilor externe, a primit, pe Serge 
‘ Michel, .șeful Serviciului de recru

tări pentru asistență tehnică a) 
O.N.U. — New York, și A. Strauss, 
de la Oficiul de asistență tehnică — 
Geneva. în cursul întrevederii au 
fost abordate probleme privind par
ticiparea țării noastre la programe
le de asistență tehnică ale O.N.U.

★

Acad. Horia Hulubei, președintele 
Comitetului pentru energia nucleară, 
a oferit luni un dejun în onoarea 
savantului Henri Coandă, și a soției 
sale, care se află în țara noastră. Au 
participat membri ai conducerii Co
mitetului pentru energia nucleară.

★
încheindu-și vizita în țara noastră, 

ministrul comerțului și industriei al

Decrete
ale Consiliului

de StatPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Matei Ghigiu a fost numit în funcția de ministru al construcțiilor industriale.Prin alt decret al Consiliului de Stat, tovarășul Dumitru Mosora a fost numit în funcția de ministru al industriei materialelor de construcții.
(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Tradiționalul Festival „Toamna 

muzicală clujeană" se bucură în a- 
cest an de o frumoasă participare 
internațională. Pînă acum și-au dat 
concursul soliști din Iugoslavia, Ita
lia și Grecia. Luni seara, orchestra 
de cameră „Eugene Isaye", condusă 
de violonista Lola Bobescu, a susți
nut cel de-al șaptelea concert al 
festivalului.

*
Luni seara, în sala Teatrului de 

stat din Oradea, Filarmonica de stat 
din localitate a prezentat cel de-al 
doilea concert simfonic din actuala 
stagiune. A dirijat Rolf Schellenberg, 
din Republica Democrată Germană. 
Solist al concertului a 
austriac Peter Lang..

★
în sălile Muzeului 

Craiova s-a deschis o 
vegiană de artă populară. Sînt 
zentate aproape 200 de obiecte

fost pianistul

de artă 
expoziție

din 
nor- 
pre-

Selecționata feminină 
României, alcătuită din 
Ileana Drîmbă, Olga Orban-Szabo, 
Suzana Ardeleanu și Ana Ene-Pascu, 
a repurtat un strălucit succes, 
cucerind la Havana titlul de cam
pioană mondială. în comentariile 
agențiilor internaționale de pre
să se subliniază că întîlnirea 
finală dintre selecționatele României 
și' U.R.S.S. a fost deosebit de emo
ționantă. întîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 8—8, însă echipa Româ
niei a fost declarată cîștigătoarea 
titlului mondial și a medaliilor de 
aur, deoarece a avut un tuș-averaj 
favorabil (49—50). Eroina finalei a 
fost, fără îndoială, — se spune în 
comentariul agenției France Presse 
— fosta campioană mondială din a- 
nul 1962 de la Buenos Aires, Olga 
Orban-Szabo, care în meciul „cheie" 
a reușit să obțină punctul prețios.

Chiar de la primele asalturi s-a 
putut constata că floretistele român
ce sînt dispuse să arunce în luptă 
toate cunoștințele. în primul med, 
Ileana Drîmbă, mai hotărîtă ca ori- 
cînd, a dispus cu 4—1 de Samușenko. 
Selecționata U.R.S.S. a egalat, deoa
rece Zabelina a învins-o cu 4—2 pe 
Olga Orban-Szabo. Maria Vicol a 
adus echipa noastră din nou în a- 
vantaj, întreeînd-o cu 4—3 pe Go
rohova (de remarcat că floretista so
vietică a condus cu 3—1). Apoi No-

de floretă a 
Maria Vicol,

Arde-vikova a cîștigat cu 4—3 la 
leanu După cum remarcă în cronica 
sa corespondentul agenției France 
Presse, cîteva minute mai tîrziu flo- 
retistele românce au început să-și 
construiască victoria. Ele au cîștigat 
trei asalturi consecutive, conducînd 
cu 5—2. (Drîmbă a învins-o cu 4—3 
pe Zabelina, Vicol a cîștigat cu a- 
cela.și scor la Samușenko, iar Olga 
Orban-Szabo a întrecut-o cu 4—2 pe 
actuala campioană mondială, Novi
kova), în continuare, scorul a deve
nit 6—6. S-au remarcat prin mare 
spectaculozitate asalturile în care 
Gorohova a triumfat cu 4—3 în fața 
Olgăi Szabo și victoria realizată, cu 
același scor, de Zabelina asupra Su- 
zanei Ardeleanu. Gorohova o învin
sese pe Drîmbă tot cu 4—3, iar Vicol 
obținuse cu 4—2 victoria la Zabelina.

La scorul de 8—7 în favoarea flo- 
retistelor sovietice, numai o victo
rie cu 4—2, pe care trebuia să o re
alizeze Olga Orban-Szabo în fața lui 
Samușenko, putea aduce României

titlul mondial. Samușenko a condus-o 
cu 1—0 Apoi, tabela de marcaj a in
dicat 2—1 în favoarea floretistei noas
tre. Samușenko a egalat (2—2). In 
ultimele două asalturi,, comentează 
France Presse, Olga s-a comportat 
excepțional, reușind un adevărat tur 
de forță. Ea și-a învins nervii și, e- 
voluînd excepțional, a repurtat un 
remarcabil succes. Floretista român
că a fost pur și simplu dezlănțuită, 
obținînd punctele necesare victoriei.

în felul acesta, echipa României 
își înscrie în palmares una dintre 
cele mai admirabile performanțe pe 
plan internațional. Victoriile echipei 
noastre au fost realizate în această 
hotărîtoare partidă de Maria Vicol 
(4). Ileana Drîmbă (2) și Olga Szabo 
(2). Echipa sovietică a „punctat" prin 
Novikova (2), Zabelina (2), Goro
hova (3) și Samușenko (1). De 
remarcat că în semifinale echipa Ro
mâniei eliminase cu 8—6 formația Po
loniei, iar U R.S.S. întrecuse cu 
reprezentativa Ungariei.

8—7

ÎN C î T E V A RÎNDURI

încheierea celei de-a IV-a ediții a Cursului

♦ La Klagenfurt s-a disputat re
turul finalei^,,Cupei campionilor eu
ropeni" la hochei pe gheață (ediția 
1968—1969) dintre formațiile A. C. 
Klagenfurt și ȚS.K.A. Moscova. Vic
toria a revenit hocheiștilor sovietici 
cu scorul de 14—3 (7—0, 4—2, 3—1). 
învingătoare și în primul joc (scor : 
9—1). formația ȚS.K.A. Moscova a 
cucerit prețiosul trofeu.

3.5 puncte (1), Drimer (România), 
dersson (Suedia) — 3,5 puncte

An-
, . , ,_____ etc.

In runda a 6-a, maestrul Dolfi Dri
mer, jucînd cu piesele albe, l-a în
vins pe Camilleri (Malta).

o La Seul, în cel de-al doilea joo 
din cadrul turneului pentru prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal, reprezentativa Japoniei a 
terminat la egalitate : 2—2 (1—2) cu 
selecționata Coreei de Sud.runda a 9-a a turneului zonal 

de la Atena, marele maestru 
Florin Gheorghiu (cu piesele

• In 
de șah 
român 
albe) a cîștigat la austriacul Franz 
Stoppel. Liderul clasamentului, ceho
slovacul Jansa, a remizat cu compa
triotul său Hort. în clasament con
tinuă să conducă Jansa (Cehoslova
cia) cu 7 puncte, urmat de Spirido
nov (Bulgaria) — 6 puncte (1), Gheor
ghiu (România) — 6 puncte. I-Iort 
(Cehoslovacia) — 5.5 puncte etc.

internațional post-universitar de rafinareFinlandei, Grels Teir, a părăsit luni 
Capitala. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa,’ oaspetele a fost salutat de 
Vasile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alte persoane 
oficiale române, precum și de Kaarln 
Veikko Măkelă, ambasadorul Fin
landei la București.

O delegație a Comitetului foști
lor deținuți antifasciști din Româ
nia și a Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, alcătuită din tovarășii Mihail 
Roșianu și general-locotenent în re
zervă Gheorghe Zaharia, a plecat 
in Iugoslavia pentru a 
al VI-lea Congres al 
sociaților de luptători 
de eliberare națională

★

în Capitală a sosit o delegație co
mercială a statului Michigan — 
S.U.A., care va face o vizită în țara 
noastră. în cursul zilei de luni, 
membrii delegației au avut o între
vedere cu Marcel Popescu, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț, pre
cum 
unor

participa la 
Federației a- 
din războiul 
a Iugoslaviei.

a petrolului și de industrie petrochimică
© Campionatul mondial de yach

ting -- clasa ♦.Finn" — a luat sfîrșît' 
la Hamilton (Insulele Bermude), cu 
victoria suedezului Thomas Lund
quist, care, după cinci regate, a to
talizat 15 puncte.

Gherla și Huedin 
Cluj au fost' date 
noi complexe co-

Irite de construcții- 
și realizarea mobi-

ț

și cu membri al conducerii 
întreprinderi de comerț exte-

(Agerpres)

CINA

A R.P. A

Jn orașele 
din județul 
în folosință 
merciale menite să ridice gradul 
de deservire a populației. Este 
vorba despre complexul comer
cial „VLADEASA" din Huedin, 
care cuprinde — la parter — un 
restaurant, cofetărie și bar-bufet, 
laboratoare și spații de produc
ție culinară, iar la etaj — un 
magazin cu expunere deschisă 
de confecții, încălțăminte, trico
taje, precum articole de ga
lanterie pentru bărbați, femei și 
copii.

In complexul comercial 
„TRANSILVANIA" din Gherla 
dat, de asemenea, recent în fo
losință, funcționează un spațios 
fi elegant restaurant cu terasă, 
un bar-bufet și o cofetărie, avînd 
asigurate condițiile și utilarea 
corespunzătoare pentru labora
toarele și spațiile de producție 
culinară. La etajul 1 al acestui 
complex este amenajată o secție 
cu raioane specializate destinate 
femeilor, intitulată sugestiv

„Eva“, iar la etajul II o secție 
„Adam" — unde exclusivitatea 
este de partea bărbaților care 
își pot procura de la raioanele 
cu expunere deschisă confecții, 
tricotaje, articole de galanterie, 
marochinărie etc. De remarcat 
că atît lucrările de construcții- 
montaj, cit 
fierului și utilajelor necesare a- 
cestor noi unități au fost exe
cutate de întreprinderile proprii 
de construcții și producție ale 
cooperației de consum din jude
țul Cluj,

Paralel cu darea în folosință 
a noilor obiective comerciale, în 
orașele amintite s-au făcut rea- 
menajări și reprofilări ale unor 
spații comerciale existente. Ca 
urmare, au fost organizate și date 
în folosință mai multe unități 
comerciale specializate care 
contribuie la o mai bună apro
vizionare cu mărfuri, la ridica
rea nivelului de deservire a 
populației.

în fotografie: Complexul co
mercial „Transilvania".

★

cadrul convorbirilor pe care 
le au in țara noastră, membrii de
legației Comitetului suedez pentru 
promovarea comerțului cu România, 
condusă de Ake Vrethem, preșe
dintele acestui comitet, a avut luni 
dimineața o întrevedere cu Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț.

★
întreprinderea cehoslovacă de ex

port-import „Kovo" din Praga a des
chis luni dimineață o expoziție care 
cuprinde instalații de tehnică sanita
ră și aparate de tehnică nucleară, 
realizate de uzinele „Chirana" și 
„Tesla". Expoziția, care este organi
zată în sala din Calea Giulești nr. 16 
din Capitală, rămîne deschisă pînă 
în ziua de 21 octombrie a.e.

★

Cu prilejul celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, Uniunea ziariștilor din 
Republica Socialistă România a or
ganizat — 
terilor — 
de presă, 
fotografii 
peste 150 . 
expoziția 
veac" — i 
ziariștilor din București.

■ prin Asociația fotorepor- 
un concurs de fotografii 
Din cele aproape 300 de 
primite pentru concurs, 

au fost selecționate pentru 
„Inscripții la un sfert de 

deschisă la sediul Uniunii

La Institutul de petrol, gaze și 
geologie din București s-a încheiat, 
luni după-amiază cea de-a 4-a edi
ție a Cursului internațional post
universitar de rafinare a petrolului 
și de industrie petrochimică, orga
nizat de Comisia națională română 
pentru UNESCO, în colaborare cu 
Ministerul Învățămîntului, Ministerul 
Petrolului și Institutul de petrol, 
gaze și geologie.

Cu acest prilej, cursanților — ab
solvenți de institute tehnice, de în
vățămînt . tehnic superior din Bra
zilia, Ecuador, Polonia, Republica ■ 
Arabă Unită, Spania, Turcia și Tu-

nisia — le-au fost inmînate diplo
mele obținute in urma susținerii u- 
nui colocviu de specialitate în fața 
unei comisii alcătuite din academi
cieni, profesori universitari și ingi
neri cu îndelungată experiență în ra
mura petrolului.

Următoarea ediție a acestui curs 
internațional găzduit anual de țara 
noastră, la care s-au înscris pînă 
acum tineri cu pregătire tehnică su
perioară din 14 țări ale lumii, își va 
începe activitatea în a doua jumă
tate a lunii viitoare.

♦Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Moscova, Anato- 
lie Bondarciuc (U.R.S.S.) a stabilit un 
nou record mondial la aruncarea 
ciocanului, cu o performanță de 
75,48 m. Vechiul record era de 74,68 
m și aparținea aceluiași sportiv.

« Boxerul argentinean Nicolino 
Locche și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria semi- 
mijlocie (clasa juniori). El l-a învins 
la puncte după 15 reprize pe șalan- 
gerui său, brazilianul Joao Henrique.

(Agerpres)

♦ Competiția automobilistică „Tu
rul Europei", la care participă 150 
de mașini, se află în plină desfășura
re. Concurenții, care au luat startul 
din orașul vest-german Hanovra, au 
trecut prin Belgrad. Traseul compe
tiției măsoară 13 500 km, care vor fi 
parcurși prin 16 țări. Caravana auto
mobilistică va trece în continuare 
prin Sofia, Istanbul, Teheran, Bag
dad, Amman, Beirut, Izmir, Bucu
rești, Budapesta și alte orașe. Sosi
rea este prevăzută pentru 25 octom
brie la Trawemunde (R.F.G.).

O In runda a doua a turneului in
ternațional de șah de la San Juan 
(Porto Rico), campionul mondial 
Boris Spasski a ciștigat la belgianul 
O'Kelly în 44 de mutări. Damiano- 
vici a remizat cu Larsen. Cu același 
rezultat s-a încheiat partida dintre 
portoricanii Kaplan și Berios. Ceho
slovacul Kavalek l-a învins pe Mar
tinez (Porto Rico). în clasameht. con
duce Spasski (U.R.S.S.) cu 2 puncte, 
urmat de Byrne (S.U.A.), Larsen (Da
nemarca) și Bisguer (S.U.A.), cu cîte 
1.5 puncte.

Luni dimineața, a plecat la Oslo 
o delegație a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Social-Democrat din Nor
vegia, va face o vizită în această 
țară.

Delegația este compusă din tova
rășii Vasile Potop, secretar al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, conducătorul delega
ției, și prof univ. Constantin Din- 
culescu, membru în Biroul Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Oslo. în întîmpinarea oaspeților au 
venit, la aeroport, Reiulf Steen, vice
președinte al Partidului Social- 
Democrat, Ronald Gye, secretar ge
neral al partidului, și Kaare Sande- 
gren, membru al Comisiei pentru po
litică externă a partidului.

(Agerpres)

Biroul Consiliului Național al Or
ganizației pionierilor a acordat pre
miile anuale pentru cele mai valo
roase studii teoreticp și lucrări cu 
caracter metodic din acest domeniu. 
Au fost acordate următoarele premii 
și mențiuni :

Premiul al II-lea : volumului „Ac
tivitatea educativă pionierească", a- 
părut în Editura politică, sub redac
ția conf. univ. dr. Ana Tucicov- 
Bogdan.

Premiul al Ill-lea : volumului „Din 
experiența cercurilor de pionieri_ șj 
școlari" apărut în Editura didactică

„Manifestări 
cultural-artistice ale tineretului șco
lar" de Elena Vodă și Claudiu Vodă 
(Editura didactică și pedagogică) : 
suitei de articole : „Curs scurt de 
aeromodelism" de Otto Hints, publi
cate în revista „Educația pioniereas
că" ; lucrării : „La vîrsta pionieriei" 
de Toma Mareș și Aurel Filinescu, e- 
ditată de Consiliul județean Constanța 
al Organizației pionierilor.

(Agerpres)

« După 6 runde, în turneul zonal 
de șah de la Gloggnitz (Austria) 
conduce Smejkal (Cehoslovacia) cu 5 
puncte, urmat de Uhlmann (R. D. 
Germană), Matanovici (Iugoslavia) 
— 4 puncte, Portisch (Ungaria) —

o La Oslo a încetat din viață, în 
vîrstă de 59 de ani, fosta vedetă de 
cinematograf, tripla campioană olim
pică de patinaj artistic, norvegiana 
Sonja Ilenie. încă de la vîrsta de 10 
ani, Sonja Henie a cochetat cu ma
rile performanțe în cariera sa, ea 
cîșțigase trei titluri de campioană 
olimpică, după care în 1936 a trecut 
la profesionism.

și pedagogică.
Mențiuni : Lucrările

vremea

Ieri in țară : vremea a fost în 
general frumoasă, ou cerul va
riabil, mai mult senin. Innorări 
mai accentuate s-au produs în 
sud-vestul țării, unde izolat s-a 
semnalat ploaie slabă. Vînt slab 
oînă la potrivit, predominînd din 
sectorul estic. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 14 
grade la Cîmpina și 23 de grade 
la Oradea. In București : vremea

î fost în general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin în 
cursul după-amiezii. Vîntul a su
flat în general slab. Temperatu
ra maximă a fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
tic 15, 16 și 17 octombrie. în 
țară : vreme călduroasă, cu ce
rul variabil. înnorări mai accen
tuate se vor semnala în jumăta
tea de vest a țării, unde vor că
dea ploi slabe. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temoeraturile minime 
vor oscila între 4 și 14 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar maximele între 16 și 26 de 
grade. In București : vreme căl
duroasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere.

LA „REGUN
Chiar și cunoscătorii de mai 

de mult ai traseelor turistice 
mureșene vor avea surprize la 
Reghin. Orașul de pe valea 
Mureșului, cu monumente isto
rice valoroase, cu trei castele 
construite în autentic stil arhi
tectonic baroc — Brîncove- 
nești, Gornești și Dumbrăvioa- 
ra — îi invită să ia cina în- 
tr-unul dintre saloanele res
taurantului , „Regun" Musafirii, 
ca și localnicii, găsesc aici nu 
numai atmosfera ce i-o con
feră candelabrele, halebardele 
și armurile patinate ori tro
feele cinegetice... Noul com
plex „Regun" are și o deser
vire la înălțimea cadrului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
YEMENULUI DE SUD

Z/W NAȚIONALĂ
REPUBLICII MALGAȘE

Astăzi este sărbătoa
rea națională a Repu
blicii Populare a Yeme
nului de Sud: la 14 oc
tombrie 1963, in mun
ții Radfan, a izbucnit o 
răscoală care a consti
tuit începutul acțiunii 
armate împotriva domi
nației coloniale, înche
iate cu victoria forțelor 
patriotice și apariția la 
30 noiembrie 1967 a u- 
nui nou stat indepen-

dent — Republica 
Populară a Yemenului 
de Sud.

Infruntînd numeroa
se greutăți, poporul 
Yemenului de Sud a 
depus și depune o 
muncă stăruitoare pen
tru a înlătura înapoie
rea economică, pentru 
a identifica și utiliza în 
propriul interes resur
sele naționale. El a ob
ținut succese încu
rajatoare. Participînd

îti preziua sărbătorii 
naționale la inaugu
rarea unei întreprin
deri de aluminiu, pre
mierul Mohamed Aii 
Haithem a declarat că 
guvernul său este ho- 
tării „să elibereze na
țiunea de dominația 
economică străină", să 
consolideze, pe această 
cale, suveranitatea na
țională, independența 
politică recent dobîn- 
dite.

Astăzi, Republica Mal- lului (mică, fosfați, 
gașă sărbătorește 11 ani uraniu etc.). Nume

. aur,
__  ,---------------------------------- 'urnai în 

de la dobîndirea inde- ultimii șase ani au fost 
pendenței. In perioada, 
ce s-a scurs l---------
eveniment, 
insulă și-a concentrat 
eforturile în direcți 
lichidării consecințeh 
stăpînirii coloniale și, 
implicit, a subdezvol
tării, pentru extinderea 
suprafețelor agricole și 
valorificarea importan
telor bogății ale subso-

de la acest 
republica-

în direcția 
lor

. construite. 69 uzine și 
au fost extinse capaci
tățile de producție la 
alte 30. Au fost con- 

i struite fabrici de de- 
corticat orez, fabrici de 

, zahăr, ulei, linii de 
montaj pentru automo- 

i bile. Cel mai important 
i obiectiv realizat este 

rafinăria de petrol de 
la Tamatave. Investiții-

le au atins anul trecut 
nivelul cel mai înalt 
din istoria țării. O par
te însemnată a fost a- 
locată pentru dezvol
tarea agriculturii, pre
cum și a rețelei rutiere. 

Sînt cîteva din rezul
tatele muncii stăruitoa
re ale poporului malgaș 
pentru depășirea situa- 

x ției grele moștenite, 
pentru construirea unei 
economii echilibrate.



internaționala
TURCIA

REZULTATELE 
PRELIMINARE 
ALE ALEGERILOR

POTIDUL DREPTĂȚII 
A OBTINUT 0 MAJORITATE 

ABSOLUTĂ
ANKARA (Agerpres). — Rezul

tatele încă neoficiale ale alegerilor 
parlamentare care au avut loc dumi
nică în Turcia, pentru desemnarea ce
lor 450 de deputați în Marea Adunare 
Națională, au consemnat obținerea 
unei majorități absolute de voturi de 
către Partidul dreptății, condus de ac
tualul prim-ministru, Suleyman Demi- 
rel : 258 de locuri față de 241, cît a 
obținut în 1965. Principalul partid 

B opoziție, Partidul republican al 
sporului, al cărui lider este Ismet 
ionii, a obținut 143 de manda- 
, ■ față de 134 la alegerile pre; 
denie. Din cele 39 de formații po- 
ice existente în Turcia, numai 8 au 
irticipat la confruntarea de duminică, 
r, în afara celor două principale 
rtide, care dispun de numărul cel 
ii mare de mandate, celelalte au 
it serios slăbite în urma scrutinului.
Rezultatele oficiale definitive sînt 
teptate în cursul zilei de azi, dar 

se așteaptă variații mari de procen- 
fată de rezultatele neoficiale, date 

blicității luni seara.
In ce privește participarea alegăto- 
or la scrutinul de duminică, s-a a- 
eciat că numai 60 la sută, din 
le 14 milioane de persoane cu drept 

vot, s-au prezentat în fața urnelor.

Premierul Fam Van Dong 
la Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — O dele
gație de partid și guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam, a sosit

ieri la Moscova, într-o vizită oficială, 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. După 
cum anunță agenția TASS, delegația 
vietnameză a fost întîmpinată pe ae
roportul Vnukovo de Alexei Kosîghin 
și de alte persoane oficiale sovietice.

ORIENTUL APROPIAT

Precizări privind obiectivele 
misiunii Jarring

CAIRO 13 (Agerpres). — „Obiec
tivul esențial al misiunii jarring 
este de a stabili contacte cu părțile 
implicate în conflictul din Orientul 
Apropiat, în vederea aplicării rezo
luției Consiliului de Securitate al 
O.N.U., ceea ce nu presupune nici 
mediere, nici negocieri directe sau 
indirecte", a arătat ministrul de ex- ■ 
terne al R.A.U., Mahmoud Riad, în- 
t.r-un raport adresat președintelui 
Nasser după înapoierea sa de la se
siunea ON.U. și dat publicității de 
ziarul „Al Ahram'.

„Acceptarea rezoluției Consiliului 
de Securitate, a precizat Mahmoud 
Riad, presupune acceptarea misiunii 
Jarring, definită prin însuși textul 
acestei rezoluții, care prevede retra
gerea trupelor israeliene din terito
riile ocupate, acordarea de drepturi 
populației palestiniene, dar nu și ne
gocieri cu Israelul".

TEU AVIV 13 (Agerpres). — Con
siliul de miniștri al Israelului, 
reunit sub președinția primului mi
nistru Golda Meir, a acceptat în una
nimitate principiul negocierilor din
tre israelieni și arabi, după formula 
Rhodos, care ar putea avea loc la 
inițiativa lui Gunnar Jarring, repre
zentantul lui U Thant în Orientul 
Mijlociu. După cum se știe, negocie
rile israeliano-egiptene de la Rhodos 
au condus, în 1949. la încheierea ar
mistițiului între cele două părți afla
te în conflict.

AMMAN. — O delegație parlamen
tară britanică a sosit luni la Amman, 
pentru o scurtă vizită oficială, rela
tează agenția France Presse. în ca
drul acestei vizite, membrii delega
ției urmează să fie primiți de înalte 
oficialități iordaniene, cu care vor 
examina evoluția situației din Orien
tul Apropiat

Stabilirea de relațiis 
diplomatice la rang 

de ambasadă 
intre România 

si Noua Zeelandă
*

LONDRA 13. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : La 
sediul înaltului Comisariat al Noii 
Zeelande din Londra, între amabasa- 
dorul României în Marea Britanie, 
Vasile Pungan, și înaltul comisar al 
Noii Zeelande, Denis Blundell, a avut 
loc luni schimbul scrisorilor prin care 
guvernele Republicii Socialiste Româ
nia și Noii Zeelande confirmă stabili
rea relațiilor diplomatice la rang de 
ambasadă între cele două țări.

Cu același prilej, între cei doi am
basadori a avut loc și schimbul instru
mentelor de ratificare a acordului co
mercial semnat la Wellington, la 14 
martie 1969, între Republica Socia
listă România și Noua Zeelandă, prin 
care se deschid largi posibilități de 
dezvoltare a relațiilor comerciale și a 
cooperării economice între cele două 
țări.

w

ȘAPTE OAMENI
IN COSMOS i

O nouă navă sovietică cu doi
oameni la

startul

•'

bord a luat ieri
BB: „SOIUZ
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De la corespondentul nostru 
la Moscova, Silviu PODINĂ

JffiW GQUAU DESPRE POZIȚIA
P. C. DIN MAREA BRITANIE
FAȚĂ DE UNELE PROBLEME ACTUALE

LONDRA 13. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
John Gollan, secretarul general al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, a rostit duminică la Manchester 
o cuvîntare în care a arătat că parti
dul trebuie să fie pregătit de luptă 
în vederea apropiatei campanii pen
tru alegerile generale. După cum re
latează ziarul „Morning Star", John 
Gollan a relevat că pînă la alegeri și 
în cursul lor, Partidul Comunist din 
Marea Britanie va sprijini orice ac
țiuni de luptă pentru sporirea salarii
lor, va apăra sindicatele și se va opu
ne politicii prețurilor și veniturilor 
duse de guvernul laburist.

John Gollan s-a referit, de aseme
nea, la necesitatea lichidării contras
telor sociale. Din cele 200 mari cor
porații din lume, în afara celor din 
Statele Unite — a arătat el — 68 sînt 
britanice. Partidul Comunist din Ma
rea Britanie va lupta la viitoarele ale
geri pentru instaurarea proprietății 
sociale asupra acestor mari concen
trări de avuție și putere și împotriva 
aderării Marii Britanii la Piața co
mună ■— întrucît aceasta ar duce la 
dezbinarea Europei și ar submina în 
mod fatal suveranitatea Parlamentului 
britanic. „Comuniștii vor pleda, în 
schimb, pentru o securitate europeană 
generală, comerț, cooperare și pentru 
dizolvarea tuturor blocurilor".

AJUTOR ACORDAT
DE ROMANIA

SINISTRATILOR ALGERIENI
•ALGER 13. — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite: Duminică a sosit la Alger un a- vion al Crucii Roșii din România care transportă produse alimentare, corturi, paturi, medicamente etc., destinate populației algeriene sinistrate ca urmare a puternicelor inundații din ultimele zile.Reprezentanții Semilunii Roșii algeriene și ai Ministerului Sănătății au adresat prin intermediul ambasadorului român, N. Sipoș, prezent pe aeroport, sincere mulțumiri pentru sprijinul acordat miilor de sinistrați algerieni.

Ambasadorul 

român la Viena 
primit de pre

ședintele Jonas
VIENA 13 (Agerpres). — Președin

tele federal al Austriei, Franz Jonas, 
l-a primit luni pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România la Viena, 
Gheorghe Pele, cu ocazia plecării 
sale definitive de la post. Cu acest 
prilej, a avut Ioc o convorbire cor
dială privind stadiul actual și dezvol
tarea în continuare a relațiilor 
româno-austriece.

în seara aceleiași zile, președintele 
federal Franz Jonas a oferit un dineu 
în cinstea ambasadorului român. La 
dineu, care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, au participat 
Kurt Waldheim, ministrul de externe 
austriac, funcționari superiori din can
celaria prezidențială și Ministerul de 
Externe, precum și membri ai amba
sadei române la Viena.

■ 4%
■

Colonelul Vladimir Șatalov, comandantul navei 
cosmice sovietice „Soiuz-8", participă pentru a 
doua oară la un zbor cosmic. In luna ianuarie 1969, 
el a realizat cuplarea a două nave cosmice pe 
orbită, ceea ce a însemnat crearea primei stații cos
mice experimentale din lume.

Șatalov s-a născut în orașul Petropavlovsk, din 
Kazahstanul de nord. Are 41 de ani, din care 24 
de ani sînt legați de aviație și de Cosmos. A absol
vit cursurile unor școli de aviație și apoi Academia 
militară aeriană de la Moscova. In 1963 a fost ad
mis în detașamentul cosmonauților. Este căsătorit 
și are doi copii : un băiat, student și o fată, elevă.
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agențiile de presă
transmit:

o- n. u. Aspru rechizitoriu 
la adresa colonialismului

Leonid Brejnev,secretar ge
nerai al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit luni la Kremlin pe Maurice Schu
mann, ministrul afacerilor externe al 
Franței, care face o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. în cursul convorbi
rii au fost abordate problemele prin
cipale ale relațiilor sovieto-franceze, 
precum și unele probleme actuale ale 
situației internaționale. în aceeași zi au 
început la Moscova lucrările celei de-a 
4-a sesiuni a Comisiei mixte permanen
te sovieto-franceze.

Ei au adoptat un apel în care se cere 
retragerea imediată și necondiționată 
a tuturor forțelor americane din Viet
namul de sud.

A doua parte a remanie
rii guvernului britanic a fost 
anunțată de premierul Harold Wilson. 
13 titulari ai unor posturi secundare 
au fost înlocuiți cu elemente mai ti
nere, alese din rîndurile deputaților.

Plenara Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist 
FranCeZ s-a deschis luni în subur
bia pariziană Ivry. Pe ordinea de zi a 
lucrărilor, care vor dura două zile, fi
gurează : situația economică și socială 
din Franța ; probleme ale tineretului 
și probleme în legătură cu convocarea 
celui de-al XIX-lea Congres al parti
dului.

Majoritatea companiilor 
petroliere străine care ope
rează ÎÎ1 Libia au acceptat în 
principiu să înceapă negocieri cu gu
vernul de la Tripoli în problema spo
ririi redevențelor plătite guvernului li
bian pentru dreptul de a exploata 
zăcămintele petrolifere ale țării.

NEW YORK 13 — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
In Comitetul nr. 4 al Adunării Ge
nerale a O.N.U. — Comitetul pentru 
problemele coloniale și teritoriile 
neautononie — continuă dezbaterile 
asupra primelor trei puncte aflate 
pe ordinea de zi, privitoare la Na
mibia, teritoriile aflate sub dominația 
colonialiștilor portughezi și situația 
din Rhodesia.

Pînă în prezent au luat cuvîntul 
peste 40 de vorbitori care au subli
niat că, deși anul viitor se împli
nește un deceniu de la adoptarea de 
către O.N.U. a Declarației; pentru e- 
liberarea tuturor țărilor și popoarelor 
coloniale, comunitatea internațională 
a națiunilor încă se mai află în fața 
unor cazuri de nesocotire flagrantă 
a celor mai elementare drepturi ale 
omului.

Ocupîndu-se de caracteristicile co
mune ale celor trei puncte aflate pe

Protocol comercial româ- 
no-mongol. La 13 °ctombrie> a 
fost semnat la Ulan Bator un protocol 
privind schimburile de mărfuri și plă
țile pe anul 1970 între Republica So
cialistă România și R. P. Mongolă.

într-un mesaj consacrat 
problemelor interne, președin
tele S.U.A., Richard Nixon, invită 
Congresul să se pronunțe în terme
nul cel mai scurt asupra diverselor 
proiecte de lege prezentate de Admi
nistrația sa de la începutul anului. 
Printre aceste proiecte se află cele 
referitoare la reforma serviciului mili
tar, asistenței sociale, sistemului de 
impozite, sistemului electoral.

Cu prilejul aniversării Zi
lei armatei Republicii So
cialiste România,coIonel Bîrlea 
EmiJian, atașatul militar al României 
la Budapesta, a depus coroane de flori 
la cimitirele și monumentele eroilor 
români căzuți în luptele pentru eli- • 
berarea Ungariei de sub jugul fascist 
de la Debrecen, Haiduboszormeni, 
Tiszakecske și Cegled. Au fost de față 
ofițeri maghiari, reprezentanți ai co- 
menduirilor garnizoanelor respective.

0 gală de filme româ
nești *n cadrul căreia au fost pre
zentate filmele documentare „Anul 
1848", „Excursii și distracții pe litora
lul Mării Negre" și „România — Ori
zont ’69", a fost organizată de Consu
latul general al Republicii Socialiste 
România din Sydney. Prezentarea fil
melor a fost precedată de o expunere 
făcută de consulul general român.

La Stockholm a avut loc 
o conferință pe tema răz
boiului din Vietnam,la care 
au participat reprezentanți aparți- 
nînd unui 
zații pentru

număr de 11 organi- 
pace din 30 de țări.

Un nou curs oficial al 
mărcii vest-germane va 
stabilit cît mai curînd posibil, se a- 
nunță într-un raport dat publicității 
de Banca centrală a R. F. a Germa
niei. Noul curs, se spune în raport, va 
ajuta operațiile internaționale de bursă 
să-și recîștige echilibrul și va avea o 
influență stabilizatoare asupra econo
miei vest-germane.
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SĂRBĂTORIREA 
ZIARULUI „VOIX 

OUVRIERE"
Apropierea alegerilor cantonale, 

a conferit anul acesta sărbătorii 
anuale a ziarului „VOIX 
OUVRIERE" — organ al Parti
dului Muncii din Elveția — o 
însemnătate deosebită. Sala Pa
latului Expozițiilor era pavoa
zată cu panouri chemînd popu
lația geneveză și a întregului can
ton să sprijine lupta partidului 
pentru revendicări economice și 
sociale. Alte panouri, exprimînd 
spiritul internaționalist în care 
s-a desfășurat această întrunire 
festivă, înfățișau în chip elocvent, 
realizări ale țărilor socialiste.

Cei prezenți în sală au ascul
tat cu deosebit interes cuvîntarea 
rostită de tovarășul Jean Vincent, 
secretar al P.M.E.

Prin prezența lor masivă, parti- 
cipanții au confirmat încrederea 
ce o acordă partidului în acțiu
nea consecventă pentru apărarea 
intereselor oamenilor muncii din 
Elveția.

Horia LIMAN
Geneva 13

srdinea de zi, reprezentantul român, 
Constantin Ene, a subliniat că „este 
vorba de teritoriile în care se gă
sesc ultimele bastioane ale colonia
lismului contemporan".

Referindu-se la gravitatea situației 
din aceste teritorii, care a fă
cut necesară sesizarea Consiliu
lui de Securitate pentru fiecare din
tre ele, delegatul român a spus : „In
tensificarea activităților represive și 
a operațiunilor miîitare întreprinse 
de autoritățile rasiste și colonia
liste împotriva populațiilor afri
cane de pe teritoriile aflate sub do
minația lor și aplicarea a noi și noi 
măsuri care nesocotesc drepturile 
legitime cele mai elementare ale a- 
cestora suscită o profundă îngrijo
rare pentru comunitatea internațio
nală.

Mișcarea legitimă a popoarelor 
africane spre libertate și dezvoltare 
independentă face parte integrantă 
din lupta pe care forțele democra
tice și progresiste din întreaga lume 
o duc pentru apărarea celor mai 
prețioase valori ale civilizației mo
derne — libertatea națiunilor, res
pectul identității naționale ai fie
cărui popor.

în ceea ce o privește — a declarat 
în încheiere vorbitorul — România, 
care susține cu consecvență dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî în mod 
liber soarta, în conformitate cu vo
ința și interesele sale, ea este pe de
plin solidară cu lupta dreaptă a po
poarelor oprimate din teritoriile A- 
fricii australe".

IRLANDA DE NORD

SPRE RESTABILIREA 
CALMULUI

BELFAST 13 (Agerpres). — După 
o nouă serie de incidente des
fășurate sîmbătă noaptea, duminică, 
precum și în cursul, nopții spre luni 
și soldate cu trei morți și 70 de ră
niți, situația din Irlanda de nord 
tinde spre normalizare.

Primul ministru al Irlandei de 
nord, James Chichester Clark, a 
lansat duminică seara la televiziune 
un apel presant populației să se ab
țină de la noi incidente. Un impor
tant număr de case situate în cartie
rul protestant din Belfast au fost su
puse duminică unei amănunțite per
cheziții din partea militarilor brita
nici, pentru depistarea grupurilor de 
rebeli care au folosit arme de foc.

Alexei Eliseev, inginerul de bord al navei cos
mice „Soiuz-8", a mai zburat în Cosmos. In luna 
ianuarie 1969, împreună cu cosmonautul Hrunov, el 
a ieșit în spațiul cosmic, trecind în cealaltă navă, 
unde erau așteptați de Șatalov. Eliseev s-a născut 
în anul 1934, în orășelul Jizdra, de lingă Kaluga. A 
absolvit școala medie și cursurile școlii tehnice su
perioare „Baunian" la Moscova. Eliseev a obținut 
titlul de candidat în științe tehnice. Este căsătorit și 
are o fetiță in vîrstă de 9 ani.

După „Soiuz-6“ și „So- 
iuz-7“, la 13 octombrie s-a 
înscris pe orbită și „Soiuz- 
8". In jurul Pămîntului se 
rotește acum o troică spa
țială sovietică. In cea de-a 
treia navă au luat loc doi 
cosmonauți ale căror nume 
ne sînt cunoscute: Vladi
mir Șatalov și Alexei Eli
seev. Primul a fost coman
dantul navei „Soiuz-4“, iar 
al doilea, împreună cu Ev
ghenii Hrunov, a părăsit la 
16 ianuarie anul acesta 
nava „Soiuz-5“ ieșind în 
spațiul cosmic. După ce 
au examinat sistemele 
de cuplare și au ve
rificat posibilitatea înde
plinirii unor operații de 
montaj, ei au intrat în 
compartimentul navei „So- 
iuz-4“, realizînd prima 
„transbordate" pe orbită. 
Astfel, în prezent numă
rul cosmonauților aflați 
simultan în Cosmos se 
ridică Ia șapte, fapt fără 
precedent.

In cursul zborului in 
grup al celor trei nave 
pilotate se vor efectua 
complexe cercetări științi
fice simultane în spațiul 
cosmic circumterestru, con
form unui program larg: 
punerea la punct a unui 
sistem complex de coman
dă a zborului îh grup a 
trei nave cosmice, înfăp
tuirea manevrării recipro
ce a navelor pe orbite, în 
scopul rezolvării unei serii 
de probleme legate de pu
nerea la punct a unui sis
tem cosmic pilotat.

Programul de experiențe 
științifice și tehnice prevă
zut pentru actualele zbo
ruri va oferi noi date asu
pra spațiului cosmic din 
jurul Pămîntului, va con
tribui la perfecționarea 
tehnicii cosmice și la folo
sirea acesteia în scopuri 
economice.

Îndeplinind operațiile 
prevăzute în programul de 
zbor, echipajele de pe 
„Soiuz-6“ și „Soiuz-7“ au 
efectuat experiențe deose
bit de importante de navi
gație. Astfel, Gheorghi 
Șonin și Valeții Kubasov 
au elaborat o metodică vi
zuală de orientare după 
stele, care permite stabili-
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„Mai întîi, a spus d-sa, îmi este plăcut să 
constat că ceea co am scris într-un reportaj 
de anticipație, publicat în revista „Vokiug sveta" 
încă în 1955, înaintea începerii erei cosmice, 
se confirmă întocmai. Scriam atunci că pri
ma cuplare a două nave pe orbită va fi 
înfăptuită în 1968, ceea ce, după cum se știe, s-a 
și realizat, chiar în 1968. Mai spuneam că vor 
urma apoi primele experiențe de sudare a me
talelor în condițiile vidului înalt din Cosmos, 
Ia o înălțime de 200 de kilometri de la supra
fața Pămîntului. Iată că acum devine realitate și 
această previziune și la înălțimea pe care o anti
cipam atunci. Desigur, nu 
coincidență, ci de taptul 
țime oferă un regim optim 
înalt și în același timp o
centura de radiații. în ceea ce privește experi
mentarea unor metode de sudare a metalelor 
în Cosmos, cred că este evidentă, importanța 
lor deosebită pentru crearea viitoarelor stații or
bitale".

este vorba de o 
că această înăl- 
de zbor : un vid 
zonă aflată sub

Cosmonauții sovietici aflați Ia bordul navelor 
„Soiuz-6“, „Soiuz-7“ și „Soiuz-8“, au adresat 
o telegramă de salut por.oarelor țărilor so
cialiste. „De la bordul navelor cosmice „Soiuz' 
trimitem un salut fierbinte oamenilor muncii din 
țările socialismului. Să se dezvolte și să se conso
lideze prietenia și colaborarea dintre popoarele 
noastre' — se spune în telegramă.

A fost, de asemenea, adresată o telegramă po
poarelor Uniunii Sovietice.

Racheta cu nava

rea situației exacte a na
vei fără să se recurgă la 
aparatura de măsurare. In 
timpul zborului, inginerul 
de bord Kubasov a stabilit 
coordonatele navei și para
metrii orbitei, atit manual, 
cît și folosindu-se de mij
loacele de navigație de la 
bord. Pentru aceasta el a 
făcut o serie de măsurătofi 
unghiulare în raport de 
unele stele. Echipajul de 
pe „Soiuz-7“ a executat, 
de asemenea, cercetări teh
nice importante legate de 
navigația autonomă.

Zborul în grup al ce
lor trei nave cosmice a 
permis crearea unui origi
nal sistem cosmic dinamic. 
Fiecare navă are largi po
sibilități de manevrare, își 
poate modifica parametrii

orbitei la diferite înălțimi. 
Pentru executarea corecției 
orbitei, cele trei nave „So- \ 
iuz" sînt dotate cu mo
toare cu reactiv lichid. <

Cei șapte cosmonauți au 
raportat Comitetului Cen- i 
trai al P.C.U.S., Prezidiu- i 
lui Sovietului Suprem al i 
U.R.S.S. și guvernului so- i 
vietic că au trecut la în- i 
deplinirea amplului pro- i 
gram de cercetări științi- i 
fice și tehnice. Ei și-au ex- i 
primat hotărîrea de a în- < 
deplini în întregime pro- i 
gramul prevăzut. Tovarășii i 
Leonid Brejnev, Alexei i 
Kosîghin și Nikolai Pod- < 
gornîi i-au felicitat pe < 
cosmonauți. In telegrama < 
de salut se spune între al- i 
tele : „Această excepționa- < 
lă realizare în domeniul < 
cosmonauticii este o nouă < 
dovadă a înaltului nivel de ( 
dezvoltare a științei și t 
tehnicii sovietice, a inepții- < 
xabilelor posibilități crea- , 
toare ale poporului sovie- < 
tic“. ,

Un interes deosebit ( 
stîrnește acea parte din ( 
programul actualelor zbo- ( 
ruri care anunță efectua- ( 
rea unor experiențe de , 
sudare a metalelor în con- ( 
diții de vid înalt și de < 
imponderabilitate. Sînt cu- ( 
noscute tuturor metodele , 
clasice de sudură cu gaze, < 
electrică, prin focalizarea < 
unor fascicule de electroni < 
sau cu ajutorul laserilor. < 
Pe navele cosmice este i 
posibilă realizarea unei 4 
suduri calitativ superioare : <
este vorba despre așa-nu- 4 
mita sudură prin difuzie, 4 
în vid. Această metodă se 4 
caracterizează printr-un 4 
consum mic de energie și 4 
permite sudarea rezistentă 4 
a aluminiului și a unor 4 
aliaje ale lui, a cuprului, 4 
nichelului, plumbului, zin- 4 
cuiul, argintului, aurului, 4 
adică a acelor metale care 4 
pot fi sudate cu greu prin 4 
metode obișnuite. In plus, 4 
prin această metodă se 4 
realizează sudarea unor 4 
materiale cu totul diferite, 4 
cum ar fi oțelul cu sticla, 4 
argintul cu cuarțul, metale 4 
cu metaloizi. Încă un a- 4 
vantaj al vidului înalt este 4 
acela că se permite su- 4
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„Soiuz-8" la start

darea metalelor în stare 
pură, neacoperite de oxizi, 
ceea ce face să crească 
considerabil rezistența su
durilor. Se știe că în con
dițiile de pe Pămînt me
talele oxidează imediat ce 
ajung în contact cu aerul, 
iar îndepărtarea totală a 
peliculei de oxizi este 
imposibilă. Sudura în vid 
înlătură și neajunsul în
călzirii metalelor în timpul 
operației, încălzire care 
modifică structura și dău
nează rezistenței. Totodată, 
această metodă se pretea
ză ușor la automatizare, 
fapt de mare importanță 
nu numai pe Pămînt, ci 
și în Cosmos, la lucrările 
de montare a marilor sta
ții orbitale ale viitorului.
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