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„SC1NTEII" IN JU

DELHI 14 — Trimișii speciali 
Agerpres Nicolae Ionescu și 
Paul Finanțu transmit: Vi
zita în India a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
continuă să se desfășoare în 
aceeași atmosferă de cordiali- 
i-'- și prietenie care s-a ma- 

tat chiar din prima cli- 
sosirii oaspeților români 

India.
irți dimineața, eonducă- 
de stat ai României au 
prilejul să cunoască u- 
preocupări actuale ale 
gazdă în domeniul dez- 
rii și modernizării agri- 
riî, vizitînd prestigiosul 
itut indian de cercetări 
ole“ din apropierea Ca- 
si.
o soarele generos al a- 
i toamne indiene, mai 
roasă decît cea mai to- 
vară românească, coloa- 
lașinilor oficiale se în- 
tă spre ieșirea de vest a 
lui. Ca și în ziua prece- 

numeroși locuitori ai 
ului au făcut solilor 
îlui român o entuziastă
;stare de prietenie. Dra- 
de stat ale României 
lei, arborate pretutin- 
■umeroasele portrete ale 

statului român, care 
văzute pe aproape toa- 
vardele orașului, pre- 
i panourile pe care 
crise cuvintele : „Din. 
inimii urăm bun venit 
telui Consiliului de 
României", „Trăiască 
. dintre popoarele in- 
român", conferă capi- 
ene un aspect sărbă-

din oraș, coloana 
oficiale se înscrie 

■■■•> a care străbate po- 
nijlocul căruia a 
vuit orașul Delhi, 
n scurtă vreme la 
indian de cerce- 

■■ic >le“.
^ndia — în care 70 

. _jtă din populație este 
ocupată în agricultură — pro
blemele ridicate de moderni
zarea agriculturii ocupă un 
loc central. Este semnificativ 
faptul că primul obiectiv eco
nomic pe care oaspeții români 
au fost invitați să-l viziteze 
este tocmai acest institut de
cercetări agricole.

... Ora 9,15. Coloana mași
nilor oficiale pătrunde în par
cul institutului. La coborîrea
din mașini, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și lor) Gheorghe 
Maurer, însoțiți de Corneliu 
Mănescu, ministrul 
lor externe, Cornel 
ministrul comerțului 
și de alte persoane 
sînt întîmpinați de 
rul general al acestui impor
tant centru de cercetări ști
ințifice, M- Swaminathan.

afaceri- 
Burtică, 
exterior, 

oficiale 
directo-

Oaspeții români sînt infor
mați pe larg despre activita
tea acestui centru științific 
ale cărui terenuri experimen
tale se întind pe o suprafață 
de 700 ha. Cercetările în dome
niul agronomiei, economiei a- 
grare, horticulturii, patologi
ei și biochimie! plantelor etc. 
se îmbină aici cu o vastă ac
tivitate post-universitară de 
pregătire a cadrelor de spe
cialiști din domeniul agri
culturii din India, precum și 
din alte țări asiatice, africa
ne, latino-americane sau eu
ropene.

Principala preocupare a 
oamenilor de știință care lu
crează la acest institut o con
stituie aplicarea pe scară lar
gă în agricultura întregii țări 
a rezultatelor obținute aici.

Vizitînd biblioteca institutu
lui — care însumează peste 
250 000 de volume — gazdele 
prezintă oaspeților numeroase 
lucrări științifice de autori ro
mâni, publicații și documenta
ție tehnică, ca o mărturie a co
laborării rodnice dintre oame
nii de știință din cele două 
țări.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și premierul Ion 
Gheorghe Maurer sînt invitați 
apoi să viziteze o serie de te
renuri experimentale, unde se 
aplică metodele științifice re
zultate din cercetări și se pot 
observa rezultatele concrete 
obținute. Oaspeții se opresc în
delung în dreptul unui lot ex-

(Continuare în pag. a m-a)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer împreună cu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi Telefoto t AGERPRES

Convorbirile oficiale româno-indiene
Marți, la ora 11,00 a.m. (ora 

locală), la Palatul prezidențial 
„Rashtrapati Bhavan", au început 
convorbirile oficiale româno-in
diene. La convorbiri au parti
cipat președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi. Au participat, de aseme
nea, din partea română, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, ministrul comerțului exte
rior, Cornel Burtică, și alte per
soane oficiale. Din partea india
nă au participat ministrul aface
rilor externe al Indiei, Dinesh 
Singh, ministrul comerțului exte

rior și al dezvoltării, Bhagat Ball 
Ram, ministrul dezvoltării indus
triale și comerțului interior, Fakh- 
ruddin Aii Ahmed, și alte persoa
ne oficiale. în prealabil, au fost 
purtate discuții separat, pe pro
bleme de interes reciproc, îndeo
sebi din domeniul colaborării bi
laterale.

Convorbirile dintre conducătorii 
de stat ai României și Indiei au 
prilejuit un amplu și rodnic schimb 
de opinii cu privire la relațiile din
tre cele două țări, fiind eviden
țiate cu acest prilej posibilitățile și 
perspectivele dezvoltării continuu 
ascendente a colaborării și coope
rării multilaterale în domeniile po
litic, economic și tehnico-științific.

Ambele părți și-au exprimat

convingerea că vizita în India a 
președintelui Consiliului de Stat și 
a primului ministru român, ca și 
cea a premierului Indira Gandhi în 
România, reprezintă momente în
semnate în dezvoltarea bunelor 
relații între cele două state și po
poare, constituind, totodată, un e- 
xemplu de realizare în practică a 
principiilor coexistenței pașnice în
tre țări cu orînduiri sociale diferite.

Președintele Consiliului de Stat 
al României și premierul Indiei au 
abordat, de asemenea, unele as
pecte ale situației internaționale 
actuale, informîndu-se reciproc a- 
supra poziției țărilor lor în apre
cierea unor evenimente politice de 
interes general, constatînd cu sa

tisfacție existența, și în acest do
meniu, a unor afinități și puncte 
de vedere comune.

S-a subliniat, cu acest prilej, că 
modul în care au evoluat legătu
rile româno-indiene ilustrează re
zultatele pozitive pe care le pot 
avea pentru climatul internațional, 
pentru atmosfera relațiilor dintre 
state, respectarea și aplicarea prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și externe ale fiecărei țări, 
avantajului reciproc.

Convorbirile dintre conducătorii 
români și indieni s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, de profund respect reciproc.

ADUNĂRILE ANUALE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ

ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Virgil CAZACU
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Dejun oferit
de primul ministru ai indiei

Marți la amiază, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, au fost oaspeții primului mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, 
care a oferit un dejun oficial în 
onoarea lor.

Din partea română la dejun au 
luat parte Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcții

lor de mașini, Petre Tănăsie, am
basadorul României la Delhi, și 
alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, mi
nistrul de externe al Indiei, Di
nesh Singh, ministrul dezvoltării 
industriale și comerțului interior, 
Fakhruddin Aii Ahmed, ministrul 
turismului, Karan Singh, K. V. Ra- 
gunatha Reddy, ministru fără 
portofoliu, și S. Than, ambasado
rul Indiei la București.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Recepție oferită
de ambasadorul României
Marți seara, ambasadorul Repu

blicii Socialiste România în India, 
Petre Tănăsie, a oferit în grădinile 
Palatului „Hyderabad" o recepție 
cu prilejul vizitei în India a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția. 
Elena Maurer.

La recepție au participat preșe
dintele Republicii India, Varaha- 
giri Venkata Giri, primul ministru 
Indira Gandhi, președintele Came
rei populare a Parlamentului, G. S. 
Dhillon, Dinesh Singh, ministrul de 
externe, Sardar Swaren Singh, mi
nistrul apărării, Jagjivan Ram, mi
nistrul agriculturii, K. K. Shah, 
ministrul sănătății, Subhag Singh, 
ministrul căilor ferate, Narayan

Sinha, ministrul informațiilor, C. M. 
Poonaoha, ministrul oțelului și in
dustriei grele, alți membri ai gu
vernului, deputați, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în capi
tala Indiei, personalități ale vieții 
cultural-artistice, oameni de afa
ceri, ziariști.

Din partea română, la recepție 
au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Ion Morega, adjunct ai 
ministrului construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Dobra, vicepreșe
dinte al comisiei guvernamentale 
pentru cooperare economică și teh
nică, membrii ambasadei Republi
cii Socialiste România.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

In spiritul prieteniei, 
al înțelegerii 

și păcii intre popoare
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 

GEORGE-RADU CHIROVICI

Manifestare elocventă a profundu
lui democratism ce caracterizează 
viața partidului nostru, adunările 
anuale pentru dări de seamă ale 
organizațiilor de partid, ce se des
fășoară in această toamnă potrivit 
noii prevederi incluse în statut de 
către cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., constituie un moment impor
tant în procesul de îmbunătățire 
calitativă a muncii de partid, de 
creștere continuă a rolului conducă
tor al organizațiilor de partid. Iată 
de ce atît biroul comitetului muni
cipal, cît și birourile comitetelor de 
partid ale sectoarelor Capitalei a- 
cordă o atenție deosebită pregătirii 
și destășurării lor în așa fel încît să 
aducă o contribuție efectivă la re
zolvarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor actuale și de perspec
tivă în toate domeniile și, cu pre
cădere, în cel economic.

Ceea ce ne preocupă, în primul 
rînd, este de a obține ca pretutin
deni să fie înlăturată orice manifes
tare de formalism, ca fiecare adu
nare pentru dare de seamă să con
stituie un forum de analiză apro
fundată a problemelor, în cadrul că
ruia să se manifeste din plin spiritul 
de răspundere și inițiativa comuniș
tilor, să se stabilească măsuri prac
tice menite să concentreze toate for
țele spre realizarea sarcinilor ce de
rivă pentru întreprinderile și institu
țiile bucureștene din programul sta
bilit de cel de-al X-Iea Congres al 
P.C.R. în acest scop, membrii comite
tului municipal și ai comitetelor de 
partid ale sectoarelor, ca și alți acti
viști de partid au fost repartizați pe 
întreprinderi și instituții, pentru 
a participa efectiv Ia pregăti
rea și desfășurarea adunărilor 
de dări de seamă. Pentru ca 
această repartizare să nu se trans
forme într-un act formal s-a ținut 
seama ca fiecare tovarăș să meargă 
în acele unități pe care le cunoaște 
cel mai binei urmărim îndeaproape 
ca sprijinul acordat birourilor or
ganizațiilor de bază și comitetelor 
de partid să fie cît mai concret, 
avînd însă grijă ca el să nu se 
transforme — așa cum s-a întîmplat 
în unele cazuri în trecut — într-o 
tutelare măruntă, ci dimpotrivă să

contribuie la dezvoltarea inițiativei, 
la soluționarea în mod de sine stătă
tor, în lumina politicii partidului, a 
sarcinilor ce revin unităților respec
tive.

Considerăm că prima condiție a 
eficienței acestor adunări o consti
tuie orientarea judicioasă a dezbate
rilor, in așa fel încît ele să fie axate 
pe problemele majore, de cea mai 
mare actualitate. în acest sens, co
mitetele de partid și birourile orga
nizațiilor de bază din unitățile in
dustriale, din construcții și trans
porturi au fost îndrumate să situeze 
in centrul dezbaterilor examinarea 
aprofundată, multilaterală a modu
lui în care se realizează prevederile 
pianului de stat pe anul curent, a 
tuturor aspectelor referitoare la asi
gurarea condițiilor necesare îndepli
nirii ritmice, încă din prima zi, a 
obiectivelor fixate pentru anul 19Î0. 
In cadrul acestor adunări se va fața 
o temeinică analiză a rezultatelor 
obținute în activitatea de partid, e- 
conomică și social-culturală, a lipsu
rilor existente, a cauzelor care le ge
nerează și se vor stabili măsuri 
concrete pentru mobilizarea tuturor 
comuniștilor și a celorlalți oameni ai 
muncii în vederea realizării cu suc
ces a sarcinilor ce le revin din ra
portul prezentat da tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Este pe deplin justificată atenția 
pe care o acordă organizațiile de 
partid nominalizării producției anu
lui viitor, încheierii contractelor, îm
bunătățirii tehnologiilor de fabrica
ție, pregătirii documentațiilor tehnice 
și asigurării condițiilor de lucru pe 
timp friguros pe șantierele de cons
trucții. Cu prilejul instruirii birou
rilor organizațiilor de bază și a comi
tetelor de partid s-a atras atenția că 
esențialul în desfășurarea adunărilor 
este ca ele să conducă la adoptarea ce
lor mai corespunzătoare măsuri pentru 
soluționarea problemelor specifice 
locului de muncă. Indicațiile date 
urmăresc ca, încă în cursul elaborării 
dărilor de seamă, să se acționeze pen
tru a determina comitetele de direcție, 
comitetele sindicatelor, ale organi-

(Continuare în pag. a V-a)
In biroul președinte

lui Indiei am văzut in
tr-o vitrină o piatră, o 
piatră oarecare, la fel 
ca toate pietrele de pe 
lume, dar care are o 
istorie a sa anume — 
este o piatră culeasă 
de pe Everest în acea 
zi din 1953 cînd, pen
tru intîia oară, oame
nii au atins cea mai 
înaltă culme a plane
tei lor. Șerparul 
Tengsi, unul dintre e- 
roii acelei zile, a tri
mis-o președintelui In
diei ca o mărturie a 
unei victorii de preț a 
umanității, o victorie a 
dirzenlei, curajului și 
perseverenței omului. 
Această piatră mai 
simbolizează parcă și 
altceva : Sarcina grea 
de a făuri o viață nouă 
pentru mai bine de o 
jumătate de miliard de 
oameni.

Privesc piatra de pe 
culmea Everestului. Si 
acolo omul a avut de 
înfruntat vitregii și a 
învins. Va învinge și 
aici, pentru că India 
este o țară ale cărei e- 
nergii sînt eu fiecare an

tot mai mult puse in 
valoare. Țara este am 
gajată pe drumul as
cendent al mobilizării 
resurselor ei, al trans
formărilor înnoitoare.

Am avut o dovadă 
grăitoare a acestui fapt 
in cursul zilei de marți, 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
cu ceilalți oaspeți ro
mâni, a vizitat Insti
tutul indian pentru 
cercetări agricole. Con
ducătorilor români 
le-au fost prezentate 
cele mai valoroase re
zultate obținute de in
stitut, in ceea ce pri
vește îmbunătățirea 
soiurilor de plante și a 
metodelor de cultiva
re, ameliorarea rase
lor de animale, per
fecționarea uneltelor 
și mașinilor agricole. 
Specialiștii care lu
crează aici au arătat că 
institutul este o ade
vărată universitate a 
agriculturii indiene, o- 
rientată spre creșterea 
nivelului de trai al 
maselor. Am avut o 
imagine concretă a

vastelor acțiuni între
prinse pe toate planu
rile pentru a dinami
za economia țării, a o 
aduce, in ansamblul ei, 
la nivelul pe care rea
litățile contemporane 
il cer.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intere
sat îndeaproape de 
cercetările care se în
treprind aici, de roa
dele lor. Specialiștii 
indieni au dat explica
ții amănunțite, au 
prezentat mostre ale 
soiurilor de plante și 
ale raselor de anima
le care s-au născut ca 
urmare a strădaniilor 
lor. Peste tot, am pu
tut admira competența 
pe care o dovedesc, 
pasiunea pe care o de
pun în munca lor. Am 
avut în fața ochilor i- 
maginea Indiei la
borioase, a acelei In
dii care, de la cîștiga- 
rea independenței na
ționale, merge cu pași 
hotăriți pe drumul
(Continuare 
în pag. a V-a)
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ 
CU EL ÎNSUȘI...

• - Cît îmi dați ? - Dar dumneata, 
colega, cit dai societății ?

• De ce încolțesc confuzii pe terenul...
- clarității

®. . . Asa cum alti dascăli, în condiții
mai grele, ne-au ridicat pe noi“
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0 SĂPTĂMÎNĂ ÎN LEGĂTURĂ CU GENERALIZAREA EXPERIMENTĂRII 
NOULUI SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARII

LOR ÎN AGRICULTURĂ

I

„Studex" 
în acțiune

9

Pe linia modernizării învăță- 
naîntului. Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași a pus, recent, la 
dispoziția studenților, elevilor 
și cercetătorilor, un laborator 
de învățămînt programat. Func
ționarea sa este asigurată de un 
aparat original pentru studiere 
ji examinare — „Studex". In
ventat și proiectat de inginerul 
Ilie Leizer. de la Universitatea 
ieșeană, aparatul „Studex", 
asigură examinarea simultană 
a 30 de studenți. El efectuează 
în trei secunde următoarele o- 
perații : afișajul optic al notelor 
la profesor, înregistrarea indivi
duală a notelor în sumatoare, 
înregistrarea statistică a note
lor, comunicarea notei obținute 
fiecărui student, comunicarea 
răspunsului exact întregii clase 
după înregistrarea notelor. Re
alizat în întregime cu elemente 
electromagnetice fabricate ,1a 
noi în țară, laboratorul este u- 
tilizat pentru specialitățile : ma
tematică, geografie, 
chimie. A trecut deci 
nul" cu notă maximă, 
rîndul studenților.

fizică și
,exame- 

eAcum

Cine sapă
groapa... 
porumbului
Angajîndu-se paznic de noap

te la Întreprinderea agricolă de 
stat din Giurgiu, Mihai Năi- 
peanu, din strada Soarelui nr. 83 
(municipiul Giurgiu), s-a gindit 
să se chivernisească. Si ce cre
deți că i-a trecut prin minte ? 
Citeva nopți de-a rîndul a săpat 
la marginea tarlalelor trei gropi 
mari în care a ascuns aproape 
patru tone de porumb. Dar, cine 
sapă groapa... porumbului nu se 
poate să nu „pice". Așa s-a 
petrecut și cu protagonistul în- 
tîmplării. Cu atîta porumb, atîmplării. Cu atîta porumb, 
pus-o de mămăligă !

Cum
circulați 
noaptea ?

deîntrebarea nu-I lipsită 
sens. S-au petrecut multe acci
dente din vina unor pietoni ca
re circulau, noaptea, pe șosele, 
lăsînd prudența pe seama șo
ferilor. Bunăoară, un grav acci
dent de circulație s-a produs 
într-una din nopțile trecute în 
comuna Căzănești, județul Vîl- 
cea. Autocamionul 22-B-2487 
condus de Ion Stamate, a intrat 
în plin într-un grup de nuntași, 
omorînd o persoană și rănind 

----------- ~-------   pe un
grav alte patru. Circulația 
-.imp de noapte presupune 
plus de atenție.

Dați-o mai 
hăis!

Cițiva îngrijitori de animale 
de la cooperativa agricolă de 
producție Horia (județul Neamț) 
au vrut să termine mai re
pede păscutul animalelor. A- 
veau oamenii alte treburi „ur
gente". Așa se face că au mi
nat vacile direct pe o tarla cu 
lucernă. Și intr-adevăr, le-au... 
terminat repede. Animalele s-au 
intoxicat. Medicul veterinar a 
reușit să salveze o parte din ele. 
Insă zece vaci (pină acum !) au 
fost sacrificate. Ce să mai zici ? 
Cu așa păstori nu-i exclus ca 
respectiva cooperativă să ră- 
mină fără patrupede. Cu mă
surile dați-o mai „hăis" că in 
„cea"... e lucernă.

„Astralul" 
e în aer!

Responsabilul hotelului „Ber
bec" din Ploiești era disperat. 
De citeva zile, din camerele ho
telului dispăreau ba un tran
zistor, ba o mașină de ras e- 
lectrică, un ceas de aur 
cîte și mai cîte. Un „om 
zibil" opera în stil mare, 
cent, misterul a fost 
legat. „Invizibilul" era 
gil Giuglea, chitarist, 
dintre cei cinci membri 
chestrei „Astral" care descinse
se, de citeva zile, la hotelul plo
ieștean. Fura diferite obiecte, 
apoi își ocupa locul în orches
tră, primind aplauzele consuma
torilor. Șeful orchestrei susține, 
în fața organelor de anchetă, că 
nu știa nimic despre cei de-al 
doilea „talent" al colegului său 
Tot ce se poate. Numai că asu
pra șefului „astralilor" s-au gă
sit — chipurile cumpărate — un 
aparat de radio cu tranzistori 
și o mașină de ras electrică, 
dispărute din camerele hotelu
lui. Se pare deci, că dumnealui, 
chitaristul, își interpreta „parti
tura" cu măiestrie, iar 
membri ai orchestrei— îi 
tau

- Și invi-
Re- 
dez-
Vir- 
unul 

ai or-

unii 
cîn-

în strună !
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TERMINAREA ÎNSĂMlNȚĂRILOR
iubețul bihor întărirea disciplinei,

lichidarea risipei de forțe 
ar fi mai folositoare 

decît declarațiile optimiste
Tn județul Bihor, semă

natul trebuia să se încheie 
în fiecare unitate agricolă, 
în decurs de 8—10 zile. Dar 
iată că acum, după aproa
pe o lună de zile de la în
ceperea lucrărilor, din su
prafața prevăzută a se cul
tiva cu grîu și secară In 
cooperativele agricole s-au 
însămânțat numai 73.0 la 
sută.

De la bun început trebuie 
subliniat că la reprezentan
ții organelor agricole jude
țene se manifestă un opti
mism exagerat cu privire 
Ia posibilitatea încadrării 
lucrărilor de semănat în li
mitele timpului optim. Iată 
ce ne-a declarat în legătu
ră cu aceasta tov. ing. 
Gheorghe Laza, directorul 
Direcției agricole județene 
Bihor: „Insămînțările se

desfășoară din plin. Cea 
mai mare parte din grîul 
însămințat a răsărit și se 
prezintă bine. ' tn general, 
în județul nostru s-a reali
zat săptămînal circa 25 la 
sută din plan. Deci, în săp- 
tămîna aceasta vom termi
na semănatul. Tov. ing. 
Vasile Dragoș, președintele 
Uniunii județene a coope
rativelor agricole de pro
ducție, afirma, de asemenea, 
că : „Pînă la sfîrșitul săp- 
tâmînii vom termina însă- 
mînțările de toamnă". Este 
susținut de fapte acest op
timism ? Pe toată durata 
campaniei, cu excepția u- 
nei singure săptămîni, rit
mul a fost necorespunză
tor. Astfel, la 28 septem
brie se însămînțaseră 18 la 
sută din suprafețele prevă
zute a se cultiva cu grîu | 
la 2 octombrie procentul a

săltat la 43 la sută, ca la 
9 octombrie, datorită scăde
rii ritmului de lucru, pro
centul să crească numai 
cu 20 la sută, ajungînd la 

63 la sută, iar acum să fie — 
așa cum s-a mai arătat — 
73,6 la sută. Au mai rămas 
6 zile din timpul optim de 
semănat, iar numeroasele 
defecțiuni care se semna
lează pe teren ar trebui să 
determine, în sfîrșit, orga
nele agricole ca să ia mă
suri îrr vederea grăbirii lu
crărilor.

In primul rînd, se cere 
ca mijloacele mecanizate 
din unitățile care au ter
minat semănatul să fie re
partizate acolo unde lucră
rile au rămas !n urmă Și 
trebuie spus că sînt nu
meroase cooperative agri
cole care au terminat se

mănatul — Mădăraș, Ro
șiori și altele — unde griul 
a răsărit. însă prea puține 
tractoare au fost trimise 
în unitățile care au urgentă 
nevoie de ajutor ; mai ales 
cele din zona de deal unde 
— așa cum afirma preșe
dintele uniunii cooperatis
te — există mai puține 
tractoare La cooperativa 
agricolă din Ceica, de e- 
xemplu, mai sînt necesare 
10 tractoare Ia cea din 
Hidișelul de Dobrești — 5 
tractoare etc. Faptele ara
tă că direcția agricolă nu 
a luat măsuri pentru ca 
toate tractoarele să fie fo
losite din plin. Luni, la 
orele 12, la secția nr. 9 a 
I.M.A. din Cefa se aflau 
8 tractoare, din care 4 erau 
defecte, iar 4 nu aveau 
tractoriști. Sîmbătă, patru 
tractoriști au plecat acasă 
și luni la prînz încă nu ve
niseră la lucru. Și acestea 
nu sînt singurele semne ale 
unei proaste organizări a 
muncii la I.M.A. Cefa. în 
afară de faptul că de multe 
ori tractoriștii vin la lucru 
cu întîrziere, acum, în pli
nă campanie, inginerul Flo
rian Drimbe. directorul 
I.M.A.-Cefa, a pus 3 trac
toriști... să construiască zi
duri. Cînd tov. Gheorghe 
Laza, directorul direcției 
agricole, afirma că „pînă la 
20 octombrie vom fi gata", a 
socotit, evident, că și a- 
ceste forțe și altele care se

irosesc în mod nepermis 
vor lucra din plin.

Una dintre cele mai ur
gente lucrări este elibera
rea terenurilor de. culturile 
tîrzii care se însămînțează 
cu grîu. Or, în multe locuri, 
recoltatul porumbului și 
tăiatul cocenilor se desfă
șoară foarte încet. La coo
perativa agricolă din co
muna Mihai Bravu, grîul a 
fost amplasat în mare parte 
pe terenurile ocupate de 
porumb. întrucît recoltatul 
a întîrziat, mecanizatorii 
pierd mult timp prețios aș- 
teptînd eliberarea terenu
lui. Am dat numai un sin
gur exemplu din zecile de 
acest fel. Că și în alte 
locuri situația este identi
că, o dovedește faptul că, 
în cooperativele agricole 
din județ, porumbul n-a 
fost cules nici pe jumătate 
din suprafață.

Pentru terminarea grab
nică a semănatului și a ce
lorlalte lucrări agricole de 
toamnă sînt necesare mă
suri practice, urgente, care 
să ducă la înlăturarea ma
nifestărilor de indisciplină 
din unele unități, la folosi
rea cu randament maxim a 
tractoarelor și a forței de 
muncă. Acestea ar avea 
mai mare valoare decît de
clarațiile optimiste.

Aurel POP
corespondentul „Scînteii"

fflll H MERS

agricultură a stîrnit un viu interes în rîndul specialiștilor, mecani
zatorilor și altor lucrători care beneficiază de prevederile acestei 
hotărîri. Exprimîndu-și mulțumirea față de această măsură, care 
decurge din documentele celui de-al X-lea Congres al partidului 
privind ridicarea nivelului de trai al tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii din țara noastră, numeroși ingineri agronomi și zooteh- 
niști din cooperativele agricole, medici veterinari, lucrători din 
întreprinderile agricole de stat și cele pentru mecanizarea agricul
turii se angajează să-și înzecească eforturile pentru a contribui în 
mai mare măsură la progresul agriculturii noastre.

Hotărîrea respectivă prevede o creștere medie a salariilor de 
20,6 la sută pentru specialiștii care își desfășoară activitatea în 
cooperativele agricole. în felul acesta se asigură o corelare mai bună 
a salariilor specialiștilor din aceste unități cu ale celor care 
lucrează în întreprinderile agricole de stat. Pe baza hotărîrii con
siliilor de conducere din cooperativele agricole, pentru contribuția 
adusă la realizarea planului, specialiștii vor primi o retribuție de 
15 la sută din valoarea zilelor muncă cuvenite președintelui, iar 
pentru depășirea sarcinilor de producție o retribuție suplimentară 
la nivelul celei primite de președinte. Toate acestea au avut un larg 
ecou în rîndurile specialiștilor din cooperativele agricole. în scrisori 
adresate redacției, ei se angajează să contribuie la sporirea producției 
și dezvoltarea acestor unități.
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recoltatul și transportul cartofilor?
In. cooperativele agricole 

din județul Harghita, po
trivit situației centraliza
te la direcția agricolă 
pînă la data de 12 octom
brie, recoltatul cartofilor 
a fost efectuat pe 6 300 hec
tare, reprezentînd 53 la 
sută din suprafață. Mai 
avansate la această lucra
re sînt cooperativele din 
Cozmeni, Bancu, Păuleni, 
Păuleni-C'iuc, Sînmartin, 
Toplița-Ciuc, Tușnad-Sat 
și altele din zona Ciucu- 
lui unde sînt și cele mai 
mari suprafețe cultivate, 
în aceste unități se remar
că hărnicia cooperatorilor, 
buna organizare a muncii, 
preocuparea pentru ca în
treaga recoltă să fie pusă' 
la adăpost de intemperii.

în cadrul raidului am vi
zitat și alte unități care 
se situează cu mult sub 
media realizărilor .din ju
deț, Cooperativa agricolă 
din Frumoasa a recoltat 
cartofii de pe numai 130 
ha din cele 315 cultivate. 
De asemenea, la cooperati

va agricolă vecină, Mihăi- 
Ieni, din 220 hectare s-au 
scos cartofii doar de pe 
75 hectare. împreună cu 
tovarășul loan Medreșan, 
instructor- al Uniunii Nați
onale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, ne-am 
deplasat în unități unde 
sînt invocate „calamități
le" pentru a justifica de ce 
balanțele privind cartofii 
sînt mult reduse față de ce
le inițiale. Ce am constatat 
Ia Ciceu ? Pe tarlaua de
numită „Grădina-lungă" un 
grup de oameni strîngeau 
cartofii rămași nerecol
tați. Aceștia erau veniți 
din alte locuri. Și aveau 
ce „ciupi" fiindcă de pe 
această parcelă s-ar mai 
putea recolta 3 000—4 000 
kg la hectar. Așadar, pu 
calamitățile naturale, ci ri
sipa și „ciupeala" sînt a- 
devăratele cauze care duo 
la nerealizarea prevederi
lor privind livrarea carto
filor.

Lipsa de gospodărire a 
fondului de cartofi în u-

nele cooperative se mani
festă și sub alte forme. 
Din cauza neorganizării 
transportului de pe cîmp, 
la cîntarul cooperativei 
și, în continuare, la I.L.F. 
Miercurea Ciuc (gara Ci
ceu) în ziua de 9 octombrie 
a fost posibil ca două ca
mioane cu cartofi să nu 
treacă prin cîntarul C.A.P. 
Ciceu. Se mai întîmplă, 
de asemenea, ca grămezile 
de cartofi mărunți sau tă- 
iați să nu fie transportate, 
fiind supuse degradării. în 
cooperativele Toplița-Ciuc, 
Racu etc. după prima cule
gere mai rămîn 1 000—3 000 
kg cartofi la hectar, care 
se bagă sub arătură. La 
cooperativa Racu, ing 
Francisc Szucs ne spune 
că cooperativa are în plan 
să livreze la contract 890 
de tone cartofi, dar po
trivit ultimelor evaluări nu 
se vor livra decît 20 de 
tone. Aflăm totodată că 
din cele 135 hectare culti
vate cu cartofi, 52 hectare 
au fost calamitate. Ne în

dreptăm spre aceste parce
le. într-adevăr, aici pro
ducția este foarte mică, 
dar nici aceasta nu este în
că strînsă. De asemenea, pe 
suprafețele recoltate sînt 
cantități apreciabile de 
cartofi Ce se întîmplă cu 
acestea ? „Nu merită să 
băgăm forță de muncă 
pentru adunarea cartofi
lor ce au mai rămas 
după prima recoltare", — 
ne spunea inginerul. Este 
o practică dăunătoare, o 
încercare de a justifica ri
sipa. Curios este faptul că 
în loc să organizeze strîn- 
gerea fiecărui tubercul, 
inginerul a crezut de cu
viință să se folosească tur
ma de oi pentru a consuma 
cartofii rămași pe cîmp. 
„Oile sînt tare harnice — 
ni s-a spus — și folosesc nu 
numai tuberculii scoși la 
suprafață, ci scormonesc 
și pe cei care sînt încă în 
pămînt". Or fi harnice oile 
la scormonit, dar de ce 
sînt puse la scosul carto
filor, cînd acum există iar
bă destulă pe pajiști ? Pe 
o tarla dată în grija mem
brilor brigăzii a treia, deși 
lucrările se desfășoară sub 
directa îndrumare a preșe
dintelui cooperativei, o 
parte a recoltei rămîne ne- 
culeasă pe pămînt.

Potrivit recomandărilor

date, cooperativele din ju
deț trebuie să dea priorita
te lucrărilor de însilozare 
a cartofilor de sămînță ne
cesari producției anului vi
itor. Dar și această impor
tantă lucrare este tergi
versată în unele cooperati
ve. Ținînd seama că timpul 
este foarte înaintat, că au 
apărut nopțile geroase, 
este nevoie ca recoltatul și 
transportul să fie intensi
ficate pentru a evita pier
derile. Or, pînă acum din 
cele 34 412 tone cartofi 
contractați s-au livrat nu
mai 5 095 tone. Este nevoie 
să se folosească cu întrea
ga capacitate mijloacele 
mecanice de recoltare și de 
transport, să se organizeze 
temeinic munca pentru a 
mări viteza zilnică la recol
tat și a asigura predarea 
cartofilor contractați. Di
recția agricolă și uniu
nea cooperatistă județeană 
trebuie să acționeze ener

gic pentru îndreptarea si
tuației existente, să spri
jine eficient cooperativele 
agricole rămase în urmă, să 
coreleze mai judicios ac
țiunile de recoltare cu ce
le privind transportul, de
pozitarea și livrarea pro
ducției.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii"

In scrisoarea soților Sofia și 
Constantin Berindei, ingineri la co
operativa agricolă din Reteag, ju
dețul Cluj, se arată : „Am venit 
direct, de pe băncile institutului în 
cooperativa ■ agricolă, minați de do
rința de a da societății cît mai 
mult din ceea ce am învățat în .anii 
studenției. Cooperativa agricolă abia 
luase ființă. Prima sămînță arunca
tă pe ogoarele unite a fost cea adu
nată de la cooperatori. Au trecut 
de atunci mai bine de 8 ani. Succe
sele obținute îrf acești ani se dato- 
resc hărniciei cooperatorilor, spriji
nului multilateral primit din partea 
statului, priceperii consiliului de 
conducere de a organiza treburile 
obștești, care se îmbină cu cunoș
tințele noastre, ale specialiștilor. 
Sintetizînd economic activitatea co
operativei noastre merită subliniate 
citeva cifre. Valoarea producției glo
bale Ja 1Q0 de hectare a crescut de la 
320 000 lei în 1965, la peste 500 000 lei 
în anul trecut, iar valoarea proprietă
ții obștești la suta de hectare de la 
236 000 la aproape 356 000 lei. Va
loarea zilei-muncă s-a ridicat și ea 
de la 14 la 21 de lei. Noi apreciem ca 
fiind foarte bună prevederea din 
hotărire, care arată că. veniturile 
specialiștilor trebuie neapărat lega
te de obținerea unor producții spo
rite de cereale, legume, plante teh
nice, carne etc.- Specialiștii au fost 
trimiși în cooperativa agricolă pen
tru ca, prin munca lor de îndruma
re, de promovare a metodelor știin
țifice în toate sectoarele, să determi
ne creșterea producției la nivelul în
zestrării tehnice și ajutorului pe care 
cooperativele îl primesc de la stat. 
Prevederile hotărîrii, asigurînd o răs
plată după efortul și calitatea mun
cii depuse de fiecare, vor cointeresa 
și mai mult pe specialiști în crește
rea producției vegetale și animale. 
Acestei griji noi îi vom răspunde 
printr-o muncă tenace, făcută cu 
răspundere, pentru valorificarea mai

El O E O ®
Pentru acest an. Ministerul In

dustriei Chimice a repartizat can
titatea de polietilenă de înaltă pre
siune necesară Ministerului Indus
triei Ușoare intr-un mod cu totul ne
rațional pe trimestre, alocînd peste 
50 la sută în contul ultimelor trei 
luni ale anului. Randamentul scă
zut cu care unele întreprinderi ale 
industriei ușoare, lipsite de materie 
primă, au lucrat o perioadă impor
tantă a anului, este doar o primă con
secință a acestui mod defectuos de 
a eșalona livrarea polietilenei de 
înaltă presiune ; alte consecințe au 
apărut în relațiile industriei ușoare 
cu comerțul. Paradoxal, dar nici 
acum industria chimică nu-și res
pectă integral contractele la pro
dusul amintit ț se aduc justi
ficări că de vină ar fi Com
binatul chimic din Pitești, care nu a 
intrat la timp în funcțiune, ca și 
cum acest combinat nu ar aparține 
tot Ministerului Industriei Chimice.

Ce cauze și cine determină aceas
tă nedorită transformare a reparti
țiilor și contractelor în simple petice 
de hîrtie 7 Mecanismul deteriorării 
relațiilor contractuale este foarte în
tortocheat. Ca un labirint. Iată cum 
se intră în el... La sfîrșitul lunii au
gust a.c. mulți furnizori din industria 
chimică au primit această dispozi
ție scrisă :

„Conform ordinului... veți livra 
întreaga producție de carbid nu
mai la export, începînd de azi, 
29. 08. 1969 și pînă la 1 septembrie 
inclusiv, cu excepția Combinatului 
chimic Craiova, unde veți livra cîte 
10 tone zilnic. Răspundeți de neexe- 
cutare !“ Semnat : Direcția generală 
de aprovizionare și desfacere din 
Ministerul Industriei Chimice, di
rector general ing. Aurel Nițulescu. 
Ce echivalent i s-ar putea găsi a- 
cestei dispoziții părtinitoare, care 
nesocotește interesele beneficiarilor 
interni ?

— Este o misivă . nejustă, cu 
caracter abuziv, care a anu
lat o repartiție inițială și, deci, 
și un contract stabilit și a dat multă 
bătaie de cap întreprinderilor con
sumatoare de carbid din Ministerul 
Industriei Constructoare de Mașini, 
printre care uzinele „23 August" din 
București, „ProgresuT'-Brăila, U M. 
Timișoara, „Vulcan“-București (A- 
precierea aparține tov. ing. Petre 
Pătrașcu, consilier la D.G.A.D. din 
M.I.C.M.) Mai mult — ne spunea 
consilierul — cu ce drept, Ministerul 
Industriei Chimice și Combinatul 
chimic Tîrnăveni, furnizorul princi
pal al carbidului, au redus cotele

din acest material pentru unitățile 
noastre T

Ne-am deplasat la Tîrnăveni, pe 
urmele misivei. L-am întrebat pe 
tov. Eugen Szabo, șeful serviciului 
desfaceri al combinatului, care este 
situația exportului de carbid ?

— Excelentă, avem depășiri consi
derabile.

— Generate de neonorarea contrac
telor către beneficiarii interni ?

— ...Am primit un ordin și îl e- 
xecutăm ; Direcția de aproviziona
re și desfacere a ministerului nostru 
este suverană.

Discutăm la D.G.A.D.-ul Ministeru-

derile beneficiare Au făcut plîngeri 
doar organele de resort din con
strucția de mașini...

— în ce proporție și-a îndeplinit 
industria chimică planul la export ? 
Care este situația în acest domeniu ?

— Nu prea bună...
— Și atunci...... soluția" cu carbi

dul ?
— Folosim orice mijloc ca să în

deplinim planul. Carbidul este cău
tat pe piața externă.

Desigur, nimeni nu contestă efor
turile forurilor de resort din - Minis
terul Industriei Chimice de a asi
gura îndeplinire^ planului la ex-

producție. „Un încurcă lume", cum 
se exprima cineva.

Despre ce este vorba : pentru 
anul 1969, construcția de ma
șini a solicitat industriei chimice, 
prin specificațiile inițiale de mate
rii prime și materiale (semnate — 
după cum ni s-a spus — tot de tov. 
adjunct al ministrului ing. N. Teo- 
dorescu) 14 000 tone de lacuri și 
vopsele pe bază de ulei și 1 360 tone 
nitrolacuri. Cifrele depășeau unele 
posibilități de fabricație ale M.I Cil
ului ; ca urmare a început tîrguia- 
la. Dar M.I.C.M.-ul nu a cedat de
loc, nu și nu, are nevoie de peste

RESPECTAREA
DISCIPLiHEI CONTRACTUALE
un imperativ economic

lui Industriei Chimice, în biroul tov. 
Ernest Erdlis, adjunctul directoru
lui general

— Cunosc situația restanțelor la 
carbid către întreprinderile construc
toare de mașini. Ni s-a ordonat să 
activizăm exportul, fără să generăm 
însă greutăți producției beneficiari
lor. Rămînerile în urmă vor fi lichi
date în cursul acestui trimestru. 
Toată lumea a fost mulțumită

— Cum mulțumită, cînd tov con
silier Pătrașcu ne-a spus că acești 
beneficiari au avut și au mari greu
tăți în realizarea planului, datorate 
lipsei carbidului, iar un adjunct al 
ministrului industriei constructoare 
de mașini, tov ing N Teodorescu, 
a făcut intervenții în vederea anulă
rii ordinului ?

— Da, este drept, s-au făcut în- 
timpinări, dar nu de către întreprin-

port. Aceasta este o îndatorire pri
mordială a fiecărei întreprinderi și 
a fiecărui minister Numai că la 
direcția generală amintită domnește, 
în acest sens, o ciudată concepție. 
Se folosește practica de a îndeplini 
planul cu... de unde pică ; puțin de 
ici, puțin de colo și uite așa se 
acoperă marile „goluri" Uneori, 
sarcinile de plan precise sînt elu
date. iar contractele încheiate de
vin brusc ficțiuni. Deci, nu în- 
tîmplător, încălcarea disciplinei de 
plan și contractuale a devenit 
un mod de a fi al unor uni
tăți și foruri de resort din industria 
chimică
Continuînd investigațiile anchetei, 

am Intîlnit și o altfel de situație în 
relațiile contractuale : aceea în care 
beneficiarul se dovedește a fi un 
necunoscător al propriilor nevoi de

15 000 tone lacuri și vopsele. Pînă 
la urmă, s-a ajuns la un acord, pe 
baza căruia s-a emis repartiția. Nu 
a trecut, însă, multă vreme și 
M.I.C.M.-ul, cel cu „marile" nevoi 
de lacuri și vopsele, a făcut o pri
mă renunțare : nu-i mai erau nece
sare peste 1 300 tone lacuri și vop
sele, pentru care a solicitat anularea 
comenzilor Anulare acceptată, cu 
greu, dar acceptată de industria 
chimică. Dar iată că în trimestrul III, 
dim nou, M.I.C.M.-ul a renunțat la 
unele cantități de lacuri și vopsele, 
pentru care insistase inițial atît de 
mult, anularea respectivă prilejuind 
de data aceasta discuții mult mai a- 
prinse. Și, ca și cum ar fi vrut să de
monstreze că ar fi Jcampion" al ha
zardului, pentru trimestrul IV al anu
lui M.I.C.M.-ul face o nouă renunțare, 
lăsînd consternată, prin girul tov. 
adjunct al ministrului industriei con

strucțiilor de mașini, ing. N. Teodo
rescu, o întreagă direcție generală 
din M.I.Ch., adică Direcția generală 
de aprovizionare și desfacere.

— în anul 1970 situația tinde să 
se repete — ne spunea tov. Ernest 
Erdos. Din nou. în fața posibilități
lor noastre limitate, M.I.C.M.-ul in
sistă în ce privește marile lui necesi
tăți. Că exagerează, o dovedește și 
faptul că întreprinderile sale nu aco
peră încă cu comenzi repartițiile deja 
eliberate către furnizorii din sectorul 
nostru. Și atunci, mă întreb eu — 
întrucît cazuj nu este singular și re
levă o cunoaștere total neprecisă a 
nevoilor de producție de către 
factorii de răspundere din industria 
construcțiilor de mașini — nu era 
drept să procedăm și noi așa în 
chestiunea carbidului ? Ce certitudi
ne aveam că întreprinderile construc
toare de mașini au nevoie de cît 
carbid s-a cerut ?

— îmi convine mult mai bine, ne 
relata tov. Ernest Erdos, să fiu ac
ționat în arbitraj, decît să nu înde
plinesc planul la export

Iată, pentru explicație, o soluție a 
Arbitrajului de Stat, î.ntr-un aseme
nea caz caracteristic. Nu au fost livra
te întreprinderii de aprovizionare a 
municipiului București nici o piesă de 
schimb pentru macaralele grele de 
către întreprinderea de aproviziona
re cu utilaj și piese de schimb, tot 
din Canitală (piesele de schimb sînt 
fabricate la Uzina mecanică din Ti
mișoara). Furnizorul bucureștean a 
fost penalizat astfăl : arbitrajul a 
hotărît admiterea acțiunii cu plata 
sumei de 181 lei pentru întîrzierea 
în livrări, de 1 433 lei penalizări da
torită ne.livrării produselor pînă Ia 
sfîrșitul anului- și a încă 24 lei chel
tuieli de arbitraj. Deci, macarale în 
valoare de zeci de milioane lei nu 
au lucrat pentru că nu au avut 
piese de schimb, iar întreprinderea 
care avea datoria să onoreze cere
rea beneficiarului, dată în judecată 
pentru incorectitudine economică, a 
„plătit" statului doar circa 1 500 lei, 
sumă inclusă în prețul de cost al 
producției.

Trai pe vătrai ! Cum să nu-și per
mită furnizorii încălcarea discipline^, 
contractuale într-un cadru atît de to
lerant ?. De ce se întîrzie atît ca 
adoptarea unei noi reglementări, 
cînd situația practică a respec
tării contractelor economice cere 
o intervenție cît mai rapidă și 
hotărîtă din partea legiuitorului, a 
Comitetului de Stat al Planificării ?

Dan POPESCU

bună a rezervelor de care dispun 
cooperativele agricole".

Tov. Elisabeta Ogrin, inginer a 
gronom în cooperativa agricolă din 
Bucov, județul Prahova, arăta 
mătoarele :

„Recenta hotărîre a Consiliului de 
Miniștri este un stimulent mate
rial care ne incumbă nouă, specialiș
tilor, obligații sporite pe linia reali
zării unor producții și mai bogate 
de cereale, de carne, de lapte. 
Cooperativa agricolă din Bucov n-a 
fost dintotdeauna puternică ca azi. 
An de an, printr-o muncă de orga
nizare temeinică, printr-o grijă mare 
pentru calitatea lucrărilor efectuate, 
prin găsirea unor mijloace eficace 
de cointeresare, am mai urcat cîte o 
treaptă. Anul trecut am realizat ve
nituri de circa 9 milioane de lei | 
anul acesta se prelimină ca ele să 
depășească 10 milioane. Pe lîngă 
munca harnică a cooperatorilor și 
sprijinului multilateral acordat ide 
stat, aceste rezultate se datoresc și 
muncii specialiștilor. Ingine>-il;''>ca 
reprezentant al statului în - , opera
tiva agricolă — așa socotesc cb nu 
trebuie și n-are voie să fie t>n spe
cialist rupt de celelalte preocupări 
economice ale unității respective. El 
are datoria să vegheze nu numai ca 
unitatea să obțină producții mari, 
să prospere, dar și ca aceasta să-și 
îndeplinească obligațiile față de so
cietate, să se achite de sarcinile 
contractuale către stat. Cooperatorii 
noștri au înțeles că este în propriul 
lor interes și este, în același timp, 
o îndatorire cetățenească de onoare, 
să livreze statului cît mai multe 
legume, cereale etc. pe bază de 
contract Am ajuns astăzi ca în
treaga noastră producție de legume, 
de lapte, de carne să fie livrată prin 
contract Socotesc că este o obli
gație a noastră, a specialiștilor, să 
milităm pentru îndeplinirea exem
plară a contractelor încît livrările 
să se facă la timp în cantitățile pre
văzute și — aș sublinia în mod deo
sebit — de calitate corespunzătoare. 
Slujind interesele statului — de 
unde primim acum un nou semn 
de grijă și prețuire a activității 
noastre prin majorarea salariilor — 
contribuim nemijlocit la dezvoltarea 
economico-organizatorică a coopera
tivei agricole, a agriculturii în ge
neral".

Referitor la aceeași problemă, tov. 
Iosif Richter, inginer agronom la 
cooperativa, agricolă din comuna 
Borș, județul Bihor, ne-a declarat : 

„Inginerul agronom, întocmai ca 
inginerul șef într-o întreprin
dere, are obligația de mare răs
pundere de a asigura aplicarea 
măsurilor agrozootehnice stabilite în 
scopul creșterii producției și dezvol
tării agriculturii în general. De a- 
ceastă răspundere mi-am dat seama 
încă de acum 11 ani, cînd am venit 
să lucrez în această cooperativă. Noi 
trebuie să explicăm în mod convin
gător cooperatorilor că în interesul 
general, în interesul cooperativei, al 
fiecăruia în parte, legile statului tre
buie aplicate întocmai în întreaga 
noastră activitate. Realizarea supra
fețelor prevăzute a se cultiva și a 
numărului de animale, aplicarea în
tregului complex de măsuri agro
zootehnice sînt doar citeva domenii 
de care trebuie să fie răspunzător 
inginerul agronom. Nu trebuie uitat 
că activitatea fiecărei cooperative 
agricole face parte nemijlocit, din 
planul de dezvoltare a întregii eco
nomii. în activitatea mea, ca inginer, 
am reușit să contribui la creșterea 
continuă a producției vegetale și 
animale, la îndeplinirea sarcinilor 
contractuale. încă în anul 1966, pen
tru succese deosebite în dezvoltarea 
și întărirea proprietății obștești, în 
creșterea producției de cereale, a e- 
fectivelor de animale, pentru vînza- 
rea către stat a însemnate cantități de 
produse agricole, cooperativa noas
tră a fost distinsă cu Ordinul Muncii 
clasa I. în acest an, cooperativa a 
livrat statului, pe bază de contract, 
100 tone grîu și. secară și 184 tone de 
carne, iar pînă la sfîrșitul anului 
vom da circa 50—60 porci grași pes
te contract Zilele acestea ne vom 
achita în întregime și cantitatea de 
porumb. Procedează greșit acei ingi
neri agronomi cnre nu-și duc la în
deplinire sarcinile ce le revin ca re
prezentanți ai. statului și contribuie la 
„diminuarea" pe hîrtie a cantităților 
de produse pentru a,se sustrage de 
la îndeplinirea contractelor Aici 
nu-i vorba numai de încălcarea obli
gațiilor de serviciu, ci și de o aba
tere morală, care trebuie combătută.

Noua hotărîre a Consiliului de 
Miniștri ne dă un nou avînt în mun
că și vom munci cu și mai mult simț 
de răspundere pentru dezvoltarea și 
întărirea cooperativei noastre".
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VIZITA TOVARĂȘILOR NICOLAE CEAUȘESCU

Telefoto : AGERPRES

(Urmare pas, I)
v — a cărui suprafață co-

elei de care dispun in 
majoritate țăranii in

lit. care sînt experimentate
ate cele mai eficiente 
bilizare a pătnîntului. In 
*ste vizitată o fermă
rămas bun de la gazde, 
Nicolae Ceaușescu a te- 
tmenil de știință de ia 
idian de cercetări agri-

• rezultatele obținute,
mporlanța cercetărilor 

pentru agricultura în-
iaza aceleiași zile, pre- 
ilae Ceaușescu și pri- 
ion Gheorghe Maurer, 
nistrul afacerilor ex- 
u Mănescu, au vizitat 
■louse", fosta reședința 
nului conducător al 
rudenie — Jawaharlal

' n de stat a locuit în
ai vieții sale in a- 

'.rans£or.niată acum în 
n ..de lucru, cu biroul,

. ■. te citeva încăperi 
i , te așa cum erau in

arelui conducător in- 
tnuzeului sînt orga- 

a- diverse expoziții de 
-e originale și obiecte care 

..„„rținut lui Jawaharlal Nehru. 
Casă muzeu a fostului premier al 

Indiei evocă sugestiv personalitatea 
omului care și-a închinat întreaga 
viață și energie țelului nobil ai pro
pășirii patriei sale.

Părăsind muzeul, președintele 
Consiliului de Stat și președintele 
Consiliului de Miniștri au semnat în 
cartea de onoare.

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi spre Muzeul Național, în să
lile căruia sint prezentate mărturii 
inestimabile ale tradițiilor milenare 
ale culturii și artei indiene.

Situat în fosta clădire a guver
natorului englez din Delhi, Muzeul 
Național adăpostește cele mai valo
roase și semnificative opere de artă 
indiană, atît din perioadele istorice 
îndepărtate, cît și creația artiștilor 
contemporani.

Parcurgerea sălilor acestui muzeu 
este sinonimă cu o adevărată in
cursiune în mileniile istoriei indiei. 
Se află aici statui de bronz și mur-, 
mură, figurine de lut. de piatră, dar 
mai ales de fildeș, reprezentînd zei
tăți hinduse, în diverse ipostaze, sad 
oameni simpli surprinși în mo
mente semnificative ale vieții lor. 
Ele impresionează prin simțul pro
porției și al echilibrului, prin ori
ginalitatea lor, prin capacitatea de a 
sugera prin mijloace artistice sim
ple trăsăturile psihice complexe.

Gazdele amintesc că muzeul nu 
cuprinde decît o infimă parte din 
uriașa comoară de opere de artă și 

e trecutului, răspîndite pe 
.sul țării. Ele constituie 
1 muzeu în aer liber al in- 
urul capabil să reflecte. 
?a lui complexitate, feno- 
■.ist.ic atît de divers și bo- 
:st.ui pănafnt.
ainarea vizitei, oaspeții ro- 
u exprimat admirația pen- 
•ul făuritorilor acestor ca- 
reprez.entative pentru ge

tic al poporului indian, 
ni re cu reprezentanții ca- 
Indiei este semnificativă

■ cunoaște poporul acestei 
națiuni, înțeleaptă și hai- 

dătoare dar dîrză, modestă 
iă. Aceasta este concluzia, 

aîn citeva cuvinte, des
prinsă în urma entuziastei adunări 
populare organizate marți dnpă- 
amiază în cinstea solilor poporului 
român, în incinta Fortului Roșu din 
Delhi.

...Ridicat în urmă cu 320 de ani, 
din ordinul împăratului Shah Ja
han, cel care a făcut din Deltp capi
tala țârii și a construit, de asemenea, 
„Visul de marmură de la Agra • 
„Taj-Mahalul", Fortul Roșu a primit, 
desigur, acest nume datorită pietrei 
de culoare roșie din care sînt con
struite zidul de incintă, ca și unele 
clădiri din interiorul fortului. Pro
babil că el ar fi primit, însă, oricum 
acest nume în amintirea sîngelui 
care a înroșit zidurile sale, în timpul 
marii răscoale naționale din 1857 îm
potriva jugului colonial. Tot aici, 
însă, la 15 august 1947, în ziua pro
clamării independenței, primul mi
nistru,v Jawaharlal Nehru, a înălțat 
pentru prima oară pe cupola mos
chee! din interiorul fortului drape
lul portocaliu-alb-verde al Republicii 
India.

Inchizînd între zidurile sale, împo
dobite în interior de coloane, o su
prafață de măiimea unui stadion, 
Fortul Roșu a devenit locul celor 
mai importante adunări ale locuito
rilor capitalei Indiei.

...Ora 17,30. în aplauzele puternice 
ale numeroasei asistențe, care a um
plut pînă la refuz peluza din interio
rul fortului, la tribuna instalată în- 
tr-unul din pavilioane își fac apari
ția președintele Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, premierul Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, împreună cu cele
lalte persoane oficiale române Oas
peții români sînt însoțiți de prima
rul orașului Delhi, Hans Raj Gupta. 
Sînt prezenți, de asemenea, membrii 
consiliului municipal, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în capi
tala Tndiei și alți membri ai corpu
lui diplomatic, numeroși corespon
denți' ai agențiilor de presă, ziariști 
indieni și români.

Primarul orașului Delhi oferă dis
tinșilor oaspeți tradiționalele ghir
lande de flori. Declarînd adunarea

deschisă, el dă citire unui salut, a- 
dresăt șefului statului român, în nu
mele locuitorilor orașului Delhi.

Intîmpinat cu îndelungi și puter
nice aplauze, ia apoi cuvîntul pre? 
ședințele Nicolae Ceaușescu.

Oaspeții romăni asistă în conti
nuare la un reușit spectacol folclo
ric.

Intîlnirea cu populația capitalei 
indiene se încheie într-o atmosferă 
însuflețită, care exprimă încă o dată 
sentimentele de prietenie care leagă 
cele două popoare, dorința lor sin
ceră de a contribui prin înțelegere 
reciprocă și cooperare la crearea 
unui climat internațional de pace și 
destindere, favorabil dezvoltării ar
monioase a fiecărei națiuni, realizării 
celor mai nobile idealuri de pace ale 
tuturor popoarelor.

PROTOCOL ÎNTRE ROMÂNIA SI INDIA 
PRIVIND DEZVOLTAREA COOPERĂRII 

ECONOMICE Șl TEHNICE
Guvernele României și Indiei au 

semnat un protocol privind dezvol
tarea în viitor a cooperării econo
mice și tehnice între 'ele două țări. 
Protocolul a fost semnat de Gheor
ghe Dobra, vice-președinteie Co
misiei guvernamentale române de 
cooperare economică și tehnică, și 
Bohanu Prakash Singh. ministru 
adjunct aJ dezvoltării industriale, 
comerțului interior și companiilor 
comerciale.

Protocolul consemnează o serie 
de posibilități de cooperare în do
meniile minier, construcții de mașini, 
chimie, petrochimie și industria pe
trolului. care urmează a se realiza 
prin livrarea de către' România de 
proiecte, documentații și echipamen
te. Cele două delegații au căzut, de 
asemenea, de acord să coopereze în 
livrarea de obiective industriale în 
terțe țări.

PROTOCOL PRIVIND SCHIMBURILE DE MĂRFURI
PENTRU ANUL 1970

La 14 octombrie a fost semnat, în 
prezența ministrului comerțului ex
terior al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornel Burtică, și a ministrului 
comerțului exterior din India, B. R. 
Bhagat, protocolul privind schimbu
rile de mărfuri dintre România și 
India pentru ariul 1970

Protocolul semnat din partea ro
mână de I. Mârcu, conducătorul de
legației române la tratative, și din 
partea indiană de N. N. Jain, condu
cătorul delegației indiene la trata
tive, prevede pentru anul 1970 un 
volum total al comerțului dintre, cele 
două țări de circa 400 milioane rupii.

Principalele produse care urmează 
a fi exportate din România în India 
vor fi : un număr majorat, de țrac-\ 
toare agricole, cargouri, produse pe
trolifere, echipamente petroliere de 
prospectare și foraj, material tubu
lar și diverse alte mașini industriale 
și echipamente. Principalele produse

Întrevederi ale ministrului 
comerțului exterior 

al României
DELHI 14 (Agerpres). — Cornel 

Burtică, ministrul comerțului exte- 
'rior al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut la 14 octombrie între
vederi cu Fakhruddin Aii Ahmed, 
ministrul dezvoltării industriale, co
merțului interior și al companiilor 
comerciale, Raghu Ramaiah, mi
nistru de stat pentru problemele 
marinei comerciale și transportu
rilor, și B. R. Bhagat, ministrul co
merțului exterior și al aprovizio
nării din guvernul Indiei.

Avînd în vedere că acordul co
mercial și de plăți pe termen lung 
în vigoare între România și India 
expiră la sfîrșitul anului 1970, în 
cadrul convorbirilor s-a stabilit ca 
în cursul anului viitor să fie în
cheiat un nou acord comercial și 
de plăți pe termen, lung între cele 
două țări.

★
La 14 octombrie a.c., la Delhi, în 

prezența ministrului comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România,’ Cornel Burtică, și Raghu 
Ramaiah, s-au semnat contractele 
privind livrarea de către România 
a 10 mineraliere de cîte 15 000 tdw.

pe care India le va exporta în Ro
mânia vor fi : minereu de fier, mi
nereu de mangan și feromangan, ca
bluri, de oțel, mașini-unelte și alte 
produse industriale, laminate de oțel 
și țevi, piei semiprelucrate.

Adunarea populară de la Fortul Roșu
Cuvintarea primarului 

orașului Delhi, 
Hans Raj Gupta

Excelența voastră,

In numele cetățenilor din Delhi, 
am deosebita plăcere și mindria de 
a vă transmite din toată inima un 
salut în numele acestui străvechi 
oraș.

în lunga și încercata sa istorie, 
Delhi a fost martor al ascensiunii 
și căderii multor civilizații și s-a 
bucurat de privilegiul de a fi fost 
reședința mai multor regi și împă
rați. De la obținerea independenței, 
acest oraș și-a recîștigat vechea 
glorie,- iar acum este centrul mul
tor activități importante pe plan 
național și internațional. Fiind ca
pitala republicii noastre, Delhi 
simbolizează, de asemenea, speran
țele și aspirațiile poporului indian.

Salutăm pe excelența voastră nu 
numai în calitate de șef al statu
lui cu care noi avem cele mai cor
diale și prietenești relații, dar și ca 
pe un mare conducător revoluțio
nar care a luptat și a suferit pentru 
eliberarea țării sale de sub domi
nația străină și a muncit neînce
tat pentru instaurarea unui gu
vern democratic în țara sa O reală 
recunoaștere a marilor servicii pe 
care le-ați adus națiunii române o 
constituie faptul că vi s-a conferit 
cea mai înaltă distincție a tării dv., 
aceea de Erou al Muncii Socialiste, 
în același timp, realegerea dumnea
voastră ca președinte al Consiliu
lui de Stat este o dovadă a pre
țuirii pe care poporul român O a- 
cordă calităților dumneavoastră de 
conducător.

India și România sînt separate 
de o distanță de citeva mii de kilo
metri. iar relațiile oficiale dintre 
ele sînt de dată recentă. însă cu 
toate acestea, ambele țări au exer
citat reciproc și în trecut una asu
pra celeilalte influente pozitive pe 
diferite căi. /

Sîntem deosebit de fericiți de a 
vă putea saluta în mijlocul nos
tru în anul centenarului Gandhi. 
Lupta îndelungată dusă împotri
va dominației străine a contribuit 
cel mai mult la apropierea dintre 
popoarele noastre. Un rol impor
tant în această apropiere au a- 
vut și relațiile culturale care au 
existat între ele. Poporul român a 
fost puternic atras de filozofia și 
de vederile umaniste ale marelui 
poet indian Rabindranath Tagore. 
Poeți și istorici români ca M. E-

minescu, B. P. Hașdeu, G. Coșbuc 
au tradus literatura indiană fă- 
cind-o cunoscută poporului ro
mân. Schimbul de vizite la cel 
mai înalt nivel a întărit și mai 
mult legăturile de prietenie ro- 
mâno-indiene. Astăzi, ambele țări 
își dedică eforturile îndeplinirii cu 
succes a planurilor lor de recon
strucție economică, în scopul ridi
cării nivelului de trai al popoare
lor lor. Sîntem recunoscători pen
tru asistența pe care România a 
acordat-o Indiei, în special în do
meniul explorării petrolifere. No
tăm cu satisfacție că domeniul co
operării reciproce crește pe zi ce 
trece. Ca și România, India pro
movează o politică de înlăturare a 
încordării existente între state, 
pentru lărgirea cooperării între 
popoare, a consolidării păcii și 
securității internaționale. Sîntem 
fericiți că statele noastre au co
laborat pentru atingerea acestui 
scop în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor foruri in
ternaționale. Nu ne îndoim că o 
astfel de cooperare va servi cau
zei păcii.

Sîntem extrem de fericiți să vă 
avem azi în mijlocul nostru- pe 
excelența voastră, împreună cu 
excelența sa premierul Ion Gheor
ghe Maurer, care și-a cîștigat re
cunoașterea pentru contribuția de 
seamă pe care a adus-o la lupta 
pentru libertate și dezvoltare a e- 
conorhiei naționale a României. în 
numele cetățenilor din Delhi, trans
mitem. de asemenea, un salut cor
dial excelenței sale, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, excelenței sale, Corne] Burti
că, ministrul comerțului exterior, 
și celorlalți distinși membri ai de
legației prezidențiale. Cetățenii o- 
rașului Delhi se simt privilegiați 
de distinsa prezență a doamnei 
Elena Ceaușescu, a domnișoarei 
Zoe Ceaușescu și a doamnei Elena 
Maurer. Sîntem recunoscători că 
domniile lor au acceptat invitația 
și ne-au onorat cu prezența lor.

Sîntem încredințați că vizita ex
celenței voastre în această țară va 
contribui în continuare la întărirea 
relațiilor prietenești existente în
tre cele două țări ale noastre, că 
domeniile noastre de cooperare vor 
crește în permanență.
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Cuvintarea președintelui

Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu
Domnule primar, 
Doamnelor și domnilor,

Ne face o deosebită plăcere să ne 
întîlnim cu dumneavoastră, cu ce
lelalte oficialități ale orașului, cu 
populația capitalei dumneavoastră 
care ne-a primit cu atîta căldură și 
ospitalitate. Permiteți-mi să consi
der această frumoasă ceremonie pe 
care ați organizat-o astăzi în cins
tea noastră, 
considerație și prețuire față 
România 
mentelor de prietenie și stimă ce 
și le nutresc reciproc popoarele ro
mân și indian.

Țin, de asemenea, să vă mulțu
mesc, în mod cordial, pentru calde
le cuvinte cu care ne-ați salutat în 
această măreață citadelă a patriei 
dumneavoastră.

Fortul Roșu este simbolul orașu
lui Delhi, inima lui eroică, iar 
Delhi este simbolul vitalității po
porului indian, al spiritului său de 
neînfrînt. /

De atîtea ori distrusă și refăcută 
în decursul vremurilor, capitala ță
rii dumneavoastră ilustrează mul
te secole de istorie frămîntată, de 
luptă dîrză a poporului indian 
pentru afirmarea ființei sale națio
nale, pentru libertate și indepen
dență. O perioadă eroică, de lupte, 
țâre s-a încheiat, cum era firesc, 
du arborarea victorioasă a steagu
lui independentei chiar pe zidu
rile acestei cetăți.

Sîntem bucuroși că vizita pe care 
o facem în țara dumneavoastră ne 
dă prilejul să cunoaștem asemenea 
vestigii ale trecutului glorios al 
poporului indian, făuritor al unor 
valori nemuritoare ce ocupă un loc 
de seamă în patrimoniul culturii u- 
niversale — și pe care capitala ță
rii dumneavoastră le reliefează în 
mod strălucit.

Sîntem bucuroși că avem pri
lejul să cunoaștem nemijlocit 
realizările pe care le obține, în 
prezent poporul indian în dez
voltarea economiei și culturii, în 
folosirea bogățiilor țării în intere
sul prosperității sale, al creării u- 
nor condiții de viață tot mai bune. 
Vizita noastră aici este o expresie 
a bunelor relații care există și se 
dezvoltă între țările noastre, a do
rinței popoarelor român și indian 
de a intensifica și mai mult cola
borarea rec'iproc avantajoasă — 
pe tărîm economic, științific, teh
nic, cultural — de a conlucra în 
sfera politicii internaționale pen
tru promovarea cauzei destinderii, 
a înțelegerii și păcii între popoare.

Desfășurarea cooperării româno- 
indiene constituie o vie ilustrare a 
principiilor coexistenței pașnice, un 
exemplu de conlucrare rodnică în
temeiată pe respect și încredere 
mutuală, egalitate deplină în drep
turi, neamestec în treburile interne, 
avantaj reciproc. Dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor româno- 
indiene creează perspective deose
bit de favorabile pentru dezvolta
rea economică, tehnico-științifică 
și culturală a țărilor noastre. A-

ca o manifestare de 
de 

ca o expresie a senti-

ceasta va fi, fără îndoială, atît 
în interesul popoarelor român 
și indian, cît și al cauzei generale 
a colaborării internaționale, al 
securității și păcii în lume. în ziua 
de azi, lărgirea schimbului de va
lori materiale și spirituale dintre 
popoare — fie ele vecine sau si
tuate la depărtare unul de altul 
— constituie o necesitate impe
rioasă a progresului general, con
tribuie la mai buna înțelegere în
tre popoare, la asigurarea păcii.

Dumneavoastră, 
mar, ați vizitat 
cunoscut poporul 
vitatea și preocupările sale. Ați 
avut atunci — ca și acum — 
cuvinte de apreciere la adresa po
porului nostru, pentru care vă sîn
tem recunoscători. Vă asigur că și 
poporul român are aceleași senti
mente de profundă stimă și priete
nie față de poporul indian. Româ
nia urmărește cu simpatie efortu
rile poporului indian pentru dez
voltarea economică și socială a 
patriei sale, pentru asigurarea 
unei vieți tot mai bune. Poporul 
nostru este alături de toate po
poarele care muncesc și luptă 
pentru a-și apăra cu energie in
dependența și suveranitatea, drep
tul la o viață liberă și demnă, la 
dezvoltare de sine stătătoare.

Idealurile epocii noastre sînt 
iddalurile libertății și progresului, 
ale dezvoltării omehirii îritr-un 
climat de pace și securitate. Avem 
convingerea că prietenia dintre po
poarele român și indian servește 
acestor nobile idealuri — și vom 
face totul pentru a contribui la 
dezvoltarea și întărirea ei.

Ați amintit, domnule primar, de 
faptul că scriitori de seamă ai po
porului nostru — Eminescu, 
Coșbuc, Hașdeu — au cunoscut și 
au tălmăcit în limba română opere 
de literatură indiană. V-ați referit, 
în acest context, la marele dum
neavoastră poet Tagore. Intr-ade
văr, creațiile sale sînt citite și mult 
apreciate în țara noastră. Cu ani 
în urmă, cînd marele dumnea
voastră poet a vizitat. România, el 
a adus un vibrant elogiu priete
niei dintre popoare. El scria cu 
acea ocazie : „O prietenie ! Tu ai 
apropiat țări îndepărtate!“. Sem
nificația acestor cuvinte devine 
astăzi și mai evidentă. în ciuda 
distanțelor geografice, relațiile 
prietenești și colaborarea dintre 
țările noastre cunosc o continuă 
dezvoltare, fac ca popoarele ro
mân și indian să se simtă tot mai 
aproape.

închei, domnule primar, expri- 
mînd încă o dată vii mulțumiri în 
numele meu și al președintelui 
Consiliului de Miniștri, al celor
lalți colaboratori, pentru emoțio
nanta manifestare de prietenie pe 
care ne-ați făcut-o 
portant loc istoric 
țării dumneavoastră.

Fie ca prietenia 
diană să se întărească 
(Aplauze puternice).

domnule pri- 
România, ați 
român, acti-

în acest im- 
al capitalei

româno-in- 
în veci!

VIZITELE TOVARĂȘELOR
ELENA CEAUSESCU
SI ELENA MAURER

O lume în miniatură cu perso
naje de basm tronează între zidu
rile impozantei clădiri de pe bule
vardul Bahadur Shah Zafar din 
Delhi. Aici se află „Muzeul de pă
puși", care a primit marți vizita 
tovarășelor Elena Ceaușescu și 
Elena Maurer. Distinsele oaspete 
au fost conduse prin sălile muzeu
lui de însuși fondatorul acestuia, 
dl Shankar Pillai și soția sa.

înființat în noiembrie 1S65, mu
zeul cuprinde o bogată colecție de 
păpuși din întreaga lume. Sînt ex
puse în vitrine peste 4 500 de pă
puși din 70 de țări.

Vizitînd muzeul, oaspetele au 
plăcuta surpriză de a se afla in 
fața unei vitrine cu păpuși din 
România. Tineri băieți și fete, în 
miniatură, de pe meleagurile noas
tre, înveșmîntați în costume națio
nale, stau parcă gata să se prindă 
în horă.

Vizitatoarele se opresc apoi în

fața vitrinelor rezervate păpușilor 
indiene, unde primesc ample expli
cații despre portul specific fiecărui 
stat indian, admiră frumoasele cos
tume naționale indiene din statele 
Rajastan, Punjab și Uttar Pradesh 
cu care sînt îmbrăcate păpușile. 
Este vizitată, de asemenea, expo
ziția decorativă de tablouri și mu
laje executate de copiii care frec
ventează atelierele acestui muzeu.

în aceeași zi, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Elena Maurer au vi
zitat magazinul de stat de artizanat 
din Delhi. JD-na Vir Singh, direc
toarea magazinului, a prezentat 
distinselor oaspete obiecte de orna
mentație, țesături unicate, splen
dide articole de podoabă și artiza
nat etc., lucrate de maeștrii artei 
populare indiene. Oaspetele au a- 
preciat în mod deosebit frumusețea 
și finețea sariurilor indiene.
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OMUL FATĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

LOCUL SPECIALISTULUI — 
IN MIEZUL PRODUCȚIEI, 

ăfOT O TTMDF G*T7ir?
INTERESELE SOCIETĂȚII!

Cît îmi dati?
9

i

Dar dumneata, colega,
cît dai societății?

9

Buzăul are acum optarhî- 
tecți. Anul trecut avea nu
mai doi : pe soții Ion și Li
liana Ciorcilă. Dar în acest 
răstimp au mai sosit încă 
șase, venind din mai multe 
orașe, așa cum, la rîndul 
lor, soții Ciorcilă veniseră, 
mai de mult, de la Bacău. 
Cum ?

— Propunerea asta — de 
ce să n-o recunoaștem — a 
venit așa pe neașteptate, 
ca o surpriză. Proiectasem 
mult la Bacău. Oamenii ne 
cunoșteau, ne stimau. Deli- 
berînd însă, am ajuns sin
guri la înțelegerea că sîn
tem chemați la Buzău pen
tru că e nevoie de noi aici, 
înseamnă că și acest oraș 
va cunoaște prefacerile care 
cu ani în urmă și-au pus 
pecetea înnoitoare asupra 
Bacăului — ne declară Ion 
Ciorcilă, care, la treizeci și 
ceva de ani, este arhitectul- 
șef al județului Buzău. 
Munca pe care o îndepli
nește are o reală utilitate 
socială ] e cerută de însăși 
dezvoltarea trepidantă a o- 
rașului, a județului. Ca și 
atîți alți specialiști, arhi- 
tecțiî sînt aici, ca să ne fo
losim de o imagine simbo
lică, în fața unei planșete 
cu mari deschideri de în
făptuiri. Buzăul este la a- 
ceastă oră un teren de am
ple afirmări și satisfacții. 
Evident, acum, Buzăul încă 
nu-i Bacău. Dar și acolo, 
cu 10, cu 15 ani în urmă 
s-au declanșat mari energii. 
Și așa s-au născut bulevar
dele asfaltate, teatrul, lo
cuințele noi, confortabile și 
atîtea alte atribute ale unei 
vieți civilizate.

Desigur, munca pe un 
„teren nedesțelenit" nu-i 
ușoară. Dar cineva trebuia 
să taie acest drum. Și dru
murile nu se deschid decît 
cu entuziaști, cu oameni ce 
s-au ridicat pînă la puterea 
de înțelegere a cerințelor 
sociale pe care fiecare e- 
tapă de construcție socialis
tă le pune în fața tuturor. 
Oamenii care fac obiectul 
rîndurilor de față sînt ti
neri. Și știut este faptul că 
atributul esențial al tine
reții educate de. partid îl 
reprezintă tocmai tăria de 
a nu ceda în fața greutăți
lor, de a face din învinge
rea dificultăților de orice 
natură o chestiune de o- 
noare. Sînt atîtea și atîtea 
locuri în țară unde tinerii 
au tăcut din plin dovada 
acestui ^romantism autentic, 
pe măsura epocii noastre 
dinamice.

Pasiunea cu oare acești 
arhitecți „s-au înhămat" la 
treabă, dorința de a se a- 
firma prin idei și proiecte 
de sistematizare și con
strucții durabile, îți comu
nică sentimentul înțelegerii 
imperativelor sociale, ..fap
tul că au pus la inimă, cu 
deplină responsabilitate, a- 
pelul de a-și potența efor
turile pentru !J! “
cestui județ

care, odată ajunși în pose
sia diplomei, fac dovada 
unei condamnabile lipse de 
răspundere socială și mo
rală. E nevoie de ei în di
verse locuri ale construcției 
socialiste, cunoștințele lor 
sînt așteptate să fie puse 
„în opera" concretă a edifi
cării, iar ei răspund prin... 
abdicarea de la aceste în
datoriri, prin penibile tîr- 
guieli.

Este cazul proaspătului 
inginer Romulus Ioanițescu. 
A învățat în facultate pe 
cheltuiala poporului. Nu
mai cu prețul acestui efort 
Ioanițescu își poate scrie 
azi înaintea numelui său, 
ing., „particula nobiliară" a 
profesiei. Vine la Buzău, 
face un an de stagiatură 
și-și consideră îndatoririle 
față de orașul natal, ram
bursate. Buzăul a fost pen
tru dînsul doar o haltă de 
tranzit spre Capitală, unde 
și-a aranjat un post la un 
institut de proiectare. Or, 
stagiatura nu reprezintă un 
simplu pas pe o imaginară 
trambulină, ci o perioadă 
de acomodare, de verificare 
în vederea activității de 
lungă durată — adesea de 
o viață — într-un loc, îri- 
tr-un colectiv căruia îți în
chini întreaga capacitate și 
energie.

în această ordine de idei 
aflăm că anul trecut s-au 
purtat discuții intermina
bile cu cîțiva specialiști din 
Ploiești (fosta reședință de 
regiune), pentru a „binevoi" 
să vină la Buzău să lucre
ze Ia I.C.I.L. și la între
prinderea de industrializare 
a cărnii. Nici unul n-a ac
ceptat ofertele, solicitările. 
Fiecare avea pretenții și 
nu argumente : „Buzăul 
n-are teatru !...“ „N-are fi
larmonică..." „Nici măcar 
echipă de fotbal în A !“... 
Activitatea productivă la 
proaspetele întreprinderi 
județene nu putea demara 
cu un astfel de „combusti
bil"... Și, în lipsă de alte 
soluții, la întreprinderea 
de industrializarea laptelui 
a fost adus un specialist 
care a lucrat ani de zile la 
Fabrica de... țigări, iar la 
industrializarea cărnii unul 
cu experiență în... panifi
cație I Probabil pretențioși
lor specialiști li se pare

Discuția cu Focșa și cu 
alții a dat relief și altei 
idei : aceea a climatului 
realizării. Mai ales la vîrsta 
tinereții, cînd activitatea 
direct productivă favori
zează fixarea cunoștințe
lor, îmbogățirea experien
ței, în vreme ce munca de 
birou împinge repede la 
rutină și, în ultimă instan
ță, la descalificare. Asta, 
privind chestiunea strictă 
a profesiei. Pe de altă par
te se pune cu acuitate o 
altă problemă : ieșind din 
facultate, tinerii ingineri, 
arhitecți sau profesori au 
nostalgia vieții spirituale 
intense din centrele univer
sitare. Satisfacerea acestei 
cerințe, în continuare, de
pinde însă, în mare mă
sură, tot de ei. Acolo unde 
sînt repartizați să mun
cească, ei sînt chemați să 
construiască nu numai fa
brici, locuințe, edificii pu
blice ci să formeze și plă
mada vieții spirituale ai 
cărei autori și beneficiari 
sînt. „Provincialismul" — 
de care se plîng unii, se
duși de mirajul marilor o- 
rașe — nu se înlătură pe 
calea ordonanțelor admi
nistrative, ci a unei acțiuni 
conștiente, dăruite pentru a 
ridica „tonusul* de civili
zație al fiecărei așezări.

— Prin natura muncii 
mele de activist de partid 
— ne mărturisește tova
rășul Constantin Dinică, 
secretar cu' probleme e- 
conomice al Comitetului 
județean de partid — am 
strînse legături cu specia
liștii. Județul nostru, tî- 
năr, e drept, dar avînd de 
rezolvat sarcini importante 
ce priveso dezvoltarea sa, 
atrage din ce în ce mai 
mult cadre cu pregătire 
superioară. Pe acest teren 
se înfruntă, din păcate, 
două mentalități.

Care sînt ? lată-le, expri
mate de interlocutor :

— Majoritatea tinerilor 
specialiști vin cu înțelege
re, cu responsabilitate, cu 
romantism, hotărîți să 
muncească, să-și onoreze 
profesia. Alții vin ca să 
aibă de unde pleca. Nici 
n-au pus bine piciorul în 
noul lor loc de muncă și 
încep subterfugiile, preten
țiile, condițiile I Mă întreb 
dacă tn familie. în faculta
te, în organizația de tine
ret, li s-a explicat acestor 
tineri că un „start" bun în 
orice profesie înseamnă un 
act de responsabilitate, că 
prezentarea la locul repar
tizării corespunde, în ace
lași timp, propriilor lor in
terese de afirmare profesio
nală și socială. Factorii e- 
ducativi au mult de făcut 
în acest sens întrucît e ne
cesar ca tinerii să priceapă 
raportul indisolubil între 
interesul general și cel in
dividual. să înțeleagă că 
un demaraj rapid în pro
fesie este egal cu dezvolta
rea lor optimă ca specia
liști și ca oameni.

Aceasta este singura op
tică firească, realista, 
impusă de legile scrise și 
nescrise ale societății în 
care trăim. Verbul a cere 
are în moralitatea poporu
lui nostru, a orînduirii 
noastre, un singur echiva
lent echitabil : a da.

Iată pentru ce îmi stă
ruie neplăcut în minte în
trebarea pusă lui Constan
tin Focșa de acel tînăr a- 
flat la început de drum : 
„Cîți bani îmi dați ?' Și 
parcă i-aș reproșa ingine
rului Focșa că nu i-a răs
puns direct: „Dar dumnea
ta, colega, cît dai societă
ții în care trăiești ?"

llie TĂNASACHE

ridicarea a- 
j__ , la exigențele

si nivelul de dezvoltare al
întregii țări.

Se înțelege ... 
oraș și județ unde n-a exis
tat tradiția proiectării, mai 
sînt încă unele inerții, pre
judecăți. M-am întîlnit cu 
ion Ciorcilă la cîteva mi
nute după ce fusese la locul 
de amplasare a teatrului de 
vară din Crîng. Avusese a- 
oolo o dispută aprinsă. 
Cînd s-a ajuns la întreba
rea cine să proiecteze lu
crarea, beneficiarul a re
plicat : „Cum cine ? Plo- 
ieștiul, desigur I". „De ce 
nu institutul nostru de pro
iectare din Buzău ?“. „Ei, e 
tînăr, la început de drum"... 
„Dar e o greșeală I _ Aveți 
proiectantul la doi pași, 
condiție ideală. Și aici lu
crează tot arhitecți. Țineri, 
da, dar și 
fost tineri ț 
buni, tocmai 
rămîn mai 
neri !“... .Iată o nobilă ambiție a 
tinereții care, slujind obiec
tive majore, se și autorea- 
lizează. Discuțiile purtate 
au dat însă la iveală și une
le atitudini ce denotă o ciu
dată opacitate în înțelege
rea comandamentelor so
ciale. Mai sînt. unii tineri

că Intr-un

consăcrații au 
ba, cei mai 

ca să fie buni, 
departe ti-

normală o astfel de situa
ție. „Anormal" — după ei 
— e doar faptul că Buzăul 
nu are echipă în A.

— Anul trecut, ne spu
ne inginerul Constantin 
Focșa, de la șantierul fa
bricii de geamuri, a. venit la 
mine un tînăr inginer. îl 
chema Angelescu. Nu-i mai 
știu celălalt nume pentru 
că a „rezistat" doar o săp- 
tămînă aici I Așadar, vine 
și, în loo de bună ziua, 
ce-mi aud urechile ? „Cîți 
bani îmi dați ?“ Nu vă pu
teți închipui cît m-a durut 
întrebarea asta I Tntîi, pen
tru că m-așteptarn să-mi 
spună : „Ce am de făcut ?“. 
Apoi, pentru că era inginer 
ca și mine și întrebarea lui 
arunca parcă un blam asu
pra profesiei. în al treilea 
rînd, de unde știa că n-o 
să-1 întreb și eu : „DAR CE 
ȘTII SA FACI, COLEGA ?

Proaspătul nostru diplo
mat n-a putut respira pra
ful șantierului. Avea alergie 
la „mizeriile” profesiei ,și a 
dat bir cu fugiții uumai 
după o săptămînă. Unde-; 
acum? Cine știe ce hîrtii 
învîrte în vreun birou, cu 
aura omului care a cunos
cut... șantierul l

Omul care ne-a relatat 
cazul de mai sus — Con
stantin Focșa — are 15 am 
de muncă inginereasca „a- 
colo unde a fost nevoie de 
el", își iubește profesia și 
e un partizan neînduplecat 
al muncii productive.

— Am aflat că ați lucrat 
o vreme în Ministerul Chi
miei.

— Sincer spus, perspec
tiva de a deveni un specia
list în circulația hîrtiilor 
nu m-a încîntat niciodată. 
Am cerut să vin aici acum 
un an, și am hotărît bine. 
Aici realmente, simți că te 
realizezi, cunoștințele tale 
se încorporează fireso în 
ceea ce faci. De altfel, prin 
naștere, sînt buzoian.

Toamna a pus peceți de aur și pe 
întinderea' fără sfîrșit a Bărăganului. 
Pe șoseaua Slobozia-Făurei treo auto
camioane vîrfuite din care știuleții 
de porumb rîd cu toți dinții în soare] 
mai departe, în comuna Scînteia, 
care. încărcate cu coceni se leagănă 
ca niște corăbii pline de aurul 
altor tărîmuri. Dar nu pentru o 
stampă de toamnă, pictată de a- 
tîtea ori, am pornit pe drumurile 
Bărăganului... GAZ-ul aleargă 
sprinten, pe șoseaua bine pietruită, 
spre comuna Valea Ciorii. De ce am 
ales ca obiectiv al călătoriei tocmai 
Valea Ciorii ? Poate pentru că acest 
nume evocă un loc de izbeliște, un 
coclaur unde domneau cîndva corbii 
negri ai Bărăganului cu tot alaiul 
lor de sărăcie

— Așa a fost. Așa a fost pînă mai 
acum cîțiva ani, cînd s-a încheiat și 
la noi cooperativizarea agriculturii, 
îmi spune primarul comunei, Dobre 
Roșu. Numai în ultimii cinci ani s-au 
construit aici vreo 160 de case noi, 
iar acum ridicăm un dispensar nou, 
un magazin alimentar, fiindcă sîntem 
comună mare, avem 3 240 de suflete.

— Oameni harnici, intervine ins
tructorul de partid Ion Costache. 
Cooperativa a dobîndit în vara a- 
ceasta o medie de 2 400 kg grîu la 
hectar, iar culesulj porumbului merge 
bine, o să scoatem 4 000—4 100 kg 
boabe la hectar, adică depășim pla
nul.

— Dar cu specialiștii cum stați ?
— Ăsta-i oful nostru cel mai mare. 

In C.A.P. avem doar un inginer și 
doi tehnicieni agronomi. Ne-ar mai 
trebui un medic veterinar, un _ viti
cultor — că am pus în ultimii ani 
viță de vie — ne-ar mai trebui încă 
un agronom, că avem 3 500 hectare 
teren agricol.

— Am avut, prin ’67, un medio 
veterinar la comună, își amintește 
primarul. Venea miercurea și .pleca 
vinerea, ba se mai apucase și de ma- 
trapazlîcuri. așa că am cerut direc
ției sanitare să-l mute Am auzit 
că s-a aciuat printr-un minister la 
București. Altul în loc n-a venit 
însă nici pînă azi.

Dar oamenii comunei ? Cine se o- 
cupă de cele 3 240 de „suflete", cum 
spune primarul ? O doctoriță (aflată 
în concediu de naștere), patru pro-

DE CE ÎNCOLȚESC CONFUZI
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PE TERENUL
Este un lucru acceptat nu de ieri 

de azi că, din moment ce ți-ai ales 
o profesie, din moment ce te-ai pre
gătit pentru ea, devii obligat — so
cialmente și moralmente — s-o prac
tici, să pui în valoare cunoștințele 
pe care ți le-ai însușit nu numai 
printr-un efort individual, ci și prin
tr-un efort social. într-o economie 
planificată în mod științific, pre
zența în producție a fiecărui spe
cialist, contribuția lui în diversele 
ramuri de activitate materială sau 
spirituală constituie o necesitate 
obiectivă, o corîdiț.ie de bază pentru 
înfăptuirea planurilor de dezvoltare 
multilaterală a țării. în acest sens, 
repartiția echitabilă, a specialiștilor 
pe întreg cuprinsul țării, „infuzia" de 
inteligență și competență care se 
realizează în aceste zile în orașele, 
mai mici, în județele cu o slabă 
densitate a cadrelor eu înaltă cali
ficare, este o acțiune salutară, un 
act cu importante consecințe în viața 
economică și social-culturală a pa
triei noastre.

Dar, în vreme ee tot mai mulți 
specialiști își exprimă hotărîrea de 
a părăsi Capitala și alte orașe mari 
pentru a-și onora profesia, pentru 
a-și dărui eforturile și puterea de 
creație acolo unde o cer nevoile 
producției, sîntem martorii unui fe
nomen paradoxal t unii tineri, proas
peți absolvenți ai învățămîntului 
superior, nu se prezintă la locul de 
muncă unde au fost repartizați.

Am aflat, de pildă, că din 1 500 de 
absolvenți eu studii superioare re
partizați în acest an întreprinderi
lor Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, 40 nu s-au prezen
tat la posturi. Ce anume i-a împie
dicat să-și îndeplinească această 
elementară datorie, ce mentalitate 
poate dicta o asemenea conduită de 
dezertare de la obligații firești ?

Pentru a obține un răspuns cît mai 
realist, am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre cei in cauză.

Dimineață strălucitoare de toam
nă. Ora 11,10. Sun la ușa casei cu 
numărul 26, de pe strada Trotușu- 
lui din Capitală. îmi deschide o fe
meie mai în vîrstă.

— Aș dori să vorbeso eu Mihai 
Catană.

— Un moment, să-l trezeso... Pof
tiți înăuntru.

Intru în urma femeii și îmi pri
vesc încă o dată, nedumerit, ceasul 
de mînă : e totuși ora 11 și 10 mi
nute, dimineața. Să fi lucrat în 
schimbul de noapte ? Unde ? Trebuia 
doar să se prezinte la Fabrica de 
osii și boghiuri din Balș, însă la ora 
asta nu-i la Balș, ci la București, în 
pat... Mihai .Catană a absolvit Fa
cultatea de fizică a Universității 
București, specialitatea spectroscopie, 
îndeletnicire modernă, cu prezent 
bogat și viitor și mai bogat. E necă
sătorit.

Comit o' Indiscreție șl trag cu 
coada ochiului în camera în care 
mama băiatului se strecoară în vîr- 
ful picioarelor. Tînărul fizician 
doarme cu nasul în pernă, și, cînd 
se răsucește în așternut, arătîndu-și 
fața, are o expresie de copil răsfă
țat dar simpatio. Apare, încă buimă
cit de somn.

— Este vorba despre neprezenta- 
rea la post, la Balș...

— A, da I Vedeai, eu am cerut re
partiția la Balș, fiindcă aparține tot 
de C.F.R. Joc rugby la „Grivița Ro
șie", cred că știți că sîntem pe pri
mul loo, și cei de la club mi-au zis 
că, pînă la urmă, fac ei ce fac și mă 
aduc, definitiv, la București...

— Cine anume de la club ți-a 
spus asta ?

Mihai Catană are un moment de 
ezitare și mormăie :

— Cei de la club...
Nu insist. întreb totuși î
— Dacă-ți place atît de mult

rugby-ul, sportul, de ce nu te-ai în
scris, de la bun început, la un in
stitut cu profilul ăsta ?

— Păi ce, intervine1 blajin mama 
tînărului, asta-i o meserie, o ca
rieră ?

— Și-atunci ce are de gînd să facă 
băiatul ?

— Cîțiva ani, cît mă ține condiția 
fizică, vreau să joc rugby, după care, 
cine știe, am să fac și spectroscopie.

— Nu ți se pare cam egoistă so
luția aleasă ? Ai fost ținut la facul
tate ; la Balș sau într-altă parte e 
neapărat nevoie de un fizician cu 
calificarea pe care o ai acum în bu
zunar ; dar dumneata judeci cam 
așa: cît mă țin puterile mai fac 
sport, e plăcut și destul de comod, 
pe deasupra mai rămîn și aici, în 
București, poate mai pică și o călă- 
torie-două în străinătate, cu echipa, 
și oînd mă mai lasă balamalele, scot 
diploma de fizician și cer, pretind să 
mi se dea post corespunzător, căci 
am studii superioare. Deși între timp 
te-ai descalificat...

CLARITĂȚII
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clar prin prezenta că am luat cu
noștință și sînt de acord cu repar
tizarea mea“.

— E semnătura dumitale aici, nu ?
— Toți au semnat, sare tînăra.
— Perfect. Și imensa majoritate, 

1 460 din 1 500, și-au respectat sem
nătura. Statistic vorbind, 97,3 la sută. 
Cind trebuia să te prezinți 
șița?

— Acum două luni.»
Tăcere penibilă.
La Inspectoratul școlar al 

lui Prahova (și să nu Uităm

capot, cocoțată pe o scară de zu
grav, ca să spele geamurile stropite : 
casa e proaspăt zugrăvită. Desigur, 
e cît se poate de firesc ca o tînără 
de 23 de ani să-și ajute mama la 
curățenie, să-și dezvăluie calitățile 
de gospodină, dar nu mă pot împie
dica să mă gîndesc, involuntar, la 
miile și miile de tineri de înaltă ca
lificare, de-o vîrstă cu Georgeta Si
mona Graur, care la aceeași oră din 
zi dau maximum de randament la 
locurile lor-de muncă.

— De ce n-ai plecat la Uzina de 
construcții de mașini din. Reșița, 
unde oamenii așteaptă o statisticiană 
bine pregătită ?

— E departe, foarte departe... răs
punde, pentru fată, mama ei.

— Dar specialitatea pe care fata 
dumneavoastră și-a ales-o — statis
tică industrială — cere „spațiul" 
unei mari industrii și Reșița este, 
din acest punct de vedere, un loo 
ideal.

— E departe... și e fum mult... și 
fetița e plăpîndă...

la Re-

1. Caută „locul bun" pentru 
descalificare

2. Cind „dragostea" maternă e mai 
toxică decît fumul furnalelor

Nu muncesc, nu primesc!

Dar ai primit: patru ani 
de învățătură!

fnterlocutorul mă privește destul 
de sceptic, ea și cînd ar ști el „ceva", 
un adevăr nu oricui accesibil, în ge
nul i „Se aranjează treaba I"

Admițînd că se va „aranja", că tî- 
nărul Catană va mai juca rugby (în 
București, desigur I) încă un an, doi, 
cinci | . ne întrebăm, totuși, nu va 
veni o vreme cînd va trebui. să-și 
profeseze în mod serios meseria ? Nu 
se va simți atunci handicapat de tre
cerea anilor, de foștii colegi care, din 
primele luni de la absolvire, au înțe
les să-și onoreze diploma aplicîndu-și 
cunoștințele și îmbogățindu-și expe
riența pe terenul fertil al practicii ? 
Și asta, mai ales într-o specialitate 
a fizicii moderne care evoluează foar
te rapid, într-o profesie în care înveți 
an de an și zi de zi, toată viața 1 E 
atrăgător mirajul Capitalei, e capti
vantă lumea sportului, e comodă via
ța în căminul cald al unor părinți 
prea înțelegători, dar tocmai această 
plăcere prelungită dincolo de limite
le firești se va repercuta negativ asu
pra vieții lui Mihai Catană, asupra 
destinului său profesional, lovind în 
propriile-i interese, știrbind profilul 
său de specialist. Oare tînărul fizician 
nu e în stare să priceapă această 
simplă, dar inexorabilă dialectică a 
vieții ?

După o oră de la dialogul succint 
purtat cu Mihai Catană, mă aflu în 
strada Avrig nr. 50 A, la primul 
etaj. O caut pe Georgeta Simona 
Graur, absolventă a Academiei de 
științe economice, specialitatea sta
tistică. O găseso îmbrăcată într-un

Nimenî n-are de gînd — și nici 
subsemnatul — să persifleze senti
mentele materne, grija pentru desti
nul propriului copil, ■ însă de Ia dra
goste și pînă la exagerare, pînă la 
absurd chiar, distanța e imensă (li
teratura pedagogică vorbește, de . 
fel, despre „dragoste sufocantă", mai 
sufocantă decît... fumul Reșiței).

— Ai fost la Reșița ? Știi cum a- 
rată ? o întreb pe tînără.

— Am ajuns eu pe-acolo, astă 
vară, în excursie — intervine mama, 
suplinindu-și din nou fata.

Georgeta Simona Graur încearcă 
o „explicație" personală :

— Acolo nu cunosc pe nimeni, 
n-am prietene...

Și de astă dată, ca și mai înainte 
— la Mihai Catană acasă — am im
presia că stau de vorbă cu un copil 
care a crescut prea repede, fără ca 
să fi avut loo o dezvoltare sime
trică, interioară, a personalității 
sale. Altfel nu-mi pot explica aceas
tă mentalitate evazionistă, aceas
tă fugă de profesia pentru care s-a 
pregătit. Ca și în cazul precedent, tî
năra statisticiană nu-și dă seama că 
atitudinea sa de acum contravine pro
priilor ei interese, că în perspectiva 
anilor va regreta amarnic această fi
lozofie a dezertării. Nerisipite la vre
me, astfel de confuzii se răzbună 
crunt.

Scot din servietă declarația pe 
care Georgeta Simona Graur a sem
nat-o Ia repartizare, la serviciul per
sonal al Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, și citesc : „De-

alt-

fesori (din 16 în schemă), doi învă
țători (din 11). Restul posturilor sînt 
suplinite de oameni fără o calificare 
adecvată. De ce ocolesc cadrele de 
specialiști comuna Valea Ciorii ? 
Oare condițiile de viață în sat sînt 
într-atît de vitrege ?

Stau de vorbă, în cancelaria școlii, 
cu un grup de profesori (și suplini
tori), toți tineri, toți aflați în primii 
ani după absolvire.

dascăli, în eondițli mai grele, ne-au 
ridicat pe noi.

Este atît de tînăr directorul, încît 
parcă simte nevoia să-și ascundă 
vîrsta vorbind tare și apăsat, dar 
dincolo de acest amănunt îți dai 
seama că e un om inimos, îndrăgos
tit de meserie, hotărît. să-și îndepli
nească misiunea pentru care s-a pre
gătit '

Cum trăiesc tineri! profesori ?

I

— Viața tn sat nu se compară, de 
bună seamă, cu cea de la oraș, dar 
încă din primul an de facultate am 
știut pentru ce ne pregătim, am 
știut că meniiea noastră este să mer
gem în școlile sătești să-i învățăm 
carte pe copiii de țărani, afirmă 
Preda Marin, directorul școlii din 
Valea Ciorii. De altfel, în marea 
noastră majoritate sîntem fii de ță
rani, de pe-aici ori din alte județe, 
și consider că este nu numai necesar, 
ci este o obligație morală să înapo
iem societății ceea ce a investit în 
noi, să contribuim la ridicarea unor 
noi generații de elevi, așa cum alți
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Găzduiți în casele unor gospodari 
din sat, în odăi mobilate,' cu lumină 
electrică. Costul găzduirii (casă și 
masă) variază între 300 și 350 de lei 
pe lună. Oare aceste condiții mate
riale nu sînt îndestulătoare pentru 
niște tineri aflați la începutul carie
rei ? Dar care sînt condițiile activi
tății lor profesionale?

Răsfoiesc cataloagele celor două 
clase paralele a VIIl-a din anul șco
lar 1968— 69. cataloagele celor mai 
proaspeți absolvenți ai școlii gene
rale din Valea Ciorii. Sînt, în total, 
42 de elevi, deci 21 într-o clasă, ceea 
ce reprezintă o cifră optimă pentru

județu-
____  .. ,, ... ... ____ că Pra

hova e un „județ de centru") aflu 
că situația prezentării la locul de 
muncă a absolvenților cu studii su
perioare, promoția 1969, e destul de 
precară, procentul de neprezentați 
fiind de aproape 20 la sută. O se
rie întreagă de catedre de specia
litate — limba română, limba, fran
ceză, limba engleză, matematici, chi
mie, științe naturale etc au rămas 
în esență descoperite. Dacă luăm 
drept exemplu situația din județul 
Prahova și socotim că în fiecare 
clasă sînt 20—30 de elevi, Înseamnă 
că într-un singur an, și intr-un sin
gur județ, din pricina profesorilor 
(promoția 1969) neprezentați la post, 
mai ales în comune și sate, 800—1 2Q0 
de elevi vor termina anul școlar 
1969/70 slab pregătiți la materiile 
arătate mai sus. Inechitatea care se 
naște, din pricina dezertărilor de la 
nobila îndeletnicire de dascăl, este 
cu atît mai flagrantă dacă ne gîn- 
dim că fiecare elev din pleiada 
amintită devine astfel un handicapat 
potențial, acestuia neoferindu-i-se 
condiții egale — absolut firești — 
cu cele oferite unui elev dintr-un 
oraș sau dintr-o așezare mai apro
piată de „centru".

Știe toate aceste adevăruri elemen
tare Doina Popescu, tînără profesoa
ră de științe naturale, pe care adm 
căuțat-o la domiciliul părinților din 
Ploiești, strada Elena Doamna nr. 
19 ?

— Nu-i acasă I mă lămurește ma
ma fetei. E la coafor.

Cînd află pentru ce am venit, re
gretă „informația" dată prea spon
tan... „Neliniștea" ' mamei ține de 
sentimentul apăsător că ceva nu este 
în regulă cu absența fiicei sale de la - ■ ■ - ■
da explicații :

— E bolnăvicioasă... Cum pot eu 
s-o las să meargă prin coclaurii ăia, 
că iarna o mănîncă lupii I (textual —

datorie. De aici și nevoia de a

activitatea pedagogică, o cifră neîn- 
tîlnită în școlile orășenești, unde cla
sele ating și depășesc uneori 40 de 
elevi (creînd profesorilor dificultăți 
de ordin didactio și educativ). Din 
păcate, în ciuda posibilității de a 
lucra mai profund cu elevii, de a 
acorda fiecăruia mai mult timp, re
zultatele nu sînt pe măsură. Se re
simte, evident, lipsa dascălilor cu 
pregătire superioară.

în Valea Ciorii învață 544 elevi . 
și predau doar 6 profesori și învăță
tori cu pregătire adecvată. E un ra
port inechitabil, un raport cu urmări 
negative nu numai în ceea ce pri
vește rezultatele consemnate în ca
taloage, ci, mai ales, dezvoltarea de 
perspectivă a acestor tineri. O statis
tică întocmită de inspectoratul școlar 
a! județului Ialomița ilustrează, de 
altfel, consecințele lipsei de profe
sori calificați i din totalul absolvenți
lor de liceu din acest an, relativ 
puțini au reușit la examenul de ad
mitere în facultăți. Astfel, orașele și 
comunele acestui județ, aflat în plină 
înflorire, sînt condamnate la o insu
ficiență cronică de specialiști. Și asta, 
în vreme ce la București,, Cluj, Ti
mișoara, Brașov, lași și în alte orașe 
densitatea cadrelor cu înaltă califica
re a crescut în mod artificial Iar într-o 
margine de Bărăgan, în comuna Va
lea Ciorii, 544 de elevi își așteaptă 
profesorii ț în întregul județ mii și 
mii de elevi așteaptă aproximativ 
800 de profesori și învățători califi
cați, așa cum în industrie sînt aș
teptați ingineri, în agricultură — a- 
gronomi, în spitale și dispensare 
— medici.

Așteptăm și noi, cît mai curînd, o 
nouă invitație în Bărăgan, pentru a 
consemna alt raport, echitabil, între 
eforturile și hărnicia localnicilor și 
contribuția nemijlocită a specialiști
lor

Anume m-am dus în Valea Ciorii.. 
O comună oarecare din vastul Bără
gan, cu oameni harnici și pricepuți 
dar nu dintre cele mai răsărite, sem
nificativă pentru nevoia acută de 
specialiști pe care o resimt atîtea a- 
șezări omenești. Și aici trăiesc oa
meni, și aici se plămădesc roade 
și năzuinți I

Paul DIACONESCU

că iarna 
n.n.)

— De 
lo?

— Eu 
ea...

Tăticul, de mînă cu „fel.fța 
prezentat, așadar, în recunoaștere la 
locul de muncă al proaspetei profe
soare, „condițiile locale" nu le-au 
fost pe plac, și, în concluzie, elevii 
din satul Salcia învață doar cu o 
suplinitoare, o absolventă de liceu.

— Este foarte îndrăgostită de pro
fesiunea ei — ține să-mi atragă a- 
tenția mama Doinei P. și nu îndrăz
nesc să-i replic i „Se și vede !“

— Dar teama c-o mănîncă lupul pe 
coclauri, sau afirmația că e bolnă
vicioasă, toate acestea n-au existat 
și la început, cînd ați trimis-o să 
studieze la București, cînd a stat, 
pe contul statului, la căminul de 
studenți din Drumul Taberei ? A- 
cum statul are nevoie de priceperea 
fiicei dumneavoastră. Și cînd zic 
STATUL, zic de fapt că niște copii la 
fel de buni4 și de înzestrați ca și fii
ca dumneavoastră și la fel de iubiți 
de părinții lor care doresc pentru 
ei un viitor cît mai fericit, repet, 
acești copii și acești părinți o așteap

tă pe noua profesoară. E chiar atît 
de greu să vă puneți în situația lor ?

★
Marea majoritate a promoției 1969 

de specialiști cu înaltă calificare se 
află, actualmente, la posturi, la pu
pitrul de comandă, la planșetă, pe 
ogoare, la catedră, în sala de opera
ții. Despre toți aceștia se poate spu
ne că au pășit cu dreptul în zona, 
realmente atractivă, a profesiei fie
căruia. Dar alții — mult mai puțini 
la număr, ceea ce, însă, nu micșorea
ză gravitatea fenomenului — au 
călcat cu stingul, sg eschivează de 
la îndeplinirea unor obligații atît 
morale (la urma urmei chiar față de 
ei înșiși), cît și legale, asumate cu 
bună-știință la intrarea în institu
tele de învățămînt superior. Legea 
spune clar : „Absolvenții instituțiilor 
de învățămînt superior sînt obligați 
să se prezinte Ia posturile în care 
au fost repartizați, unde vor acti
va, în conformitate cu contractul 
de muncă încheiat, cel puțin 3 ani 
de la prezentare" (H.C.M.
Dar, în afară de latura legală, so
cială, a acestui fenomen, ne intere
sează, în egală măsură, latura in
dividuală, întrucît, așa cum am sub
liniat mai sus, tinerii care proce
dează astfel. își lezează propriile in
terese, își creează. cu mîna lor, 
premisele descalificării, ale ratării, 
ale unei existențe marcate de insa
tisfacții din ce în ce mai dureroase 
o dată cu trecerea timpului.

Pentru pregătirea unui singur stu
dent de-a lungul anilor de facultate 
statul cheltuiește aproximativ 59 000 
lei. Acest efort reprezintă o necesi
tate imperioasă în epoca noastră de 
rapidă dezvoltare a științei și tehni
cii și nu o portiță spre „răsfăț so
cial", așa cum se pare că au înțeles 
tineri de felul celor prezentați în an
cheta noastră. Societatea respinge 
mentalitatea acelora care sacrifică în
datorirea lor socială pe altarul unei 
existențe călduțe, care așteaptă să 
le vină totul de-a gata, mentalitatea 
de tipul „muieți-s posmagii ?" Dîn- 
totdeauna poporul nostru a combătut 
o asemenea „filozofie" a parazitis
mului și o combate cu atît mai mult 
astăzi, cînd se află angajat într-un 
amplu proces de creație în care fie
care este dator să-și închine, fără 
preget, cunoștințele, eforturile, pu
terea de muncă pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, a societății 
multilateral dezvoltate.

unde știți ? Ați fost pe-aco-

nu, s-a dus soțul meu cu

s-au

918/art. 10).

Mihai STOIAN



SCINTEIA — miercuri 15 octombrie 1969 PAGINA 5

PLECAREA PREȘEDINTELUI SENATULUI Cronica zilei
DIN REPUBLICA CHILE

Președintele Senatului din Re
publica Chile, Tomas Pablo, care 
ne-a vizitat țara, împreună cu 
soția, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a părăsit marți diminea
ța Capitala, îndreptîndu-se spre 
Belgrad.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
»a, oaspetele a fost condus de Ște-

★

înainte de plecare, președintele 
Senatului chilian a făcut o decla
rație redactorilor Mircea Bum
bac, de la Agerpres, și Cincinat 
Sîrbu, de la Televiziune, în care 
a spus printre altele : Zilele pe
trecute în România vor rămîne 
pentru mine și soția mea de ne
uitat. Am reușit să cunoaștem po
porul român prin intermediul su
premelor expresii ale artei, muzi
cii,,-folclorului, frumuseții orașelor 
pe care le-am vizitat, dar mai ales 
prin intermediul hărniciei și efor
tului pentru dezvoltarea economiei 
și bunăstarea întregii națiuni. Din 
aceste motive doresc să exprim și 
pe această cale profunda noastră 
recunoștință față de Parlamentul 
român și președintele său, Ștefan 
Voitec, față de oficialitățile guver
namentale române, care ne-au o- 
ferit posibilitatea să cunoaștem 
atît de bine România. între Re
publica Chile și Republica Socia
listă România s-au statornicit re

Kassraaci»txBmaBi!K39B9aMEanffiB

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit după-amiază în Ba
nat și Oltenia. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul sud-estic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 9 grade la Joseni și 21 grade 
la Satu Mare, Arad, Sînnicolau 
Mare. In București : Vremea s-a 
menținut frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat în general

(reluare).
Gînduri 

generații

— 20.cinema

1

EE3

teatre

20,25

I 
I

I

î 
V
I
l
\
\
\
\
\ 
\
\

\
\ 
\

q Corabia nebunilor ; PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
9.15 ; 12,30 ; 16,30 ; 20,15.
© Lupii albi : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2983) — 19,30, RE
PUBLICA — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ;
16 ; 18,45 ; 21,15, FAVORIT — 10 ;
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Paria : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 
21, MODERN — 9,30 ;
16.15 ; 18,30 20,45.
£ Stelele din Eger (ambele serii) : 
< ICTORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
O My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
© Bărbați în deplasare ț,LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,45.
© Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
© Soarele vagabonzilor : DOINA —
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, DA
CIA — 8,15—20,45 în continuare.
© A trăi pentru a trăi : UNION — 
15 ; 17,45 ; 20,30.
© Femeia și sportul ; Este nece
sară mișcarea la copii ? Minl- 
baschet ; Culturism ; Lupta la 
semicerc ; Coroana prințesei ; Cei 
7 supramagnifici ; Gaudeamus : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
© La Nord prin Nord-Vest 
ROVIAR — 9 ; 13,15 ; 15,45 ; 
EXCELSIOR — 10,15 ; 13,30
20.30, MELODIA — 8,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30. 
© Angelica și sultanul : GRIVIȚA
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30.
© Angelica șl sultanul șl Neîm- 
blînzita Angelica : AURORA — 9;
12.30 ; 16 ; 19,30.

fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, cu soția, de vi
cepreședinți ai M.A.N., și alte per
soane oficiale, precum și de Fer
nando Contreras, ministru consili
er, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Chile la Bucu
rești.

★

lații bune, iar poporul chilian are 
față de națiunea dumneavoastră 
profundă afecțiune și respect 
pentru politica sa de pace, de au
todeterminare a popoarelor, de a- 
părare a dreptului fiecărei națiuni 
de a-și hotărî singură forma sa de 
guvernămînt. Sîntem dispuși să 
colaborăm cu România în conti
nuare în organismele internaționa
le, pentru găsirea unor soluții cît 
mai bune în interesul ambelor 
noastre state și al tuturor popoa
relor.

Am avut cu parlamentarii ro
mâni convorbiri interesante pe 
care le vom continua în martie, a- 
nul viitor, cînd vom avea plăcerea 
să fim gazdele unei delegații |a 
Parlamentului român. Eu cred în 
necesitatea contactelor directe, a 
cunoașterii reciproce, a realizării 
unor acțiuni comune în scopul în
tronării idealurilor de democrație 
și de dreptate socială în lume.

slab. Temperatura maximă a a- 
tins 21 grade.

Timpul probabil pentru 10, 17 
șl 18 octombrie. In țară : Vreme 
în general frumoasă șl călduroasă 
la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil, cu înnourări mal 
accentuate în vestul țării, unde 
devine favorabil ploii slabe izo
late. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară către sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 14 și 24 grade. 
Ceață slabă. In București : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab. Temperatura în 
creștere la început, apoi în scă
dere ușoară. Dimineața ceață.

© Memento : ÎNFRĂȚIREA' ÎN
TRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20. 
© Sherlock Holmes î BUZEȘTI —
15,30 ; 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. 
© Prințul negru : UNIREA —
15,30 ; 18.
© Bun pentru serviciul auxiliar : 
UNIREA — 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 : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
© Post-sezon : PROGRESUL 
20,15.
© Neîmblînzita Angelica : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Dragoste la Las Vegas : FEREN
TARI — 15.30 ; 18 ; 20,15, MUNCA
— 16 ; 18.
© Călugărița și comisarul : MUN
CA — 20.

© Opera Română : Seară vieneză 
— 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale‘4 (sala Comedia) : Idiotul — 
20, (sala Studio) : Travesti — 20. 
© Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo finish — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara4' (sala Ma- 
ghdru) : „Ce scurtă e vara — 19,30.

Marți a plecat în R. S. Ceho
slovacă ministrul construcțiilor 
industriale, Matei Ghigiu, care, la 
invitația ministrului construcțiilor, 
Frantișek Toman, va face o vizită 
în această țară.

Printre persoanele oficiale aflate 
la plecare pe aeroportul Băneasa 
a fost prezent Karel Kurka, 
ambasadorul Cehoslovaciei la 
București.

★
Marți dimineața a părăsit Capi

tala directorul Diviziei serviciilor 
rurale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.), E. Hartmans, care, la 
invitația Comitetului Național al 
Republicii Socialiste România pen
tru F.A.O., a făcut o vizită în țara 
noastră.

în decurs de șapte zile, cît a stat 
în țara noastră, oaspetele a vizitat 
întreprinderi agricole de stat, in
stitute de cercetări, mari șantiere 
de irigații, precum și Stația, pilot 
pentru irigații Băneasa-Giurgiu și 
I.C.C.P.T.-Fundulea, unde se fac 
lucrări în cooperare cu F.A.O. El 
a urmărit cunoașterea structurii 
agrare a țării noastre, a cărei or
ganizare, după cum a apreciat în 
convorbirile cu specialiștii români, 
creează un cadru favorabil moder
nizării și dezvoltării agriculturii. 
Oaspetele a apreciat, de asemenea, 
rezultatele obținute în combinatele 
și complexele zootehnice, compe
tența specialiștilor din unitățile 
agricole, precum și participarea 
activă a țării noastre la activitatea 
F.A.O.

*
Marți, 14 octombrie 1969, a avut 

loc, la Palatul Marii Adunări Na
ționale, sub președinția prof. Tu
dor Drăganu, ședința Comitetului 
de conducere al Grupului național 
român al Uniunii interparlamen
tare.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi a 
celei de-a 57-a Conferințe a Uni
unii interparlamentare și a sesiu
nii Consiliului interparlamentar, 
ce va avea loc la New Delhi, în
tre 28 octombrie și 7 noiem
brie a.c.

Comitetul a desemnat delegația 
care va reprezenta Grupul inter-

(sala Studio) : Cînd luna e al
bastră — 20.
© Teatrul Mic : Prețul
© Teatrul Giulești : Pălăria flo
rentină — 19.30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": București variete 
— 19,30.
© Teatrul „Țăndărică*4 (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 17, 
(sala din str. Academiei) : Călu
țul cocoșat — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Birlic — 19,30, 
(sala Victoria) : Femei, femei, fe
mei — 19,30.

10,00 — Ce-ați dori să revedeți ? 
Spectacolul de teatru : 
„Michelangelo1* de Al. Ki- 
rițescu. Regia Sanda Mânu.

11,35 — închiderea emisiunii 
dimineață.

18,00 — Buletin de știri.
18,05 — Limba germană
18.30 — Urmașilor mei.

transmise tinerei 
de acad. Constantin Daico- 
viciu. Redactor Mihai lo- 
nescu. Imaginea Petre Ior- 
dănescu.

18,45 — Muzică populară interpre
tată de amatori.

19,00 — Reportaj anchetă.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50
20,10 

— Cronică cosmică.
— Actualitatea economică — 

ediție specială.
— Tele-cinemateca. Martin 

Roumagnac.
22,15 — Reflector.
22,30 — Telejurnalul de noapte 

buletinul meteorologic.
22,45 — Gong — emisiune de 

tualitate teatrală.
23,10 — închiderea emisiunii.

parlamentar român la lucrările 
Conferinței și Consiliului Uniunii 9 
interparlamentare. Delegația este I 
alcătuită din deputății: prof. Tu- I 
dor Drăganu, vicepreședinte al 9 
grupului, conducătorul delegației, 
Ilie Rădulescu și Ion Mărgineanu, 
secretari ai grupului, membri ai 
delegației.

★
în cursul zilei de marți, membrii 

delegației comerciale a statului 
Michigan (S.U.A.), care fac o vi
zită în țara noastră, au avut între
vederi la diferite ministere econo
mice și au vizitat întreprinderi in
dustriale din Capitală.

★
Delegația Comitetului suedez 

pentru promovarea comerțului cu 
România, condusă de dl. Ake Vret- 
hem, președintele acestui comitet, 
care face o vizită în țara noastră, 
a vizitat marți „Expoziția realiză
rilor economiei naționale — 
România 1969“.

în cinstea oaspeților suedezi, 
Marcel Popescu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț, a oferit un 
dejun.

La Galeriile de Artă din Bu
levardul Bălcescu din Capitală s-a 
deschis marți expoziția intitulată 
„Proiectări artistice'*, cuprinzînd 
lucrări realizate în cadrul Studiou
lui central experimental de studii 
al Uniunii artiștilor plastici din 
U.R.S.S.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai conducerii Uniunii ar
tiștilor plastici din țara noastră, 
funcționari superiori din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, ar
tiști, alți oameni de cultură, zia
riști.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

■Ar
De curînd s-a încheiat la Za

greb cea de a doua ediție a Festi
valului internațional al teatrelor 
de păpuși în limba esperanto, la 
care au participat cu spectacole 
pentru copii, tineret și adulți, tea
tre de păpuși din Cehoslovacia, Iu
goslavia, Polonia, Ungaria și Româ
nia. Țara noastră a fost reprezen
tată de Teatrul de păpuși din 
Cluj, ca invitat de onoare al Festi
valului, dâ'torită celor două pre
mii I obținute la prima sa ediție 
din 1968, și Teatrul de păpuși din 
Timișoara. Teatrele noastre au re
purtat la acest festival un frumos 
succes, cTObîndind 10 din cele 24 
premii și distincții speciale acor
date participanților.

*
La Institutul de Medicină și 

Farmacie din Cluj s-a deschis 
miercuri, 15 octombrie 1969, orele 
12, o Expoziție a Cărții medicale 
franceze, organizată de Grupul de 
editori de medicină din Sindicatul 
editorilor francezi în colaborare 
cu Secretariatul general al Uniu
nii Medicale Balcanice.

★
Uzinele „Medicor" din Budapesta 

au deschis marți dimineață, în sala 
din Bd. Dr. Petru Groza nr. 8 din 
Capitală, o expoziție de instrumen
te medicale și de radiologie.

Expoziția, care rămîne deschisă I 
pînă în ziua de 21 octombrie, pre- | 
zintă instalații și diferite aparate I 
electronice medicale, mese și lămpi I 
de operație pentru spitale, instala- 9 
ții de supraveghere a funcționării I 
respirației, de radiologie, aparataj 9 
automat de monitorizare, precum 
și aparataj „Rontgen" industrial 
și altele.

★
Vicepreședintele Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Moraru, a oferit marți după- 
amiază,’ la restaurantul „Athenee 
Palace", un cocteil cu prilejul tur
neului pe care îl întreprinde în 
țara noastră violonista Lola Bo- 
bescu, împreună cu formația „Eu
gene Ysaye" din Belgia.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador al 
Republicii Socialiste România 

în Republica Tunisiană
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Petre Bălăceanu a fost 
numit în calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Tunisiană, cu reședința 
la Tunis. (Agerpres)

HENRI COARDĂ
A PĂRĂSIT CAPITALA

Cunoscutul savant Henri Coandă, 
care la invitația Academiei Repu
blicii Socialiste România a făcut 
o vizită în țara noastră, împreună 
cu soția, a părăsit marți Capitala. 
La plecare, savantul român a fost 
condus la aeroport de Ștefan Bîr- 
lea. prim-vicepreședinte al Consi
liului Național al cercetării știin
țifice, și prof. dr. Radu Voinea, 
membru corespondent al Academi
ei. secretar general al Academiei.

viața internaționaIă
Cu prilejul

Zilei forțelor armate 
ale Republicii 

Socialiste România
MOSCOVA 14 — Coresponden

tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, ata
șatul militar, aero și naval al 
României în Uniunea Sovietică, co
lonel Cornel Berar, a organizat la 
Ambasada română din Moscova o 
conferință de presă. El a prezen
tat cu acest prilej o comunicare 
despre lupta eroică a ostașilor ro
mâni, alături de glorioasa armată 
sovietică, pentru eliberarea totală 
a teritoriului țării de sub jugul 
fascist, despre marile succese ob
ținute de poporul român în edi
ficarea societății socialiste, despre 
munca entuziastă a întregului po
por pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea al 
P.C.R. El a subliniat grija pe care 
Partidul Comunist Român și gu
vernul o acordă întăririi continue 
a capacității de apărare a țării.

Vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că prietenia între poporul 
român și popoarele sovietice, în
tre armatele celor două țări se 
va întări spre binele păcii și so
cialismului.

La conferința de presă au parti
cipat reprezentanți ai publicațiilor 
militare și ai ziarelor centrale, ai 
Radioului și Televiziunii sovietice, 
ai ministerelor apărării și afaceri
lor externe.

SOFIA 14 — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite . Atașatul 
militar, aero și naval al țării noas
tre la Sofia, colonel Constantin Dar- 
mon, a organizat în saloanele amba
sadei o conferință de presă în ca
drul căreia a vorbit despre drumul 
glorios străbătut de forțele armate 
române.

Au luat parte ofițeri superiori, re
prezentanți ai direcției superioare 
politice a Armatei populare bulgare, 
ai ziarelor centrale. Radioului și Te
leviziunii, atașați militari, precum și 
corespondenți ai presei străine.

Experiment științific comun 
al unor țări socialiste

Tn conformitate cu programul de 
colaborare a țărilor socialiste în do
meniul cercetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, la 14 oc
tombrie 1969 în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Intercosmos-1“.

Satelitul „Intercosmos-1“ este desti
nat cercetărilor asupra radiațiilor ul
traviolete și Roentgen ale Soarelui și 
influenței acestor radiații asupra 
structurii straturilor superioare a at- ț, 
mosferei Pămîntului.

Satelitul „Intercosmos-1“ a fost lan
sat pe o orbită avînd parametrii: pe- 
rigeul — 260 kilometri : apogeul 640 
kilometri; perioada inițială de rotație 
— 93,3 minute ; înclinația orbitei — 
48,8 grade.

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific furnizat de mai 
multe țări socialiste.

în cadrul pregătirii satelitului pen
tru lansare, specialiștii din mai multe 
țări socialiste au participat, de ase
menea, la montarea și la verificarea 
aparatajului științific respectiv insta
lat la bordul satelitului.

Concomitent cu măsurătorile efec
tuate pe satelitul „Intercosmos-1“, ob
servatoarele din R. P. Bulgaria, Repu

BUDAPESTA

ȘEDINȚA Mffl EXECUTIV Al F. S. II
BUDAPESTA 14. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Marți a avut loc la Buda
pesta ședința Comitetuiui Execu
tiv al Federației Sindicale Mondia
le (F.S.M.), care a dezbătut pro
blema pregătirilor în vederea des
fășurării celui de-al VII-lea Con
gres mondial al F.S.M. La ședință 
a luat parte și tovarășul Florian 
Dănălache, președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a

VIZITA ÎN NORVEGIA A DELEGAȚIEI
CONSILIULUI NAȚIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
OSLO 14 (Agerpres). — Delegația 

Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, condusă de tovarășul 
Vasile Potop, secretar al Consiliului 
Național, care face o vizită în Nor
vegia, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Social-Democrat, a avut 
marți o întîlnire cu Trygve Bratteli, 
președintele P.S.D. La convorbirea 
care a avut Ioc cu acest prilej au par
ticipat, de asemenea, Reiulf Steen,PLENARA C. C. Șl A 'COMISIEI CENTRALE DE CONTROL ALE P. C. ITALIAN

ROMA 14. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La Rorrta 
au început lucrările plenarei comu
ne a Comitetului Central și Co
misiei Centrale de Control ale Parti
dului Comunist Italian. Fernando 
di Giulio, membru al C.C. al P.C.I., 
a prezentat raportul : „Lupta mun
citorilor, situația economică și per
spectivele politice". El a arătat că 
intensificarea luptei oamenilor mun
cii este o caracteristică esențială a 
actualului moment social și politic 
din Italia. în acest- context s-a sub
liniat amploarea mișcării celor ce 
muncesc, combativitatea și gradul ei

blica Socialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară Ungară 
și Uniunea Sovietică, vor efectua ob
servații radioastronomice în ionosferă 
și observații optice, în conformitate cu 
programul asupra căruia s-a căzut de 
acord.

La dirijarea zborului satelitului lu
crează un grup operativ alcătuit din 
specialiști din R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană și Uniunea Sovietică.

Aparatajul științific instalat la bor
dul satelitului funcționează normal. 
Organizațiile științifice ale țărilor 
membre ale experimentului comun 
efectuează prelucrarea informațiilor 
primite.

La lansarea satelitului „Intercos- 
mos-l“ au fost de față conducători ai 
organelor naționale de coordonare a 
colaborării în domeniul . cercetărilor 
cosmice din Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, Repu
blica Populară Ungară și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste.

(Agerpres)

Sindicatelor din România, membru 
al Comitetului Executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale.

In aceeași zi, tovarășul Florian 
Dănălache, președintele U.G.S.R., a 
avut întîlniri cu Gaspar Sandor, 
secretar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Ungaria, 
precum și cu conducători ai unor 
delegații sindicale care vor parti- 
cipa la lucrările congresului mon
dial al F.S.M.

vicepreședinte, și Ronald Gye, secre
tar general al P.S.D.

în cursul după-amiezei, delegația a 
făcut o vizită la Parlament. Cu aceas
tă ocazie, membrii delegației s-au în
treținut cu Leif Granli, vicepreședinte 
al Parlamentului, Guttorm Hansen și 
Knut Trydelund, deputați în Parla
ment din partea Partidului Social- 
Democrat.

înalt de unitate, succesele obținute, 
influența sa asupra evoluției situa
ției politice. P C.I. — a spus vorbito
rul — va acționa consecvent pen
tru realizarea unei îmbunătățiri reale 
și generale a situației tuturor oame
nilor muncii și a unei legături juste 
între această mișcare a maselor și 
perspectivele politice ale unei noi 
formule de guvern. In momentul de 
față, partidul își concentrează aten
ția asupra realizării unității de ac
țiune, sau, eventual, a unei majori
tăți parlamentare în legătură cu 
unele probleme pe care le ridică 
mișcarea oamenilor muncii.

B H H FO H H
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zațiilor U.T.C. să întreprindă acțiuni 
eficiente în vederea mobilizării în
tregului colectiv la realizarea inte
grală a planului de producție la 
toți indicatorii și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. Oricît 
de bine ar fi orientată darea de sea
mă. oricît de ample discuțiile pur
tate pe marginea ei, activitatea nu 
poate fi apreciată pozitiv dacă între
prinderea, secția sau sectorul în care 
activează organizația respectivă nu 
și-a realizat integra] sarcinile care-i 
revin din planul de stat sau angaja
mentele asumate în întrecere.

Desigur, caracteristica generală 
constă în îndeplinirea cu succes a 
obiectivelor cincinalului. în între
prinderile din Capitală, planul pro
ducției globale a fost realizat — pe 
primele trei trimestre — în propor
ție de 101,3 la sută, producția indus
trială crescînd cu 9,8 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Totodată, nu putem face 
abstracție de faptul că 18 între
prinderi din Capitală nu și-au 
îndeplinit planul la producția 
globală pe primele 9 luni ale acestui 
an, rămînînd datoare economiei na
ționale cu importante cantități de 
produse. De pregătirea adunărilor 
de dări de seamă din aceste între
prinderi se ocupă în mod special 
membrii birouțiii comitetului muni
cipal și ai birourilor comitetelor de 
partid ale sectoarelor, urmărind ca 
aici să se facă o analiză exigentă a 
cauzelor deficiențelor și să se tra
seze coordonatele activității pentru 
viitor. Astfel, adunările pentru 
dări de seamă ale organizațiilor 
de partid de la Fabrica de produse 
din ceramică fină pentru construc
ții, „Acumulatorul", fabrica de blă
nuri „Republica" și altele vor trebui 
să examineze, cu toată răspunderea 
cauzele care fac ca aceste întreprin
deri să nu-și îndeplinească planul. 
Care a fost eficiența măsurilor adop
tate cu ocazia dezbaterii probleme
lor de producție ? Cum î.și în
deplinesc sarcinile comuniștii care 
dețin funcții de conducere în 
întreprinderile respective ? în ce 
măsură sînt concentrate forțele 
spre utilizarea rațională a po
tențialului material și uman ? Cum 
poate fi sporit aportul membrilor de 
partid la perfecționarea organizării 
producției și a muncii ? — iată doar

cîteva întrebări care vor trebui să-și 
găsească răspunsul — concretizat în 
măsuri practice — în adunările de 
dări de seamă din aceste întreprin
deri.

După cum se știe, o problemă de 
maximă importanță de care depinde 
în mod hotărîtor ridicarea nivelu
lui întregii activități economice este 
creșterea necontenită a productivi
tății muncii. Este adevărat, pe pri
mele trei trimestre sarcinile de plan 
la acest indicator au fost realizate 
în întreprinderile din Capitală în 
proporție de 101 la sută. însă din-

mînîndu-se modul în care se înde
plinesc măsurile de îmbunătățire a 
organizării producției și a muncii, 
luîndu-se atitudine combativă împo
triva tendințelor de tărăgănare a în
făptuirii obiectivelor stabilite în 
acest sens.

Amplul volum de investiții prevă
zut pentru anul în curs și pentru 
anii următori, necesitatea de a se 
obține o eficiență mai mare a acti
vității în acest domeniu, impun ea 
în adunările pentru dări de seamă 
să se analizeze cu exigență sporită 
cum sînt gospodărite fondurile alo-

stitute de proiectări și cercetări, de 
instituții sanitare și de învățâmînt 
ne determină să acordăm o atenție 
deosebită dezbaterii aprofundate în 
adunările pentru dări de seamă a 
modului în care se îndeplinesc sar
cinile trasate în aceste domenii de 
Congresul al X-lea al P.C.R. Sîntem 
preocupați de a intensifica ajutorul 
acordat organizațiilor de partid din 
institutele de cercetări științifice, din 
unitățile sanitare și învățâmînt care, 
prin modificările aduse statutului 
P.C.R., au dobîndit dreptul de 
control, astfel îneît ele să soluționeze

tr-un studiu efectuat recent în 14 
întreprinderi rezultă că, prin elimi
narea absențelor de la lucru, a în
voirilor, a defecțiunilor care duc la 
stagnări în producție, a rebuturilor 
și remanierilor, a altor pierderi din 
fondul de timp productiv, există po
sibilitatea de a transfera peste 2 000 
de muncitori în unități cu profil 
similar sau apropiat unde se_ re
simte o nevoie acută de forță de 
muncă Astfel de situații, precum 
și faptul că unele întreprinderi 
(„Antefrig", Fabrica de încălțăminte 
„Pionierul" etc.) nu și-au realizat 
sarcinile de plan la productivita
tea muncii, iar altele („Electro- 
aparataj", Uzina de mașini elec
trice, „Danubiana", „Flacăra Roșie" 
etc.) au depășit numărul me
diu scriptic de muncitori, ne-au de
terminat să îndrumăm organizațiile 
de partid să pună în centrul dez
baterilor problemele referitoare la 
creșterea productivității muncii, exa-

cate de stat, să se stabilească ce tre
buie făcut în mod practic ca sâ se rea
lizeze în termen obiectivele prevăzu
te. Birourile organizațiilor de bază și 
comitetele de partid de pe șantierele 
de construcții sînt îndrumate • ca, în 
cursul elaborării dărilor de seamă 
și a măsurilor, să stea de vorbă 
cu un număr cît mai mare de mun
citori, ingineri, economiști și tehni
cieni, cu cadrele de conducere. în sco
pul investigării celor mai potrivite 
modalități menite să asigure îndepli
nirea integrală a planului de investi
ții pe anul în curs și pregătirea înce
perii lucrărilor prevăzute pentru 
anul viitor. Concentrarea eforturi
lor în această direcție este cu atît 
mal necesară, cu cît se mai semna
lează rămîneri în urmă în execuția 
lucrărilor de construcții-montaj și în 
punerea în funcțiune a unor .capaci
tăți industriale.

Faptul că în București se află 
concentrate un mare număr de in

ia nivelul exigențelor actuale pro
blematica majoră cu care sînt con
fruntate.

Orientînd pregătirea adunărilor 
pentru dări de seamă, avem în ve
dere faptul că organizațiile de partid, 
indiferent de domeniul în care acti
vează, nu pot disocia problemele 
referitoare la îndeplinirea planului 
de producție, a sarcinilor profesio
nale, de munca educativă pentru ri
dicarea nivelului politic-ideologic al 
comuniștilor, pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor. Exami
narea în ansamblu a metodelor și 
formelor propagandei de partid, a ac
tivității politice și culturale de masă, 
a experienței dobîndite, punîndu-se 
în evidență atît ceea ce este bun 
și merită permanentizat cît și lip
surile, procedeele neeficiente, ana
cronice, rigide, care trebuie înlătu
rate, modul în care fiecare membru 
de partid își îndeplinește atît obli
gațiile profesionale, cît și cele ob

ștești, va asigura condițiile dezvol
tării democrației interne de partid, 
întăririi disciplinei de partid și de 
stat, creșterii rolului conducător al 
organizațiilor de partid, sporirii for
ței lor de mobilizare. Insistăm asupra 
acestor considerente întrucît mai în- 
tîlnim situații, ca. de pildă, în unele 
organizații de bază de la uzinele 
„Vulcan", Uzina mecanică de mate
rial rulant „Grivița roșie" și altele, 
unde de multe ori materia
lele prezentate în adunările de par
tid abundă în .cifre, date, situații 
statistice lipsite de orice încercare 
de interpretare a sensului și impli
cațiilor acestora, de dezvăluire a 
corelației dintre activitatea politico- 
organizatorică a organizațiilor de 
partid și rezultatele activității eco
nomice a colectivului.

Experiența confirmă că nivelul des
fășurării adunărilor depinde în mare 
măsură de orientarea pe care o im
primă dezbaterilor dările de seamă 
prezentate în fața comuniștilor. Toc
mai de aceea ne îngrijim ca peste tot 
să se asigure dărilor de seamă un 
caracter analitic, combativ, punîn
du-se accentul pe sarcinile actuale 
și de perspectivă ale organizației și 
unității respective, aceasta consti
tuind o premisă esențială pentru a 
se asigura ca adunările să se des
fășoare într-o atmosferă de lucru. 
Tendința manifestată în trecut în u- 
nele organizații de bază de a.lăsa în
tocmirea dării de seamă în’ sarcina 
exclusivă a 1—2 tovarăși este dăună
toare, întrucît conduce la formalism 
și superficialitate, iată de ce darea 
de seamă trebuie să fie rodul 
muncii colective a celor mai compe
tente cadre, care dețin funcții de 
răspundere — secretari și alți mem
bri ai birourilor și comitetelor de 
partid pe baza consultării comuniș
tilor ' asupra problemelor pe care 
trebuie să le cuprindă, a măsurilor 
ce urmează să fie adoptate cu pre
cădere.

Avem convingerea că, asigurînd 
buna pregătire și desfășurare a adu
nărilor pentru dări de seamă, vom 
contribui la perfecționarea stilului 
și metodelor muncii de partid, la 
sporirea răspunderii organizațiilor 
de partid în rezolvarea cu compe
tență a sarcinilor ce le revin în 
înfăptuirea programului trasat de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. în 
vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

h spiritul prieteniei
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progresului, a Indiei 
viitorului.

Despărțindu-se de 
gazde, președintele 
Consiliului de Stat 
al României le-a spus : 
„Ați obținut rezultate 
valoroase. Am rămas 
cu o impresie bună, cu 
certitudinea că se 
muncește intens. Vă 
felicit și vă urez ca și 
de acum înainte re
zultatele să fie la fel 
de valoroase. Noi do
rim. ca între institute
le noastre de cerce
tări, între oamenii 
noștri de știință să se 
stabilească relații de 
strinsă colaborare".

Asemenea relații nu 
pot dealt să se integre
ze în contextul unei 
colaborări mai largi, 
colaborare a cărei ex
presie este și semnarea 
de către cele două 
părți in cursul zilei de 
marți a protocoalelor 
privind dezvoltarea co
operării economice și 
tehnice, precum și 
schimbul de mărfuri. 
Semnarea protocoalelor 
marchează încheierea 
cu succes a unor con
vorbiri purtate sub 
semnul respectului 
mutual, al avantajului 
reciproc. Este încă o 
dovadă a rodniciei li
nei politici bazate pe 
principiile păcii și co
laborării intre statele 
lumii, indiferent de o- 
rînduirea social-poli- 
tică.

Exprimindu-și satis
facția pentru semnarea 
acestui document, dl. 
Dinesh Singh, minis
trul afacerilor externe 
al Republicii India, in
tr-o declarație acor

dată ziarului nostru a 
sp'us : „Relațiile noas
tre în domeniul econo
mic au cunoscut in 
ultimii ani o dezvol
tare continuă, și noi 
dorim să le perfecțio
năm și pe mai departe 
Dezvoltarea relațiilor 
noastre nu poate decit 
sluji colaborării și coo
perării internaționale. 
Înregistrăm cu bucurie 
acest fapt, pentru că el 
este spre folosul Indiei 
și al României, spre 
folosul politicii de pace 
promovate de țările 
noastre".

Caldele sentimente 
pe care poporul indian 
le nutrește pentru po
porul român prieten 
s-au manifestat din 
plin astăzi la adunarea 
populară ce a avut loc 
la Fortul Roșu. Tova
rășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, 
ceilalți oaspeți români 
au fost primiți aici de 
oficialitățile orașului 
Delhi și de reprezen
tanți ai populației ca
pitalei indiene, cu cere
monialul rezervat celor 
mai de seamă vizita- r~ 
tori. Primarul orașului 
Delhi, Hans Raj Gupta, 
a adus un omagiu vi
brant personalității 
conducătorului poporu
lui român, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cu
vintele sale au expri
mat stima de care se 
bucură președintele 
Consiliului de Stat al 
României, prietenia ce 
unește cele două po
poare.

Aici, la Fortul Roșu, 
este locul unde, cu 22 
de ani in urmă, la 15 
august 1947, s-a înăl
țat steagul Indiei inde
pendente. Foi;tul Roșu 
întruchipează voința

poporului indian de a 
fi liber, de a-și apăra 
independența și suve
ranitatea, holăritea sa 
de a merge inainte pe 
drumul ce duce la 
prosperitate.

Primirea călduroasă 
făcută ina’.ților oaspeți 
români dovedește că 
distanțele, deosebirile 
in modul de viață dis
par atunci cînd două 
popoare sînt animate 
de dorința fierbinte de 
a promova cauza des
tinderii, a înțelegerii și 
a păcii intre popoare, 
de a intensifica bunele 
relații stabilite intre 
ele, atunci cînd amân
două sint angajate pe 
drumul dezvoltării e- 
conomiei și culturii, al 
folosirii bogățiilor țări
lor lor în interesul 
propriului popor, al 
creării unor condiții de 
viață mereu mai bune.

Intr-o scurtă decla
rație făcută astăzi co
respondentului unui 
ziar indian, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în
trebat despre impresi
ile cțulese pini acum, a 
subliniat : „Sîntem
de-abia la începutul vi
zitei, dar pot să spun 
că primirea care nl s-a 
făcut de către condu
cătorii țării dvs., de 
către locuitorii orașu
lui Delhi ne-a impre
sionat in chip deosebit. 
Ea este o expresie a 
prieteniei dintre po
poarele român și in
dian".

Sint cuvinte ca sin
tetizează o concluzie 
care se impune cu 
pregnanță tuturor ce
lor care au fost păr
tașii primelor două zile 
ale vizitei conducăto
rilor români în țara de 
pe Indus și Gange.
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RĂZBOIULUI 
DIN VIETNAM

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDROAIE

CONVORBIRI 
SOVIETO-VI ETN AM EZE

MOSCOVA 14 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 14 oc
tombrie la Moscova au început 
convorbirile sovieto-vietnameze. La 
convorbiri participă din partea so
vietică Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C U.S, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alte per

soane oficiale, iar din partea viet
nameză — Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, Le Thanh Nghi.
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam.

geneva Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

începute de luni, marile ma
nifestații de pe întreg teritoriul 
Statelor Unite ale Americii, de 
la New York la San Francisco 
și de la granița cu Canada pînă 
la Rio Grande, manifestații a- 
preciate de presa americană ca 
f'eprezentind „cea mai grandi
oasă mișcare de protest împo
triva războiului, din întreaga 
istorie postbelică a Americii", 
vor culmina astăzi, 15 octom
brie, „Ziua moratoriului", cu 
marșuri de masă și mitinguri de 
doliu, la care vor participa 
deopotrivă tineri și vîrstnici din 
toate păturile sociale și de cele 
mai diferite convingeri politice. 
„Sînt momente cînd se impune 
să ne facem auzite glasurile. A 
sosit timpul să rupem tăcerea", 
se subliniază intr-un apel sem
nat de 79 de președinți de uni
versități și institute americane, 
trimis Casei Albe, în care se 
cere retragerea tuturor trupelor 
S.U.A. din Vietnam, pentru a se 
crea posibilitate poporului a- 
cestei țări să-și hotărască sin
gur soarta.

Cei care au inițiat aceste im
presionante manifestații în fa
voarea păcii sînt, după cum se 
știe, tineri din universități și 
colegii. Printre aceștia se numă
ră chiar și fii și fiice de perso
nalități de vază din cadrul gu
vernului, cum ar fi John Laird 
— fiul ministrului apărării 
Melvin Laird — care a declarat 
presei că „toți oamenii trebuie 
să se pronunțe împotriva aces
tui război".

Numeroși senatori și membri 
ai Camerei reprezentanților și-au 
anunțat „adeziunea deplină 
la escaladarea luptei pașnice 
pentru încetarea războiului". 
„Este un privilegiu să participi 
la o astfel de mișcare", a de
clarat senatorul Stuart Syming
ton, adăugind : „este singura 
cale pe care o impune rațiu
nea". La rîndul său, senatorul 
McGovern a calificat „Ziua mo
ratoriului" drept „o acțiune de 
cel mal înalt patriotism", în 
timp ce Averell Harriman, fost 
șef al delegației S.U.A. la tra
tativele de pace de la Paris, a 
exprimat speranța că ea va con
tribui la restabilirea păcii în 
Vietnam.

Pe de altă parte, 17 senatori și 
47 de membri ai Camerei repre
zentanților au început de luni 
dimineața în colegii și universi
tăți și in cadrul unor adunări 
publice un „maraton" al confe
rințelor pe tema necesității în
cetării războiului din Vietnam. 
In același timp, in semn de de
plină solidaritate cu cauza ti
neretului american, un număr de 
26 de congresmeni au reușit 
să impună în Camera repre
zentanților, timp de 24 de ore, 
pină miercuri la prînz o ședin
ță continuă, consacrată acele
iași probleme, ședință care nu 
va lua sfirșit decit înaintea ma
relui miting programat pentru 
azi după-amiază pe timpul 
din jurul obeliscului din capitala 
țării. Primarul New Yorh-ului, 
John Lindsay, a dispus ca drape
lele naționale să fie arborate în 
berna pe toate clădirile orașului, 
iar clopotele să bată din oră in 
oră, în semn de doliu pentru 
toate victimele războiului din 
Vietnam, pe care l-a descris ca 
injust.

In vederea marii manifesta
ții s-au tipărit milioane de in
signe ale păcii, cu inscripția 
„Luptați pentru pace", și cu i- 
maginea porumbelului lui Pi
casso. Au fost editate ziare co
memorative conținind articole, 
comentarii și fotomontaje pri
vind războiul din Vietnam. Au 
fost confecționate sute de mii 
de banderole de culoare nea
gră, care, în „Ziua moratoriu- 
lui", vor fi purtate în semn de 
doliu de participanții la mitin
guri și marșuri. S-au cumpărat 
tot atîtea zeci de mii de lumi
nări cîți tineri americani și-au 
dat viața în acest război nejust, 
în cure au fost împinși împotriva 
voinței lor. Ele vor fi purtate de 
participanții la marș.

Pornite din mijlocul tineretu
lui, manifestațiile de azi se a- 
nunță a fi, după cum apreciază 
presa de aici, o acțiune a tutu
ror oamenilor iubitori de pace 
din America.

GENEVA 14 (Agerpres). — In șe
dința de marți a Comitetului pentru 
dezarmare, delegatul Japoniei, Yoshi
hiro Nakayama, a făcut unele obser
vații asupra proiectului tratatului 
privind demilitarizarea fundului mă
rilor și oceanelor aflat în dezbatere. 
El a apreciat că proiectul reprezin
tă „o bază utilă de discuții și nego
cieri11. Japonia, a spus el, este gata 
să coopereze la elaborarea unui tra
tat acceptabil pentru toate țările in
teresate. Vorbitorul a insistat asupra 
necesității de a se stipula clar în 
tratat că în limita apelor sale, terito
riale și a zonei contigue numai statul 
respectiv este autorizat să instaleze 
arme nucleare sau de distrugere în

masă. Totodată, el a subliniat că gu
vernul japonez nu are intenția de a 
instala în apele sale teritoriale astfel 
de arme și și-a exprimat speranța 
că toate celelalte state se vor abține 
de a face acest lucru. Pe de altă 
parte, delegatul japonez a exprimat 
părerea că „articolul 4 al proiectu
lui de tratat, care dă puterilor nu
cleare un statut privilegiat, este ne
corespunzător". (Articolul amintit 
conține prevederea că amendamente
le ce ar urma să fie aduse tratatului 
după intrarea lui în vigoare nu de
vin efective decît dacă 'sînt aprobate 
în mod expres de puterile nucleare).

Un punct de vedere similar a fost 
exprimat și de delegatul Olandei.

După vizita lui M. Schumann 
la Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul privitor la vizita făcută 
în Uniunea Sovietică de Maurice 
Schumann, ministrul afacerilor ex
terne al Franței. Oaspetele, se arată 
în comunicat, a fost primit de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin și Niko
lai Podgornîi și a avut convorbiri 
cu omologul său sovietic Andrei Gro- 
mîko.

Părțile și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu bunele relații e- 
xistente între cele două țări și au 
subliniat hotărîrea guvernelor lor 
de a urma linia dezvoltării și întă
ririi colaborării în toate domeniile.

Acordînd o atenție de prim ordin 
problemelor europene, părțile își 
vor continua eforturile în vederea 
slăbirii încordării în Europa, dez
voltării contactelor și lărgirii cola
borării între toate statele europene, 
indiferent de regimul lor social-po
litic. Părțile sînt de acord că pe a- 
ceastă cale țările europene vor putea

crea un climat de încredere, care să 
contribuie la discutarea marilor 
probleme din Europa și realizarea re
glementării lor și prin aceasta la 
instaurarea unei păci trainice pe ba
za principiilor independenței, suve
ranității naționale, egalității, inte
grității teritoriale, neutilizării forței 
și neamestecului în treburile inter
ne ale altor țări.

Comunicatul precizează că preșe
dintele Franței, Georges Pompidou, 
a acceptat invitația de a face o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică în 
cursul anului 1970.

Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin 
și Nikolai Podgornîi au acceptat in
vitația de a face o vizită oficială în 
Franța.

★
Ministrul de externe francez, Mau

rice Schumann, s-a reîntors marți 
seara la Paris. La sosire, Schumann 
a declarat ziariștilor că „este foarte 
satisfăcut de rezultatele convorbiri
lor avute".

o.N u. întrevedeți 
ale locțiitorului 

șefului delegației 
române

NEW YORK 14. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Locțiitorul șefului de
legației Republicii Socialiste Ro
mânia la cea de-a XXIV-a sesiune 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe al României, a avut 
marți dimineața o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant. A participat Gh. Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent 
al României la O N.U.

în cadrul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă de cordiali
tate, a avut loc un schimb util de 
păreri asupra unor probleme afla
te pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale.

în aceeași zi, Mircea Malița a 
avut o întrevedere, la' sediul Se
cretariatului O.N.U. din New York, 
cu Hamdi Ould Mouknass, minis
trul afacerilor externe al Maurita- 
niei. Au participat reprezentanții 
permanenți ai României, și Mauri- 
taniei la O.N.U. Cu acest prilej au 
fost abordate unele probleme afla
te pe agenda sesiunii, precum și 
unele aspecte ale dezvoltării rela
țiilor de colaborare dintre Româ
nia și Mauritania.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de conlucrare cor
dială, fiind apreciată drept utilă și 
fructuoasă.

N. PODGORNÎI
LA HELSINKI

HELSINKI 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekko
nen, l-a primit azi pe Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., care 
a sosit într-o vizită la Helsinki.

COMUNICAT COMUN PRIVIND

SUEDIA ARE 
UN NOU PREMIER
In tradiția vieții politice suedeze, 

ziua de 14 octombrie marchează, la 
fiecare patru ani, după alegerea pre
ședintelui Partidului social-democrat 
— partid care deține neîntrerupt pu
terea de 36 de ani — învestirea o- 
ficială a celui ales și ca președinte al 
guvernului. După ce timp de aproa
pe un sfert de veac această funcție 
a fost deținută de către Tage 
Erlander, cîrma guvernului a fost 
preluată acum de către Olof Palme, 
care, la vîrsta de 42 de ani, devine 
cel mai tînăr prim-ministru din is
toria Suediei. în precedentul gu
vern, Palme a deținut conducerea 
ministerului educației și culturii, an
terior ocupînd alte funcții ministe
riale

Desemnarea sa ca lider al partidu
lui și ca premier semnifică, potri
vit observatorilor politici, intrarea 
în scenă a unei noi generații de oa
meni politici. Pe de altă parte, ținînd 
seama de faptul că Palme este ex
ponent al aripii de stînga a P.S.D. 
se consideră că schimbarea de echi
pă este de natură să atragă unele ca
tegorii sociale, în special organiza
ții de tineret, mai puțin receptive 
pînă acum la programul partidului.

In cuvîntarea ținută la încheie
rea lucrărilor congresului social-de
mocrat, noul său lider a trasat prin
cipalele direcții ale viitoarei politici 
interne și externe, care pot fi tot
odată considerate și principalele di
recții ale platformei electorale în ve
derea alegerilor din 1970.

Pe planul politicii interne, noul 
guvern își propune democratizarea 
vieții economice, o mai echitabilă re
partizare a impozitelor, reforma ac
tualului sistem de învățămînt și a 
sistemului juridic.

în domeniul relațiilor externe, 
noua echipă se angajează să ducă a- 
ceeași politică de neutralitate și 
nealiniere, de apărare a suveranității 
naționale, subliniind necesitatea so
luționării tuturor problemelor inter

naționale pe cale pașnică. „Neutra
litatea și faptul de a reprezenta o 
țară „mică" — a declarat recent Olof 
Palme — nu ne condamnă la tăcere 
sau Ia pasivitate. Dimpotrivă, avem 
obligația de a coopera din toate pu
terile pentru pace, pentru înfăptuirea 
dezarmării... Și avem, evident, da
toria să apărăm dreptul pe care îl 
au națiunile mici de /a-și construi 
singure viitorul". Este bine cunoscu
tă, în acest sens, poziția realistă a 
Suediei cu privire la războiul din 
Vietnam. însuși Olof Palme, în fe
bruarie 1968, a demonstrat pe străzile 
capitalei suedeze, în fruntea miilor 
de locuitori, condamnînd într-un 
discurs incisiv agresiunea americană 
în Vietnam și cerînd să i se pună 
capăt fără întîrziere. De asemenea, 
este elocvent că la începutul acestei 
luni, Suedia a anunțat un ajutor e- 
conomic de 200 milioane coroane pen
tru R. D. Vietnam.

în ce privește securitatea europea
nă, guvernul Palme, potrivit declara
țiilor exponenților săi, se pronunță, 
în continuare, pentru convocarea u- 
nei conferințe a statelor continentu
lui. Suedia va promova și pe viitor, 
după cum a subliniat noul premier, 
colaborarea și cooperarea cu toate 
țările.

Observatorii politic! apreciază că, 
în general, noua echipă își propune 
să învioreze și să impulsioneze rit
mul actualei politici suedeze, fără a 
recurge însă la rupturi spectaculoase 
față de linia guvernului Erlander. 
în această privință, ziarul „Le 
Monde" sorie că „nu sînt așteptate 
Inițiative surprinzătoare din partea 
lui Palme în cursul următoarelor 
luni. După cum a declarat el însuși, 
Partidul social-democrat, credincios 
tradiției, își va realiza programul 
treptat și fără salturi". Dar, adaugă 
ziarul citat, la Stockholm se consi
deră că, în general, „ritmul refor
melor se va accelera".

V. P.

TOKIO 14. — Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite : Ziarul 
„Akahata" a publicat textul comuni
catului comun privind vizita în Ja
ponia a delegației Partidului Comu
nist Italian și convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej. în cursul 
convorbirilor s-a subliniat ca o 
sarcină comună și urgentă sprijinirea 
poporului vietnamez în lupta sa îm
potriva agresiunii americane, pentru 
reglementarea problemei vietnameze 
pe baza propunerilor făcute de guver
nul R. D. Vietnam și de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Partidul Comu
nist Italian și Partidul Comunist din 
Japonia și-au exprimat hotărîrea de 
a depune eforturi, atît în țările res
pective, cît și pe plan internațional, 
în vederea intensificării acțiunilor u- 
nite ale tuturor forțelor democratice 
și solidarității lor cu lupta poporului 
vietnamez.

Ambele părți au relevat importanța 
acțiunilor în sprijinul unității mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale.

Peru se pronunță 
pentru dezvoltarea 

relațiilor 
cu țările socialiste

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat săptămîna- 
lului argentinian „Panorama", mi
nistrul de externe al Republicii 
Peru, Edgardo Mercado Jarrin, a 
declarat că țara sa este dispusă să 
mențină și să dezvolte relații cu 
toate țările care practică o politică 
de coexistență pașnică în baza prin
cipiilor Cartei O.N.U. EI a adăugat 
că guvernul peruvian se pronunță 
în favoarea dezvoltării relațiilor cu 
țările socialiste, în special în do
meniile economic și comercial. „A- 
ceasta — a spus el — va permite 
dezvoltarea și diversificarea piețe
lor de desfacere a mărfurilor, peru- 
viene și va deschide noi posibilități 
de a primi ajutor financiar și teh
nic".

agerite de pres| transmits
Walter UlMcht, prim-secre- 

tar al C.C. al P.S.U.G, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, 
și Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, au primit delegația Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud și a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, condusă de Cian Biu 
Cien, membru al Prezidiului F.N.E.

în bazinul carbonifer
Yorkshire,una

exploatări miniere din Anglia, au 
intrat în grevă 77 000 de mineri care 
cer reducerea timpului de muncă. Un 
număr de 75 de mine au fost imobili
zate începînd de marți dimineața.

Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoreso Țără
nesc Ungar, a avut marți o întrevedere 
cu Julius Nyerere, președintele Repu
blicii Tanzania, care face o vizită în 
R. P. Ungară. în aceeași zi, transmite 
agenția M.T.I., au fost continuate con
vorbirile ungaro-tanzaniene.

0 delegație a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție 
(U.N.C.A.P.), condusă de Stelian Io- 
nescu, membru în Biroul permanent 
al Consiliului U.N.C.A.P., se află în vi
zită în Finlanda, la invitația organi
zațiilor- cooperatiste agricole finlande
ze. în timpul călătoriei, membrii de
legației U.N.C.A.P. au luat cunoștință 
de organizarea și activitatea coopera
tivelor agricole finlandeze, au avut în
trevederi cu membrii conducerii a- 
cestor organizații.

Sesiunea Comisiei sovie- 
te-iugoslave de colaborare 
tehnico-știmîiiicâ s a încheiat 
marți la Moscova prin semnarea unui 
protocol. Protocolul prevede sporirea 
numărului organizațiilor științifice și 
de cercetare angrenate în procesul co
laborării, efectuarea unui schimb de 
experiență în domeniul metalurgiei, 
chimiei, construcțiilor de mașini, in
dustriei ușoare și altor ramuri in
dustriale.

Conducerea Partidului Li* 
beral Democrat din Japonia 
a hotărît marți să prelungească în mod 
automat tratatul de securitate japo- 
no-american a cărui valabilitate ex
piră la finele anului 1970.din cele mai mari

Continuă cu succes

evoluție tandemului

CORESPONDENTA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

celor trei nave „Soîuzes

Zborul în grup al celor trei nave 
cosmice pilotate continuă să se des
fășoare conform programului. 
Echipajele îndeplinesc cu succes 
cercetările, experimentele și obser
vațiile prevăzute. Au început ex
perimentele îndeplinite in comun 
și simultan în diferite puncte ale 
spațiului cosmic circumterestru. Re
zultatele lor vor oferi posibilitatea 
de a se obține cunoștințe mai de
pline cu privire la procesele studi-

Nikolai Kazakov, autor a 
numeroase invenții privind 
sudura în vid, a declarat că 
experimentarea acestor noi 
procedee în condiții cosmice 
are o mare însemnătate 
tru progresul tehnicii con
temporane. Cosmosul, a spus 
Kazakov, este mediul 
pentru realizarea diferitelor 
procese tehnologice de su
dură greu de imaginat în 
condițiile terestre. El a sub
liniat, de asemenea, că în
tr-un mediu rarefiat pot fi 
realizate construcții de nave 
cosmice absolut ermetice și 
stații orbitale cu destinații 
diverse.

pen-

ideal

ate. Echipajele de pe „Soiuz-6" și 
„Soiuz-8" au efectuat observații și 
au fotografiat formațiunile de nori 
și de cicloni, luna și stelele pe 
fondul orizontului și au făcut de 
asemenea aprecieri asupra lumino
zității planetei noastre în partea în
tunecată a ei, precum și in partea 
luminoasă. V. A. Șatalov, coman
dantul navei „Soiuz-8", a executat 
o serie de manevre folosind comen

zile manuale. Echipajul de pe „So- 
iuz-7“ a înfăptuit orientarea manua
lă a navei in vederea unor expe
rimente, printre care și fotografie
rea Mării Caspice și elaborarea u- 
nor elemente de navigație cos
mică.

Continuînd cercetările medico-bi- 
ologice, cosmonauții au studiat in
fluența factorilor zborului cosmic 
asupra organismului omenesc. Cu a- 
jutorul a diferite probe funcționale 
și teste psiho-fiziologice, au fost 
stabilite starea organismului mem
brilor echipajelor și nivelul capaci
tății lor de muncă. Analiza date
lor controlului medical, a convor
birilor prin radio și a observațiilor 
directe cu ajutorul televiziunii arăta 
că membrii echipajelor suportă bine 
acțiunea factorilor zborului cosmic, 
menținîndu-și o capacitate înaltă 
de muncă.

Stațiunile de urmărire de pe pă- 
mint și de asemenea navele de cer
cetări științifice ale academiei de 
științe „Cosmonautul Vladimir Ko
marov", „Morjoveț", „Neveli", „Be- 
jița", „Dolinsk" și altele, primesc 
fără întrerupere și prelucrează in
formațiile sosite de pe bordul na
velor cosmice, mențin o legătură 
permanentă cu echipajele.

Cosmonauții se simt bine. In 
compartimentele navelor presiunea 
aerului, temperatura și umiditatea 
sînt normale. La începutul 
de-a doua zile a zborului în 
echipajele celor trei nave au 
ficat funcționarea sistemelor
mate și manuale de comandă. S-a 
stabilit posibilitatea înfăptuirii ori
entării manuale cu ajutorul vizo
rului optic în umbra pămîntului. 
S-a verificat exactitatea sisteme
lor de orientare manuală potrivit

vectorului viteză, folosindu-se o a- 
paratură specială. Cele trei labo
ratoare științifice cosmice continuă 
să îndeplinească lucrările tehnico- 
științifice în strinsă interdependență 
și conform unui plan unic.

Cosmovizîunea sovietică a trans
mis marți un reportaj în direct 
de la bordul navei „Soiuz-6". Pe
ecrane puteau fi văzuți cei doi j 
cosmonauți in fotoliile speciale în
clinate. Comandantul navei, Gheor-

celei 
grup 
veri- 
auto-

IMPORTANȚA FOTOGRAFIERII DIN COSMOS
Una din sarcinile cu multiple aplicații pe care le au de înde

plinit cei șapte cosmonauți sovietici aflați acum pe orbită este, 
după cum s-a anunțat, obținerea de fotografii ale unor obiective 
geologice-geografice și a stratului de nori. In ce constă importanța 
fotografiilor făcute de cosmonauți de la mari înălțimi, pentru 
știință și economie ? Corespondentul „Scînteii" a adresat această 
întrebare lui K. KONDRATIEV, membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

— Problema are numeroase aspecte, ne-a răspuns omul de știință. 
Să ne oprim, pe scurt, doar asupra citorva dintre ele. Astfel, de 
exemplu, pentru a putea urmări nașterea și evoluția uraganelor, 
pentru a putea preveni Ia timp populația din regiunile amenințate, 
trebuie să dispunem de asemenea fotografii, făcute succesiv, după 
anumite intervale de timp. Fotografiile cosmice permit specialiștilor 
să urmărească modificările stratului de zăpadă și ale ghețarilor din 
munți, iar pe această bază pot îmbunătăți considerabil prognoza 
inundațiilor. Aceste fotografii înregistrează rețeaua de rîuri. și ba
zinele de apă din văile lor, teritoriile inundate din văi și delte, 
ceea ce are o deosebită importanță pentru raionarea teritorială și 
hidrologică a uscatului. Analiza fotografiilor permite de asemenea 
stabilirea zonelor unde apele subterane ies la suprafață. Acestea 
apar pe peliculă ca niște pete întunecate. Fotografiile cosmice sînt 
utile și pentru studierea eroziunii solurilor. Una dintre direcțiile 
cu cele mai mari perspective ale fotografiilor cosmice este folosirea 
lor Ia alcătuirea hărților geomorfologice de scară mică și medie și 
la raionarea geomorfologică. Pe fotografii se disting în mod practic 
toate tipurile de relief și numeroase forme ale acestuia, inclusiv 
unele subacvatice.

Pe fotografii pot fi recunoscute numeroase detalii ale 
vegetației, în special limitele ei, se văd bine pustiurile, pădurile, 
stepele. Fotografierea cosmică permite cercetarea anuală a pășuni
lor în vederea calculării rezervelor de furaje, stabilirea stării solu
lui în perioada de dinaintea semănatului, se pot delimita suprafe
țele de pădure atacate de dăunători.

Nu mai puțin largi perspective deschide fotografierea cosmică 
și pentru studierea oceanului mondial, pentru urmărirea dinamicii 
țărmurilor și curenților maritimi, măsurarea temperaturii de Ia 
suprafața apei, descoperirea bancurilor de pești, pentru rezolvarea 
practică a numeroase probleme privind navigația și folosirea ra
țională a uriașelor resurse ale mărilor și oceanelor.
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zborului în grup al celor 1 
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grupuri de nave cot 
care vor; efectua cert 
științifice.

O a doua sarcină est 
ceea de a releva noile 
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noștințele omenirii despre 
cosmic, despre planeta no rri, 
ducîndu-i în același timp 
vantaje pe plan economii 
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exploatare sisteme cosmic 
lecomunicații și meteorolo 
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O misiune cosmică ' de mare însemnate

COSMONAUȚILOR SOVIETIC
LE DORIM SUCCES DEPLIN
Evoluția în grup a 

celor trei nave cosmi
ce sovietice „Soiuz' 
— 6, 7 și 8 — pe or
bite apropiate, menți- 
nînd un permanent 
contact radio între ele, 
reprezintă prima re
alizare de acest gen 
în istoria cosmonau
ticii, o etapă decisivă 
pe calea creării unei 
mari stațiuni științifice 
orbitale, evoluînd un 
timp îndelungat în ju
rul planetei noastre. 
Premisa hotărîtoare a 
construirii unei astfel 
de stații este efectua
rea sudurii șl a altor 
operații mecanice în 
vidul spațiului cosmic, 
în condiții de impon
derabilitate, de către 
cosmonauți îmbrăcat! 
în scafandri. După 
cum se știe, pe nava 
„Soiuz-6° există astfel 
de aparate de sudură. 
Pe de altă parte, cos
monauții de pe „So
iuz-8' s-au distins, în
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trecut, prin manevrele 
de cuplare a două 
nave cosmice, de tre
cere dintr-o navă In 
cealaltă, și de Ieșire 
în spațiu, deci prin- 
tr-o activitate extra- 
vehlculară intensă.

Tehnicile ce se ex
perimentează în pre
zent reprezintă pregă
tirea asamblării unei 
mari nave cosmice 
amplasată întîi pe o 
orbită terestră și în
dreptată apoi spre 
alte corpuri cerești. O 
astfel de metodă este 
mult mai avantajoasă 
și mai economică de
cît lansarea directă 
de pe Pămînt. De ase
menea, realizarea u- 
nul mare laborator 
cosmic orbital, prin 
asamblarea în spațiu 
a diferitelor sale părți

componente, lansate 
de pe Pămînt, permi
te desfășurarea unei 
întregi game de cer
cetări spațiale, nu nu
mai cu caracter știin
țific fundamental, ci 
și cu Importante apli
cații practice. Astro
nautul american J. 
Glenn declara, recent, 
că realizarea unei ast
fel de stații orbitale 
echivalează — ca im
portantă — cu 
zarea zborului 
monauților spre 
și aselenizarea
Dacă pînă în prezent 
s-au lansat, cu ajuto
rul unor sateliți arti
ficiali, unele stafii au
tomate de observații 
extraterestre — geofi
zice, solare etc. — 
prezența permanentă 
a omului pe astfel de
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stații va mări 
derabil posibi 
de cercetare a 
menelor noi și 
teptate.

Este semnificat 
centul care în p 
este pus în Ur 
Sovietică în m 
tot mai mare a 
aspectelor pr< 
ale cercetării sp< ..
Lansarea în grup a 
trei nave cosmice, 
constituirea în Cos
mos a unui adevărat 
colectiv de cercetători 
constituie un nou și 
strălucit succes al 
științei sovietice pe li
nia acestor preocu
pări. Urînd din toată 
inima reușită deplină 
celor șapte cosmo
naut! în misiunea Iot 
de mare însemnătate, 
le dorim o cît mai 
fructuoasă călătorie 
cosmică pentru pro
gresul cercetărilor ști
ințifice în întreaqa 
lume.
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