
Fiecare hectarPROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂI In ziarul de azi

destinat griului
să fie insămînțat

grabnic, fărăORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Sîmbătă 18 octombrie 1969

calitate!
VIZITA TOVARĂȘILOR NICOLAE CEAUȘESCU

HARGHITA

CONSTANȚA

PAGINA A ÎV-A

PORUMBUL LEGUMELE FRUC

călduroasăOrașul Mysore a făcut

sens

Președintele ad-interim al Republicii Somalia

(Continuare în pag. a III-a)

D. TÎRCOB 
Gh. PÎRVAN

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a III-a)

SEIC MUKHTAR MOHAMED HUSSEIN

Anul XXXIX Nr. 8220

MOGADISCIO 
în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 

transmit Excelenței Voastre, poporului somalez și familiei îndoliate, pro
funde condoleanțe și întreaga noastră compasiune pentru încetarea din 
viață a președintelui Republicii Somalia, dr. Abdirasbid Aii Shermarke.

transportul 
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Excelentei Sale

nu i se 
adresat 

i cadrul 
, dar mi 
măsură 
adeve-

Cifrele de pe hartă redau situația tnsâmînțârii griului și secarei țn 
zooperativele agricole de producție pînâ la data de 16 octombrie

Oaspeții români sini intimpinați cu prieten

siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu soția, Elena 
Maurer, și persoanele oficiale ro
mâne care îi însoțesc au vizitat 
vineri dimineața localitatea My
sore și împrejurimile sale.

Străbatînd principalele artere

Două lucruri condiționează succe
sul campaniei de însămînțări : 1)
terminarea grabnică a semănatului 
pe ultimele suprafețe ș; 2;1 efectuarea 
lucrărilor fără nici un rabat ele ca
litate. Potrivit datelor centralizate 
la Consiliul Superior al Agriculturii, 
pînă în ziua de 18 octombrie, însă- 
mîn'țarea griului s-a efectuat ’ pe 92 
la sută din suprafețe in întreprinde
rile agricole de stat și pe 91 la sută 
în cooperativele ■ agricole. Această 
importantă lucrare . a fost încheiată 
în mai multe județe, așa cum se poate 
vedea din 
9 procente 
deosebi, în 
a fost deja 
perativelor 
au însămințat numai 
suprafețele prevăzute cu grîu, 
celor din județul Cluj unde s-a rea
lizat 64 la sută din plan, Covasna — 
65 la sută. Mehedinți și Sălaj — 76 
la sută. Și in alte județe există coo
perative agricole care mai, au de în- 
sămînțat suprafețe însemnate cu

progresului. Astfel, alături de mo
numentalele palate Lalitha Mahal 
sau Lokaranj ap .Mahal, care răs- 
frîng asupra orașului o undă din 
strălucirea secolelor trecute, Myso
re se mîndfește cit impunătoarele 
edificii ale Institutului de cerce
tări în domeniul industriei ali
mentare, spitalului Krishanarajen- 
dra, pavilionului central de expo
ziții și cu multe alte realizări con
temporane.

Oprindu-se în dreptul unui ma
gazin de artizanat, oaspeții români 
au prilejul să admire îndemînarea 
meșterilor-artizani anonimi care, 
din lemn sau fildeș, din pai de orez 
sau frunze de palmier, realizează 
adevărate opere de artă. Varieta
tea și ingeniozitatea obiectelor ex
puse în acest magazin atestă con
vingător talentul artistic al po
porului indian.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă, apoi, spre colina Chamundi, 
dominată de templul Chamundes- 
wâri. De aici poate fii văzut între
gul oraș, care se întinde, la poalele 
colinei, pe o suprafață de 20 km 
pătrați. în continuare, oaspeții r8- 
mâni vizitează grădina zoologică 
din Mysore, considerată printre 
cele mai mari din India. Ea exce
lează în special in exemplare rare 
de reptile și de animale sălbatice.

Apoi, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și ceilalți oaspeți ro
mâni părăsesc localitatea Mysore, 
înapoindu-se la Bangalore.

Șoseaua care leagă cele două lo
calități străbate un peisaj îneîntă- 
tor. fascinant. Natura Indiei se dez
văluie privirilor în toată gran
doarea ei. Vegetația luxuriantă al
ternează cu podișuri sterpe, pie
troase, lanurile geometrice de orez 
sînt întrerupte de păduri de pal
mieri. Orizontul este înlănțuit de 
masive muntoase golașe, cu contu
ruri bizare- Prezența omului, efor
tul de a smulge naturii spații cît 
mai vaste sînt atestate nu numai 
de suprafața întinsă a terenurilor 
cultivate întîlnite.în drum, ci și de 
numeroasele instalații moderne de 
irigare care pot fi găsite foarte des 
pe aceste ogoare.
De-a lungul șoselei, cocotieri uriași 

se clatină sub povara fructelor lor. 
La un moment dat, coloana mașini
lor oficiale se oprește și oaspeții

ie ;i înaltă preyuiro

primire oaspeților români
ale orașului, oaspeții români an 
fost salutați cu căldură de mii de 
locuitori. Vestigiile trecutului se 
înfruntă astăzi în orașul Mysore 
cu numeroase construcții moderne 
— mărturii ale dinamismului cu 
care India înaintează pe drumul

harta alăturată. Cele 
rămase se localizează, in- 
zone unde epoca optimă 
depășită. Este cazul coc- 
din județul Sibiu, care 

ii la sută din 
il
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Pretutindeni, în tocite localitățile vizitate din India, președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, i-a fost făcuta o pr^nire însuflețită

traversează; case 
acoperișuri în pan- 

drumuri laterale, 
cu nisip roșu, pră-
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BANGALORE 17. — Trimișii 
speciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Ion Puținelu, transmit: Pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialist^ România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, președintele Con-

MUNCĂ, SĂ FIE STRÎNSE CÎT MAI 

REPEDE Șl FĂRĂ PIERDERI!

într-unul din articolele precedente 
(„Este învestit omul de la ghișeu cu 
„puteri discreționare-1 ?) puneam în 
evidență consecințele comportării 
funcționarului public asupra activi
tății instituției și interesului cetă
țeanului.

Continuîndu-ne investigațiile, ne-a 
reținut atenția un alt aspect al a- 
cestei probleme : aproape ori' de cîte 
ori se află în culpă, funcționarul în
cearcă — și adesea reușește — să se 
disdUlpe prevalîndu-se de tot felul 
de dispoziții și reglementări cărora 
trebuie să li șe conformeze, care 
îl împiedică, chipurile, să acționeze 
cu promptitudinea dorită de cetățean, 
care-i frînează orice inițiativă și-l 
obligă să procedeze chiar îritr-un 

contrar logicii celei mai ele
mentare ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, el 
vrea să demonstreze că atitudinea 
pe care o adaptă Față de cetățean 
nu depinde cîtuși de puțin de voința 
lui, ci de factorul „obiectiv11 al unei 
proceduri birocratice complicate. A- 
ceasta să fie oare realitatea ? îna
intea oricărei concluzii, să ne adre
săm faptelor

Maistrul miner Iulian Pîrvănescu 
de la întreprinderea minieră Anina 
ne scrie că are nevoie de o adeVe-

griu. Pentru terminarea grabnică a 
lucrărilor se impune ca organele a- 
gricole să detașeze parte din trac
toare și mașini din unitățile care 
au terminat lucrările să ajute coo
perativele rămase in urmă, să orga
nizeze temeinic munca pentru elibe
rarea terenurilor.

Datorită umidității insuficiente din 
sol. este nevoie să se acorde o aten
ție sporită calității lucrărilor, pre
gătirii patului germinativ, astfel ca 
de pe fiecare hectar să se obțină o 
producție cit mai mare in" anul vii
tor. In acest scop este indispensabi
lă prezența specialiștilor pe teren 
pentru a controla calitatea lucrări
lor, pentru soluționarea pe loc și pre
venirea oricăror defecțiuni.

Paralel cu semănatul, trebuie in
tensificate lucrările de recoltare la 
porumb, sfeclă de zahăr, legume, 
fructe, struguri, Să se organizeze 

operativ al produselor 
cu statul la bazele de

...Pe drumul dintre. Mysore 
și Bangalore, coloana oficială 
trece prin cîteva sate. Sînt a- 
șezări mici, care se întind nu 
departe de banda de asfalt 
care le 
scunde cu 
tă repede, 
așternute 
<jis, multă, multă verdeață.

Vegetația luxuriantă a su
dului Indiei impresionează 
ochiul călătorului. Pilcuri, 
pilcuri, palmieri, eucalipți, ta- 
marinzi se oferă privirii în. 
cele mai neașteptate, mai in
solite combinații de forme și 
culori.

Pe marginea șoselei, grupuri 
de oameni, bărbați, femei și 
copii, care așteaptă trecerea 
coloanei oficiale, fac semne 
prietenești cu mina. Recu
noaștem în aceste spontane 
manifestații spiritul ospitalier 
al poporului indian, care cu 
inima larg deschisă îi primeș
te pe prieteni. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți români răspund cu
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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rință din care să rezulte că este 
locuitor al acestui oraș. O adeverință 
dintre cele mai banale, dar fără, de 
care fiului său, student la Facultatea 
de filologie din Timișoara, i 
poate acorda bursă. „M-am 
serviciului administrativ din 
consiliului popular orășenesc, 
s-a răspuns că ei nu sînt în 
să-mi elibereze o asemenea 
rință. Mi-am îndreptat atunci pașii 
spre miliția orașului, care mi-a fă
cut schimbarea domiciliului în a- 
ceastâ localitate, dar am primit a- 
celași răspuns. M-am dus apoi la 
Secția de gospodărie comunală (lo
cuiesc doar într-unul din blocurile 
administrate de ea). Aici mi s-a spus 
și mai clar : această situație nu se 
poate rezolva, decît dacă mă duc 
personal să mă legitimez la facultate 
cu buletinul de identitate din care 
rezultă unde domiciliez. Am întrebat 
și eu cum este posibil ca, pentru o 
nimica toată, să pierzi atît.a vreme, 
să-ți cnnsiimi atîția nervi și să faci

ROADELE UNUI AN DE

"Thwwooara?
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n. Oare birocrației I 
întocmi... pașapor- I

DIVERS
• X.

Pe curînd
In 20 august, un grup de sa- 

lariăți , ai spitalului „Gheorghe 
Marinescu" din Capitală a so
licitat Oficiului Național de Tu
rism „Carpați" pașapoarte pen
tru o excursie turistică în stră
inătate. Normal era ca în ter
men de 30 de zile (așa scrie... 
„la carte"), cererile să fie re
zolvate. Dar nu s-a întîmplat 
astfel. Abia după 35 de zile 
O.N.T. a înaintat cererile cetă
țenilor organelor în drept pentru 
a fi . soluționate. (Lucrarea tre
buia trimisă în... 24 de ore). Se 
înțelege că oamenii n-au plecat 
încă nici acum. Oare birocrației 
cînd i se va î 
tul?

Depășirea 
fatală

circu-
Ieri dimineață, la ora 

troleibuzul cu numărul 
(turul 21) de pe linia 85, 
la pe Bulevardul Gh. Dimitrov. 
Conducătorul' mașinii, Ion Fe
lea, a încercat să depășească, 
fără să "se asigure, un autotu
rism care staționa pe dreapta. 
Urmarea : troleibuzul s-a tam
ponat cu un vagon de tramvai 
cafe circula din sens invers. 
Consecințele sint dezastruoase : 
18 pasageri au fost răniți și 
cele două autovehicule avaria
te. în ultima vreme, mijloacele 
de . transport în comun din Ca
pitală au produs multe acciden
te de acest fel. Insistăm pentru 
măsuri hotărîte din partea 
Direcției generale I.T.B^
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Ne scriu mal mulți cetățeni 
(toți părinți), din Capitală. La 
nici un magazin de confecții nu 
se găsesc cămășuțe pepit pentru 
uniformele elevilor din clasele 
I—IV. Magazinele confirmă lip
sa acestui articol, cu specifica
ția că s-au făcut comenzi, dar... 
n-au fost onorate. Iată un lu
cru care nu-i de loc spre... o- 
noarea întreprinderilor produ
cătoare. Drept pentru care îl 
aducem la cunoștința direcției 
de resort din Ministerul Indus
triei Ușoare. Chestiunea fiind 
cusută... cu ață albă, e de da- 

' t'orfa dumnealor s-o „descoase".
Pentru că, altfel, In loc de pe
pită -1656 albastră;

La locul lui
Lui Kis Franclsc l-au mers 

afacerile ca pe roate cîtă vre
me a fost ■ responsabil la „bi
roul pentru mijlocirea vînzări- 
lOr și cumpărărilor" din cadrul 
cooperativei „Prestarea" (Ora
dea). A cîștigat peste 100 000 
de lei numai din cumpărarea 
și vînzarea, la preț de speculă, 
a unui număr de 18 autoturis
me, în răstimp de un an. Mai 
cîștiga și prin falsificarea su
melor, ----’* °~
scopul 
mai mic. Dar acum „< . 
nă“ pe toate roțile deodată. S-a 
stabilit că, în afara ilegalități
lor amintite, mai este implicat 
în cîteva cazuri penale. Pînă la. 
soluționarea definitivă a dosare
lor de cercetare, respectivul 
afacerist se găsește în... custodia 
organelor de cercetare.

,lâ unele vînzări, în 
de a se plăti impozit 

,a pus frî-

Ard si
chibriturile ?

Alexandru Văcăreanu condu
cea, deunăzi, spre Cluj, auto
tractorul 21 Br. 408, aparținînd 
autobazei Brăila. Pe dealul Fe- 
leacului, lucrătorul de miliție 
i-a atras atenția că panta de co- 
borire este mare și, deci, să 
fie precaut. De altfel, șoferul 
era avertizat și de semnele de 
circulație. Totuși, el „i-a dat 
bătaie" și unde era panta mai 
mare autotractorul, încărcat cu 
8 tone de chibrituri, s-a răstur
nat O parte din încărcătură, 
prin frecare, s-a aprins. Se vede 
că sînt 
dintr-o

și chibrituri care ard... 
singură frecare !

Ai trecut
iar pe strada
mea

Cu doi ani în urmă, pe strada 
Primăverii din Alba lulia s-au 
introdus conducte pentru apă 
potabilă, dar racordarea lor la 
conducta principală nu s-a mai 
făcut.. Anul acesta, cei de la 
întreprinderea care executase 
lucrarea au trecut din nou 
(absolut din întîmplare) pe stra
da cu pricina. Rezultatul? S-au 
săpat gropile pentru căminele 
de racordare care... s-au um
plut de apă în timpul ploilor, 
fi au fost, în cele din urmă, a- 
coperite. pentru că tot nu folo
seau la ceva. Lucrări de cana
lizare neterminate sau de proas
tă calitate s-au mai făcut și pe 
alte străzi ale orașului. De unde 
deducem că activitatea între
prinderii în cauză nu este... ca
nalizată așa cum se cuvine. Mu
sai să'se facă ceva... să-i treacă 
apele 1

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

■

PERFECTIONAREA
ACTIVITĂȚII PRACTICE
condiția optimă a pregătirii 

adunărilor pentru dări de seamă
Pe agenda de lucru a organelor 

locale de partid se află înscrisă o 
acțiune de mare însemnătate pentru 
activitatea tuturor organizațiilor de 
partid : adunările anuale pentru dări 
de seamă. în acest context ne-a in
teresat să aflăm ce se întreprinde 
pentru ca adunările să-și atingă 
scopul, să-i mobilizeze pe toți mem
brii de partid la îndeplinirea, în 
locurile lor de muncă, a hotărîrilor 
Congresului al X-lea al partidului. 
Firește, o condiție necesară în acest 
sens este ca aceste pregătiri 
să nu fie văzute unilateral, ca 
o acțiune îfi sine, ci să se înscrie pe 
fondul general al preocupărilor ma
jore, actuale, ale organelor și organi
zațiilor de partid, să determine in
tensificarea muncii și rezolvarea în 
condiții optime a sarcinilor ce se 
pun în unitățile industriale, agrico
le, în toate sectoarele de activitate.

Ca să-și atingă acest scop — ne-au 
spus mai fnulți activiști de partid, 
secretari de comitete și organizații 
de bază din diferite domenii de ac
tivitate ale județului și municipiu
lui Tulcea — o condiție de căpete
nie este ca atît perioada de pregă
tire cît și adunarea propriu-zisă 
de dare de seamă să se caracterize
ze prin exigență înaltă, răspundere 
față de îndeplinirea sarcinilor, com
bativitate față de neajunsurile care 
persistă.

La această părere care exprimă, 
de altfel, numitorul comun al mai 

multor opinii, am adăuga și unele 
observații întemeiate ale tovarășilor 
Nicolae Sandu, secretar al Co
mitetului județean de partid, Vasile 
Șerban și Iacob Halciuc, secretari ai 
Comitetului municipal de partid Tul
cea. Dînșii remarcau faptul că, în 
acest an organizațiile de partid disc
pun de mai mult timp pentru pregă
tirea adunărilor de dări de seamă. 

Acest timp se cere folosit din plin, 
intens. In ce privește pregătirea dă
rilor de seamă, acestea să fie scurte
— la obiect, să nu abunde în gene
ralități, ci să pună accent pe pro
blemele nerezolvate, pe măsurile 
practice de luat pentru îndreptarea 
stărilor de lucruri negative, să com
bată hotărît tendințele de automul- 
țumire, de acoperire și justificare a 
neajunsurilor. Pregătirea adunărilor 
de dări de seamă să reprezinte o 
activitate politică susținută, să con
centreze toate forțele spre îndepli
nirea exemplară a sarcinilor con
crete ce stau în fața comuniștilor.

. în această ordine de idei, se con
sideră că’* timpul disponibil, mai, 
mare, pentru pregătirea adunărilor 
de dări de seamă creează con
diții și totodată răspunderi spo
rite organelor și aparatului de par
tid pentru o cuprindere mai bună 
a' sarcinilor, dă posibilitatea par
ticipării directe a cadrelor de con
ducere la activitatea organizațiilor
— mai cu seamă în cele rămase în 
urmă — pentru mobilizarea pe loc a 
tuturor forțelor, pentru eliminarea 
neajunsurilor și pregătirea în acest 
fel, temeinică, a adunărilor de dări 
de seamă.

Subscriind Ia aceste păreri judi
cioase izvorîte dintr-o bogată expe
riență, am căutat, în continuare, să 
vedem, la mai multe organizații de 
bază și comitete de partid, ce premise 
vor trebui create pentru a se asi
gura adunărilor, de dări de seamă 
un pronunțat caracter de exigență, 
responsabilitate și combativitate ?

Primul popas, la fabrica de con
serve „Dunărea" din Tulcea. Discu
țiile cu tovarășii Florea Conțoiencu, 
secretar, și Virgil Iacob, membru al 
comitetului de partid din fabrică, au 
început din... birou. Ni s-a vorbit 
aci de unele acțiuni întreprinse de 
organizațiile de partid. „De fiecare 
dată, schimbul care pfedă locul de 
muncă și cel care-1 preia discută 
despre îndeplinirea planului și eli
minarea risipei de materie primă". 
„Au fost stabilite, măsuri cu răs
punderi precise pentru prevenirea 
unor situații ca cele de anul trecut 
cînd gerul a surprins cantități mari 
de conserve depozitate sub cerul li
ber, depreciindu-le“.

In faza de intenții, de planuri, să 
zicem, lucrurile sînt în ordine. Dar 
în realitate își găsesc ele împlinire? 
Este oare comitetul de partid con
secvent în urmărirea aplicării lor 
riguroase, controlul este perma
nent sau ocazional ? — ne-am în
trebat. De trei ori am revenit în 
decurs de cîteva ore pe la jgheabul 
de alimentare cu materie primă și 
tot de atîtea ori cei doi însoțitori ai 
noștri „au atras atenția", „au făcut 
critici", „au dat indicații" șefilor de 
brigadă să manipuleze îngrijit lăzile 
cu roșii, să adune mormanele care 
sub picioarele manipulanților se fă
ceau pastă. Cu încăpățînare însă 
dezordinea persista. Cantitățile de 
materii prime risipite creșteau vă-

viața de partid

zînd cu ochii. Am constatat aci in
disciplină față de îndeplinirea unor 
dispoziții exprese ale inginerului 
șef, lipsa celor mai elementare mă
suri pentru eliminarea risipei. Așa
dar, risipă crasă care impune atît 
măsuri administrative severe cît și 
măsuri politice corespunzătoare; pe 
de altă parte, reținem că neîndeplini- 
rea la timp a unor obligații de ser
viciu, adică indisciplina, este proprie 
și unor cadre de conducere din fa
brică. Ca și anul trecut, stive uriașe 
de conserve în sticle, aflate sub ce
rul liber, sînt expuse primejdiei de
precierii.

Problema care se pune acum este 
de a curma asemenea 
de-a face ca prevederile bune 
planurile comitetului de partid 
capete consistență. Aceasta pentru 
ca la adunarea de dare de seamă să 
se vorbească nu conStatativ, de ne- 
reallzarea unor acțiuni preconizate, 
ci de modul cum ele s-au realizat, 
de răspunderea cu care factorii res
ponsabili, indiferent de persoane și 
funcțiile lor, și-au făcut sau nu da
toria. Prin așemenea „probe" va 
putea fi creat climatul unor dezbateri 
combative privind felul în care 
membrii de partid își îndeplinesc în
datoririle profesionale, sînt exemplu 
personal în muncă.

In investigările noastre aproape 
peste tot s-a subliniat că acum, în- 

' tr-o perioadă cu numeroase problema 
de rezolvat, birourile organizațiilor 
de bază, comitetele de partid ocu- 
pîndu-se cu mai mare răspundere de 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
trebuie să facă ele însele — ca or
gane alese — dovada autoexigenței 
față de propria activitate. Aceasta 
întrucît adunările de dări de seamă 
reprezintă, în ultimă instanță, un 
prilej de control al organizațiilor de 
partid asupra activității organelor pe 
care le-au ales. în acest sens, 'ară
tăm că la comitetul de partid 
al fabricii de conserve „Dunărea", 
la comitetele comunale de partid 
Ceatalchioi și Valea Nuc.arilor s-au 
și preconizat unele măsuri ur
mărind activizarea comisiilor pe 

'probleme ale comitetelor de partid.
In cooperativele din Iazurile, Va

lea Nucarilor și Agighiol s-au în
ființat de curînd complexe de îngră- 
șătorii pentru porci și taurine. Este 
un început, ne spuneau tovarășii 
Ioan Teleman, secretarul comitetu
lui comunal de partid, și Teodor 
Stan, instructor teritorial al comite
tului județean de partid. Tocmai 
pentru a sprijini noul, afirmarea 
unor metode avansate pentru a se 
realiza progrese în folosirea cît mai 
rațională, intensivă, a pămîntului din 
comună, comisia economică va între
prinde din aceste zile studii privind 
aceste probleme, luîndu-se totodată 
măsurile cuvenite pentru punerea 
lor neîntîrziată în practică.

La fabrica „Dunărea", pornlndu-se 
de la o constatare autocritică asupra 
propriei activități, cîțiva membri ai 
comitetului de partid vor întreprinde 
o analiză a stilului de muncă al comi-

deficiențe, 
din 

să

tetului spre a stabili, în lumina do
cumentelor Congresului al X-lea al 
partidului, ce este șablonard, inefi
cient în metodele de conducere, 
cum se manifestă exigența și comba
tivitatea în exercitarea dreptului de 
control asupra conducerii tehnico- 
administrative, ce trebuie întreprins 
pentru întărirea răspunderii în 
muncă la toate eșaloanele — de la 
membrii comitetului de direcție la 
ultimul salariat ? Luînd „din mers" 
asemenea măsuri, comitetul de partid 
va putea trata în darea de 
seamă nu într-un mod general 
„necesitatea perfecționării stilului de 
muncă", dar va arăta concret „co
recturile’ ce se cer aduse, în ce 
direcții va trebui îmbunătățit stilul 
de muncă.

Un element esențial remarcat în 
numeroase organizații de partid este 
acela că membrii de partid sînt 
preocupați de îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin, de punerea în concor
danță a stilului lor de muncă cu 
exigențele stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului. In acest" context 
sînt create condiții, superioare 
prin completările și îmbunătățirile 
aduse Statutului partidului de Con-, 
greșul al X-lea. Ținerea adunărilor 
generale ordinare de alegeri în or
ganizațiile de bază, a conferințelor 
comitetelor de partid orășenești de 
categoria a Il-a și a organizației co
munale de partid o dată la doi ani, 
iar adunările de dări de seamă o 
dată la un an, conferă activității a- 
cestora continuitate, posibilitatea 
perfecționării continue a experienței; 
tocmai de aceea, la actualele adunări 
de dări de seamă, evaluarea activi
tății depuse se cere făcută cu maxi
mă exigență insistîndu-se asupra a 
ceea ce este pozitiv, dar, îndeosebi, 
asupra laturilor negative în vederea 
perfecționării activității din fiecare 
sector, din fiecare loc de muncă.

Activitatea concretă, dinamică a 
organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor, îndreptată spre realiza
rea exemplară a sarcinilor din 
agricultură, industrie, din toate do
meniile de activitate, la toate locu
rile de muncă, este dovada cea mai 
elocventă, criteriul de apreciere cel 
mai fidel a felului cum sînt pregă
tite adunările de dări de seamă — 
eveniment important în viața fie
cărei organizații de partid.

Constantin MORARU

Editura Politică a împli
nit un sfert de veac de la 
înființare. Creată la scurt 
timp după eliberare, ca 
EditU’’a Partidului Comu
nist Român, continua
toare a tradițiilor acti
vității editoriale a parti
dului — care în pofida ile
galității, prin sacrificiile 
comuniștilor, răspîndea în 
mase ideile luptei pentru e- 
liberare națională și socia
lă, ideile marxism-leninis- 
mului — Editura Politică 
s-a înscris, de la înce
put, activ în vasta muncă 
ideologică desfășurată de 
partid. In răstimpul ce
lor 25 de ani de ac
tivitate, ea a adus o con
tribuție importantă la for
marea bogatului patrimo
niu de tipărituri marxist- 
leniniste din țara noastră, 
dobîndind un loc de seamă 
în sistemul editorial, în 
frontul nostru ideologic.

Rezultatele activității E- 
diturii Politice se materia
lizează în cele aproape 
7 600 titluri de cărți apăru
te, într-un tiraj total de 
peste 230 milioane de exem
plare. \

Prin întreaga sa activita
te, Editura Politică parti
cipă cu un remarcabil a- 
port la înfăptuirea politicii 
P.C.R. de răspîndire a ideo
logiei marxist-leniniste, de 
educare socialistă a mase
lor.

Corespunzător orientării 
date de partid, în produc
ția editurii a ocupat un loc 
important, de la început, 
editarea operelor clasicilor 
marxism-leninismului. Ti
părind pînă acum 250 de 
titluri într-un tiraj de pes
te 9 milioane de exempla
re, editura a pus Ia înde-, 
mina maselor principalele 
lucrări ale lui Marx, En
gels și Lenin, în culegeri 
de Opere alese, în ediții se
parate, sau în culegeri te
matice, în condiții mereu 
îmbunătățite, de la ediție 
la ediție, atît din punctul 
de vedere al traducerii, cît 
și al aspectului grafic. O 
realizare de seamă o con
stituie ediția de „Opere" 
ale lui K. Marx și F. En
gels (din care au apărut 
pînă acum 31 volume), edi
ția „Operelor" lui V. I. 
Lenin (în 40 de volume) și 
ediția „Opere complete" 
ale lui V. I. Lenin, în 55 
de volume, care va fi în
cheiată în cinstea sărbăto
ririi centenarului nașterii 
sale.

Editura Politică și-a fă
cut un titlu de cinste din 

a asigura apariția promptă, 
operativă și în bune condi
ții a documentelor de 
partid, a rezoluțiilor și ho
tărîrilor Comitetului Cen
tral, a cuvîntăriloir tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
ale altor conducători de 
partid și de stat, în 
cai e-și găsesc expresie 
aplicarea creatoare 
către partidul nostru

învățăturii marxist-leninis
te, potrivit particularități
lor României, vasta expe
riență dobîndită de poporul 
român în construirea noii 
orînduiri. Momente edito
riale deosebite le-au con
stituit în ultimii ani apa
riția volumelor cuprinzînd 
lucrările congreselor al 
IX-lea șl al X-lea ale Par
tidului Comunist Român, 
cele trei volume „România 
pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste" — 
cuorinzînd rapoarte, cuvîn- 
tări și articole ale tovară-

niul unor științe sociale, 
contactul cu unele curente 
ale gîndirii social-politice 
contemporane înaintate.

In lucrările publicate -de 
Editura Politică își găsește 
oglindire politica interna- 
ționalistă a partidului nos
tru, de dezvoltare a priete
niei cu popoarele țărilor so
cialiste, a solidarității cu 
partidele comuniste și mun
citorești, cu forțele revolu
ționare, progresiste și an- 
tiimperialiste din lumea 
întreagă. Lucrări originale 
și numeroasele traduceri

25 de ani de activitate
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șului Nicolae Ceaușescu — 
adevărată sinteză a politi
cii marxist-leniniste a 

partidului nostru în dome
niul intern și internațional.

Numeroasele manuale, 
culegeri de lecții sau de 
studii destinate învățămîn- 
tului de partid și de stat, 
lucrările și culegerile pe 
probleme ale activității e- 
conomice, ale construcției 
de partid, de stat, U.T.C. 
și sindicale constituie un 
sprijin real pentru cursanți; 
pentru toți oamenii muncii 
în însușirea aprofundată a 
politicii partidului, în ri
dicarea nivelului lor de 
pregătire politico-ideologi- 
că și profesională.

Dacă la început o pon
dere importantă în activita
tea Editurii Politice o re
prezentau traducerile, ea 
a trecut, lărgindu-și me
reu aria preocupărilor, la 
tipărirea într-o măsură 
crescîndă de lucrări mono
grafice sau studii originale 
de economie politică, filo
zofie, sociologie, istorie etc. 
Este de remarcat tendința 
mai accentuată în ultimul 
timp spre constituirea unor 
colecții care să înlesnească 
cititorilor cunoașterea pro
greselor realizate în dome

de propagare a Învățăturii 
marxist-leniniste, Editura 
Politică este chemată să 
dea o mai mare atenție 
cărții politico-ideologice 
originale, lucrărilor din 
domeniul științelor socia
le : economie, filozofie, so
ciologie, istorie etc. Ea 
poate face mult pentru a 
stimula elaborarea de către 
cercetători, cadrele didac
tice de la catedrele de 
științe sociale a unor lu
crări care — așa cum sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congres — să 
se concentreze spre „stu
dierea fenomenelor caro 
caracterizează dezvoltarea 
actuală a țării noastre, să-și 
aducă contribuția la gene
ralizarea experienței cons
trucției socialiste, să abor
deze problematica nouă po 
care o ridică dezvoltarea 
societății omenești în epoca 
contemporană". Publicul ci
titor așteaptă de la Editura 
Politică noi lucrări care 
să contribuie la dezvoltarea 
gîndirii politice vii, la ex
plicarea și înțelegerea, de 
pe pozițiile partidului, a 
proceselor care au loc în 
societatea noastră, ca și a 
evenimentelor internațio
nale, a dezvoltării mondia
le contemporane, să repre
zinte un substanțial aport 
la orientarea ideologică a 
maselor. în această privin
ță, Congresul al X-lea al 
P.C.R. a deschis largi ori
zonturi ; documentele lui 
oferă o mare bogăție de 
teme, ce pot șl trebuie să 
constituie obiectul unor 
studii aprofundate, al unor 
investigații creatoare, care 
să-și verifice eficiența so
cială, contribuind, prin 
materialul oferit, la solu
ționarea optimă a proble
melor practicii, ale progre
sului societății noastre.

Dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, culti
varea patriotismului socia
list și a internaționalismu
lui, educarea ateistă, pro
movarea eticii noi, a înaltei 
responsabilități față de în
datoririle sociale — iată 
tot atîtea obiective care 
trebuie constant urmărite 
de cartea politică.

Dinamismul mutațiilor 
din structura culturală a 
populației, cerințele de in
formare și interesul cres- 
cînd al celor mai largi șl 
mai diferite pături sociale 
pentru problemele social- 
politice solicită continua 
lărgire a problematicii ‘lu
crărilor editate, o tot mat 
vie prezență în confrunta-1 
rile ideologice contempo
rane. Editura Politică 
buie să răspundă în 
mare măsură dorinței 
menilor de a cunoaște 
este nou în gîndirea 
cial-politică, să-i ajute în 
a discerne ceea ce este va
loros și cu adevărat înain
tat, de ceea ce este pe
rimat și retrograd, luînd 
parte vie la aceste con
fruntări, publicînd lucrări 
originale, de combatere a 
ideilor și lucrărilor pă
trunse de spirit obscuran
tist, reacționar, antiștiinți- 
fic, militind activ pentru 
triumful ideologiei parti
dului.

La a 23-a aniversare a 
Editurii Politice, ziarul 
„Scînteia" adresează colec
tivului ei calde feferlărl, 
urîndu-i deplin succes în 
îndeplinirea sarcinilor de 
răspundere pe care le are 
în viața politică și ideolo
gică a țării noastre.

din literatura politico-ideo- 
logică a altor țâri reflectă 
atenția acordată de parti
dul nostru cunoașterii ex
perienței celorlalte popoa
re care construiesc socia
lismul, ca și a experienței 
luptei revoluționare de 
pretutindeni, interesul pen
tru cunoașterea curentelor 
progresiste, a lucrărilor 
unor gînditori înaintați.

De-a lungul anilor, Edi
tura Politică a polarizat în 
jurul său personalități ști
ințifice și culturale, cerce
tători și publiciști de pres
tigiu.

Stadiul în care se află 
în prezent construcția so
cialistă în țara noastră, 
înfăptuirea amplului pro
gram de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, trasat de Con
gresul al X-lea, ridică în 
fața activității ideologice 
exigențe noi, mai înalte. 
Ea este menită, așa . cum 
s-a arătat la congres, să 
asigure atît promovarea i- 
deologiei și a politicii 
marxist-leniniste a parti
dului, cît și cunoașterea 
temeinică a ceea ce este' 
valoros în domeniul cul
turii, științei și tehnicii 
contemporane, să-și aducă 
contribuția la formarea 
unor oameni înaintați, mi- 
litanți politici hotărîți și 
în același timp instruiți, 
culțl, receptivi față de 
toate realizările cunoașterii 
umane.

Aceste exigențe jalonea
ză căile perfecționării în 
continuare a activității e- 
ditoriale, inclusiv aceea a 
Editurii Politice.

Corespunzător sarcinii de 
a se ridica pe un plan su
perior întreaga activitate

tre- 
mai 
oa- 

ce 
so-

cu-
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La librăria „Mihail Eminescu" din Capitală a 

avut loc vineri la amiază inaugurarea expoziției 
organizate de Editura Politică, cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de activitate.

Au participat membri ai C.C. al P.C.R., acti
viști de partid și de stat, reprezentanți ai celor
lalte edituri, personalități științifice și culturale, 
lucrători și colaboratori ai editurii, un numeros 
public.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof, 
dr. ing. Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Editurii Politice.

Asistența a vizitat apoi expoziția, care
prinde o selecție de peste 600 de volume, din 
cele 7 600 de titluri publicate într-un tiraj de 230 
milioane de exemplare în perioada 1944—1969.

(Urmare din pag. I)

atîtea cheltuieli, dar nimeni n-a 
făcut decît să dea din umeri".

Intr-adevăr, de ce un astfel de act 
nu este eliberat imediat ce a fost so
licitat ?

Ne prezentăm la Consiliul popular 
al sectorului 7 din Capitală. între
băm și noi cum putem obține o ade
verință similară.

— Pe loc. In cîteva secunde. Fără 
nici o cerere scrisă —' ne răspunde 
tov. prim-vicepreședinte Teodor Ni- 
culescu. Funcționarul de la ghișeu 
are un formular tipizat pe care-1 
completează imediat pe baza prezen
tării ordinului de repartiție sau a 
buletinului de Identitate.

Intrerupem deocamdată dialogul 
aici pentru a face loc și altor exem
ple și pentru a vedea, mai ales, cum 
iau naștere și capătă drept de cetă
țenie astfel de practici birocratice. 
Pensionarul Nicolae Stamate din 
București s-a adresat de curînd No
tariatului sectorului 8, pe teritoriul 
căruia domiciliază, cu rugămintea de 
a legaliza o copie de pe certificatul 
de naștere al unui nepot de-al său 
venit în Capitală din provincie pen
tru concursul de admitere la facul
tate.

— Nu vi-1 putem legaliza — I s-a 
răspuns — pentru că băiatul nu e 
născut în sectorul nostru. Certifica
tele celor veniți din provincie se le
galizează numai la Notariatul muni
cipiului București (I ?)

Pornind pe urmele sesizării, îl în
trebăm pe notarul șef al sectorului. 
Valentin Onccscu, pe baza cărei dis
poziții sînt plimbați cetățenii de 
un notariat la altul pentru astfel 
fleacuri ?

— Nu există nici o dispoziție în 
cest sens — ne spune el. La noi, 
obicei, este aglomerație și, atunci, pe 
cetățenii care nu sînt din sectorul 
nostru îi îndrumăm spre alte nota
riate. Precizez însă că, pentru cei ce 
sînt bolnavi sau bătrîni, facem ex
cepție.„

Prin urmare, o regulă în toată pu
terea cuvîntului (întărită chiar de... 
„excepțiile" ei I), dar complet arbi
trară.

Pensionara Elena Munțiu din Cîm- 
pia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr 43, 
ne scrie că a cerut Oficiului de pre
vederi sociale al sectorului 4- din 
București să-i trimită dosarul de 
pensie la oficiul de pensii din locali
tate. Iată însă că dosarul n-a sosit, 
iar ea nu-și poate primi la timp 
drepturile ce i se cuvin. Explica
țiile pe care le primim în a- 
ceastă privință din partea contabilei

procedeu bizar. Dar stupoare. La Mi
nisterul Muncii aflăm că aseme
nea instrucțiuni nu există. Dim
potrivă. Tov director general ad
junct, Barbu Buga, ne asigură că 
transferul pensiei dintr-o localitate 
în alta este atît de simplu îneît nu 
afectează achitarea ei cu nici o în-afectează achitarea ei
tîrziere...

Exemplele de mal 
strează, așadar, un 
impune aproape de la 
mai multe cazuri, practicile birocra
tice, circuitele sinuoase, inutil com
plicate și întortocheate pe care cetă- 

z

sus demon- 
adevăr ce se 

sine : în cele

activității administrative, introducînd 
pe ușa din dos procedee birocratice 
care o fac și mai greoaie.

Fără îndoială, in multe din compar
timentele administrației, sînt nece
sare și pot ii efectuate numeroase o- 
perații de simplificare și perfecțio
nare a diferitelor sisteme de rezol
vare a unor probleme care-i intere
sează în mod direct pe cetățeni. Dar 
pînă atunci, pînă la găsirea acestor 
modalități de simplificare, nu putem 
trece cu vederea peste faptul că, în 
prezent, nu sînt respectate, de multe 
ori, nici njăcar acele norme și re-

la apariția și pere-

la 
de

a- 
de
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Lidia Ionescu și a șefei biroului de 
pensii, Sonia Gridea, de la oficiul 
menționat, sînt puf și simplu dezar
mante . „Mai întîi pensionarul face o 
cerere de transfer Dacă această ce
rere este depusă la oficiul nostru 
pînă pe data de 8 a lunii respective, 
primește pensia la noua adresă înce- 
pînd cu luna următoare. Dacă 
rea este depusă însă după data 
transferul se face începînd cu 
a doua de la depunerea cererii, 
aceasta, pensionarul urmează să facă 
o altă cerere la noi pentru a-i plăti 
pensia restantă. Dar nici această ce
rere nu se poate rezolva imediat, de
oarece — pînă cînd oficiul de pensii 
căruia i-am trimis dosarul nu ne 
confirmă primirea lui — noi conti
nuăm să virăm banii oficiului poștal 
de la vechea adresă și vă închipuiți 
că, în această situație, trebuie să aș
teptăm ca poșta să ne comunice ta
belul de pensii restante neachitate".

O curiozitate spontană ne în
deamnă totuși să întrebăm pe baza 
căror instrucțiuni s-a adoptat acest

cere- 
de 8, 
luna

După

A

țeanul este obligat să le parcurgă 
pentru soluționarea unor chestiuni 
mai întotdeauna extrem de simple, 
în realitate nu sînt nici pe departe 

atît de „sfinte", precum vrea func
ționarul să le înfățișeze.

Nu e nevoie să zăbovim prea mult 
pentru a căuta resorturile care îi 
împing pe unii funcționari să adopte 
și. să introducă asemenea procedee 
bizare în munca administrativă. Nu 
e nevoie, pentru că știm prea bine • 
că, dincolo de pretextul invocat par
că anume spre a-1 pune pe om pe 
drumuri, se află de fapt comoditatea, 
dezinteresul și indiferența față de so
licitant.

Toate aceste metehne — aparent 
inerente și, de la caz la caz, poate 
chiar inofensive — ale funcționarului 
au însă implicații mult mai adinei 
decît s-ar părea la prima vedere. 
Neluate în seamă, și, prin urmare, 
netratate ca atare, aceste elemente 
de natură pur subiectivă își lasă am
prentele lor nocive pe terenul perma
nent susceptibil de perfecționări ale

1

glementări care există și figurează ca 
introduse în mod curent în praclica 
administrativă, că acestea sînt înlo
cuite în mod arbitrar cu procedee 
alambicate, ce atrag după ele cel 
puțin două consecințe la fel de pă
gubitoare pentru societate : pe de o 
parte ele macină timpul cetățeanului, 
iar pe de altă parte duc la umflarea 
artificială a numărului de funcționari 
ocupați cu urmărirea și pasarea hîr- 
tiilor pe circuite inutil complicate.

Mai grav este însă că, printr-o ciu
dată metamorfoză, asemenea invenții 
birocratice, situate în afara unor re
glementări în vigoare, ajung cîteo- 
dată să fie considerate de cei ce le 
inventează și de cei ce ar trebui să-i 
controleze ca fiind normale. Abia a- 
tunci cînd îi pun în situația de a-și 
confrunta procedeele folosite cu lo
gica elementară „descoperă" cu ui
mire că lucrurile pot fi rezolvate și 
pe căi foarte simple.

Desigur, întrebarea care se impu
ne de la sine este : de ce se întîm- 
plă aceste lucruri, ce factori favori-

zează și concură la apariția și pere
nitatea uimitoare a unor astfel de 
anomalii ? Ne refeream, intr-unui din 
exemplele de mai sus, la filiera 
contorsionată pe care o străbat do
sarele de pensii ce urmează să fie 
transferate dintr-o localitate în alta. 
Am văzut cum un funcționar de la un 
oficiu oarecare stabilește un procedeu 
în totală contradicție cu instrucțiu
nile forurilor sale superioare — pro
cedeu construit cu atîta migală, îneît 
funcționarul respectiv desemnează și 
o anume zi fatidică, în funcție de 
care plata pensiilor urmează să fie 
amînată de pe o lună pe alta. în alt 
caz, un șir întreg de servicii și in
stituții născocesc tot felul de pretex
te pentru a nu elibera o adeverință, 
în timp ce în alte părți, aceasta este 
obținută imediat. Cum se explică a-, 
semenea anomalii, asemenea in
terpretări „originale" ale unor 
norme administrative precise și 
clare ? Cauza cauzelor este a- 
ceea că, aproape întotdeauna, con
trolul efectuat de organele ierar
hic superioare este defectuos.

Nu rareori se întîmplă ca, în ca
zul unor evidente încălcări ale a- 
cestor norme, forurile superioare să 
ignore principala lor datorie de a 
lua măsuri profilactice ferme mul- 
țumindu-se doar cu simplul fapt de 
a obliga pe cei vinovați să... dea curs 
normal cererilor 
vate.

Exemple, din 
le. Redacția 
nu de mult 
o sesizare prin care C. Dolniceanu din 
Babadag semnala că de o jumătate 
de an U.J.C.C. Tulcea tărăgănează 
rezolvarea cererii lui pentru elibera
rea unei adeverințe de vechime în 
cîmpul muncii. Iată însă că în loc 
ca, pornind de la acest semnal, să 
se cerceteze cauzele acestei situații, 
iar vinovății să fie sancționați, ni se 
răspunde scurt : petiționarului i s-a 
eliberat adeverința I

Marcu Crăciunescu din Giurgiu ne 
scrie că oficiul de pensii din Boto
șani (în ciuda apelurilor sale repe
tate și a faptului că au trecut 5 luni

pînă atunci nerezol-
păcate, sint destu- 
noastră a tr'mis 
la CENTROCOOP

de, la prima sa cerere adresată aces
tuia) întîrzie să-i transfere dosarul 
de pensie la noul domiciliu. Am se
sizat, la rîndul nostru, despre aceasta 
Direcția județeană pentru probleme 
de muncă și ocro’iri sociale Bo
toșani. Răspunsul ? dosarul a fost 
transferat la oficiwl de pensii 
din Giurgiu. Atît! Să ne mai 
mirăm dacă, după un aseme
nea rezultat, în ochii cetățeanului 
și ai funcționarilor respectivi, aceste 
anomalii, față de care forurile ierar
hice superioare nu iau o atitudine fer
mă, capătă, de fapt, o instituționaliza- 
re, un statut de deplină legalitate ?

Concluzia care se desprinde de 
aici : pentru combaterea eficientă a 
practicilor birocratice trebuie revi- 
talizată funcția de control, pe care 
sînt datoare să o exercite în mod 
eficient, nu formal, organele supe
rioare asupra tuturor serviciilor ad
ministrative din subordine. Acest 
mecanism trebuie să funcționeze 
astfel ineît orice abatere de la fă
gașul normal al rezolvării proble
melor să fie sancționată ca atare.

Mai există însă și un alt factor 
care joacă un rol esențial în elimi
narea unor asemenea asperități bi
zare de pe terenul activității admi
nistrative. Acesta este — așa cum re
marca și tov. Teodor Niculescu — 
„efortul fiecărui funcționar de a ra
ționaliza la locul său de muncă acti
vitatea pe care o desfășoară. Căci 
este o lege nescrisă, dar și nedezmin
țită : atunci cînd funcționarul vrea 
și se străduiește să nu încurce lu
crurile, este aproape imposibil să nu 
reușească".

Firește, eliminarea din activitatea 
administrativă a feluritelor practici 
birocratice nu e o treabă simplă. 
Este însă clar că, în contextul actual, 
cînd orice activitate se întemeiază 
pe criteriul atît de rațional al efi
cienței,, perpetuarea acestora nu mai 
poate fi tolerată. Orice instituție sau 
serviciu administrativ trebuie să lu
creze în așa fel îneît să demonstreze 
că activitatea sa este în consens cu 
dezideratul de a sta permanent la 
dispoziția cetățeanului.
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In Întreprinderi0 CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ALE INDUSTRIEI

ELECTROTEHNICE

(Urmare din pag. I)

Ui» ȘTEFANIn timpul unei recepfil

Se vizitează Fortul Agra Oaspeții români ’n vizită la Muzeul

Ziarul „Times of India' sublinia
ză în comentariul său că în poli
tica externă a celor două țări. In 
ciuda faptului că ele au sisteme 
social-politice diferite, se constată 
o apropiere, iar în unele probleme 
o identitate de vederi în aprecierea 
evenimentelor internaționale. A- 
ceeași idee este subliniată și de 
ziarele „Hindustan Times" și „Na-

Astfel, 
avans 

a fost

r celor două state, 
președintelui Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, și a 

ministru, Ion Gheorghe 
este oglindită, de aseme- 
larg în presa locală. Zia- 

și ediția din 
„Indian Ex-

de 64 la sută,
- de 53,8 la sută.
e, indicii amintiți 
Dacă din timpul 

s-ar scade timpul 
cu „realizarea" rebuturi- 
indici, au, desigur, un ni- 
mai scăzut. Valoarea re- 
suportate de uzină înre- 
o creștere sensibilă în a- 

față de anul precedent. Prin- 
cauze, inginerul Ianăși Victor, 

compartimentului analiza ra

tional Herald' care relevă totodată 
hotărîrea guvernelor indian și ro
mân de a coopera pentru soluțio
narea problemelor internaționale 
majore, de a-și aduce o contribu
ție pozitivă la promovarea aspira
țiilor de pace șl securitate Interna
țională.

Numeroase comentarii și articole 
sînt consacrate relațiilor bilaterale 
indiano-române. Ziarele reproduc 
declarațiile șefilor celor două state 
în care se constată dezvoltarea

COMENTARIILE 
PRESEI INDIENE

această 
se poa- 
„ELEC- 
îrițelege 
de a u-

români sînt invitați să guste din su
cul răcoros al nucilor de cocos.

Șoseaua străbate numeroase așe
zări rurale. Locuitorii acestor sate, 
adunați de cele două părți ale dru
mului, fac o primire călduroasă 
oaspeților români.

Vineri seara, guvernatorul statu
lui Mysore, Somanath Lyer, a ofe
rit în saloanele palatului „Raj 
Bhavan“ din Bangalore, un dineu 
în cinstea președintelui Consiliului 
de Stat ăl Republicii * Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale, Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Petre 
Tănăsie, ambasadorul României la 
Delhi, și alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
primul ministru al guvernului sta
tului Mysore, Patil Veerendra, ofi
cialități ale municipalității din 
Bangalore, deputați, oameni de 
știință și cultură.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, președintele Nicolae 
Ceaușescu, și guvernatorul statului 
Mysore au toastat pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre 
cele două țări, pentru prietenia 
dintre popoarele român și indian.

După dineu a fost prezentat un 
spectacol de cîntece și dansuri 
populare indiene, care s-a bucurat 
de aprecierea oaspeților români.

biective industriale și agricole, re
produc pasaje din cuvîntările pre 
ședințilo:

Vizita 
de Stat, 
primului 
Maurer, 
nea, pe 
rul „Deccan Herald" 
Bangalore a ziarului 
press" publică în prima pagină fo
tografii care surprind diferite as
pecte de la primirea călduroasă 
ce li s-a făcut oaspeților români în 
acest stat.

BANGALORE 17. — Trimisul spe
cial Agerpres, Paul Finanțu, trans
mite : Vizita în India a președinte
lui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, continuă să bb afle în cen
trul atenției opiniei publice ain a- 
ceastă țară.

Ziarele indiene — atît cele cen
trale, cît și cele care apar în lo
calitățile vizitate de oaspeții ro
mâni — publică ample comentarii, 
numeroase reportaje, și fotografii 
în legătură cu această vizită.

Sub titluri ca „Salutul fierbinte al 
populației adresat conducătorilor 
români" (National Herald), „Preșe
dintele Nicolae Ceaușescu primit 
cu căldură. Posibilități pentru rela
ții mai strînse" (Times of India), 
„Șeful statului român se pronunță 
pentru cooperare" (Hindustan Ti
mes), presa subliniază contribuția 
acestei vizite la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și coope
rare, la întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare, relevîncț at
mosfera cordială cu -care sînt 
întîmpinați pretutindeni oaspeții 
români.

Obținerea unor indici ridicați șl 
constanți în folosirea mijloacelor 
tehnice, prin consecințele economi
ce pozitive ce le declanșează asu
pra creșterii volumului producției și 
productivității muncii, interesează 
în cel mai înalt grad economia na
țională. Numai în acest fel, fondu
rile cheltuite de stat cu dotarea și 
modernizarea întreprinderilor pot 
da roadele scontate, numai în acest 
fel se pot reîntregi mai operativ 
sumele investite, în vederea dezvol
tării bazei tehnice a industriei.

Analizînd situația prin 
prismă de interese majore, 
te spune că colectivul Uzinei 
'PROMOTOR" — Timișoara 
într-o măsură necesitatea 
tiliza cu randamente superioare 
mașinile și capacitățile de producție. 
Este suficient să relevăm că, în a- 
cest an, nivelul productivității mun
cii este cu 2,52 la sută mai mare de
cât sarcina planificată. La această 
întreprindere — după cum ne spu
nea ing. Toma Botar, tehnologul șef 
al uzinei, un accent deosebit s-a 
pus pe modernizarea utilajelor și 
instalațiilor ex
ploatate, asigu- 
rîndu-se creșterea 
parametrilor teh- 
nico-funcționali ai 
acestora.
presa cu 
automat 
dotată, prin , efor
tul propriu al 
specialiștilor uzi- 

scule cu 
succesi- 

înalt 
com- 
pre- 

j de-
pen- 

în ru- 
Folosirea

re
de
un
de

Sau poate 
stadiul de

București că 
acestei uzine 
presa este 
Oare ce au

ascendentă a colaborării în do
meniile politic, economic, tehnlco- 
științiiic ți în care se subliniază 
necesitatea diversificării acestei 
colaborări, ca urmare a posibilită
ților mereu crescînde pe care le 
oferă dezvoltarea industrială și a- 
gricolă a ambelor țări.

în această ordine de idei sînt 
comentate pe larg și este subli
niată importanța noilor acorduri 
încheiate Intre cele două țări, ară- 
tîndu-se că „ele au fost primite cu 
satisfacție în India" (Times of In
dia).

Ziarele „National Herald', „Hin
dustan Times', „Times of India', 
„Statesman', „Indian Express" și 
multe altele, inserează ample re
portaje șl fotografii din timpul vi
zitai oaspeților români la unele o-

Sub titlul „Ei au luptat împotri
va tascismului", ziarul „Indian Ex
press" publică biografiile tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, însoțite de foto
grafii.

Alături de reportajele privind so
sirea la Bangalore, vizitarea com
plexului industrial „Hindustan", vi
zitarea localității Mysore, ziarele 
„Deccan Heraid". și „Indian Ex
press" redau extrase din cuvîntă
rile președintelui Consiliului de 
Stat și președintele Indiei, rostite 
la plecarea din Delhi.

Toate ziarele indiene au repro
dus știrea privind invitația făcută 
de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, președintelui 
Indiei, Varahagiri Venkata Giri, de 
a vizita România, apreciind-o ca o 
expresie a dorinței conducătorilor 
de stat români și indieni de a con
tinua întîlnirile la nivel înalt, în 
interesul dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări, întăririi priete
niei dintre cele două popoare.

cioasă a fabricației, de folosirea com
pletă a capacităților de producție. 

Dovada concludentă a existenței 
unor asemenea deficiențe este dată 
și de faptul că, în semestrul II al a- 
cestui an, fondul de timp disponibil 
al utilajelor de bază a fost folosit 
doar în proporție de 64 la sută, iar 
cel calendaristic - 
La celelalte utilaj 

sînt și mai mici.
utilizat efectiv 
consumat 
lor acești 
vel mult 
buturilor, 
gistrează 
cest an, 
tre 
șeful ___,____  . .
buturilor, menționa, alături de ne- 
respectarea disciplinei tehnologice, șl 
calitatea necorespunzătoare a pro
duselor livrate de unii furnizori. Din 
dorința de a nu... supăra furnizorii, 
conducerea uzinei acceptă cu des
tulă ușurință invitația acestoi’a : 
„prea multe rebuturi le suportăm 
noi, mai luați și dumneavoastră". Nu 

avem nimic îm
potrivă dacă cei 
care se ocupă cu. 
recepția produ
selor respective 
vor să închidă, 
din cînd în cînd, . 
ochii ; dar cu o 
condiție : aceș
tia să-și desfacă 
baierele pungii 
personale și nu 
pe cele ale între
prinderii bucureș- 
tene. Rebuturile 
acceptate, trecute 
eu vederea, nu 
mai pot fi puse 
pe- seama econo- 
miei naționale I 

In secțiile uzinei, un număr mare 
de mașini nu funcționează, unele din 
ele fiind chiar încărcate cu piesele, 
ce urmează a fi prelucrate. Se pierde 
mult timp cu drumurile după scule, 
sau pentru aprovizionarea locurilor 
de muncă. Piese, de diferite profile, 
stau împrăștiate peste tot. ocupînd 
mari suprafețe de producție.

— Ce părere aveți, l-am întrebat 
pe tov. Toma Scărlăfescu, șeful ate
lierului strungărie, arătînd spre pie
sele aruncate alandala prin șggție.

— Da, e cam dezordine. Ne lipsesc 
mijloacele de transport necesare.

— Și mașinile de ce nu funcțio-, 
nează ?

— în acest schimb — schimbul I 
— cîțiva muncitori sînt în concediu, 
iar în schimbul III nu sînt încărca
te din lipsa forței de muncă.

Din evidența întreprinderii reies» 
că numărul mediu scriptic planificat 
al muncitorilor a fost depășit cu re
gularitate în acest an, iar absenței» 
nemotivate însumează 46 600 om-ore. 
Atunci, ce bază are afirmația șefului 
de secție și cum justifică conduce
rea uzinei zecile de mii de ore în-, 
treruperj în funcționarea mijloace
lor tehnice? Pe seama lipsei forței 
de muncă ? Revelatoare pentru lipsa 
de preocupare în vederea folosirii 
mai raționale a forței de muncă și 
a mijloacelor tehnice este și pă
rerea tov. ing. Petre Mihai, șeful 
serviciului organizarea producției și 
a muncii ;

— De această problemă se ocupă 
serviciul tehnologic — a fost răs
punsul acestuia.

— Atunci, spuneți-ne, cum a Inter
venit serviciul ce-1 conduceți în 
scopul organizării optime a produc
ției și a locurilor de muncă, am in
sistat noi.

Mirat, ing. Petre Mihai a repli
cat : „Să le spun eu cum să-și or
ganizeze locul de muncă ? De asta 
se ocupă șefii de secții și cei care 
lucrează acolo". I-am adresat interlo
cutorului nostru o Ultimă întrebare : 
Cunoașteți, cu aproximație, care sînt 
indicii de folosire a utilajelor ?

— Nu. Sincer să fiu, nu-i cunosc. 
In această situație, ne întrebăm, 

cum e și firesc, cu ce se ocupă acest 
serviciu, dacă modul defectuos de 
folosire a mijloacelor tehnice consti
tuie o problemă ignorată și. pe dea
supra, care nici nu-1 interesează? 
Se justifică existența acestui com
partiment ? De ce șe irosește capa
citatea acestor salariați prin birouri 
și de ce în fruntea serviciului res
pectiv este ținut un om care ignoră 
cu atîta seninătate problemele ma
jore ale organizării producției ? 
Cu alte cadre ce au funcții 
de răspundere în uzină nu am 
reușit să discutăm. Nu aveau timp. 
Erau în ședințe. Intre două ședințe, 
am reușit să-l „prindem" pe ing. 
Ghinăraru. șef.jl serviciului tehnolo
gic. La cererea ncastră de a ne fur- 

folosi- 
acest»

nei, cu 
acțiune 
vă, de 
grad 
plexitate, 
cum și 
rulatoare 
tru tablă 
louri. 
tehnologiei de ștanțare automată » 
tutelor a condus la o creștere simți
toare a productivității muncii, iar 
pe calea echipării strungurilor para
lele cu universale pneumatice s-au 
redus timpii auxiliari, obțin.îndu-se 
un însemnat spor de randament în 
funcționarea lor.

Demn de relevat este și faptul că, 
urmărind folosirea intensivă a uti
lajelor, specialiștii acestei întreprin
deri constructoare de mașini au ac
ționat . ho.tărît s.în scopul.,/ profilării 
Stricte a sectoarelor și atelierelor, 
astfel ca mijloacele tehnice să fie 
grupate' în flux tehnologic optim.' 
Nu întîmplător. indicatorul „produc
ția globală pe 1 m.p. suprafață pro
ductivă" este la această uzină destul 
de' ridicat, mai mare de circa 2 ori 
decît cel înregistrat de alte între
prinderi. similare,. cum ar fi Uzina 
de micromotoare din Pitești, sau U- 
zina de mașini electrice — Bucu
rești.

Nivelul productivității muncii a a- 
tins oare la „Electromotor" — Timi
șoara limita superioară a posibili
tăților de care dispune ? C.ei cu care 
am discutat au răspuns . în unanimi
tate ; nu ! De la începutul anului 
s-au consemnat circa 65 mii ma- 
șini-ore neprogramate și peste 7 200 
mașini-ore întreruperi accidentale. 
Cazurile de părăsire a locului de 
muncă, înainte de încetarea lucru
lui sau în orele de program, în spe
cial la lucrările în regie și la mun
citorii auxiliari sînt încă frecvente. 
Nu. s-au aplicat. în întregime nici 
măsurile din planul M.T.O. privind 
îmbunătățirea organizării transpor
tului uzinal, întărirea rolului mai
ștrilor în producție, extinderea teh
nologiilor noi și mecanizarea unor 
operații. Din cele 79 de măsuri, nu 
s-au materializat 26 ; ca urmare, s-a 
pierdut o eficiență de 1 120 000 lei.

Conducerea uzinei justifică : du
cem lipsă de unele utilaje speciali
zate ; 50 la sută din mijloacele teh
nice existente au o „vechime" în
tre 6 și 15 ani, iar 15 la sută din 
ele au depășit durata' normată de 
funcționare. Consecința ? Majorarea 
planului de reparații cu 8 la sută, 
apariția unui număr însemnat de în
treruperi accidentale. Bine, dar ce 
influență au aceste „cauze obiecti
ve" asupra actelor de indisciplină a 
muncii, de irosire a timpului de lu
cru ? Se pare că comitetul de direc
ție de aici nu și-a pus încă o ase
menea problemă... Poate și-o va 
pune la intervenția organizației de 
partid a’ uzinei — și aceasta, chiar în 
.lunile următoare.

Maj înainte, am făcut o referire 
la UZINA DE MAȘINI ELECTRICE 
DIN BUCUREȘTI. în întreprinderea 
bucureșteană, în trei trimestre, pla
nul producției globale a fost înde
plinit în proporție de 101,2 la sută, 
dar sarcina de creștere a productivi
tății muncii prezintă o nerealizare 
de 1,6 la sută.

Cauzele ? Desele întreruperi în 
funcționarea utilajelor în timpul 
programului de lucru, fenomen agra
vat de faptul să aici mijloacele teh
nice sînt exploatate, de regulă, în 
schimburile I și II și numai 25 la sută 
din acestea — în. schimbul III. în a- 
ceste condiții, nu mai este de mirare 
că, în primul semestru, s-au înregis
trat 173 800 mașini-ore întreruperi 
pe seama schimburilor neprogra
mate. Dar mai stăruie și o altă si
tuație negativă : numărul orelor pen
tru intervenții accidentale, în semes
trul I al acestui an, a crescut, față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
de aproape două ori. Conducerea 
uzinei apreciază că această stare de 
lucrurj se datorește, în special, de
fecțiunilor prezentate de mașinile noi, 
puse în funcțiune în acestă perioadă. 
Justificarea este falsă. Mai îiitîi. ce 
fel de recepție s-a făcut la cumpă
rarea acestor mașini ? Apoi, unde s-a 
mai văzut ca niște mijloace tehnice 
noi, moderne să se defecteze singu
re, atît de repede ? Faptele arată că 
de vină sînt cei care au sarcina să 
asigure întreținerea și buna exploa
tare a acestor mașini și utilaje, pre
cum și neajunsurile organizatorice 
interne legate de programarea judi-

niza unele date cu privire la 
rea mașinilor și utilajelor, 
ne-a răspuns :

— Pentru noi, furnizarea 
date reprezintă timpi morți.

A informa opinia publică 
cauzele lipsurilor organizatorice în 
folosirea zestrei tehnice a uzinei re
prezintă „timpi morți"? Tată, o stra
nie părere generată fie de un 
inexplicabil dispreț față de opi
nia publică, fie de o regretabilă îna
poiere politică. O mentalitate inad
misibilă (și într-un caz și-n celălalt) 
se manifestă brutal împotriva spiri
tului și normelor noi din so
cietatea noastră. Știe oare forul de 
resort, precum și Comitetul de partid 
al sectorului 7 
fuzul conducerii 
a discuta cu 
vechi procedeu ? 
ascuns acești tovarăși 
n-au ajuns. încă la 
maturitate politică care să-i aju
te să înțeleagă rolul social al pre
sei ca reprezentant al opiniei pu
blice ? Și dacă se dovedeșț^ că n-au 
ajuns, de ce nu-i ajută Comitetul de 
partid al sectorului 7 al municipiu
lui București.

.1-7

1 a

însuflețite 

manifestări 
ale prieteniei

(Urmare din pag. I)

' simpatie manifestărilor de 
prietenie ale populației locale. 

Ceea ce impresionează pro
fund în cursul acestei vizite în 
India sînt eforturile pe care 
localnicii le depun pentru ri
dicarea nivelului producției a- 
gricole. Un vast program de 
irigare a terenurilor cultiva- 
bile este în curs de aplicare, 
ha stingă și la dreapta șose
lei, uneori piuă acolo unde 
poate cuprinde privirea, se în
tind șanțurile care poartă apa 
printre culturile de tot felul. 
Desigur că poporul indian mai 
are încă de învins numeroase 
greutăți. Ceea ce este însă 
îmbucurător este faptul că 
măsurile luate de guvernul 
central, măsuri care au ca 
scop lichidarea moștenirii 
grele a trecutului, asigurarea 
unei producții agrare îmbel
șugate, își arată primele roa
de. Pășind pe drumul moder
nizării, India a reușit, desigur, 
să rezolve multe probleme di
ficile pe care le are în față. 
Repet, este îmbucurător pen
tru prietenii Indiei să consta
te, de visu, succesele pe care 
țara le obține în îmbunătăți
rea traiului locuitorilor ei.

Tot astăzi au fost vizitate 
cîteva instituții de artă carac
teristice pentru civilizația hin
dusă : templul Chamundes- 
ivari din Mysore, Muzeul de 
artă din același oraș și altele. 
Străvechea civilizație indiană 
își arată aici din plin iposta
zele și valențele. Sufletul ales 
al acestui popor trece întreg 
în creațiile sale și prin mijlo
cirea lor determină mai exact 
trăsăturile sale.

Cunoscînclu-se mai bine, 
prietenii se simt mai apro
piau. Acest lucru se verifică 
încă o dată și aici, în India, 
în evoluția relațiilor romăno- 
indiene se înregistrează ca un 
fapt de importanță majoră vi
zita în această țară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Pre
ședintele Consiliului de Stat a 
luat cunoștință cu mult inte
res de diferitele aspecte ale 
vieții poporului indian. Apre
ciind marile eforturi ale Indiei 
pentru ștergerea urmelor lă
sate de colonialism, de orîn- 
duieli cu totul anacronice^ 
poporul român este bucuros să 
ia act de succesele obținute de 
poporul ei talentat, asigurîn- 
du-l prin cei mai înalți repre
zentanți ai săi de sentimentele 
sale de prietenie. In contextul 
general al lumii contempora
ne, raporturile de prietenie 
dintre România și India sînt 
o ilustrare pilduitoare a rela
țiilor dintre state cu orînduiri 
sociale diferite. Fără îndoială, 
atît India cit și România se 
vor bucura de roadele acestei 
prietenii.

Bangalore, 17 oct. 1969
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In această perioadă, paralel cu intensificarea lucrărilor pentru terminarea 
însămînțării griului într-un timp cit mai scurt ți ia un nivel calitativ ire
proșabil, este necesar să se acorde mare atenție recoltării porumbului, carto
filor, sfeclei de zahăr, legumelor, fructelor și strugurilor, să se organizeze 
transportul și depozitarea în condiții corespunzătoare a acestora, pentru a 
evita orice pierderi. Recoltarea porumbului constituie una dintre cele mai 
importante lucrări de sezon datorită suprafețelor întinse ocupate cu această 
cultură,"a cantităților mari de știulețl și coceni care trebuie puse la adăpost 
de intemperii. Cum se desfășoară această lucrare în județul Ialomița ?

ționau 6 tractoare cu remorci șl S 
tractoare cu combine. Mecaniza
torii motivau că, chipurile, po
rumbul ar fi umed. în realita
te, se putea lucra, dar nimeni 
din consiliul de conducere al 
cooperativei nu și-a făcut simțită 
prezența în cîmp. Nici un coopera
tor nu cunoștea pe unde zăbovesc

Terminînd lnsămințările de toam
nă cu aproape o săptămînă în urmă, 
unitățile agricole din județul Ialo
mița își concentrează în aceste zile 
eforturile pentru recoltarea, trans
portul și depozitarea porumbului. 
Fină la 15 octombrie a fost recol
tată 67 la sută din suprafața ocupa
tă cu această cultură în întreprin
derile agricole de stat și 57 la sută 
în cooperativele agricole. Confruntînd 
situația de pe teren cu datele statis
tice primite de la organele agricole 
județene, se poate aprecia că ritmul 
recoltării este încă nesatisfăcător, 
mai ales în unele coooerative agrico
le. Această stare de fapt este reflec
tată și de situația livrărilor la bazele 
de recepție.

Multe cooperative agricole — Gh. 
Doja. Scînteia, Dragoș Vodă, Draga- 

lina, Dor Mărunt, Fetești și altele — 
au transportat porumbul contractat, 
din lan direct la bazele de recepție. Ca 
urmare, aceste unități au achitat in
tegral obligațiile contractuale și au 
livrat statului importante cantități de 
porumb peste prevederi. Cooperato
rii din comuna Gh. Doja au " orga
nizat transportul neîntrerupt la baza 
de recepție unde au livrat o canti

tate de porumb suplimentară față 
de cît s-a prevăzut în contract. în 
alte, unități însă, care nu și-au ono
rat decît în mică măsură sau deloc 
sarcinile contractuale, recoltatul și 
transportul porumbului în baze în- 
tîrzie din cauza slabei organizări a 
muncii. în această categorie se in
clud cooperativele Radu Negru, Că
lărași, Mereni, care nu au recoltat 
decît suprafețe foarte mici. Alte coo
perative — Amara, Bordușelu, Gră
diștea, Potcoava, Dorobanțu, Gîldău, 
deși sînt maî avansate cu recoltatul, 
tergiversează în mod nejustificat 
transportul porumbului la, bazele . de 
recepție.

în .unitățile agricole, ialomițene rit
mul nesatisfăcătbr înregistrat la re
coltat, ca și la transportul porum
bului este determinat de slaba or
ganizare a muncii, de folosirea in
completă a tractoarelor, combinelor 
și mijloacelor de transport. Dacă a- 
vem în vedere că, în județ, recolta
tul porumbului a început cu aproa
pe o lună și jumătate în urmă și 
nu s-a realizat, pină acum, decît pe 
57 la sută din total, înseamnă că, 
lucrîndu-se în ritmul acesta, recol
tarea și livrarea se vor prelungi pină 
spre iarnă.

Că se poate realiza mai mult o 
dovedește experiența unor întreprin

deri agricole de stat și cooperative 
agricole, unde lucrările avansează în 
ritm rapid. La I.A.S. Bordușani o 
mare concentrare de forțe mecanice 
■și manuale, buna organizare a mun-

președintele cooperativei, Gh. Malan- 
că, și inginerul agronom Mircea Ste- 
rescu. Singurul prezent — secretarul 
organizației de partid—își „justifica" 
prezența... la sediul cooperativei, în- 
vîrtind niște liste și situații. Oare ce

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

mai rațională
a mijloacelor 
de transport
cil au permis ca porumbul să fie 
strîns de pe mari suprafețe. De a- 
semenea, la cooperativa agricolă Ce- 
gani viteza de lucru stabilită este 
realizată și chiar depășită.

în această perioadă cu lucrări a- 
glomerate, deși există posibilități 
pentru o activitate susținută, se 
pierde timp prețios. La cooperativa 
agricolă de producție din Țăndărei, 
în ziua de 15 octombrie, la o- 
rele 9,30, la marginea unui lan de po
rumb, întins de la o zare la alta, sta-

1# HUI IN
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Insămîntările5 
de toamnă 

au fost 
terminate

IAȘI (corespondentul „Scîn- 
teii"). — în cursul zilei de ieri 
lucrătorii din agricultura județu
lui Iași AU ÎNCHEIAT ÎNSĂ- 
MÎNȚĂRILE PĂIOASELOR DE 
TOAMNĂ. Cu acest prilej Comi
tetul județean de partid Iași a 
trimis o telegramă C.C. AL 
P.C.R., PERSONAL TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune : „în prezent 
toate forțele și mijloacele sînt 
mobilizate pentru recoltarea în- 
tr-un timp cît mai scurt a po
rumbului și a celorlalte culturi de 
toamnă, pentru conservarea pro
duselor în cele mai bune condi
ții și pentru achitarea obligațiilor 
contractuale destinate asigurării 
fondului de stat. Asigurăm con
ducerea partidului, pe dv., tova
rășe secretar general, că, avînd 
călăuză programul măreț de edi
ficare socialistă a României, e- 
laborat de Congresul al X-lea, 
lucrătorii din agricultura județu
lui Iași vor depune toată hărni
cia, priceperea, capacitatea lor de 
muncă pentru folosirea cu și mai 
multă eficiență a bazei tehnico- 
materiale de care dispun, pentru 
asigurarea condițiilor optime în
făptuirii sarcinilor ce ne revin în 
anul viitor, în vederea sporirii 
necontenite a rodniciei ogoarelor, 
pentru creșterea contribuției agri
culturii la ridicarea nivelului ma
terial și cultural al poporului".

fel de „situații" pot fi mai impor
tante, în această perioadă, decît strîn- 
gerea recoltei ? Ce fel de exemplu 
dau cooperatorilor cadrele de la a- 
ceastă cooperativă dacă nu își con
sacră întreaga zi-lumină pentru gră
birea recoltatului 7 Fapt este că din 
cele 837 ha cu porumb au fost re
coltate doar 310, ceea ce nu poate 
avea o altă explicație decît slaba 
organizare a muncii.

•întîrzierile la recoltatul șl trans
portul porumbului sînt determinate

și de alți factori. în primul rînd, ac
tivitatea în bazele de recepție lasă 
mult de dorit, deși mai mult decît 
oricind se impune ca aici munca să 
fie organizată ireproșabil. De mai 
mult timp se constată că majorita
tea cooperativelor agricole de pro
ducție nu respectă graficele stabi
lite de comun acord cu unitățile de 
preluare, dar nimeni de la direcția 
agricolă nu a întreprins nimic efi
cient pentru a schimba această sta
re de lucruri. Din această cauză, la 
bazele de recepție de la Slobozia, 
Călărași și Fetești, în primele ore 
ale dimineții, autocamioanele, remor
cile și atelajele vin sporadic, iar spre 
miezul zilei acestea se aglomerează, 
producindu-se o adevărată învălmă
șeală. La ce mai sînt bune grafi
cele 7 Ca să justifice timpul petre
cut în birouri pentru alcătuirea lor 
sau pentru a fi aplicate spre a se 
evita pierderea timpului în campa
nia agricolă 7 Muncă este prost or
ganizată și la punctele de descăr
care a porumbului unde nu sînt e- 
chipe care să lucreze neîntrerupt, 
ceea ce duce la staționarea prelun
gită a camioanelor și remorcilor.

Față de ' volumul mare de pro
duse, multe cooperative agricole re
simt insuficiența mijloacelor de 
transport. Deși întreprinderile de. 
mecanizare dispun de numeroase re
morci, acestea nu sînt utilizate in
tens la transportul porumbului. în 
unele cazuri se motivează că trans
portul cu mijloacele cooperativelor 
costă mai ieftin. La cooperativa a- 
gricolă din Jegălia s-au făcut cal
cule asupra costului transportului e- 
fectuat cu mijloacele I.M.A., dar ni
meni nu s-a gîndit Ia pierderile ce 
se pot înregistra prin întîrzierea lu
crărilor, mai ales în eventualitatea 
ploilor. .în unele locuri, așa cum 
este cazul cooperativelor agricole din 
Cunești, Hagieni și altele, nu se fo
losesc la întreaga capacitate nici 
mijloacele de transport proprii.

Este nevoie ca în județul Ialomița 
să se acționeze energic pentru core
larea mai judicioasă a lucrărilor, a- 
tît la recoltat, cît și la transportul 
porumbului, să se organizeze temei
nic munca spre a evita staționarea 
prelungită a camioanelor, remorcilor 
și atelajelor la bazele de recepție; 
Direcția agricolă1 trebuie să ia mă
suri urgente privind respectarea gra
ficelor de transport, organizarea o- 
perațiunilor de încărcare și descăr
care operativă a porumbului. Com
plexul de măsuri stabilit pentru 
impulsionarea lucrărilor poate de
veni eficient numai dacă se aplică 
în practică, dacă se acționează efi
cient pe teren, acordînau-se sprijin 
în mod deosebit cooperativelor a- 
gricole cu suprafețe mai mari de 
porumb nerecoltat și care nu au su
ficiente mijloace mecanice și forță 
de muncă.

Alexandru BRAD

CULESUL
NU S-A TERMINAT, 

dar „Vinalcoolul 
a și făcut vinul „MAT"

Toamna nu-i numai anotimpul !n- 
sămînțărilor, al recoltării porumbu
lui și altor culturi tîrzii, ci și al cu
lesului viilor. Prilej de bucurie, a- 
ceastă lucrare are în zilele noastre 
semnificații noi : se culeg strugurii 
de pe suprafețe mari plantate îndeo
sebi în ultimii ani, iar vinificația se 
face în centre și uzine modern uti
late. întrucît cauzele defectelor de 
calitate constatate la unele din vinu
rile puse în vînzare în comerț se 
datoresc modului cum se recoltează, 
transportă și vinîfică strugurii, am 
organizat un raid-anchetă în care 
am urmărit drumul strugurilor din 
vie pină la locul de depozitare a vi
nului

Indiferent de podgorie — Dealul 
Mare, Drăgășani, Odobești — culesul 
este la fel și acum, ca și cu 
zeci, sute sau poate mii de ani în 
urmă. De aceea, nu insistăm prea 
mult asupra acestui aspect. Urmă
rim drumul strugurilor obținuți de 
cooperative, parcurs cu căruțele, re
morcile ori camioanele și ajungem 
la centrele de vinificație. Este pri
mul loc- de „tortură" prin care trece 
produsul care ar trebui să devină 
licoarea parfumată, dătătoare de pu
tere. începem să parcurgem una din 
cele mai mari podgorii ale țării — 
Dealul Mare. Prahovenii și-au aran
jat bine lucrurile : la centrele 
de vinificație se lucrează cu spor, nu 
există mijloace de transport încăr
cate cu struguri care să-și aștepte 
rîndul la ț stors. La Valea Călugă
rească, Urlați, Vadu-Săpat, Tohani 
utilajele de vinificație nu prea sînt 
solicitate. Că în județul Prahova la 
centrele de vinificație se lucrează 
lejer și chiar se stă, se explică, și 
prin aceea că în unele cooperative 
agricole întîrzie culesul strugurilor. 
Iată-ne la Urlați. Un centru de vi
nificație bine pus la punct. Se 
lucra și seara. Dar, după cum 
ne declara șeful centrului, tov. 
Nicolae Dimitriev, „pină acum 
n-am fost înghesuiți cu strugu

rii". Așa se face că din cele 439 
vagoane struguri, cil este planul 
centrului, s-au prelucrat numai 200 
vagoane. Aflăm și cauzele. Dacă 
unele cooperative agricole, Urlați, 
de exemplu, a livrat 70 din cele 75 
vagoane struguri pe care i-a avut 
contractați, altele, cum sînt Gor- 
netu-Cricov, Tătaru, Rotari n-au 
livrat decît cantități mici. Am 
întrebat pe șeful centrului dacă au 
suficientă capacitate de primire și 
prelucrare. „Am instalat macara 
pentru descărcat și alte utilaje care 
fao ca lucrările să se desfășoare ra
pid" — a venit răspunsul. In ritm 
destul de rapid se lucra, in ziua de 
16 octombrie, și la centrele Vadu- 
Săpat și Tohani. Deci, aici, la Pra
hova, principala problemă este ca, 
în unitățile agricole, să se grăbească 
culesul. Spunem aceasta deoarece în 
cooperativele agricole din județ, pină

la 16 octombrie, se recoltaseră doar 
46 la sută din suprafețele cu vii.

Trecem tn județul Buzău. Cele in- 
tîlnire la centrele de vinificare de 
aici contrastează puternic cu cele 
din județul Prahova... Zeci de 
căruțe încărcate cu struguri, înși
ruite pe distanțe mari, așteaptă de 
cîte 12—24 ore să le vină rîndul la 
preluare. Numărăm. Ulmeni — 40 de 
căruțe ; Pietroasele — 24; Săpoca — 
32 căruțe. întrebăm pe șefii centre
lor respective de ce această înghe
suială 7

Mircea Paraschiv — Ulmeni:
— Totul merge normal, cu mici de

ficiențe. Am oprit o jumătate de oră 
pentru masă. Dar, oricum, nu putem 
face mai mult ; sîntem blocați. Nu 
avem mijloace de evacuare a vinu
lui. Avem numai 4 camioane și ne-a- 
trebui 10. De aceea, cooperativele a- 
gricole așteaptă la rind.

La centrul de vinificație Pietroasele, județul Buzău : Fotografia nu a putut 
cuprinde decît o parle din căruțele care așteptau să le vină rîndul la des

cărcat >

Azi, în obiectivul 
aparatului fotografic
Defecțiunile din activitatea unor întreprin

deri de legume și fructe au iest în repetate rîn- 
duri criticate. Dar în unele cazuri se iac e- 
forturi mai mari pentru găsirea argumentelor 
cu ajutorul cărora să se apere, decît pentru 
înlăturarea anomaliilor existente. Aducem 
din nou alte cifre, fapte și fotografii în spe
ranța că aceste deficiențe vor fi înlăturate 
grabnic, iar forurile competente le vor lua

drept dovezi pentru sancționarea celor vi
no v ați.
în cooperativele agricole din județul Teleor

man „zac" pe cîmp, așteptînd să fie transpor
tate spre piețele orașelor, însemnate canti
tăți de legume. Dar la Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole și I.L.F. Teleorman 
ni se răspunde t „Nu, de acestea noi nu știm. 
La noi lucrurile merg bine. O să vedeți..."

Și am văzut la fața locului — în ziua 
de 16 octombrie, orele 16,30 — ceea ce 
vă prezentăm în fotografiile de față : 
Iată-ne la cooperativa agricolă OR
BEASCĂ DE SUS impreună cu direc
torul întreprinderii de legume-fructe 
Teleorman, Constantin Leocovici.

ion Voiculescu, președintele coope
rativei, ne invită în spațiile serelor, 
UNDE SE AFLA DEPOZITATĂ DE 
MAI BINE DE TREI SĂPTAMINI, 
CANTITATEA DE 15 TONE DE 
CEAPA. T

— Formidabil 1 exclamă uimit di
rectorul. încă mai aveți ceapă 7 N-am 
bănuit. (De ce să bănuiești, tovarășe 
director? Trebuie să știi precis !).

— în fiecare zi am dat de cîte trei 
ori telefon Ia I.L.F. să vă comunicăm 
acest lucru, îi răspunde președintele 
cooperativei. Am vorbit de cîteva ori 
chiar cu dumneavoastră...

Fără comentarii !
Cum rămîne, totuși, cu afirmația 

făcută de I.L.F. la începutul discuției 
noastre 7

Ion Stoicescu — Pietroasele :
- Acum s-a defectat o piesă. în 

scurtă vreme se remediază. Dacă ve- 
niți mai tîrziu nu mai găsiți această 
aglomerație.

Cît privește centrul Săpoca, ni
meni' nu putea da o explicație a fap
tului că mijloacele de transport aș
teptau de dimineață să le vină rîn
dul.

Stai și privești strugurii aduși la 
centrele de vinificație și te îngro
zești de primul lor contact cu vinifi
cația modernă Din benele de trans
port sau din căruțe se scurge mustul 
pe jos ; în cele care au sosit mai de 
mult timp, strugurii au început să 
dea în fermentație.

Și asemenea aspecte ne- sînt sem
nalate și din alte podgorii. La Drâ- 
gășani, de exemplu, în vreme ce 
unitățile agricole duc lipsă de atela
je și brațe de muncă, la centrele 
de vinificație stau imobilizate sute de 
căruțe încărcate cu struguri, sute de 
oameni așteptînd la rînd pentru pre
luarea produselor. în ?iua de 14 oc
tombrie, ora 10. la centrul de pre
lucrare și vinificație din Orlești 
erau șiruri de căruțe cu struguri. 
Din discuțiile cu oamenii rezultă că 
așteptau aici de o zi, chiar de două 
zile. „Acest car al nostru, spunea 
Corneliu Preoteasa, delegatul coope
rativei agricole Orlești, a stat la 
rînd 8 ore; ne-am pierdut vremea 
cițiva oameni, aici, în plin sezon de 
recoltă ; centrul e prost pregătit 
față de situația existentă, dar mai 
ales față de situația anului trecut". 
De fapt, de valabilitatea celor rela
tate nu este greu să te convingi, 
pentru că deficiențele clocotesc 
precum mustul. La centrul respec
tiv, din șase prese funcționau doar 
două, pentru că patru erau de mai 
multă vreme defecte. Nevinovat, 
maistrul de schimb al centrului, 
M Neagoe. ne spune că a anunțat 
atelierul mobil al întreprinderii, dar 
„nu știe de ce are loc întîrzierea".

Continuăm, tn aceeași după-amiază, vizita în
alte cooperative agricole. Ajungem la OLTENI. t 1 
6 090 kg de ceapă, 3 009 kg de gogonele, 2 C00 kg 
de gogoșari, mari cantități de roșii, vinete ele., 
așteaptă de multe zile in cîmp, supuse degra
dării, să fie preluate de I.L.F. (Așa cum vedeți 
în fologralia de față). I L.F. motivează ba că n-a 
știut de ele. ba că nu arc suficiente mijloace 
de transport. Aflăm aici încă ceva care uimește : 
tov. Niculiță, șeful serviciului contraclări și 
achiziții din I.L.F. Teleorman, a dat indicații 
cooperativelor agricole din județ : „Nu mai re
coltați legume oină nu vă anunț eu". Coopera
torii s-au conformat. La cooperativa agricolă Ol
teni nu se mai lucrează. Din această cauză, în 
grădina de legume mai sînt de recoltat 4 ha cu . 
ceapă, circa 2 000 kg de roșii, 8 0(12 kg de ardei 
gras și gogoșari etc. Cine îi permite să dea ase- , 
menea indicații ? Pe buzunarul cui ?

In încheiere, cîteva cifre ; în unitățile agrico
le ale județului Teleorman, se află in prezent, 
pe cîmp, peste 700 tone de legume — 360 tone 

gogoșari, 204 tone gogonele, mari cantități do 
roșii, ardei gras, ceapă ele. Lăsăm forurile în 
drept să tragă concluziile necesare și, bineînțe- 
Ies, să ia măsurile de rigoare.

Foto : M. Andrcescu

—-

fi H If! Ii
Dar acesta este numai începutul 

epopeii vinului. După ce strugurii au 
trecut prin scrîșnetul preselor con
tinui, (I unde este stors nu numai 
mustul ci și zeama din coji, este 
pus la fermentat. Nimic rău în asta, 
ar spune cititorul neavizat. într-ade- 
văr, după cules, stors normal este 
ca mustul să fermenteze și să se 
transforme în vin. Fermentează, este 
adevărat, dar vai cum I Se știe că 
vinul trebuie să ducă o... viață liniș
tită. Dar aici, după 3 zile — contrar 
cerinței — începe trambalarea vinu
lui. De ce 7 Explicația este simplă. 
Unde se face preluarea și storsul 
strugurilor, întreprinderile Ministe
rului Industriei Alimentare nu dis
pun și de suficiente spații de depo
zitare. Chiar și în județul Prahova, 
unde lucrurile se prezintă oare
cum mai bine, la unele centre nu 
există suficiente butoaie, cisterne. 

Să exemplificăm. Pe total județ, 
spațiul de depozitare a vinului este 
de. 1 295 vagoane, iar planul de vi
nificație — 1 105 vagoane. Dar sînt 
centre care n-au unde pune vinul 
obținut. Urlați are un deficit de 30 
vagoane, Mocești — 84 vagoane, Cep- 
tura — 62 vagoane, Vadu Săpat — 
26 vagoane. Același lucru și la Bu
zău. La Ulmeni, așa cum s-a văzut, 
procesul de vinificație stagnează de
oarece centrul este „înecat" în vin 
și nu există mijloace pentru evacua
rea lui. Asistăm deci, la lunga cale 
a vinului. Nici n-a apucat să se lim
pezească și este pompat din cister
nele de fermentare în butoaje și tri
mis spre o altă destinație. In unele 
cazuri, o nimerește mai bine. în al
tele. mai rău

La însurăței, județul Brăila, șeful 
centrului, tov. Mihai Macovei, și el 
„înecat", era preocupat de evacuarea 
vinuluj nou. Unde 7 La o cisternă 
de la Călărași, una de la Ianca și... in 
castelul de apă de la Brăila. Unde 
trimit prinosul de vin cei de la Să
poca, județul Buzău ? La Sătuc, tot

în niște cisterne metalice care odini
oară au servit pentru depozitarea 
combustibilului. Insă cupajarea în stil 
mare — vin adus nu numai din pod
goria Dealul Mare, ci și de la Brăila, 
Vrancea etc. —. se petrece la Băicoi. 
Aici există un rezervor uriaș, cu o 
capacitate de peste 1 000 vagoane — 

tot de la combustibil — în care „se 
înfrățesc" vinurile sosite din diferi
te podgorii și plaiuri cu caracteris
tici atît de diferite. Sumedenie de 
camioane descarcă zilnic 7 vagoane. 
Mai e de mirare că vinurile curente 
de masă pe care le găsești în con
sum nu au nici o personalitate, că se 
deosebesc doar prin eticheta apli

cată sticlei : „vin superior de masă", 
„vin de regiune" etc.

_ După cum se știe, în vinifica
ție se fac diferite cupajări, și une

ori produsul obținut cîștigă în calita
te. Dar ceea ce se petrece actualmente 
în culesul, prelucrarea și depozitarea 
vinului în imensele cisterne ale Vin- 
alcoolului depășesc orice norme e- 
lementare de vinificație. Chiar de 
la început i se pune eticheta firmei, 
vinul fiind făcut „MAT".
.— Pe sector avem deficit o capa

citate de depozitare de 6 000 de va
goane — ne informează tov. Vasile 
Bocancea, din Ministerul Industri
ei Alimentare. Din această cauză 
trebuie să recurgem la improvizații. 
Și nici în anii viitori nu avem posi
bilitatea să acoperim acest deficit, 

în ultimii ani, plantațiile de vii 
s-au extins foarte mult. S-a știut deci 
că producția de struguri va crește. 
Era necesar să se prevadă și crearea 
de spații pentru depozitarea cores
punzătoare a vinului, pentru a nu fi 
nevoiți a recurge la improvizații 
de genul celor descrise mai sus. Pro
blema trebuie rezolvată pentru ca 
producătorii să nu fie nevoiți să fa
că cozi la centrele de vinificație, iar 
consumatorii să găsească în comerț 
același vin făcut „MAT".

Ion HERȚEG
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La Ambasada R. P. Ungare din București
întoarcerea din Norvegia Cronica zilei

Festivitatea inmînării medaliei 
jubiliare „A 50-a aniversare 

a Republicii Ungare a Sfaturilor"
Vineri la amiază, la Ambasada 

R.P. Ungare a avut loc o festivi
tate în cadrul căreia a fost înmî- 
nață medalia jubiliară „A 50-a 
aniversare . a Republicii Ungare a 
Sfaturilor" unor cetățeni români 
care au luptat în rîndurile Arma
tei roșii ungare.

Au participat tovarășii Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Cosma și Ludovic 
Takacs, membri ai Consiliului 
de Stat, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Mi
hai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-locote- 
nent Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R.P. Ungare 
la București, Jozsef Vince, după 
ce a subliniat semnificația eveni
mentelor ce au avut loc în urmă 
cu 50 de ani, a arătat că pentru 
cinstirea acestui eveniment re
marcabil din istoria poporului 
ungar, Consiliul Prezidențial a 
hotărît instituirea unei medalii 
comemorative în scopul decorării 
militanților internaționaliști care

au luptat în rîndurile Armatei 
roșii ungare. îndeplinesc o sar
cină de onoare — a spus vorbito
rul — aducîndu-vă la cunoștință 
hotărîrea Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare de a conferi me
dalia comemorativă la 470 de cetă
țeni ai Republicii Socialiste Ro
mânia, foști ostași ai Armatei 
roșii ungare.

înmînind medaliile, ambasado
rul Jozsef Vince a felicitat căldu
ros pe cei distinși.

în numele celor decorați, Nico- 
lae Chioran a mulțumit pentru 
distincțiile acordate. Noi conside
răm, a spus vorbitorul, aceste 
distincții ca un semn de prețuire 
a spiritului internaționalist al mi
litanților socialiști din România, 
ca o reflectare a legăturilor de 
solidaritate dintre clasa munci
toare din România și cea din 
Ungaria, care, în frunte cu comu
niștii, ''au luptat împotriva asu
pririi burghezo-moșierești, pentru 
cultivarea prieteniei frățești din
tre poporul român și poporul 
ungar.

A urmat un cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Semnarea Protocolului privind 
schimbul de mărfuri pe anul 1970 

intre România și Polonia
Ca urmare a tratativelor desfă

șurate într-o atmosferă priete
nească și de înțelegere reciprocă, 
ia Ministerul Comerțului Exterior 
a fost semnat vineri Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 
1970 între România și Polonia.

Protocolul prevede o creștere cu 
13 la sută a volumului schimburi
lor de mărfuri dintre cele două 
țări, față de prevederile protoco
lului pe anul în curs.

România va livra în Polonia : 
mașini-unelte, utilaje de foraj, lo
comotive Diesel electrice și hidrau
lice, nave maritime, armături in
dustriale, rulmenți, motoare elec
trice, autocamioane și autoturisme 
de teren, elemente de injecție, 
produse petroliere, diverse chimi
cale, mobilă și alte mărfuri.

Polonia va livra în România: 
nave . de pescuit oceanic, echipa
ment naval, motoare și agregate

„Wola", produse electrotehnice, uti
laj minier, mașini textile, mașini 
pentru construcții și drumuri, ma
șini-unelte, aparate și instrumente 
medicale, rulmenți, vagoane de 
persoane și de bagaje, laminate de 
oțel, cocs, sulf, diverse chimicale, 
articole industriale și alte mărfuri.

Sînt prevăzute, de asemenea, 
schimburi de sortimente de pro
duse siderurgice, cabluri și bunuri 
de larg consum.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Al. Albescu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea poloneză 
de M. Dmochowski, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Printre cei prezenți la semnare 
se aflau V. Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior; 
J. Ocheduszko, ambasadorul R. P. 
Polone la București, membrii celor 
două delegații guvernamentale.

SEMNAREA PROTOCOLULUI
PRIVIND SCHIMBURILE DE MĂRFURI 

DINTRE ROMÂNIA Șl SUEDIA PE ANUL 1970
în urma tratativelor purtate la 

București, vineri s-a semnat, la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Protocolul privind schimburile de 
mărfuri dintre România și Suedia 
pentru anul 1970, în cadrul Acor
dului comercial de lungă durată 
încheiat la 7 martie 1967.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de către Constantin 
Rădulescu, director în Ministerul

Comerțului Exterior, Iar din partea 
suedeză de către Hans Coliander, 
consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe al Suediei.

La semnare au participat Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, ambasadorul 
Suediei la București, Cari Rappe, 
precum și membrii celor două dele
gații la tratative.

(Agerpres)

COMUNICAT
a delegației Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste
Vineri seara s-a înapoiat de la Oslo 

delegația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, care, la invi
tația Partidului Social-Democrat din 
Norvegia, a făcut o vizită în această 
țară.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Vasile Potop, secretar al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, și prof. univ. Constantin 
Dinculescu, membru în Biroul Execu
tiv al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

PROGRAMUL I

în Încheierea vizitei în Norvegia, 
președintele Partidului Social-Demo
crat, Trygve Bratteli, a oferit o masă 
în cinstea delegației. Au participat 
Ronald Bye, secretar general al par
tidului, Leif Grandli, vicepreședinte al 
parlamentului norvegian, Reidar 
Hristi, redactor-șef al ziarului „Arbei- 
derbladet", alți reprezentanți ai Parti
dului Social-Democrat din Norvegia.

A fost prezent Eduard Mezincescu, 
ambasadorul României în Norvegia. 

(Agerpres)

TELEGRAMA
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a primit o tele
gramă din partea ministrului afa
cerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, Otto Winzer, 
prin care exprimă mulțumiri pen
tru felicitările .transmise cu oca
zia celei de-a 20-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane.

. *
Intre 14 și 17 octombrie, la in

vitația Camerei de Comerț a făcut 
o vizită în țara noastră tovarășul 

al

de Ajutor Economic Reciproc
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15,00 — Fotbal : Dlnamo Bucu
rești — Universitatea Craiova. 
Transmisiune de la stadionul Di
namo din Capitală. Comentator 
Aristide Buhoiu. 17,00 — Film se
rial : „Belle șl Sebastlen" — epi
soadele XI șl XII. 18,00 — Buletin 
de știri. 18,05 — Desene animate. 
18,15 — O nouă întîlnire cu ti
nerii : Bună seara, fete I Bună 

seara, băieți ! — Realizatorii emisiunii : Elisabeta Mondanos șl Tltl Acs. 
19,15 — Publicitate. 19,20 — La volan — emisiune pentru automoblliști. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — Film serial : „Răzbunătorii... Stră
nutul fatal". 20,50 — Teleenclclopedla. 21,50 — Monografii contemporane 
— Cunoașteți Oașul T Realizatori Valentin Munteanu șl Sabin Devderea. 
22,10 — La margine de București — Popas muzical la hanul „Prahova" 
cu Smaranda Toscani, Mihai Fotlno, Dumitru Rucăreanu, Nlcu Constantin, 
Alexandru Lulescu, Ion Vișan și Constantin Drăghici. Emisiune realizată 
de Petre Bărbulescu șl Jolt Kereștely. 22,40 — Telejurnalul de noapte. 
22,55 — Cîntă formația de muzică ușoară „Savoy". 23,15 — închiderea emi
siunii programului I.

PROGRAMUL II
19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — Romanțe Interpretate de Llzeta 

Chlrculescu șl Elena Sltolanu. Acompaniază formația de chitare „Daclcus". 
20,20 — Versuri de Mlhal Emlnescu, Lucian Blaga șl Magda Isanos, în 
interpretarea artistei emerite Irina Răchlțeanu-Șirianu. 20,35 — Muzică de 
cameră, Interpretată de George Nlcolae Iliescu la vioară, Constantin 
Iliescu la plan șl Nlcolae Iliescu la violoncel. In program Trio nr. 2 opus — - ■ . - — — — — —------- —.—x- — —j — Roman

Închiderea emisiunii
73 în sol major de J. Haydn. 20,55 — Desene animate. 21,05 
foileton : „Lunga vară fierbinte" (XXIII). 21,55 — I—Idd—- 
programului II.

LOTO
Numerele extrase Ia tragerea 

din 17 octombrie 1969

I : 52 78 90 41 33 89
Fond de premii :

A II-A : 78 26 75 31

EXTRAGEREA
68 5 63 22 62 60.
540 896 lei

EXTRAGEREA
Fond de premii : 282 891 lei.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face astfel :

In Capitală : începînd de la 25 oc
tombrie pînă la 1 decembrie 1969 in
clusiv.
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cinema
• Corabia nebunilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
9.15 ; 12,30 ; 16,30 ; 20,15.
0 Lupii albi : REPUBLICA —
8.15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,13, 
FAVORIT — 10 Î 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Paria i LUCEAFĂRUL — » ;
11.15 ; 13,33 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,43.
0 Stelele din Eger (ambele serii) : 
VICTORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
0 My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Bărbați în deplasare LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.
0 Program pentru copil t DOINA
— 9—10.
0 Soarele
— 11,30 ; 
DACIA — 
0 Femela , 
sară mișcarea la copil 7 Minlbas- 
chet ; Culturism ; Lupta la semi
cerc ; Coroana prințesei ; Cei 7 
supramagnificl 1 Gaudeamus : 
TIMPURI NOI — 9—21 tn conti
nuare.
0 La nord prin nord-vest 
ROVIAR — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 
EXCELSIOR — 10,15 ; 13,30
20.30. MELODIA - 8,30 :
14 30 ; 17,30 : 20,30.
0 Angelica și sultanul : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30.
0 Angelica șl sultanul șl Neîm- 
blînzita Angelica : AURORA — 9 ;
12.30 ; 16 ; 19.30.
0 Memento : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15 ; 17.45 ; 20.

vagabonzilor : DOINA 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
8,15—20,45 în continuare, 
și sportul ; Este nece-

ÎN EDITURA POLITICĂ

AU APĂRUT :

— Români în Rezis
tența franceză în anii 
celui de-al doilea război 
mondial (Amintiri)

— Diploma?! Iluștri, 
(voi. I).

vremea
ieri în țară : vremea a fost fru

moasă și s-a încălzit ușor în cea 
mai mare parte a țării. Cerul s-a 
menținut mai mult senin Vîntul a 
suflat în general slab. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 
11 grade la Avrămeni șl 21 de 
grade la Satu Mare, Gurahonț, 
București, Călărași șl Hîrșova. în 
București : vremea a fost frumoasă 
cu cerul mai mult senin. Vînt 
slab. Temperatura maximă a fost 
de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 și 21 octombrie. în țară : 
vremea se menține în general fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 12 grade, local 
mai coborîte. iar maximele între 
16 șl 24 de grade. Ceață locală. 
In București : vremea se menține 
în general frumoasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.
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In țară : de la 28 octombrie pînă 
la 1 decembrie 1969 inclusiv.

Cele 5 autoturisme atribuite prin 
tragere la sorți la concursul excep
țional Pronoexpres din 8 octombrie 
1969 au fost obținute de următorii :

— Fiat 1 800 : Gabor Elena din 
Julita, județul Arad.

— Volga : Columb Nlcolae din Re
șița.

— Renault 10 Major : Gongu Gn- 
gore-Jenica din București.

— Moskvici 408 : Anton Petre din 
Alexandria.

— Trabant 601 : Oprea Iile din 
Bolin ținui din Vale.

J. Krolikovski, vicepreședinte 
Camerei de Comerț Exterior a 
R. P. Polone.

Oaspetele a avut întrevederi 
Ministerul Comerțului Exterior 
și la Camera de Comerț și a vizi
tat „Expoziția realizărilor econo
miei naționale — România 1969“.

★
La invitația Camerei de Comerț 

a Republicii Socialiste România, 
vineri a sosit in Capitală dl. Ale
xander Ross, președintele Consi
liului britanic pentru comerțul cu 
Europa de est.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
Hristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț, precum și 
de membri ai Ambasadei Marii 
Britanii la București.

Vineri la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație comercială 
franceză, condusă de J.H. Gros, 
președintele Camerei regionale de 
comerț și industrie din Alsacia și 
Muhlouse.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpinată 
de reprezentanții Ministerului Co
merțului Exterior, ai Camerei de 
Comerț, precum și de membri ai 
Ambasadei Franței la București.

★
Vineri seara a sqsit în Capitală 

o delegație a Camerei de Comerț 
din Atena, condusă de P. Damas- 
cos, vicepreședinte al camerei.

Delegația va avea întrevederi la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Camera de Comerț și va vizita o- 
biective industriale din țară și 
„Expoziția realizărilor economiei 
naționale — România 1969“.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Marcel Popescu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț, precum și Jean Cambiotis, 
ambasadorul Greciei la București.

la

• Sherlock Holmes : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, Căsătorie din Interes i
— 20,30.
• Omul care valora miliarde :
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 
18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9—16,30 In continuare ; 18,30 ;
20.30.
• Prințul negru : UNIREA —
15.30 ; 18.
• Bun pentru serviciul auxiliar t 
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.
• Nelmbltnzlta Angelica: DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Dragoste la Las Vegas : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,13, MUNCA
— 16 ; 18.
• Călugărița șl comisarul t MUN
CA— 20.
• Noaptea generalilor > CIU
LEȘTI — 15,30 ; 19. VnTORUL — 
15,30 ; 19.
• Expresul colonelului von Ryan :
COTROCENI ................. ........ .
cu ordin de
• Comisarul 
cîlni verzi" :
18 ; 20,15.

' • Un glonte pentru general : 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
15,45 i 18,15 ; 20,30.
• Vtrsta Ingrată : MOȘILOR — 
15,30 ; 18. Iluzii : — 20,30.
• Adio, Gringo : POPULAR — 
15,30 ; 18, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Mici! luptători : POPULAR —
20.30.

— 15,30 ; 18, 
repartiție : — 
X șl banda 
CRlNGAȘI —

Omul
20,30.

„Trei
15.30 ;

ca

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : E. Ber- 
gel. Solistă : Maria Cherogeorge 
(Grecia). — 20.
• Opera Română : Don Pasquale 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Becket — 
20, (sala Studio) : Năpasta — 20.
• Teatrul de Comedie : Croitorii 
cel mari din Valahla — 20.
• Teatrul ,.Lucia șturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Teatrul Național Iași — 
Stan pățitul — 16 și Opinia pu
blică — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia), Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Echilibru fragil —
19.30, (sala Studio) : Cînd luna ® 
albastră — 20.
0 Teatrul Mic : Marla 1714 (pre
mieră) — 20.
p Teatrul Gluleștl : Comedia zo
rilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanțil necunoscuțl — 9,30 ; Nota 
zero la purtare — 18,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Manevrele —
19.30.
0 Teatrul Evreiesc de Stat i 
Transfuzia — 20.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțclul cu
rios — 17, Nocturn I — 21,30, (sala 
din str. Academiei) : Căluțul co
coșat — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30, 
(sala Victoria) t Femei, femei, fe
mei — 19,30.
• Ansamblul Uniunii Generale • 
Sindicatelor : Baladă omului — 
20.

între 15 și 17 octombrie a avut loc 
la Moscova cea de-a 43-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. La șe
dință au participat reprezentanții ță
rilor membre ale C.A E.R. în Comite
tul Executiv : T. Țolov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, F. Hamouz, 
vicepreședinte al guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovacia, G. 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, G. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, A. 
Apro, vicepreședinte al Guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv a 
participat, in conformitate cu con
venția dintre C.A.E.R. și guvernul 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, D. Djokovici, membru al 
Vecei Executive Federale a R.S.F.I.

Ședința a fost prezidată de P. Ja- 
roszewicz, reprezentantul Republicii 
Populare Polone, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost examinată problema referitoare 
la stadiul îndeplinirii planurilor de 
lucru desfășurate ale grupurilor de 
lucru, create prin hotărîrea celei 
de-a 41-a ședințe a Comitetului E- 
xecutiv pentru elaborarea proiectu
lui programului complex de perspec
tivă privind adîncirea și perfecțio
narea în continuare a colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R. și s-a e- 
fectuat un schimb de păreri în a- 
ceastă problemă. Au prezentat ra
poarte : P. Jaroszewicz, președintele 
Comitetului Executiv, N. Baibakov, 
președintele grupului de lucru pen
tru coordonarea planurilor, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.RS.S., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S., V. 
Kirillin, președintele grupului de lu
cru pentru problemele colaborării 
tehnico-științifice, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de stat pen
tru știință și tehnică al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., J. Trendota, 
președintele grupului de lucru pen
tru problemele valutar-finan’ciare, 
ministrul finanțelor al R. P. Polone, 
J. Biro, președintele grupului de lu
cru pentru probleme de comerț ex
terior, ministrul comerțului exterior 
al R. P. Ungare, M. Seifryd, preșe
dintele grupului de lucru în dome
niul dezvoltării tuturor tipurilor de 
transporturi, ministrul transporturilor 
al R. P. Polone, N. Faddeev, preșe
dintele grupului de lucru pentru 
probleme juridice și organizatorice, 
secretarul C.A.E.R., H. Kinev în nu
mele președintelui grupului de lucru 
pentru elaborarea problemei colabo
rării țărilor interesate, membre ale 
C.A.E.R., in domeniul agriculturii și 
industriei alimentare, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei a- 
limentare al R. P. Bulgaria, H. Mer- 
bach, in numele președintelui Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru stan
dardizare, vicepreședinte al Comite
tului de standardizare al R. D. Ger
mane.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de informări ale reprezen
tanților țărilor în Comitetul Execu
tiv despre stadiul pregătirii în țări 
a materialelor legate de elaborarea 
proiectului programului complex. Co
mitetul Executiv a adoptat in a- 
ceste probleme hotărîri corespunză
toare.

Comitetul Executiv a examinat In
formarea cu privire la rezultatele 
primei etape a consultărilor bilaterale 
dintre țările membre ale C.A.E.R. în 
problemele colaborării economice pe 
perioada 1971—1975. Comitetul Exe
cutiv a relevat că consultările bila
terale dintre organele de planificare 
ale țărilor, desfășurate cu antrena
rea largă a ministerelor, departa
mentelor și organizațiilor economice 
din țările membre ale C.A.E.R., vor 
permite țărilor să soluționeze o se
rie de probleme importante ale co
laborării economice și să încheie 
convenții și acorduri economice in- 
terguvernamentale, precum și con
venții și acorduri privind specializa
rea și cooperarea in producție, să' 
convină în mod preliminar volumele 
livrărilor reciproce pentru o serie 
de tipuri importante de materii 
prime și produse finite. Totodată, 
s-a menționat că unele probleme e- 
sențiale necesită în continuare con
sultări bilaterale și elaborarea lor.

Comitetul Executiv a recomandat 
țărilor membre ale C.A.E.R. să des
fășoare a doua etapă a consultărilor 
bilaterale în așa fel încît să asigure 
coordonarea definitivă a planurilor 
pe anii 1971—1975 in termenele pre
văzute prin hotărîrea celei de-a 23-a 
sesiuni (speciale) a consiliului.

Comitetul Executiv a ascultat ra
portul Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria chimică, prezentat 
de G. Wischovski, președintele co
misiei, ministrul industriei chimice 
al R.D.G., cu privire la rezultatele 
preliminare ale examinării proble
melor colaborării în dezvoltarea in
dustriei chimice și a celulozei și hîr- 
tiei, pe perioada după anul 1970, 
alese de către țări, probleme care 
determină dezvoltarea unei structuri 
avansate a Industriei chimice și a 
celulozei și hîrtiei și care contri
buie la chimizarea principalelor ra
muri ale economiei naționale a ță
rilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a subliniat că, 
In condițiile creșterii continue a vo
lumului producției chimice și de ce
luloză și hîrtie, proiectat de către 
țări pentru perioada 1971—1975, și ale 
lărgirii neîntrerupte a sortimentelor 
producției, ale îmbunătățirii calității 
acesteia, capătă o însemnătate șl mai 
mare adîncirea colaborării țărilor in
teresate în domeniul specializării și 
cooperării în producție, proiectării și 
construirii de capacități optime, ela
borării de tehnologii înaintate șl e- 
fectuării de cercetări, asigurării cu 
utilaje de înaltă productivitate, pre
cum și în domeniul asigurării com
plexe cu materii prime și materiala 
auxiliare.

în cursul elaborării 
menționate. Comisia 
C.A.E.R. pentru industria chimică a 
prezentat o serie de propuneri con
crete pentru dezvoltarea colaborării 
în domeniul industriei chimice, ce
lulozei și hîrtiei din țările membra 
ale C.A.E.R., în special cu privire la 
problemele dezvoltării, prin efortu
rile țărilor interesate, a bazei da 
materii prime pentru unele produc
ții chimice, ale colaborării în do
meniul științei, tehnicii și producției 
pe perioada 1971—1975. S-a mențio
nat că aceste propuneri se vor folosi 
de către țări in cursul tratativelor 
bilaterale privind coordonarea pla
nurilor pe perioada menționată.

Comitetul Executiv a aprobat ac
tivitatea Comisiei permanenta 
C.A.E.R. pentru industria chimică cu 
privire la elaborarea principalelor 
probleme ale colaborării țărilor în 
dezvoltarea industriei chimice și a 
celulozei și hîrtiei pe perioada după 
anul 1970 și a dat sarcina să fie con
tinuată această activitate.

Ședința Comitetului Executiv «-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

problemelor 
permanentă
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Adunarea generală a Fondului Mo

netar Internațional din anul acesta, 
care s-a ținut la Washington, a 
reunit pe responsabilii politicii mo
netare occidentale, reprezentanții 
marii finanțe din cele 111 țări mem
bre ale organizației, oameni de afa
ceri. Pe ordinea de zi au figurat pro
blemele principale menționate în ra
portul anual a) fondului : dificultă
țile considerabile tntîmpinate de 
numeroase țări capitaliste indus
triale tn echilibrarea balanței Io* 
de plăți : suocesiunea de cri
ze care au agitat piețele schimbului 
valutar de la ultima sesiune a F.M.I. 
încoace ț rezultatele decepționante 
ale luptei guvernelor contra infla
ției t creșterea amețitoare a dobînzi- 
Ior, care — așa cum lămurește rapor
tul — reflectă trecerea majorității 
țărilor capitaliste dezvoltate de la 
politica „economică" (prin care se 
urmărește creșterea economică Indi
ferent de soarta monedei) la politica 
„monetară" (prin care se urmărește 
stabilitatea monedei chiar cu riscul 
unor dificultăți economice).

Pe lingă aceste probleme care agită 
profund experții economici din Occi
dent, raportul fondului a mai men
ționat discuțiile purtate In cursul ul
timului an cu privire la .problema 
cursurilor valutare, discuții a căror 
substanță se poate sintetiza în între
barea următoare; pe ce cale este 
sprijinită mai bine creșterea econo
miei mondiale și expansiunea echili
brată a comerțului internațional : 
prin fixitatea c’rsurilor valutare sau 
prin fluctuația lor? în sfîrșit.' rapor
tul a subliniat importanța amenda
mentului la statutul F M.I.. intrat în 
vigoare la 28 iulie 1969 și potrivit că
ruia au fost create atît de controver
satele drepturi speciale de tragere. 
Este știut că aceste drepturi repre
zintă un nou instrument de rezervă 
și că, începînd din anul viitor, el se 
va alătura aurului și celor două va- 
lute-cheie — dolarul S.U.A. și lira 
sterlină — ca sursă suplimentară de 
finanțare a deficitelor balanței de 
plăți externe. Mai este știut că. per- 
siflînd crearea „din nimic" a noilor 
instrumente monetare internaționa
le, occiden‘alii înșiși au botezat drep

turile speciale de tragere „aur de 
hîrtie."
Dintre toate marile probleme aflate 

tn dezbatere la sesiunea F.M.I. una 
a polarizat cu deosebire atenția par- 
ticipanților, și anume, aceea a 
cursurilor valutare. Ea depășește, 
intr-adevăr, ca semnificație toate 
celelalte probleme ce s-au aflat pe 
ordinea de zi a tntîlnirii.

De la înființare, adică în cursul li
nei istorii de un sfert de secol, Fon-

extrem al unui , dezechilibru funda
mental" în țara respectivă și cu res
pectarea strictă a unei proceduri mi
nuțios prevăzute în documentele Fon
dului Monetar Internațional.

Stabilitatea valutară nu era desigur 
un scop tn sine în doctrina care a 
prevalat la Conferința monetară in
ternațională de acum 25 de ani, a- 
ceastă stabilitate a fost considerată 
ca o premisă hotărîtoare pentru inșăși 
dezvoltarea echilibrată a economiilor

a două decenii, în aproximativ 250 de 
cazuri, conținutul aur și ca urma
re, cursurile valutare ale monedelor 
din țările capitaliste — cu excepția 
dolarului S.U.A. — nu și-au putut 
menține valoarea inițială, au trebuit 
să fie modificate. Zeci de monede 
și-au pierdut în această perioadă 
peste 50 la sulă din valoare.

Intr-o serie de alte cazuri, cursurile 
valutare fixe au putut fi totuși men
ținute, dar numai prin intervenția

Eșafodaje financiare 
pe un teren instabil
SESIUNEA ANUALĂ A FONDULUI MONETAR INTERNATIONAL

dul Monetar Internațional a apărat 
un principiu care fusese așezat la te
melia acordurilor internaționale sem
nate în 1944 la Conferința monetara 
de la Bratton Wnods Acest princi
piu a fost menținerea neștirbită a 
cursurilor valutare, adică a raportu
lui de valoare între diferitele mone
de naționale. Din momentul în care 
erau determinate de țările membre 
și aprobate de conducerea fondului, 
atît conținutul monedelor naționale, 
exprimat în aur sau dolari S.U.A., cit 
și - implicit - cursurile valutare 
trebuiau să rămînă fixe. Se tolera 
numai o mică fluctuație de cel mult 
plus «au minus 1 la sută față de ra
portul fixat, iar modificarea conți
nutului monedelor și a cursului va
lutar nu erau permise decît în cazul

Dr. Costin C. KIRIȚESCU

naționale. După convulsiile economi
ce și financiare ale perioadei inter
belice și ale celui de-al doilea război 
mondial, trebuia să se creeze clima
tul liniștit, propice dezvoltării opti
me a forțelor de producție, îmbunătă
țirii schimburilor internaționale. Sta
bilitatea valutară urma să aibă o 
contribuție esențială la acest climat.

Experiența anilor care s-au scurs 
de la punerea în funcțiune a siste
mului cursurilor valutare fixe a a- 
rătat însă că piedici tot mai mari 
•-au acumulat in calea lui. In cursul

autorităților monetare pe piață 
pentru zăgăzuirea prăbușirii aces
tor cursuri. Acest lucru s-a sol
dat cu uriașe datorii contractate 
față de marea finanța internaționa
lă, pentru lichidarea cărora popoa
rele vor plăti mulțl ani de-aici înain
te. Asemenea hemoragii de aur și 
devize convertibile. în vederea men
ținerii cursurilor valutare, s-au do
vedit în general inutile, deoarece pînă 
la urmă valutele respective tot n-au 
putut fi salvate de la devalorizare.

Istoria recentă a relațiilor valuta
re occidentale mai arată că echili
brul aproximativ al plăților externe, 
în condițiile menținerii cursurilor va
lutare fixe, n-a putut fi urmărit de
cît prin inflație sau, invers — prin

„austeritate", ambele aceste politici 
avind un puternic răsunet negativ 
atît in economie cit și în relațiile so
ciale. însuși raportul din acest an 

al F.M.I. a trebuit să recunoască 
că menținerea cu orice preț a cursu
rilor valutare a prelungit dezechi
librul plăților, a provocat crize pe 
piețele de schimb, a împins la lua
rea de măsuri restrictive în tranzac
țiile economice cu străinătatea, la 
controlul mișcărilor de capitaluri.

Din cele arătate rezultă că bilanțul 
aplicării principiului cursurilor va
lutare fixe este departe de a fi tn- 
curajator. Totuși, principiul s-a a- 
plicat mai departe, iar Fondul Mone
tar Internațional a rămas păstrătorul 
tradiției. Coincidența a făcut însă 
ca tocmai atunci cînd se întrunea se
siunea F.M.I. de la Washington, una 
dintre principalele monede ale lumii 
capitaliste, marca vest-gerrnană, șă se 

smulgă din Încorsetarea principiilor, 
să-și lepede cursul fix și să treacă 
la un curs flotant, după jocul li
ber al cererii și ofertei. Hotărîrea în 
acest sens a guvernului de la Bonn a 
constituit cea mai dureroasă lovitură 
adusă pînă astăzi sacrosanctului sis
tem al cursurilor valutare fixe.

Amănuntele se cunosc : marca 
R.F.G era subevaluată, iar cursul, ei 

avea imobilismul impus de doctrina 
Fondului M inetar Internațional. Ca 
urmare a acestei situații, numai tn 
ultima lună au intrat în R.F.G. 1,75 
miliarde de dolari pentru a cumpă; 
ra mărci ieftine. Fixitatea cursului 
mărcii, care convenea marelui capi
tal industrial vest-german. era spri
jinită de cancelarul Kiesinger, consti
tuind lozinca monetară a U.C.D. în 

cursul recentei cșmpanil electorale 
(„Jos mîinile de pe marca (vest) ger
mană !“). Alegerile dînd însă, după 
cum se știe, cîștig de cauză socialiș
tilor partizani ai reevaluării, cursul 
fix al mărcii a fost aruncat peste bord 
în prima ședință a cabinetului de du
pă alegeri, marca a fost lăsată să 
fluctueze pe piață, urmînd ca ulterior 
conținutul ei și cursurile față de ce
lelalte valute să fie stabilite pe bazele 
reale care vor reieși din fluctuație.

O mare parte dintre comentatorii

occidentali au salutat cu un senti
ment de ușurare această evoluție. 
Revista engleză „Economist", de e- 
xemplu, a remarcat că „chiar și 
problemele economice internaționale 
încep să fie tratate cu bun simț". Insă 
alți reprezentanți autorizați ai cercu
rilor conducătoare din Occident au 
avut rezerve serioase față de iniția
tiva R.F.G. Astfel, potrivit declara
țiilor ministrului finanțelor al 

S.U.A., David Kennedy, „cursurile 
flotante amenință stabilitatea siste
mului valutar", ele ridicînd „proble
me tehnice și politice formidabile". 
La rîndul său. Ministerul Economiei 
și Finanțelor francez a atras atenția 
asupra primejdiilor care se ascund 
în spatele soluțiilor facile, afirmtnd 
printre altele că Piața comună nu 
va putea supraviețui unor fluctuații 
cotidiene ale cursurilor valutare.

Cert este că principiul fixității 
cursurilor valutare a primit un vot 
de blam. El nu a putut asigura ță
rilor capitaliste o dezvoltare echili
brată a relațiilor economice și finan
ciare. Acum se caută o „nouă orien
tare", fie în sensul lărgirii limitelor 
tn care pot oscila tn voie cursurile 
valutare, fie in acela al autorizării 
unor devalorizări și revalorizări mai 
prompte, în scopul prevenirii crizelor 
atît de frecvente în relațiile valutare 
occidentale.

Așadar, dacă pînă acum secretul 
dezvoltării economice echilibrate a 
fost căutat în fixitatea cursurilor va
lutare, acum el este căutat în mobi
litatea lor. Dar dacă fixitatea nu a 
dus la stabilitate și echilibru, va pu
tea oare instabilitatea să o facă ? 
Viitorul o va arăta. In orice caz, 
faptul că adunarea Fondului Monetar 
Internațional s-a înclinat în fața 
mărcii flotante a dovedit o dată mai 

mult că pe un Uren fugitiv nu poți 
găsi puncte fixe, că stabilitatea mo
netară este incompatibilă eu natura 
capitalismului contemporan. Aci re
zidă semnificația adîncă a proble
mei cursurilor valutare, „momentul 
dramatic" al adunării de la Washing
ton.
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SEfUl STATULUI LIBIAN 
SE PRONUNȚĂ PENTRU 
DESFIINȚAREA BAZELOR 

MILITARE STRĂINE
TRIPOLI 17 (Agerpres). — In ca

drul. unui miting, care a avut loc 
la Tripoli, colonelul Moamer El Ge- 
dafi, președintele Consiliului co
mandamentului revoluției, a decla
rat că .„Forțele armate libiene care 
au desfășurat revoluția în numele 
poporului nu pot să mai admită pre
zența bazelor militare imperialiste 
pe teritoriul libian" — relatează a- 
genția M.E.N. „Zilele acestor baze 
sînt numărate. Noi vom elibera teri
toriul nostru de toate bazele impe
rialiste, oricare ar fi prețul pentru 
îndeplinirea acestor obiective", a 
adăugat colonelul El Gedafi. Pre
ședintele Consiliului comandamentu
lui revoluției a declarat că Libia va 
duce o politică de neutralitate pozi
tivă, dezvoltînd legături de colabo
rare și prietenie cu țările care do
resc să urmeze această politică.

franța MilNE
ALEGERI PARȚIALE
PARIS 17 (Agerpres). — Șase foști 

membri ai guvernului francez pînă 
la plecarea generalului de Gaulle 
de la președinția republicii se pre
zintă in alegerile parțiale de dumi
nică pentru a obține mandate de 
deputat. Intre ei se află fostul prim- 
ministru Maurice Couve de Murville, 
fostul ministru al armatelor, Pierre 
Messmer, fostul ministru al educa
ției naționale, Edgar Faure. Alegeri
le au loc ca urmare a demisiei depu- 
taților care, la formarea guvernului 
prezidat de Couve de Murville, i-au 
înlocuit, potrivit constituției, în 
Adunarea Națională pe deputății de- 
veniți membri ai cabinetului.

Aceste alegeri parțiale vor permi
te cercurilor politice să determine 
eventualele deplasări ce s-ar fi pro
dus în corpul electoral de la con
sultarea generală de acum patru 
luni.

Intilnire L. Brejnev - 
J. Țedenbal

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Moscova s-a anunțat oficial că în 
cursul zilei de 17 octombrie Leonid 
Brejnev, secretar general aj C.C. al 
PtC.U.S., s-a întîlnit cu Jumjaâghiin 
Țedenbal, prim-secretar al ’C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole.

Cu acest prilej, anunță agenția 
TASS, au fost discutate probleme 
privind relațiile dintre P.C.U.S. și 
P.P.R.M. și colaborarea sovieto-mon- 
golă.

ORIENTUL APROPIAT
• MEMORANDUMUL EGIPTEAN ADRESAT 

CONSILIULUI DE SECURITATE
0 BOMBARDAMENT ISRAELIAN ASUPRA

IORDANIEI
CAIRO 17 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Al Ahram", Mo
hammed Hassan El Zayat, șeful dele
gației R.A.U. la O.N.U., a primit in
strucțiuni din partea guvernului său 
să înmîneze un memorandum preșe
dintelui Consiliului de Securitate în 
care „să atragă atenția acestui orga
nism al O.N.U. asupra rolului ju

Cooperarea economică 
și tehnică dintre

U.R.S.S. și Franța
MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția TASS, la Mos
cova s-au încheiat lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comisiei mixte per
manente sovieto-franceze pentru 
cooperarea științifică, economică și 
tehnică. In protocolul semnat cu a- 
cest prilej se arată că în cursul a- 
nului 1969 legăturile în domeniul ști
inței, tehnicii și economiei au con
tinuat să se dezvolte cu succes, a- 
vînd loc un schimb activ și în di
verse probleme științifice, ca și în 
sfera construcțiilor, arhitecturii, con
strucțiilor de mașini etc.

In cadrul colaborării sovieto-fran
ceze au fost, de asemenea, strînse 
contactele între specialiștii din do
meniul energiei atomice. In cursul 
anului 1969 au fost îndeplinite cu 
succes experiențele planificate în 
domeniul cercetării spațiului cosmic, 
obținîndu-se rezultate științifice va
loroase. S-a constatat cu satisfacție 
că în viitorul apropiat vor avea loc 
discuții directe intre organismele de 
resort ale U.R.S.S. și Franței pri
vind livrările de gaze naturale din 
Uniunea Sovietică în Franța și li
vrarea de către Franța în U.R.S.S. 
pe bază de credit a unor instalații 
și conducte pentru industria de gaze.

Este, de asemenea, menționată în
deplinirea cu succes a acordului pe 
termen lung pe anii 1965—1969, în 
cadrul căruia livrările reciproce de 
mărfuri au depășit cu 20 la sută ni
velul planificat. Părțile și-au expri
mat satisfacția pentru semnarea a- 
cordului de colaborare economico- 
comercială pentru anii 1970 — 1974. 
prin care se prevede dublarea 
volumului schimburilor comerciale 
djnțrg ..cele două țări. în cadrul a-i: 
celtiiăși aSprd, un mare rol va a- 
vea construirea in comun a unor 
mari complexe industriale in Uniu
nea Sovietică.

Ministrul francez al economiei și 
finanțelor, Valery Giscard d’Estaing, 
care a participat la lucrările sesiu
nii, a părăsit Moscova plecînd spre 
patrie. 

cat de personalul militar al S.U.A. în 
forțele armate israeliene".

„Republica Arabă Unită — se arată 
în memorandum — consideră un lu
cru grav declarația .ambasadorului 
S.U.A. la Tei. Aviv, prin care se per
mite cetățenilor israelieni de origine 
americană să-și păstreze și cetățenia 
americană, chiar dacă servesc în 
forțele armate israeliene".

„R.A.U. consideră aceasta drept o 
atitudine ostilă fățișă nu numai față 
de Egipt, ci și față de celelalte țări 
arabe", se subliniază în memoran
dum.

★
TEL AVIV 17 (Agerpres). — După 

cum a anunțat un purtător de cu- 
vînt militar israelian, forțele aerie
ne ale Israelului au bombardat joi 
obiective militare și concentrări ale 
forțelor palestinene aflate pe terito
riul Iordaniei la sud de Marea Moar
tă — relatează agenția France Presse. 
Forțele palestinene, a precizat pur
tătorul de cuvînt, au deschis în 
noaptea precedentă foc de mortiere 
asupra unei uzine israeliene aflate 
la sud de Marea Moartă.

AMMAN 17 (Agerpres). — ■ Șase 
avioane militare israeliene au bom
bardat joi trei regiuni de pe terito
riul Iordaniei, a anunțat , un purtă
tor de cuvînt militar iordanian — 
relatează agenția Reuter. ■

Declarația 
a guvernului

PRAGA 17 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. relatează că Oldrich Cernik, 
președintele guvernului federal al 
R. S. Cehoslovace, a prezentat în 
cadrul sesiunii Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace Declarația-pro- 
gram a guvernului. Vom înfăptui — 
a spus O. Cernik — măsuri energice 
pentru însănătoșirea economiei noas
tre naționale, sporind rolul planului 
economiei naționale, restabilind au
toritatea conducerii economice la 
toate nivelurile, ridicînd cerințele 
față de sporirea disciplinei în siste
mele conducătoare cu scopul de a 
folosi marile rezerve de care dis
pune economia cehoslovacă. Vor
bitorul a arătat că, în perioada 
care a trecut, au fost obținute 
unele, ^zultate pozitive, . dar., aq- 
avut ' Toc' 'șr' fenomene Care" âu 
adine it. dificultățile economice, ceea., 
ce împiedică guvernul să prezinte 
acum în fața Adunării Federale un 
program economic pe deplin con
turat.

Guvernul federal . al R.S.C. de
clară că politica externă cehoslovacă 
va continua în mod consecvent să

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii 

Socialiste România
Cu, prilejul celei de-a 25-a aniver

sări ă Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, atașatul mili
tar, aero și naval al României la 
Moscova, colonel Cornel Berar, a o- 
ferit vineri în saloanele Ambasadei 
române o gală de filme, urmată d.e 
un cocteil, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de . prietenie.

*
Cu același prilej, la Praga a avut 

loc o conferință de presă la care a 
luat cuvîntul colonel Petre Rotariu, 
atașat militar și aero al României 
în R. S. Cehoslovacă.

*

Cu ocazia apropiatei sărbătoriri 
a Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, atașatul 
militar, aero și naval al României în 
Republica Populară Bulgaria, colo
nel Constantin Darmon, s-a întilnit 
cu ostași și ofițeri ai unității militare 
a Armatei Populare Bulgare din 
orașul Stanke Dimitrov, cărora Ie-a 
vorbit despre semnificația zilei, de 
23 octombrie. în 'încheiere au fost 
vizionate filme documentare.

★

Cu același prilej, atașatul militar 
al României la Havana, locotenent 
colonel Dumitru'Stoica, a organizat 
o conferință de, presă la care au par
ticipat reprezentanți ai presei cen
trale, radioului și televiziunii.

•program 
cehoslovac

asigure, în strînsâ alianță și prie
tenie cu U.R.S.S. și celelalte state 
socialiste, condițiile pașnice pentru 
construirea socialismului, să asigure 
suveranitatea de stat, securitatea și 
integritatea țării și să ajute multi
lateral, la lupta comună împotrivă 
politicii agresive a imperialismului, 
pentru pace trainică, democrație și 
socialism în lumea întreagă.

Referindu-se la relațiile Ceho
slovaciei cu țările capitaliste, O. 
Cernik a subliniat că cea mal a- 
decvată formă a acestor relații tn 
lumea contemporană scindată o con
stituie politica de coexistență paș
nică. Guvernul R.S.C. consideră ' că 
este o sarcină importantă a sa să 
contribuie la îmbunătățirea atmos
ferei generale în Europa și la con
solidarea securității și păcii pe acest 

'continent. Apreciind că există pre
misele necesare convocării unei con
ferința de securitate europeană, gu
vernul federal crede că această con
ferință ar putea fi un pas important 
pentru consolidarea securității, păcii 
și colaborării în Europa.

Soiuz-7
Ieri a aterizat

si
0 EVOLUȚIA NAVEI COSMICE „SOIUZ-8" 0 SAVANȚII SOVIETICI

DESPRE PERSPECTIVELE PE CARE LE DESCHID ACTUALELE ZBORURI

CORESPONDENTA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU POD1NA

Spicuiesc citeva crîmpeie din gîn- 
durile și planurile lor.

1. S. SKLOVSKII, membru cores
pondent al Academiei de științe 
a U.RS.S., afirmă că cercetările 
contemporane din domeniul as
tronomiei și geofizica sînt greu 
de' imaginat fără folosirea cea mai 
largă a „platformelor cosmi
ce". Instalarea de aparatură știin
țifică dincolo de limitele atmosferei 
terestre deschide în fața savanților 
posibilități principial noi. Una din
tre acestea este captarea radiațiilor 
ultraviolete și Roentgen ce provin 
de la diferite obiecte cosmice. Ast
fel de cercetări, care au o legătură 
nemijlocită cu înțelegerea procese
lor fizice ce se derulează in Cos
mos. nu se pot efectua pe supra
fața Pămintului, întrucit atmosfera 
absoarbe în întregime 
extraterestre din aceste game de 
unde. O importanță la fel de mare 
are instalarea unor telescoape op
tice pe platforme cosmice pentru că 
ele ar putea să înlăture influența 
dăunătoare a atmosferei asupra ca
lității imaginilor. Sklovskii spune 
că atit calculele savanților sovietici, 
cit și cele ale oamenilor de știință 
de peste . hotare, demonstrează că 
instalarea unor telescoape gigan
tice pe stafii, .orbitale este mai 
convenabilă decît instalarea lor pe 
suprafața Lunii. Orbitele viitoare
lor „insule cosmice" vor fi foarte 
alungite. O rotație a lor în jurul 
Pămintului va dura circa o săptă
mână, iar la apogeu ele se vor afla 
la. o distanță de aproximativ 
100 000—200 000 km, în timp ce la 
perigeu se vor apropia destul de 
mult pe Pămînt.

N. V. PUȘCOV, doctor în științe 
fizico-maiematice, se ocupă de 
perspectivele studierii Soarelui. Di
feritele radiații ale Soarelui și pro
cesele care se desfășoară la supra
fața lui au o influență considera
bilă asupra Pămintului. In depen
dență de caracterul activității so
lare se schimbă condițiile comunica- 

soiuz- șt ejeciuarea ia ooraui tor țmor prin raăio și vizibilitatea ra- 
unui larg ^program de cercetări și diolocației, se stîrnesc furtunile

radiațiile

zborul, 
bordul 

■ Alexei

i La 17 octombrie, . orele 12 și 26 
i minute (ora Moscovei), după ce 
i și-a realizat programul larg de cer- 
, cetări științifice, tehnice și meai- 

co-biologice, nava . „Soiuz-7“ pilo-
1 tată de trio-ul cosmic alcătuit din
1 Anatolii Filipcenko, Vladislav Vol-
1 kov și Viktor Gorbatko a aterizat.
i La reintilnirea cu Pămintul, cos- 
i monduții au declarat celor care i-au 
i intimpinat că se simt excelent.
i La puțină vreme după coborî- 
, rea navei „Soiuz-7“, televiziunea 
, din Moscova a transmis o emisiu- 
, ne de la centrul de comandă a 

zborurilor cosmice. In timpul emi-
1 siunii s-â remarcat precizia cu care 
' aterizează navele „Soiuz" în zona 
> prevăzută. Intr-adevăr, la 16 oc- 
i tombrie „Soiuz-6" a atins Pămintul 
, la 180 kilometri spre nord-vest.de 
, Karaganda, iar „Soiuz 7“ la 150 
, kilometri tot spre nord-pest de a- 

cest oraș din Kazahstan.
, „Soiuz-8" își. continua 

Cei doi cosmonauți .de la 
navei, Vladimir Șatalov și

1 Eliseev, continuă elaborarea unor
1 noi modalități de navigație auto-
i nomă, cu scopul stabilirii parame- 
i trilor orbitei de șine stătător. Ei aw 
i comunicat ,că au observat mari ci- 
i. cloane in Oceanul Atlantic, la sud- 
, est de Cuba și la sud-vest de An- 
, glia. Lingă țărmul. America cosmo- 

nauții au fotografiat un taifun. Pînă
1 vineri, la ora 21 (ora Moscovei),
1 nava cosmică „Soiuz-8" a realizat 
' 70 de rotații în jurul Pămintului.
1 Intre ora 19,50 (17 octombrie) ți 
' ora 5,50 (18 octombrie), nava cos- 
i mică „Soiuz-8" se va afla in afara 
i zonei de radiovizibilitate de pe te- 
i ritoriul U.R.S.S. Potrivit datelor co

municate de centrul de coordonare 
și calcul,, orbita navei are distanța 
maximă față de suprafața Pămîn- 
tiîlui — 250 km, iar cea minimă. — 
190 km.

Desfășurarea cu succes a zbo
rurilor actuale ale celor trei nave 
„Soiuz" șl efectuarea la bordul lor

■ a . -w. y —V * „.. :■ ■ " , Ottl It-VSl. _| ...
experimentări a dat aripi gindirii magnetice și aurorele boreale. Unii 
științifice. Sdvanții din cele mai sâvanți sînt înclinați să lege de 
diferite ramuri ale cercetării scru- ■ - . . . . ............
tează în aceste zile dezvoltarea vii
toare a specialității lor, i ' 
planuri și proiecte îndrăznețe. .

momentele de vîr.f ale activității 
solare creșterea numărului de in- 

schițe'ază farcte, de epidemii, de boli ale ani
malelor și plantelor. Ei caută să

ramură a geode- 
cosmică. Pentru 
mai departe sînt 
observațiile con- 

orbital.

elucideze mecanismul complex al 
relațiilor Soare—Pămînt, care in
fluențează asupra climei planetei 
noastre. Pentru aceasta este ne
voie de prezența nemijlocită a astro
nomilor in spațiul cosmic.

V. D. BOLȘAKOV, profesor doc
tor in științe tehnice, arată că zbo
rurile primilor sputnici au făcut să 
se nască o nouă 
ziei — geodezia 
dezvoltarea ei pe 
foarte importante 
tinue de pe un laborator 
Astfel de observații vor oferi o in
formație mult mai deplină și mai 
autentică despre timpul gravitațio
nal al Pămintului, anomaliile mag
netice etc. Observind teritorii 
imense, stațiile orbitale vor permite 
să se stabilească rapid coordona
tele oricăror puncte de pe supra
fața Pămintului.

Crearea unor stații orbitale 
constituie una din problemele 
centrale ale cosmonauticii zile
lor noastre, a declarat unui co
respondent al ziarului „Krasnaia 

' Zvezda" specialistul șef în ela
borarea laboratorului cosmic so
vietic de sudură. Laboratoarele 
extraterestre — de exemplu cele 
meteorologice de observație 
asupra Soarelui, cele care vor 
servi drept porturi pentru nă- 1 
vele interplanetare — vor fi ' 
construite mai întîi pe Pămînt, 
apoi desfăcute în părți. Părțile , 
vor fi plasate separat pe orbi- , 
tă, apoi adunate intr-un singur 
tot. De aici rezultă importanța 1 
deosebită a «-udării în Cosmos — 
a subliniat savantul sovietic. în- 1 
sușirea acestei tehnologii va < 
permite să se iacă repararea sta- i 
țiilor orbitale care au fost folo- , 
site timp mai îndelungat, și să , 
se realizeze in spațiul extrate- 
restru unele construcții specia
le, care practic nu pot fi obținu- 1 
te pe Pămînt. Experimentul de 1 
sudare, efectuat la bordul navei i 
„Soiuz,-6“, este un experiment i 
unic pînă acum, a subliniat sa- , 
vântul sovietic. Pentru prima , 
dată am putut obține date cu 
privire Ia felul in care se unesc, 
se taie și se topesc diferite me- ’ 
tale în cond’țiile cosmice de vid 1 
și imponderabilitate. 1

După Ziua 
moratoriului pentru 
pace in Vietnam

DIN PRESA INTERNAȚIONALA
La 48 de ore după desfășurarea 

amplelor manifestații din S.U.A., în 
cadrul „Zilei moratoriului" pentru 
pace în Vietnam", ziarele și agen
țiile de presă continuă să publice 
ecouri pe marginea acestui eveni
ment.

© „FRANCE PRESSE"
„Pentru prima oară valul de pro

test împotriva războiului a ieșit din 
cadrul lui tradițional, Washington și 
New York, pentru a se extinde in 
toate marile orașe din S.U.A., de la 
Atlantic pînă la Pacific și de la fron
tiera canadiană pînă la cea mexi
cană". După cum relevă aceeași a- 
genție, „caracterul național al marii 
mișcări de protest de la 15 octom
brie a devenit acum principala preo
cupare a Casei Albe, care caută să 
contracareze proiectele viitoarelor 
manifestații anunțate de organizato
rii Zilei moratoriului", „Marșul con
tra morții" prevăzut să se desfășoa
re in zilele de 13 și 14 noiembrie la 
Washington „a devenit pentru pre
ședintele american sursa unei pro
funde îngrijorări" și el caută „să 
facă ceva" pentru a atenua efectul 
acestei manifestații.

• „THE GUARDIAN"
„Securitatea națională a S.U.A. nu 

ar ți trebuit niciodată legată de vii
torul Vietnamului de sud și reputa
ția mondială a America va fi cu atit 
mai știrbită cu cit ea va. rămine mai 
mult in Vietnam".

T. Nilsson 
la New-York
NEW YORK 17 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Suediei, Torsten 
Nilsson, a sosit la New York pentru 
a participa la lucrările sesiunii A- 
dunării Generale a_O.N.U.La 20 oc
tombrie, el urmează să se întîlnească 
și cu secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers.

Vizita lui Torsten Nilsson are loc 
Intr-un moment cînd relațiile ame- 
ricano-suedeze sînt destul de reci. 
Guvernul american reproșează Stock- 
holmului faptul că a acordat R.D. 
Vietnam un ajutor în valoare de 40 
milioane dolari și a oferit azil milL 
tarilor americani care refuză să 
lupte tn Vietnam. Unele cercuri 
politice din S.U.A. au amenințat cu 
sistarea creditelor către Suedia.

agențiile de presă transmit:
Jânos Kâdâr, prim-secretar al 

C.C. al P.M.S.U., a primit delegația 
Comitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud și a guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
sud, condusă de Tran Buu Kiem, 
membru al Prezidiului C.C. al F.N.E., 
ministru la Președinția Consiliului, care 
se află într-o vizită oficială în R. P. 
Ungară. Delegația vietnameză a mai 
fost primită de Jeno Fock, membra al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar.

întrevedere Abrasimov-
Schiitz. La 16 octombrie, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R.D.G., Piotr Abrasimov, a 
deschis în Berlinul occidental, la „Eu- 
ropa-Center“, o expoziție sovietică de 
fotografii,, organizată de agenția „No- 
vosti“. Cu aceeași ocazie, ambasadorul 
sovietic în R.D.G. a avut o întîlnire 
cu primarul general al Berlinului occi
dental, Klaus Schiitz. în cadrul con
vorbirii au fost dezbătute probleme 
care interesează cele două părți.

Un comunicat comuna fost 
dat publicității la Belgrad în urma vi

zitei oficiale de două zile în R.S.F. 
Iugoslavia a președintelui Republicii 
Tanzania, Julius Nyerere, și a convor
birilor sale cu președintele Iosip Broz 
Tito. Iugoslavia și Tanzania constată 
cu satisfacție că colaborarea economică 
și relațiile multilaterale dintre cele 
două țări se dezvoltă cu succes. Cele 
două părți vor continua să. sprijine și 
pe viitor dezvoltarea acestor relații, în 
interesul popoarelor iugoslav și tanza- 
nian, se subliniază în comunicat.

Lucrările celei de-a 2-a 
conferințe științifice a bo- 
taniștilor bulgariau luat 
la Academia bulgară de științe. Cu a- 
cest prilej au fost aleși membri de 
onoare și membri corespondenți ai So
cietății bulgare de botanică. Prof. A.

Sesiunea Consiliului Ministerial al Pieței comune a in- 
ceput ieri la Luxemburg. Principala problemă aflată pe ordinea de zi este 
pregătirea conferinței la nivel înalt a reprezentanților „celor șase“ țări membre 
ale C.E.E., prevăzută pentru luna noiembrie. Consiliu] Ministerial a hotărît 
să împuternicească Comisia executivă a C.E.E. să înceapă negocieri cu Israelul, 
în vederea încheierii unui acord preferențial, iar cu R.A.U. și Liban convorbiri 
exploratorii în același domeniu.

S-a ajuns, de asemenea, la un acord asupra modalităților prin care, timp 
de trei ani, cele șase țări membre ale C.E.E. vor putea încheia acorduri comer
ciale bilaterale cu țările din Europa răsăriteană.

Ambasadorul României la Roma, lacob Ionașcu, a oferit 
vineri seara în saloanele ambasadei un cocteil cu prilejul vizitei în Italia a de
legației Consiliului popular al municipiului București, condusă de Dumitru 
Popa, președintele Comitetului Executiv, primarul general al Capitalei. Au par
ticipat Clelio Darida, primarul orașului Roma, membri ai consiliului muni
cipal, deputați și senatori, reprezentanți ai vieții politice și social-culturale.

Locțiitorul șefului delegației române la cea de-a 24-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a avut o între
vedere cu ministrul afacerilor externe al Guineei, Kassory M. Bangoura, șeful 
delegației guineeze la actuala sesiune a Adunării Generale. Cu acest prâej au 
fost abordate unele probleme aflate pe ordinea de zi a sesiunii în curs, precum 
și chestiuni ale relațiilor de cooperare dintre România și Guineea.

La 16 octombrie au luat sfîr- 
șit aplicațiile militare de stat major 
ale trupelor armatei poloneze, arma
tei populare cehoslovace, armatei 
populare naționale a R. D. Germane și 
ale forțelor armate ale U.R.S.S. infor
mează agenția A.D.N.

între Belgia și R. P. Po
lonii a fost semnat un acord de 
colaborare în domeniul radioului și 
televiziunii pe perioada 1970—1971.

Borza din România a fost ales mem
bru de onoare, iar prof. E. Pop, mem
bru corespondent.

Delegații la a 38-a Adu
nare anuală a Interpolului, 
ale cărei lucrări se desfășoară la Ciu
dad de Mexico, au aprobat constitui
rea unui Comitet de supraveghere in
ternațională a activității contrabandiș
tilor și traficanților de stupefiante. A 
fost dezbătută, de asemenea, proble
ma combaterii furturilor de antichități 
și obiecte de artă.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntuiui „Cosmos-302" « 
fost lansat la 17 octombrie, în Uniunea 
Sovietică.

Președintele Indiei, Ven- 
kata Giri, a semnat un decret cu pri
vire la dizolvarea. Adunării Legislative 
din statul Manipur și trecerea acestuia 
sub conducerea prezidențială. Hotărî- 
rea, relatează agenția Press Trust of 
India, a fost adoptată de guvernul 
central după ce acesta a ajuns la-con
vingerea că nici un partid nu este în 
măsură să formeze un guvern loca) 
stabil.

Autoritățile somaleze • au 
ridicat interdicțiile de circulație impuse 
imediat după asasinarea președintelui 
Somaliei, Abdirashid Aii Shermarke, în 
seara zilei de 15 octombrie. în întrea
ga țară domnește calmul. Funeraliile 
președintelui Abdirashid Aii Shermar
ke au. fost fixate pentru 20 octombrie;

La invitația Centrului Marea 
Britanie-Europa de răsărit, Va- 
sile Puhgan, ambasadorul ro
mân în Marea Britanie, .a con
ferențiat la Royal Society des
pre România contemporană. 
Vorbitorul a prezentat princi
palele etape ale' drumului par
curs de poporul român în anii 
de după eliberare, scoțînd in e- 
vidență amplul program de dez
voltare multilaterală a țării e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al P.C R. Ambasadorul român a 
expus, pe larg, liniile directoa
re ale politicii externe a Ro
mâniei.

*
în sala de expoziții a Uniunii 

artiștilor plastici din Oslo s-a des
chis expoziția de pictură „Ion 
Țuculescu'.

România 
la tîrguri 

internaționale
— CAIRO

Prima ediție a Tirgului in
ternațional specializat in mașini 
și utilaje agricole și produse 
agroalimentare a fost deschisă 
la Cairo de ministrul economi
ei și comerțului exterior al 
R.A.U., Hassan Abbas Zaki. Ală
turi de țara gazdă, la tirg slnt 
reprezentate și alte 18 state. 
România participă cu o expo
ziție ce înfățișează o gamă va
riată de exponate, printre care 
tractoare, mijloace de transport 
auto, utilaje pentru șantierele 
de construcții, mașini-unelte, 
pompe, mașini și unelte agrico
le, precum și un sortiment va
riat de produse alimentare.

Standul românesc a fost vizi
tat de către Hassan Abbas Zalei, 
ministrul economiei și comerțu
lui exterior al R.A.U., de Sa
yed Marei, ministrul agricultu
rii și reformei agrare, și de alte 
personalități oficiale. înaltele 
personalități au apreciat sorti
mentele bogate și calitatea pro
duselor românești expuse, din
tre care multe constituie obiec
tul schimburilor comerciale din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Unită.

— SANTIAGO DE CHILE
La Tirgul intern'țional din 

Santiago de. Citile au avut loc 
festivități prilejuite de „Ziua 
Ropiâniei". Cu această ocazie 
a avut loc o recepție la care au 
participat Rolando Stein, șeful 
departamentului european clin 
Direcția economică a Ministe
rului de Externe al Republicii 
Chile, Raul Zamora, directorul 
tirgului. și alte personalități chi
liene.

— SYDNEY
La Sydney s-a deschis Tîrgul 

internațional organizat anual 
în acest, oraș al Australiei. Ro
mânia. este prezență pentru a 
treia . oară la tirg cu o expozi
ție generală de mărfuri ampla
sată pe . o suprafață de peste 
550 mp. Sint expuse diverse ma
șini și utilaje, produse' finite și 
semifinite din lemn, un sorti
ment variat de produse ale in
dustriei ușoare și alimentare.

BUDAPESTA

Al Vll-lea Congres 
sindical mondial
BUDAPESTA 17. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Țintea, transmite : 
Vineri dimineața la Budapesta s-au 
deschis lucrările celui de-al Vll-lea 
congres sindical mondial. Participă 
reprezentanți ai unor organizații sin
dicale naționale din peste 100 de 
țări de pe toate continentele lumii, 
precum și ai numeroase organizații 
sindicale regionale și internaționale 
afiliate sau neafiliate la, Federația 

Sindicală Mondială. Delegația Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România este condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Cuvîntul de deschidere a Congre
sului a fost rostit de Gaspar Sandor, 
secretar1 general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Ungaria. In 
cadrul ședinței de deschidere au mai 
luat cuvîntul Louis Saillant, secretar 
general al F.S M., Jeno Fock, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, care a 
salutat participant» în numele gu
vernului și al poporului ungar, pre
cum și Bertil Bolin, director gene
ral adjunct al Biroului internațional 
al muncii.

Raportul asupra primului punct al 
ordinii de zi a fost prezentat de 
Pierre Gensous, secretar general 
adjunct al F.S.M.

ITALIA

Direcțiunea P.S.I.U.P. 
despre mișcările 
sociale din țară

ROMA 17 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : In 
cadrul unei ședințe a Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian al Unită
ții Proletare (P.S.I.U.P.) a fost exami
nată „desfășurarea luptelor maselor 
muncitoare la locurile de muncă și 
în societate". Tn comunicatul dat pu
blicității se menționează că „pentru 
întărirea forței clasei muncitoare și 
a aliaților săi, pentru a oferi o al
ternativă politică de stingă" în Ita
lia sînt. necesare „acțiuni unitare 
ale forțelor socialiste, comuniste și 
catolice". Considerînd posibilă o ini
țiativă politică unitară la toate ni
velurile. Direcțiunea P.S.I.U.P. „se 
adresează Partidului Comunist Ita
lian pentru ca, pe baza acestor indi
cații, să se ducă mai departe o ac
tivitate unitară și mai intensă a 
muncitorilor ; se adresează Partidu
lui Socialist Italian și forțelor cato
lice de stingă, pentru ca, în baza 
propunerilor formulate, să se ajun
gă la o rezolvare politică a situației 
care a generat luptele actuale".
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