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PERFECȚIONAT DE FINANȚARE Și CREDITARE

întreprinderilor
După cum sq știe, în cadrul măsu

rilor menite să stimuleze creșterea 
eficienței economice care se experi
mentează de peste un an în 71 de 
întreprinderi industriale, se în
scriu, și cele referitoarq la îmbună- 
tățire^siStemului de finanțare și ere- • 
ditare. 'Ce efecte a generat aplicarea 
acestor măsuri și ce ar trebui în
treprins, în continuare, pentru perr 
fecționarea lor ? Să urmărim, mai 
întâi, problema de fond supusă ex
perimentării 
I» folosirea 
t<. normate 
nu pe fiecare 
fapt care a 
lor posibilitatea să utilizeze mai 
eficient disponibilitățile potrivit 
necesităților. în acest sens, la 
uzinele „23 August" din Capi
tală, una din întreprinderile inves
tigate, ni s-a relatat următorul fapt. 
Prin planul pe anul curent s-a pro-

și anurne 
mijloacelor 
în mod 
element în 
oferit întreprinderi- 

să utilizeze 
disponibilitățile

în acest
August"

trecerea 
circulan- 

global și 
parte, —

1

anchetă
economică

gramat ca fabricația locomotivei 
Diesel hidraulice de 1 250 C.P. să aibă 
loc în trimestrele I și IV și, ca ur
mare, acoperirea cu mijloace finan
ciare pentru subansamblele ce con
cură la realizarea produsului finit 
a fost prevăzută pentru aceste pe
rioade. Printr-un ordin al M.I.C.M. 
s-a stabilit însă, în scopul asigurării 
ritmicității de desfacere la furnizorii 
subansamblelor, ca livrarea acestora 
să se efectueze eșalonat și în tri-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Gian Carto Pajetta
• Tribuna experien
ței înaintate : NIVELUL 
PRODUCȚIEI ANULUI 
1970 CU UN AN MAI DE-
VREME

A vancronică

arhitettoniiă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru . al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, seerbtar al C.C. al P.C.R., au 
primit, sîmbătă, pe tovarășul Gian 
Carlo Pajetta, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian.

/

Ambasadorul
' Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al. Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit sîmbătă. 7 septem-

' A participat tovarășa Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
caldă, tovărășească au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
in continuare a relațiilor de priete
nie frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Italian, precum și probleme actuale 
ale mișcării comuniste și muncito
rești și ale situației internaționale 
care interesează cele două partide.

brie, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare la București. 
Jozsef Vince, la cererea acestuia.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

la viitorul edificiu] Ambasadorul Republicii Arabe Unite

ut Teatrului Național
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului \de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit sîmbătă,' 7 'septembrie, pe 
ambasadorul extraordinar și pleni-

potențiar al Republicii Arabe Uni
te la București, Mohamed Fahmy, 
în legătură cu plecarea definitivă 
a acestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat. întrro at
mosferă cordială.

CUM EVOLUEAZ

EVIDENȚEI Șl
FORMULARISTICII

Noua împărțire administrativ-teri- 
torială a creat premisele pentru o mai 
bună cunoaștere, pentru un contact 
direct între județ, orașe și comune, 
pentru un circuit informațional cit 
mai scurt, care să permită o perma
nentă comunicare și confruntare de 
păreri, o analiză științifică a feno
menelor și, implicit, asigurarea unei 
eficiente înalte a activității de con
ducere și îndrumare. „Reducerea la 
minimum a volumului de hîrtii care 
circulă între diferitele instituții și 
verigi locale, limitarea la strictul ne
cesar a datelor sțatistice necesare al
cătuirii situațiilor și dărilor de sea
mă care stau la baza măsurilor ce 
se iau, organizarea de așa natură a 
muncii incit fiecare salariat din a- 
paratul consiliului popular județean 
să aibă atribuții cit mai bine preci
zate, conforme cerințelor concrete 
ale vieții — arată tov. Panait Chircu, 
directorul administrației locale la 
Consiliul județean provizoriu Praho
va — au permis realizarea, din cite 
ne putem da seama pînă acum, a 
unui nivel mai ridicat și mai opera
tiv de conducere".

Ce înseamnă, practic, reducerea 
volumului de hîrtii ? între 1 martie 
și 1 septembrie 1967, corespondența 
intrată și ieșită de la vechiul sfat 
regional Ploiești a însumat 34 847 
hîrtii de tot felul. între 1 martie și 
1 septembrie 1968, numărul corespon
dențelor s-a redus la mai puțin de 
jumătate. Se va obiecta că regiunea 
era de două ori mai mare. într-ade- 
văr, dar direct se coresponda numai 
cu cele 12 raioane și cîteva orașe re
gionale, de la raioane urmînd abia 
un alt potop de corespondențe spre 
comune. Acum, cele aproximativ 
16 000 de corespondențe se împart la 
85 de comune și 14 orașe județene. 
Calcule chiar sumare arată că s-a 
făcut o uriașă economie de efort și 
timp în acest domeniu. Membrii con
ducerii județului sprijină, prin pre
zenta lor pe teren, rezolvarea pe loc 
a problemelor, ca și exercitarea a- 
tribuțiilor lărgite acordate organelor 
locale. Un aport important în acest 
sens îl dă corpul de inspectori al 
comitetului executiv al consiliului 
județean, fiecare inspector răspun- 
zînd de un grup de comune. Institu
ția și-a dovedit utilitatea și în ceea 
ce privește informarea curentă a co
mitetului executiv. De asemenea, a 
înregistrat rezultate bune o metodă 
de informare directă, cu rezolvarea 
pe cit posibil imediată a unor pro
bleme la fața locului : organizarea 
unor brigăzi mixte de specialiști din 
diferite direcții -ale consiliului jude
țean. Se intenționează permanentiza
rea acestei forme de legătură și ex
tinderea ei asupra tuturor laturilor 
de activitate. Rezultatele deplasărilor 
și concluziilor unor astfel de brigăzi 
sînt apoi analizate, urmărindu-se ge-

neralizarea experienței bune, înlătu
rarea operativă a neajunsurilor.

Se ridică totuși problema : s-a fă
cut totul pentru asigurarea unei a- 
mănunțite, operative și multilaterale 
cunoașteri, sînt asigurate condițiile 

,ca ea să dea roadele scontate ? în 
pofida simplificărilor aduse și a ope
rativității cu care se rezolvă nume
roase probleme curente, calitatea ac
tivității analitice, de care depinde în 
mare măsură aprecierea perspectivei 
și stabilirea corectă a unor elemen
te necesare conducerii centrale, este 
încă susceptibilă de îmbunătățiri sub
stanțiale. Pornind de la' realitățile 
existente, de la necesitatea de a se

Al. PLÂIEȘU

mestrele II și III. S-a format, în 
acest mod, în trimestrul II un stoc 
supranormativ care a imobilizat fon
duri în valoare de 10 876 000 lei. 
întreprinderea nu a simțit însă nici 
o dereglare în situația sa financiară, 
întrucît, pînă în momentul cînd i s-a 
aprobat o suplimentare de credite, 
a putut face plăți în continuare prin 
depășirea plafonului global.

O situație de alt gen am întîlnit 
la F.M.U.A.B. Neritmicitatea în li
vrarea unor materii prime sau piese, 
ori calitatea lor necorespunzătoare 
datorată unor vicii ascunse, a deter
minat în unele cazuri apariția supra- 
normativelor la elementul producție 
neterminată. Pe toată perioada pînă 
la lichidarea acestor stocuri supra- 
normative, ’care nu depășește în ge
neral 10 zile, fabrica a putut apela 
la credite, fără a fi necesare justifi
cări. Sa desprinde, deci, că apli
carea acestei principale măsuri 
cuprinse în experimentare nu a 
fost de natură să ocolească even
tualele deficiențe, dar a dat posibili
tatea comitetelor de direcție din cele 
două întreprinderi de a manevra cu 
elasticitate, în folosul activității eco
nomice, mijloacele financiare. Dovada 
o oferă evoluția indicatorului fonduri 
circulante utilizate în medie pentru 
1 000 lei producție-marfă vîndută și 
încasată. La uzinele „23 August", 
nivelul indicatorului a scăzut de la 
905 lei în semestrul I 1967, la 842 lei 
în semestrul I 1968, iar la F.M.U.A.B. 
de la 1400 lei. Ia 1177 lei în aceeași 
perioadă, ceea ce înseamnă că între
prinderile s-âu putut gospodări mai 
bine. Această evoluție, îpsă, în nici 
un caz nu poate scuza perpetuarea 
fenomenului suprastocării, chiar 
dacă el a fost acoperit cu mijloace 
financiare. Singura alternativă rămî- 
ne prevenirea aprovizionării neratio- 
nale, întâmplătoare, în contradicție 
cu cerințele reale ale producției, 
precum și apiicarea altor măsuri la 
care ne vom referi în continuare.

Posibilitatea efectuării tempo
rare a plăților, chiar prin depăși
rea plafonului global de credite, a 
preîntâmpinat și apariția unor împru
muturi restante. Este vorba de cele 
care nu erau generate de cauze ne
gative ci se datorau pur ș’i 
simplu modificărilor continue ale 
nivelului și structurii stocurilor, 
fenomen care pe plan finan
ciar se reflectă. în unele si
tuații, sub forma lipsei de sincro
nizare — ca volum și în timp — între 
încasări și plăti. Efectul practic de
clanșat o dată cu începerea experi
mentării s-a concretizat în reducerea 
oscilației împrumuturilor restante și, 
concomitent, în scăderea permanentă 
a nivelului lor. Așa se explică. în 
parte, de ce unele întreprinderi, cum 
ar fi Fabrica de stofe Brașov, uzina 
„Colorom“-Codlea, „Danubiana"- 
București, au reușit în cele din urmă 
să evite creditele de acest gen. Da
tele care exprimă evoluția creditelor 
restante sînt de altfel concludente. 
La Uzina de tractoare Brașov, media 
creditelor restante era în primul se-

De la „teatrul" dom
niței Ralu, pitit în um
bra unui pridvor cu 
leandri din vechiul 
București, și pînă la 
clădirea primului nos
tru Național, de la 
„căruța cu paiațe", mi- 
grînd pe drumurile u- 
nei jumătăți de secol, 
și pînă la primele suc
cese stabile, care au a- 
prins pe firmamentul 
sufletului nostru nu
mele unor străluciți 
dramaturgi, interpreți, 
regizori, din zori și pînă 
la amiaza de acum, Tea
trul nostru Național a 
fost și a rămas, 
gîndul 
fapta 
școală 
limbă, 
moșului și a iubirii de 
țară, o. incintă a elo
giului culturii noastre 
naționale, în creșterea 
și înflorirea ei. Casa 
teatrului a devenit, de 
aceea, un simbol, chiar 
cînd' împrejurări dra
matice au pustiit-o sau 
au redus-o la ruină.

într-un asemenea cli
mat de fuziune tandră 
cu spectacolul de azi și 
de ieri, cu afișul și zi
dul, este de înțeles cu
riozitatea bucureștea- 
nului, a omului româ
nesc ,de pretutindeni,.,; 
.față de ce va să Cjfe' 
noua clădire a Teatru
lui nostru Național. 
Unde va să se înalțe se 
știe. Deși discuția des
pre amplasarea noului 
edificiu i-a despărțit în 
tabere pe suporterii 
Naționalului, am con
simțit mutual la noua 
amplasare, iar în ultima 
vreme, de cîteva luni, 
așteptăm cu emoție ivi
rea în soare a noilor zi
duri. Cum va fi noul e- 
dificiu, în ce măsură 
va răspunde ideii noas
tre — unanim concer
tate — despre tem
plul de arhitectură și 
artă ce se cuvine a fi 

Teatrul Național ?

prin 
ctitorilor și prin 
generațiilor, o 
de simțire și 
o catedră a fru-

Un edificiu de o a- 
semenea categorie nu 
ne poate pune în fața 
unui fapt împlinit. El 
nu aparține numai pro- 
iectanților, constructo
rilor sau chiar slujito
rilor acestei incinte, el 
nu e un fapt arhitecto
nic de serie, ci act de 
creație reprezentativ 
pentru cultura unei na
țiuni, unicat al unei e- 
poci, demn de a fi e- 
xaminat și apreciat 
printr-un larg referen
dum popular.

Acest referendum ur
mează a fi, în con
cepția realizatorilor, 
vernisajul arhitectonic 
propriu-zis, marea pre
mieră, cînd bucu- 
reșteanul va da ocol o- 
perei finite, cu biletul 
de intrare în mînă, 
mărturisindu-și cu min
ări e sau ‘ uluire - 
cesta este noul 
post al Teatrului 
țional!

Pentru a atenua
priza, să pornim totuși 
de la machetă. Ne-am 
adresat pentru aceasta 
tov. prof. Horia Maieu, 
arhitectul șef al Capita
lei, coordonatorul ge
neral al întregului an
samblu urbanistic din 
centrul ^ Bucareștlului, ■ 
în care este inclus și 
noul Teatru Național, 
în față cu hîrtiile de 
calc, desfășurate 
metri pătrați, în 
cu machetele în 
d-sa ne-a spus :

— „în centrul

■ a-
adă-
Na-

sur-

pe 
față 

ipsos.

Capi
talei, la întretăierea bu
levardelor Bălcescu și 
Republicii, pe un teri
toriu de circa 4,5 ha, 
cuprins între aceste 
artere și între străzile 
Batiștei și Tudor Ar- 
ghezi (fostă Nicolae Fi- 
lipescu), sînt în curs de 
desfășurare lucrările de 
construcție ale unui 
important ansamblu ar-

4

Corneliu CÂRLAN

(Continuare în pag. a Il-a)
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ACTUL DE CULTURĂ — 
EXPRESIE A PATOSULUI 
PATRIOTIC SOCIALIST

— Răspund la ancheta 
„Scînteii" : Șerban Ciocu- 
lescu, Balogh Edgăr, 
acad. Victor Vîlcovici, 
Gabriela Melinescu și 
Mircea Popescu

al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer,
adresat „Conferinței extraordinare in sprijinul și pentru

împotriva agresiunii imperialiste a S. II. A.“A

îmi este plăcut să adresez tutu
ror participanților la „Conferința 
extraordinară în sprijinul și pen
tru solidaritatea cu poporul vietna
mez în lupta sa împotriva 
siunii imperialiste a Ș.U.A." 
mai bune urări de succes în 
vitatea dedicată intensificării 
jinului acordat de popoarele 
și Africii poporului vietnamez 
lupta sa eroică 
siunii americane.

Republica Socialistă România,

agre- 
cele 

acti- 
spri- 
Asiei 

în 
împotriva agre-

după cum este cunoscut, în repe
tate rînduri și-a manifestat depli
na solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
americane pentru salvarea națio
nală, acordîndu-i în acest scop 
sprijinul și ajutorul său moral, 
politic și material.

Interesele vitale ale păcii și secu
rității popoarelor cer încetarea de
finitivă a bombardamentelor ame
ricane asupra Republicii Dernocra-

te Vietnam, oprirea agresiunii Sta
telor. Unite ale Americii, retrage
rea trupelor americane și satelite 
din Vietnamul de sud, respectarea 
acordurilor de la Geneva din 1954, 
pentru ca poporul vietnamez să-și 
rezolve singur, în mod suveran, 
problemele sale vitale.

Ne exprimăm convingerea că 
năzuințele de libertate, pace și 
progres ale poporului vietnamez se 
vor împlini, cauza dreaptă a Viet
namului luptător va triumfa.

cu-

hitectonic-urbanistic, ce 
va îmbogăți cu noi va
lori de frumusețe pei
sajul Bucureștiului. A- 
cest ansamblu va
prinde: clădirea Tea
trului Național, hotelul 
„Intercontinental-Bucu- 
rești", un parcaj sub
teran pe două njvele, cu 
o capacitate de circa 950 
autoturisme, un pasaj 
subteran de pietoni la 
întretăierea celor, două 
mari bulevarde".

Paul ANGHEL

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Dezvoltarea și modernizarea minei Bălan
La mina Bălan din județul 

Harghita a intrat în rodaj, cu 
patru luni înainte de termenul 
prevăzut, o nouă și modernă 
linie tehnologică de preparare 
a minereului cuprifer. Este a 
4-a instalație de acest fel dată 
aici în funcțiune. întreprinde
rea și-a sporit astfel cu 25 la 
sută capacitatea de producție. 
Tot la Bălan s-a încheiat cons
trucția primului puț de extrac
ție de suprafață, urmînd să des
congestioneze o parte însem-

nată a transportului subteran. 
A început, totodată, construcția 
unei noi uzine de preparare a 
minereului, care va dispune tie 
trei linii tehnologice de prepa
rare a minereului cuprifer. O- 
biectivele intrate în funcțiune, 
ca și cele aflate în construcție, 
fac parte dintr-un complex de 
lucrări de extindere și dezvol
tare a acestui centru minier, 
care, în 1970, va realiza o pro
ducție de două ori mai mare 
decît în 1906. (Agerpres)
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Macheta noului ansamblu arhitectonic din centrul Capitalei, care cuprinde și viitorul 
Teatru Național |

TELEGRAME SI SCRISORI ADRESATE C.C. AL P.C.R, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Continuăm să spicuim din telegramele și scrisorile ce sosesc pe 

adresa C.C. al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din toate 
colțurile țării Semnatarii lor, organe și organizații de partid, colective 
ale unor întreprinderi și instituții, reprezentanți ai tuturor cate
goriilor sociale, oameni de toate virstele, aprobind pe deplin politica 
principială a partidului și statului nostru, își exprimă hotărirea de a-și 
spori eforturile pentru înfăptuirea ei, pentru înflorirea României socia
liste, parte integrantă a sistemului socialist mondial,

„Activul de partid al județului Bi
hor, întrunit în ședință de lucru, își 
exprimă deplina adeziune față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, politică ce 
corespunde întru totul intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
sistemului socialist mondial, cauzei 
păcii și securității în lume — se a- 
rată într-o telegramă din Oradea. în 
aceste momente de importanță isto
rică pentru mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, ne 
reafirmăm în mod hotărît încrederea 
în justețea politicii partidului nostru.

Comuniștii din județul Bihor, toți 
oamenii muncii dau o înaltă apre
ciere lucidității și realismului poli
ticii științifice a partidului nostru de 
înflorire multilaterală a economiei 
naționale, a științei și culturii româ
nești, de dezvoltare continuă a de
mocrației noastre socialiste. Sîntem 
conștient! că prin munca entuziastă 
pe care o depunem zi de zi ne adu
cem contribuția la procesul desăvîr- 
sirii construcției socialiste în patria 
noastră, la întărirea sistemului so
cialist în lume.

Strîns uniți în jurul partidului 
nostru, al Comitetului său Central,

în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vom depune toate efor
turile pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din mărețul 
program de înflorire și dezvoltare 
independentă și suverană a României 
socialiste, de ridicare a ei pe noi 
culmi ale progresului și civilizației. 
Acesta este glasul unit al tuturor 
locuitorilor de pe meleagurile biho- 
rene și angajamentul lor solemn și 
hotărît în fata partidului nostru 
drag".

într-o scrisoare semnată de oa
meni de știință, scriitori, actori, zia
riști, conducători ai unor instituții 
culturale, compozitori, critici li
terari de naționalitate maghiară din 
județul Covasna, se arată între al
tele : „Sîntem convinși că hotărîri- 
le formulate pe baza totalei egalități 
a poporului român și a naționalită
ților conlocuitoare la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului nostru 
formează însăși baza progresului so
cietății socialiste și creează o atmos
feră prielnică muncii noastre de 
creație, asigură înflorirea culturii 
naționalității maghiare din România 
prin munca de creație artistică și 
științifică, prin învățămînt, prin în

trebuințarea limbii materne în toate 
domeniile de activitate și toate aces
tea în interesul prosperității și în
floririi patriei noastre comune, Re
publica Socialistă România.

Sprijinim politica internă și ex
ternă a partidului nostru cu toată 
adeziunea, talentul și munca noastră, 
fiind convinși că această politică 
este cea mai justă și jnai adecvată 
aplicare a ideilor marxist-leniniste 
la specificul țării noastre. Această 
politică vizează — ca o condiție pri
mordială — suveranitatea țării și in
dependența ei, cea mai strînsă coope
rare între țările lumii, asigurarea 
legăturilor reciproce bazate pe frăția 
și solidaritatea internațională între 
țările socialiste. Sîntem convinși că 
această concepție politică servește 
progresul universal și este cea mai 
înaltă chezășie a respectării păcii în 
lumea întreagă. Vom servi ferm și 
hotărîți, cu un adine simt de res
ponsabilitate, înfăptuirea programului 
social-științific și cultural aL tării 
noastre, politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român și a Co
mitetului său Central".

„Declarația Marii Adunări Naționa
le a României, politica Partidului 
Comunist Român și guvernului țării 
românești, exprimînd cele mai pro
funde interese ale poporului și pa
triei, au format din sufletele tuturor 
românilor, al întregii noastre națiuni, 
o stâncă de granit în jurul partidu
lui, guvernului și statului nostru. 
La adîncile noastre bătrîneți, sîn
tem alături de partidul nostru.

(Continuare în pag. a II-a|
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Sîmbătă dimineața, Ia Palatul 
Marii Adunări Naționale a avut loc 
ședința de închidere a lucrărilor ce

aiul de-al XII-Iea Congres internațio- 
inal al viei șl vinului. Congresul a 
.Adoptat zece rezoluții privind proble- 
ianele dezbătute, rezoluții menite să 
japrofundeze și să dezvolte activita- 
|.tea desfășurată de O.I.V. în vederea 
.progresului viticulturii pe plan mon
dial. Rezoluțiile stabilesc, între al- 
i'itele, crearea unul grup de lucru în 
cadrul Oficiului internațional al viei 
!și vinului pentru genetică și amelio
rarea viței de vie, precum și organi
zarea de simpozioane pe această 
temă; organizarea unul colocviu pri- 
Ivind bazele științifice ale sistemului 
i'de tăiere și conducere înaltă a viței 
de vie ; constituirea unui grup de 
;iuoru pentru studierea dimensiunilor 
și structura optimă a întreprinderi- 
;lor viticole și vinicole. Sînt expuse, 
'totodată, o serie de recomandări cu 
.privire la dezvoltarea cercetării știin
țifice pentru obținerea de vinuri de 
(calitate, tehnologia preparării, apro- 
.fundarea studiilor în legătură cu 
prepararea vinurilor spumoase, co
dificarea metodelor de dozare a en- 
'zimelor, vitaminelor și materiilor a- 
zota-te din vin, intensificarea schim- 

fburilor de rezultate științifice între 
specialiștii din domeniul viticulturii, 
ioenologiei și economiei viticole.

S-a. hotărît ca următorul congres 
loc— cel de-al XIII-lea — să aibă' 

în 1971 în Argentina.
în încheierea luorărdlor, prof. 

David Davidescu, președintele 
snitetului toman de organizare,

dr. 
co- 

a 
mulțumit participanților pentru con
tribuția adusă la reușita acestei im
portante reuniuni internaționale. 
1 Cred e— a spus vorbitorul — că sînt 
lîn asentimentul dv. cînd afirm că 
valoroase concluzii degajate din ana
liza unui cerc variat de probleme cu 
privire la situația actuală și la ten
dințele de viitor ale viticulturii și 
vinificației, dezbătute cu o înaltă, 
«competență, vor spori eficacitatea 
activității viitoare a tuturor. Trans
mitem participanților la congres, și 
prin ei popoarelor lor, dorința noas
tră de a menține și dezvolta rela-

țme de colaborare constructivă în 
domeniul viticulturii și al vinificației, 
ca și în alte sectoare ale economiei, 
științei și culturii, în interesul pro
gresului și al păcii în lume.

Președintele congresului, Asensio 
Villa, a adus mulțumiri tuturor celor 
care au participat la buna desfășu
rare a lucrărilor congresului. El a 
arătat că rezoluțiile adoptate, con
cluziile lucrărilor relevă însemnătatea 
lor deosebită în perioada actuală, 
cînd în multe țări se manifestă o 
oarecare neliniște în ce privește 
viitorul viticulturii. La baza oricărei 
politici trainice viticole, a subliniat 
Asensio Villa, la baza oricărei evo
luții a tehnicii stă munca fiecărui 
cercetător în laboratorul său. Dar 
toate descoperirile trebuie să fie con
fruntate cu realitățile profesionale 
ale viticultorului, să se țină seama 
de reacțiile materiei vii, să fie luate 
în considerație varietatea solurilor și 
capriciile climatelor. Organizația 
noastră se ocupă de aceste probleme. 
Multe dintre ele, timp de o săptă- 
mînă, au fost dezbătute de savanți 
și tehnicieni, de economiști, directori 
din institute de specialitate, care 
și-au confruntat ideile, au expus 
greutățile și au căzut de acord că 
au pregătit drumul soluțiilor pentru 
viitor. S-a depus o muncă nobilă și 
rodnică pentru care vă mulțumesc și 
vă felicit.

Participanții la cei de-al XII-Iea 
Congres internațional al viei și vi
nului au adresat o telegramă tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, în 
care exprimă recunoștință guvernu
lui român pentru primirea călduroa
să ce le-a fost făcută, pentru ospi
talitatea excepțională care le-a fost 
acordată și remarcabilele mijloace 
puse la dispoziție pentru buna des
fășurare a lucrărilor, ca și pentru 
multiplele mărturii de simpatie cu 
care i-a înconjurat poporul român.

între 8 și 12 septembrie, partici
panții la 
călătorie 
ale țării

care conduce neabătut poporul spre 
un viitor fericit. Sîntem mîndri de 
buna credință a poporului român și 
a conducătorilor lui, față de pro
gresul socialismului în lume" — 
scriu în telegrama lor : Băcanu Ion, 
Ion Drăguț, Vasile Matei, Constan
tin Gh. Petrescu, Marinescu Mihail, 
și C. Petrescu din Craiova, veterani 
ai luptelor de la Mărășești și Oituz.

„Noi, ilegaliștii din Valea Jiului, 
care în timpul regimului burghezo- 
moșieresc, sfidînd moartea și toate 
suferințele, sub steagul roșu al parti
dului comunist, am luptat pentru o 
lume mai bună, liberă și de pace, 
salutăm cu dragostea fierbinte a ini
mii noastre politica partidului și gu
vernului nostru. Vom lupta pînă la 
sfîrșitul vieții pentru- realizarea a- 
cestei politici, pentru înflorirea

scumpei noastre patrii, România, pen
tru independență și libertate, pentru 
socialism și comunism. Trăiască 
Partidul Comunist Român în frunte 
cu Comitetul său Central" — se arată 
într-o telegramă semnată de Kerkes 
Adalbert, membru de partid din anul 
1918.

„Vă rog respectuos Să primiți ade
ziunea mea totală la politica externă 
dusă de Comitetul Central, care prin 
curaj, inteligență, tenacitate apără li
bertatea și independența României 
socialiste, dreptul la o viață demnă 
a poporului român" — scrie lector 
universitat dr. George Hanganu, de 
la Institutul Politehnic din București.

care alcătuiesc fundamentul politicii 
noastre interne și internaționale — 
scrie dr. Ștefan Stătescu, de la Poli
clinica nr. 1 din Brașov, membru al 
Uniunii Scriitorilor. Nu cred să existe 
între hotarele țării noastre o singură 
inimă care să bată altfel decît bate 
inima dumneavoastră. Nu cred să 
existe cetățean al acestei patrii, care 
să nu fie gata oricînd să muncească, 
din toate puterile lui, pentru mersul 
ferm și neabătut al României pe lu
minosul drum care duce la comu
nism".

congres vor 
de studii în 
noastre.

întreprinde o 
mari podgorii

(Agerpres)

în politica sa internă, partidul și sta
tul nostru acordă cea mai mare însemnă
tate dezvoltării științei, considerată ca 
un element deosebit de important al 
edificării socialismului.

Totodată, prin amploarea lor, prin 
perspectivele ce le deschid nu numai 
națiunilor luate în parte, ci întregii ome
niri, marile probleme științifice ale con
temporaneității solicită efortul colectiv al 
oamenilor de știință de pe toate con
tinentele, o sfrînsă cooperare internațio
nală. Politica externă a țării noastre fa
vorizează o asemenea cooperare pe 
toate planurile, inclusiv pe planul teh- 
nico-știinjific.

Pornind de la interesele fun
damentale ale poporului nostru, 
partidul urmărește cu consecventă 
dezvoltarea multilaterală a colabo
rării cu toate țările socialiste, cu 
toate forfele care în celelalte țări repre-

„Ca medic și ca scriitor, dar mai 
ales ca cetățean al Republicii Socia
liste România, ader din toată inima 
la înaltele principii marxist-ieniniste

Tăbăcuțu C. Constantin, „un vînă- 
tor bătrîn din Munții Cîinenilor", 
scrie : „Ascultînd cu multă atenție 
discursurile dumneavoastră am în
țeles încă o dată cît de înțeleaptă 
este politica partidului și cu cît de
votament acționează pentru priete
nie și frăție cu țările socialiste.

„în aceste clipe, cînd poporul în
treg își manifestă atașamentul deplin 
față de politica partidului, la care 
prin activitatea neobosită și perma
nentă vă aduceți o contribuție deo
sebită, cînd pentru toți fiii acestei 
patrii reprezentați întruchiparea stră
moșilor care n-au avut nimic mai 
presus decît viitorul țării, per- 
miteți-mi să vă asigur de toată ade
ziunea mea față de principiile poli
tice pe care Partidul Comunist Ro
mân le aplică cu consecvență și fer
mitate — scrie ing. Constantin Spoitu, 
directorul Uzinei de aluminiu din 
Slatina. în numele familiei mele și al 
viitorului copiilor noștri, mă angajez 
să rămîn permanent soldat cre
dincios sub steagul partidului, că
lăuzit de atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă".

O Teatrul Glulești (la Teatrul Evre
iesc) : Visul unei nopți <le iarnă — 
19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă’ (Ia Teatrul 
de Vară „Herăstrău") Regele cerb 
— 20. .
q Teatrul „C. Tănase*  (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20, (la sala 
Savoy) : Comici vestiți al revistei : 
N. Stroe — 19,30.
O Ansamblul „Perinița" (la Muzeul 
„Dr. M. Mlnovlci”) : Spectacol de su
net șl lumină „La vila cu clopoței” 
— 19,30 și 20,15.

Pe ecranele Capitalei în această săp- 
tămînă rulează documentarele : Re» 
portaj de 23 August, La datorie, Vi> 
zita conducătorilor de partid și de 
stat în zonele industriale ale muni
cipiului Pitești, Pe șantierele tine
retului.

Sîmbătă, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Iosif Banc, a ofe
rit în saloanele Casei Centrale a Ar
matei o recepție în cinstea partici
panților la cel de-al XII-Iea Congres 
internațional al viei și vinului.

Au participat Vasile Vîlcu, pre
ședintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, Ni
colae Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Bucur 
Șchiopu, ministrul industriei alimen-

tare, Adrian Dimitriu, ipinistrul jus
tiției, Mircea Malița și Vasile Gliga, 
adjuncți al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii unor 
departamente economice, directori 
de institute de cercetări, academi
cieni și alți oameni de știință.

în-, timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, Iosif Banc și Asensio Villa (Spa
nia), președintele congresului, au 
rostit toasturi.

internațional de la Cluj
Sîmbătă au continuat lucrările Se

minarului internațional de teoria in
terpolării și noțiunea de convexitate. 
Au prezentat comunicări Francisc 
Rado (România). Szabados Jozsef 
(R.P. Ungară), Cornel Tarția (Ro
mânia) și Bruno Brosowschi (R.F. a 
Germaniei).

Corespondentul „Agerpres" la Cluj, 
L. Roman, a solicitat părerile cîtor- 
va specialiști străini despre această 
importantă manifestare științifică. 
Matematicianul maghiar Szabados 
Jozsef a spus : „Am avut prilejul 
să ascult comunicările unor distinși 
specialiști români și să-mi formez 
o imagine asupra nivelului deosebit 
de înalt la care au ajuns cercetă
rile.. din acest domeniu în România. 
Datele obținute prin cercetările cole
gilor români au importanță pentru 
toți matematicienii și constituie con
tribuții originale la dezvoltarea ști
inței. M-au interesat, de asemenea, 
foarte mult discuțiile privind noțiu
nea de convexitate, studiată și in
trodusă de acad. Tiberiu Popoviciu, 
ca și comunicările privind cea mai 
bună aproximație. Clujul este cu a- 
devărat un oraș al științei. Am legat 
aici numeroase prietenii".

Omul de știință olandez H. van 
Iperen a declarat: „întîlnirea a fost 
extrem de utilă. Am putut afla și 
lămuri lucruri care prin interme
diul revistelor sau corespondenței 
îmi erau imposibile. Contactele din
tre matematicienii din diferite țări 
Ie consider binevenite, pentru că de 
relațiile de bună înțelegere dintre 
ei depinde în mare măsură dezvolta
rea multor ramuri tehnico-econo-

mice. Aici, la Cluj, 
bine ca oriunde că 
pentru prosperitate 
necesare înțelegerea, 
procă".

am înțeles mai 
pentru progres, 

în lume sînt 
stima reci

(Agerpres)

Potrivit cu interesele fundamentale 
ale națiunii noastre socialiste, cuvîn- 
tările din ultimele zile ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ale celorlalți 
conducători de partid și de stat, De
clarația Marii Adunări Naționale re
afirmă preocuparea partidului și sta
tului nostru pentru întărirea prieteniei 
și colaborării cu toate țările socialiste, 
hotărîrea lor de a acționa, alături de 
toate forjele înaintate, împotriva im
perialismului, pentru pace și înțele
gere între popoare. Aceasta este po
litica consecventă a României socia
liste. Ea exprimă gîndurile și năzuin
țele noastre și se bucură de cea mai 
deplină aprobare din partea tuturor 
cetă|enilor patriei noastre.

Ca muncitor, înțeleg că îndatorirea

î (Urmare din pag. I)

încheierea lucrărilor
colocviului „Teoria

■probabilităților
Sîmbătă s-au încheiat la Brașov S 

lucrările celui de-al III-lea colocviu „ 
de „Teoria probabilităților", la care ;j 
au luat parte numeroși oameni de | 
știință din țară și de peste hotare. 
Cele peste 100 de comunicări pre- H 
zentate au adus contribuții impor- ti 
tante în studiul proceselof statistice, “ 
diferitelor tipuri de programare ma-‘ n 
tematică, și aplicațiile acestora în t. 
industrie, controlul statistic al caii- H 
lății produselor șl organizarea, știin- n 
țifică a producției, în economie, me- H 
dicină, biologie și agricultură. Coloc- 0 
viul a dat totodată posibilitatea ob- n 
tinerii unui contact direct și valoros 
între cercetătorii români șl specia- w 
liști de renume din alte țări. n

(Agerpres) m

evita orice excrescențe birocratice, 
de a aplica un stil de muncă și teh
nici moderne, eficiente și științifice, 
de a adapta sistemul informațional 
cerințelor specifice ale diferitelor do
menii, ne-am pus întrebarea: care 
sînt și cum pot fi soluționate difi
cultățile existente ? Iată, bunăoară, 
un exemplu din domeniul comercial.

— Luați de noianul sarcinilor ope
rative, de rezolvarea chestiunilor 
cotidiene — ne-a spus tov. Costel 
Pădureleanu, director al Direcției co
merciale județene Ilfov — nu reu
șim să ne ocupăm suficient de pro
blemele de sinteză ale activității co
merciale. Acestea ar trebui să se ba
zeze pe o cunoaștere amănunțită a 
situației stocurilor și a aprovizionării 
nu numai pe grupe mari de produse, 
ci și în cadrul subgrupelor, încît să 
tragem concluzii pentru măsuri de 
perspectivă în cunoștință de cauză. 
Dacă luăm confecțiile, de bine, de 
rău putem cunoaște ritmul desface
rii produselor din țesături' sintetice, 
stofe fine, de pildă. Dar ce sortimen
te sînt mai cerute, ce culori, ce mă
rimi, ce croieli — se află, de multe 
ori, prea tîrziu pentru a se mai 
putea interveni cu promptitudine în 
interesul cumpărătorilor. Or, tocmai 
asemenea concluzii sînt extrem de 
importante pentru sectoarele de pro
ducție, pentru evoluția aprovizionă
rii. Dar cum să ne parvină toate da
tele și cum să fie ele centralizate și 
studiate, cînd se culeg de la o rețea 
de peste 2 000 de unități comerciale, 
prin intermediul a nenumărate si
tuații migălite cu plaivazul, bune 
pentru descărcările contabile, dar nu 
pentru o informare curentă, opera
tivă ?

Soluția ? A formulat-o tot tov. Pă
dureleanu : punerea pe baze tehnico- 
științifice a urmăririi desfacerilor și 
a evidenței stocurilor de mărfuri. Se 
propune, astfel, o codificare a prin
cipalelor articole de consum: cînd 
ele pleacă din fabrică, să fie însoțite, 
pe anumite cantități, de simple fișe 
purtînd simbolul codificării respec
tive. Pe măsura desfacerii în rețea, 
aceste fișe vor fi reținute și trimise 
unor centre mecanizate de calcul și 
evidență (fie la unul central, fie la 
mai multe 
există în 
activitate, 
prelucrate 
astfel nu numai volumul desfacerilor, 
ci și durata circuitului produsului 
respectiv, necesitățile de redistribui
re între județe ș.a. Problema ridica
tă, cu implicații pe scară națională, 
merită analizată, fiind vorba de o 
soluție științifică de ansamblu.

Buna informare este condiționată 
de o bună ^folosire a cadrelor exis
tente. La Administrația financiară 
județeană Ilfov i-am găsit, într-una 
din zile, pe toți economiștii, inclusiv 
economistul-șef, ocupîndu-se cu o în
deletnicire ciudată: aranjarea de 
formulare-tip, completarea plicurilor 
și scrierea borderourilor. Să fie oare 
nevoie de studii superioare pentru o 
astfel de activitate care, după cum 
ni s-a spus, înghite între o 'treime 
și jumătate din timpul de lucru al 
acestor cadre ? Aceasta s-a urmărit 
prin măsurile luate — ca mărunta 
activitate birocratică să fie aruncată 
în spinarea celei mai calificate părți 
a personalului ? Aglomerarea econo-

centre interjudețene),- cum 
diferite alte domenii de 
Acolo ele ar urma să fie 
operativ, cunoscîridu-se

zinfă progresul. Definită cu precizie în 
Declarafia Marii Adunări Naționale, în 
discursurile tovarășului Ceaușescu și ale 
celorlalfi membri ai conducerii de partid 
și de stat, această politică profund știin
țifică, marxist-leninistă, punîndu-și drept 
jel suprem înflorirea patriei noastre, ser
vește implicit cauzei socialismului și 
păcii. Ea găsește cel mai viu ecou în 
inimile milioanelor de cetățeni ai patriei 
noastre, fără deosebire de naționalitate. 
Consider că este de datoria noastră, a 
intelectualilor, ca, alături de fofi oamenii 
muncii, să sprijinim această politică prin 
activitatea noastră, contribuind în felul 
acesta la creșterea capacității de produc
ție, a potențialului de cercetare, la-înde
plinirea planurilor de dezvoltare ale eco
nomiei naționale.

Noi, țăranii muncitori, călăuziți cu 
mînă sigură de partidul nostru co
munist, trăim și muncim uniți în co
operative agricole de producție și 
căutăm să sporim tot mai mult rodul 
pămîntului, să obținem recolte tot 
mai bogate. Statul ne-a venit în a- 
jutor cu tractoare și alte mașini a- 
gricole, cu semințe, cu credite. Toa
te acestea au contribuit la spo
rirea averii noastre obștești și 
la îmbunătățirea traiului familii
lor noastre. în cooperativa noastră, 
chiar și în acest an secetos, am ob
ținut pînă la 1100 kg grîu în me
die la hectar. înfățișarea 
noastre, se schimbă mereu ; 
case noi, școli noi,

Acad. Eugen MACOVSCH!

noastră cea 
ne înzeci eforturile pentru 
planului pe anul acesta, 
cincinal 
asigură 
fării, ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc, dezvoltarea și întărirea pa
triei. Iar aceasta — așa cum sublinia
ză în permanentă conducerea partidu
lui nostru — este o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la creșterea for
ței întregului sistem socialist, la cauza 
păcii în întreaga lume.

mai de seamă esfe de a 
realizarea 

a planului 
— deoarece în acesf fel se 
creșterea puterii materiale a

Ion BLIDARU
maistru
la întreprinderea integrată 
de lină, Constanța

nicații, cu înlocuirea treptată a tele
fonului prin teleimprimatoare, care 
asigură o precizie mult mai mare a 
circulației informațiilor. De aseme
nea, se impune folosirea judicioasă a 
oricărei întîlniri dintre reprezentanți 
ai verigii județene și ai celei comu
nale, fie la județ fie la comună, nu 
numai pentru soluționarea unei pro
bleme sau a alteia, ci și pentru in
formarea reciprocă pe un ansamblu 
de chestiuni. în unele cazuri, tot pen
tru sporirea operativității, s-ar pu
tea practica culegerea de date și 
transmiterea de indicații pe grupe 
de comune.

Am discutat și aspectele unui alt 
sector — învățămîntul. „în cadrul

z
-

5r

miștilor de la financiar cu lucrări de 
multiplicare a formularisticii — căci 
despre aceasta era vorba — este de 
dată relativ recentă. Despre ce fel 
de activitate analitică și de conținut 
în domeniul financiar mai poate fi 
vorba în asemenea condiții ? „în ace
lași timp, după cum remarcă tov. 
Ion Damaschin, directorul Adminis
trației financiare județene Ilfov, și 
sistemul informațional între județ și 
comună e deficitar, mai ales datorită 
legăturilor necorespunzătoare. Nu 
sîntem destul de operativ informați 
asupra situației din comune. Există, 
firește, un mijloc direct de legătură 
— telefonul. Dar să primești periodic, 
în decurs de o zi sau două, situația 
din peste 120 de comune, mi se pare 
a nu fi soluția cea mai judicioasă, 
mai ales că cele mai multe comune 
n-au decît un număr foarte limitat 
de posturi. Astfel, informarea începe 
să fie legată de o cheltuială excesivă 
de nervi, timp și, firește, bani...".

Ținînd seama de importanța aspec
tului tehnic, relevată în mai multe 
județe, reținem sugestiile tov. Chircii 
privind necesitatea modernizării în 
continuare a sistemului de telecomu-

rețelei de învațamint, lărgirea atri
buțiilor inspectoratelor școlare, nu
mirea unor inspectori de specialitate 
pentru fiecare materie contribuie la 
desfășurarea unei munci de conținut 
incomparabil mai susținute decît 
înainte — este de părere prof. Mihai 
Gerelețu, inspector-șef la Inspecto
ratul județean Ilfov. Dar nu ne pu
tem împăca cu uriașul volum de 
muncă statistică ce ni se cere acum 
în plus. Sîntem deficitari mai cu 
seamă în ceea ce privește alcătuirea 
verificată a centralizărilor statistice. 
Apelăm, în perioada vacanțelor, la 
profesori, să facă ei aceste centrali
zări, care înainte reveneau unităților 
statistice. Dar a face, manual, sinte
ze după mai bine de 800 de situații 
venite din toate unitățile școlare, mi 
se pare o modalitate nefirească de 
lucru, aș spune anacronică. în aceste 
condiții, nu este de mirare că se co
mit și erori, care pot avea consecințe 
neplăcute, deoarece elementele sinte
tice care se urmăresc au o impor
tanță deosebită la nivel central — 
unde se hotărăște dezvoltarea învă- 
țămîntului în funcție de necesități și 
se finanțează diferitele acțiuni și lu-

satelor 
avem 

cămine cultu
rale. în toate acestea se oglindește 
politica înțeleaptă a partidului și 
statului. Știm bine că și în viitor 
mergînd pe calea arătată de partid, 
vom face ca traiul să fie mereu mai 
bun, mai îmbelșugat..

Pentru a realiza planurile noastre 
de viitor avem nevoie de pace și de 
bună 
toate 
toate 
tului 
firea

înțelegere și colaborare 
țările. Iar noi știm bine 
străduințele partidului și sta- 
sînt îndreptate spre îmbunătă- 
legăturilor prietenești cu ță-

cu 
că

rile socialiste — unde la putere sînt 
tot muncitorii, țăranii și intelectua
lii —. cu celelalte partide comuniste 
frățești, cu toată suflarea omenească 
dornică de pace și propășire. Această 
politică răspunde întru totul gînduri- 
lor și simțămintelor țărănimii noas
tre, ale întregului popor român. De 
aceea, noi o aprobăm din adîncul fi
inței noastre și o sprijinim din toa
te puterile. Vom întări continuu a- 
lianța dintre țărani și muncitori, care 
este un principal izvor de forță al 
orînduirii noastre ; ne vom uni și 
mai strîns în jurul partidului, al Co
mitetului său Central. Noi, țăranii 
cooperatori, sîntem hotărîți să ne 
înzecim eforturile pentru strîngerea 
recoltei, pentru evitarea pierderilor, 
pentru întărirea potențialului econo
mic al cooperativei noastre. Sîntem 
convinși că în acest fel ne aducem 
contribuția, alături de întregul popor, 
la sporirea avuției poporului, la în
florirea patriei socialiste și, totodată, 
slujim interesele oamenilor muncii 
din toată lumea.

Nicolae V. ȘTEFAN 
brigadier la C.A.P. Strunga, 
județul lași

■ a

Oamenii muncii din patria noastră 
urmăresc cu viu interes evenimen
tele politice, interne și externe, ma
nifested multă grijă pentru evoluția 
acestora. Cu prilejul vizitelor con
ducătorilor de‘ partid și de stat în 
unele din principalele centre ale 
țării, oamenii muncii, întregul popor 
au manifestat cu fermitate pentru 
politica principială a partidului și 
guvernului. Nu există mîndrie mai 
mare pentru un popor ca aceea de 
a avea conducători care se află 
permanent în mijlocul maselor pen
tru a se consulta în toate proble
mele interne și externe, pentru a 
trasa împreună coordonatele ma
jore ale dezvoltării societății.

Mă declar întru totul de acord cu 
linia politică a partidului și statului

crări. Fapt este că se impun o mo- “ 
dernizare a lucrărilor statistice de H 
sinteză în materie de învățămînt, o a 
colaborare mai bine organizată cu “ 
direcțiile de statistică județene, care H 
dispun de instalații mecanizate de H 
calcul".

Dacă în cele de mai sus am arătat _ 
care sînt tendințele spre perfecționa- H 
rea sistemului informațional, pentru n 
ca. buna cunoaștere a realității să “ 
sprijine activitatea de conținut a con- B 
ducerii, ținem să mai sesizăm și cîte- h 
va aspecte ce demonstrează aglome- u 
rarea inutilă, formală a diferitelor n 
foruri județene cu un volum de in- B 
formații care nu folosesc nimănui și R 
le distrag doar de la menirea fireas- “ 
că. Este de-a dreptul absurd ca pen- R 
tru diferitele absențe ale profesori- H 
lor, care intervin în mod curent (din S 
cauze familiare, îmbolnăviri, conce- n 
dii de studii, examene etc), directorii B 
de școală să fie nevoiți să întocmeas- H 
că înștiințări, cereri de suplinire B 
temporare, să preia acceptări din 0 
partea cadrelor didactice care vor H 
suplini orele (eventual chiar să în- “ 
tocmească dosare ,de angajare tem- n 
p.orară, pentru cadre din afara școlii), B 
iar inspectoratul să-și piardă vremea 0 
cu întocmirea deciziilor de suplinire 
și transmiterea notificărilor de apro- tj 
bare în mai multe exemplare. In- g 
spectorul-șef, prof. Gerelețu, este de ■ 
părere că asemenea înlocuiri oricum n 
se fac de către directorul școlii res- ra 
pective, iar deciziile sosesc de multe g 
ori după ce faptele s-au consumat. _ 
Deci, practic, directorul își asumă H 
întreaga răspundere. Nu ar fi mai | 
logic să se ceară avizul inspectora- ti 
tului numai pentru suplinirile cu p
durată mai mare ? B

Modernizarea sistemului informa- a 
țional la scara întregii țări, a tuturor n 
sectoarelor constituie o preocupare tl 
de căpetenie a conducerii de partid | 
și de stat. în cadrul eforturilor de “ 
organizare ce se fac vor fi soluțio- R 
nate, neîndoielnic, problemele prin- S 
cipale ce se ridică în acest domeniu, u 
Important este însă ca pînă atunci n 
să fie depistate toate practicile ana- H 
cronice ce se mențin, în aparatul u 
local, în domeniul informării, eviden
ței și statisticii, ele reducînd eficien- 0 
ța muncii de conținut a multor ca- 3 
dre calificate și putînd da naștere «i 
unor anchilozări birocratice. Am so- n 
cotit necesar să supunem atenției fo- H 
rurilor de resort cele cîteva aspecte fj 
menționate mai sus, în ideea de a „ 
contribui la realizarea și stimularea 
unui larg schimb de idei și de expe- g 
riență pe acest tărîm, la găsirea unor n 
rezolvări imediate, de mare însem- H 
nătate pentru activitatea practică a | 
organelor locale. “

nosti'U, cu declarația de principii a 
Marii Adunări Naționale privind re
lațiile externe ale țării noas
tre. Istoria poporului român a cu
noscut multe înfruntări și vicisitudini, 
dar întotdeauna bunul simț, rațiunea 
au fost un far călăuzitor în dezvol
tarea ei zbuciumată. Fiii cei mai buni 
ai acestui popor încercat s-au ridicat 
de fiecare dată pentru apărarea li
bertății sociale și naționale. Astfel 
de fii s-au înscris cu litere de aur în 
istoria poporului român și au consti
tuit imbolduri pentru generațiile 
viitoare.

Astăzi, mai mult ca oricînd, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului și 
guvernului, în România socialistă, 
poporul, strîns unit în jurul parti
dului, înfăptuiește neabătut politica 
de desăvîrșlre a construirii socialis
mului, făurind societatea cea mai 
bună și mai dreaptă de pe pămînt.

Sînt hotărît să-mi înzecesc pute
rile de muncă 
idealurilor 
de aur al 
munitatea

pentru realizarea 
noastre, pentru viitorul 
poporului nostru în co- 
puternică a socialismului.

Prof. Jean CIUTĂ 
directorul Liceului 
„Vasile Alecsandri*  
din Bacău

O Neînțelesul : PATRIA — 9 ; 11,30 :
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
o Vin cicliștii : REPUBLICA — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA 
FESTIVAL — 20.
O Trei copil „minune” : CAPITOL —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
la grădină — 19,30.
O Winnetou — seria IlI-a : FESTIVAL
— 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, GRADINA DOINA
— 19, STADIONUL DINAMO — 19,30. 
O Bomba de la ora 10,10: LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45.
0 Șapte oameni de aur : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45,
GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Minunile doamnei Venus : SALA 
CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 j
18.15 ; 20,30.
0 Un bărbat șl o femele : CENTRAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
O Rebus miraculos : CENTRAL —
18.30 ; 21.-
0 Călușarii, Performanțele mișcării, 
Timpul Brăilei, Noi unde ne Jucăm? 
Aventura, Orizont științific nr 7 : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Piramida zeului Soare : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, MIORIȚA
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
O Ea va ride.: UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Tarzan, omul maimuță : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,3t-
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, TOMIS — 9—15.45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină 19,30.
O Roata vieții : FEROVIAR — 8—15,45 
în continuare ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,45, 
PARCUL HERĂSTRĂU — 19,30.
o Bela : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
q Aventurierii : DACIA — 8—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 21, GRĂDINA
PROGRESUL-PARC — 20.
• Duelul lung : BUZEȘTI — 15,30 ;
18, la grădină 20.
o Valea : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 j 
18 ; 20,30.
o Viva Maria : BUCEGI— 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, la grădină
— 20, ARTA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,30, la grădină — 19,30.
S In orașul „S“ : FLACĂRA — 15,30 5 
18 ; 20,30.
O Eu, eu, eu... și ceilalți : UNIREA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20..
• O sută unu dalmațieni : VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30. 
O Premiere strict secrete : FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
O Hatari : AURORA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20, la grădină 20.
q Studiu despre femei : POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30. 1
O Taffy șl vînătorul : VOLGA — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Alegere de asasini : MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30. 
O Judecata : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Eddie Chapman, agent secret t 
MUNCA — 15 ; 17,30 ; 20.
0 între noi : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Dacii : LIRA — 15,30 ; 18, Ia gră
dină 20.
O Falsa liră de aur i DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
O Mesteacănul : COTROCENI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
O Contele Boby, spaima vestului săl
batic : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ;
20,30.
O Prin Kurdistanul sălbatic : CRlN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 : 20,15.
O Intoarce-te : FERENTARI — 15,30 | 
18 ; 20,30.
O Fredy, lovește tu întîi ! : PACEA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un dolar găurit: COSMOS — 14,30 ;
16.30 ; 20,30.
O Leul african s GRADINA RAHOVA
— 20.
o Intîlnire în munți : GRADINA EX
POZIȚIA — 19,30.

PROGRAMUL I

8.30 — Ora exactă. — Cum va fi vremea — Gimnastica de înviorare.
8,40 — Pentru copii. Biblioteca lui Așchiuță — scenariu de Gh. Scrlpcă. 
9,00 — Pentru școlari. ,‘;La șase pași de o excursie". Participă școlile gene

rale din comunele Slrnea (județul Brașov) șl Coșereni (județul Ilfov), 
10,00 — Ora satului.
11.30 — TV. pentru specialiștii din agricultură. Ciclul „Mecanizarea agri

culturii". Tema : Mecanizarea lucrărilor în legumicultură. Participă 
ing. Stelian Trandafir, ing. Nicolae Răspopa și ing. Gelu Ciobanu. 
Conducătorul ciclului ing. Petre Moldovan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii.

12,15 — De strajă patriei. în cuprins : Curier ostășesc ; Dialog plastic | 
Cărți și autori.

12,45 — Telejurnalul de prînz.
13,00 — închiderea emisiunii de dimineață.
16,00 — Zig-zag — telemagazin duminical.
17,00 — Fotbal : Dinamo București — Crișul Oradea. Alternativ se va 

transmite de la bazinul din parcul sportiv Dinamo întîlnirea inter» 
națională' de natație București-Sofiă.

19.30 — Telejurnalul de seară. Sport.
20,00 — Seară a televiziunii bulgare.
21.30 — Operetă în aer liber. își dau concursul : Mircea Nemens, Maria

Mitrache, Victor Vlase, Florlca Talianu, Livla Petrovici, Eugen 
Savopol, Petre Petfov, Dinu Plitos, Elena Popovici, Constanța 
Cîmpeanu, Toni Butadei, Ion Stoian șl Vall Niculescu.

22,00 — Film artistic „Coaja de banană”. Comedie cu Jean Paul Belmondo 
și Jeanne Moreau. Premieră pe țară.

23,25 — Telejurnalul de noapte.
23,35 — Telesport.
23,50 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

20,00 — Reporterii noștri în țară și peste hotare, n Maliuc — reportaj filmat 
la stațiunea de cercetări stuficole’ din Delta Dunării. © La Paris 
pe malul stîng al Senei — film realizat de Manase Radnev în 
colaborare cu Televiziunea franceză.

20.15 — „Lumini și sunete de odinioară. Film muzical-coregrafic (muzică
preclasică). își dau concursul : Iolanda Mărculescu, Emilia Petrescu, 
Martha Kessler, Ileana Pitea, George Iarosevlcl, Dumitru Pop, 
dansează și soliști ai ansamblul de balet' al Operei Române.

21,00 — Telejurnal.
21.15 — întîlniri muzicale cu cîntăreafa spaniolă Salomă șl Cornel Patrlchl,

film muzical realizat de Studioul de Televiziune București.
21,40 — Teatru în studio : „Michelangelo" de Alex. Kirițescu. In distribuție s 

Petre Gheorghiu, Ioana Bulcă, Gh. Cozorlci, Emil Hossu, Ion Cara- 
mitru, Ctin. Brezeanu, Matei Alexandru, Mircea Albulescu, Valentin 
Plătăreanu, Petre Paulhofer, Tudorel Popa, Paul Avram, Marian 
Hudac, Mihai Heroveanu, Alex. Clonaru, Lazăr Vrabie, Val Săndu- 
lescu, Ludovic Antal, Ion Manolescu, Alfred Demetriu, Florian 
Pitiș, Vasile Gheorghiu, Ștefan Velciuc, Cornel Elefterescu, Petre 
Moraru.

23,20 — închiderea emisiunii.
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CONCLUZII DE CARE
SĂ SE ȚINĂ SEAMA
LAÎNSĂMÎNTĂRILE

ț

DE TOAMNĂ
Zilele trecute a avut loc o ședință 

■de lucra a Consiliului Superior al 
Agriculturii (aceasta constituie de alt
fel cea de a 10-a consfătuire anuală pe 
țâră în cultura grîului), cu care oca
zie s-au analizat rezultatele obținute 
în acest an și s-au stabilit măsurile 
pentru campania de toamnă. S-a pu
tut face constatarea că, în acest an, 
cu toată seceta accentuată din pri
măvară, care a afectat o mare parte 
din cîmpiile tării, producția de grîu 
a fost mulțumitoare. Au fost scoase 
în evidență învățămintele ce se des
prind din experiența acestui an și 
măsurile tehnico-organizatoriee ce 
trebuie aplicate în campania urmă
toare. Asupra lor vreau să insist în 
aceste rînduri.

Folosirea unor soiuri intensive de 
grîu constituie principalul element 
care contribuie Ia sporirea recoltelor. 
■Chiar în condițiile atît de puțin fa
vorabile din acest an, soiurile inten
sive, asupra cărora s-au stabilit oa
menii de știință și specialiștii din 
agricultură, au dat cele mai mari pro
ducții- De aceea s-a hotărît genera
lizarea lor pe toate suprafețele ce 
se vog însămînta în această toamnă 
cu grîu.

Extinderea soiurilor intensive pe 
suprafețe atît de mari este o măsuță 
curajoasă, care va contribui, fără 
îndoială, la obținerea de recolte mari 
de grîu. Ea atrage după sine însă și 
sarcini sporite pentru fiecare unitate 
agricolă în ceea ce privește măsurile 
agrotehnice, care trebuie aplicate. 
Este un lucru bine verificat în prac
tica unităților agricole că soiurile 
superioare au cerințe agrotehnice su
perioare.

Amplasarea judicioasă a culturii 
griului, respectiv alegerea celei mai 
potrivite plante premergătoare a 
exercitat asupra producției o influen
tă mai puternică decît în anii prece- 
<len(i. Culturile de leguminoase pen
tru boabe și pentru furaje și-au do
vedit și în acest an superioritatea. 
Bune premergătoare au fost cerealele 
păioase pe terenurile neinfestate de 
dăunători și boli, precum și hibrizii 
timpurii și semitimpurii de porumb, 
în experiențele de la Fundulea din 
acest an, grîul semănat după mazăre 
și fasole a dat o producție medie de 
4 670 pînă la 5110 kg la hectar în 
condiții de neirigare. în ace
leași condiții de cultură și fer
tilizare, după hibrizii foarte tim- , 
purii și semitimpurii de porumb 
(HD-99, HD-101) s-au obținut 4 180, 
respectiv 3 170 kg grîu la hectar în 
funcție de tratamentele cu îngrășă
minte, iar 'după hibrizii tîrzii numai 
2 900 kg la ha. Semănat în sistemul 
grîu după grîu, s-au realizat, în me
die, 3 873 kg la ha, respectiv un spor 
de recoltă de 973 kg față de produc
ția obținută după hibrizii tîrzii de 
porumb. La întreprinderile agricole 
de stat din Bărăgan, grîul semănat 
după leguminoase a asigurat o pro
ducție medie de 4 122 kg la ha, față 
de 3 243 kg după grîu în al doilea 
an de cultură și numai 2 890 kg după 
floarea-soarelui. în âcest an, cele 
mai mici producții de grîu s-au rea
lizat după floarea-soarelui,- care este 
o mare consumatoare de apă și de 
substanțe nutritive, lasă ^solul sleit 
și uscat, din care cauză nu este 
indicată ca premergătoare pentru 
grîu, mai ales în anii cu perspectivă 
de a fi secetoși. De aceea grîul tre
buie amplasat de preferință după 
borceag, leguminoase anuale, grîu în 
al doilea și al treilea an, hibrizi mai 
timpurii de porumb.

Cercetările științifice au arătat că, 
pe toate tipurile de sol din diferite 
zone, îngrășămintele chimice au o 
eficientă ridicată la cultura grîului. 
Se cer respectate însă două condiții : 
aplicarea combinată la timpul potri
vit și ' în cantități echilibrate. 
Procedînd astfel, întreprinderile a- 
gricole de stat Mihai Kogălniceanu 
— Constanta, Dragalina — Ialomița, 
Borănești, Sărulești și Tărtășești — 
Ilfov, ca și cooperativele agricole 
Cobadin și Sinoe — Constanta, Dor 
Mărunt — Ialomița și altele au ob
ținut recolte de 3 500—4 000 kg grîu 
la hectar.

în cadrul ședinței s-au criticat de
ficiențele care au existat în aplicarea 
îngrășămintelor și care au influențat 
negativ asupra recoltei. în unele uni
tăți s-a folosit numai un singur fel 
de îngrășăminte, cele azotate, iar în 
altele s-au administrat doze mari de 
superfosfat, dar pe suprafețe mici, 
în multe cazuri, 'îngrășămintele chi
mice au fost distribuite neuniform, 
ceea ce a determinat dezvoltarea 
plantelor în pîlcuri. Toate acestea 
impun ca. acum la însămîntările de 
toamnă, să se acorde cea mai mare 
atenție fertilizării terenului, condi
ție hotărîtoare pentru obținerea unor 
recolte mari. Cercetările efectuate, 
cît și experiența unităților agricole 
permit să spunem cu toată-siguranța 
că cele mai bune rezultate în pro
ducție se obțin atunci cînd, tinîn- 
du-se seama de specificul fiecărei 
parcele și de posibilitățile unității 
agricole respective, se administrează, 
în medie la hectar, 100—300 kg azotat 
de amoniu sau 100—200 kg uree și 
cite 200—400 kg superfosfat. Super-' 
fosfatul și azotatul se pot administra 
la executarea arăturii. Cînd nu s-a 
asigurat tot îngrășămîntul . cu azot, 
acesta se poate administra fractio
nal : o parte odată cu superfosfatul. 
iar restul, pe măsură ce sosește în 
unitate pînă la desprimăvărare. în 
regiunile umede este indicat să se 
aplice odată cu superfosfatul numai 
jumătate din doza de îngrășămînt cu 
azot, cea de a doua jumătate urmînd 
să se distribuie la desprimăvărare 
cînd pămîntul este încă înghețat.

Consfătuirea a constatat că, în ul
timul timp, s-a diminuat folosirea 
gunoiului de grajd și recomandă stă
ruitor să se aplice pe suprafețe cît 
mai mari, în doza de 10—20 tone îm-
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preună cu cîte 100 kg azotat de amo
niu la hectar. îngrășarea combinată 
cu gunoi și azot asigură cele mai 
mari producții și este bine să se folo
sească cît mai mult în unitățile care 
dispun de cantităti reduse de super
fosfat.

Pregătirea corectă a terenului are 
deosebită importantă în obținerea de 
recolte mari de grîu. Recolta de 
3 025 kg grîu la hectar realizată în 
întreprinderile agricole de stat din 
trustul Slobozia se datorește, în 
principal, arăturilor de bună calitate, 
efectuate în proporție de 86 la sută 
în primele 12 zile de la terminarea 
recoltatului. De aceea - se cere ca, 
imediat după recoltarea plantei pre
mergătoare să se facă o arătură la 
15—20 cm adîncime urmată de grapă

PE MARGINEA 
CONSFĂTUIRII

PRIVIND CULTURA
GRIULUI

și care să fie întreținută în stare 
afinată și curată de buruieni.

Semănatul este premers cu o zi de 
lucrarea cu discul urmat de grapă 
pentru pregătirea cit mai bună a 
stratului germinativ pe adîncimea de 
semănat. Prin, pregătirea patului ger
minativ se urmărește afînarea stra
tului de sol pînă la adîncimea de se
mănat, distrugerea buruienilor exis
tente și nivelarea terenului, în ve
derea semănatului în condiții bune.

Epoca și densitatea la semănat in
fluențează, de asemenea, în mare 
măsură producția de grîu. Semăna
tul prea devreme duce la piticirea 
plantelor și la obținerea de producții 
mici. Intîrzierea semănatului face 
ca plantele să intre nepregătite în 
iarnă, să sufere în măsură mai mare 
din cauza intemperiilor și, în conse
cință, să dea recolte mici. La Fun- 
dulea, griul semănat la 15 septem
brie a dat o producție cu 900 kg la 
hectar mai mică față de cel semănat 
la 1 octombrie. Pe măsură însă ce 
semănatul s-a întîrziat după 1 octom
brie, producția a scăzut cu 770 kg 
la hectar la 15 octombrie, cu 1470 
kg la hectar la 1 noiembrie și 
2 200 kg la hectar cînd semănatul 
făcut la 15 noiembrie.

Față de cele arătate apreciem 
în toamna aceasta, semănatul griu
lui trebuie să fie încadrat în perioada 
optimă și în termene scurte, sau 
foarte scurte, să înceapă în a treia

(Urmare din pag. I)

cu 
s-a

că,

decadă a lunii septembrie In zonele 
umede și răcoroase, să fie intensi
ficat în primele zile din luna octom
brie în toate zonele și să se termine 
pe întreaga suprafață pînă Ia 10 
octombrie. Acest lucru este pe deplin 
posibil, dacă ținem seama de precipi
tațiile căzute în lunile iulie și au
gust, de arăturile de vară executate 
pe suprafețe mai mari, de buna apro
vizionare cu sămînță și creșterea 
substanțială a mecanizării. Esențial 
este să se ia toate măsurile pentru 
pregătirea din timp a patului germi
nativ, astfel ca în perioada optimă 
a semănatului toate forțele să fie 
concentrate în fiecare unitate asupra 
acestei lucrări.

Am insistat mai mult asupra princi
palelor măsuri agrotehnice. Bineîn
țeles, aceeași atenție trebuie acordată 
condiționării și tratării semințelor, 
respectării normei de semănat etc.

Consfătuirea din acest an a arătat 
că extinderea culturii grîului în- con
diții de irigare reprezintă o rezervă 
importantă atît pentru cultura griu
lui, cît și pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de Conferința 
Națională a partidului nostru în le
gătură cu extinderea culturilor du
ble. Eforturile uriașe ce se depun în 
vederea extinderii suprafețelor ame
najate pentru irigație impun practi
carea unui sistem de agricultură care 
să realizeze producții cît mai mari la 
unitatea de suprafață și să asigure 
o evoluție pozitivă a însușirilor so
lului.

Experiențele din ultimii 10 ani cu 
grîu irigat ne permit să prezentăm 
cele mai corespunzătoare măsuri a- 
grotehnice. în principal, sînt necesare 
următoarele : cultura grîului să fie 
amplasată, în. ” _ "
după soia, floarea-soarelui, sau după 
porumb. îngrășatul să. se facă cu re
gularitate, administrîndu-se înaintea 
arăturii, în medie la hectar, cîte 
400 kg superfosfat și 100—200 kg azo
tat de amoniu, iar la desprimăvărare, 
se completează doza, de azot pînă Ia 
300 kg. îngrășarea terenului este in
dicat să se facă înaintea arăturii cu 
10—20 t gunoi de grajd și. 100 kg azo
tat de amoniu. Terenul se lpcrează- cu 
plugul la 15—20 cm adîncime.-, urmat 
de grapa stelată cu 2—3 săptămîni 
înainte de epoca optimă, de semănat, 
respectiv îndată ce se eliberează te
renul de cultura premergătoare. în 
ajunul semănatului se pregătește, pa
tul germinativ numai cu grapa cu 
colți sau cu grapa cu discuri urmată 
de grapa stelată. Semănatul se efec
tuează în prima decadă a lunii octom
brie, folosind cîte 400 boabe germi- 
nabile la metru pătrat. Toamnele se
cetoase impun udatul pentru răsărire 
și pentru necesarul de apă pînă la 
intrarea în iarnă. Unde timpul per
mite este bine să se aplice o udare 
cu 800—1000 metri cubi de apă la 
hectar imediat după efectuarea ară
turii. în zone mai secetoase norma 
de udare după arat poate crește 
pînă la 1 500 mc. la hectar. Cînd nu 
mai avem timp, udatul grîului se 
face în 2—3 etape după semănat.

Cu cît fiecare măsură agrotehnică 
este aplicată mai corect și mai la 
timp, cu atît se realizează culturi 
de grîu mai reușite și se obțin pro
ducții mai mari.

două

noua

ordinea preferinței,

— Ce s-a urmărit prin crearea a- 
cestui ansamblu arhitectonic ?

— „In afara unui prim rost func
țional — rezolvarea traficului urban, 
din acest nod, prin dirijarea lui sub
terană —, compoziția arhitectural- 
urbanistică a urmărit să dea cen
trului Capitalei ținuta și prestigiul 
corespunzătoare importanței de azi a 
orașului. Acest ansamblu va crea, în 
același timp, cadrul de demnitate și 
liniște edificiului Teatrului Național, 
prin platforma supraetajată — față 
de circulație — care va fi bogat 
plantată cu arbori, partere de flori, 
peluze verzi, agrementată cu gru
puri statuare și fîntîni...".

— Să ne aplecăm asupra machetei 
Teatrului Națioftal, edificiu menit să 
se ligitimeze singur, prin măreție și 
simplitate nobilă, de la. prima ve
dere. Construcția, după cum obser
văm, e formată din două .corpuri-: o 
clădire paralelipipedică orizontală, cu 
cîteva nivele, masivă, cu fațada 
traforată în ferestre și, în colțul 
ei drept, prin deschiderea unei e- 
lipse, o altă clădire care țîșnește ver
tical, de forma aproximativă a. unui 
trunchi de con. Cum se conjugă 
funcțional și artistic aceste mase, 
cum se îmbină ele în mod organic 
pentru a ne oferi — ceea ce e obli
gatoriu .' — sentimentul plenar al 
contemplării unui monument ?

— „Expresia plastică-arhitectonică 
a edificiului Teatrului Național ur
mărește să realizeze o arhitectură 
contemporană, strîns legată de spi
ritul celor mai bune valori ale ari- 
hitecturii noastre tradiționale. Să 
luăm corpul principal dominat de 
turnul scenei, adică elementul care 
se oferă contemplației în primul 
plan : fațada sălii principale, în care 
dominant e plinul față de . gol, e 
compusă din trei pereți concavi, de
corați cu mozaic policrom, reprezen- 
tînd — pe fiecare fațadă — scene din 
istoria, culturii românești, din istoria 
teatrului românesc și din istoria tea
trului universal. Toate acestea sub o 
amplă copertină, amintind strașinile 
vechilor monumente arhitectonice ro
mânești. Este prima încercare de a 
readuce în modern, printr-o nouă 
valorificare, decorația exterioară a 
monumentelor pictate din nordul 
Moldovei.

Acest corp al sălii principale, cu 
o plastică arhitectonică pregnantă, se 
proiectează ca pe un ecran, pe fun
dalul clădirii corpului anexă și a ce
lei de-a doua săli, care sînt tratate 
în exterior după un alt procedeu, cu 
un trafor sculptural aplicat pe în- 
treg peretele clădirii, sugerînd mo
dul specific în care artiștii noștri 
populari tratează piatra și lemnul. 
Față de policromia mozaicului, cu
loarea dominantă a ’acestei părți va 
fi albul, albul ivoriu al travertinu- 
lui de Borsec, Pentru' unitatea plas
tică a întregului ansamblu, clădirea
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investiției și-a onorat, cu 
spirit de responsabilitate, 
ce și le-a asumat prin 
Buna organizare a șan- 
aprovizionarea cu mate- .

t

colaborarea cu orga- 
depindea construirea 

nu a avut loc 
In unitate s-a con-

NIVELUL PRODUCȚIEI

CU UN AN
MAI DEVREME

în urmă: cu aproape 
luni, a intrat în funcțiune, con
form termenului planificat, 
fabrică de pielărie și mănuși din 
Tg. Mureș.

z Care sînt caracteristicile noii fa
brici ? Mai întîi ea se impune prin 
capacitatea de producție: 1,5
milioane perechi de mănuși 
anual, 700 000 perechi mănuși 
de protecție, zeci de mii de 
confecții din piele. Apoi, ea se dis
tinge prin înaltul grad de dotare 
tehnică. în acest sens, noua uni
tate este — fără exagerare — ex
presia tehnicii moderne, munca 
manuală fiind aproape com
plet eliminată. Nu întîmplă- 
tor, deci, această schimbare ca
litativă în favoarea tehnicii se 
materializează într-o productivi- 

a creșterii 
a recu- 

în lunile ce 
urmează — a fondurilor investite. 
Totodată, în secțiile noii fabrici 
condițiile de muncă creează acel 
cadru propriu unităților moderne 
de producție necesar îndeplinirii 
riguroase a sarcinilor de plan.

Ne aflăm acum —' în se
mestrul al doilea, cînd am în
ceput producția de mare serie — 
într-o etapă în care culegem roa
dele eforturilor convergente depu
se. în timpul lucrărilor de con
strucții. și montaj de către con
structori și proiectanți, la care o 
contribuție am adus-o și noi în 
calitate de beneficiari. Pornind de 
la faptul că răspunderea beneficia
rului de investiții nu e cu nimic 
mai scăzută față de cea a con
structorului sau a proiectantului, 
pentru realizarea în termen șț_ ltj 
un înalt nivel calitativ a lucrări
lor. noi am întărit conlucrarea 
.noastră, pe tot parcursul execuției, 
cu acești parteneri. Se poate spune 
că s-a evitat de la bun început 
posibilitatea situării pe o poziție de 
expectativă, că ne-am angrenat a- 
dînc în mersul lucrărilor, colabo- 
rînd pe toate căile cu Institutul 
de proiectări pentru industria u- 
șoară, întreprinderea 9 construcții- 
montaj Cluj și numeroasele uni
tăți furnizoare de utilaje tehnolo
gice în realizarea noii fabrici de 
pielărie și mănuși.

Cuin am procedat ? Prima noas
tră grijă a fost asigurarea cu do
cumentația tehnică necesară. în a- 
cest sens, preocuparea s-a îndrep
tat spre. realizarea unei ample 
conlucrări cu proiectantul inves
tiției — I.P.I.U. Cu mult timp 
înainte de .începerea lucrărilor s-au 
făcut toate demersurile pentru 
ca „prima lovitură de tîrnăcop" 
să se dea la timp și pe bază de 
proiect. Adică, ne-am străduit ca 
eforturile să le sincronizăm cu cele 

.ale proiectantului, din partea că
ruia am găsit o totală înțelegere, 
exigență și spirit de răspundere, 

; toate concretizate în primirea, pe 
parcursul execuției, a unei docu
mentații tehnice de bună calitate, 
dublată de acordarea unei asisten
țe competente.

tăte sporită, bază 
eficienței producției, 
perării grabnice

Concomitent, aceeași atenție am 
manifestat-o fată de cel de-al trei
lea participant la lucrări — con
structorul, I.C.M. 9 Cluj — căruia, 
de fapt, i-au revenit sarcinile cele 
mai mari. Rolul nostru, al bene
ficiarilor, a constat în încheierea 
contractelor de antrepriză, deschi
derea la timp a finanțării lucrări
lor, asigurarea șantierului cu uti
lajele tehnologice necesare și ur
mărirea efectuării unor lucrări de 
bună calitate. Căutînd să-și facă 
datoria în condiții optime, antre
prenorul 
un înalt 
sarcinile 
contract, 
tierului, 
rialele trebuincioase, prezența per
manentă a unui volum suficient de 
utilaje și forță de muncă — bază 
trainică pentru realizarea unui 
ritm susținut al lucrărilor — îm
pletite cu o execuție exigent cali
tativă a lucrărilor au constituit 
factoji hotărîtori în respectarea 
termenului planificat de punere 
în funcțiune a fabricii. Ritmul alert 
de execuție nu a dăunat calității 
lucrărilor — și așa se explică de ce 
nu s-au înregistrat remedieri și 
refaceri.

Permanent, 
nele de care 
noii fabrici 
dezorganizat, 
stituit o comisie de coordonare și 
controlare a stadiiloi- investițiilor, 
iar la nivelul direcției generale tu
telare din M.I.U., lunar s-au ținut 
ședințe de comandament la care, 
de multe ori, participa și un ad
junct al ministrului. Aceeași răs
pundere s-a manifestat față de e- 
fectuărea, în termenul prevăzut, a 
probelor mecanice și a celor teh
nologice, probe care au demonstrat 
— definitiv și, fără putință de tă
gadă — calitatea ireproșabilă a 
lucrărilor. La această etapă au 
participat, și sutele de muncitori, și 
maiștri specializați, cu multe luni 
înainte, la diferite fabrici' similare 
din țară.

Prin proiect s-a prevăzut' atin
gerea tuturor parametrilor în 

1970.. Sîntem însă . siguri 
aceste previziuni vor fi rea

lizate ou un an mai devreme, adi
că în 1969, cînd se vor obține in
dicatorii maximi. Modul perfect în 
care funcționează utilajele și in
stalațiile, dăruirea și priceperea 
dovedite în muncă de întregul nos
tru colectiv îndreptățesc pe deplin 
aceste speranțe. Dar, țin încă o 
dată să amintesc că rezultatele su
perioare de pînă acum nu ar fi 
putut fi realizate dacă noi, bene
ficiarii, constructorii și proiectan- 
ții acestei unități a industriei u- 
șoare, nu am fi privit cu respon
sabilitatea cuvenită utilizarea 
eficiență sporită a fondurilor 
investiții ale statului.

Ing. luliu FERENCZ 
directorul Fabricii 
pielărie și mănuși 
Tg. Mureș

de 
din

cu 
de

legate funcțional prin puntea corpu- 
. lui anexă.

...Intrarea în teatru se face prin 
fațada principală, prin cinci uși tă- 

' iate în zidul mozaicat, permițînd ac
cesul intr-un vast vestibul, unde a- 
jung și scările din parcajul subteran 
— pentru spectatorii care-și vor lăsa 
mașinile jos. Din acest vestibul se 

. accede, tot prin cinci uși, în holul 
propriu-zis al teatrului, fiind limi
tat în fa.ță de o suită de pereți con- 
vecși, decalați unul față de altul, 
care sînt generați de forma sălii de

i

coava incintei, și, circa 280 intr-un 
singur rînd de balcon-loje...“.

— Au dispărut deci balcoanele 1 
și II, a dispărut pitoreasca galerie 
care dădea farmec și faimă vechiului 
Național...

— „...dar care transforma spectato
rii, mai ales adolescenții, în partici- 
panți la un spectacol aproape invi
zibil și inauzibil: Actuala soluție a dis
punerii locurilor oferă tuturor spec
tatorilor condiții acustico-vizuale op
time, indiferent'în ce punct al sălii 
s-ar situa... Portalul scenei, care 
domină sala, are o deschidere va

A VANCRONICĂ ARHITECTONICĂ
hotelului— care are 24 de nivele — ,
este concepută din trei suprafețe 
concave, tangente la capete, care se 
ridică pe înălțime, avînd ca mate
rial de finisaj același travertin de 
Borsec, Dominanta de înălțime a în
tregului ansamblu va fi dată de ho
telul „Intercontinental-Bucureștl", 
care atinge 85 m, fiind cel mai înalt 
edificiu din Capitală.

Aceasta este deci viziunea care a 
prezidat realizarea noii' panora
me urbanistice. Paleta decorației 
picturale, împreună cu albul traver- 
tinului de Borsec, cu formele spa
țiale curbate, cu varietatea cromati
că a peluzețor, parterelor de flori, 
oglinzilor de apă, urmăresc să dea 
ansamblului căldură și varietate, în- 
tr-o concepție legată de sensibilita
tea, dragostea ăe ritm și vioiciune 
specifice poporului nostru".

— Acest „mesaj" al operei urmea
ză a ne fi comunicat, cu mijloace 
sensibile, atunci cînd întregul ansam
blu va fi pe deplin isprăvit.

— „Conceput ca un edificiu mo
dern, cu o dotare corespunzătoare 
instituțiilor similare din străinătate, 
Teatrul Național va avea două săli,

sus, eu o ■ deschidere centrală amplă 
spre holul garderobelor. ,

De aici, privind în stingă 'și in 
dreapta, se văd două scări elicoidale 
care urcă la foaierul de sus, unde se 
află și bufetul. Mai departe, spre 
părțile laterale ale holului, se văd 
doini scări simetrice, care se desfă- 

' șoară în curbă și dau acces la sui
ta de platforme decalate, ce se des
fășoară de-a lungul pereților sălii 
de spectacol, permițînd accesul în 
incintă, la diferitele nivele ale pan
tei sălii. Imaginea arhitectural-spa- 
țială a acestui hol, cu sălile sale 
sculpturale, cu această suită de plat
forme decalate — cu vedere liberă 
spre hol, — dă ansamblului o ex
presie plastică-arhitecturală dinami
că, și specifică în același timp".

— încă înainte de ridicarea corti
nei) spectacolul mișcării spectatorilor 
— care devin elemente decorativ-di- 
namice într-un ingenios spațiu arhi
tectural ni se pare o primă reușită, 
cel puțin pe planul concepției.

— „Dar mai întîi sala. Sala prin
cipală are o capacitate de circa 980 
locuri, dispuse după/ cum urmează: 
circa 700 într-un parter cu rînduri 
continui, înscrise armonios în pot-

riabilă cu un maximum de 16 m, iar 
scena propriu-zisă, amplu dimensio
nată, e concepută să servească cele 
mai pretențioase și bogate montări. 
Ea posedă două buzunare laterale 

’ — vaste încăperi pentru decoruri — 
și un buzunar de fund — îngăduind 
schimbări rapide de recuzită șl de
cor, datorită mecanizării moderne, a 
numeroaselor dispozitive de manipu
lare cu care va fi dotată scena. Acum 
se lămurește și rostul funcțional al 
turnului scenei — care are o înăl
țime de 32 m. la gril — și care, dotat 
cu o mecanizare corespunzătoare, va 
servi pentru mișcarea decorurilor pe 
verticală. Totul este conceput pentru 
a înlesni montările complexe și ra
pide. La nivelul scenei se află depo
zitele de decoruri de zi, cum și ate
lierele de montaj, atelierele de pic
tură, fierărie, tapițerie și vopsitorie, 
adică acele unități de producție le
gate de încărcătura grea a scenei. 
La același nivel se află și cabinele 
actorilor principali".

—Negați introdus de-acum în 
corpul anexă, în culisele mai mult 
sau mai puțin secrete, acolo unde se
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mestru al anului trecut de 7 318 000 
lei, nivelul maxim atins fiind în 
acea perioadă de 24 246 000 lei, pen
tru ca în primul semestru al anului 
curent să se mențină constant la 
numai 957 000 lei. O evoluție pozitivă 
similară se constată la uzinele „23 
August" și F.M.U.A.B. — desprin- 
zîndu-se din aceste exemple că 
măsurile în experimentare au contri
buit la reducerea cheltuielilor ne- 
economicoase determinate de dobîn- 
zile ce se plătesc pentru creditele 
restante.

„Unul din cele mai, importante 
avantaje oferite de măsurile expuse 
experimentării — ne-a spus tov. Pe
tre Popescu, șeful serviciului finan
ciar al Fabricii de stofe Brașov — îl 
constituie simplificarea substanțială 
a formalităților de creditare, asigu- 
rîndu-se o operativitate crescută în 
acordarea creditelor, și anume pe 
măsura efectuării plăților curente. 
Aceasta permite realizarea în mai 
bune condiții a principiilor de 
rambursabilitate și garantare a cre
ditelor". Am notat în acest sens și 
precizarea făcută«.de tov. Ion Oprea, 
șeful serviciului plan credite și veni
turi de stat din sucursala județeană 
Brașov a Băncii Naționale: „La nici- 
una din întreprinderile în experi
mentare din județul nostru nu am 
constatat existenta unor credite ne
garantate, tocmai ca urmare ă co
relării permanente' a creditelor cu 
mișcarea valorilor materiale".

Consemnăm și un alt avantaj ofe
rit de metodologia aflată în experi
mentare. Pornindu-se de la cerința 
evidențierji unor stări de lucruri ne
corespunzătoare, de natură subiec
tivă, care generează imobilizări de 
fonduri, precum și de la necesitatea 
de a impulsiona lichidarea stocurilor 
inutile procesului de producție sau 
fără desfacere, s-a mers pe ideea 
că acestea trebuie în totalitate cre
ditate cu o dobîndă majorată, chiar 
dacă creditele care le acoperă se în
cadrează în plafonul global. Viabili
tatea acestei prevederi s-a dovedit 
în practică, reușindu-se ca la toate 
întreprinderile în experimentare a- 
nalizate — la care s-au constatat i- 
mobilizări — proporția de reflectare 
a acestora în credite restante să 
crească de la circa 40—60 la sută la 
90—92 la sută, favorizîndu-se extin
derea sferei de sancționare de că
tre organele bancare a întreprinderi
lor cu imobilizări de fonduri.

în legătură cu aceasta, tov, Leon 
Alexiu, șeful serviciului financiar al 
Fabricii de confecții și tricotaje 
București, a făcut următoarea pro
punere : „Imobilizările să nu fie tre
cute imediat, în mod automat, la cre
dite restanțe. ci, de comun.acord cu 
banca, să se stabilească pentfu fie
care gen de imobilizare un termen 
realist de lichidare. Dacă acesta nu 
este respectat, să se treacă sumele 
la restanță, urmînd să se perceapă o 
dobîndă majorată și calculată la va
loarea 'imobilizării din momentul 
constatării ei. Ar trebui, totodată, ca 
dobinda să fie suportată din fondul 
de salarii al personalului tehnic-ad- 
ministrativ și de conducere care nu 
a luat măsuri corespunzătoare și e- 
nergice în vederea lichidării în timp 
util a acestor imobilizări".

în cadrul anchetei am urmărit și 
modul în care măsurile supuse expe
rimentării au influențat relațiile 
bancă-întreprindere. Nemaiexistînd 
obligația raportării supranormati- 
velor pe elemente, întreprinde
rea „Colorom“-Codlea a reușit să se 
„gospodărească" cu fondurile proprii, 
renunțînd complet la toate catego
riile de credite. Cum s-a reușit a- 
cest lucru ? Desigur, o influentă ho- 
tărîtoare a avut-o efortul uzinei, 
care s-a . materializat în depășirea 
planului productiei-marfă vînduță și 
încasată în primul semestru al anu-

lul curent cu 11,5 la sută. Concomi
tent, s-a consemnat și o accelerare a 
vitezei de rotație a mijloacelor circu
lante cu 3 zile față de plan, și cu 12 
zile față de semestrul I al anului 
precedent, ceea ce a determinat elibe
rări de fonduri peste prevederi de 
1522 000 lei. Esențial este că prețul 
de cost n-a mai fost încărcat cu do- 
bînzi penalizatoare pentru creditele 
restante. Totuși, din darea de seamă 
statistică pe semestrul I prin care se 
raportează stocurile supranormative 
rezultă că în întreprindere se maî 
găsesc stocuri în valoare de 518 000 
lei corespunzătoare calitativ, dar care 
nu sînt necesare producției, și altele 
de 70 000 lei sînt fără mișcare. întru- 
cît întreprinderea nu a utilizat cre
dite, banca nu a putut interveni în a 
sancționa cu dobîndă majorată și de 
fapt .nu se știe precis dacă aceste 
stocuri ar fi putut fi creditate.

La unele întreprinderi am consta
tat alt fenomen. După cum se știe, în 
cadrul experimentării s-a stabilit ca 
depășirea plafonului global de cre
dite să fie admisă pentru un număr 
de zile determinat ca necesar, in 
funcție de specificul activității ra
murii. în cazul Uzinei de tractoare 
Brașov, acest termen este de 30 de 
zile. Este drept că la sfîrșitul perioa
dei de bilanț — 30. VI 1968 — credi
tele s-au situat sub plafon cu 9 418 000 
lei și că în acest an nu s-au înre
gistrat depășiri care să atingă durata 
maximă admisă. Totuși, la o analiză 
mai completă se desprinde că „re
gula" o constituie situarea peste pla
fon. După 10—20 de zile de depășire, 
se face remarcată o scădere a credi
telor sub plafon timp de 1—2 zile, 
suficient pentru ca în conformitate cu 
prevederile legale întreprinderea să 
fie ferită de neplăcerile analizei apro
fundate a situației financiare, după 
care curba creditelor urcă din nou. 
Este un artificiu facilitat ■ 
măsură — de instrucțiunii 
mente.ază experimentare:', 
cursala

■ în bună 
ce regle- 

La su- 
județeană Brașov a Băncii 

Naționale ni s-a'făcut cunoscută o 
propunere care t'nde să rezolve si
tuațiile de- acest gen. La întreprinde
rile la care se constată imobilizări sau 
depășiri frecvente ale limitei de cre
ditare, lunar — pe baza dărilor de 
seamă — organele bancare, împreună 
cu conducerile tehnico-administrati- 
ve, să facă o analiză temeinică a si
tuației financiare, urmînd a se stabili 
măsurile necesare pentru revenirea la 
normal în perioada următoare.

Esențial este că, în urma . experi
mentării noului sistem de finanțare 
și creditare, la uzina amintită au. 
fost scurtate ciclurile de fabricație, 
s-a îmbunătățit aprovizionarea teh- 
nico-materială, s-au micșorat stocu- 
rile-tampon în diversele faze ale pro
cesului de fabricație. Toți acești fac
tori acționează în sensul reducerii 
necesarului de mijloace circulante.

Nu numai la uzina de tractoare, 
dar și în alte întreprinderi există' 
reale posibilități de a se reduce în- 
tr-o proporție însemnată necesarul 
de mijloace materiale și bănești, 
printr-o utilizare cît mai rațională a 
acestora. Ca atare, apare necesară 
o acțiune hotărîtă în direcția evi
tării exagerărilor de orice fel la sta
bilirea normativelor, pentru luarea 
realistă în considerare, cu prilejul 
planificării financiare, a rezervelor 
ce se scontează a fi mobilizate prin 
aplicarea studiilor elaborate în ca
drul acțiunii de perfecționare a or
ganizării producției și a muncii.

Indiscutabil, măsurile de perfec
ționare în acest domeniu, care se 
pregătesc pe baza hotărîrilor Confe
rinței Naționale a partidului, vor 
crea condițiile necesare sporirii ro
lului pîrghiilor financiar-bancare in 
asigurarea folosirii cu răspundere a 
fondurilor proprii și împrumutate, 
în scopul întăririi gestiunii econo
mice a întreprinderilor.

•. fabrică mirajul spectacolului, unde 
se pregătește miracolul scenic... Ce 

' surprize ne sînt rezervate în cea de 
: a doua sală a Teatrului Național ?
: — „Mai înainte de aceasta aș dori

să continuăm excursia în corpul a- 
nexă. In același corp sînt situate 
două nivele de cabine pentru actori 
și figurație, iar două nivele sînt re
zervate pentru administrația teatru
lui. Sînt prevăzute, de asemenea, 
două săli mari de repetiție, săli 

i de studiu, sală de gimnastică 
: și balet, numeroase ateliere mici.

Tot acest vast arsenal deser
vește atit sala mare cit și cea de a 
doua sală, despre care vom vorbi. A- 
ceasta este amplasată la extremita
tea corpului și e concepută ca sală 
transformabilă, pentru mai multe 
tipuri de . spectacol: italian, elisa- 
bethan și arenă. Forma variabilă a 
sălii se obține printr-o mecanizare 
simplă și robustă și, în funcție de 
tipul sălii variază și numărul de 
locuri, între 450 și 600. Sub această 
sală e prevăzut un vast spațiu, des- 

1 tinat expozițiilor, repetițiilor de mare
amploare sau experimentărilor tea- 

’ trale deosebite... Concepția edi
ficiului, împărțirea lui funcțională, 

! concepția asupra dotării sînt rodul
; unui studiu îndelungat, al confrun

tării cu alte monumente moderne din 
; străinătate de acest tip, al efortului 

unui mare număr de specialiști ro-
, mâni — arhitecțl și oameni de 

tru — care au realizat această 
teză...".

tea- 
sin-

★
Am poposit apoi în prezentul 

mijlocit al construcției noului Teatru 
Național, între specialiștii de la În
treprinderea ' Construcții-Montaj 2 
București.

Directorul, ing. Constantin Popa, și 
inginerul șef, răsfoiesc împreună, 
pentru noi, filele de calendar ale 
construcției, oprindu-se la cîteva zile 
marcate cu roșu, semnificative pentru 
scurta istorie a noului ansamblu ar
hitectural: 23 martie 1967, cîțiva to
pometri și cîțiva muncitori stabilesc 
obiectivele care vor fi demolate. Sep
tembrie 1968 : reporterii sînt invi
tați să viziteze construcția.

ne-

Esțe prima confruntare pe viu cu 
macheta, pe care o și întreprindem, 
cu ajutorul iiig. șef al șantierului, 
Constantin Fotescu. Excursia de fan
tezie, pe hîrtia de calc, a durat mi
nute, excursia pe șantier durează 
ore, de la subsolurile gigantice — 
adevărate nave de catedrală —, pe 
culoarele și scările care se desfă
șoară pe kilometri, pînă la ultimele 
platforme, în construcție, de pe care 
priveliștea Bucureștiului e un im
presionant spectacol, un mare spec
tacol turnant, în jurul acestui edifi
ciu pivot. Parcajul subteran e gata, 
așteaptă turismele. El este deocam
dată blocat, încă nu s-au tăiat căile 
de acces care îl vor lega de marile 
artere, încă nu s-au construit scă
rile ce vor urca spre holul noului 
teatru. M-au impresionat aici — 
element adiacent dar plin de sem
nificație — băile de beton în care 
vor fi plantați arborii viitoarei gră
dini. Sub copaci, sub rădăcinile lor, 
sub peluzele de iarbă se vor des
fășura deci cele două etaje ale par
cajului subteran, logodind în chip 
ciudat umbra vegetală cu plafonul 
de beton.

Clădirea propriu-zisă impune, cel 
puțin,, prin dimensiuni. Această hală 
paralelipipedică aproape isprăvită, 
care n-are deocamdată nimic de 
templu, dar nici eleganța arhitectu
rii industriale, s-a șl legat cu celă
lalt corp, al sălii mari și al turnu
lui, un masiv „turn de . răcire", cum 
îmi spune un inginer, care va pune 
întregului adăpost dominanta de 
înălțime și ăccăntul de surpriză ar
tistică atît de necesar.

Locul pe care Naționalul îl ocupă 
în inima noastră, a tuturor, ne va 
obliga să confruntăm, la viitoarea 
premieră, acest edificiu o dată ter
minat cu ideea pe care el trebuia 
s-o întruchipeze...

Oricum, la confluența dintre stră
lucita școală românească de teatru și 
între școala noastră tradițională de 
arhitectură
edificiu al Teatrului Național. E fe
ricită oare această întîlnire ? O aș
teptăm.

se află acest surprinzător
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limpede conștiință de sine, cu cît își cunoaște și își înțelege mai 
bine valorile și însușirile, tradițiile și perspectivele.

Momentele deosebite ale dezvoltării patriei, mișcările sociale 
au scos la suprafață intelectuali care s-au identificat cu aspi
rațiile poporului, au dat glas în operele lor crezurilor și idealu
rilor avansate ale epocii, au dat cuvînt nevoilor arzătoare ale 
țării și au lucrat, ei înșiși, fără preget și fără a-și drămui sacri
ficiile, întru înfăptuirea acelor țeluri de seamă.

Trăim azi anii unei înaintări vertiginoase a României pe 
drumul civilizației moderne, socialiste. Mai presus de preocupă
rile individuale ale fiecărui artist, ale fiecărui savant, există 
imperativele majore ale poporului, ale națiunii socialiste,

care solicită principala atenție și principalele forțe. 
E unul dintre acele momente istorice, în care spiritele cele 
mai vii, mai luminate, mai culte simt obligația de a se grupa 
într-o mișcare de creație, străbătută de ideologia înaintată, 
marxist-leninistă a clasei muncitoare, a partidului comunist, 
de idealurile arzătoare ale poporului constructor al socialismu
lui.

Ne aflăm acum pe o treaptă, cu premise noi, superioare, 
cu perspectivele cele mai generoase. Chemările pa
triotice ale momentului actual sînt multiple. Ele se îmbină or
ganic cu un sentiment profund de internaționalism socialist.

A oferi prezentului și a lăsa urmașilor imaginea ar
tistică pregnantă a revoluției socialiste, de amploare fără

precedent, a epocii unice a edificării patriei pe coor
donatele civilizației moderne... A cerceta și valorifica 
toate resursele bogate de avuție culturală pe care po
porul nostru le-a acumulat și care constituie o forță 
inepuizabilă a modelării și remodelării sale etice și estetice în 
spiritul umanismului socialist... Și în primul rînd, a mobiliza 
toate mințile agere, toate creierele iscusite și inventive, a valo
rifica întregul potențial intelectual de care dispunem în vede
rea progresului rapid al societății românești... După cum su
bliniază și răspunsurile la ancheta noastră, patriotismul impli
că azi o atitudine lucidă și plină de responsabilitate în fața 
colectivității socialiste, a cerințelor ei majore.

Sentimentele patriotismului socialist sînt la fel de intense în 
toate păturile de oameni ai muncii, ele se manifestă în gesturile 
ji acțiunile muncitorului care veghează neobosit la calitatea înal
tă a etichetei „Produs în Republica Socialistă România", în truda 
din zori pînă-n seară a țăranului care zorește strînsul recoltei 
ca să nu se piardă nici un bob de holdă, în voința fermă a 
ostașului care se instruiește a fi străjerul libertăților și avuției 
poporului. Patriotismul, ca imens rezervor de energie, își gă
sește una dintre expresiile pregnante în creația spirituală a 
națiunii, în noua cultură socialistă a țării. Un popor este cu 
atît mai unit, mai viguros în strădaniile sale, mai capabil să-și 
făurească propriul viitor, cu cît se ridică la o mai înaltă și mai

Creator^/în era
nouă a dinamismului

social
Șerban CIOCULESCU 

membru corespondent al Academiei
v

multe secole, 
ochiul treaz au

mai cu
inima acelor țărani 
meșteșugari care aș- 

care 
pro- 
pro- 
vil- 
fa-

și 
în- 
na- 
as- 
am

mai 
de 

mo- 
mare 

îl 
este, deci,

ascendentă, 
caracterizează, 

o 
este

societate 
ratarea, 

a prozei

sale cu 
sufletului 
văluit în 
minoasă a lui Șt. Luchian 
și Al. Ciucurencu, în sin
tezele îndrăznețe ale lui 
C. Brâncuși, în lirica ma
joră a lui M. Eminescu și'

♦

T. Arghezi, în neasemuita 
candoare studiată a po
veștilor și amintirilor lui 
I. Creangă, în comediile și 
schițele dense ale lui I. L. 
Caragiale, în epica obiecti
vă a lui L. Rebreanu și 
cea subiectivă a lui M. Sa- 
doveanu și Zaharia Stăncu. 
în proza și poezia cea 
nouă, febra căutărilor se 
aliază cu sentimentul jubi
lant al construcției socia
lismului. în acest sens în
țelegem biruința revoluției 
socialiste în țara noastră ca 
triumful trăsăturilor speci
fice de hărnicie și creati
vitate ale poporului român
— elemente dominante ale 
atitudinii sale active, mili
tante pentru progres social
— în condițiile eliberării 
sale de exploatare și asupri
re. Folosul pe care oricare 
cetățean al țării îl aduce 
societății printr-o muncă 
trează și creatoare, prin ac
tivități dinamice și con
știente, se întoarce asu- 
pră-i, și este, totodată, un 
factor general de progres.

întreg acest efort de 
creație își găsește împlini
rea supremă în principiile 
și în activitatea Partidului 
Comunist Român. Parti
dul reunește o atît de ne
precupețită și unanimă a- 
deziune din partea poporu
lui, pentru că ideile și mă
surile sale asigură dezvol
tarea vertiginoasă a socie-

In tot ce făurim stă

conștiința că apar-

ținem unei mari fa

sintem egali
BALOGH Edgâr

redactor șef adjunct al revistei „Korunk"

nării. De aci 
că apartenența 
ța și idealurile

Patriotismul este, de fapt, 
un umanism al apartenen
ței și ca atare el constituie 
un criteriu al fericirii., 
Dacă nu am patrie și nu 
aparțin nimănui, dacă mă 
rup de toate — de antura
jul meu și de semenii mei 
— atunci sînt nefericit. O 
astfel de stare este cu pu
tință ; au existat regimuri, 
din ale căror tare s-a 
născut tragedia dezrădăci- 

rezuită 
la via- 
poporu- 

lui trebuie cultivată, cre- 
îndu-i-se situații favora
bile, și că ea la rîndul său 
trebuie să pătrundă adînc 
în conștiință, spre a se ob
ține. umanismul concret: 
patriotismul manifestat 
aici și acum.

Patriotismul intelectuali
lor este nu numai mărtu
risirea, ci implicit și pro- 
povăduirea acestui uma
nism. Iar dacă este așa, 
atunci intelectualii tre
buie nu numai să producă, 
să-și trăiască propria lor 
apartenență și să facă pro
fesiune de credință alături 
de ea, ci s-o propovădu
iască, s-o cultive, s-o rea
lizeze și în 
altora, așa cum 
lăuntric și cum 
dese, o transmit 
lor, cu mijloacele 
și ale artei, în formele gîn- 
dirii moderne. în materie 
de patriotism, intelectualii 
au, așadar, astăzi — alături 
de muncitori și de țărani — 
răspunderi sporite.

Nu mai trebuie să subli
niez, cred, că astăzi, în 
condițiile accesului larg al 

conștiința 
o simt ei 
o răspîn- 

în jurul 
Științei

tății noastre, vizînd mereu 
nivelul cel mai înalt; Iar 
această dezvoltare se răs- 
frînge asupra comunității 
tuturor statelor socialiste, 
care merg spre același țel 
măreț ca și noi, prietenia 
nezdruncinată cu toate a- 
ceste state fiind un princi
piu major neabătut al po
liticii partidului nostru, 
îmbrățișat cu căldură 
de întregul popor. E- 
xistă o strînsă legă
tură între dragostea pen
tru propriul popor și sim
patia pentru toate popoa
rele care, eliberate de sub 
jugul asupririi, construiesc 
socialismul, pentru toți cei 
ce militează pentru tri
umful ideii de pace, de 
progres social. Legea re
lațiilor noastre, între cetă
țenii aceleiași țări și între 
state prietene e așadar con
lucrarea și sprijinul reci
proc. Ne-am convins cu 
toții de aceasta urmărind zi 
de zi politica neprecupețită 
a partidului și statului nos
tru în slujba ideii și aspi
rațiilor de progres, a soli
darității cu lupta 
ționară din toată

Reușita morală, 
șirea sufletească, 
rea personalității, 
luri finale ale socialismu
lui. Punctul de plecare 
îl constituie anume trăsă
turile caracteristice ale po
porului nostru, din care 
am numit cîteva ; nu pier
dem din vedere că scopul 
final este unul etic, uman și 
ținem seama de mijloacele 
prin care se poate înfăp
tui acest scop, de cerințele 
lui îndepărtate sau apro
piate, spirituale și materia
le. Oricărui cetățean îi stă 
deschisă perspectiva folosi
rii resurselor sale optime, a 
utilizării aptitudinilor’ sale 
cele mai pronunțate. Com
plexitatea societății socia
liste, avîndu-și explicația în 
dorința de a da fiecăruia 
șansa maximă de împlini
re, întîlnește o dată mai 
mult nota cea limpede a 
spiritualității românești : 
omenia.

revolu- 
lumea.

desăvîr- 
înflori- 

iată țe-

oamenilor spre cultură, in
telectualii nu alcătuiesc o 
castă, ci o largă categorie 
socială care se desprinde 
din masele muncitoare, di- 
ferențiindu-se prin studii 
și profesiune, prin cunoș
tințe ideologice și pro
fesionale ; dar această di
ferențiere se face tocmai 
în favoarea maselor mun
citoare și nu înseamnă o 
izolare, o rupere a legătu
rii cu ele. Ea nu dis
persează în lume ele
mente decadente și anar
hice, ca „elita" societă
ților burgheze. La noi, în 
socialism, unde sub condu
cerea partidului, clasa mun
citoare a creat deja condi
țiile libere ale ' evoluției 
sociale, intelectualii au po
sibilitatea să contribuie 
direct — atît pe planul pro
fesional cît și pe cel al 
conștiinței — la construi
rea noii societăți de către 
popor.

întotdeauna, patriotismul 
conține (și 
individului) 
învingerii dificultăților sau 
cel al propășirii prin 
muncă ; dar este la fel 
de incontestabil că dez
voltarea vieții noastre pu
blice contribuie, de aseme
nea, la formarea pe scară 
cît mai largă a patriotis
mului. în ultimă 
adevăratul 
dezvoltă 
ca în 
tuturor perspective reale 
spre o viață creatoare, fe
ricită. Umanismul aparte
nenței ' intelectualilor con
stă tocmai în faptul că ei 

din partea 
imperativul

analiză, 
patriotism se 

acolo unde mun- 
comun deschide

au posibilitatea să urmă
rească propășirea țării în
tregi, cuprinzind 6 gamă 
mai vastă și că pot, ei în
șiși, să contribuie la desfă
șurarea ei.

Caracterul complex al - 
patriotismului intelectuali
lor poate fi ilustrat refe- 
rindu-ne, între altele, la ro
lul intelectualilor din sînul 
naționalităților conlocui
toare. Intelectualii maghiari 
din România în cadrul 
dezvoltării socialiste a țării 
au prilejul să-și dezvolte 
și cultura naționalității 
proprii; astfel ei cuceresc, 
prin munca lor, stimă și 
rezultate nu numai pentru 
ei înșiși, ci și pentru ma
sele largi ale propriei na
ționalități, transmițîndu-le 
înălțătorul umanism al so
cialismului, prin presă, 
cărți, conferințe, învăță- 
mînt, știintă si artă. în 
limba maghiară atributul 
„dulce" însoțește cuvintele 
mamă, tată, patrie. Eva
luarea pe care o conține 
această, expresie indică și 
criteriile patriotismului u- 
nei naționalități : senti
mentul că familia și cămi
nul sînt asigurate; con
știința că poate contribui la 
dezvoltarea culturii patriei 
comune în limba pro
prie ; posibilitatea de a 
se integra complet în 
ritmul evoluției țării în
tregi... Ținînd seamă 
de faptul că prin realiza
rea egalității naționale și 
prin dezvoltarea culturii 
naționalităților — deci prin 
integrarea naționalităților 
în marea familie care este 
țara întreagă — Partidul 
Comunist Român a deschis 
și pentru masele maghiare 
din țară calea ridicării și 
propășirii, este neîndoielnic 
că frumosul calificativ al 
familiei și limbii materne 
-- atributul „dulce" — este 
acordat de ele, din toată 
inima, implicit și întregu
lui alcătuit de Republica 
Socialistă România, adică 
patriei. într-adevăr, așa 
este. Intelectualii maghiari 
din România — scriitori, 
artiști, savanți — ca patrioți 
conștienți, slujesc umanis
mul angajării consimțite 
tocmai prin faptul că dato
rită culturii lor integrate în 
a țării întregi, datorită cul
tivării conștiente a limbii 
materne maghiare și a cul
turii naționalității maghia
re, datorită însușirii limbii 
române, datorită cunoaște
rii culturii românești, ei a- 

zjută sutele de mii de mun
citori și țărani maghiari 
să-și însușească forme de 
conștiință modernă. înde
plinind acest rol, ei 
contribuie cu succes la 
realizarea responsabilității 
generale în România, așa 
cum o proclama,* * încă din 
1937, academicianul Gaăl 
Gâbor.și la înfăptuirea ar
moniei în existenta oameni
lor muncii, indiferent de 
naționalitate, așa cum o 
menționa scriitorul Siito 
Andrâs într-un recent dis
curs din Marea Adunare 
Națională. Acest sentiment 
este exprimat și în recenta 
scrisoare adresată conduce
rii de partid de intelectua
lii maghiari din Cluj, care 
își manifestă atașamentul 
deplin față de politica 
partidului și statului no
stru, politică de înflo
rire a țării, politică de 
solidaritate internaționa- 
listă, de prietenie și colabo
rare tovărășească cu toate 
țările socialiste, precum și 
participarea „cu sinceră 
convingere la realizarea 
sarcinilor actuale formula
te de Congresul al IX-lea 
al partidului nostru, la con
firmarea fără rezerve a e- 
galității în drepturi între 
poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, la 
promovarea muncii lor 
creatoare".

Timp de 
călători cu 
descris poporul nostru paș
nic, deschis la inimă 
muncitor, aprig numai 
tru salvgardarea ființei 
ționale. Chiar în clipe 
pre ale istoriei, noi 
găsit puterea să clădim mo
numente care să uimească 
apoi istorici străini.

Asemenea monumente se 
înălțau mai cu seamă 
în 
•și 
teptau ceasul istoric în 
să devină stăpînii 
priului destin, întru 
teguirea generațiilor 
toare și spre folosul 
miliei umane universale, 
ce prosperă din bunăstarea 
fiecărui membru în parte. 
O familie pe care noi, ro
mânii, am iubit-o întotdea
una, dornici de a fi prie
tenii celor ce își apără li
bertatea.

Astăzi ne-am reconstruit 
monumentele, în cîmp și pe 
munte. Ele se așează la Să- 
vinești, pe Argeș, la Porțile 
de Fier. Nu e pură întîm- 
plare că se ridică în fața 
Borzeștilor lui Ștefan cel 
Mare,, a cetății Negrului 
Vodă, a Craiovei lui Mihai 
Viteazul și mai sus de Po
dul lui Traian. Legenda 
Meșterului Manole logodeș
te creația cu sacrificiul și 
fără îndoială că atunci cînd 
creația urcă spre turle, 
viața trebuie să i se aș
tearnă. Dar sensul poate fi 
■tălmăcit și altfel. Cu fieca
re pas mai sus pe schele, 
ignoranța este împinsă a- 
fară, chiar dacă zălogul pus 
între ziduri este cel 
scump. Vastul proces 
dezvoltare socialistă, 
mentul istoric de i 
efervescență pe care 
trăiește țara 
pentru intelectual, mai întîi 
un proces de cunoaștere a 
realităților sociale. în ca
drul său ne-am cunoscut 
propriile forțe și propriile 
necesități, am luat cu
noștință mai profund și mai 
înalt de trăsăturile noastre

* cele mai specifice, am avut 
la îndemînă materialul să 
medităm asupra a ceea ce 
trebuie ales sau respins. în
tr-o societate dinamică cum 
este societatea noastră so
cialistă, procesul acesta că
lește caracterele, îngăduind 
o continuitate

Ceea ce 
dimpotrivă, 
stagnantă 
tema dominantă 
noastre literare dintre cele 
două războaie mondiale. Se 
rata atunci nu numai inte
lectualul, ci și omul obiș
nuit, insul pe care condiții 
inexorabile îl împiedicau 
să-și ducă simplul trai o- 
menesc demn. Tema dez
rădăcinării a predominat 
în literatura unei societăți 
care nici măcar nu cunoș
tea orașul tentacular, și o 
dată cu ea, tema nostalgiei 
trecutului țesut în horbote 
paradisiace.

Orele soarelui în urcuș 
aruncă o lumină care a- 
prinde toate culorile și în
văpăiază toate nuanțele, 
după un timp nedecis, alb. 
Fundamentale prefaceri so
ciale își pot afirma acum 
reușita în opere literare de
cisive, care să ne integreze 
definitiv literatura în. cea 
mondială. Aceasta este do
rința unui literat. Momen
tul istoric este însă mai în
semnat. El consemnează, 
o dată cu apariția unui nou 
erou literar, înflorirea unui 
popor și a personalităților 
sale, pe o linie de continui
tate și devenire, potențată 
de revoluția socialistă.*

Rezervorul de creație al 
unui popor care și-a păstrat 
cu ultima hotărîre tezaurul 
cultural, oral sau scris, 
multă vreme după răspîn- 
direa slovei, care și-a păs
trat tradițiile și folclorul, 
ba pînă și portul, reprezin
tă un bun de preț. Ne 
înfățișăm în contextul 
creației artistice univer- 

particularitățile 
național, dez- 
cromatica lu-

Consider că pe treapta 
actuală a socialismului, în 
plin avînt al revoluției 
științifico-tehnice, intelec
tualii din patria noastră — 
indiferent de naționalitate 
— pot contribui cu atît 
mai bine la ridicarea pa
triotismului la gradul de 
conștiință modernă, cu cît 
vor ține mai mult seamă 
de tradițiile și condițiile 
geografice, istorice,, lingvis
tice și culturale, specifice 
în care trăiesc și vor ac
ționa pentru a asigura un 
ritm mai rapid al progre
sului, în funcție de realita
tea contemporană. în felul 
acesta, suveranitatea statu
lui nostru se poate baza pe 
conștiința fiecăruia dintre 
locuitorii săi că aparține 
unei mari familii, în care 
toți sînt egali.

Dăruire totală a in

teligenței noastre 
colectivității so

cialiste
Acad. Victor VÂLCOVICI

Marile răscruci ale isto
riei au cerut întotdeauna 
tuturor categoriilor sociale 
clipe de încordare, impu- 
nîndu-le adoptarea unei 
poziții 'ferme, angajante. 
Și, întotdeauna, indiferent 
dacă opțiunea a pretins sau 
nu ’sacrificii din partea ce
lor în cauză, în primele 
rînduri ale forțelor progre
siste am putut număra și 
pe cei mai de seamă re
prezentanți ai intelectuali
tății.

întotdeauna intelectualul 
patriot a fost un produs ăl 
epocii sale. înarmat cu o 
sensibilitate deosebită, a- 
vînd antenele permanent o- 
rientate spre viața ce 
pulsează în jurul său, dar, 
în același timp, scrutînd 
scara timpului, antici- 
pînd-o, el observă calitățile 
și defectele materiale și 
morale ale societății în care 
trăiește. Observă, dar nu 
numai atît. Intelectualul 
patriot poate fi asemuit 
unui om de știință a- 
flat în fața unei pro
bleme căreia trebuie 
să-i găsească neîntîrziat 
rezolvarea, și care nu-și 
găsește liniștea, nu consi
deră că și-a făcut deplin 
datoria decît în momentul 
cînd în mod direct, nemij
locit, poate oferi soluția 
optimă. Datorită acestei 
pasiuni, definitorie mi se 
pare permanenta poziție 
activă a intelectualității, 
pusă în sprijinul afirmării 
plenare a națiunii socialiste 
în toate domeniile de acti
vitate, ca și a unității tu
turor țărilor socialiste, în 
sprijinul realizării idealuri
lor și misiunii clasei mun
citoare, a partidului comu
nist.

Se vorbește, mai ales în 
condițiile contemporane, 
despre necesitatea ca fie
care țară să-și aducă con
tribuția proprie, originală, 
la marele fluviu al civili
zației universale. Cu cît a- 
ceastă contribuție este mai 
bogată, mai variată, carac- 
terizîndu-se printr-o abor
dare îndrăzneață a marilor 
probleme contemporane, cu 
atît prestigiul acelei na
țiuni capătă strălucite con
firmări. Prestigiul mon
dial la care aspiră ori
care națiune se compune 
dintr-o sumă a tuturor ma
nifestărilor care pun la în
cercare geniul creator al 
unui popor. Să ne închi
puim ce s-ar întîmpla 
dacă' brusc, fie doar și pen
tru o zi, savantul, cercetă
torul și-ar încrucișa comod 
brațele așteptînd să culea
gă roadele muncii colegilor 
de pe alte meridiane. Imo
bilismul științific ar fi fatal 
unei civilizații în dez
voltare. Iată de ce poziția 
activă a omului de știință 
patriot poate fi urmărită, 
mai evident ca oriunde, în 

. munca concretă pe care o 
depune în domeniul său de 
activitate, în folosul țării 
sale. Tradițiile în unele do
menii ale științei nu-s prea 
îndelungate, sarcinile care 
ne stau în față sînt comple
xe, de ce să nu recunoaș
tem, și pentru că uneori pă
trundem în terenuri încă ne
defrișate. Dar cu atît mai 
mult efortul creator trebuie 
să atingă cele mai înalte 
temperaturi. Și, cu cît in
vestiția de inteligență a in
telectualității aspiră la cote 
cît mai ridicate, cu atît re
zultatele vor fi mai nota
bile pe scara valorilor 
naționale și mondiale.

Răspunderea socială a in
telectualului este evidentă. 
Prin gradul de competiti
vitate al valorilor pe care 
le creează el este purtăto
rul în lume al prestigiului 
țării sale. Dar în drumul 
spre rezultatele așteptate, 
eforturile sale nu repre
zintă decît rezultanta unui 
paralelogram de forțe, care 
includ străduințele a mii și 
mii de oameni, din cele mai 
diverse domenii de activi
tate, pentru a realiza acele 
condiții care să-i permită 
intelectualului — om de 
știință elaborarea sinteze
lor sale de specialitate. Re

zultatele obținute constituie 
așadar în aceeași măsură 
și un răspuns concret la o 
datorie socială contracta
tă față de propriul popor.

Conturînd profilul inte
lectualului patriot aș mai 
menționa o trăsătură a cărei 
permanență poate fi urmă
rită în paginile istoriei. Se 
acreditează, din păcate, 
pornindu-se uneori de la 
niște date reale, dar izo
late, imaginea savantului 
care stă cufundat în um
bra laboratorului său, a- 
flînd cu întîrziere de săp- ; 
tămîni seismele sociale din 
lume. Nimic mai fals în 
cazul savantului care este 
alături de destinul țării 
sale. Turnul de fildeș a fost 
sfărîmat, ușile laboratoru
lui s-au deschis larg, iar 
el este alături cu fapta de 
poporul din care se trage. 
Putem vorbi, mai ales în 
condițiile noastre, de o pre
zență socială reală a inte
lectualului, izvorîtă din 
sentimentul utilității sale 
pentru colectivitate. Fac a- 
ceastă apreciere gîndin- 
du-mă în primul rînd la 
intelectualul anului 1968.

Mai mult decît oricînd, 
putem în prezent vorbi de 
o epocă în care intelectua
litatea noastră găsește un 
cîmp prielnic afirmării pu
ternicului său spirit inter
naționalist. Tocmai de a- 
ceea, poziția înaintată a 
intelectualității poate fi 
descifrată și în angajarea

Să mergi în mijlocul 
mulțimii de cons

tructori...
Gabriela MELINESCU

scriitoare

Animați de patriotism si 
mai ales de simțul datoriei 
față de destinul țării, inte
lectualii și-au adus contri
buția alături de. masele 
populare în cele mai im
portante momente din isto
ria țării noastre.

Figura luminoasă și caldă 
a lui Nicolae Bălcescu, per
sonalitate complexă, spirit 
profund, intelectual cu o 
gîndire excepțională, stă
ruie în sentimentele și 
gîndurile noastre. El a 
considerat poporul prin ac
tivitatea sa productivă și 
prin eternul său patriotism 
drept creatorul tuturor bu
nurilor matdriale și spiri
tuale din țara noastră.

Intelectualii au fost ani
matori ai culturii noastre, 
au contribuit la mobilizarea 
maselor, s-au sacrificat, 
alături de fiii clasei mun
citoare și ai țărănimii, de 
mari militanți sociali, în 
numele sfînt al unor idei 
majore. Patriotismul și in
ternaționalismul au fost 
profund caracteristice miș
cării muncitorești și co
muniste din țara noas
tră, forțelor progresiste 
de la noi. în epoca noastră 
socialistă, reacția intelec
tualului la evenimentele 
naționale și internaționale 
este aceeași cu a celor mai 
buni dintre intelectualii 
înaintași nouă : o po
ziție activă față de viața 
contemporană, subordona
rea muncii lor aspirațiilor 
milioanelor de oameni ai 
muncii care construiesc so
cialismul, sub conducerea 
partidului comunist.

Condițiile epocii noastre 
sînt speciale ; trăim ani 
cînd popoarele și națiunile 
toate își afirmă cu vigoare 
dreptul de a-și hotărî sin
gure destinul în concordan
tă cu interesele, aspirațiile . 
și tradițiile țării lor. în lu
mea de azi responsabilitatea 

sa directă în întărirea 
relațiilor de prietenie cu 
celelalte popoai*e  ale lu
mii. în conlucrarea cu ță
rile socialiste. Căci nu 
e cu putință progresul 
unei singure națiuni, rupt 
din contextul istoric al e- 
voluției generale spre mai 
bine, al țărilor socialiste de 
care ne leagă sentimente și 
aspirații comune.

Ne aflăm într-un moment 
în care întreaga noastră 
viață socială cunoaște 
schimbări profunde, cores
punzătoare noului stadiu 
calitativ. în care ne aflăm-. 
Evoluția societății pretinde 
tuturor membrilor săi, în 
aceste momente, o dăruire 
totală a capacităților și cu
noștințelor lor, iar intelec
tualității îi ridică în față 
sarcini noi. Nu este vorba 
numai de o creștere can
titativă a pretențiilor de 
disciplină și conștiinciozi
tate în muncă. Aportul 
sporit care se așteaptă din 
partea noastră eu îl văd 
mai ales de ordin calita
tiv. Fiind martori ai uria
șului efort colectiv, trebuie 
în primul rînd să sesizăm 
direcțiile, domeniile de ac
tivitate în care sprijinul 
nostru poate conduce la 
îmbunătățiri substanțiale.

Poziția înaintată a patrio
tului intelectual cu care is
toria României, ca și cea 
universală ne-a obișnuit, 
capătă astfel valențe 
noi, care pot fi descifrate 
în alinierea sa fără rezerve 
în rîndul celor ce militea
ză neobosit pentru tradu
cerea în viață a obiective
lor partidului. Iată de ce, 
toată intelectualitatea din 
România și-a manifestat 
în aceste zile în mod entu
ziast, în adunări publice, 
prin scrisori, în presă, la 
radio, profundul atașament 
față de politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru îndreptată 
consecvent spre întărirea 
prieteniei cu toate țări
le socialiste. Este poa
te manifestarea cea mai 
evidentă a caracterului 
complex al acestui senti
ment social, izvorît din 
realitatea contemporană și 
cu adînci rădăcini în isto
ria poporului.

■pentru menținerea păcii 
mondiale revine fiecărui 
individ în parte.

Fiecare dintre noi își iu
bește cu ardoare țara în 
care s-a născut. O veche și 
totală ocară strămoșească 
este aceea de „om fără ța
ră", adică un om de nimic, 
dezrădăcinat. Poporul for
mulase exact iubirea sa 
pentru pămîntul pe care 
trăiește.

în condițiile actuale, pa
triotismul capătă nuanțe 
noi, pornind de la răspun
derea pentru soarta pro
priei tale țări, față de cau
za socialismului, pînă la 
sentimentul nobil al solida
rității internaționale, pen
tru triumful păcii, pentru 
întărirea unității țărilor so
cialiste.

Intelectualul are un rol 
complex în societatea 
noastră socialistă ; el este 
o persoană civică, adică 
este cetățean și, în același 
timp, creator. Fiind o per
soană civică participă ne
mijlocit, activ la viața so
cială îndeplinindu-și înda
toririle ca orice cetățean 
al acestei țări. Ca scriitori 
sau ca artiști, intelectualii 
participă,;prin opera lor la 
viața societății, la progre
sul său permanent, expri- 
mînd ceea ce e mai arzător, 
gîndirea și simțirea po
porului pe care cu cinste îl 
reprezintă.

Creînd această operă pă
trunsă în substanța sa de 
cele mai profunde trăsături 
ale patriotismului socialist, 
ei se angajează implicit în 
slujba celor mai înalte i- 
dealuri ale societății, iar 
creația lor dobîndește rezo
nanțe incomparabil mai 
ample decît dacă ar repre
zenta doar ecoul unui uni
vers circumscris unor limi
te restrînse. Ei devin ast
fel militanți ai ideilor pro
gresului, păcii, libertății pe 

plan mondial, expresie con
vingătoare a ceea ce cu to
ții numim cu mîndrie inter
naționalism, această idee 
pentru care a militat și mi
litează neobosit partidul 
nostru, avînd sprijinul în
tregului popor, ce dove
dește că sentimentele sale 
patriotice sînt strîns legate 
de afirmarea prieteniei cu 

< țările socialiste. Forma sa 
de manifestare poate cea 
mai evidentă, căreia îi sîn
tem martori cu toții, este 
prietenia cu toate popoare
le care construiesc socialis
mul și care .s-au eliberat 
din lanțurile asupririi, și cu 
acele popoare care acum 
luptă pentru a-și cuceri 
libertatea.

Așadar, intelectualul tim
pului nostru are un mo
bil multiplu, care îl deter
mină să nu rărnînă nepă
sător față de viața con
temporană ; aș putea spune 
că el este supus unui com
plex examen de conștiință 
tot timpul, vigoarea sa spi
rituală silindu-1 să se afir
me în mijlocul tuturor eve

In artă, calea spre 

universalitate trece 
prin matca spiritu- 
; alității naționale

Mircea POPESCU
critic de artă

Am avut prilejul, în 
timpul din urmă, să ne 
reamintim cu pietate de 
patriotismul intelectualilor 
și, printre ei, al artiștilor 
secolului trecut — patrio
tism luminat de ideile cele 
mai înaintate ale veacului, 
crescut din entuziasm și 
din luciditate. însuflețit de 
aspirația fierbinte de a ri
dica țara pe culmile civi
lizației și culturii, patrio
tism ce năzuia să dea po
porului conștiința de sine, 
sentimentul și mîndria u- 
nei istorii milenare.

Patriotismul nostru socia
list se îmbină perfect cu in
ternaționalismul, și tocmai 
în această împletire stau 
tăria și justețea politicii 
partidului, atît pe plan in
tern cît și extern. Intelec
tualii, alături de întregul 
popor, sprijină din toată 
inima această politică, — și 
au subliniat-o, în zilele din 
urmă, în repetate rînduri, 
afirmîndu-și hotărîrea de a 
contribui la progresul con
tinuu al patriei, în strînsă 
și frățească unitate cu ce
lelalte țări socialiste. Fău
rind o operă pătrunsă de 
ideile majore ale patriotis
mului socialist, intelectualii 
se angăjează în slujba ce
lor mai înalte idealuri ale 
socialismului, devin mili
tanți pentru interesele so
cialismului pe plan mon
dial.

Patriotismul luminat, 
pasionat este, în bio
grafia spirituală a celor 
mai de seamă intelectuali 
și artiști ai poporului nos
tru, o caracteristică esen
țială.

Mă gîndesc la Grigorescu 
sau . la Brâncuși, pentru 
care experiența artei eu
ropene a fost atît de im
portantă, dar care au ră
mas legați prin mii de fire 
de peisajul, de fondul stră
vechi al culturii și artei ro
mânești.

Istoria este necruțătoare 
pentru toate formele fără 
fond, pentru tot ce nu 
poartă pecetea autenticită
ții profunde. în cultură și 
artă lucrul acesta este cu 
atît mai valabil. Calea 
spre autenticitate, spre 
universalitate, trece în 
chipul cel mai firesc — 
ne-o arată figurile cele 
mai reprezentative ale is
toriei culturii — prin a- 
ceastă matcă, prin această 
formă interioară care e 
plăsmuită de istoria și cul
tura națională. Pentru a 
deveni sursă de energie și 
de inspirație, ele trebuie 
însă bine cunoscute, inte
grate organic în însăși fiin
ța artistului, a omului de 
cultură, înțelese prin pris
ma întregii experiențe 
culturale și filozofice a 
epocii. 

Pagină realizată de Andrei BĂLEANU, Radu CON» 
STANTINESCU.

nimentelor care alcătuiesc 
viața noastră de acum.

Dar pentru a te integra 
vieții actuale și a o re
flecta artistic, e necesar în 
primul rînd s-o cunoști, s-o 
studiezi temeinic și multi
lateral. Scriitorul, mereu 
în căutarea noului, a fap
telor interesante care să-i 
incite curiozitatea și să-i 
înaripeze imaginația, nu 
are nicăieri un cîmp de 
investigație mai larg și mai 
interesant decît în înseși 
realitățile contemporane ale 
patriei lui. Să mergi în 
mijlocul mulțimii de con
structori, care din „ano
nimi" îți vor deveni făpturi 
cunoscute, familiare. Să-ți 
devină prietene peisajele 
noi, industriale și agrare, 
ale multor colțuri de țară. 
Cifre și date „seci", dej; ga
zetă, să fie pentru line 
imagini fremătătoare. A- 
tunci entuziasmul, dragos
tea de patrie, atitudinea 
militantă se vor putea 
transforma în creație veri
tabilă, în emoție, în fru
musețe.

în epoca noastră, patrio
tismul intelectualului, al 
artistului înseamnă, cred, 
întărirea sau, în unele ca
zuri, refacerea punților 
care leagă cultura și arta 
de întreaga viață și istorie 
a colectivității naționale și, 
în același timp, de toate 
marile probleme, de toate 
ideile și cauzele drepte ale 
umanității. Patriotism în
seamnă desigur raportarea 
permanentă la o străveche 
tradiție, pentru a înălța 
edificiul culturii pe un te
ren trainic, dar în același 
timp efortul de a găsi 
punctul de convergență în
tre această tradiție multi
milenară și sensibilitatea 
și problematica contem
porană a epocii socialiste.

în jurul nostru, peisajul 
uman, social, urban, rural, 
industrial, agrar — și în
suși peisajul natural uma
nizat — se transformă atît 
de vertiginos îneît ochiul 
artistului nu poate să nu 
fie impresionat puternic. 
Reflectîndu-le, arta trebuie 
să devină ea însăși un in
strument activ al acestor 
prefaceri. Ne trebuie „Ro- 
mâniile revoluționare" de 
azi, cu un ecou la fel de 
amplu în inimi cum a avut 
tabloul Iui Rosenthal în 
epoca lui 1848. Ne trebuie 
„Coloanele infinite" de azi, 
cu o tot atît de mare forță 
de înălțare a oamenilor 
spre idealuri superioare. 
Epoca noastră iradiază idei 
nobile ; misiunea artistului 
e să găsească formele vii, 
moderne, sub care să le 
capteze, să le încredințeze 
veșniciei pietrei sau a cu
lorii.

în dialogul permanent cu 
arta și cultura modernă, un 
răspuns care să poarte pe
cetea autenticității, care să 
se situeze în contextul con
cret al istoriei, nu poate 
izvorî decît din cunoașterea 
de sine, din acea cunoaș
tere de sine pe care inte
lectualii, artiștii au datoria, 
în cadrul unui infinit pro
ces dialectic, s-o amplifice 
și s-o aprofundeze conti
nuu.

Datorăm de aceea vechii 
noastre culturi un efort de 
cercetare și studiere mai 
aplicată.

Datorăm societății noas
tre socialiste lucrări de mai 
amplă cuprindere, sinteze 
mai profund expresive, 
izvorîte din experiența 
noastră de viață, consonan
te cu marea epocă pe care 
o străbatem, elaborate cu 
toată seriozitatea și temei
nicia. Patriotismul nostru 
va fi, fără îndoială, judecat 
de viitorime în funcție de 
felul în care ne vom fi în
deplinit asemenea îndato
riri.
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Primul spectacol 
al Teatralul „Thalia" 

din Budapesta
Sala teatrului „Lucia Sturdza 

Bulandra" din Capitală a găzduit 
simbătă seara primul spectacol sus
ținut de colectivul cunoscutului 
teatru „Thalia" din Budapesta, 
aflat în aceste zile într-un turneu 
în țara noastră, în cadrul acordu
lui de colaborare culturală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară.

A fost prezentată piesa „Puișo
rul", lucrare a scriitorului clasic 
maghiar Moricz Zsigmond, în regia 
lui Karoly Kazimir, laureat al pre
miului „Kossuth".

La spectacol au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Virgil Cazacu, membru al

C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic. »

Au luat parte Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

In sală de aflau, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Spectacolul, ale cărui roluri prin
cipale au fost interpretate de Ka
roly Kovacs, Juci Komlos și Laszlo 
Keleti, artiști emeriți, s-a bucurat 
de un frumos succes.

Cei prezenți au aplaudat căldu
ros pe artiștii 'maghiari pentru ale
sele lor virtuți interpretative.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor le-a fost oferit un coș de flori.

(Agerpres)

Manifestări consacrate
zilei naționale a Bulgariei

La Casa de cultură din Giurgiu a 
avut loc simbătă seara o adunare 
festivă consacrată celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist. La adunare au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Exterhxî,’ numeroși muncitori, 
ingineri, tehnicieni și intelectuali 
din municipiul Giurgiu. Au fost pre- 
.zenți, de asemenea, Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria în 
România, și membri ai ambasadei.

Despre, semnificația zilei naționale 
a R. ' , Bulgaria a vorbit Dumitru 
Boriga, președintele Comitetului 
pentru cultură și artă al județului 
Ilfov. în perioada care a trecut de 
la memorabilele evenimente din sep
tembrie 1944, a spus vorbitorul, po
porul bulgar, muncind cu hărnicie 
și entuziasm, sub conducerea parti
dului comunist, a obținut realizări 
de seamă pe plan economic și social- 
cultural, care au determinat trans
formarea Bulgariei într-o țară in- 
dustrial-agrară prosperă, cu un po
tențial economic ridicat. Legăturile 
de prietenie dintre popoarele român 
și bulgar, a subliniat vorbitorul, au 
rădăcini adinei în trecutul istoric. 
Trăind alături, animate de aceleași 
aspirații spre neatirnare și afirma
rea ființei lor naționale, cele două 
popoare s-au legat de-a lungul 
timpului prin puternice sentimente 
de simpatie și solidaritate.

A vorbit apoi Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu.-.. 
reșttț care a arătat .că eliberarea 
Bulgariei a fost încununarea unei 
lupte grele și îndelungate, dusă de 
poporul bulgar sub conducerea parti
dului comunist. în lupta sa eroică 
și plină de abnegație pentru elibe
rarea socială, a spus în continuare 
vorbitorul, poporul bulgar a primit

un ajutor hotărîtor din partea arma
tei sovietice, care, prin nimicirea 
hitlerismului, a creat condiții favora
bile pentru victoria noastră.

Referindu-se la prietenia dintre 
poporul român și poporul bulgar, 
ambasadorul Gheorghi Bogdanov a 
spus : Orașul Giurgiu este martor și 
participant al frăției seculare dintre 
cele două popoare ale noastre, mar
torul relațiilor noastre frățești din 
era socialismului. Exprimăm și cu 
acest prilej dorința și hotărîrea po
porului bulgar și a Partidului Comu
nist Bulgar de a dezvolta în conti
nuare colaborarea și relațiile frățești 
cu poporul român, cu Partidul Co
munist Român, în toate domeniile 
vieții. Sîntem convinși că relațiile 
statornicite între popoarele noastre 
vor constitui o contribuție Ia menți
nerea și dezvoltarea unității dintre 
țările socialiste, pentru unitatea din
tre partidele comuniste.

în încheierea adunării festive a 
rulat filmul artistic „Ocolul* 1, pro
ducție a studiourilor din R. P. Bul
garia.

★

Cu același prilej, la cooperativa 
agricolă de producție „Prietenia ro- 
mâno-bulgară“ din comuna Ceacu, 
județul Ialomița, a avut loc o adu
nare la care au luat parte reprezen
tanți ai organelor județene de partid 
și de stat, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, numeroși cooperatori, me- 
canizatpri și intelectuali din comună. 
..Despre realizările obținute de Re

publica Populară Bulgaria pe dru
mul construcției socialiste și despre 
legăturile trainice de prietenie care 
leagă cele două partide și popoare 
au vorbit ing. Vasile Neagu, pre
ședintele cooperativei, și Iordan Ka- 
laidjiev, secretar al ambasadei R. P. 
Eulgaria la București, (Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII GUVERNAMENTALE 
DIN REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, simbătă 
Seara a sosit în Capitală o delega
ție guvernamentală din Republica 
Africa Centrală, condusă de Louis 
Alșzoula, ministrul economiei na
ționale. Din delegație mai fac parte 
Kombot Naguemon, ministrul dez
voltării, Thimotee Malendoma, mi
nistrul foștilor combatanți, și alte 
persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost întîmpinată de Du
mitru Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Gheorghe Codreanu, 
adjunct al ministrului minelor, 
Gheorghe Dobrâ, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, de funcționari superiori 
din M.A.E., Ministerul Comerțului 
Exterior și din alte ministere.

(Agerpres)

Colocviul internațional de la 

Mamaia și-a încheiat lucrările
Simbătă au luat sfîrșit la Mamaia 

lucrările colocviului internațional cu 
tema „Sursele arheologice ale civili
zației europene", organizat de 
UNESCO, Asociația internațională 
de studii sud-est europene și Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia. La lucrări au participat spe
cialiști de prestigiu în dome
niul arheologiei din mai multe 
țări europene. Colocviul a abor
dat problemele genezei civiliza-

■«■.l.l!.!!—— —

înhumarea regizorului 
Victor lliu

țiilor europene și ale unității lor în 
diversitate, în lumina ultimelor cer
cetări arheologice. Rapoartele pre
zentate de eminenți specialiști asupra 
civilizațiilor greacă, romană, slavă, 
scandinavă etc au permis un fertil 
schimb de idei între participanți.

Rapoartele privind exponenta pon
tică și civilizația daco-romană ca și 
excursiile la monumentele arheolo
gice din țară au dat posibilitate spe
cialiștilor străini să cunoască și să 
aprecieze direct rezultatele obținute 
de arheologii români. La ședința de 
închidere a colocviului au luat cu- 
vîntul : prof. Ranuccio Bianchi- 
Bandinelli, dl. Moenis Taha-Hussein,
reprezentantul directorului 
al UNESCO, și acad. Em. 
rachi, secretar general al 
ției internaționale de studii
europene.

Două decenii de la întemeierea
DE TOVARASOL HEIKSE BilIHESn ! Republicii Populare Demociaie Coreeneu

->

Sîmbătă după-amiază a plecat 
spre Mexic o delegație guverna
mentală română, condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care, la invitația guvernului 
mexican, va face o vizită în această 
țară. |

Delegația va vizita, de asemenea, 
la invitația guvernelor respective, 
și alte țări din America Latină, 
printre care : Venezuela, Columbia, 
Chile, Peru, Uruguay.

Din delegație fac parte Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Grigore 
Bărgăoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, 
Ion Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, precum și reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai unor ministere și instituții cen
trale economice.

Cu prilejul vizitei în țări ale A- 
mericii Latine, delegația guverna-

mentală română va purta convor
biri cu reprezentanții guvernelor, 
precum și cu cercuri de afaceri 
din țările respective, în vederea 
dezvoltării schimburilor comerciale 
și a colaborării economice și teh
nice dintre România și aceste țări.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn
tului, Ion Drăgan, secretar general 
al Consiliului de Miniștri, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți însărcinații cu 
afaceri .................. ~
Rolando
Rafael A Leon Morales — Vene
zuela, Juan Carlos Nadal Jaume — 
Republica Orientală a Uruguayu- 
lui, și Orlando Pazzi — Argentina. 

(Agerpres)

ale socialismului

ad-interim la București 
Stein — Republica Chile,

relațiilor României
♦ ■

Interviu acordat de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ziarului „Scînteia"

«
înainte de a părăsi Bucureștiul pentru a întreprinde o călătorie 

în unele țări din America Latină, tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a răspuns la întrebările 
puse de un redactor al ziarului „Scînteia". ,

— Vă rugăm să ne spuneți care 
este scopul vizitei delegației ?

— Delegația guvernamentală ro
mână întreprinde o vizită în unele 
țări latino-americane ca urmare a 
invitației guvernelor țărilor respec
tive. Vor fi vizitate mai multe țări, 
printre care Mexic, Venezuela, Co
lumbia, Peru, Chile, Uruguay. Scopul 
vizitei este de a purta convorbiri cu 
reprezentanții guvernelor, precum și 
cu reprezentanții vieții economice 
din aceste țări în vederea explorării 
posibilităților de dezvoltare a 
schimburilor comerciale, de a- 
dîncire a colaborării și coope
rării economice. Cred că există posi
bilități neexplorate încă de colabo
rare în numeroase domenii economi
ce de interes reciproc. Contactele 
stabilite pînă în prezent cu o se
rie de țări din această regiune 
s-au soldat cu anumite progrese în 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre România și țările respective, au 
contribuit la creșterea schimburilor 
comerciale, în special în cursul ulti
mului an. Posibilitățile existente 
sînt-însă departe de a fi epuizate. 
Semnificativ în acest sens este fap
tul că numeroși reprezentanți ai ță
rilor latino-americane, oameni po
litici Și de afaceri, se pronunță pen
tru lărgirea relațiilor economice cu 
România. România este, la rîndul ei, 
interesată în dezvoltarea relațiilor 
sale economice cu aceste țări. Ex
tinderea acestor relații este determi
nată de dezvoltarea într-un 
susținut a economiei naționale.

general 
Condu- 
Asocia- 
sud-est

(Agerpres)

ritm 
______ _ ____ , . de 
existenta în țara noastră a unei 
industrii moderne, în plin progres, și 
a unei agriculturi în continuă dez
voltare și modernizare. România 
dispune, de asemenea, de importante 
resurse naturale și de un potențial 
tehnico-științific, constînd în nume
roasele sale cadre de înaltă califi
care.

In ciuda distanțelor geografice din
tre țara noastră și țările Americii 
Latine pe care le vom vizita, a deo
sebirilor dintre orînduirea lor poli
tică și socială, există o serie întrea
gă de factori care pledează în fa
voarea lărgirii relațiilor economice, a . 
căutării celor mai potrivite forme de 
colaborare și cooperare economică. 
Contactele pe care le vom avea cu 
reprezentanții acestor țări, cu com
paniile economice vor permite, spe
răm, nu numai o evaluare a posibili
tăților de care dispun ambele părți, 
ci și stabilirea unor legături econo
mice permanente, în avantajul reci
proc.

— Care este semnificația vizitei dv. 
în contextul relațiilor externe ale 
României ?

O preocupare permanentă a parti
dului și statului nostru pe plan ex
tern o constituie dezvoltarea și întă
rirea relațiilor de colaborare multi
laterală cu toate țările socialiste. Ro
mânia depune eforturi susținute pen
tru amplificarea continuă a relațiilor 
ei cu statele ce făuresc noua orîn- 
duire, conștientă de faptul că aceste 
relații favorizează dezvoltarea tu
turor țărilor, îmbină interesele fie
cărei țări cu interesele sistemului 
socialist mondial.

Totodată, țara noastră își dezvoltă 
relațiile cu țările în curs de dezvol-

tare, cu toate țările. Prin contactele 
multiple și prin conlucrarea di
rectă pe care 
ceste relații se 
mult ca factor important al unei 
mai bune cunoașteri reciproce, al
sporirii încrederii între popoare, con
stituie un fundament material al 
conviețuirii statelor. România con
sideră că o condiție esențială a dez
voltării relațiilor economice cu ori
care altă țară o constituie respecta
rea cu neabătută, consecvență a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității depline în 
drepturi și avantajului reciproc. Țara 
noastră pune cu fermitate aceste 
principii la baza relațiilor multilate
rale cu toâte statele, militează pen
tru recunoașterea dreptului tuturor 
popoarelor de a-și stabili calea de 
dezvoltare conform voinței lor, con- 
siderînd că aceasta este o premisă 
indispensabilă pentru —“------
consolidarea păcii 
ternaționale.

Colaborarea și 
niei cu tinerele 
Africa, precum și 
Latine se extind cu fiecare an. Vo- B 
lumul total al schimburilor co- a 
merciale ale României cu țările în H 
curs de dezvoltare a înregistrat în lj 
1967 o creștere de peste 3 ori în com- u 
parație cu nivelul realizat în anul « 
1960. Dorința țării noastre de a-și adu- H 
ce aportul, pe măsura posibilităților U 
sale, la desfășurarea procesului de ° 
dezvoltare economică a țărilor în Ej 
curs de dezvoltare își găsește oglin- H 
direa nu numai în stabilirea cu a- “ 
cestea a unei colaborări rodnice, pe H 
baza avantajului reciproc, ci și în H 
străduința de a folosi dezbaterile din Q 
organizațiile internaționale ca prilej ™ 
pentru extinderea ideii cooperării B 
economice, științifice și tehnice. Nu M 
o dată reprezentanți ai României au “ 
propus în aceste foruri forme 13 
de colaborare care, după pă- 1 
rerea noastră, corespund necesități- a 
lor de dezvoltare și diversificare a n 
economiei naționale a respectivelor ra 
țări. în acest sens este edificator fap- Fa 
tul că la Conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) R 
de la Geneva din 1964 a fost adop- M 
tată și o recomandare inițiată de țara U 
noastră, referitoare la cooperarea ra 
în scopul industrializării țărilor în N 
curs de dezvoltare, prin livrarea către g 
aceste țări de echipament industrial 
pe credit și rambursarea creditului R 
prin cote-părți din producția obți- Ij 
nută de țările respective. La cea de ti 
a doua Conferință a Națiunilor U- » 
nite pentru comerț și dezvoltare de N 
la New Delhi, delegația română a g 
prezentat un memorandum cu privire _ 
la promovarea formelor moderne de n 
cooperare economică internațională, g

Vizita 
în mai 
tine va 
firmare 
politica

le presupun, a- 
afirmă tot mai

apărarea și 
și securității in-
cooperarea Româ- 
state ■ din Asia și 
cu țările Americii

pe care o vom întreprinde " 
multe țări ale Americii La- R 
prilejui, fără îndoială, o rea- fi 
a principiilor care călăuzesc B 

r____  economică externă a Româ- »
niei, a dorinței sale de a-și intensi- j] 
fica aportul la schimbul internat.io- g 
nai de bunuri materiale, de a dez
volta colaborarea cu toate țările, in- Lj 
diferent de sistemul lor social-poli- H 
tic. în aceasta constă semnificația “ 
vizitei pe care delegația guverna- n 
mentală română o întreprinde în H 
unele țări latino-americane. §

S O călătorie pe meleagurile îndepăr- 
n tatei Țări a dimineții liniștite, menită 
Bsă îmbogățească cunoștințele despre 

preocupările și realizările poporului co
reean prieten în munca sa de construcție 
a societății socialiste, nu poate fi aștep- 

0 tată de oameni de cultură decît cu 
a foarte mare interes. Cu un asemenea 

interes și-a făcut cu cîteva săptămîni în 
H urmă vizita sa în Coreea delegația cul- 
| turală românească, la care a participat 
Bși semnatarul acestor rînduri.

Dorința noastră de a surprinde aspecte 
cît mai sugestive ale activității poporului 

_ coreean, în deplinătatea efervescenței 
Lj sale creatoare, a fost favorizată prin fap- 
H tul că această călătorie a avut loc în 
_ preajma aniversării memorabilului eveni- 
H ment petrecut cu douăzeci de ani în 
g urmă în istoria poporului coreean — 
n proclamarea Republicii Populare Demo- 
|1 erate Coreene. Ca atare, în întîmpinarea 
g zilei de 9 septembrie — ziua sărbă- 
„ torii naționale a Coreei populare — am 
H fost martorii puternicului avînt patriotic 
g și în muncă al colectivelor de oameni 
,, din uzine, de pe șantiere, din instituții, 
H oameni hotărîți să se depășească pe 
g sine și să-și îndeplinească’sarcinile de 
n plan pe anul în curs pînă la data ani- 
0 versării.
| Călătorul sosit la Phenian, capitala 
cp R.P.D. Coreene, își dă seama de la 
H început că se află înfr-un oraș modern. 
[Ț Întreg ansamblul de construcții — însu
ra mînd blocurile de locuințe, clădirile in
ft stifuțiilor de cultură și artă, instituțiilor 
H de stat, uzinelor și fabricilor — este o 
n realizare a vremurilor noastre. De pe 
H dealul' Morambon, situat într-o parte a 
B «Orașului, peisajul arhitectural al capitalei 

coreene se înfățișează în toată amploa
rea lui.

Natura a dăruit această țară cu fru
museți și bogății, pe care poporul co
reean, sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, izbutește să 
succes 
nomiei 
risiice

Am
națională permanentă din Phenian, care 
înfățișează' marile realizări obținute de 
poporul coreean în dezvoltarea indus
triei și agriculturii. Expoziția reflectă larg 
succesele deosebite dobîndite de po
porul coreean în ramurile de bază ale 
economiei naționale, cum sînt industriile 
metalurgică, constructoare de mașini, 
energetică, chimică. Sala consacrată in
dustriei grele cuprinde numeroase ma- 
șini-unelte moderne produse în R.P.D. 
Coreeană — strunguri de diferite tipuri 
— mecanice, verticale, universale, strun
guri automate cu programare etc., ca și 
motoare, prese, aparate optice și multe 
alte produse. Mai pot fi văzute produse 
care ilustrează rezultatele obținute în 
producția de oțeluri, de cărămizi refrac
tare pentru furnale — produs ce se 
bucură de o largă apreciere și în alte 
țări — de îngrășăminte azotoase, de 
motoare. Se dezvoltă totodată producția 
proprie de mașini și camioane. O gamă 
largă de exponate — ceasuri, reșouri, 
genți, geamantane, ceramică, instrumen
te muzicale, stilouri, articole felurite din 
mase plastice, încălțăminte, țesături, 
obiecte de artizanat și altele oglindesc 
realizările industriei ușoare.

Potrivit datelor statistice globale, în 
decurs de 20 de ani (1946—1966) va
loarea totală a producției industriale a 
Coreei populare a crescut de peste 40 
de ori, în acest an fiind prevăzut un 
spor de 24 la șută față de anul trecut.

Aceeași linie de dezvoltare ascen
dentă caracterizează și situația din agri
cultură. Ca urmare a transformării socia
liste a agriculturii, ca și a lucrărilor de 
hidroameliorații, a procesului de meca
nizare și chimizare aflat în continuu pro
gres, producția cerealieră a țării este 
în prezent de două ori mai mare decît 
înainte de eliberare.

Pe harnicii țărani coreeni i-am văzut, 
de altfel, în repetate rînduri, lucrînd pe 
plantațiile de orez, în cursul călătoriei 
noastre. Sfrăbătînd numeroase safe, am 
putut constata că locuințele sînt con
struite, în majoritatea lor, recent, țigla 
grea de azbest înlocuind aproape cu 
totul acoperișurile din paie, caracteris
tice în trecut. Potrivit datelor ce ne-au 
fost puse la îndemînă de gazde, peste 
98 la sută din satele țării sînt astăzi elec
trificate.

O preocupare plină de grijă mani
festă conducerea de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene pentru instruirea tinere
tului și pregătirea lui multilaterală pen
tru viață, pentru a fi cît mai folositor 
patriei socialiste. Iar această pregătire 
începe de la o vîrstă fragedă. Aș da 
ca exemplu Palatul pionierilor, construit 
în 1960—1963, considerat ca una din 
cele mai frecventate instituții ale ora
șului Phenian. Mii de pionieri și elevi 
participă activ, în fiece zi, la activitățile 
extrem de variate ce se desfășoară aici. 
Concepută ca o școală complexă care 
să îmbine însușirea științei cu educația 
morală și cea fizică, această instituție 
dispune de circa 500 de săli pentru ac
tivități felurite, suprafața tuturor încăpe
rilor însumînd aproximativ 50 000 de 
metri pătrați. Ea are, de asemenea, o

sală de sport cu locuri pentru o mie 
de spectatori, un teatru modern .cu 1 300 
de locuri, o bibliotecă cu peste 100 000 
de volume etc. Aici, generația ce se 
ridică se bucură din plin de îndruma
rea competentă a unor profesori de 
specialitate în diferite domenii. Am 
încercat o vie satisfacție și aici, ca și 
în tabăra de pionieri din orașul Won
san, cînd micile noastre gazde ne-au 
relatat ■tu însuflețire cele învățate des
pre România, despre viața nouă din 
fara noastră și ne-au rugat să trans
mitem salutul lor prietenesc pionierilor 
din România.

Vizita făcută la Universitatea „Kim Ir 
Sen" ne-a oferit prilejul să cunoaștem 
mai îndeaproape viața și activitatea stu
denților coreeni. Astăzi, această uni
versitate frecventată de aproximativ 
12 000 de studenți are 12 facultăți, din 
care 6 de științe ale naturii și 6 de științe 
sociale, 80 de catedre și 10 institute de 
cercetare cu 50 de laboratoare. Alături 
de vechea clădire a universității se ri
dică noul edificiu construit în anul 1964, 
care dispune de mai multe corpuri de 
clădiri în care funcționează 4 facultăți 
— de fizică, științe naturale, geografie, 
geologie. Se preconizează construirea, 
într-un viitor apropiat; de noi clădiri 
pentru celelalte facultăți, inclusiv pentru 
cele de științe sociale.

Am admirat în decursul călătoriei 
noastre priveliști naturale de o rară 
frumusețe. O deosebită impresie ne-a 
făcut zona de litoral de la Wonsan. 
Aci, în vecinătatea mării și a plajei cu

nisip fin se înaljă dealuri acoperite cu 
păduri dese de pini. De pe pagoda re
cent construită pe muntele Cian-dîk- 
san se vede așa-numita „Grădină din
tre pini”, unde o modernă clădire ser
vește drept casă de odihnă oamenilor 
muncii.

Adînc se-ntipărește în memorie călă
toria în munfii de diamant, vestifii munți 
Kîmgansan, al căror farmec a fost cînfat 
de-a lungul veacurilor de multi poefi 
coreeni.

Am părăsit fara prietenă păsfrînd vil 
în amintire cele văzute, activitatea con
structivă a oamenilor, avîniul și realiză
rile lor în muncă, încrederea lor în jus- 
tefea drumului pe care îi călăuzește Par
tidul Muncii, în înflorirea continuă a pa
triei lor pe calea socialismului.

Poporul nostru urmărește cu profundă 
simpatie munca poporului coreean de
dicată edificării noii orînduiri și se 
bucură sincer de toate realizările sale, 
între Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Coreea
nă există trainice relații de prietenie și 
colaborare frățească, a căror dezvoltare 
și adîncire continuă servește intereselor 
ambelor popoare, cauzei socialismului 
și păcii.

Cu ocazia sărbătorii naționale a R.P.D. 
Coreene, poporul român adresează po
porului frate coreean cele mai vii urări 
de succes în opera de construire a so
cialismului, în realizarea aspirațiilor sale 
spre unificarea patriei.

Dr. Ion VLĂDUJIU. J
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le pună cu 
spus că eco- 
sînt caracte- 
dezvoltare.

în valoare. Trebuie
R.P.D. Coreene îi 

ritmurile înalte de 
vizitat cu viu interes Expozijia

La cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-coreeană" 
din comuna Făcăeni, județul Ialo
mița, a avut loc sîmbătă după- 
amiază o adunare consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a întemeierii 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Au luat parte reprezentanți ai Mi-' 
, nisterului Afacerilor Externe, ai or

ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși cooperatori. Au fost de față 
Kim The Hi, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, și membri ai 
ambasadei.

Despre importanța acestui eveni
ment a vorbit Toma Dimache, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție, care a relevat succesele 
însemnate obținute de poporul co
reean în cele două decenii, sub con
ducerea Partidului Muncii din Coreea, 
în dezvoltarea economiei naționale, 
învățămîntului, științei, culturii și 
artei. în numele cooperatorilor din 
comuna Făcăeni, a spus vorbitorul, 
adresăm poporului coreean Un cald 
salut cu prilejul sărbătorii sale și 
urarea să obțină noi și importante 
succese în opera de construire a so
cialismului.

A luat apoi cuvîntul Kim The Hi, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care, după ce a transmis 
cooperatorilor din Făcăeni salutul co
operatorilor de la cooperativa „Prie
tenia coreeano-română" din comuna 
Sambon, a spus : întemeierea R.P.D. 
Coreene în urmă cu 20 de ani a 
constituit înfăptuirea năzuințelor se
culare ale poporului coreean. Ea este 
rezultatul luptelor grele 
gate duse de comuniștii 
întregul popor pentru 
patriei și independenței 
Referindu-se la prietenia dintre po-

porul român și poporul coreean, vor
bitorul a relevat că cele două po
poare, deși se află la mare distanță 
unul de altul, sînt legate printr-o 
strînsă prietenie, datorită țelurilor și 
năzuințelor lor comune. Poporul co
reean — a spus vorbitorul — nu 
uită sprijinul material și moral a- 
cordat de poporul român în lupta 
sa împotriva agresiunii americane și 
apoi în perioada grea de după 
război. Astfel de relații frățești ba
zate pe principiile internaționalis
mului proletar corespund pe deplin 
intereselor ambelor noastre popoare 
și intereselor întregului lagăr socia
list.

In încheiere a fost prezentat fil
mul artistic „Fluviul curge", pro
ducție a studiourilor din R.P.D. Co
reeană.

★

și îndelun- 
coreeni, de 
restaurarea 

naționale.

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a fost organizată, la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S.,, o expoziție de 
fotografii cu tema „A XX-a aniver
sare a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene". Sînt înfățișate 
aspecte din viața și munca poporului 
coreean, realizările obținute în cei 20 
de ani în dezvoltarea economiei, ști
inței și culturii, în ridicarea nive
lului de viață al oamenilor muncii, 
precum și momente din lupta dusă 
pentru unificarea pașnică și demo
cratică a țării.

La vernisaj, care a avut loc sîm
bătă dimineața, au asistat Vasile Gli-

PHENIAN 7 (Agerpres). — La 
7 septembrie, la Phenian s-a organi
zat o adunare festivă consacrată ce
lei de-a 20-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Democrate 
Coreene. Au participat Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat, oameni 
ai muncii; numeroase delegații 
străine sosite la Phenian pentru a 
lua parte la această sărbătoare. Din 
partea Republicii Socialiste Româ
nia a participat o delegație guver
namentală condusă de tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Cuvîntul de deschidere a -fost rostit 
de Țoi En Ghen, președintele Pre-

★
O adunare consacrată aceluiași e- 

veniment a avut loc în sala Casei 
de cultură a municipiului Tirgoviște.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
un numeros public.

Au fost de față membri ai amba
sadei R. P. D. Coreene la București.

Despre marea sărbătoare a. po
porului coreean a vorbit tovarășul 
Gheorghe Vlad, secretar al Comite
tului municipal Tirgoviște al P.C.R. 
Vorbitorul s-a referit la succesele 
obținute de oamenii muncii din 
R. P. D. Coreeană sub conducerea 
Partidului Muncii, a Comitetului său 
Central, în frunte eu tovarășul 
Ir Sen, în opera de construire a 
ficiului orînduirii socialiste.

In încheierea adunării a 
zentat filmul „Sărbătoarea

Kim 
edi-

fost pre- 
Coreei".

★

afacerilorga, adjunct al ministrului 
externe, Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, oa
meni de știință și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți membrii ambasa
dei R.P.D. Coreene și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați în Ro
mânia.

La deschiderea expoziției au r.ostit 
cuvîntări Alecu Costică. vicepreșe
dinte ale I.R.R.C.S., și Kim The Hi, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

w (Agerpres)

V

zidiului Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene.

Raportul la adunarea festivă a fost 
prezentat de tovarășul Kim Ir Sen. 
Vorbitorul s-a referit la drumul 
parcurs de poporul coreean în cei 
20 de ani oare au trecut de la în
ființarea R. P. D. Coreene, reliefînd 
succesele obținute în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, învățămîntului 
și culturii și, pe această bază, în ri
dicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii. O parte însemnată a cu- 
vîntării a fost consacrată sarcinilor 
în domeniul consolidării și dezvol
tării în continuare a sistemului so
cialist în R. P. D. Coreeană, luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
unificarea patriei.

Sîmbătă la amiază a avut Ioc în
humarea regizorului Victor lliu, 
președintele Asociației cineaștilor 
din Republica Socialistă România, 
unul dintre pionierii cinematogra
fiei românești.

în cursul dimineții, la Casa ar
tiștilor dramatici, lirici și instru
mentiști din Capitală, numeroși co
legi, prieteni, cineaști și alți oa
meni de artă și cultură au adus un 
ultim omagiu celui dispărut.

La adunarea de doliu au fost evo
cate viața și activitatea artistică a 
celui dispărut, ale cărui creații au 
contribuit la dezvoltarea unei cine
matografii naționale care să expri
me istoria, lupta și spiritul poporu
lui român.

(Agerpres)

Cronica ziBei
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Delegația culturală din R. D. Viet
nam, condusă de Cu Huy Can, ad
junct al ministrului culturii, care vi
zitează România în cadrul planului 
de colaborare culturală dintre cele 
două țări, a fost primită sîmbătă la 
amiază de Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

La întrevedere au asistat Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, și 
reprezentanți ai ambasadei R. D. 
Vietnam la București.

în cinstea oaspeților vietnamezi, 
Vasile Dinu a oferit în aceeași zi o

masă în saloanele restaurantului 
„Pescăruș".

★
Zilele acestea a plecat în Republi

ca Democrată Germană o delegație 
a Comitetului foștilor deținuți an
tifasciști din Republica Socialistă 
România, condusă de tovarășul Val
ter Roman. Din delegație mai fac 
parte tovarășii Mețiu Ion și Oprișan 
Nicolae, membri ai comitetului, care 
vor participa la comemorarea Zilei 
internaționale a victimelor terorii 
fasciste și a Zilei de luptă împotri
va fascismului și a războiului.

Totodată, delegația va participa la 
inaugurarea Monumentului antifas

ciștilor germani care au căzut în 
Spania în timpul războiului națio- 
nal-revoluționar din anii 1936—1939.

★
La invitația Comitetului de stat 

pentru probleme de organizare și sa
larizare, între 31 august și 7 septem
brie ne-a vizitat țara dl. John Grat- 
wick, directorul general al Organiza
ției de consultanți „Urwick Orr and 
Partners Ltd" din Anglia. Cu această 
ocazie, oaspetele a avut un schimb 
de păreri cu specialiști români în 
probleme de conducere, de organi
zare a producției și a muncii și de 
perfecționare a cadrelor. El a vizitat 
Centrul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere din întreprin
deri de la Otopeni și a ținut două 
conferințe.

Dl. J. Gratwick a fost primit de 
președintele Comitetului de stat pen

tru probleme de organizare și sala
rizare, Petre Lupu, cu oare a avut 
un schimb de păreri.

A
Delegația parlamentară olandeză 

condusă de G. M. Nederhorst, vice
președinte al celei de-a doua camere 
a Statelor Generale, și-a continuat 
sîmbătă vizita în județul Dolj. Oas
peții au vizitat I.Ă.S. Segarcea și 
I.A.S. Robănești.

în cursul aceleiași zile au mai fost 
vizitate noul cartier de locuințe și 
Parcul poporului din orașul Cra
iova.

Seara, președintele Consiliului 
popular județean Dolj, «Gheorghe 
Petrescu, a oferit o masă în cinstea 
oaspeților.

în timpul călătoriei, membrii dele
gației parlamentare olandeze au fost 
însoțiți de prof. univ. Tudor Ionescu

și C. Paraschivescu-Bălăceanu, de- 
putați în M.A.N., precum și de Jonk- 
heer Dirk van Eysinga, ambasadorul 
Olandei la București. •

★
Sîmbătă 7 septembrie 1968, a ple

cat în Republica Federală a Germa
niei o delegație a Comitetului foști
lor deținuți antifasciști din Repu
blica Socialistă România, condusă 
de tovarășul Gheorghe Vasilichi, 
membru al comitetului, fost deținut 
în lagărul de concentrare de la 
Dachau, pentru a participa la inau
gurarea Monumentului internațio
nal, construit și cu contribuția tării 
noastre, inaugurare ce va avea loc 
duminică 8 septembrie 1968.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9, 10 și 11 septembrie. în țară : Vre
me relativ frumoasă, mai ales în a 
doua parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi izolate. 
Vîntul va sufla slab, pînă la potri
vit, predominînd din nord și nord- 
est. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 18 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 grade. în Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă, cu 
cerul variabil. Ploi slabe se vor sem
nala mai ales la începutul intervalu
lui. Vînt slab, pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura ușor varia
bilă.
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VIETNAMUL DE SUD

Victorii ale forțelor 
patriotice

Comunicat al comandamentului F. N. E.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
DIN CONGO

»

(BRAZZAVILLE)
A FOST DECRETATĂ 0 AM
NISTIE GENERALĂ PENTRU 
DETINUTII POLITICI

Ședința Prezidiului C. C. 
al P. C. din Cehoslovacia

SAIGON 7 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat al comandamentului 
forțelor armate populare din Viet
namul de sud, citat de agenția 
V.N.A., se arată că 62 000 militari 
inamici au^fost scoși din luptă în 
cursul lunii august. In aceeași 
perioadă au fost atacate de 
către patrioți 30 de orașe, 100 
de sate și peste 30 de ae
rodromuri. La Saigon, Cholon, 
Gia Dinh, deși forțele americane 
și guvernamentale amplasaseră 
o puternică centură de protec
ție, au avut loc numeroase acțiuni 
ofensive ale patrioților împotriva 
unor obiective militare nevralgice, 
împotriva aerodromurilor, cheiuri- 
lor și antrepozitelor dușmane. în 
ceea ce privește materialul de 
război, în luna august, forțele pa
triotice au distrus peste 1 000 de 
vehicule militare, dintre care 800 
tancuri și blindate, aproximativ 
100 tunuri și 25 de importante de
pozite logistice. De asemenea, au 
fost distruse sau avariate pestt 
100 de nave și alte ambarcațiuni 
militare.

„Aceste victorii, continuă comu
nicatul, prezintă manifestarea for
ței crescînde a Frontului Național 
de Eliberare și a populației sud- 
vietnameze. în luna august, Alian
ța Forțelor naționale, democratice 
și pașnice din Vietnam a dobîndit 
noi adepți, în special în rîndul 
intelectualilor, studenților și mi
cilor negustori. O serie de func

ționari patrioți din rîndul armatei 
și administrației saigoneze s-au a- 
lăturat, de asemenea, marelui bloc 
de uniune națională împotriva a- 
gre,sorilor americani./

GENEVA

Sesiunea Consiliului 
pentru comerț 
si dezvoltare
7

Propunerea delegatului român
GENEVA 7. — Corespondentul 

Agerpres, Horia Liman, transmite : 
în cadrul celei de-a 7-a Sesiuni 
a Consiliului pentru comerț și 
dezvoltare al U.N.C.T.A.D. (Confe
rința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare), delegatul ro
mân, Victor Aldea, a propus 
să se acționeze, în continuare, 
în vederea conjugării eforturilor 
U.N.C.T.A.D.—G.A.T.T. în toate 
domeniile în care interesele, preo
cupările și mandatele lor sînt 
identice sau paralele. El a relevat 
importanța creării Centrului co
mun al U.N.C.T.A.D.—G.A.T.T. 
pentru comerț internațional.

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat la Brazza
ville, o delegație reprezentînd 
Consiliul Național al Revoluției, 
conducă de Ambrosie Nouamaza- 
baye, membru al direcțiunii aces
tui organism, a plecat la Kinshasa 
pentru a examina cu oficialitățile 
din această țară posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor reciproce.

Pe de altă parte, postul de radio 
„Vocea revoluției congoleze" a 
anunțat că primul ministru, Alfred 
Raoul, care, după demisia lui 
Massamba Debat, exercită provizo
riu și funcția de șef de stat, a sem
nat un decret cu privire la amnis
tierea generală a deținuților poli
tici. După cum a precizat postul 
de radio, toți deținuții politici care 
au fost condamnați pînă la 15 au
gust 1968 vor fi puși în libertate 
imediat. De această amnistie vor 
beneficia, de asemenea, toate per
soanele condamnate în contumacie 
pe motive politice, dacă ele s-au 
reîntors în țară pînă la data emi
terii decretului și s-au prezentat 
autorităților.

în urma hotărîrii Consiliului 
Național al Revoluției, în zilele de 
9 și 10 septembrie la Brazzaville 
își va desfășura lucrările confe
rința cadrelor sindicale din Congo. 
La această reuniune se va form tu» 
conducerea națională 
sindicatelor, care va 
greșul confederației 
sindicatelor.

PRAGA 7 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., vineri 
a avut loc prima ședință a Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ales la Plenara din 31 
august a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a con
statat că sensul principal lai acțiu
nii partidului, după încheierea 
acordului de la Moscova și în le
gătură cu normalizarea situației din 
R. S. Cehoslovacă, constă în reali
zarea consecventă a hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.C. din 31 august 
1968. Este imperios necesar să se 
înțeleagă în mod just realitatea 
politică din țară în așa fel îneît 
să fie realizate în unitate preve
derile acordului încheiat de dele
gația cehoslovacă la Moscova, să

fie create condiții pentru plecarea 
treptată a trupelor, normalizarea 
situației politice și economice în 
țară și concomitent să fie luate și 

"pe mai departe măsuri concrete, 
care decurg din linia politică de 
după ianuarie a partidului, Cel 
mai important lucru îl constituie în 
prezent unitatea partidului și po
litica activă deschisă a Frontului 
Național în problemele fundamen
tale ale evoluției pe mai departe 
a Cehoslovaciei.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a adoptat 
textul unei scrisori ce va fi difu
zată tuturor organizațiilor de bază 
ale partidului și a dezbătut pro
iectul cu privire la .pregătirile or
ganizatorice și de conținut ale Con
gresului de constituire a Partidului 
Comunist din Cehia.

comuniste și muncitorești

agențiile de presă
Veliko Vlnhovici, mem

bru ui Prezidiului C.C. ui 
U.C.I. și Niaz Dizdarevici, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I. au avut sîmbătă convorbiri la 
Belgrad cu Carlo Gailluzi, membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian, transmite agenția Taniug.

Cel de-ai IX-Iea Congres 
al sindicatului vest-german al munci
torilor din industria metalurgică, care 
s-a întrunit la Munchen, a cerut gu
vernului să interzică Partidul național- 
democrat, organizație politică de extre
mă dreaptă și ziarul de tendință neo- ' 
nazistă „Deutsche National-und Sol- 
datenzeitung". Mai mulți participanți

la congref s-au pronunțat pentru lega
lizarea Partidului Comunist din Ger
mania.

Comitetul .Executiv și Bi
roul Politic al Federației 
Stîngii au luat în discuție moda
litățile de fuzionare a celor trei for
mațiuni politice care o compun (so
cialiștii, radicalii și membri ai clubu
rilor republicane). Partidul Socialist 
(S.F.I.O.) și Convenția cluburilor re
publicane s-au pronunțat pentru fu
zionare între ei în vederea formării 
unui nou partid, Partidul Democrat 
Socialist din Franța. Radicalii au for
mulat rezerve față de fuziunea totală 
ținînd să-și păstreze mai departe au-

Succesul Teatrului maghiar 
din Cluj ia Budapesta

BUDAPESTA 7. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Sîmbătă seara. la Budapesta, Tea
trul maghiar din Cluj a prezentat 
primul spectacol din cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în Re
publica Populară Ungară. Pe scena 
teatrului Madach, artiștii clujeni au 
prezentat piesa lui Barbu Dela- 
vrancea „Viforul".

La spectacol au asistat Ilku Pal, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
educației, Ovari Miklos, șeful sec
ției învățămînt. știință și cultură 
a C.C. al P.M.S.U., dr. Orban Las- 
zlo, prim-adjunct al ministrului e- 
ducației, reprezentanți ai Ministe
rului de Externe, oameni de artă și 
cultură, reprezentanți ai vieții tea
trale, membri ai corpului diploma
tic acreditați la Budapesta.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, precum și 
membri ai ambasadei.

Spectacolul prezentat de artiș
tii Teatrului maghiar din Cluj s-a 
bucutat de un deosebit succes, pu
blicul spectator a făcut o caldă ma
nifestare de simpatie artiștilor din 
România, aplaudînd înalta lor mă
iestrie actoricească. viziunea moder
nă a montării spectacolului.

La sfîrșitul spectacolului. artiș
tilor le-au fost oferite flori.

Televiziunea ungară a trans
mis în direct fragmente din prima 
parte a spectacolului.

k
La Ministerul Educației din Bu

dapesta a avut loc sîmbătă la 
prînz o conferință de presă, în ca
drul căreia conducerea și artiști ai 
teatrului din Cluj s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai radioului, presei 
și televiziunii din capitala ungară. 
Din partea conducerii Ministeru
lui Educației, artiștii clujeni au 
fost salutați de dr. Benczedy Jozsef. 
Apoi, Senkalsky Endre. artist e- 
merit, director al teatrului. Kovacs 
Gyorgy, artist al poporului, și re
gizorul Otto Rappaport, răspun- 
zînd întrebărilor ziariștilor, au vor
bit despre istoria și activitatea 
Teatrului maghiar de stat din Cluj, 
activitate care ilustrează preg
nant grija statului român 
pentru dezvoltarea și înflori
rea artei și culturii minorită
ților naționale, despre spectacolele 
pe care le vor prezenta în cadrul 
turneului în Ungaria, despre con
dițiile bune create în Republica So
cialistă România pentru pregătirea 
în limba maghiară a tinerelor ca
dre de actori.

LUCRĂRILE CONSILIULUI
MINISTERIAL

ALGER 7. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: 
Diailo Telli, secretarul general al 
Organizației Unității Africane, a 
prezentat Consiliului ministerial, 
întrunit la Alger în cea de-a 11-a 
sesiune a sa, un bilanț al activită
ții O.U.A. de la înființare și pînă 
acum.

„Cei cinci ani de activitate, a 
spus secretarul general, care _ de 
fapt sînt primii din viața O.U.A., 
au fost în principal consacrați in
stituirii structurilor organizației. 
Astfel, ‘toate organismele politice, 
tehnice și administrative ale O.U.A. 
au fost dotate cu regulamente a- 
decvate, iar toate dispozitivele și 
mijloacele legale, financiare sau de 
altă natură au funcționat armo
nios".

AL O.U.A.
„De asemenea, a continuat secre

tarul general, trebuie notat că în 
cei cinci ani de existență, O U.A. 
a rezistat tuturor asalturilor, a fă
cut față tuturor crizelor și tulbu
rărilor care au zguduit continentul 
african". •

„Organizația noastră a cultivat 
înțelegerea și cooperarea inter- 
africană în domeniile economic, 
cultural, social și științific și, în 
mod deosebit, colaborarea în ve
derea decolonizării totale și necon
diționate a întregului continent".

„Cu toate aceste succese de ne
contestat, a continuat secretarul 
general, clarviziunea politică nu 
trebuie să ne facă să uităm aspec
tele negative și regretabile, inci
dentele care au intervenit în viața 
organizației de la crearea sa".

provizorie a 
pregăti con- 
congoleze a

transmit
toriomia și să rămînă astfel în afara 
noului partid ce va fi creat.

Congresul Boliviei a rati- 
ficat în cursul unei ședințe decretul 
prezidențial privind suspendarea drep
turilor constituționale. (U.P.I.).

La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi, și șahinșaha 
Farah Pahlavi urmează să facă o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică la 
sfîrșitul lunii septembrie a.c.

Sîmbătă a sosit la Paris 
ministrul afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt, care s-a în-

A. DUBCEK L-A PRIMIT
PE V. KUZNEȚOV

lațiilor reciproce dintre cele două 
țări și partide.

în aceeași zi, V. V. Kuznețov a 
fost primit de Oldrich Cernik, pre
ședintele guvernului R.S. Ceho
slovace.

PRAGA 7 (Agerpres) — Agenția 
TASS transmite : Alexander Dub
cek, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, l-a primit la 7 
septembrie la sediul C.C. al P.C.C. 
pe V. V. Kuznețov, reprezentant 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C.U.S., deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe.

în cursul convorbirii, care a a- 
tovără- 
de pă- 
ale re-

vut un caracter deschis, 
șese, s-a făcut un schimb 
reri în problerpele actuale

francez,tîlnit cu ministrul de externe
Michel Debre. în cadrul întrevederii, 
cei doi miniștri au discutat o serie de 
aspecte ale actualei situații internațio
nale, probleme referitoare la relațiile 
franco—vest-germane. în cursul serii, 
Willy Brandt s-a înapoiat la Bonn.

în cadrul turneului său 
în R. D. Germană, orchestra sim
fonică a radioteleviziunii române a 
prezentat un concert lâ Opera de stat 
din Berlin. După succesul repurtat în 
tfei orașe din R.D.G., publicul beiîi- 
nez a primit cu căldură programul or
chestrei, condusă de dirijorul Iosif 
Conta. Turneul orchestrei române con
tinuă la Frankfurt pe Oder și Halle.

Vineri seara a avut loc în 
Berlinul occidental,la Theater 
des Westen, primul spectacol al an
samblului Operetei de stat din Bucu
rești. Colectivul bucureștean a pre
zentat opereta Iui Kallman „Contesa 
Marița".

CU PRILEJUL

„ZILEI MINERULUI''

Mesajul

Lud vi k Svoboda
FRAGA 7. — Corespondentul A- 

gerpres, E. lonescu, transmite : Cu 
prilejul tradiționalei „Zile a mi
nerului", președintele 
slovace, Ludvik Svoboda, 
dresat un mesaj de salut mine
rilor cehoslovaci, în care le mulțu
mește pentru inițiativa lor de a 
sărbători anul acesta „Ziua mine
rului" prin muncă.

„Apreciem în mod deosebit fap
tul că ăți hotărît unanim și cu ab
negație să 
extracție, 
cute, și 
noastre să 
ca cererile consumatorilor noștri 
să fie acoperite".' Exprimînd mul
țumiri pentru hotărîrea minerilor 
de a-și folosi timpul de odihnă în 
favoarea unor schimburi excepțio
nale și în zilele nelucr.ătoare, pre
ședintele Svoboda a arătat că 
aceeași poziție ca a minerilor a 
fost adoptată de întreaga clasă 
muncitoare, agricultorii, și marea 
majoritate a lucrătorilor din do
meniile științei, culturii și artei 
din Cehoslovacia.

R.S. Ceho-
a a-

reduceți pierderile în 
apărute _în zilele tre
să asigurați ca minele 
producă din plin pentru

e-
si-

al

20 morți și 200 răniți — iață 
bilanțul unui cutremur care s-a 
produs pe litoralul turcesc 
Mării Negre. în fotografie : 
eliipe de salvare dau ajutor 
nistraților din localitatea Bartin

Revista „L’Astrotabio" a publicat 
ieri un interviu al tovarășului Luigi 
Longo, secretai’ generai al P. C. Ita
lian. înfățișînd poziția P.C. Italian, 
care a exprimat dezacordul față de 
intervenția militară în Cehoslovacia 
a celor cinci țări socialiste, Luigi 
Longo a arătat că această poziție a 
fost determinată „nu numai din mo
tive de l’apt, dai’ și din motive mai 
generale, de principiu". El a spus : 
„Considerăm drept motive de princi
pii la care nu se poate renunța auto
nomia, ’ independența și suveranitatea 
națională a fiecărui stat, autonomia 
și suveranitatea fiecărui partid co
munist. Sîntem de acord că soarta și 
viitorul socialismului într-o țară îi 
interesează nu numai pe comuniștii, 
democrații și poporul din acea țară, 
dar și pe comuniștii, democrații și 
popoarele din toate țările. După pă
rerea noastră, acest principiu nu 
poate fi înțeles în nici un caz ca 
un drept de intervenție militară în 
viața internă a unui alt partid co
munist și a altei țări".
. „în luările noastre de 
privire la evenimentele 
slovacia am fost animați 
cupairea pentru interesele și perspec
tivele mișcării muncitorești și comu
niste internaționale —■ a spus secre
tarul general al P.C.I. — deoarece 
trebuie să reiasă clar superioritatea 
politică și ideologică a socialismului, 
puterea sa democratică și concepția 
raporturilor dintre țările socialiste 
bazată pe egalitatea și completa in
dependență ' a țărilor. De aceea cred 

’că orice concepție restrictiva cu pri
vire la problemele și relațiile vieții 
politice și civile, la confruntările de 
opinii, precum și orice tendință de 
amestec în treburile interne ale unui 
alt partid sau altei țări nu duc la răs- 
pîndirea ideii socialiste în lume, la 
cauza unității și solidarității partide
lor comuniste și muncitorești, la in
fluența lor asupra altor forțe popu
lare și democratice". „Afirmația — a 
spus tovarășul Longo — conform că
reia imperialismul mizează pe o dife
rențiere între țările socialiste și pe o 
„liberalizare" nu poate avea drept 
consecință afirmația că toți cei care 
în interiorul țărilor socialiste și al 
partidelor comuniste din aceste țări 
se fac purtători de cuvînt ai unor 
cerințe de reînnoire a societății so
cialiste trebuie identificați cu agenți 
ăi imperialismului. După părerea 
noastră, urmî>ndu-se această cale se 
merge înapoi, nu înainte". „în ultimă 
analiză, pe această cale nu se conso
lidează ni.ci una dintre țările socia
liste, nici țările socialiste în ansam
blul lor. Ciocnirea ideologică și de 
idei care există trebuie dusă prin 
arme ideologice și ale ideilor, prin 
inițiative și ofensive ideologice și po
litice, iar nu prin măsuri adminis
trative, care, duse la consecințele lor 
extreme, determină intervenții mili
tare ca cea din Cehoslovacia".

Comuniștii italieni — a continuat 
tovarășul Longo — nu pot împărtăși 
concepția „conform căreia consolida
rea blocurilor existente este în ulti
mă analiză o condiție pen/tru a se 
înainta pe calea destinderii. Conform 
acestui.punct de vedere, ne aflăm în 
fața unei lumi bipolare, s-ar pune 
doar problema de a lua act de exis
tența a două state călăuză. Noi nu 
recunoaștem nici un stat, nici' un 
partid călăuză". „Tocmai pentru a 
face să meargă înainte destinderea și 
coexistența, după părerea noastră 
este necesar ca fiecare țară să-și dea 
contribuția autonomă, originală, atît 
la construirea unor noi raporturi pe 
scară internațională, cit și la înfăp
tuirea în interiorul ei a unor echi
libre politice înaintate. în acest con
text general, căile naționale spre so
cialism sînt o realitate a epocii pre
zente. O realitate uneori dur com
bătută, dar o realitate la care nu se 
poate renunța. Este o realitate ca- 
re-și va croi drum — indiferent cit 
de frămîntată ar fi această cale și cit 
de numeroase rezistențele conserva
toare ce vor trebui învinse".

Răspunzînd unei alte întrebări,

poziție cu 
din Ceho- 
și de preo-

Urmînd linia unor indici 
pozitivi în contactele rela
țiilor bilaterale româno-bri
tanice, agenda contactelor 
reciproce înregistrează în ul
timul timp anumite elemen
te complimentare. Astfel, 
luni seara are loc la Londra 
deschiderea festivă a unei 
„Săptămîni a filmului româ
nesc", organizată sub auspi
ciile Institutului britanic al 
filmului, în cadrul progra
mului de schimburi cultura
le româno-britanice. Pe 
bază de reciprocitate un 
festival al filmului britanic 
urmează să aibă loc la 
București, în octombrie.

Pe malul Tamisei, „Săptă- 
mîna filmului românesc" are 
loc pentru prima dată și se 
va desfășura la „Național 
Film Theater". Vor fi pre
zentate succesiv filmele ar
tistice „Dacii", „Răscoala", 
„Duminică la ora 6“, „Zodia 
fecioarei", „împușcături pe 
portativ" și „Harap Alb", 
precum și numeroase filme 
documentare și de scurt me
traj. Cu acest prilej a 
sosit la Londra pentru a 
participa la festival o dele
gație de cineaști români din 
care fac parte Ion Popescu- 
Gopo, Petre Sălcudeanu și 
Irina Petrescu.

Publicului londonez i se

oferă astfel posibilitatea de 
a vedea și aprecia cîteva din 
producțiile cinematografiei 
noastre, ceea ce este de na
tură a ajuta la lărgirea ori
zontului cunoașterii recipro
ce. Schimburile în domeniul

muzee, concursuri sportive, 
pe scurt o gamă de contacte 
care își dovedesc în practică 
utilitatea pentru strîngerea 
legăturilor între oameni și 
popoare. Chiar zilele acestea 
întreprinderile românești dc

l

liști. Intre cele două țări e- 
xistă un acord de cooperare 
tehnico-științifică, încheiat 
în martie 1967, care a per
mis ulterior evaluarea în 
comun a condițiilor favora
bile pentru crearea unui

Luigi Longo a arătat că acordul de 
la Moscova dintre conducătorii so
vietici și cehoslovaci „poate constitui 
un prim pas spre normalizarea si
tuației în Cehoslovacia și a raportu
rilor între țările socialiste. Cred că 
numai restabilindiu-se o situație nor
mală — și acest lucru implică retra
gerea trupelor străine — se pot evita 
agravări ulterioare dramatice ale si
tuației și sl’ișieri încă și mai grave 
în mișcarea muncitorească, comu
nistă și democratică internațională". 
Exprimîndu-și speranța că „conclu
ziile la care s-a ajuns la întîlnirea 
de la Moscova vor permite poporului 
și Partidului Comunist din Ceho
slovacia să continue consecvent, în 
ciuda a tot ce s-a întâmplat, în de
plină autonomie, procesul de reîn
noire democratică și consolidare a 
societății socialiste", tovarășul Longo 
a arătat : „în prezent, problema 
constă în deplina reluare și dezvol
tare — pe bază de reciprocă încre
dere — a raporturilor de colaborare 
și solidaritate între țările socialiste". 
Referindu-se la încrederea pe care 
Partidul Comunist din (Cehoslovacia 
și-a cucerit-o în ultimate zile din 
partea întregului popor, Luigi Longo 
a arătat : „Numai un partid unit, în 
frunte cu conducerea proprie, con
dusă de Dubcek, Cernik și ceilalți, 
este capabil să conducă Cehoslovacia 
spre depășirea actualei sitii’ ’> și să 
garanteze continuarea poli'.p) ini
țiate după plenara din ianuarie". 
„De aceea — a arătat secretarul ge
neral al P.C.I. — noi vom continua 
și în noile condiții să promovăm so
lidaritatea noastră cu P.C.C. și cu 
acțiunea sa de reînnoire".

Relevînd că „criza cehoslovacă" 
pune mișcarea comunistă în fața unor 
probleme de fond, Longo a declarat: 
„Ne revine sarcina să tragem învăță
mintele necesare din evenimentele 
respective, dar aceasta pentru a con
tinua să acționăm în vederea con
struirii unor noi raporturi de înțe
legere și colaborare între toate for
țele comuniste, democratice și pro
gresiste". Ne revine sarcina — a spus 
el în continuare — să promovăm cău
tarea „noilor forme de unitate a miș
cării muncitorești și comuniste la 
care trebuie și se poate ajunge fără 
să se știrbească cu nimic diversitatea 
experiențelor și varietatea contribu
țiilor, în condițiile necesarei respec
tări a autonomiei fiecărui partid :șVa 
independenței fiecărui stat".

Referindu-se la diversitatea de po
ziții „pe care fiecare partid poate și 
trebuie să le adopte autonom pe baza 
situațiilor în care activează și a pro
blemelor pe care le are de rezolvat". 
Longo a subliniat „necesitatea de a 
regăsi, chiar dincolo de particularită
țile și diversitățile situațiilor și ale 
condițiilor, ceea ce este comun în 
rațiunile și obiectivele de luptă și 
ceea ce, datorită acestui fapt, tre
buie, după părerea noastră, să consti
tuie o bază de înțelegere, colaborare 
și unitate de luptă".

Luigi Longo a subliniat ca un fapt 
încurajator dovada de vitalitate și de 
inițiativă pe care au dovedit-o cu 
ocazia crizei cehoslovace partidele 
comuniste și muncitorești din țările 
Europei occidentale. „Mă refer la ac
țiunea comună și convergentă, îna
inte și după intervenția militară, din
tre P.C. Italian și P.C. Francez, la 
pozițiile clare ale P.C. din Spania, 
ale partidelor comuniste din Fin
landa, Anglia, Austria, Belgia, El
veția și ale altora". „Părerea 
mea — a spus tovarășul Lon
go — este că tocmai în condi
țiile create de evenimentele din Ce
hoslovacia datoria oricărui partid co
munist este să nu se izoleze, să nu 
înlesnească formarea unor blocuri de 
partide opuse ci să se opună prin 
toate forțele unor noi rupturi, să se 
opună anatemelor și interferențelor 
nelegale".

Arătînd că lucrările pregătitoare în 
vederea conferinței mondiale a parti- 
deloi’ comuniste și muncitorești sînt 
foarte avansate, Longo a arătat că. 
după părerea P.C.I., „atît timp cit 
situația creată de evenimentele din 
Cehoslovacia nu va atinge o nor
malizare definitivă și satisfăcătoare, 
nu va fi nici oportun, nici util și 
poate nici posibil ca ele să fie duse la 
bun sfîrșit".
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cultural și-au adus astfel 
contribuția în această pri
vință și cu ocazia turneelor 
făcute aici de ansamblul 
„Ciocîrlia" și de corul „Ma
drigal". Sfera acestor 
schimburi și prezențe cu
prinde vizite reciproce ale 
unor muzicieni, oameni 
de artă, scriitori, par
ticipări la conferințe in
ternaționale, la tîrguri, expo
ziții de cărți românești la 
Londra și în alte orașe, le

gături între universități și

comerț exterior participă la 
Londra la un tîrg internațio
nal alimentar cu un stand de 
produse care se bucură de 
un deosebit succes și interes 
din partea publicului.

Anumite conturări ale in
teresului și avantajului reci
proc se desprind și din sta
diul actual al dezvoltării re
lațiilor bilaterale comerciale, 
concomitent cu evoluția co
operării în domeniul tehno
logic și științific, în schim
burile de experiență dintre 
oameni de știință și specia-

cadru de cooperare într-o 
serie de_ domenii. Dialogul 
în aceste probleme, avînd ca 
obiectiv eforturile comune 
în a ridica însuși nivelul re
lațiilor economice româno- 
britanice, a fost marcat prin 
vizite reciproce la nivel gu
vernamental, ca, de exemplu, 
vizita făcută la Londra la 
începutul acestui an de Ilie 
Verdeț, prim vicepreședinte 
al Consiliului ‘ de Miniștri, 
precum și, ulterior, vizita lui 
Wedgwood Benn, ministrul 
tehnologiei, la București. 
Experiența și practica au de

monstrat de fiecare dată ca
racterul util al convorbirilor 
bilaterale directe destinate 
examinării concrete a proble
melor de interes reciproc.

în sfera acestor contacte, 
menite să favorizeze o adîn- 
cire a cunoașterii reciproce, 
se înscriu și alte schimburi 
și întîlniri efectuate în ulti
mul timp, printre care și vi
zita făcută recent de o dele
gație laburistă, condusă de 
Jenny Lee, președintele Par
tidului laburist. în octom
brie urmează să se deschi
dă la București o expoziție 
industrială britanică.

Zilele acestea, la București 
are loc vizita ministrului de 
externe Michael Stewart, e- 
veniment remarcat și în co
mentariile presei britanice. 
Este de menționat printre 
altele și faptul . că el este 
primul ministru de externe 
britanic care face o călăto
rie țn România. Adăugîn- 
du-se astfel la șirul contac
telor bilaterale; convorbirile 
de la București sînt aștepta
te să ofere prilejul de a a- 
borda în comun noi posibi
lități de dezvoltare a rela- 
țiilpr româno-britanice. Ele 
reflectă, totodată, linia con
stantă a participării active a 
României la viața interna
țională, la cunoașterea și a- 
propierea între națiuni și 
țări, în interesul promovării 
destinderii și păcii în Euro
pa și în restul lumii.

CIPRU

Păreri diferite privind 
convorbirile dintre 

cele două comunități
NICOSIA 7 (Agerpres). — Convor

birile dintre reprezentanții celor două 
comunități din Cipru, reluate miercuri, 
âu intrat în faza decisivă. Observa
torii exprimă păreri diferite asupra mo
dului în care evoluează aceste convor
biri. Potrivit unora, cele două părți ar 
fi gata să accepte o soluție de com
promis care ar avea drept punct de 

' plecare 
Londra, 
cucerit în 1960 independența. Tot
odată, 
turcă și greacă ar fi realizat un acord 
de principiu privind o constituție în
temeiată pe un sistem, federal. Po
trivit altora, însă, convorbirile de la 
Nicosia, deși au reușit să apropie pă
rerile divergente _ale liderilor celor 
două comunități, nu au condus încă 
spre o abandonare a pozițiilor intransi
gente exprimate de participanți.

Reluarea convorbirilor a coincis cu 
reîntoarcerea în Cipru a președintelui 
Makarios și cu intensificarea activității 
politice de la Nicosia.

REDACȚIA 31 ADMINISTRAȚIA: București Piața „Scînteii". Tel. 17 6010, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil

acordurile de la Zurich și 
în baza cărora Ciprul și-a

reprezentanții comunităților


