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Punînd în- continuare, pentru vii
torul cincinal, sarcina rentabilizării 
sporite, ca latură principală a ridi
cării calitative a întregii activități 
industriale — sarcină care vizează în 
ultimă instanță mărirea capacității în
treprinderilor de a crea venit net, de 
a obține cu minimum de cheltuieli 
maximum de beneficii — partidul nos
tru pornește de la faptul că, în orîn- 
duirea socialistă, rentabilitatea nu mai 
este o chestiune privată a diferitelor 
unități productive, ci o problemă fun
damentală a întregii societăți, de care 
depind amplificarea avuției naționa
le, ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii.

Dovada certă a capacității între
prinderilor și ramurilor industriale 
de a obține o eficiență economică și 
o rentabilitate a producției ridicate 
o dau eforturile convergente a tot 
mai multe colective de oameni ai 
muncii îndreptate spre reducerea 

. cheltuielilor materiale de producție, 
sporirea productivității muncii, spre 
îmbunătățirea calității produselor și 
ridicarea nivelului tehnic al acestora. 
Prin aceasta, majoritatea covîrșitoare 
a întreprinderilor industriale con
semnează sporuri remarcabile de pro
ducție și însemnate acumulări bănești, 
își creează singure mijloacele necesa
re lărgirii producției lor, contribuind 
în mod hotărîtor la creșterea venitu
lui național. Numai în primul semes
tru, de pildă, beneficiile totale reali
zate de industrie au fost cu 6,2 la su
tă mai mari decît prevederile, iar în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut — mai mari cu 
15,4 la sută.

Totuși, nu poate fi omis că, în pri
ma'jumătate a acestui an, unele în
treprinderi constructoare de mașini, 
din economia forestieră, din industria ~ 
construcțiilor și din industria meta
lurgică nu au îndeplinit integral pla
nul de beneficii, influențînd negativ 
acumulările totale cuvenite statului. 

• Pe de altă parte, întreprinderi din 
industria construcțiilor, din indus
tria metalurgică, din construcțiile pen
tru industria chimică și rafinării au 
depășit cu multe zeci de milioane lei 
pierderile planificate. în plus, în a- 
ceeași perioadă mai multe întreprin
deri — în principal, din subordinea 
acelorași ministere — planificate să 
dea beneficii, au realizat pierderi de 
peste 55 milioane lei.

Deficitul financiar al acestor în
treprinderi se acoperă din benefici
ile altor unități și ramuri industria
le. Cu alte cuvinte, comitetele lor de 
direcție și forurile de resort nu au 
renunțat încă la practica anacronică, 
eronată de a-și duce existența pe sea
ma- altor întreprinderi, de a benefi-

cia
altora, frînînd în mod sistematic creș
terea volumului de acumulări, atît 
de necesare înfăptuirii reproducției 
socialiste lărgite. Este timpul ca și a- 
ceste unități industriale să se alinie
ze ritmului viguros de creștere a 
rentabilității caracteristic marii ma
jorități a întreprinderilor noastre, cu 
atît mai mult cu cît, în Directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R., s-au 
stabilit cu claritate căile principale 
ce trebuie urmate pentru a se asi
gura valorificarea consecventă a ma
rilor rezerve existente în industrie 
în. scopul ridicării continue a eficien
ței economice, dezvoltîndu-se o pu
ternică opinie și acțiune de masă 

pro-
ternică opinie și acțiune de 
pentru creșterea rentabilității 
ducției, pentru întărirea spiritului 
de răspundere în administrarea bu
nurilor materiale și bănești.

în acest sens, utilizarea completă 
și rațională a mijloacelor tehnice, a 
capacităților și suprafețelor de pro
ducție, în strînsă legătură cu practi
carea unei normări a muncii știin
țifice, rămîne în continuare un factor 
decisiv de creștere a rentabilității 
activității din industrie.

Principial, toate comitetele de di
recție și toate forurile de resort re
cunosc necesitatea de a îndeplini acest 
imperativ actual. Dacă în practică 
nu toate acționează energic în spiri
tul organizării științifice a producției 
și a muncii, respectării proceselor 
tehnologice, ridicării calificării ca
drelor, întăririi continue a disciplinei 
în muncă — pentru a se . înlătura, 
astfel, pierderile de timp de lucru și 
cele referitoare la forța de muncă — 
aceasta se datorează tolerării neajun
surilor, faptului, că nu simt .o respon
sabilitate materială precisă pentru o 
activitate nerentabilă, pentru daunele 
aduse pe această cale economiei na
ționale. Nu cauzele obiective sau su
biective au rolul preponderent în a- 
pariția și perpetuarea deficiențelor 
în acest domeniu, ci tratarea cu u- 
șurință a acestor cauze — fie din 
obișnuință, fie din incompetență, sub 
privirea îngăduitoare a unor foruri 
de resort.

De ce să nu o spunem, acele între
prinderi care nu obțin rentabilitate 
și randament în folosirea rațională 
a fondurilor fixe și a forței de mun
că. efecte financiare pozitive în uti
lizarea mijloacelor circulante și în
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schimb lucrează cu pierderi, în alte 
condiții ar trebui să dea faliment. La 
noi, însă, uneori, anumite comitete 
de direcție nu numai că nu știu pre
cis la ce nivel de rentabilitate lucrea
ză întreprinderile respective, sau ca
re este contribuția efectivă la redu
cerea ponderii cheltuielilor materiale 
în produsul social, dar admit la ne- 
sfîrșit consumuri specifice exagerate 
de materii prime și materiale, de 
combustibil și energie electrică, pier
derile și risipa în utilizarea banului 
public.

în necunoștință de cauză, unele 
comitete de direcție din întreprinde
rile de care am amintit — din cons
trucția de mașini, economia forestie
ră, industria construcțiilor, industria 
metalurgică, industria chimică — nici 
nu aplică măsurile necesare, energice 
pentru înlăturarea risipei și a pierde
rilor. Pe alocuri, chiar se încearcă 
teoretizarea lor. Ca urmare, acțiunea 
de reducere continuă a costurilor de 
producție, de micșorare sistematică' 
a cheltuielilor materiale nu se des
fășoară cu intensitatea cuvenită. U- 
neori, cu aceeași slabă intensitate se 
desfășoară și lupta împotriva rebutu
rilor'. în semestrul I, în diferite unități 
constructoare de mașini s-a înregis
trat un volum de rebuturi în valoare 
de 175 milioane lei ,iar în cele din in
dustria metalurgică — de 99 milioane 
lei. Asemenea pierderi au îngroșat — 
în alte părți — soldul cheltuielilor ne- 
economicoase, care in unele din în
treprinderile industriei construc
țiilor au totalizat 41 milioane 
lei, din industria ușoară — 37 milioa
ne Iei, din industria chimică 31 mili
oane lei. Cheltuieli care în mare 
parte se datoresc și plăților de dobînzi 
penalizatoare pentru credite restante, 
la rîndul lor cauzate de aprovizio
nări peste necesar, de menținerea u- 
nor produse fără desfacere asigurată, 
de produse cu o calitate necorespun- 
zăt.oare. „Recordmene" la refuzurile 
de mărfuri din cauza calității' slabe 
a produselor sînt, pe primele șapte 
luni, din nou unele întreprinderi ale 
industriei ușoare, economiei forestie
re, industriei metalurgice, ale indus
triei construcțiilor de mașini.

La Congresul al X-lea al par
tidului s-a subliniat din /nou că 
toate întreprinderile industriale și or
ganele lor de resort trebuie să acțio
neze. în ■ permanență, pentru ca ren- ■ 
tabilitatea producției să se situeze la 
nivelul dotării tehnice și a posibilită
ților pe care le oferă organizarea 
științifică a producției și a muncii. 
Nu mai poate fi tolerată sub nici un

în sala de marmură a Casei Scînteii s-a deschis Expoziția internațională de artă populară, in fotografie : în 
fața standurilor unde sînt expuse creațiile meșterilor populari români Foto : S. Cristian 

(Cronica spectacolelor din prima zi a Festivalului — în pag. a ll-a).

Telegramă
Tovarășului LUDVIK SVOBODA'
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Prim-secretar al Comitetului Central' 

al. Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului OLDRICH CERNIK
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Insurecției Naționale Slovace 

— Ziua națională a Republicii Socialiste Slovace, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România, precum și al nostru personal, 
vă transmitem dumneavoastră, popoarelor ceh și slovac, cele mai căl
duroase felicitări și urări de succes în opera de întărire și dezvoltare a 
orînduirii socialiste în patria dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, spre binele popoarelor român și cehoslovac, al unității țărilor so
cialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

N ZIARUL DE AZI

0 FESTIVALUL Șl CON 
CURSUL INTERNAȚIO
NAL DE FOLCLOR „RO
MÂNIA '69": Primele 
spectacole — revărsa
re de talent și prospe 
țime

® ANIVERSAREA UNUI 
SFERT DE VEAC DE LA 
INSURECȚIA NAȚIONALA 
SLOVACĂ

O 0 MĂSURĂ ÎN CON 
TRAD5CȚIE CU CERIN 
ȚELE REALIZĂRII PĂCII 
ÎN VIETNAM

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a avut, la Manga
lia Nord, o 
Andersson, 
Partidului 
Suedia, care se află în vizită 
țara noastră.

în cursul convorbirii, care a

întrevedere cu' Sten 
secretar general al 
Social-Democrat

vut loc cu acest prilej, au fost re
liefate probleme privind legăturile 
prietenești dintre poporul român 
și poporul suedez, subliniindu-se 
dorința comună de a le dezvolta 
în continuare. Au fost abordate, 
de asemenea, aspecte actuale ale 
situației internaționale, ale miș-

cării muncitorești și democratice, 
legate de necesitatea mobilizării 
tuturor forțelor democratice și 
progresiste în lupta pentru pace, 
securitate și colaborare interna
țională.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

energii constructive

_ După ce părăsești 
Țara Bîrsei și lași în 
urmă vechile așezări 
ale Barmanului și 
Prejnterului. intri în 
județul Covasna .că 
într-o incintă de ce
tate. Adevărat basti
on geologic, ținutul e 
cuprins într-un arc 
de cerc format de 
munții Bodocului, de 
înălțimile vegheate 
de straja pădurilor 
de pe Baraolt. Brețcu 
și Oituz. de culmile 
intrate în legendă ale 
Vrancei și de masivul 
Ciucaș ce înalță
spre cer. mij
loc, străbătînd un șes 
minunat și fertil (care 
se și numește „Cîm- 
pul Frumos") trece 
Oltul, înșirînd de-a 
lungul lui o salbă de 
așezări balneoclima- 
terice, care de care 
mai .«binefăcătoare.

Și totuși, străbătînd 
județul în lung și-n 
lat și admirîndu-i 
peisajele magnifice, 
îmi spuneam că nu 
acestea sînt singure
le lui frumuseți Fru
musețea nouă a aces
tui atrăgător colț de 
țară din arcul carpa
tic rezidă în preface
rile fertile, dinami
ce săvîrșite în cuprin- 

, sul sfertului de veao 
‘ de la eliberarea țării, 
ani denși care au a- 
dăugat aici noi valen
țe la bogata zestre a 
firii.

• De ia > Sf. Gheorghe 
la Baraolt, de ia Tg. 
Secuiesc la Covasna 
și pînă la întorsura 
Buzăului (am numit 
cele cinci orașe ale

județului), în cuprin
sul celor 33 comune 
și 122 sate componen
te,_ epoca noastră și 
oamenii . locului au 
trasat urme durabi
le. concretizate în rea
lizări materiale și.spi
rituale de prestigiu, 
ce au contribuit la ri
dicarea acestui pînă 
nu de mult înapoiat 
ținut la o demnitate 
contemporană, socia
listă.

Un important „e- 
dificlu" industrial —

o unitate tînărâ, 
decînd după media J 
de vîrstă a salariați- < 
lor - care nți depă- I 
șește 25 ani — ca de 
altfel și după cea a 
modernelor utilaje- 
Directorul Hegyi Zol- 
tăn ne dezvăluie se
cretul reîntineririi a- 
cestei 1 nonagenare.' 
„Tratamentul geria
trie" aplicat aici ■ a 
constat în importante
le investiții alocate 
de statul socialist. 
Numai datorită su
melor acordate în
tre anii 1961—1966 
capacitatea fabricii a 
crescut cu șapte mili
oane mp țesături de 
bumbac. în actualul 
cincinal s-au prevăzut 
fonduri de investiții in 
valoare de 76 milioa
ne, ceea ce va face ca 
in anul viitor valoarea 
producției globale să 
crească cu 35 la sută 
față de 1965. E de-

Joi a avut Ioc la Institutul Central 
de Cercetări Agricole o 
organizată de 
Agriculturii și 
Cooperativelor Agricole 
dueție.

Au luat parte ingineri agronomi din 
. unitățile agricole de stat și coope

ratiste, președinți de cooperative a- 
gricole, directorii direcțiilor agrico
le județene și ai trusturilor zonale 
I.A.S., președinți ai Uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agricole, 
cercetători din institute și stațiuni 
experimentale, cadre didactice din 
învățămîntul agricol superior, repre
zentanți ai unor departamente eco
nomice.

Au participat și au luat cuvintul 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

La consfătuire au prezentat refe
rate tovarășii Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului ■ Superior al 
Agriculturii,, cu privire la 
le obținute în cultura griului 
1969 și măsurile ce se impun 
sporirea producției în anul 

' și \Vasile Vîlcu, președintele 
Naționale a Cooperativelor 
le de Producție, în legătură 
făptuirea sarcinilor de plan în agri
cultură pe primele șapte luni ale a- 
nului și măsurile ce trebuie luate în 
continuare în vederea realizării inte
grale a sarcinilor la toți indicatorii 
pe anul în curs.

Din referatele prezentate și dis
cuțiile care au avut loc s-a des
prins concluzia că recolta de grîu 
din acest an satisface nevoile eco
nomiei naționale, nivelul ei însă, ne-

rezultate- 
în anul 
pentru 
viitor, 

Uniunii 
Agrico- 
cu în-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

compus din 17 între
prinderi, din care 
nouă republicane - 
realizează anual o 
producție globală de 
aproape un miliard și 
jumătate lei 54 la 
rută din numărul to
tal al salarlaților lu
crează în industrie și 
construcții (și asta 
într-un județ care în 
trecut nu a cunoscut 
decît forme „indus, 
trioase"-: mici fă-
bricuțe, nesatisfăcă- __  _____  ___
tor utilate din punct . liste întîlnești în bazi- 
de vedere tehnic, sau 
ateliere meșteșugă
rești unde se folosea 
exclusiv munca ma
nuală)

în orașul Sf. Gheor- 
ghe am vizitat fabri
ca textilă „Oltul'' 
care împlinește 90 
de ani de existență. 
Deși nonagenară, este

față de 1965. E 
menționat °ă uzina a 
ceasta textilă — care 
exportă produse de 
calitate în 16 țări . — 
realizează printre alte
le și o pînză de Olan
da foarte solicitată și 
apreciată de... firmele 
olandeze î

Alte imagini eloc
vente ale contempora
neității noastre socia-

nul carbonifer al Ba- 
raoltului; unde lignitul 
extras din subteran și 
de la suprafață repre
zintă aproape un mi
lion tone anual. Pînă 
la naționalizare pro-

(Continuare în pag. a IlI-a)

războ-
surse-

primit 
căruia

afacerilor extern^ al Iran.ului, dl. Ardeshir Zahedi, l-a 
pe corespondentul nostru'la Teheran, Nicolae Popovici,

Interviu cu ARDESHIR ZAHEDI 
ministrul de externe al Iranului

Înnoirilor sociale
In toate timpurile, relația dintre 

scriitor și lactualitate a fost o sar
cină nespus de exigentă, pe care nu
mai cei mai înzestrați au putut să. 
o ilustreze în toată plenitudinea ei. 
Dacă am înțelege acest raport în 
mod superficial, am putea considera 
că scriitorul nu ar avea decît să se 
uite în jurul său și să înregistreze 
cele văzute Sensul autentic al ac
tualității nu se cuprinde. însă. în
tr-o consemnare înt.împlătoare a am
bianței Faptul presupune, dimpo
trivă. o stringență riguroasă în dis
cernerea și pătrunderea lucrurilor

Actualitatea este obiectivul 
mai greu pentru un scriitor și 
tuși cel mai înalt in ordinea
lorii și cel mai necesar în ordinea 
eficienței. Este cel mai greu, fiindcă 
reclamă o 
ne a 
de, în 
mai fost niciodată tratate sau a 
coperi 
mită descifrarea sensurilor lor 
adînci. 
□dată, 
mai necesar fiindcă 
unei experiențe el 
nu poate rămîne din ceea ce nu se 
integrează în realitatea momentului.

Edgar PAPU
laț, în umbra căruia nu răzbate ni
mic din atmosfera epocii, ceea ce 
face să rezulte expresii dezintegrate

cel 
to- 
va-

în stilul și în aspirațiile vii ale unei 
V epoci

Tocmai fiindcă este un act atît de 
necesar și în același timp atît de di
ficil, unii scriitori - și nu numai 
de-acum, ci și din alte timpuri — au 
căutat să-i obțină prin escamotare. 
Și lucrul nu s-a intîmplat neapărat 

- din reacredință, ci adesea doar din

excepțională 
intuițiilor pentru a 
esența lor, aspecte care
acea perspectivă care să

certitudi- 
surprin- 

n-au 
des- 
per- 
mai 
tot-mai semnificative Este, 

obiectivul cel mai înalt și cel 
datele 
nimic

puncte de vedere

ignoranță sau din incapacitate, 
existat și mai există două căi 
contrabandă in redarea sau, mai 
grabă în intenția zadarnică de 
dare a actualității. în primul
se dă numai suprafața lucrurilor, 
agrementată într-o denaturare idi
lică în al doilea caz, se limitează 
totul la un obiectiv particular, izo-

Au 
de 

de- 
re- 
caz

și nesemnificative.
Adevărata actualitate nu are un 

caracter epidermic, și, nici unul frag
mentar. Ea este o totalitate, ce se 
cere văzută ca atare din orice aspect 
parțial al ei. Fiecare din aceste as
pecte devine semnificativ nu in ex
tinderea lui empirică, ci în substra
tul său mai adine, ce întreține le
gături cu întregul în care se încadrea
ză. Numai printr-o scrutare intensă, 
dincolo de impresionismul aparen
țelor. se poate descoperi același fond 
și aceeași conexiune indisolubilă cu 
esența întregului — în cazul nos
tru, un întreg social și național.

O asemenea 
anii noștri, se 
ra dinamică a 
trăim Cele două 
a actualității în 
Uzarea cu caracter de afiș-turistic și 
particularizarea impermeabilă la 
curentul totalității, lasă incompletă 
imaginea de-acum a țării sau de-a

esență, raportată la 
desprinde din natu- 
realitâții pe care o 
forme de escamotare 
literatură, adică idi-

(Continuare în pag. a II-a)

Ministrul 
zilele trecute 
i-a acordat următorul interviu :

— Cum ăpreciați, domnule mi
nistru, apropiata vizită a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, în 
Iran ? ,
Guvernul* și poporul iranian aș

teaptă cu plăcere și nerăbdare so
sirea înaltului oaspete, excelența sa 
domnul Nicolae Ceaușescu. președin
tele Consiliului de Stat al României, 
și-i rezervă o primire călduroasă și 
respectuoasă. în același timp, sînt si
gur că întrevederile dintre Excelența 
Sa și. conducătorii Iranului vor avea 
efecte fericite pentru întărirea și 
dezvoltarea raporturilor amicale din
tre/ cele două țări, că vor determina 
o colaborare tot mai intensă între 
România și Iran în domeniile eco
nomic. tehnic, artistic și cultural.

— Folosesc acest prilej pentru 
a vă ruga să înfățișați în citeva 
cuvinte liniile directoare ale po
liticii externe a Iranului.

— Principiile politicii externe a 
Iranului, definite de Majestatea Sa 
Imperială Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, iau în con
siderare necesitatea înțelegerii, co
existenței și colaborării internaționa
le, bunăstarea materială, spirituală, 
morală și culturală a umanității. în ’ 
ce privește principiile morale, ele se 
referă la salvgardarea ideii de li
bertate și dreptate socială, coexistența 
între state, in'diferent de natura re
gimului politic și social, sau de ideo
logie. colaborarea prietenească între 
națiuni, atașamentul față de viitorul 
națiunilor lumii, apărarea păcii, în
tărirea O.N.U. — ccl mai important 
for de conlucrare între popoarele lu
mii — sprijin tuturor activităților în
dreptate spre creșterea influenței și 
prestigiului acestei organizații, ga
rantarea drepturilor omului într-o 
formă reală și eficace.

— V-am ruga să ne împărtă
șiți preocupările actuale ale gu
vernului iranian pe plan interna
țional

— Luînd 
Iranul se 
și că este 
declara că 
și Israel se' situează în fruntea pro
blemelor internaționale care intere
sează Iranul. Trebuie adăugat că. în 
general, consolidarea păcii și secu-

in considerare faptul că 
află in Orientul Mijlociu 
o țară musulmană, putem 
actuala criză dintre arabi

rității internaționale, sfîrșitul 
iului din Vietnam, lichidarea 
lor de criză și încordare din dife
rite regiuni ale lumii, dezarmarea ge
nerală și completă, sub control in
ternațional eficient, suprimarea dis
criminării rasiale și religioase, spri
jinirea națiunilor ce luptă pentru in
dependența și libertatea lor, fac parte 
dintre problemele internaționale imx 
portante care rețin atenția- guvernu- ' 
lui imperial.

— Cum apreciați stadiul ac
tual al relațiilor dintre Iran și 
România 1

— Guvernul Iranului, inspirat din 
politica de independență națională, 
care-și are sursa în concepțiile Ma
iestății Sale Imperiale Șahinșahul, 
partizan al principiilor coexistenței 
pașnice, respectului reciproc, suvera
nității naționale, egalității în drepturi 
și neintervenției in afacerile interne 
ale altora, consideră că respectarea 
acestor principii este necesară dez
voltării colaborării dintre națiuni, 
deosebirile de regim social, politic și 
economic neputînd constitui o piedi
că. După cum se știe, Iranul și Româ
nia împărtășesc aceleași concepții șl 
experiența a arătat că aplicarea u- 
nei asemenea politici pe tărîmul ra
porturilor internaționale favorizează 
obținerea unor importante succese pe 
calea dezvoltării relațiilor cu alte 
state. Nu există nici o îndoială că 
nerespectarea acestor principii e de 
natură să creeze tulburări și încor
dare care pot amenința pacea lumii.

Raporturile prietenești tradiționale 
dintre Iran și România s-au dezvol
tat într-o manieră satisfăcătoare și 
eficace în domeniile economic, teh
nic și științific, ca și în acela al po
liticii. culturii și artei Ele pot fi 
considerate ca un model de colabo
rare internațională Vizita oficială a 
Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul 
în România, în 1966. a constituit în
ceputul unei noi faze în relațiile 
prietenești irano-române Vizita ofi
cială în Iran a Excelenței Sale dom
nul Nicolae Ceaușescu președintele 
Consiliului de Stat al Rornâniei va 
contribui cu siguranță la extinderea 
și dezvoltarea acestor raporturi Tn 
general conta, tele dintre conducăto
rii de țări reprezintă un element în
semnat. primordial, in adîncirea în
țelegerii și examinarea posibilităților 
de creștere și intensilicare a colabo
rării bilaterale.



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 29 august 1969

FAPTUL j 
DIVERS I 

Concurenți I 
la orizont

Atunci cînd la o acțiune a j 
autorităților locale se adaugă I 
inițiativa și colaborarea cetă- I 
țenească, rezultatele se văd re- ■ 
pede. La Făgăraș, bunăoară. A- I 
dăugînd, la investițiile de stat, | 
mii de ore de muncă patriotică 
(concretizate în economii de I 
peste 1 milion), cetățenii ora- I 
șului au reușit să inaugureze de • 
curînd o mare bază sportivă. I 
Ea cuprinde : bazin de înot I 
olimpic, terenuri de volei și I 
tenis de cîmp, o popicărie cu . 
două piste etc. Făgărășenii sînt I 
acum în așteptarea... campi- I 
onilor crescuți de ei. După ’ 
rîvna pe care au demonstra- I 
t-o, n-ar fi de mirare să-i ve- I 
dem în curînd. Țineți ștacheta • 
sus ! ■

Unde-i lege . 
nu-i tocmea
lă... I

Tn virtutea unei false ome- I 
nii, unii incalcă principii. Vor | 
să treacă drept „oameni cum- 
secade" și intervin, intr-o ca- I 
uză sau alta, fără discernă- I 
mint. Ca în cazul de față. Șo- * 
ferul Alexandru Scumpu, de I 
la întreprinderea geologică de j 
prospecțiuni din Capitală, a I 
săvirșit trei grave contraven- ■ 
ții la legea circulației. Conform I 
dispozițiilor in vigoare, ur- | 
mează să i se ridice, tempo
rar, permisul de conducere, lată I 
insă că tovarăși din conducerea I 
întreprinderii intervin oficial ’ 
în favoarea vinovatului. Prin- I 
tr-o adresă trimisă Inspecto- I 
râtului ^General al Miliției și I 
semnată de director și de șe- ■ 
ful serviciului transporturi, se I 
solicită... anularea sau cel puțin | 
aminarea sancțiunii. în loc 
să educe colectivul de con- I 
ducători auto în spiritul res- I 
pectării normelor de circula- ■ 
ție, conducerea menționatei in- | 
treprinderi respinge, în fapt, I 
și ajutorul altora cerînd — | 
culmea ! — ca însuși Inspecto- , 
râtul General al Miliției r să I 
încalce legea. Optica aceasta I 
este cel puțin absurdă. în po- * 
por există o vorbă: „Unde-i I 
lege nu-i tocmeală". Punct.

Atenție
la ciuperci! |

Consumați ciuperci ? Știți să 1 
le deosebiți pe cele comesti- I 
bile, cînd le culegeți sau — dacă I 
le cumpărați — le luați dintr-o I 
sursă sigură ? Altfel perico- ■ 
Iul e mare, Soții Andrei și Ra- I 
fira Desmireanu (str. Pae Ion | 
nr. 13), Gheorghe Iagner și so- . 
ția (str. Albinelor nr. 45) toți I 
din București, Tănase Mavro- I 
din din Grădiștea (Ilfov) și- 
Leana lorgu din Corbeanca I 
(Ilfov) sînt numai cîțiva din- I 
tre cei care, consumînd ciu- I 
perei procurate de la indivizi > 
necunoscuți, din diverse piețe I 
ale Capitalei, s-au intoxicat | 
grav. Au scăpat numai datori- 
tă intervenției prompte a me- I 
dicilor. Alteori însă și această I 
intervenție s-a dovedit tardi
vă. Repetăm, deci: atenție la I 
ciuperci 1

(Urmare din pag. I)

ambițioși
Cînd e pusă în joc ambiția u- 

nora, nu se știe unde se vor opri g 
lucrurile. E cert insă că soluția- I 
narea litigiului, într-o astfel de | 
împrejurare, se soldează cu des- 
tule necazuri. Avem dovezi con- I 
cludente. D. M. și l. P. sînt sala- I 
riați ai aceleiași întreprinderi : • 
Trustul zonal I.A.S. București. I 
Prin noiembrie anul trecut, I 
unul dintre ei i-a acordat ce- | 
luilalt un epitet puțin mă- . 
gulitor, propriu îndeobște u- j 
rechiaților. Nu se mai cunosc ■ 
prea bine nici pricina, nici im- 1 
prejurările. Destul că onoarea I 
a fost lezată. De aproape zece I 
luni procesele nu mai conte- I 
nesc. S-au judecat, întîia dată, ■ 
la tribunalul sectorului 5; pro- I 
cesul a trecut in instanța de | 
fond, apoi la Tribunalul Capi
talei, de unde a ajuns din nou la I 
comisia de judecată a intreprin- I 
derii. Doi ambițioși. Și-au fă- • 
cut de lucru toată viața. |

Pe ușa ! 
din spate ?

Semnalăm un procedeu pe I 
cit de dăunător, pe atît de in- • 
compatibil cu cele mai elemen- g 
tare reguli ale comerțului. Deu- I 
năzi, la magazinul de pe strada | 
Mihail Kogălniceanu din Ploiești . 
(responsabil Virgil Buzatu) mul- I 
te mărfuri — cuverturi, i materia- I 
le pentru mobilă, mochete și al
tele — s-au vîndut prin spa- | 
tele magazinului, unor cetă- 1 
țeni dinainte anunțați, în timp I 
ce mulți clienți așteptau, dis- ■ 
ciplinați, la ușa din față (ma- I 
gazinul era închis, chipurile, I 
pentru preluarea mărfii). Se- I 
sizat asupra situației, Ion Epure, 
directorul O.C.L. Textile-Incăl- 
tămine din Ploiești, a ridicat 
din umeri : „Ce să facem !“ Cu 
un „Ce să facem" a răspuns.-și 
direcția județeană comercială, • 
Oare acesta să fio ..ultirsul ras- I 
pun? ’ I

Rubrică realizată de s
Ștefan ZIDĂRIȚA x
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

FESTIVALUL $1 CONCURSUL INTERNATIONAL DE FOLCLOR „ROMANIA ’69“
8 » ”

Joi s-a desfășurat la Magazinul 
„Muzica" din Capitală „Ziua 
cîntecului popular românesc", la 

■ care au participat specialiști 
străini și români și conducători 
ai unor formații folclorice aflate 
în țara noastră cu prilejul Fes
tivalului și Concursului interna
țional „România ’69". Orchestra 
populară și soliștii vocal-instru- 
mentiști ai ansamblului „Poie
nița" din Brașov au prezentat un 
program de cîntece populare din 
toate zonele folclorice ale țării.

In cea de-a doua zi a Con
cursului internațional de folclor 
„România ’69", alte patru an
sambluri de cîntece și dansuri 
au evoluat pe scena Operei Ro
mâne, in fața juriului interna
țional și a publicului.

A fost urmărit mai întii An
samblul ceh „Vsacan" din Vse- 
tin. Din aceeași țară, au urcat 
apoi pe scena concursului mem
brii Ansamblului slovac „Zem- 
plin" din Mihalovie.

Au urmat membrii Ansamblu
lui de dansuri „La Farandole" 
din Courtepin-Fribourg, cunos- 
cuți în multe țări europene ca 
unii din cei mai buni interpreți 
ai dansurilor populare elvețiene.

Programul de concurs a fost 
încheiat de gazde. De data a- 
ceasta cîntecul și dansul româ
nesc au fost reprezentate cu 
talent și pasiune de „Junii Si
biului".

Joi a continuat să se desfă
șoare în Capitală și în țară se
ria de spectacole susținute de 
ansamblurile participante , la 
Festivalul internațional cțe fol
clor „România ’69“.

In București, la Sala Palatu
lui, a avut loc un mare spec
tacol la care și-au dat con
cursul ansamblurile de dansuri: 
al Casei de cultură „Ivan Va- 
zov“ din Sofia (Bulgaria) și al 
regiunii Gera (R. D. Germană), 
precum și ansamblurile folclo
rice italian „Danzerini di Luci- 
nico" din Frioul-Gorizia și ro
mânesc (Prahova).

La Teatrul de vară „Nicolae 
Bălcescu" au prezentat progra
me ansamblurile de dansuri 
populare din Karlsruhe (R. F. 
a Germaniei), Căminului cultu
ral din Uzdin (Iugoslavia), „Poie
nița" (România) și grupul vocal 
al Școlii de institutori din Char
tres (Franța).

In Sala sporturilor din Con
stanța au evoluat ansamblul So
cietății engleze de cîntece și 
dansuri populare „Cecil Sharp" 
din Londra (Anglia) și ansam
blurile folclorice mongol, po
lonez „Rzeszowiacy" din Mielec 
și românesc (Bacău). In același 
timp, la Mamaia au susținut 
spectacole pe scena Teatrului de 
vară grupul de dansuri populare 
„Pajottenland" (Belgia), ansam
blurile folclorice sovietic „Ro- 
vesnic" din Stavropol și româ
nesc (Constanța), iar la Eforie- 
sud — „Jozd Vlahovic" din Za
greb (Iugoslavia), tunisian și an
samblul popular de dansuri din 
Debrețin (Ungaria).

La Predeal și Sinaia specta
torii au putut urmări, la casele 
de cultură din cele două orașe, 
programele susținute de ansam
blurile „Correvrots-Vaudăs" din 
Corravilliers (Franța) și româ
nesc (Făgăraș).

(Agerpres)

PRIMELE SPECTACOLE - 
revărsare de talent și prospețime

Pe scena Teatrului
de vară

»
Un spectacol cum a fost 

cel prezentat pe scena 
Teatrului de vară Heră
strău de artiștii amatori 
din Republica Democrată 
Germană, Elveția, U.R.S.S. 
și România, este de fiecare 
dată un prilej de îneîntare 
în fața vitalității și a 
imenselor rezerve artistice 
ce le ascunde filonul de aur 
al culturii populare. Ideea 
organizatorilor de a grupa 
într-un spectacol unitar 
ansambluri folclorice din 
aceste patru țări ni s-a pă
rut excelentă, fie și nu
mai pentru că publicul a 
avut posibilitatea-să aplau
de dansuri și jocuri care 
se constituie ca documente 
de o mare autenticitate a- 
supra oamenilor și obiceiu
rilor lor, să admire o mare 
varietate de costume, de o 
rară bogăție cromatică, să 
privească patru oglinzi 
care au reflectat fidel, fie
care altfel, sensibilitatea 
și profilul psihic al celor 
patru națiuni.

Ansamblul de dansuri a! 
regiunii Gera (R.D.G.), lau
reat al premiului pentru 
creație artistică populară 
din țara prietenă, a oferit 
spectatorilor un program 
în care și-a propus o ilus
trare cît mai colorată a 
dansurilor, cîntecelor și 
obiceiurilor lor. Suitele 
de dansuri din Turingia și 
Westfalia — revărsară de 
optimism și voie bună. în 
care o notă specifică au 
marcat costumele, de un 
rafinament coloristic unic
— au relevat o particulari
tate interesantă a coregra
fiei _ de pe aceste melea
guri : dansurile au un 
subiect bine conturat, fiind 
de fapt mici fabule, susți
nute muzical și coregrafic. 
Dansatorii sînt în același

ztimp și cîntăreți și actori
— astfel îneît întreg spec
tacolul capătă atributele 
unei operete țărănești 
Dansul „Sărbătoarea", de 
pildă, este o narare con- 

-centrată a grandioasei săr
bători pe care fiecare 
toamnă o declanșează : cu- 
lesul viilor. Spectacolul s-a 
bucurat de concursul unui 
excelent grup de instru
mentiști : „Muzicanții din 
Possnecker"

Artiștii amatori elvețieni
— ansamblul de dansuri 
„La farandole", din Courte
pin-Fribourg — au ales o 
soluție scenică originală : 
grupul de dansatori ră- 
mîne întregul spectacol pe

Herăstrău
scenă, constituind în ca
drul melodiilor solo un 
fundal viu, care comen
tează prin mișcări și ges
turi melodia. Solii artei 
din țara cantoanelor au 
adus la festivalul nostru o 
parte din vechile cîntece și 
dansuri elvețiene, cunos
cute în toată lumea dato
rită grației .lor, farmecului 
cu totul aparte. Farandola, 
lendlerul. melodiile monta
ne cu nelipsitele iodlere — 
iată doar cîteva din nume
rele care în interpretarea 
plină de talent, de un 
umor cald, de o naturalețe 
cuceritoare au stîrnit apre
cierile unanime ale celor 
prezenți.

Aplauze entuziaste au 
stîrnit mesagerii artei popu
lare din Uniunea Sovietică
— ansamblul folcloric „Ro- 
vesnic" din Stavropol. Ar
tiștii sînt fiecare în parte 
un virtuos. Dansurile „A- 
matoarele de ceai", „Ca
dril sătesc", „Ghicitul de 
anul nou" etc. — explozie 
de vitalitate, de ritm, de 
culoare, desfășurate într-un 
ritm amețitor, de o sincro
nizare perfectă, sînt tocmai 
rodul acestei măiestrii in
dividuale duse la perfec
țiune. Admirabil echilibrat, 
spectacolul a inclus alături 
de vijelioasele dansuri, atît 
de specifice pentru această 
regiune a Uniunii Sovietice
— stepa Cubanului — și 
cîntece populare, de.o tul
burătoare melodicitate. pli
ne de mirosul proaspăt al 
stepei, cu inflexiuni care 
amintesc spațiile nesfîrșite 
în care locuiesc urmașii ca
zacilor lui Taras Bulba. 
Deși numai într-o simplă 
enumerare, este imposibil 
să vorbești despre specta; 
colul sovietic fără a aminti 
dansurile căzăcești, cu figu
rile lor acrobatice, nelip
sita armonică un adevărat 
personaj central al specta
colului, costumele cîntăre- 
țelor — desprinse parcă 
din vechile basme rusești 
și, în fine, atît de cunoscu
tele melodii și dansuri 
„Mesteacănul" și „Kalinka"
— fredonate de oricare iu
bitor al acestor meleaguri.

Finalul spectacolului a 
fost susținut de „Junii Si
biului". Calitățile excepțio
nale ale artiștilor români — 
vitalitate, precizie, ritm, 
sincronizare impecabilă, e- 
leganță în mișcări r- răs
plătite în numeroase alte 
concursuri internaționale 
au ieșit în evidență de la 
primele măsuri. Suita de

dansuri ardelenești, Călu
șul, dar mai ales dansurile 
„de la Sibii" reprezintă a- 
devărate perle folclorice 
puse în valoare de talen
tul extraordinar al’ inter- 
preților.

Pe aripile „Ciocîrliei" — 
care a făcut înconjurul 
lumii întregi — s-au stins

ultimele acorduri ale unui 
spectacol care, mai presus 
de valorile artistice pre
zentate publicului, a în
semnat, o manifestare a 
prieteniei, a legăturilor 
trainice pe care arta le sta
bilește între popoare.

Radu CONSTANTINESCU

La „Arenele
Rom

Estrada „Arenelor Ro
mane" din Capitală a găz
duit, în prima zi a festiva
lului, spectacolul reprezen
tanților folclorului din 
R.S. Cehoslovacia, Franța. 
R.F. a Germaniei și Ro
mânia.

Sol al cîntecului, dansu
lui și portului popular ceh. 
Ansamblul „Vsacan" din 
orașul Vsetin, a deschis pro
gramul serii cu o suită de 
dansuri din Moravia, des
fășurată în mișcări lente, 
unduitoare, armonios îmbi
nată cu strigături și inter
venții corale. După un re
confortant „intermezzo" vo
cal-instrumental, alcătuit 
din cîntece populare cehe, 
a urmat o altă suită core
grafică, care, deși la fel 
de lentă, a cucerit printr-o 
foarte variată gamă de miș
cări ale perechilor și gru
pului, prin spontane și gra
țioase desprinderi și alătu
rări. Susținut de aplauzele 
ritmate ale publicului spec
tator, doi tineri și talentat! 
soliști au adus pe scenă 
mișcările repezi ale unei 
îndrăcite piese dansante, 
anticipînd, parcă, năvalni
cul „dans al haiducilor" cu 
care s-a încheiat progra
mul echipei Cehoslovaciei. 
Spectacolul a însemnat o 
contaminantă demonstrație 
de,virtuozitate și voioșie.

Ansamblul francez „Corre-' 
vrots-Vaudes" din Corra
villiers, a imprimat spec
tacolului o pronunțată notă 
de autentic și inedit, inclu- 
zînd în program cîntece și 
dansuri de o cuceritoare 
monotonie și naivitate, spe
cifice zonei folclorice situ
ate în nordul regiunii 
Franche-Comtâ. Costumele 
de epocă, ritmul „de 
salon" al pașilor, linia 
melodică simplă, fără si
nuozități a instrumentelor 
de suflat acompaniatoare, 
de la dansurile „Uriașul", 
„Strassbourgheza" și „Pol- 
ca“, pînă la „dansurile din 
Lorena", cele ale conducă
torilor de atelaje, care în
soțeau căruțele spre por
turile de pe coasta Atlan
ticului, sau cel al „Balului 
munților", executat cu pri
lejul diferitelor serbări

a n e"
populare, totul ae-a făcut 
să simțim din plin parfu
mul și pitorescul unor e- 
poci îndepărtate.

Programul Ansamblului 
de dansuri populare din 
Karlsruhe (R.F. a Germa
niei) a cucerit puternice a- 
plauze printr-un reușit 
„dans al panglicilor" exe
cutat cu precizia și grația 
pașilor de vals. Este un 
dans cîmpenesc din Germa
nia de sud, ce sugerează 
ritualul sădirii pomilor în 
luna mai. După dansul 
bărbătesc „Calfele fierari
lor", cu o complicată dar 
foarte sincronă mișcare a 
brațelor și bătăilor din 
palme, a urmat cel mai re
ușit număr coregrafic al a- 
cestui arfsamblu, „Dansul 
țesătorilor", o adevărată 
„canava" de figuri, treceri 
rapide ale grupului și pere
chilor, în așa fel, îneît am 
fost parcă martorii zboru
lui suveicii prin păienjenișul 
de fire mișcătoare, al mo- 
riștei vîrtelniței, pînă la e- 
fectul final al obținerii 
pînzei, totul elaborat în
tr-o desăvîrșită și sugestivă 
pantomimă. Consemnăm în 
aceeași manieră și dansuri
le cu care Ansamblul din 
R.F.. a Germaniei și-a în
cheiat reușita sa evoluție.

Programul românesc, aș
teptat cu deosebit interes, 
a fost susținut de tînăra 
formație folclorică bucu- 
reșteană „Balada". Variat, 
cuprinzînd suite de dansuri 
de pe Someș, moldovenești 
și oltenești, soliștii vocali 
(Mariana Bălănescu și Pe
tre Săbădeanu) și instru- 

. mentiștii (George* Pantazi, 
Constantin Radu și Traian 
Tîrcolea), un adevărat iu
reș de tinerețe și vigoare, 
ținută și virtuozitate, îneîn- 
tătoarea policromie a cos
tumelor noastre populare, 
evoluția artiștilor români a 
constituit, fără îndoială, o 
frumoasă reușită a. acestui 
program, cucerind înde
lungi aplauze, susținute în 
special de grupul delegați
ilor străine participante la 
festival, spre satisfacția în
tregii asistențe,

Constantin RĂSVAN

10,00 — Limba rusă. 10,25 — Limba 
spaniolă, 10,50 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,30 — Atletism : 
Jocurile balcanice — Transmisiune de 
la Sofia. 19,00 — Transmisiune de la 
Expoziția Realizărilor Economiei Na
ționale România '69 : Industria petro
lieră. 19,30 — Telejurnalul de seară 
— Buletinul meteorologic. 20,00 — As
pecte filmate de Ia Festivalul și con

cursul internațional de folclor — România "69. 20,15 — Cîntă Zora Kolinska
— Program de muzică ușoară oferit de Televiziunea din Bratislava. 20,30
— Film artistic : „Absență îndelungată", producție a studiourilor franceze. 
Regia : Henri Colpl — Film distins cu premiul „Deluc" și Marele premiu 
al Festivalului de la Cannes. 22,00 — Reflector. 22,15 — Mult e dulce și 
frumoasă. Emisiune de limbă română de conf. dr. Sorin Stati : Personaje 
din teatrul lui Victor Eftimiu ; Limba română peste hotare. Reportaj la 
cursurile de vară de la Sinaia ; Din goana condeiului. Foileton de N. Mi- 
hăescu. 22,40 — Telejurnalul de noapte șl buletinul meteorologic. 23,00
— Publicitate. 23,10 — Canțonete. 23,25 — închiderea emisiunii.
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>' ' 20,45, COTROCENI .

* Roșii și albii : COTROCENI — 
20,30.
• Deșertul roșu : UNION — 15,15 ;
18 ------

cinema

interes : VIC
II ; 13,30 ; 16 ;

PATRIA — 9

doi : CENTRAL

ț.

Literatura în dinamica 
înnoirilor sociale

dreptul o deformează prin imprima
rea unui străin aer static, în com
ponența tuturor aspectelor evocate. 
Ele dau, astfel, impresia unei o- 
priri, atît de la trecut către prezent, 
cît și de ța prezent către viitor. Re
zultă din aceasta tot ce poate fi mai 
depărtat de esența realității actuale.

Aceasta nu poate fi pătrunsă de
cît prin surprinderea neîntreruptului 
puls dinamic dintr-însa. Un aseme
nea caracter motrice cuprinde două 
ritmuri destinate să însuflețească 
orice imagine evocată. Primul repro
duce mișcarea de la trecut către 
prezent. El pune accentul nu pe sim
pla înfățișare a lucrurilor, ci pe fap
tul că acea înfățișare constituie efec
tul unei schimbări, al unei acțiuni 
transformatoare în sens progresiv 
Numai astfel un aspect exterior se 
întregește prin acea dimensiune din 
adînc, care s-a propulsat în afară 
și care întipărește într-însul pro
cesul viu prin care a ajuns unde 
este. Dacă literatura noastră actu
ală numără atîtea creații originale, 
noi și valoroase, ele se datoresc 
tocmai acestei pătrunderi, a schim
bărilor, prin care lucrurild au fost 
aduse la înfățișarea lor prezentă. 
Acest fapt a fost subliniat pregnant 
în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, dîndu-se o caldă apreciere 
noului avînt pe care creația literară 
și artistică l-a cunoscut în ultimii 
ani, în ambianța schimbărilor pro
funde survenite în viața noastră so
ciala.

Dar aceasta nu este de-ajuns. Am 
spus că dinamismul care constituie 
esența realității noastre actuale mai 
cuprinde și un al doilea ritm. Acesta 
exprimă mișcarea de la prezent la 
viitor, adică a năzuințelo? și a efor
turilor în curs, pentru a se atinge 
noi transformăn în ordine ascen
dentă. Numai astfel se între
gește definitiv imaginea acelei to
talități de care am amintit și care 
constituie cîmpul magnetic al ac
tualității de la noi. Aci ne solicită 
iarăși următoarele cuvinte cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a a- 
dr<j,sat direct scriitorilor și artiști
lor : „Ceea ce vi se cere, tovarăși, 
este să pătrundeți in adîncul exis
tenței poporului, și, înțelegînd nă
zuințele sale, eforturile și lupta sa 
eroică, să înfățișați grandioasa fres
că a României socialiste. (...)(Redați 
prin graiul minunat al artei frea
mătul creator al poporului, cațe2 
transformînd prin munca sa eroică 
înfățișarea țării, se transformă pe 
sine însuși. Nu uitați niciodată că 
menirea artei noastre este de a în
nobila omul, de a-1 inspira spre noi 
fapte mărețe, spre realizarea idealu

rilor socialismului și comunismului". 
Prin urmare, al-doilea ritm în dina
mica actualității se desprinde din 
adîncirea unor năzuințe, a unor efor
turi ce înnobilează omul și comple
tează astfel esența de totalitate a 
realității noastre de astăzi, acea 
„frescă grandioasă", invocată în cu
vintele de mai sus.

Fiindcă n-am vrea să creăm ilu
zii, repetăm și acum că este mult mai 
dificilă redarea acestei esențe decît 
substituirea ei prin aspecte statice 
și nereprezentative. Totuși, pasiu
nea creației și aplecarea cu fervoare 
asupra obiectului pot învinge orice 
dificultate. Ne permitem, de aceea, 
să sugerăm unele teme ale actuali
tății noastre, in măsură, credem, să 
stîrnească o asemenea pasiune.

Așa, bunăoară, unul din aspectele 
a marilor prefaceri pe care le trăim 

este, ca urmare a industrializării, 
dezvoltarea considerabilă a vieții ur
bane, o dată cu trecerea treptată a 
milioane de oameni, de la sat la 
oraș Avem în față un fenomen uriaș 
în sensul mutației sociale, care n’j 
și-a aflat încă o frescă literară de 
aceeași amploare. Privirile parțiale 
înregistrate pînă acum n-au . atins 
substratul și esența grandioasă a to
talității în care se integrează cazu
rile tratate. De asemenea, satul în
suși, privit în întregul fizionomiei 
sale materiale și spirituale, nu și-a 
găsit încă un interpret dotat cu acea 
putere intensivă și cu acea capacitate 
de cuprindere, care l-a înălțat pe 
un Liviu Rebreanu la nivelul ma
rilor valori mondiale prin transfi
gurarea artistică, a vieții satului de 
acum jumătate de veac. Și totuși, 
acum același obiectiv s-a îmbogă
țit prin fațete și relații cu mult mai 
pasionante. Apoi, n-avem încă, după 
părerea mea, un mare roman al ge
nerațiilor așa cum, în alte împreju
rări, el s-a ilustrat în alte litera
turi, și care, în lumina atît de in
teresantă a realităților actuale de la 
noi, ar putea să devină o operă epo
cală. Tn sfîrșit, integrarea activă a 
tineretului în viața țării, sau aspec
tele legate de evoluția conștiinței 
intelectualilor, în contextul social de 
noi realizări, își așteaptă o inten
sificată și mai puțin formală privire 
literară.

Actualitatea în literatură înseamnă 
atît pătrunderea prezentului, cu 
deschideri promițătoare spre vii
tor, cit și a trecutului național privit 
din perspectiva patriotică a aces
tei actualități. Ea cuprinde între
gul spațiu al țării și întregul timp 
care a frămintat acest spațiu. In o- 
ricare din cazuri, aspectele actuali
tății se cer pătrunse în esența lor 
de totalitate, adică în funcțiunea 
dinamică a vieții societății noastre 
socialiste.

s My fair lady :
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
• Căsătorie 
TORIA -
18.30 ; 20,45.
• Singurătate în
- 8,30 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30.
• Din plictiseală : CENTRAL — 21.
• Program pentru copii : DOINA
- 9 ; 10.
• Tinerețe fără bătrînețe :
NA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
20,30, FLOREASCA -
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tigrul : SALA PALATULUI —
17,15 (seria de bilete 2 976) ; 20,15 
(seria de bilete — 2 888), FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20. GRĂ
DINA DOINA — 19,30, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21.
O România orizont ’69 ; Româ
nia inedită ; De la străbuni la 
strănepoți ; Lumina de pe Lotru : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
e Operațiunea „Belgrad" : DACIA
— 8,30—20,45 în continuare.
O Soarele vagabonzilor : REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21. BUCUREȘTI —

■8,15 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21, STADIONUL DINAMO
— 20.
• Cavalerii aerului : TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18, la gră
dină - 19,45, GIULEȘTI - 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Vîrsta Ingrată : FEROVIAR — 
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MODERN — 9,30 : 11,45 :
14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45.
0 Omul momentului : FAVORIT 
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.
0 Alexandru cel 
CĂRA — 15.30 ; 18.
15 30 ; 18 ; 20,15.
0 Șopronul roșu :
20.30.
0 Crima din pădure : LIRA —
15.30 ; 18.
O Căsătorie în stil italian : GRA
DINA LIRA — 19,30.
o Neîmblînzita Angelica: LUMI- 

— 9—16 în continuare ; 18,45 ; 
, COOTOOENI . — 15,30; 18.

9 î

DOI-
18.15 ;
11.15 :

fericit : FLA- 
CRINGAȘI —

FLACĂRA

; 20,30.
Sherlock Holmes : EXCELSIOR
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 

MELODIA — 9 : 11,15 ; 13,30 : 16 ;

Pe ecranele cinematografelor „SOARELE VAGABONZILOR'1

18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O O chestiune de onoare : GRI- 
VIȚA - 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
AURORA — 9,30 : 12 ; 14,30 ; 17,15. 
la grădină — 20.
• Aruncați banca în aer : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15 ; 17,45 ; 20, DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20, VIITORUL —
15.30 ; 18.
• 'călugărița șl comfsarul : VII
TORUL — 20.30.
• Noaptea generalilor : BUZEȘTI
— 16, la grădină — 20.
• Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,15 ; 18, la 
grădină - 20 ; MIORIȚA - 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18,15 20,30: 
la grădină — 20.
• A trăi pentru a trăi : UNIREA
— 16, la grădină — 19,30.
• Prințul negru : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15
• Tarzan, omul junglei : PACEA
— 15,30; 18;- 20,15, COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Dragoste la Las Vegas : VOL
GA »- 9,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30,

• VITAN — 15,30 ; 18, la grădină -
20, RAHOVA — 15.30. la grădi
nă — 20.
• Fata din parc : RAHOVA — 16.
• Comisarul X și banda „Trei
clini verzi" : MOȘILOR — 15.30, 
la grădină - 20 ; 'GRĂDINA
PROGRESUL-PARC —
• Zosia : MOȘILOR —
• Am două mame șl
PROGRESUL — 15,30 ;
e Străin in casă
15,30 ; 18.
• Crăciun cu Ellsabeta : POPU
LAR — 20,30.
« Adio, Gringo : MUNCA — 16: 18.
• pipele : MUNCA — 20.

20,15.
18.
doi tați : 

18 ; 20,15.
POPULAR —

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții 
teribil! — 20.

• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Martorii se- 
suprimă — 20,

• Teatru! satiric muzical „C. Tă-
riăse" (sală Savoy) : Birlic — 20 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa
Stroe ! — 20.

• Ansamblul folcloric „Perlnița" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perlnița mea — 19.

Locuri de popas
1,1 t-----------*-------———

„PERLA CETĂȚII"
Celebru prin aspectul său 

de străveche cetate medievală
— municipiul Sighișoara a- 
trage atenția vizitatorilor nu 
numai prin obiectivele sale de 
interes istoric. La parterul ho
telului „Parc" din localitate 
este deschisă o modernă și îm
bietoare cofetărie denumită su
gestiv „Perla cetății". Dotată 
cu mobilier adecva", „Perla 
cetății" oferă tot timpul vizi
tatorilor — localnici și turiști
— un bogat sortiment de 
băuturi, cafea etc. Cofetăria 
„Perla cetății" este și locul 
unde se poate savura o cafea 
„turcească" pregătită în nisip.
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O coproducție franco-italionă. Interpretează : Jean Gabin, Susanne Flon, Robert Stack, Marqareth 
Lee. Scenariul : Alphonse Boudard, Jean Delannoy. Adaptare după romanul lui J. M. Flynn — „Un om 
de acțiune". Regia : Jean Delannoy.

(Urmare din pag. I)
ducția anuală era de 
60 000 tone. Azi. minerii din 
Căpeni extrag această can
titate în 25 de zile. Vechea 
denumire de mină „la zi“ 
sau de „abataj bătut de 
soare" nu se mai potri
vește azi în exploatările de 
la Vîrghiș sau Racoșul de 
Sus, unde întreg angrena
jul modern de extracție (co
mandat cu ajutorul insta
lațiilor electronice), func
ționează și noaptea La lu
mina reflectoarelor întreg 
sectorul pare o fascinantă 
constelație terestră.

Dincolo, în sud-estul ju
dețului, profilate pe fun
dalul montan funicularele 
deschid lemnului drumuri 
aeriene. Procesul de me
canizare din cele două în
treprinderi forestiere atin
ge procentul de 90 la sută. 
„Aurul verde" scos anual 
din întinsele păduri (ce o- 
cupă 47 la sută din supra
fața județului), reprezintă 
o producție de peste 200 
milioane lei Aproape pa
tru mii de forestieri lu
crează în sutele de guri de 
exploatare Lemnul scos de 
ei din pădurile Covasnei 
se preface în celuloză la 
Zărnești și Bușteni. în 
furnir, mobilă, plăci aglo
merate, fibrolemnoase și 
celulare, la combinatele 
din Gălăuțaș. Blaj, Comă- 
nești. Pitești, Gherla. Re
ghin și Brăila O parte a- 
junge în mîna harnicilor 
meșteri de la fabrica de 
mobilă din Sf Gheorghe, 
care înnobilează lemnul 
sub forma unor garnituri 
de lux sau „stil" - mult 
apreciate peste hotare.

Dar nu poți epuiza pale
ta de frumuseți a județului 
Covasna fără să amintești 
de căile „aeriene" ale Oltu
lui. La Ghidfalău, comună 
situată în plin șes, pe ma
lul rîului, o clădire albas
tră îți atrage atenția E 
casa pompelor de la marele 
complex de irigații intrat 
în funcțiune anul trecut 
în interiorul ei te întîm- 
pină vuietul puternicelor 
motoare Doi electricieni — 
Gheorghe Zorz și loan Kâ- 
dâr — dirijează procesul 
de funcționare a pompelor

...In Sita Buzăului, co
mună întinsă ce-și urcă sa
tele pînă aproape de cul
mile învăluite în nori ale 
Carpaților Orientali, s-a 
dat de veste acum o sută 
de ani că toți copiii pot 
coborî în vatra satului pen
tru luminarea minții Cțți- 
va ani mai tîrziu, Mărcușan 
din Mărcuș — primul das
căl cu „preparandie" - so
sește pe aceste meleaguri 
Strănepotul lui. Constantin 
Mărcușanu, e azi profesor 
la școala generâlă din co
mună. Sita numără acum

de construcție, sînt conca- 
sate în carierele de ande- 
zit, iar luminile electrice 
se oglindesc în apele Oltu
lui mai puternic decît ste
lele Ultimele două comune 
ale județului se electrifi
es în acest an.

în paginile vechilor cro
nici stau vii mărturiile 
unor îndelungate lupte de 
eliberare socială, în focul 
cărora au sîngei^t taolaltă 
iobagii români și secui în 
fiecare an — de 80 de ani 
neîntrerupt — în decorul 
natural de la Poiana-Maial

IN ARCUL CARPATIC

cu ajutorul cărora apele 
Oltului sînt trase într-un 
bazin subteran și ridicate 
apoi pe un drum aerian ce 
se ramifică în două canale. 
Sînt noile albii create rîu
lui, alcătuite dintr-un sis
tem de jgheaburi din pre
fabricate instalate pe pi
loni de metal și bet'on Pe 
noile sale căi de acces. Ol
tul. devenit aerian pe o 
lungime de 36 kilometri, 
trece pe deasupra holdelor, 
străbate depărtările în de
bit dirijat, revărsîndu-se 
din loc în loc în angrena
jul instalațiilor care-i pul
verizează apele oe ogoare 
Cîmpul Frumos e o așe
zare ce poartă cu distincție 
emblema agriculturii so
cialiste.

șase școli și patruzeci de 
cadre didactice în tot ju
dețul sînt peste 200 de școli 
asemănătoare, pe lîngă 
șapte licee și numeroase 
școli profesionale. Fondu
rile destinate învățămîntu- 
lui se ridică în acest an la 
peste 50 milioane lei Toate 
aceste realizări spectacu
loase. în care se reflectă 
prefaceri materiale și spi
rituale de adîncime, sînt 
proprii anilor construcției 
socialiste.

în „Cartea Oltului" Geo 
Bogza nota de la Bicsad 
,în asemenea nopți lumea 
pare că se rezumă la atît 
oameni. stele și stînci" 
Azi. oamenii Covasnei tră
iesc realitatea însuflețitoa- 
re a unor alte vremuri : 
stîncile intră în procesul

mii de români și maghiari 
din satele învecinate ser
bează laolaltă tradiția de 
muncă și viață înfrățită In 
secția etnografică a muzeu
lui din Sf. Gheorghe, crea
țiile de artă populară ro
mânească și secuiască sînt 
prezente ca într-o vibrantă 
și armonioasă antologie, re- 
i'lectînd și sub acest aspect 
unitatea moral-politică de 
nezdruncinat a națiunii 
noastre socialiste.
. La ceasul acesta, oamenii 
muncii din județul Covas
na, români și maghiari, 
trăiesc o atmosferă de en
tuziasm lucid și de mobili
zare hotărîtă pentru înfăp
tuirea . mărețului program 
adoptat de Congresul al 
X-lea al partidului.

La Consiliul popular ju
dețean am fost informați 
că în ansamblul economiei 
naționale ponderea Covas
nei a crescut an de an. 
Dinamica investițiilor re
levă că cea mai mare par
te a alocațiilor a fost fo
losită pentru crearea de 
noi capacități industriale și 
pentru dezvoltarea celor e- 
xistente. Dacă în anul 1965 
valoarea lor reprezenta 67 
milioane. în 1968 investițiile 
s-au ridicat la 142 milioane, 
iar în acest an la peste 
300 milioane lei.

La Tg. Secuiesc se află 
în construcție trei impor
tante obiective industriale : 
o fabrică de confecții, una 
de amidon și alta de șuru
buri Prima, cu o capaci
tate de producție de 700 000 
confecții anual, va intra 
curînd în funcțiune. Com
plet automatizată și folo
sind ca materie primă car
toful, produs cu o mare 
pondere în agricultura ju
dețului, fabrica de amidon 
va începe să funcționeze în 
primul semestru al anului 
viitor, iar cea de șuruburi, 
parțial Ia sfîrșitul aceluiași 
an, și total în anul 1971.

O preocupare importantă 
o constituie și valorifica
rea potențialului turistic și 
balnear al județului.

Covgsna, județul din ar
cul carpatic, se înscrie ho- 
tărît în circuitul sporit al 
producției materiale- și spi
rituale. ilustrînd pregnant 
prin succesele dobîndite, 
roadele politicii partidului 
nostru de integrare a tutu
ror ținuturilor țării pe or
bita progresului, a civiliza
ției socialiste.
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INTILNIRE LA C. C.
AL P. G R

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlmt joi cu to
varășul Henry Triib, membru al Bi
roului Politic al Partidului Muncii

din Elveția, care a participat la lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

Discuția care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Plecarea unor delegații
de peste hotare

Joi a părăsit Capitala delegația 
de partid și de stat a Republicii 
Cuba, condusă de Isidor Malmier- 
ca Peoli, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, vicepreședinte al Insti
tutului național de piscicultura, 
care a participat la sărbătorirea 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării României.

Din delegație au făcut parte 
Carlos Chain Soler,, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Jesus 
dorul 
rești.

Și 
Barreiro Gonzalez, ambasa- 
Republicii Cuba la Bucu-

La plecare, pe aeroportul Bă-' 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Petre Constantin, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Pacoste, ad
junct al ministrului petrolului.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit joi 
dimineața pe senatorul Charles E. 
Goodell din Statele Unite ale 
ricți, aflat în țara noastră 
scurtă vizită.

A fost prezent însărcinatul 
faceri ad-interim al S.U.A. la 
rești, H. B. Barnes jr.

Ame- 
într-o

cu a- 
Bucu-

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme ale relațiilor bilate
rale româno-americanfi și unele 
aspecte ale vieții internaționale.

Senatorul Charles E. Goodell a avut 
de asemenea convorbiri la 
terul Afacerilor Externe și la 
terul Comerțului Exterior.

întrevederea președintelui

Minis-
Minis-

Marii Adunări Nationale, Stefan Voitec,’ 7

cu președintele Parlamentului finlandez,7

Joi dimineața, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a 
avut o întrevedere cu Vieno Joha
nnes Sukselainen, președintele Par
lamentului finlandez, care se află în 
țara noastră la invitația Biroului 
M.A.N. pentru a-și petrece o parte 
din vacanță.

La întrevedere, care s-a desfășu-

rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Gheorghe Necula, vicepre
ședinte al M.A.N., Ion Mărgineanu,. 
secretar, și alte persoane oficiale.

La amiază, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Ștefan Voitec, a 
oferit un dejun în cinstea oaspetelui 
finlandez.

(Agerpres)

Reprezentantul Partidului 
Comunist Portughez

după-amiază a părăsit Ca- 
tovarășa Sofia Ferreira,

Joi
pitala
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez, 
care a reprezentat acest partid la 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

La plecare, tovarășa Sofia 
Ferreira a fost condusă de tova
rășele Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., și Larisa Munteanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

ea stat” suveran și independent

ANIVERSAREA UNUI SFERT DE VEAC
DE LA INSURECȚIA NAȚIONALĂ SLOVACĂ

Adunarea festivă de la Casa Centrală a Armatei

Sosirea unei delegații 
de activiști 

ai P. C. din Cuba\ /
Joi a sosit în Capitală o delegație 

de activiști ai Partidului Comunist din 
Cuba, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită pentru schimb de 
experiență. în țara noastră. Delegația 
este formată din tovarășii Felix Pe
rez Milian, activist la Secretariatul 
Organizatoric al C.C. al P.C. din Cuba, 
și Oscar Cobo, activist la

Frontului Popular 
Patriotic din R. P. Ungară

._ ------ ----- , _____ _z .a Comisia
de Orientare Revoluționară a C.C.
al P.C. din Cuba.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Ion Catrinescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid..

(Agerpres)

Aflată la Brașov, .■ delegația Fron
tului Popular Patriotic din Republi
ca Populară Ungară, condusă de 
Jozsef Barati, a vizitat joi diminea
ța complexul muzeal din Schei.

Membrii delegației au plecat apoi 
în județul Covasna, unde au avut o 
întrevedere cu Ion Dragoș, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean, vicepreședinte al Con
siliului județean al Frontului Unită
ții Socialiste, șl cu Ladislau Bedo, 
secretar al Consiliului,.

după-amiază a avut loc la Pi- 
o adunare festivă consacrată 
de-a 24-a aniversări a zilei de 

2 septembrie 1945, cînd Republica 
Democrată Vietnam a fost proclama
tă stat suveran și independent. .La 
adunare au participat sute de mun
citori, tehnicieni, ingineri din uni
tățile din zona industrială din sudul 
orașului. A fost prezent Ho Tu Truc, 
prim-secretar al Ainbasadei Republi
cii Democrate Vietnam la București.

Costache Sava, membru în Biroul 
Comitetului județean Argeș al P.C.R.. 
directorul general al Combinatului 
petrochimic Pitești, a vorbit despre 
succesele obținute de poporul viet
namez în cei 24 de ani pe tărîm eco-

nomic și social-cultural, în lupta sa 
dreaptă împotriva agresorilor,.pentru 
apărarea cuceririlor sale revoluționa
re. Poporul vietnamez, a subliniat 
vorbitorul, își apără cu eroism inde
pendența și totodată arată tuturor 
popoarelor lumii calea sigură pentru 
înfrîngerea agresiunii imperialiste, 
pentru salvgardarea independenței și 
suveranității naționale.

A luat apoi cuvîntul Ho Tu 
Truc, care a mulțumit întregului 
popor român pentru profunda simpa
tie manifestată permanent față de 
poporul vietnamez, pentru sprijinul 
moral și material acordat în momen
tele de grea încercare prin care trece 
acesta.

(Agerpres)
f!

Asociației de prietenie
sovieto- română

ilegația Asociației de prietenie 
dto-română, condusă de tovarășa 

A. T. Lavrentieva, vicepreședinte al 
conducerii asociației, adjunct al mi
nistrului industriei ușoare al U.R.S.S., 
care ne vizitează țara, a fost joi 
oaspetele municipiului Brăila.

Membrii delegației au vizitat Com
binatul de fibre artificiale de pe 
platforma chimiei de la Brăila și 
cartiere de locuințe din oraș.

(Agerpres)

ȘTAFETA INTERNAȚIONALA 
„DRAPELUL VICTORIEI 

în cursul zilei de joi, pa 
ții la ștafeta internațională 
pelul victoriei" au fost oaspeți ai 
Bucureștiului. Ei ău vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra- 
tice din România. După amiază, con
ducătorii celor șapte delegații care 
iau parte la ștafetă au depus co
roane de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei și la Monumentul Eroi
lor Sovietici.

Vizitînd Capitala, participanții la 
ștafetă au poposit în numeroase lo
curi care evocă eroismul luptei co- 
■muniștilor. (Agerpres)

>

ii

participa n- 
Ti „Dra-

Paguba face casă bună 
cu inerția și toleranța

(Urmare din pag. I)

motiv existența consumurilor ma
teriale ridicate, una din lipsurile 
serioase care mai dăinuie în 
industrie, criticată pe drept ■ în 
Raportul prezentat ' de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul - al 
X-lea al P.C.R. în cel mai scurt 
timp este necesar să se treacă la re
vizuirea normelor de consum in
dustrial, la stabilirea lor pe baze 
științifice, în raport cu nivelul con
sumurilor existente pe plan mon
dial. Cît privește forurile de resort 
din ramurile amintite, acestea au 
îndatorirea de a veghea la respec
tarea riguroasă a consumurilor pre
conizate, de a le stabili consecvent 
la un nivel mobilizator, care să în
lăture orice posibilitate de a irosi 
materiile prime și materialele, com
bustibilul și energia, lemnul și me
talul.

Sarcini deosebite au de îndeplinit 
în continuare și organele bancare. 
Acestea, prin intermediul pîrghiilor 
pe care le au la dispoziție au datoria 
să exercite o influență activă asupra 
gestiunii economice, asupra utilizării 
resurselor materiale, bănești și de 
forță de muncă. Este necesar ca or
ganele bancare să sesizeze la timp 
orice abatere de la gospodărirea rați
onală a fondurilor și să propună mă
suri pentru prevenirea și recupera
rea neîntîrziată a daunelor — re- 
nunțîndu-se la practica întîlnită u- 
neori, la nivele mai „mici" sau mai 
înalte, de a sta în expectativă, de a 
prefera să trateze problema rentabi
lității numai teoretic, întrucît această 
problemă ar fi doar de resortul orga
nelor Ministerului Finanțelor. Opinia 
intransigentă a acestor factori din a- 
fara întreprinderilor, dar mai ales .a 
colectivelor de oameni ai muncii, 
împotriva tuturor manifestărilor ce 
Impietează asupra nivelului rentabi
lității trebuie să se facă din plin 
simțită. Și aceasta, întrucit un grad 
superior al rentabilității nu înseamnă 
altceva decît ore economisite de mun
că vie, tone economisite de materii 
prime și materiale, kilowați ore de 
energie electrică economisiți — cu alte 
cuvinte noi și noi resurse certe de 
creștere a venitului național, a pu
terii economice a țării noastre.

Peste puțin timp, în întreprinderile 
industriale vor începe adunările ge
nerale ale salariaților — prilej pro
pice de a analiza cu maximă răs
pundere problema creșterii rentabili-

tații producției industriale, a efi
cienței economice. Fiecare produs, 
care se mai realizează cu pierderi 
trebuie avut în vedere, punîndu-se 
accentul pe lichidarea cauzelor care 
mențin o asemenea situație, pe di
minuarea consumurilor industriale 
și evitarea risipei. în centrul aten
ției se cuvine să stea, de asemenea, 
reducerea sistematică a cheltuielilor 
materiale, a celor generale și de re
gie, a consumului neproductiv de 
forță de muncă. Totul este ca ren
tabilizarea producției și creșterea 
gradului, de rentabilitate să aibă Ioc 
prin valorificarea posibilităților exis
tente în întreprinderi, a rezervelor 
interne, combătîndu-se cu fermitate 
orice tendință de a majora prețu
rile, de a le stabili, arbitrar, de a 
realiza beneficii artificiale, nejusti
ficate din punct de vedere economic.

INÎERVIU ACORDAT DE PROF. DR. RARI SCHILLER,
MINISTRUL FEDERAL Al ECONOMIEI R. F. A GERMANIEI

sb an/.;; .. . (ja .tîouiîriî
pești, și vest-germane, în bază con- 

' veriției 'încheiate acum."doi ’’tini;''Și 
în această direcție s-a constatat că 
există încă posibilități pentru dez

voltarea cooperării și ele vor fi con
cretizate în viitorul apropiat, prin 
încheierea unei convenții pe o pe
rioadă de lungă durată.

Vreau să menționez, a declarat în 
continuare ministrul vest-german, că 
datorită politicii înțelepte, clarvăză
toare a României, președintele 
Nicolae Ceaușescu și guvernul român 
se bucură de o' deosebită stimă. Prin-^ 
cipiile după care se conduc țările” 
noastre se bazează, după cum este 
bine știut, pe respectul reciproc, nea
mestecul în treburile interne și avan
tajul reciproc. Aceste principii sînt 
oglindite, de altfel, în buna dezvol
tare a relațiilor noastre economice.

Referindu-se în- încheiere la vizita 
făcută la „Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale — România 1969", 
ministrul vest-german a spus : Am 
fost plăcut impresionat de calitatea 
exponatelor în domeniul construcții
lor de mașini, a industriei grele, pro
duselor de utilaj petrolier, precum 
și a produselor agricole și ale indus
triei textile. Am văzut o serie^ de 
produse românești, care după păre
rea mea pot fi bine vîndute pe piața 
vest-germană.

După cum am anunțat, ministru! 
federal al economiei5 R. F.' ă ’ Ger
maniei, prof. dr. Karl Schiller, a 
făcut o scurtă vizită în țara noastră.

înainte de plecare, oaspetele a a- 
cordat un interviu reprezentanților 
presei și radiodifuziunii pe care îl 
redăm în relatarea redactorului „A- 
gerpres", S. Lucian.

Am venit la București, a spus mi
nistrul vest-german, în urma invi
tației amabile a ministrului comer
țului exterior Cornel Burtică, pentru 
a vizita ,,Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale — România 1969" 
și totodată pentru a purta convorbiri 
asupra unor probleme'de interes co
mun.

De la început vreau să menționez 
cu deosebită satisfacție și bucurie 
onoarea de a fi avut o întrevedere 
cu președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. Discuțiile purtate 
cu acest prilej au fost 
deschise, cordiale. Au 
o serie de probleme 
perspectivă referitoare 
relațiilor economice

foarte sincere, 
fost abordate 
actuale și de 
la dezvoltarea 
româno—vest- 

germane. în acest context, pot afirma 
că există încă multe posibilități în 
diversificarea relațiilor economice bi
laterale. De asemenea, în cadrul în
trevederii au fost discutate probleme 
privind cooperarea între firme româ-

Joi după-amiază, la Casa Centrală 
a Armatei a avut loc o adunare 
festivă organizată de Comitetul or
ganizatoric al veteranilor din războ-’ 
iul antifascist și Comitetul foștilor 
deținuți antifasciști din Români^, cu 
prilejul aniversării unui sfert de veac 
de la insurecția națională slovacă.

Au participat geperali și ofițeri 
activi și în rezervă, veterani din răz
boiul antifascist, foști luptători ro
mâni în detașamentele de partizani 
care au luat parte la insurecția din 
Slovacia, foști deținuți în. lagărele 
fasciste, reprezentanți ai M.A.E., oa
meni aj muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

Au luat parte Karel Kurka, amba
sadorul Cehoslovaciei la București, 
colonel Alfons Solfronk, atașatul mi
litar al Cehoslovaciei, membri ai am
basadei.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Rab, membru al Comi,- 
tetului foștilor deținuți antifasciști.

Luînd cuvîntul, generalul de ar
mată IACOB TECLU, președintele 
Comitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, a spus : 
Insurecția națională slovacă repre
zintă o pagină glorioasă în istoria 
luptei popoarelor ceh și slovac pen
tru scuturarea jugului fascist, pentru 
apărarea ființei lor naționale și de 
stat, pentru dezvoltarea liberă și pro
gresistă. Ea a marcat etapa hotărî- 
toare a rezistenței populare ceho
slovace împotriva ocupației naziste.

Această etapă s-a încheiat cîteva 
luni mai tîțziu cu răscoala cehă și 

' cu eliberarea la 9 mai 1945 a în
tregului teritoriu al Cehoslovaciei, 
eliberare la care, alături de eroica 
armată sovietică, de trupele și par
tizanii cehoslovaci, a contribuit . și 
armata română.

Lupta antifascistă a poporului 
slovac a culminat cu insurecția na
țională, începută la 29 august 1944. 
— a subliniat în continuare vorbi
torul. Mii și mii de muncitori, ță
rani, intelectuali, luptători din rîndul 
celorlalte pături sociale, au declan
șat ample acțiuni ofensive împotriva 
hitleriștilor și a agenturii lor din 
Slovacia. în scurt timp, mișcarea a 
cuprins Slovacia centrală, de nord și 
de est. Mii de soldați și ofițeri hitle- 
riști au fost nimiciți. DarL conside
rabila superioritate militară a hitle
riștilor, i-a silit pe răsculați să se 
retragă în munți. După caderea ora
șului Banska Bystrica — centrul in
surecției — lupta a fost continuată în 
munți, în văi și păduri, pînă cînd te
ritoriul slovac a început să fie eli-. 
berat și luptătorii antifasciști s-au 
alăturat forțelor armatelor sovietice, 
corpului cehoslovac și trupelor ro
mâne care acționau în comun.

Ne aducem aminte cu deosebită 
emoție de momentele de crîncenă 
încleștare pe care armata română 
le-a trăit în urmă cu aproape 25 de 

; ani pe pămîntul cehoslovac. Evocăm, 
aceste momente cu convingerea fer- 

«eniă?ocă sîngele vărsat în comun ..de; 
ostașii noștri alături de cei sovietici 
și de partizani, în rîndurile cărora 
au acționat și numeroși luptători 
antifasciști români, a constituit o con
tribuție însemnată la răzbdiul coali
ției antihitleriste împotriva Germa
niei naziste, război al cărui greu a 
fost purtat de Uniunea Sovietică, 
țara care a daț cele mai mari jertfe 
în zdrobirea mașinii militare hitle- 
riste.

Generalul, de armată Iacob Teclu 
a amintit că pe teritoriul Cehoslova
ciei, armata română a luptat cu 16 
divizii, de infanterie, cavalerie și vî- 
nători de munte și alte unități însu- 
mînd în' total aproximativ 250 000 de 
oameni. Armata română a forțat pa
tru cursuri mari de apă, a escaladat 
crestele a 10 lanțuri muntoase, a eli- . 
berat ipeste 1 700 localități, dintre 
care 31 orașe. Puternica rezistență 
a inamicului, favorizată de terenul 
muntos, a cerut în Cehoslovacia un

ridicat tribut de sînge din partea 
armatei noastre — aproape 70 000 de 
morți, răniți și dispăruți.-

Prin lupte comune, prin jertfe de 
sînge, au fost pecetluite frăția de 
arme româno-cehoslovacă, prietenia 
și alianța dintre popoarele noastre. 
Cu adînci și trainice rădăcini în tre
cutul istoric, ridicate pe o treaptă 
superioară în condițiile construirii 
socialismului, întemeiate pe princi
piile internaționalismului socialist și 
ale întrajutorării tovărășești, pe res
pectarea independenței și suverani
tății naționale, a egalității în drep
turi și neamestecului în treburile in
terne, relațiile prietenești româno- 
cehoslovace se dezvoltă în interesul 
ambelor popoare, al cauzei comune 
a socialismului și păcii.

Insurecția națională slovacă, la fel 
ca întreaga epopee a luptei antihit
leriste a popoarelor europene, a de
monstrat că poporul care se ridică 
în apărarea unei cauze drepte este 
de neînvins, a dovedit că ori- 
cît de puternice ar fi forțele 
invadatoare ale reacțiunii imperialis
te ele nu pot să îngenuncheze po
porul hotărît să-și apere libertatea, 
ființa națională, dreptul la dezvolta
re de sine stătătoare.

La capătul celor 25 de ani care au 
trecut de la insurecția națională 
slovacă, înfățișarea Slovaciei s-a 
schimbat profund, ca urmare a acti
vității și abnegației celor două po
poare : ceh și slovac, care pășesc, 
cot la cot, sub conducerea partidu
lui comunist, în lupta lor pentru 
construirea societății socialiste, pen
tru progresul și bunăstarea lor ge
nerală.

După ce a subliniat că realizările 
obținute de popoarele Cehoslovaciei 
sint urmărite cu profundă simpatie 
de poporul român, vorbitorul, în- 
cheindu-și cuvîntarea, a spus : 
înaintarea pe calea progresului eco
nomic și social creează premise pen
tru lărgirea și adincirea colaboră
rii multilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, spre binele po
poarelor noastre, al cauzei socia
lismului și păcii.

Nutrind cele mai calde sentimente 
de prietenie față de popoarele ceh 
și slovac, poporul român, cu prile
jul aniversării unui sfert de veac 
de la declanșarea insurecției na
ționale slovace, transmite oamenilor 
muncii din Republica Socialistă Ce
hoslovacă un cald salut frățesc, le 
urează noi și mari succese în înflo
rirea și întărirea patriei lor socia
liste.

La adunarea festivă a luat, de 
asemenea, cuvîntul KAREL KURKA, 
ambasadorul Cehoslovaciei, care a 
spus : Au trecut 25 de ani din zi
lele cînd poporul slovac s-a ridicat 
cu arma în mină împotriva Germa- 

,niei hitlerișțș. ,și a lacheilor săi, din 
rîndul reacțiunii clericalo-fasciste, 

/.stdin țară.
Prin ' Insurecția Națională din 

Slovacia a culminat îndelungata lup
tă de eliberare a poporului slovac 
împotriva fascismului, pentru apăra
rea independenței naționale, pentru 
refacerea Republicii Cehoslovace, 
pentru dezvoltarea liberă și progre
sistă a celor două națiuni de la noi. 
Insurecția Națională din Slovacia a 
inaugurat în același timp perioada 
hotărîtoare a luptei armate a cehi
lor și slovacilor împotriva cotropi
torilor naziști, perioadă care a cul
minat prin eliberarea Cehoslovaciei 
la 9 mai 1945.

In istoria popoarelor noastre, In
surecția Națională din Slovacia re
prezintă una dintre perioadele cele 
mai glorioase, cu care se mîndrește 
întregul popor. Ea a reprezentat o 
acțiune eroică, manifestarea cura
jului și a unei înalte conștiințe, o 
manifestare a hotărîrîi ferme de a 
se ridica, de a lua arma în mînă

chiar în spatele frontului Germaniei 
hitleriste și de a înfrunta un dușman 

i puterni.c, înzestrat cu tehnica de 
luptă cea mai modernă. Poporul înar
mat a rezistat timp de două luni su
periorității trupelor fasciste, fiind 
apoi nevoit să se retragă în munți și 
să continue de acolo lupta de parti
zani pînă la eliberarea deplină a țării 
noastre de către armata sovietică, 
alături de care au luptat unități ale 
corpului de armată cehoslovac și tru
pe ale armatei române.

Conștiința necesității de a nimici 
fascismul hitlerist, ce amenința exis
tența însăși a națiunii întregi — a 
subliniat în continuare vorbitorul — 
a'adus în rîndurile luptătorilor 
slovaci cetățeni și partizani sovietici, 
cehi, francezi, români, polonezi, 
iugoslavi, și dintr-o serie de alte 
țări, dintre, care mulți și-au dat 
viața pe pămîntul slovac.

Relevînd că' datorită politicii 
partidului comunist, programul na
țional și aspirațiile sociale ale Insu
recției Naționale din Slovacia s-au 
unit în torentul comun uriaș al lup
tei pentru progres social, ambasa
dorul Karel Kurka a arătat că țe
lurile revoluționare, de clasă au im
primat luptei de eliberare națională 
o nouă dinamică și au creat condi
țiile politice favorabile pentru desă- 
vîrșirea înfrîngerii burgheziei in
terne și a reacțiunii clericale. Insu
recția a dus la năruirea regimului 
fascismului slovac și a pus bazele sis
temului organelor puterii populare 
— comitetele naționale, care au de
venit instrumentul puterii populare 
revoluționare.

De aceea, a menționat apoi vor
bitorul, Insurecția Națională din 
Slovacia, care a avut de la bun în
ceput caracterul unei acțiuni popu
lare și revoluționare de masă, con
duse de Partidul Comunist, nu a con
stituit o simplă acțiune militară, ci 
o cotitură istorică în istoria națiunii 
slovace și a întregii Republici Ceho
slovace.

întreaga istorie contemporană a na
țiunilor noastre este indisolubil lega
tă de rolul Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. El s-a aflat în fruntea 
luptelor de clasă împotriva burghezi
ei, a fost principalul organizator al 
rezistenței întregului popor împotriva 
fascismului. Comuniștii s-au aflat în
totdeauna în primele linii ale luptei 
împotriva ocupației naziste, pentru 
refacerea Cehoslovaciei independen
te, pentru construirea unei republici 
noi, drepte din punct de vedere so
cial De aceea, a fost firesc faptul 
că forța hotărîtoare în lupta de eli
berare națională și în Insurecția Na
țională din Slovacia a fost Partidul 
Comunist.

Arătînd că, în prezent, țelurile lup
telor de acum 25 de ani sînt înfăptu
ite, vorbitorul a spus : Republica So
cialistă Cehoslovacă, este patria a 
două națiuni1 egale în drepturi a**'/ce
hii și slovacii — în care a fost lichi- 

■ < dată idomniaț burgheziei și s-au ' jius 
bazele ferme ale societății socialiste.

După ce a subliniat că Republica 
Socialistă Cehoslovacă dezvoltă rela
ții de prietenie și colaborare cu ță
rile socialiste, ambasadorul Cehon 
slovaciei a spus : Dorim să dezvoltăm 
și în continuare, relațiile de priete
nie, colaborare și ajutor reciproc, care 
leagă poporul Republicii Socialiste 
Cehoslovace de poporul Republicii 
Socialiste România. Relațiile tradi
ționale de prietenie, rezultatele bune 
și folositoare obținute în colaborarea 
de pînă acum dintre țările noastre 
în cele mai diferite domenii ale vieții 
politice, economice și culturale, ca și 
țelurile comune ale socialismului și 
comunismului, constituie baza fermă 
pentru adîncirea și întărirea continuă 
a prieteniei cehoslovaco-române, pe
cetluită de sîngele vărsat în comun 
în războiul antifascist.

(Agerpres)

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL 
R. S. CEHOSLOVACE LA BUCUREȘTI

Semnarea unui acord de colaborare 
culturală și științifică 

între România și Uruguay

Joi seara, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Karel Kurka, a 
oferit o recepție cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a Insurecției 
Naționale Slovace.

Au participat tovarășii Vasile Pati- 
lineț, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.C.R., ai

august s-a semnat Ja Mi- 
Afăcerilor Externe un a- 
colaborare culturală și ști- 
între guvernul Republicii 

România și guvernul

La 28 
nisterul 
cord de 
ințifică 
Socialiste 
Reptfblicii Orientale Uruguay.

Acordul prevede vizite reciproce 
ale oamenilor de știință, ale cadre
lor didactice universitare și cerce
tătorilor, schimburi de cărți și pu
blicații, precufri și de informații 
privind geografia, istoria, organiza-
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Consfătuire consacrată
sporirii producției de griu

(Urmare din pag. I)
fiind pe măsura dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a agriculturii și a 
posibilităților unităților de producție. 
Aceasta atît din caliza factorilor a- 
grometeorologici, care au provocat 
greutăți în desfășurarea lucrărilor 
agricole, cît mai ales a faptului că 
nu a fost adaptată tehnologia culturii 
griului la condițiile naturale existen
te. Vorbind despre rezultatele obținu
te șl experiența dobîndită, numeroși 
specialiști din unitățile de producție, 
din organele agricole, institutele de 
cercetări și stațiunile experimentale 
au insistat asupra măsurilor și meto
delor ce trebuie aplicate, subliniind 
că este pe deplin posibilă intensifica
rea culturii griului și îndeplinirea sar
cinilor de creștere a producției trasa
te de recentul Congres al partidului 
S-a arătat că, în prezent, sînt con
diții mai bune decît in anul prece
dent pentru buna desfășurare a în- 
sămînțărilor de toamnă — umiditate 
suficientă in sol, semințe din soiuri 
intensive pentru întreaga suprafață, 
cantități sporite de îngrășăminte și 
un număr mai mare de tractoare și 
mașini agricole pentru pregătirea

însolului și executarea semănatului 
perioada optimă în întreaga țară.

Atît referatele, cit și numeroși par
ticipant, au subliniat și măsurile ce 
trebuie luate pentru efectuarea la 
vreme a celorlalte lucrări agricole 
de toamnă. S-a arătat în acest sens, 
că în condițiile agrometeorologice 
ale acestui an culturile de toamnă 
își vor prelungi perioada de vege
tație, iar strîngerea recoltei va co
incide în mare parte cu efectuarea 
insămînțărilor. Această situație im
pune o bună organizare a muncii 
și folosirea tuturor forțelor și mij
loacelor pentru ca fiecare lucrare 
să se facă in perioada optimă și in 
cît mai scurt timp. De asemenea, 
s-au scos în evidență o serie de 
măsuri ce trebuie luate in continua
re pentru îndeplinirea planului anual’ 
la toți indicatorii in această impor
tantă ramură a economiei naționale.

Pe baza propunerilor făcute și a 
noilor rezultate ale cercetărilor ști
ințifice, s-a adoptat un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice pri
vind pregătirea și efectuarea la un 
nivel superior a tui.uror lucrărilor 
agricole de toamnă.

(Agerpres)

r^a de stat și viața culturală a ce
lor două țări, care vor fi folosite 
în redactarea capitolelor de specia
litate ale diferitelor manuale șco
lare.

Sînt prevăzute, de asemenea, vi
zite ale scriitorilor, artiștilor, ci
neaștilor, compozitorilor, organiza
rea ' de expoziții, traducerea de Iu; 
crări științifice și culturale, relații 
de colaborare directă între agențiile 
de presă, radiodifuziune și televizi
une, vizite reciproce de ziariști.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de' prof, univ Miron Con- 
stantinescu, ministrul învățămîntului, 
iar din partea uruguayană de dr. 
Federico Garcia Capurro, ministrul 
învățămîntului și culturii.

La semnare au asistat Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru CulturăS și Artă, prof, 
univ. Gheorghe Buzdugan, președin
tele Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Tra
ian Pop și Vasile Alexandrescu, ad- 
juncți ai ministrului învățămîntului, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
reprezentanți ai Consiliului Național 
al Cercetării Științifice și ai Acade
miei Republicii Socialiste România.

A fost, de asemenea, prezent dr 
Juan Carlos Nadal Jaume, însărci
natul cu afaceri a.i. al Republicii 
Orientale Uruguay la București

în cursul dimineții de joi, dr. Fe
derico Garcia Capurro, a avut o în- 
tîlnire cu prof. univ. Miron Constan- 
tinescu, ministrul învățămîntului. în 
aceeași zi, oaspetele â vizitat noul 
local a'l Institutului Politehnic din 
București și căminele studențești ale 
acestuia.

în cursul zilei de joi, doamna i'da 
Prum Capurro, soția ministrului îh- 
vățâmîntului și culturii din Uruguay, 
a făcut o vizită la Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor.

(Agerpres)

Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, foști deținuți antifasciști și 
veterani din războiul antifascist, oa
meni de știință, cultură și artă, zia
riști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice, atașați militari și alți 
membri ăi corpului diplomatic acre
ditați la București.

(Agerpres)
......

Telegrame
Cu prilejul aniversării unui sfert 

de veac de la insurecția națională 
slovacă, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste din Repu
blica Socialistă România a adresat 
o telegramă de felicitare Comitetu
lui Central al Frontului Național din 
R. S. Cehoslovacă.

Comitetul organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist și 
Comitetul foștilor deținuți antifas
ciști din România au trimis tele
grame. de felicitare Uniunii luptă
torilor antifasciști din Cehoslovacia 
și Uniunii Slovace a luptătorilor 
antifasciști.

Cronica zilei
Joi a părăsit Capitala delegația A- 

sociației de comerț finlandezo-ro- 
mână, condusă de J. Nikander, pre
ședintele asociației, director general 
al firmei „Talko", care a făcut o 
vizită in țara noastră.

★
O delegație a Uniunii Centrale a 

Cooperativelor de Consum, condusă 
de Constantin Mateescu, președinte
le CENTROCOOP, a plecat joi în 
R. F. a Germaniei pentru a parti
cipa la lucrările celui de-al 24-lea 
Congres al Alianței cooperatiste in
ternaționale, Sare va avea loc la 
Hamburg.

★
La cererea publicului, Expoziția 

realizărilor' economiei național? — 
„Romania 1969", își prelungește pro
gramul de vizitare in zilele de lucru 
cu o oră, adică pină la ora 19. Ca
sele de bilete se vor închide cu o 
jumătate de oră înainte, respectiv la 
ora IS,SO in zilele de lucru și la 19,30 
duminica. Noul program va intra in 
vigoare de la 2 septembrie.

vremea
Ieri în țară : vremea a continuat 

să se răcească în cea mai mare 
parte a țării, exceptînd Muntenia, 
Dobrogea și sudul Moldovei. Cerul 
a fost mai mult noros în Transil
vania, Banat, Oltenia, nordul Mol
dovei și vestul Munteniei, unde 
ay căzut ploi sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări locale. Temperatura

SPORT
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LA SOFIA

Au început jocurile
SOFIA, 28 (prin telex, de la Toma 

Hristov). — tncepind de astăzi și 
pină duminică, stadionul „Vasil 
Levski" aăzduiește cea de-a 28-a e- 
diție a Jocurilor balcanice de atle
tism: Este pentru a treia oară, in 
istoria competiției, cind capitala Bul
gariei organizează această prestigioa
să întrecere sportivă (prima dată în 
1958 și apoi în 1963).

Astă-seară a avut loc festivitatea 
de deschidere a Balcaniadei, tn' su
nete de fanfară, participanții la în
treceri și-au făcut apariția pe pista 
stadionului, aliniindu-se in fața tri
bunei principale. După intonarea im
nurilor naționale ‘șl înălțarea drape
lelor Greciei, Iugoslaviei, României,

balcanice de atletism
Turciei și Bulgariei, Trandafil Mar- 
tinski, președintele Comitetului orga
nizatoric al Jocurilor balcanice și pre
ședintele Uniunii bulgare pentru cul
tură fizică și sport, a adresat un cu- 
vînt de salut sportivilor și sportive
lor din țările participante. In timp ce 
pe stadionul „Vasil Levski" se des
fășura festivitatea de deschidere, pe 
șoseaua ce duce la Plovdiv, 10 ma- 
ratoniști se aflau în întrecere pentru 
primul titlu balcanic al ediției a 
28-a. După o dispută dirză, onoarea 
de a urca pe prima treaptă a po
diumului învingătorilor a revenit atle
tului iugoslav Farcic.

aerului la orele 14 oscila între 12 
grade la Blaj și 33 de grade la 
Călărași.

Timpul probabil pentru zilele de 
30, 31 august și 1 septembrie. In 
țară : vreme instabilă și răcoroa
să. Cerul va fi temporar norps. 
Vor cădea averse locale de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere la sfîrșitul' intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 9 
și 17 grade, iar maximele între 18 
și 26 de grade. In București : Vre
mea va fi instabilă și răcoroasă. 
Cerul va fi temporar noros. Ploa
ie sub formă de averse. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere la 
sfîrșitul intervalului.

A

In cîteva rînduri
DUPĂ DOUA REGATE, IN CAM

PIONATUL BALCANIC DE YAH- 
TING, care se desfășoară în fața 
portului Constanța, la clasa „Finn", 
conduc la egalitate sportivii greci 
Hagipaulis și Kouligas. Frații Bonasse 
(Grecia) se află pe primul loc în cla
samentul clasei „Olandezul Zbură
tor".

TENISMANUL ILIE NASTASE, 
campionul României, s-a calificat 
pentru turul doi al turneului inter
național de .Ja Forest Hills, învingîn- 
du-1 cu 4—6, 4—6,-6—4, 6—3, 6—0 pe 
Ian Croockenden (Noua Zeelandă). 
în turul doi, Năstase va juca cu a- 
mericanul Stan Smith, care face 
parte din echipa S.U.A., pentru fi
nala „Cupei Davis".
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CORESPONDENȚA DIN BRATISLAVA 
DE LA EUGEN IONESCU

bilitatea poporului sud-vietnamez 
să-și hotărască propriul regim poli
tic fără amestec din afară".

cale a reglemen- 
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este ca, după re- 
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VIETNAMUL DE SUD

. • es Atoinii in

GENEVA 28. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : în șe
dința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare, șeful delegației Argentinei, 
Carlos Ortiz de Rozas, a insistat asu
pra necesității dezarmării generale și 
totale sub control internațional adec
vat, subliniind avantajele pe care a- 
ceasta le-ar prezenta pentru dezvolta
rea economică și socială a tuturor ță
rilor. El a declarat că guvernul său 
se pronunță categoric pentru încetarea 
exploziilor nucleare subterane, înso
țită de un sistem de garanții suscepti
bil să asigure securitatea întregii lumi 
și, în mod necesar, a statelor nenu
cleare. Vorbitorul a adăugat că de 
exploziile nucleare în scopuri paș
nice trebuie să beneficieze toate 
țările, fără discriminări. Reprezen
tantul Argentinei a avertizat apoi 
asupra pericolului pe care îl prezintă 
armele chimice și bacteriologice, ce- 
rînd să se acționeze energic în vede
rea abolirii lor. Referindu-se la demi
litarizarea teritoriilor submarine, el a 
precizat că trebuie să se țină seama 
de jurisdicția națională a statelor rive
rane, de drepturile lor suverane asu
pra platformei continentale, precum 
și de securitatea statelor riverane, pre- 
conizînd în acest sens aplicarea unui

eventual tratat la o zonă de 200 mile 
de coastă.

Șeful delegației olandeze, Henri F. 
Eschanzier, s-a ocupat, de asemenea, 
de problema interzicerii exploziilor 
nucleare subterane, de limitarea pro
ducției de arme nucleare, ca și de pro
hibirea armelor chimice și bacteriolo
gice. El a afirmat că încetarea explo- ,( 
ziilor nucleare subterane ar constitui o 
măsură colaterală eficientă în sensul 
frinării cursei înarmărilor. Vorbitorul 
s-a, pronunțat în favoarea efectuării 
unui schimb de date privind domeniul 
seismic, sprijinind propunerile delega
țiilor Canadei, Japoniei și S.U.A. Re
ferindu-se la limitarea producției de 
arme nucleare, el s-a declarat pentru 
adoptarea unui sistem de control care 
ar reveni Agenției internaționale de 
energie atomică. Evident, a subliniat 
delegatul olandez, aceasta n-ar afecta 
deloc marile stocuri de arme și ma
teriale fisionabile aflate la dispoziția 
puterilor nucleare. Măsura preconizată 
ar fi, totuși, de natură să stăvilească 
într-o oarecare măsură producerea de 
noi tipuri de arme nucleare. în ce pri
vește armele chimice și bacteriologice, 
vorbitorul a relevat importanta menți
nerii și întăririi protocolului de la Ge
neva, din anul 1925.

MOSCOVA 28.
Agerpres, L. Duță, transmite : La Mos
cova a avut loc joi seara, festivitatea 
de închidere a „Zilelor culturii româ
nești în Uniunea Sovietică". Au parti
cipat N. I. Mohov, adjunct al minis
trului culturii al U.R.S.S., activiști de 
partid, membri ai conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-română, oameni 
de cultură. A participat, de asemenea, 
delegația Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, condusă de Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A. A 
fost de față Teodor Marinescu, amba
sadorul Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică.

Despre semnificația schimburilor 
culturale româno-sovietice și despre 
importanța lor pentru cunoașterea re
ciprocă a celor două popoare a vorbit 
Vladislav Sokolov, artist al poporului 
al U.R.S.S. A luat, de asemenea, cu- 
vîntul Romeo Ghircoias, vicepreședin
te al Uniunii compozitorilor din Ro
mânia, membru al delegației C.S.C.A. 
A urmat un 
grupul folcloric 
tic al Uniunii 
din România.

Apeluri către forțele patriotice 
cu prilejul aniversării

HANOI 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării Revoluției din au
gust împotriva dominației coloniale 
șțșăine și a’ proclamării R.D. Viet
nam, Guvernul Revoluționar Provi- 
zpriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Frontul Național de Eliberare 
și Alianța forțelor naționale demo
cratice și pașnice din Vietnam au 
adresat apeluri forțelor patriotice, 
anunță agenția V.N.A.

Subliniind succesele obținute în 
ultimii 24 de ani în lupta pentru a- 
părarea independenței Vietnamului 
și împotriva agresiunii americane, 
apelul guvernului provizoriu arată 
că imperialiștii americani ignorează 
cerința imperativă a poporului sud- 
vietnamez de a se forma un cabinet 
de pace la Saigon. Guvernul revo
luționar provizoriu reafirmă, fide
litatea poporului sud-vietnamez față 
de spiritul Revoluției din august și 
își exprimă convingerea că toate ac
țiunile imperialiștilor americani și ale 
marionetelor lor de la Saigon vor 
eșua pe deplin.

„Cea mai justă 
tării problemei 
spune în apel — 
tragerea totală a 
ne și ale aliaților S.U.A, să fie orga
nizate alegeri generale libere și de
mocratice de către un guvern pro
vizoriu de coaliție care să dea posi-

Amînarea pe termen nedefinit a 
retragerii unor noi efective ale tru
pelor americane de ocupație din 
Vietnam — măsură promisă încă în 
luna iulie de Casa Albă — a pro
dus o puternică dezaprobare în rîn- 
dul opiniei publice internaționale, 
inclusiv din S.U.A., al forțelor pro
gresiste din întreaga lume, profund 
îngrijorate de continuarea opera
țiunilor militare desfășurate de că
tre S.U.A. în Vietnam. Această de
cizie, care, după cum a transmis 
agenția Reuter, „a surprins milioa
ne de americani", contravine spe
ranțelor învestite în tratativele 
cvadripartite de la Paris, pentru so
luționarea cît mai grabnică a con
flictului vietnamez.

Este semnificativă, în această pri
vință, reacția negativă? a unor largi 
cercuri politice din S.U.A., a unor 
influente ziare americane. „Nu pot 
exista nici un fel de negocieri fruc
tuoase, nici la Paris și nici în orice 
alt loc, atîta timp cît nu punem ca
păt operațiunilor militare ofensive 
și nu începem de îndată retragerea 
sistematică, nu a 50 000 sau 100 000 
de oameni, ci a tuturor forțelor noas
tre armate" — declara imediat după 
anunțarea acestei hotărîri cunoscu
tul senator Mc Govern „Este de rău 
augur pentru pacea în Vietnam amî- 
narea de către președintele Nixon a 
hotărîrii sale privind o nouă retrage
re a trupelor americane" — comenta 
la rîndul său „New York Times". 
Manifestîndu-și dezacordul față de 
acțiunea administrației, ziarul subli
niază că „Statele Unite trebuie să re
nunțe la ideea negocierilor de pe 
poziții de forță. Nu putem _ aborda 
cu seriozitate negocierile, cită _ vre
me nu sîntem dispuși să acceptăm si
tuația de fapt, atît din punct de ve
dere militar, cît și politic".

Exprimîndu-și protestul împotriva 
gestului Administrației S.U.A., dele
gația R. D. Vietnam la Conferința de

★
Emisiunea lunara a televiziunii so

vietice „Goluboi Ogoniok" („Flacăra 
Albastră") a fost consacrată Republicii 
Socialiste România, cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării.

După ce mareșalul Uniunii Sovieti
ce în retragere, F. Golikov, și vice
amiralul în retragere, I. Azarov, au 
relatat despre frăția 
sovietică în lupta 
mului, A. Rotanova, 
Conducerii centrale

prietenie sovieto-română, a împărtă
șit telespectatoriloi impresii despre 
munca poporului român.

in
STOCKHOLM 28 (Agerpres). — La 

Stockholm a avut loc o adunare festivă 
a Asociației de prietenie Suedia — 
România. Cu această ocazie, a luat cu- 
vîntul ambasadorul Republicii Socia
liste România la Stockholm, Eduard 
Mezincescu. Rectorul universității din 
Stockholm, Sting Lundgren, a împărtă
șit asistenței impresiile sale dintr-o 
călătorie efectuată în luna iunie în 
România, la invitația I.R.R.G.S. în 
holul sălii — unde a avut loc adu
narea festivă — a fost organizată expo
ziția artistei suedeze Gun Ekvau, care 
a expus picturi, inspirate din călătoria 
făcută în Delta Dunării.

*

HELSINKI 28 (Agerpres). — în ca
drul „Zilelor culturii românești în Fin
landa" la Muzeul național din Hel
sinki a avut loc deschiderea expoziției 
„Vestigii daco-romane pe teritoriul 
României", trimisă de I.R.R.C.S. Cu 
acest prilej au rostit cuvîntări Nils Cle- 
ve, directorul muzeului, și Mircea Bă- 
lănescu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Finlanda.

★
BRUXELLES 28 (Agerpres). • - 

Scriitorul Georges Dopagne, pre
ședinte al Asociației scriitorilor belgi
eni, a ținut la „Casa presei" din Bru
xelles o conferință în care a scos în 
evidență frumusețile țării noastre, pre
cum și realizările obținute de poporul 
român în cei 25 de ani de la eliberare. 
Expunerea a fost primită cu căldură 
de un numeros public.

SPLIT 28 (Agerpres). — Preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a avut la Split o în
trevedere cu conducători ai unor 
întreprinderi, cu activiști pe tărîm
social-politie și cu reprezentanți ai 
autorităților locale din Dalmația, 
în cursul acestei întrevederi au 
fost discutate aspecte ale dezvol
tării economice a regiunii dalmate. 
Au fost analizate, în special, pers
pectivele de dezvoltare a indus
triei constructoare de nave, ale in
dustriei aluminiului, precum și ale 
turismului. Președintele Tito a a- 
nunțat cu această ocazie că guver
nul federal iugoslav va sprijini 
dezvoltarea turismului în Dalmația 
și în toată zona Mării Adriatice.

La sfîrșitul întrevederii, preșe
dintele Tito i-a informat pe inter
locutorii săi asupra unor probleme 
internaționale actuale.

Con- 
s-a întrunit 

a dezbate pro- 
O.N.U. a unor 
forma în viitor 
în această or- 

S.U.A.,

Convorbirile cvudripariite 
de la Paris în problema 

vietnameză
I

PARIS 28 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc joi cea de-a 32-a ședință 
plenară ~ 
pentru 
S.U.A., 
tuat pe vechea poziție, cerînd o 
tragere r ’
namul de sud. Această pretenție a 
fost respinsă cu hotărîre de repre
zentantul R. D. Vietnam Xuan Thuy, 
care a subliniat că popoarele lumii 
cer din partea Administrației Nixon 
să procedeze la o retragere grabnică 
a tuturor trupelor americane din 
Vietnamul de sud și a acelora ale 
altor țâri fără nici un fel de condiții 
prealabile Delegatul nord-vietnamez 
a declarat că S.U.A manevrează pen- . 
tru menținerea la putere la Saigon a 
lui Nguyen Van Thieu, care a instau
rat o administrație militaristă. dicta
torială și coruptă.

In cursul ședinței, au mai luat cu- 
vîntul ministrul de externe al gu
vernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, d-na 
Nguyen Thi Binh, și reprezentantul 
saigonez.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Agen
ția Taniug transmite o declarație a 
Vecei Executive Federale adoptată în 
cadrul ședinței sale din 27 august în 
legătură cu incendierea moscheei 
A) Aksa. In declarație se arată că 
avarierea unui monument de însem
nătate cultural-istorică, unul din cele 
mai importante centre de cultură 
islamică a provocat amărăciune și a 
primit cea mai puternică condamnare 
din partea guvernului și popoarelor 
iugoslave. Acest gest brutal repre
zintă un nou element de înrăutățire 
a situației din Orientul Apropiat 
ceea ce poate să aibă consecințe 
grave.

Toate acestea avertizează în modul 
cel mai serios asupra necesității în
treprinderii unor acțiuni energice și 
urgente din partea tuturor factorilor 
hotărîtori pentru rezolvarea crizei din 
Orientul Apropiat în direcția apli
cării în viață a rezoluției Consiliului 
de Securitate pentru împiedicarea ex
tinderii în continuare a conflictului 
și pentru instaurarea păcii și secu
rității în această regiune, se arată în 
încheierea declarației.

★
TEL AVIV 28 (Agerpres). - A- 

viația israeliană a atacat joi poziții 
iordaniene din Valea Iordanului în 
apropiere de podul Mohamed, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt mili
tar de la Tel Aviv. citat de agenția

/

France Presse. El a menționat că 
' raidul a avut un caracter de ripostă, 
întrucît au fost atacate pozițiile de 
pe care forțele iordaniene au deschis 
foc de arme automate și de mortiere 
asupra unităților israeliene.

4r
AMMAN 28 (Agerpres). — Joi 

două avioane israeliene au mitraliat 
și bombardat cu rachete regiunea 
Al Sheshaa la șase kilometri sud 
de podul Mohamed, anunță agenția 
M.E N., reluînd o declarație a unui 
purtător de cuvînt militar iordanian. 
El a precizat că artileria antiaeria
nă iordaniană a intrat imediat în 
funcțiune și că nu s-au înregistrat 
pierderi.

Totodată, purtătorul de cuvînt a 
arătat că anterior atacului aviației, 
forțele israeliene au declanșat un 
atac cu arme automate asupra uni
tăților iordaniene staționate la trei 
kilometri sud de podul Mohamed.

★
BEIRUT 28 (Agerpres). — In loca

litatea Tripoli, situată în nordul 
Libanului, au avut ioc joi incidente 
între refugiați palestinieni și mili
tari libanezi, anunță agenția France 
Presse. Incidentul a fost declanșat 
în urma refuzului refugiaților de la 
tabăra Nahr El Bared de a primi o 
patrulă a jandarmeriei libaneze, care 
avea misiunea de a efectua o an
chetă. In urma ciocnirii, trei pales
tinieni și un jandarm au fost răniți. 
Pentru a face față situației, patrula 
de jandarmi a apelat la armată.

★
RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres). 

— După cum transmite agenția 
Reuter, ministrul de externe al Bra
ziliei, Magalhaes Pinto, a declarat, în 
cadrul unei conferințe • de presă că 
țara sa va încerca să faciliteze inițierea 
unor negocieri pașnice între părțile 
implicate în conflictul din Orientul 
Apropiat.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
.siliul de Securitate 
miercuri seara pentru 
blema reprezentării la 
state mai mici ce s-ar 
și ar solicita intrarea
ganizație. Reprezentantul 
Gharles Yost, a prezentat un proiect de 
rezoluție care propune ca secretarul 
general al O.N.U. să fie însărcinat de 
consiliu să înscrie pe ordinea de zi 
a viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale problema creării „calității de 
membru asociat al Organizației Na
țiunilor Unite". O altă propunere a- 
mericană prevede constituirea unui 
comitet de experți care să studieze 
această problemă și sâ raporteze con
siliului înainte de sfîrșitul lunii no
iembrie. -

Reprezentanții U.R.S.S., Alexei Za
harov, Marii Britanii, lordul Caradon, 
și Franței, Armand Berard, s-au pro
nunțat pentru efectuarea unui studiu 
prealabil asupra modalităților de 
prezentare a statelor amintite.

declarație
5

a ministrului

TUNIS 28 (Agerpres). — Deci
zia României de a ridica repre
zentanța sa diplomatică în Israel 
la nivel de ambasadă este o pro
blemă care privește treburile in
terne ale acestei țări — a decla
rat Habib Bourguiba jr., ministrul 
afacerilor externe al Tunisiei, în
tr-o cuvîntare rostită! în fața ca
drelor politice și administrative 
din regiunea Kasserine. „Relațiile 
noastre cu România sînt bune și 
le vom păstra astfel" — a decla
rat ministrul tunisian.

Referindu-se la evoluția situației 
din Orientul Apropiat, el a subli
niat că poziția adoptată de Tuni
sia în urma incendiului de la mos
cheea Al Aksa „face onoare repu
tației țării noastre". Guvernul tu
nisian, a spus el, a cerut crearea 
unei comisii de anchetă interna
ționale și aplicarea rezoluțiilor 
O.N.U. privind situația din Orien
tul Apropiat.

Slovace

împlinește astăzi un sfert 
de veac de la declanșarea In
surecției Naționale Slovace, cînd 
poporul slovac s-a ridicat cu 
arma în mînă împotriva cotro
pitorilor hitleriști, înscriind o 
pagină glorioasă în istoria po
poarelor Cehoslovaciei.

De la formarea, în mai 1942, 
a primului grup de luptători 
antifasciști slovaci în Munții 
Carpații mici, pînă la eliberarea 
de către forțele patriotice in
surgente, la 29 august 1944 a lo
calității Banska Bystrica din 
Slovacia centrală și continuînd 
cu acțiunile desfășurate pe în
treg teritoriul Cehoslovaciei, 
răscoala națională slovacă a 
constituit o expresie- a voinței 
popoarelor slovac și ceh de a 
intensifica lupta de eliberare, 
desfășurată sub conducerea 
partidului comunist, pentru a 
scutura jugul fascist, a restabili 
suveranitatea națională și de 
stat, pentru libertate și progres 
social.

începută și desfășurată în 
condițiile ofensivei victorioase a 
armatei sovietice, răscoala na
țională slovacă a deschis o e- 
tapă hotărîtoare în mișcarea de 
rezistență a comuniștilor și a 
tuturor celorlalți patrioți ceho
slovaci, în lupta de eliberare 
națională a poporului ceho
slovac. în același timp, ea a 
constituit o parte componentă a 
luptei dîrze duse de popoarele 
europene împotriva fascismului;

Insurecția armată a poporului 
slovao — începută la 29 august 
1944 _ a anunțat zorii revolu
ției naționale și democratice din 
Cehoslovacia, care a culminat 
cu insurecția pragheză și cu e- 
liberarea țării de sub ocupația 
fascistă, deschizînd astfel po
porului cehoslovac calea spre 
construirea socialismului.

Sărbătorind în aceste zile im
portantul eveniment, popoarele 
Cehoslovaciei evocă cu recu
noștință contribuția deosebită a 
armatei sovietice la eliberarea 
Cehoslovaciei, aportul ei esen
țial la înfrîngerea trupelor hi
tleriste,. la cucerirea victoriei 
împotriva celui mai crunt duș
man al omenirii, precum și 
jertfa de sînge a ostașilor ro
mâni căzuți pe pămîntul țării 
prietene.

Alături de armata sovietică și 
unitățile armatei cehoslovace, 
armata română a participat cu 
toate forțele, după insurecția vic-

torioasă de la 23 August 1944 din 
România, la războiul antihitle
rist, contribuind efectiv la elibe
rarea Cehoslovaciei. în timpul 
celor cinci luni cît au acționat pe • 
teritoriul cehoslovac, forțele ar
matei române au pătruns în dis
pozitivul inamic pe o adîncime 
de 400 km, eliberînd 1 722 locali
tăți, între care 31 orașe. Partici- 
pînd la lupte îndelungate și gre
le, ostașii români au săvîrșit glo
rioase fapte de vitejie și eroism, 
dînd un greu tribut de singe. 
De la Turna pînă aproape de. 
Praga sînt presărate mormin
tele a peste 66 000 soldați și ofi
țeri români. în amintirea sacri
ficiilor făcute de trupele române, 
pentru sîngele vărsat de ostașii 
noștri, guvernul R. S. Ceho
slovace a ridicat un monument 
la Zvolen și a decorat cu ordine 
și medalii 5 600 militari români, 
participanți la războiul antihit
lerist.

în valea Ipelului, în valea 
Hronului, în valea Vahului, oa
menii mi-au vorbit nu o dată 
cu dragoste și recunoștință des
pre ostașii români, iar mormin
tele celor căzuți la Brno. 
Humpolek, Lucenek, Piestany și 
în alte localități sînt îngrijite 
cu profund respect. Am partici
pat, acum cîțiva ani, în orașul 
Kromeriz, reședință a raionului 
cu același nume, la dezvelirea 
unui monument închinat eroilor 
români. „Nu există nici o casă 
în cele 54 localități ale raionu
lui nostru — îmi spunea atunci 
un reprezentant al autorităților 
locale — în care cetățenii să 
nu-și amintească cu recunoștință 
de întîlnirea cu ostașii români 
eliberatori". Sîngele vărsat a- 
tunci în numele, aceleiași cauze 
de fiii cei mai buni ai popoare
lor român și cehoslovac a pe
cetluit pentru totdeauna prie
tenia frățească româno-ceho- 
slovacă.

în anii puterii populare, Ce
hoslovacia a obținut, sub condu
cerea partidului comunist, suc
cese remarcabile în construcția 
socialistă. Zi națională a Repu
blicii Socialiste Slovace, ziua de 
29 august este, deopotrivă, săr
bătoarea cehilor 
popoare frățești 
muncesc laolaltă 
triei comune — 
cialistă Cehoslovacă.
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la Paris arăta într-un comunicat ofi
cial că „această hotărîre este în con
tradicție cu declarațiile privind do
rința de pace". în comunicat se reafir
mă cererea ca toate trupele ameri
cane și ale aliaților S.U.A. să fie re
trase necondiționat din Vietnamul de 
sud.

Numeroși observatori relevă că 
decizia Washingtonului survine în- 
tr-un moment în care, la Șaigon, în 
urma recentelor schimbări în ca
drul echipei guvernamentale, capătă 
o pondere tot . mai mare cercurile 
militariste, care intensifică represiu
nile împotriva celor ce se pronunță 
în favoarea păcii, independenței și 
neutralității Vietnamului de sud.

Evident, toate aceste măsuri nu 
sînt de natură să favorizeze rezol
varea problemei vietnameze ci, dim
potrivă, ridică noi obstacole, sînt 
contrare cerințelor păcii și securită
ții în lume. Opinia publică mondia
lă, popoarele așteaptă nu măsuri 
care să ducă la prelungirea dramei 
războiului, la agravarea încordării 
internaționale, ci acțiuni constructi
ve, menite să deschidă perspective 
favorabile încetării ostilităților, stin
gerii conflictului vietnamez.

Singura cale rezonabilă pentru so
luționarea problemei vietnameze o 
constituie reglementarea politică, la 
masa tratativelor, cu respectarea 
strictă a intereselor naționale, funda
mentale ale poporului vietnamez. 
Tocmai de aceea, începerea tratati
velor cvadripartite de la Paris a 
fost salutată de către forțele progre
siste ca un moment important, dătă
tor de speranțe. Opinia publică mon
dială așteaptă ca în cadrul acestor . 
tratative să se acționeze în direcția 
pe care o impune însăși viața, a 
asigurării condițiilor pentru satisfa
cerea revendicărilor legitime ale po
porului vietnamez. în acest sens, 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a prezentat un

program concret, realist, care consti
tuie o bază pozitivă pentrp soluțio
narea grabnică a conflictului.

Poporul român, profund atașat cau
zei libertății și independenței po
poarelor, sprijină poziția justă, con
structivă a R. D. Vietnam și a gu
vernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, își 
exprimă solidaritatea frățească, inter- 
naționalistă, cu cauza dreaptă a po
porului vietnamez Reafirmînd de la 
tribuna Congresului al X-lea al 
P.C.R. poziția consecvent internațio- 
nalistă a partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu de
clara : „este necesar ca Statele Uni
te să înceteze acțiunile militare și 
să-și retragă trupele din Vietnam, lă- 
sînd poporul vietnamez să-și rezolve 
treburile interne, Inclusiv problema 
unificării patriei, corespunzător do
rinței și voinței proprii, fără nici un 
amestec din afară. Poporul român, 
acționînd în spiritul solidarității in
ternaționale, va acorda și în viitor 
întregul său sprijin luptei drepte a 
poporului vietnamez".

Poporul nostru, ca și întreaga opi
nie publică mondială, își exprimă 
speranța că, pentru soluționarea con
flictului vietnamez, se va acționa pe 
linia pe' .care o dictează înseși in
teresele supreme ale popoarelor — 
nu prin acte care să intensifice agre
siunea, să prelungească la nesfîrșit 
starea de război, ci prin măsuri care 
să ducă la încetarea războiului, cre- 
indu-se condiții ca eroicul popor 

■vietnamez să-și poată notări singur 
soarta, în deplină libertate. Prin a- 
ceasta ar fi eliminat un primejdios 
focar de război și tensiune, de rea
lizarea acestui obiectiv major depin- 
zînd într-o largă 
țirea climatului 
solidarea păcii în

BANSKA BYSTRIKA 28 (Agerpres). 
— La Banska-Bystrica, centrul Insu
recției slovace din anul 1944, a avut 
loc joi o ședință festivă a C.C. a) 
P.C. din Slovacia, Consiliului Națio
nal slovac, guvernului R. S. Slovace 
și C.C. al Uniunii luptătorilor antifas
ciști din Slovacia, consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a acestui eveni
ment remarcabil din viața poporului 
cehoslovac.

La ședință au participat L. Svobo
da, președintele R. S. Cehoslovace, 
G. Husak, prim-secretar al C.C. al

P.C. 'din Cehoslovacia, și alți condu
cători. de partid și de stat din Ceho
slovacia, participant! la insurecția 
națională slovacă, Reprezentanți ai 
vieții publice. Ședința a fost deschisă 
de O. Klokoc, președintele prezidiu
lui Consiliului național slovac, care 
a salutat prezența oaspeților de peste 
hotare

Șt. Sadovsky, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Slovacia, a prezentat un 
raport cu privire la importanța și 
semnificația insurecției naționale 
slovace.

presa transr
Gambia va deveni republică în aprilie 1970,8 anuntat 

miercuri primul ministru al acestei țări, Dayid Jawara. El a precizat că guver
nul a elaboiat un proiect, de constituție care consemnează această schimbare în 
caracterul statului și care va fi supusă spre aprobare Parlamentului Gambiei și 
apoi corpului electoral în cadrul unui referendum. Proclamarea republicii sem
nifică eliminarea formală a oricăror legături de subordonare față de coroana 
britanică. Premierul a arătat că Gambia va rămîne însă în Commonwealth.

în localitățile Cavalaire 
și La Nartelfe, din sudul 
Franței, au avu^ i°c ceremon“ 
comemorare a debarcării în regiunea 
Provence, cu 25 de ani în urmă, a 
forțelor aliate, comandate de genera
lul b.britanic Henri Maitland Wilson, 
avînd în frunte Armata 1 a generalu
lui francez. De Lattre de Tassigny. în 
această fază a celui de-al doilea război 
mondial, la 27 și 28 august, orașele 
Toulon și Marsilia au fost eliberate de 
sub ocupația trupelor hitleriste.

ționale de 700 kilometri de către o co
loană de transport de mărfuri chine
zești. în curînd vor fi expediate pri
mele transporturi de produse pakista
neze. Noua rută a fost realizată în 
vederea favorizării schimburilor comer
ciale dintre Pakistan și R. P. Chineză.

cjrapului
U.R.S.S.,

primit joi la

In capitala siriană s-a 
deschis cea de-a 16-a edi
ție a Târgului internațional. 
Participă un număr de 25 de țări, 
printre care și România. Pavilionul 
românesc ocupă o suprafață de peste 
1000 mp, principala pondere în ex
poziție reprezentînd-o produsele in
dustriei grele : mașini unelte, utilaj de 
morărit, de construcții, tractoare, mij
loace de transport auto, produse elec
trotehnice, rulmenți. Expoziția româ
nească a fost vizitată 
public.

de un numeros

11 000 de
unităților ame-

măsură îmbunătă- 
internațional. con- 
lume.

Dumitru ȚINU

Străvechiul drum al mă
tăsii dintre Pakistan și 
China a f°st maugumt în varianta 
sa modernă, sub forma unei șosele na-

Președintele 
parlamentar al 
Ivan Spiridonov, i-a 
Kremlin pe vicepreședintele grupu
lui parlamentar anglo-sovietic, Julius 
Silverman, și pe secretarul grupului, 
A. Gregory, care întreprind o vizită în 
U.R.S.S. După cum anunță agenția 
TASS, cu acest prilej a avut loc o 
convorbire amicală despre problemele 
lărgirii legăturilor parlamentare din
tre cele două părți.

Aproximativ
militari aparținînd
ricane. britanice și franceze staționate 
în Berlinul occidental au participat 
joi la o serie de exerciții tactice, ocu- 
pînd poziții în diferite părți ale ora
șului. Un purtător de cuvînt a declarat 
că exercițiile fac parte din programul 
de antrenament al unităților din Berli
nul occidental.

încheierea convorbirilor 
economice ungaro-peru- 
VÎene. Budapesta s-au încheiat 
convorbirile dintre o delegație econo
mică peruviană și reprezentanți ai or
ganizațiilor de comerț exterior și in
dustriale ale R. P. Ungare. După cum 
relatează agenția M.T.I., în urma aces
tor convorbiri a fost constituit un 
consorțiu ungar care va participa la 

. crearea în Peru a unei întreprinderi 
mixte ungaro-peruviene pentru extrac
ția și comercializarea metalelor nefe
roase și, în primul rînd, a molibdenu
lui.

La aterizarea pe aeropor
tul Vnukovo din 'Moscova 
s-a prăbușit un avion'-’ 
„IL-18", avînd la bord 102 per
soane, în ziua de 2țl august, orele 20,30, 
anunță agenția TASS. Datorită măsu
rilor luate, majoritatea pasagerilor au 
putut fi salvați. 16 persoane și-au pier
dut viața. Cauzele catastrofei se află 
în curs de cercetare.
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