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ÎN ZIARl/L DE AZI

® Legumele și fructele sînt zeciuite la vămile nepăsării 
și ale birocrației ® „Răspunderii materiale o definire 
riguroasă, un cadru legal!" ® Liviu Rebreanu, clasic 
al literaturii romane ® Sînt noile construcții școlare 

gata să-și primească elevii?

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT\ 
AL REPUBLICS ȘOCIAUȘȚE ROMÂNIA, 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN IRAN

IERI S-A DESCHIS IN CAPITALĂ CONFERINȚA 

INTERNAȚIONALĂ DE FENOMENE IN GAZE IONIZATE 

Salutul adresat de președintele
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

DINEU OFICIAL OFERIT
SOSIREA LA TEHERAN

IN PAGINA A III-A

(Continuare tn pag. a III-a)

Toastul Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Lupu,
Răutu,
Vîlcu, 
Petre

un singur glas de fapt: glasul unui 
popor care manifesta pentru pace și

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
GEORGE-RADU CUIROVICI

După sosirea la Teheran, in mașina deschisă, salutînd locuitorii venifi în întîmpinare
Telefoto : AGERPRES

La plecare, pe aeroportul Băneasa

Toastul Șahinșahului MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR

Emil Drăgănescu, Petre 
Manea Mănescu, Leonte 
Gheorghe Stoica, Vasile 
Ștefan Voi tec, Iosif Banc, 
Blajovici, Mihai Gere, Ion Ilies
cu, general-colonel Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Dumitru Popa, 
vicepreședinți, ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai Consiliului 
de Stat, miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine^

Erau de față Yahya Motâmed- 
Vaziri, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Iranului la București, 
și membri ai Ambasadei Iranului, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa era ar
borat drapelul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei aflați pe aeroport au 
salutat cu deosebită căldură pe 
președintele Consiliului de Stat. 

(Agerpres)

Teheran, și 
române.
au fost pre- 

___r. ___ ___ imperiale, 
prinții trholm Reza Pahlavi, Ab- 
dol Reza Pahlavi și Mahmmoud 
Reza Pahlavi, frații 'Șahinșahului, 
și alți membri ai familiei impe
riale, primul ministru Amir Abbas 
Hoveida, cu soția, președintele Se
natului, Sarif Emami, cu soția,

Teheran, „orașul cald" in limba 
persană, și-a justificat ieri pe deplin 
numele. Căldura cu care a fost in- 
tîmpinat președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut 
ca străvechea capitală a Iranului să 
ne apară ca un oraș al zîmbetului 
cald, al bucuriei și prieteniei. Sutele 
de mii de oameni care au ieșit pe 
străzi agitînd stegulețe românești și
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1 iraniene, furtuna de aclamații cu care 
J au întimpinat trecerea ilustrului oas- 
) pete și a Maiestății sale Imperiale 
ț Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
i Aryamehr, miile de portrete ale to

varășului Ceaușescu și ale soției sale 
care au împodobit zidurile caselor, 
vitrinele, piețele, marile drapele roșu- 
galben-albastru au lăsat asupra noas
tră o impresie copleșitoare. Zeci de 
minute am străbătut marile bule
varde Reza Șah și Ferdousi printr-o 
mare de oameni care strigau „DJA- 
VID CEAUȘESCU" („Trăiască 
Ceaușescu"), „DJAVID ȘAH“, 
„IRAN DUSTR-E-ROMANI", (,Jra-

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Teheran, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, care, la 
invitația Maiestății Sale Impe
riale Șahinșahul Mohammad Re
za Pahlavi Aryamehr și a Maies
tății Sale împărăteasa Iranului, 
va face o vizită oficială în Iran.

Președintele Consiliplui de Stat 
este însoțit de Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul , afacerilor externe, Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Alexan
dru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin. Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan,

TEHERAN 1 — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Paul Finanțu, transmit: Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
fost primit în capitala Iranului 
cu entuziasm, cu sentimente de 
prietenie și stimă.

Florile și ovațiile, urările de 
bun sosit au constituit o mani
festare a unor sentimente iz- 
vorîte din dezvoltarea constan
tă a raporturilor prietenești din
tre cele două țări și popoare, din 
dorința lor comună de a conlu
cra mai strîns și de a se cunoaște 
mai bine, de a contribui la în
făptuirea aspirațiilor lumii con
temporane de pace șl cooperare.

Ora 15. Avionul prezidențial, 
escortat din momentul intrării în 
spațiul aerian al Iranului de a- 
vioane cu reacție ale forțelor ar
mate Iraniene, coboară lin pe 
pista aeroportului Mehrabad.

Drapelele de stat ale României 
șl Iranului se profilează pe cerul 
albastru. Stegulețe tricolore flu
tură în mîinile numeroșilor lo
cuitori ai Teheranului veniți în 
întîmpinare.

în sunetele fanfarei militare își 
fac apariția pe treptele avionu
lui președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu. Acest moment este 
marcat prin ovații și aplauze pu
ternice, prelungite.

Luni seara, Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, îm
preună cu împărăteasa Farah, au 
oferit la Palatul Nyaravan, un di
neu oficial în onoarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale.

La dineu au luat parte Ilie Ver
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ale
xandru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Pavel 
Silard, ambasadorul Republicii So
cialiste România la 
alte persoane oficiale

Din partea iraniană 
zenți altețele lor

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat și 
soția sa sînt întîmpinați cu 
cordialitate de Maiestatea sa Im
perială, Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și de împărăteasa Farah.

Cei doi șefi de state își string 
călduros mîinile. Șahinșahul 
urează șefului statului- român bun 
sosit pe pămîntul Iranului. înal
tele oficialități sînt „asaltate" de 
sutele de fotoreporteri, operatori 
ai jurnalelor de actualități cine
matografice și de televiziune pre
zenți pe aeroport.

în întîmpinarea oaspeților ro
mâni au sosit, de asemenea, pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, cu soția, Sarif 
Emami, președintele Senatului, cu 
soția, Abdulah Riazi, președintele 
Camerei Deputaților, cu soția, 
Assadollah Alam, ministrul Curții 
Imperiale, cu soția, Ardeshir Za- 
hedi, ministrul afacerilor externe, 
generalul de armată Fereydun 
Djam, șeful;statului major al Co
mandamentului suprem al arma
telor imperiale, și alte personali
tăți oficiale iraniene.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, prezintă Șa
hinșahului persoanele oficiale ro
mâne care îl însoțesc : Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Ion 
Avram, ministrul industriei con-

președintele Camerei Deputaților 
(Medjilisul), Abdulah Riazi, cu so
ția, Assadollah Alam, ministrul 
Curții Imperiale, și alți demnitari 
ai Curții Imperiale, Ardeshir Za- 
hedi, ministrul afacerilor externe, 
Jamshid Amuzegar, ministrul de 
finanțe, Hushang Ansari, ministrul 
economiei, generalul de armată 
Assadullah Saniil, ministrul apără
rii, alți membri ai Cabinetului ira
nian, Fereydun Djam, șeful statu
lui major al Comandamentului su
prem al armatelor imperiale, se
natori și deputați, Manoutcher 
Eghbal, președintele Companiei 
naționale iraniene de petrol — 
„NIOC" — personalități ale vieții 
politice, economice și culturale.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, Șahinșa
hul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

strucțiilor de mașini, Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. •

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, Pavel Silard, ambasadorul 
țării noastre la Teheran, membrii 
ambasadei, precum și un grup.de 
specialiști români care lucrează 
în Iran, în baza acordurilor de, 
cooperare economică existente în
tre cele două țări.

Au fost de față, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditate la Te
heran.

în semn de salut sînt trase 21 
de salve de artilerie.

Grupuri de copii iranieni și ro
mâni înmînează înalților oaspeți 
buchete de flori.

După intonarea Imnurilor de 
stat ale celor două țări, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și Șa
hinșahul Iranului trec în revistă 
garda militară de onoare aliniată 
pe aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, au 
luat loc într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști. Coloană 
•mașinilor oficiale se îndreaptă 
spre Palatul imperial Golestan, 
reședința rezervată înaltului oas
pete român.
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Stimați oaspeți,
Doamnelor și domnilor,
Țara noastră găzduiește cu plă

cere lucrările celei de-a IX-a Con
ferințe internaționale de fenome
ne în gaze ionizate, domeniu al 
fizicii moderne, a cărei importan
ță este în continuă creștere și care 
tinde să revoluționeze prin aplica
țiile sale numeroase ramuri ale 
tehnicii zilelor noastre.

Transmit, cu această ocazie, un 
călduros salut din partea guvernu
lui român celor peste 800 specia
liști de seamă din 32 de țări ale 
lumii reuniți aici și Ie doresc să 
realizeze un rodnic și valoros 
schimb de experiență cu fizicienii 
români prezenți la această con
sfătuire. Sîntem contemporanii 
unor descoperiri științifice urmate

de prelungiri tehnice spectaculoa
se, care au sporit forța transforma
toare pe care omul a dobîndit-o 
asupra naturii și societății, într-o 
măsură ce nici nu se întrezărea la 
începutul acestui secol.

Mi-aș îngădui să amintesc în do
meniul fizicii realizări ca : libera
rea prin fisiune, controlată a ener
giei nucleare sau crearea și dez
voltarea navigației cosmice, pînă 
Ia nivelul marcat de primii pași 
ai omului pe Lună.

Multe din rezultatele cercetării 
în ramura fizicii, rezultate care 
formează chiar subiectul acestei 
conferințe au dat contribuții re
marcabile pentru tehnica modernă. 
Amintesc printre altele iluminatul 
cu tuburi ionice sau tăierea și su-

(Continuare în pag. a V-a)

Plecarea delegației 

Partidului Comunist din Japonia
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Comu
nist din Japonia, alcătuită din to
varășii Korehito Kurahara, mem
bru al Prezidiului C.C. al Parti
dului .Comunist din Japonia, conr 
ducătorul ' delegației, junkichl 
Geshi, membru supleant al Pre
zidiului, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia, Hi- 
desato Numata, membru al Co
misiei de revizie, și Shunichi Ni- 
shizawa, adjunctul șefului secției 
internaționale a C.C., redactor șef 
al revistei „Documente internațio

nale", care a participat la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții aii fost salutați da 
.tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu și 
Vasile Vîlcu, membri ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

T e I e g r a m e
Tovarășului HO Șl MIN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam,_ Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Con
siliului de Miniștri ale Republicii Democrate Vietnam și poporului frate 
vietnamez un salut frățesc și calde felicitări cu prilejul celei de-a XXIV-a 
aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.

Partidul Comunist Român, întregul nostru popor își manifestă pro
funda solidaritate internaționalistă cu lupta dreaptă pe care eroicul popor 
vietnamez o duce împotriva intervenției Statelor Unite ale Americii, 
pentru apărarea independenței, libertății și suveranității patriei sale. 
România se pronunță în mod consecvent pentru încetarea acțiunilor mi
litare ale S.U.A., pentru retragerea trupelor acestora din Vietnam, pentru 
respectarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și rezolva în 
mod liber și suveran treburile interne, fără nici un amestec din afară.

Poporul român se bucură din inimă de victoriile obținute de po
porul frate vietnamez în’ respingerea agresiunii imperialiste și în opera 
de construire a socialismului, și își exprimă încrederea fermă în tri
umful cauzei sale nobile. Totodată, Partidul Comunist Român, guver
nul^ Republicii Socialiste România, întregul popor român își reafirmă 
hotărîrea de a acorda în continuare poporului vietnamez sprijinul șl 
ajutorul lor multilateral pînă la cucerirea victoriei depline.

Ne ^exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre. Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam, dintre țările noastre se vor dezvolta și în viitor spre bi
nele popoarelor român și vietnamez, al unității țărilor socialiste, al 
forțelor progresiste și antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei so
cialismului și păcii în întreaga 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

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA'

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, exprimăm profunde condoleanțe în legătură cu ca
tastrofa aeriană de pe aeroportul Vnukovo din Moscova, și vă rugăm să 
transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialist» 

România

grup.de
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DIVERS Legumele și fructele

Joacă 
la volan?

in- 
din

Fapta unui șofer de la 
treprinderea „23 August" 
Piatra Neamț este incalifica
bilă. Iată despre ce este vorba. 
Deunăzi, cîțiva tineri reparau 
lăzi la un banc, in curtea fa
bricii. La un moment dat, pe 
poartă a intrat un autocamion, 
condus de Mihai Herdea. El 
s-a îndreptat cu viteză spre ti
neri, intenționînd să frîneze 
brusc lingă banc și... „să-i spe
rie". Joaca a fost fatală. Au
tocamionul a răsturnat bancul, 
rănind grav două fete. (Uneia 
i s-a amputat piciorul sting). 
Nu-i singurul caz cînd șoferi 
care ignoră răspunderea omu
lui de la volan se joacă pe 
drumurile publice, grozăvin- 
du-se. Asemenea infracțiuni 
grave la legea circulației ar 
trebui judecate conform pro
cedurii de urgență. Nădăjduim 
că pedeapsa va fi exem
plară. Indicat este ca procesul 

• să se desfășoare public, cu 
participarea șoferilor din lo
calitate. Ar fi un avertisment 
serios pentru toți.

/

sînt zeciuite la vămile nepăsării 
si ale birocrației

9
Toamna este sezonul de vîrf al aprovizionării. O știu și furnizorii pieței, 

și organizațiile comerciale. In dorința de a înfățișa opiniei publice felul în 
care își respectă furnizorii și organizațiile comerciale obligațiile față de cum
părători, redacția ziarului nostru a organizat, în ultimele zile, un raid-anchetă 
atit in piețe, cit și în unitățile de producție.

„Răspunderii materiale 
o definire riguroasă, 

un cadru legal!“

Om
la babord!

Intr-o radiogramă primită la 
Constanta sel anunță că la 50 
mile de insula indoneziană La- 
lang, ofițerul Victor Mitran, de 
serviciu pe mineralierul ro
mânesc „Maramureș", a zărit 
departe, in oceanul bîntuit de 
furtună, un naufragiat. Vasul 
a fost oprit din cursa spre In
dia. Naufragiatul, pescarul in
donezian Ang-Tiek-Siang, in 
virstă de 37 de ani, a fost sal
vat. El se afla de 9 zile’ in mij
locul valurilor. înfometat și 
sleit de puteri, pe o mică bar
că aproape scufundată. La bor
dul navei românești a primit 
îngrijirile necesare. Acum se 
află in afara oricărui pericol. 
Este al nouălea naufragiat sal
vat in acest an din apele ocea
nului de către echipajul 
nefalzerului „Maramureș".

mi-

Absenți»

la datorie
Multe șantiere și fabrici duc 

lipsă de personal. • Acest lucru 
nu justifică însă graba cu care 
sint angajați unii salariați. 
Este vorba, în cazul de față, de 
tineri absolvenți de școli profe
sionale care au beneficiat de 
școlarizare gratuită, urmînd ca 
după aceea să lucreze, în baza 
unui contract, în sectorul de ac
tivitate respectiv. însă igno- 
rînd obligațiile asumate prin 
contract, unii dintre aceștia se 
duc acolo unde au interese per
sonale. Ba mai mult, ei în
trerup și relațiile cu familiile 
lor, spre a nu fi depistați pen
tru returnarea cheltuielilor de 
școlarizare. Iată numai cîțiva 
dintre tinerii evazioniști cău- 
tați de familiile lor, precum și 
de instituțiile și întreprinderile 
față de care au obligații : Pri- 
hor Gh. Ștefan din comuna Bel- , 
cești-Iași, șofer ; Florea S. Bai- 
cu din satul Românești, comuna I 
Potlogi-Dîmbovița, fierar-beto- 
nist ț I, C. Tufiță din satul Ro- I 
șiuța, orașul Motru — Gorj. I 
electrician de mină și alții. Nu-i 
încurajați. Semnalați prezen
ța lor.

toi.

Ocrotiți» 
pădurile

Sezonul turistic este in
Pădurile îmbie la excursie și 
— am adăuga noi — la pru
dență. Admirînd natura, nu 
uitați să ocrotiți bunul obștesc. 
In vremea din urmă ni s-au 
semnalat unele incendii cau
zate de neglijența turiștilor 
„distrați". Un foc de vreascuri 
uitat nestins, o țigară aprinsă 
aruncată în frunze au făcut să 
izbucnească incendii in .pădurea 
Piriul Zagnei (ocolul silvic 
Năsăud), pădurea Cațahula 
(ocolul Sura Mare-Sibiu), pă
durea de lingă lacobeni (Su
ceava) soldate cu pierderi ma
teriale însemnate. Ocrotirea 
pădurilor este o datorie cetă
țenească. N-o neglijați!

Ascensiuni
la sest

Alpinism la Roșiori de Vede ? 
Da ! „Original". Zilnic, aproa
pe 1000 de salariați de la de
poul C.F.R. și de la l.R.T.A. es
caladează garniturile de tren 
din gară (5, 6, 1 la număr) ca 
să ajungă la locurile de mun
că. Alt ’ 
parcurs 
turisim 
(Ni s-a 
dată, tot peste 
goanelor, un tovarăș 
ducerea „.
porturilor și de atunci n-a mai 
venit nimeni „de .sus" în 
tă la cele două unități I) 
dacă s-ar ști cit de mult 
așteptată o a doua 
să nu se arată nimeni.
să
nu

drum nu există. Am 
și noi traseul și mar
că e destul de dificil, 
relatat că a trecut o 

tampoanele va- 
.. ___ "ș din con-

Ministerului Trans-

vizi-
O, 

este 
vizită ! tn- 

Pe unde 
treacă ? Alpinismul la șes 
priește.

O primă constatare : duminică, pie
țele Capitalei au fost, în genere, bine 
aprovizionate. Cetățenii au găsit în 
cantități îndestulătoare (e adevărat 
nu in toate piețele, și nu la toate pro
dusele), ceea ce-i este necesar unei 
gospodine pentru pregătirea mesei : 
carne (de vită, de porc? de pasăre),, 
ceapă, roșii, varză, vinete, fructe, 
Iată și o cifră globală : pe piețele o- 
rasului s-au desfăcut, în cursul a- 
cestei zile, peste 620 tone de legume 
și fructe.

Dacă a existat marfă îndestulătoare
— și acesta este adevărul — piața a 
ră'mas totuși datoare cumpărătorilor 
la anumite capitole, și anume la sor
timente, Ia calitate și mai ales la de
servire.

„.Obor, sîmbătă după-amiază la 
ora 15. Multe gospodine „își fac pia
ța" pentru a doua zi. Standurile or
ganizației intercooperatiste își aș
teaptă clienții cu varză, roșii, vine
te etc. Un camion a descărcat 
ceapă, iar un altul, sosit de la coope
rativa agricolă Nuci din județul Il
fov, a adus vinete și ardei de o ca
litate ireproșabilă. Este cazul să 
menționăm eforturile (apreciate de 
altfel de mulți cumpărători) făcu
te de organizația intercooperatistă de 
a ține piața la un nivel ritmic de 
aprovizionare.

Surprizele ne așteaptă însă în In
teriorul halei, la standurile de des
facere ale I.L.F. De la prima vede
re, ele ne apar, prin contrast cu cele 
intercooperatiste, sărace, lipsite de 
unele sortimente mult solicitate: 
roșii, ceapă și altele. După o inves
tigație sumară, cumpărătorii se 
așază la rînd la două sau trei din 
cele cîteva zeci de standuri, care, 
de bine de rău, oferă marfă mai 
multă. Și așa se face că în in
teriorul halei, în timp ce unii vîn
zători sînt asaltați de cumpărători, 
alții așteaptă... Dar oare nu s-ar pu
tea repartiza legumele în mod rit
mic și mai ales uniform, pe stan
duri ? S-ar înlătura astfel și cozile, 
și „bătaia de cap" a vînzătorilor su
prasolicitați. „Nu se poate... încearcă 
să explice responsabilul unității 177, 
Șt. Ghenea. Vînzătorii sînt totodată 
gestionari ai legumelor. Cum s-ar pu
tea trece gestiunea unuia asupra ce
luilalt 7",

Cum s-ar putea ? Ei bine, tocmai 
asupra acestui aspect a atras atenția 
în repetate rîndurl presai Concluzia 
era unanimă : cu.puțin efort de gîn- 
dire și organizare s-ar 'fi găsit pînă 
acum și modalitățile ca marfa, stocată 
la unele standuri, să fie repartizată 
permanent standurilor deficitare, 
astfel incit să nu „păgubească" nici 
vînzătorul și cumpărătorul să fie 
mulțumit.

Lipsa de preocupare pentru o a- 
provizionare ritmică se reflectă și în 
faptul că majoritatea produselor se 
descarcă pentru vînzările de dimi
neață. Aceasta face ca, după cîte
va ore' de aglomerație, marfa să 
se vîndă, lăsînd loc apoi unei pe; 
rioade de acalmie, cînd vînzătorii 
așteaptă mașinile de la depozite 
sau producători. In momentul cînd 
notam aceste stări de lucruri,, hala
— ca un Moloch obosit — se odihnea 
amorțită, cu standurile goale... Era 
ora 16 și jumătate, aglomerația 
creștea, iar la capătul halei, stive 
de lăzi cu roșii și struguri așteptau 
să fie puse în vînzare. Alteori — ne 
informează cumpărătorii — produ
sele sînt descărcate în timpul orelor 
de vînzare. Atunci vînzătorii închid 
standurile, nemulțumind, cum e și 
firesc, cetățenii. Faptul ne este con
firmat de multi oameni. Cumpără- 
toarea Brust Filip precizează chiar: 
„In ziua de 27 august am așteptat o 
oră și jumătate să se descarce mar
fa din camion ca să-mi pot face 
tîrguielile". Așadar, se cere rezolva
tă o problemă esențială : ritmicita
tea aprovizionării.

Duminică. Piața Unirii, oră de 
„vîrf" (dar cînd nu e in Piața Unirii 
oră de vîrf ?). întrebăm mai intîi 
pe responsabilul centrului I.L.F. de 
„necesarul" de produse solicitat pen
tru această zi. Constatăm că cele mai 
multe din produse au intrat în canti
tăți îndestulătoare — chiar și peste 
„necesar" : cartofi (13 000 kg), roșii 
(18 000 kg), vinete (3 200 kg), ardei 
gras (5 200 kg) etc. - abundență pe 
care cumpărătorii o apreciază.

Dar ochiul versat al gospodinei nu 
poate să nu observe că din piață 
lipsesc și o serie de produse absolut 
necesare. „E posibil — se întreabă 
gospodina Emilia Neicuțescu — ca în- 
tr-o asemenea piață să nu găsești du
minica un gram de albitură, o păstaie 
de fasole verde sau un castravete ? 
Sîntem doar în sezonul cînd aceste 
produse ar trebui să prisosească". 
(Situația s-a repetat aidoma in pie
țele Pantelimon, Progresul, Orizont- 
Drumul .Taberei etc.).

— De ce nu aveți aceste produse ?
— întrebăm.

— Nu, există în depozite. (De ce nu 
există, vom vedea mai tîrziu).

Un amănunt : în timp ce la ora 9,30 
cumpărătorii stăteau la cozi pentru 
a cumpăra un kilogram de ceapă 
cantitățile aduse fiind insuficiente, 
peste drum, lingă Spitalul Brîncove- 
nesc, trei mașini așteptau la umbră 
N-am găsit pe nimeni să ne spună 
ale cui sînt și de ce stau acolo 
Tot ce știm despre ele e că erau 
încărcate cu ceapă și că aveau nu
merele 
B-6861. 
cat de 
să stea
fi curioși să aflăm.

Poposim ți într-un cartier mai în
depărtat de marile piețe — în Ber- 
ceni

Dacă înainte cu cîteva luni apro
vizionarea se făcea doar la donă-trei 
t.onete, acum cartierul are o piață 
proprie două complexe pentru le
gume și iructe, 3—4 tonete, nume-

roase platouri și mese de desfacere, 
înainte de a vizita piața, purtăm o 
discuție cu Gheorghe Gheorghișor, 
responsabilul unității 289.

— Aveți marfă suficientă pentru 
astăzi ?

— Cred că da. Avem 1 400 kg de 
ceapă, 2 000 kg de roșii, cantități în
destulătoare de vinete, varză, zarza
vat, fructe.

Ce observăm însă ? Șiruri de cum
părători așteaptă la rînd aproape la 
fiecare din aceste produse. De ce 1 
Unitatea nu are decît cinci vînză- 
tori : doi vindeau ceapă, doi fructe 
și ultimul se învîrtea mereu după un 
cintar. Aflăm că unitatea ar trebui 
să aibă cel puțin zece vînzători. 
Responsabilul așteaptă să-i fie tri
miși de întreprindere | întreprinde
rea așteaptă să și-i găsească respon
sabilul. Cit se va mai practica acest 
„joo de-a v-ați ascunselea" pe sea
ma timpului cumpărătorului, a de-

9
sint mai reduse. Nu pentru că sint 
de calitate și proaspete, ci pentru că 
livrările nu acoperă cantitățile sta
bilite prin contract. Direcția de des
facere din Departamentul pentru va
lorificarea legumelor și fructelor ne 
confirmă că s-au livrat doar ceva 
mai mult de jumătate din cantitățile 
prevăzute. De ce? Iată un fapt. In 
ziua vizitei noastre, depozitul amin
tit primise un transport de Ia centrul 
de legume și fructe din Țăndărei : 
sute de kilograme de vinete, ardei, 
și roșii veștede, lovite, stricate. Po
trivit relatării șoferului, fuseseră re
coltate cu opt zile în urmă, dar din 
diferite motive au stat la capătul tar
lalei, în bătaia soarelui. S-a hotărît 
totuși încărcarea și expedierea lor. 
Astfel, la paguba pricinuită de de
gradarea cîtorva sute de kilograme 
de legume, se adaugă și cheltuieli 
(cine le silportă ?) de transport.

La acest depozit am găsit și alte 
situații. Abia sosise o captitate apre
ciabilă de ceapă de la C.L.F. Slobo
zia. Se livrează imediat piețelor ? 
încă nu. Motivul : în procesul-verba! 
de recepție, semnat de Zlota Agapie 
și D. Pandelescu, era prevăzută cali
tatea I fără stricăciuni | în realitate, 
o primă recepție a constatat că mar-

l

o PRODUSE SÎNT, DAR VÎNZAREA LOR E ÎNCĂ ANEVO
IOASĂ • APROVIZIONAREA NERITMICĂ, CONSECINȚA MAI 
MULTOR CAUZE: NERESPECTAREA CONTRACTULUI, RE
CEPȚIA DE MÎNTUIALĂ, TRANSPORTURILE NEGLIJENTE 
® DESFACEREA LEGUMELOR Șl FRUCTELOR RĂMÎNE (OARE 

CÎTĂ VREME ?) UN GHEM GREU DE DESCÎLCIT

servirii sale ? Organizarea corespun
zătoare a acestui sector este un alt 
aspect important pe care l-am des
prins — pentru a cita oară 7 — si 
cu prilejul acestui raid.

Cu aceeași acuitate se pune și 
problema calității multora dintre 
produse, manifestîndu-se o lipsă cra
să de răspundere la recepțio- 
narea lor. „Sintem nevoiți — 
ne spune Ștefan Ghenea, șeful 
unității I.L.F. nr. 177 Obor — să în
ghițim ceea ce „ni se vîră pe gît"., 
Producătorii își descarcă marfa cînd 
vor și cum vor. O găsim dimineața la 
ușă;.." . Aceasta ar fi una din expliș. 
cații. Totuși, 50 Ia sută din produ
sele comercializate vin de la depozit. 
Ne-am deplasat și la depozitul cen
trului nr. 2, situat pe strada Heliade 
între Vii. Stăm de vorbă cu contro
lorii de calitate. „în teorie, ni s-a 
spus, există mai multe calități de 
marfă, diferențiate șl după preț. Fur
nizorii noștri pretind că ne trimit 
numai prima calitate. în realitate 
însă, sortarea nu se prea face, astfel 
că în fiecare lădiță se află, de-a val
ma, fructe sau legume frumoase, a- 
mestecate cu altele zdrobite, (men
ționăm că operațiunea de sortare in
tră în prețul achitat furnizorului). 
Din cauză că nu putem lăsa piața 
neaprovizionată, sîntem nevoiți ori să 
facem o nouă sortare, plătind altă 
mină de lucru, ori să declasăm mar
fa, printr-o comisie, la calitatea și 
prețul ce i se cuvin. Situația, care-i 
foarte serioasă, sintem nevoiți s-o 
discutăm cu șoferii care fac transpor
turile. întrucît furnizorii nu-și trimit 
alți reprezentanți mai competenți".

Ne-am interesat dacă litigiile- de 
felul celor amintite sint frecvente. Ni 
s-a răspuns că la fructe, de pildă, 
99 la sută din livrări provoacă ase
menea incidente. La depozitul a- 
mintit, doi funcționari nu fac .alt
ceva, cit e ziua de mare, decît 
întocmească acte de declasare,
ultima săptămînă, din circa 200 tone 
de fructe primite, 70—80 de tone au 
fost declasate. La legume, declasările

să 
în

fa era depreciată în proporție de 
peste 15 Ia sută. Avem de-a face cu 
o crasă lipsă de responsabilitate. 
Recepționerii C.L.F.-ului, plătiți toc
mai pentru a bara calea mărfurilor 
de proastă calitate, nu-și fac datoria, 
trimit marfă nerecepționată. Exem
plul nu e singular. Oare nu poate fi 
găsit ac pentru cojocul acestui soi de 
lucrători care, prin atitudinea lor, 
produc mari daune cetățenilor și 
întreprinderilor de la care primesc 
salarii ?

Lipsa de respect față de clauzele 
contractuale este principala cauză a 
neritmicității' în aprovizionarea pie
țelor, a concesiilor făcute la calitate; 
Ne-am așteptat ca, potrivit gravi
tății faptelor, să aflăm că cei vino- 
vați și-au primit răsplata. Aflăm 
Insă, cu stupoare, că nu li s-a întîm- 
plat absolut nimic. Indisciplina con
tractuală nu are cine știe ce conse
cințe : in caz de litigiu, pe moment 
furnizorul tace și încasează prețul 
fixat de beneficiar, în așteptarea ier
nii, cînd se „descoperă" uneori că 
declasările nu au fost, chipurile, 
juste, .Și cum „obiectul" litigiului a. 
fost de mult consumat, păgubaș ră- 
mîne beneficiarul. Alteori, așa cum 
vom relata mai jos, exigența contro
lului de calitate primește o replică 
cu, totul neașteptată chiar din partea 
conducerii întreprinderii beneficiare. 
Sebastian Neguț, șeful depozitului de 
legume de la centrul 2 I.L.F., s-a 
trezit sancționat cu „mustrare" dîn 
dispoziția verbală a tovarășului 
director Dumitru Buzdum, pentru 
încercarea de a declasa o partidă de 
roșii. Inutil să mai comentăm „im
pulsul" pe care-1 dă o asemenea de
cizie încercărilor pe care controlorii 
de calitate din depozite le fac pentru 
a-i feri pe cumpărători de marfa de 
proastă calitate.

„La asemenea situații, datorate 
proastei organizări a muncii, incom
petenței și lipsei de interes a unor 
lucrători din acest sector, trebuie să 
adăugăm și o alta, mult mai gravă

- ne spune tovarășul O. Chisleanu, 
director adjunct la I.L.F.-București : 
numeroși producători, furnizori de 
bază ai Capitalei, nu-și respectă con
tractele. Cîți ? Peste 80 la sută din 
230 de cooperative agricole. Din acest 
total, 17 au livrat abia 5 la sută din - 
marfa contractată, 18 între 6 și 10 
la sută, 39 pînă la 20 la sută, 76 pînă 
la 40 la sută, 44 pînă la 60, iar restul 
peste 60 la sută. Intre acești dator
nici se numără cooperativele Mitreni. 
Ruturugeni, Florești, Crevedia, Ro
șiori, Stoenești, Belciugatele etc". 
Lista restanțierilor ar putea conti
nua ; importantă ni se pare a fi însă 
concluzia : mulți, prea mulți produ
cători nu-și îndeplinesc obligațiile 
asumate prin contracte. Oare aceste 
unități nu . sînt interesate să-și valo
rifice producția ? Este inadmisibil ca 
acum, în pragul toamnei, zeci de co
operative să nu-și realizeze nici mă
car jumătate din sarcini. Revirimen
tul nu se va produce atîta vreme cit 
organele agricole județene, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 

. de Producție, consiliile de conducere 
ale cooperativelor nu vor lua măsuri 
energice pentru respectarea livrării 
mărfurilor contractate, pentru lichi
darea restanțelor.

Extinzînd sfera investigațiilor noas
tre, am vizitat și cîteva din unitățile 
agricole cu tradiție în producția de 
legume, situate în bazinul legumicol 
al Capitalei. Nici una din cooperati
vele agricole vizitate nu-și îndeplineș
te întocmai obligațiile contractuale 
privind livrările de legume către 
I.L.F,, atit pe cantități, cît și pe 
sortimente In perioada 25—31 au
gust, cooperativa agricolă Jilava, 
față de un plan de 6 tone de roșii, 
a livrat numai 600 kg, din 5,4 tone 
vinete — doar 1,4, din 9 tone castra
veți — 667 kg, din 6 tone cartofi — 
352 kg etc. La fel și la 'cooperativa 
agricolă Copăceni. La cooperativele 
agricole „30 Decembrie" și Vărăști 
nici nu se știa cit se livrase din sar
cinile contractuale.

Cauzele care conduc Ia nerespec- 
tarea contractelor sînt multiple și 
se referă, în primul rînd. Ia activi
tatea producătorilor pe linia organi
zării producției. Absolut toate coo
perativele vizitate au, pus un accent 
deosebit pe culturile de roșii timpu
rii,. care sînt mai rentabile, negli- 
jînd culturile de roșii de vară și de 
toamnă | unele unități nici nu au 
respectat plantarea integrală a su
prafețelor planificate. Mai grav este 
însă că și întreținerea culturilor 
este neglijată La cooperativele Co
păceni, Vidra, Vărăști, pe multe 
parcele culturile'de roșii nici nu se 
disting din cauza buruienilor. în 
aceste condiții, se imppne cu atit 
mai mult organizarea ireproșabilă a 
recoltatului, incit să nu se piardă 
absolut nimic din producția exis
tentă. Organele agricole județene 
trebuie să îndrume și să controleze 
mult mai atent această acțiune.

Observațiile de față, pe care le 
«emnalăm forurilor responsabile, în 
primul rînd Consiliului Superior al 
Agriculturii și Ministerului Comer
țului Interior, demonstrează că 
acum, îh pragul sezonului de aprovi
zionare pentru anotimpul rece, lu
crurile sint departe de a fi puse la 
punct. în consecință, se impun mă
suri serioase privind recoltarea și 
buna desfășurare a transporturilor, 
ritmicitatea livrărilor și îmbunătă
țirea activității unităților de desfa
cere. Numai acționîndu-se operativ 
și eficient este posibil să se asigure 
o aprovizionare corespunzătoare a 
populației și crearea rezervelor ne
cesare atît pentru consumul curent, 
cît și pentru marile „cămări" ale 
comerțului.

R. ȘERBAN, A. MUNTEANU, 
C. PRIESCU, G. POPESCU, 
A. PAPADIUC

După publicarea articolului „RĂSPUNDERII MATERIALE O DEFINIRE 
RIGUROASĂ; UN CADRU LEGAL !“, în „Scînteia" nr. 8169, din 28 augus* 
a.c., alte cadre care își desfășoară activitatea în domeniul controlului și re
viziei împărtășesc cititorilor punctele lor de vedere în problema abordată do 
ziarul nostru. Ca un fir roșu se desprinde din aceste scurte opinii insemnăta- 
,tea principială și practică a indicațiilor formulate în Raportul prezentat do 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul al X-lea al P.C.R. : „SA 
PUNEM PESTE TOT OAMENI CAPABILI SA ÎNDEPLINEASCĂ CU RĂS
PUNDERE SARCINILE CE LE REVIN !„. O DATĂ CU STIMULAREA CE
LOR CE ÎȘI ÎNDEPLINESC SARCINILE CU REZULTATE BUNE, CEI 
CARE NU-ȘI FAC DATORIA, CARE ADUC DAUNE AVUTULUI OBȘTESC, 
SA SUPORTE DIRECT, DIN BUZUNARUL PROPRIU — ȘI NU DIN AVU
ȚIA SOCIETĂȚII — URMĂRILE NEGLIJENȚELOR ȘI LIPSURILOR DE 
CARE DAU DOVADA". într-adevăr, a venit timpul ca fiecare membru al so
cietății, de la conducător pînă la ultimul executant, să știe că pagubele pri
cinuite avutului obștesc, din incompetență și superficialitate, din neglijență5 
se suportă din propriul buzunar și nu se mai pot trece in contul economiei 
naționale.

Ziarul nostru își propune să publice și alte puncte de vedere, referitoaro 
la căile de întărire a răspunderii materiale în toate domeniile și sectoarele 
economiei naționale, în toate compartimentele in care se mînuiește și se 
administrează banul public. Ca urmare, invităm cadrele din economie, ori
care ar fi munca pe care o îndeplinesc, să scrie redacției, să-și expună opi
niile, pentru a putea înlesni cunoașterea cauzelor acelor acte care mai lovesc 
în avutul obștesc, precum și .stabilirea măsurilor ce trebuie luate în ve
derea prevenirii și recuperării daunelor, apărării și dezvoltării sistematice • 
avuției țării, a întregului popor.

Cine acoperă irosirea banului 
public se face părtaș la daune

Constantin BANII
controlor revizor principal în Ministerul Finanjelor

Este evident că In ultimul timp a 
crescut simțul de răspundere, s-a în
tărit spiritul gospodăresc, atît în u- 
nele întreprinderi, cît și la nivelul 
unor foruri de resort, în administra
rea fondurilor materiale și bănești 
ale statului. Bunăoară, în cazul uzinei 
„Hidromecanica" din Brașov, compa
rativ cu 1965, beneficiul realizat 
anul trecut a sporit cu 81 la sută, 
urmînd ca în anul în curs volumul 
lui să fie de 1,32 ori mai mare. în 
aceeași perioadă, rata rentabilității 
a sporit cu sută la sută. Cît pri
vește nivelul cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă, acesta nu de- 

' pășește 540 lei — indiciu conclu
dent al creșterii gradului de econo
micitate a producției, al exigenței cu 
care comitetul de direcție de aici in
tervine pentru combaterea și preve
nirea risipei, a pierderilor de orice 
natură ar fi ele.

Din păcate, însă, alte cadre de 
conducere din întreprinderi au o 
optică total deformată asupra răs
punderilor. ce, le revin în gospodș- 

f rirea patrimoniului societății. în loc 
ii să ta măsurile necesare recuperării 

pierderilor, a daunelor, acești con
ducători se erijează în vajnici apă
rători ai celor care le-au produs, în, 
cercînd în fel și chip să-i disculpe 
de răspundere. Nici intervenția 
energică a organelor de control, în 
scopul respectării legii, aplicării 
prevederilor ei nu-i scoate din 
amorțire, nu-i trezește la realitate.

O asemenea situație s-a consem
nat, de curînd, la întreprinderea 
minieră Baia de Arieș, unde se efec
tuaseră plăți nelegale, în sume 'des
tul de importante. Deși abpzul era 
evident, conducerea întreprinderii nu 
a dispus restituirea grabnică a su
melor plătite nelega! și a găsit da 
cuviință să intervină pe lingă direc
ția generală de resort din Ministe
rul Minelor pentru a nu aduce la 
îndeplinire recomandările organelor 
de control Acest for de resort, în 
mod inexplicabil, a interpretat eronat

dispozițiile în vigoare și a dat cîștîj 
de cauză unității miniere amintite. 
Mai mult, în urma insistențelor or
ganelor de control ale Ministerului 
Finanțelpr, deși s-a recunoscut gre
șeala, totuși unii factori de răspun
dere din Minișțerul Minelor au tără
gănat aplicarea măsurilor cuvenit» 
sub incredibilul motiv că „problema 
și7a pierdut din importanță". Da 
cînd daunele aduse economiei națio
nale pot fi prescrise? A fost nevo’a 
de alte eforturi, de alte insistențe, 
pînă cînd s-a trecut la recuperarea 
pagubelor aduse avutului obștesc.

Aceeași filieră tracasantă a avut 
și recuperarea daunelor pricinuita 
statului prin neglijența conducerii 
I.A.S. Fălticeni. După mai bine da 
6 luni de tergiversare, Departamen
tul întreprinderilor Agricole de Stat 
a fost silit să dea dispoziție Trustu
lui I.A.S. Suceava — care contes
tase hotărîrea de recuperare a dau
nelor — să revină la realitate, să 
impună respectarea legilor statului. 
Es.te limpede, deci, că în ambele 
cazuri, nu reglementările legislativa 
în materie au lipsit, ci spiritul de 
răspundere în apărarea intereselor 
financiare ale statului nostru. Ase
menea atitudini de cocoloșire a ne
ajunsurilor, de acoperire a celor care 
provoacă daune sînt reprobabile, 
pentru că, pe de o parte, întîrzie 
— cum se spune — desdăunarea pro
prietății socialiste, iar, pe de altă 
parte, constituie un prost exem
plu pentru alți angajați, care ar fl 
tentați să creadă că neglijența în 
muncă și lipsa de responsabilitate în 
respectarea dispozițiilor legale pot fi 
tolerate și nu ar genera nici un fel 
de consecințe. In ultimă analiză, 
cei care acoperă actele de irosire a 
fondurilor materiale și bănești, indi
ferent de funcția ce o ocupă, ori nu 
dovedesc maturitate și nu au capa
citatea de a conduce, de a răspun
de in fața partidului, a poporului, ori 
sînt părtași la provocarea pagube
lor.

Vinovatul să plătească pentru 
pagubele aduse avuției naționale

Rubrics realizată de «
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondențilorcu

„Scînteii

22 B-3522; 21 B-5434 și 21 
Să se fi „rătăcit"? Să fi.ple- 
sîmbătă noaptea de-acăsă ca 
o zi întreagă la umbră ? Am

de deservirea concursului
A doua „ediție"

In stafiunea climaterică Pîrîul Rece (Foto : Gh. vințilă)

Un nou centru

Francisc KULCSAR
directorul Direcfiei teritoriale de control și revizie Cluj

excepțional
Pînă la 15 august a.c., Admi

nistrația de stat Loto — Prono
sport a atribuit zeci de aparta
mente și peste 550 de autotu
risme de, diferite mărci și capa
cități. La 7 septembrie va avea 
loc o nouă „ediție" — Pronoex- 
pres la care se acordă importan
te premii. Pe limfă apartamentele 
cu 2 și 3 camere, cu confort de

Pronoexpres
gradul l — ce se atribuie in nu
măr nelimitat — se mai acordă 
participanților cîștigători autotu
risme Dacia 1 100 și Skoda 1 000 
M. B„ 60 de excursii — catego
ria lux — cu petrecerea revelio
nului la Budapesta și numeroase 
premii in bani. Biletul de 30 de 
lei participă la toate extragerile, 
șansele de cîștig fiind mai mari.

In cadrul cooperativei „Carto- 
naful“ din Capitală își desfășoară 
activitatea un nou centru de de
servire cu sediul in str. Dr Felix 
nr. 4, sectorul l. Meșteri iscusiți 
— artizani de meserie — execută 
albume pentru fotografii, clasoare 
filatelice, diferite casete, mape 
pentru acte, precum și alte lucrări 
de acest gen. De asemenea, cen
trul asigură și alte servicii și 
prestări cum ar fi legatul unor 
volume și reviste, cașeratul plan
șelor și hărților pe carton și pînză 
etc.

Nu cred că mal este necesar să 
demonstrez ce mare însemnătate e- 
conomică au pentru țara noastră 
protejarea resurselor naturale, gos
podărirea judicioasă și valorificarea 
superioară -a materiilor prime și 
materialelor. La Congresul al X-lea 
al partidului s-au stabilit, în acest 
sens, sarcini precise — care revin 
întreprinderilor, forurilor de resort 
din ministere și altor organe econo
mice centrale — de la investigarea 
cît mai cuprinzătoare a rezervelor 
subsolului, darea în exploatare mai 
rapidă a noilor surse de materii 
prime, pînă ia îmbunătățirea tehno
logiei folosirii acestora.

Uneori însă, aceste indicații pre
cise sînt. neglijate. Iată un asemenea 
caz O mare parte din minereul de 
fier extras de exploatarea’ minie
ră Căpuș, pe baza planurilor anuale 
de producție și a contractelor în
cheiate. este livrat în „custodie" 
combinatelor siderurgice Adică, mi
nereul de fier este depozitat eu. lu
nile și chiar cu anii în stația de ca
le ferată Cirbou," fiind expus intem- 

,periilor, din care cauză se inregis- 
Tează mari pierderi. Numai în acest 
an, datorită ploilor. s-au pierdut 
prin erodare mii tone minereu 
de fier, in valoare de peste 
1,5 milioane lei. Furnizorul, care 
aparține' întreprinderii miniere Cluj, 
ori' de cite ori a fost sesizat de or
ganele de control asupra acestei 
pierderi, a replicat senin că nu-1 
privește, argumentind că a „încasat" 
banii pentru marfa vîndută. Tn aces
te condiții, pierderea, cel puțin 
scriptic, apare la beneficiari Cum 
nimeni nu-i trage la răspundere 
pentru irosirea minereului de fier, 
beneficiarii' efectuează cîteva opera
ții asupra consumurilor specifice și 
totul pare a fi in regulă, totul intră 
în legalitate Dar de ce așa ? Nu era 
și nu este oare normal ca acei 
care de-atîția ani nu întreprind mă
suri energice în vederea curmării 
neajunsurilor și manifestă nepăsare 
față de banii statului să suporte 
sancțiuni materiale severe, să dea 
socoteală pentru daunele aduse avu
ției naționale 7 Se consideră oat e Că 
risipa minereului de fier — prin 
contractul de custodie - este o fa- 
*-alitate ?

Cazul înfățișat — mai sînt si altele 
de acest fel — exprimă din pă

cate un adevăr crud : nici con. 
ducerea Ministerului Minelor și 
nici cea a Ministerului Industriei 
Metalurgice nu au acționat ener
gic pentru a rezolva problema 
minereului de fier exploatat la 
Căpuș. Lipsa de inițiativă în acest 
domeniu se datorează oare faptului 
că nu există reglementări clare care 
să precizeze răspunderea materială 
la nivelul conducerii. ministerelor, a 
instituțiilor economice centrale, că 
anumiți oameni cu funcții superioa
re de conducere consideră că nu pot 
fi judecați pentru tolerarea la ne- 
sfirșit a daunelor aduse statului ?

Desigur, sint convins că pînă la 
urmă se vor promulga reglementări 
care să evite apariția și perpetuarea 
unor asemenea situații. Șe ridică 
însă o problemă. Nu este timpul ca 
acei oameni care în repetate rînduri 
dovedesc incompetență și aduc pa
gube avutului obștesc să fie îndepăr
tați din funcție, să plătească pcntri» 
faptele lor, din moment ce nici re
glementările existente și nici sanc
țiunile nu-i trezesc la realitate? 
O asemenea „curățenie" ar trebui 
făcută Ia Întreprinderea de con- 
strueții-montaje nr. 9 Cluj, unitate 
care se „remarcă" pe județ în ce 
privește nivelul pierderilor provocate 
economiei naționale Datorită dezor
dinii care există aici, alimentată șl 
de incorectitudinea dovedită a unor 
cadre de conducere — se știe că 
fostul director a uzat de materia
lele. utilajele și forța de muncă a 
întreprinderii pentru a-și construi 
o locuință personală — în prezent, 
o bună parte din materialele do 
construcție capătă cu totul alte des
tinații, sînt înstrăinate. în aseme
nea împrejurări, nu este de mirare 
că această unitate este planificată, 
în acest an, să lucreze cu pierdeți 
de aproape 7.5 milioane lei.

Convingerea mea este că va fî 
asanată rapid mlaștina fraudei și a 
ineficientei economice atunci cînd 
va dispărea și practica anacronică 
de a se mai plăti din buzunarul 
statului amenzile, penalizările, de
pășirile de consum specific, pierde
rile din clasarea sau declasarea unor: 
produse. Dar. în același timn. tre
buie avută consecvent în vedere ne» 
cesitntea cu principiul „omul poțrivi^ 
la locul potrivit" să fio aplicat rigu» 
ros. ș
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUSESCU, ÎN IRAN

Toastul Șahinșahului
X " '

Mohammad Reza

Pahlavi Ârfamehr

Sosirea la Teheran

Domnule președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România,

Este o deosebită plăcere pentru 
Împărăteasă șl pentru mine însumi 
de a vă ura dumneavoastră și 
doamnei Ceaușescu bun venit în 
țara noastră. Păstrez o excelentă 
amintire despre vizita făcută de 
mine în România și nădăjduiesc că 
veți păstra, la rîndul dumneavoas
tră, o amintire plăcută despre ac
tuala vizită.

rt.
Noi avem astăzi onoarea de a vă 

primi în calitatea dumneavoastră 
de președinte al unei țări tinere, 
dinamice și prospere, însă dum
neavoastră ne aduceți, totodată, 
mărturia continuității unei priete
nii Istorice, de mai multe ori secu
lară. Noi știm, într-adevăr că re
lațiile diplomatice dintre țările 
noastre au început cu cinci secole 
In urmă, prin schimbul de scrisori 
și ambasadori între regele Persiei, 
Uzun Hassan, și domnul Moldovei, 
Ștefan cel Mare. Dar popoarele 
noastre se cunoșteau din timpuri 
și mai îndepărtate.

Sînt aproape o mie de ani de 
cînd vestitul istoric și geograf per
san Gardizi consacra un întreg ca
pitol din binecunoscuta sa carte 
„Zeinol-Akhbar" — document is
toriografie de primă însemnătate 
— descrierii geografice și istorice 
a Valahiei, importantă regiune a 
actualei Românii. Acest capitol a 
fost tradus în limba română și 
publicat la București în anul 1938.

încă de ia mijlocul secolului tre
cut au început în România studii 
sistematice de iranologie, prin lu
crările renumitului orientalist .ro
mân Constantin Șăineanu. De a- 
tunci, numeroase opere ale litera
turii persane au fost traduse în 
românește, cea mai recentă fiind o 
tălmăcire a Cărții Regilor (Shah- 
nameh) de Ferdousi,■ din care eu 
am primit un frumos exemplar. 
Această traducere aparține unuia 
din oamenii dv. de litere, pe care 
am avut plăcerea să-1 primim, cu 
cîțiva ani în urmă la Teheran, cu 
prilejul reuniunii Congresului in
ternațional al iranologilor.

Aceste afinități culturale au con
tribuit chiar la influențarea lim
bilor și artelor noastre, după cum 
s-a arătat într-un studiu apărut la 
finele secolului trecut la Bucu
rești, sub titlul „Elemente persane 
în limba română".

Țin să remarc că, In mod reci
proc, în Iran s-a manifestat de 
multă vreme un interes deosebit 
față de cultura românească, interes 
ilustrat printre altele de traducerea 
celor mai frumoase pagini ale poe
ziei române de la Mihail Eminescu 
și Ălecsandrl pînă la epoca con
temporană.

în cursul ultimilor ani, numeroa
se schimburi culturale și artistice 
au avut loc între țările noastre, iar 
savanți iranieni au studiat în
deaproape fondurile de manus- 
scrise persane ce se află în biblio
tecile Academiei Române din Bucu
rești și Cluj.

îmi este plăcut să scot în eviden
ță faptul că aceste îndelungate re

Pe marile bulevarde ale Teheranului, din piața „Ferdousi* spre
Palatul Golestan

Telefoto : AGERPRES

lații culturale au fost completate, 
în ultimii ani, printr-o strînsă și 
fructuoasă colaborare economică și 
comercială.

Economiile noastre naționale 
fiind în plin avînt, ambele țări pot 
contribui efectiv, pe baza imense
lor lor resurse naturale, a activei 
și dinamicii forțe de muncă de care 
dispun la dezvoltarea economică 
reciprocă. Este evident că credința 
noastră comună în coexistența paș
nică și în colaborarea constructivă 
cu toate celelalte țări constituie 
factorul principal al acestei reu
șite.

Cu trei ani în urmă, cînd am 
avut cinstea să primesc titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universi
tății din București, am expus în 
mod amănunțit vederile mele asu
pra acestui subiect, vederi care au 

’fost apoi confirmate de cursul eve
nimentelor. într-adevăr, trăim în 
epoca actuală într-o lume în care 
interdependența popoarelor devine 
din ce în ce mai mult un 
adevăr de netăgăduit Ca a- 
tare, este de datoria fiecărei 
țări de a se conforma, atît din 
punct de vedere național cît șl in
ternațional, cerințelor comprehen
siunii universale, bunei înțelegeri 
și colaborării între popoare, res- 
pectînd cu strictețe drepturile fie
căruia. Noi credem în mod ferm 
că lumea de astăzi, și mai mult 
încă, lumea de mîine, are nevoie 
să fie călăuzită de o viziune nouă 
a lucrurilor și faptelor, de o apre
ciere realistă a adevărurilor ac
tuale, pe baza universalismului 
care devine, într-o măsură tot mai 
mare, factorul vital al vieții socie
tății umane, în era interdependen
ței popoarelor.

Noi credem prin urmare că 
multe din legile considerate pînă 
acum ca legi politice sau sociale 
imuabile’nu vor mai putea să dăi
nuiască și să fie urmate.

Este poate util să se remarce 
faptul că în lumea în care trăim 
este tot atît de important ca fie
care societate să se adapteze ne
cesităților lumii viitorului și să 
aibă, de asemenea, curajul și in
teligența de a rupe cu multe din 
legile trecutului, legi care nu mai 
pot avea valoare chiar dacă sînt 
puternic înrădăcinate.

Domnule președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România,

Sînt fericit să constat că cele 
două țări ale noastre, bazîndu-se 
pe aceste vederi comune și ur- 
mînd astfel o cale realistă, s-au 
legat acum printr-o fructuoasă co
laborare economică și culturală. 
Sîntem convinși că această colabo
rare se va întări și mai mult în 
interesul reciproc al țărilor noas
tre, al cauzei înțelegerii și păcii 
în lumea întreagă.

îngăduiți-mi, deci, să ridic pa
harul meu cu această urare, în să
nătatea și pentru fericirea perso
nală a Excelenței Voastre și a 
Doamnei Ceaușescu, cît și pentru 
prosperitatea și progresul con
tinuu al poporului prieten român.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Maiestate,
Doamnelor și domnilor,
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu

mele meu și al soției mele, al cola
boratorilor mei, ,să exprim cele mai 
calde mulțumiri Maiestăților lor 
Imperiale, Șahinșahul Aryamehr și 
împărăteasa Farah, pentru amabila 
invitație de a vizita frumoasa dum
neavoastră țară, pentru primirea 
cordială ce ne-a fost rezervată, 
pentru cuvintele pline de prețuire 
la. adresa țării și poporului nostru 
rostite la acest dineu.

Dați-mi voie, totodată, să ex
prim sincere mulțumiri populației 
orașului Teheran pentru manifes
tările pline de căldură cu care 
ne-a întîmpinat. în aceasta noi 
vedem o expresie a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noastre, 
a dorinței lor de a colabora și a 
trăi în pace.

Vizita în Iran ne dă prilejul să 
venim în contact nemijlocit cu 
viața și preocupările unui popor cu 
o bogată istorie, cu străvechi tra
diții de civilizație și cultură. în 
țara noastră este cunoscută lupta 
desfășurată de-a lungul secolelor 
de poporul iranian pentru emanci
pare națională, pentru dezvoltarea 
independentă a țării; sînt, de ase
menea, cunoscute eforturile pe care 
le desfășoară astăzi poporul dum
neavoastră pentru progres econo
mic și cultural, pentru folosirea 
bogățiilor țării în interesul dezvol
tării patriei sale, al creării unor 
condiții tot mai bune de viață. Noi 
înțelegem și prețuim toate aceste 
eforturi ale dumneavoastră pentru 
că noi înșine sîntem angajați, cu 
toate forțele și resursele noastre, 
într-o vastă operă de dezvoltare, 
pe multiple planuri, a țării, în o- 
pera de edificare a societății socia
liste.

Ați vorbit aici, Maiestate, despre 
legăturile istorice de prietenie din
tre popoarele român și iranian. 
Am mai avut și ale prilejuri de a 
evoca împreună multitudinea de 
dovezi istorice ale bunelor relații 
care au existat de-a lungul seco
lelor între popoarele noastre, tra
dițiile străvechi ale schimburilor 
de valori culturale și de informații 
între cărturari și creatori de artă 
români și iranieni, între oameni 
politici reprezentativi ai țărilor 
noastre din trecut. într-adevăr, is
toria atestă că întotdeauna în tre
cut, aceste relații au 'cdhtribuii ‘ la 
apropierea dintre popoarele noastre, 
la cunoașterea reciprocă. Dar cele 
mai vii, mai puternice dovezi ale 
colaborării dintre țările noastre ni 
le oferă prezentul, epoca actuală 
și cu deosebire ultimii ani în care 
relațiile româno-iraniene au' cu
noscut o evoluție continuu ascen
dentă. Aceasta își găsește reflec
tare în creșterea și diversificarea 
schimburilor economice, în dez
voltarea cooperării și colaborării 
tehnico-științifice, în lărgirea con
tinuă a legăturilor culturale. La 
baza acestei colaborări și conlu
crări tot mai strînse stau atît in
teresele reciproce ale celor două 
țări de a înainta susținut pe calea 
progresului lor material și spiri
tual, cît și faptul că avem nume
roase puncte de contact în felul 
în care abordăm problemele vieții 
internaționale, în modul de a con
cepe și de a înțelege colaborarea 
și cooperarea dintre țări ca o cale 
spre destindere, spre pace. Ne ex
primăm convingerea că vizita pe 
care o facem acum în Iran va 
marca un moment important în 
dezvoltarea acestor relații.

Cred că întrunesc și asentimen
tul dumneavoastră apreciind că 
modul în care se desfășoară co
laborarea româno-iraniană consti
tuie un model de materializare 
practică a principiilor coexistenței 
pașnice între țări cu orînduiri so
ciale diferite, de conlucrare inter
națională rodnică, întemeiată pe 
respect și încredere reciprocă. 
Evoluția colaborării noastre ilus
trează în modul cel mai convingă
tor rezultatele pozitive pe care le 
pot avea pentru viața popoarelor, 
pentru climatul internațional ge
neral, respectarea strictă, în rela
țiile dintre țări, a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea

mestecului în treburile interne și 
externe ale statelor, avantajului 
reciproc. România este convinsă că 
numai pe această cale, numai pe 
baza promovării largi a acestor 
principii se poate asigura dezvol
tarea unor raporturi normale între 
state, indiferent de regimul lor so
cial-politic, se poate crea o atmos
feră politică internațională sănă
toasă.

Firește, ca țară socialistă, Româ
nia pune în centrul politicii «ale 
externe dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu țările 
care construiesc noua orînduire so
cială, dezvoltă largi legături cu ță
rile de curînd eliberate care luptă 
pentru dezvoltare economică și 
socială de sine stătătoare, sprijină 
eforturile popoarelor care se ridi
că pentru cucerirea sau apărarea 
independenței lor naționale. Tot
odată, pornind de la faptul că în 
lume există țări cu regimuri so- 
cial-politice diferite, România își 
lărgește relațiile sale cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea so
cială, considerînd o îndatorire de 
înaltă răspundere internațională 
de a contribui prin fapte la dez
voltarea largă a colaborării dintre 
toate popoarele lumii, la intensifi
carea schimburilor de valori ma
teriale și spirituale ale omenirii. 
Sîntem profund convinși că cu 
cît fiecare țară va întreține și va 
dezvolta legături tot mai largi cu 
celelalte state ale lumii, cu întrea
ga comunitate a popoarelor, cu 
atît aceasta va fi în folosul cola
borării internaționale și al destin
derii, va servi mai bine nobilele 
țeluri ale păcii și securității mon
diale.

Noi considerăm că, în condițiile 
de azi, are o importanță deosebită 
manifestarea activă în viața in
ternațională a fiecărui stat, Indi
ferent de mărimea populației sau 
a teritoriului, de forța lui econo
mică sau militară ; toate țările, 
toate popoarele lumii sînt chemate 
să contribuie nemijlocit la soluțio
narea problemelor atît de com
plexe și de arzătoare de care de
pind dezvoltarea normală a ome
nirii, evitarea conflagrațiilor, a 
oricăror conflicte și stări de încor
dare în relațiile internaționale.

în legătură cu aceasta nu putem 
să nu ne exprimăm îngrijorarea 
pe care ne-o provoacă — ca de 
altfel întregii lumi — continuarea 
războiului din Vietnam. Noi spe
răm că tratativele de la Paris vor 
duce la încetarea războiului, la re
tragerea trupelor străine din Viet
nam, creîndu-se astfel condiții ca 
poporul vietnamez să-și poată ho
tărî singur calea dezvoltării eco
nomice și sociale, în mod inde
pendent și fără nici un amestec 
din afară.

Țara noastră se pronunță cu 
toată hotărîrea pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
pe baza aplicării Rezoluției Con
siliului de Securitate din noiem
brie 1967, pentru retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, respectarea integri
tății teritoriale și independenței tu
turor statelor, pentru rezolvarea 
problemei refugiaților palestinieni 
și a celorlalte probleme în con
formitate cu interesele popoarelor 
din această parte a lumii, ale 
cauzei păcii.

România militează activ pentru 
înfăptuirea securității europene, 
considerînd că aceasta reprezintă 
nu numai un deziderat major al 
popoarelor de pe continentul nos
tru, ci și o problemă de impor
tanță fundamentală pentru pacea 
și securitatea întregii lumi. După 
convingerea noastră, securitatea 
europeană se poate înfăptui por- 
nindu-se de la realitățile statorni
cite ca urmare a celui de-al doi
lea război mondial, de la existența 
celor două state germane, de la 
recunoașterea inviolabilității gra
nițelor postbelice, inclusiv a fron
tierei Oder-Neisse.

Constatăm cu satisfacție că ță
rile noastre — România și Iranul 
— se pronunță și acționează în 
mod concret pentru îmbunătățirea 
atmosferei internaționale, pentru 
dezvoltarea încrederii și colaboră
rii dintre state, pentru stingerea 
focarelor de conflict și încordare 
în lume. In această privință con
siderăm că există largi' perspecti
ve pentru . a dezvolta conlucrarea 
comună între cele două țări și po
poare ale noastre. în viața inter
națională, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite — unde am con
lucrat și pînă acum în mod fruc
tuos — în alte organizații și fo
ruri internaționale, țările și po
poarele noastre pot colabora și mi
lita activ, împreună cu celelalte 
state ale lumii, pentru promovarea 
intereselor majore, de progres și 
pace ale lumii, își pot aduce con
tribuția lor activă la soluționarea 
tuturor problemelor vieții interna
ționale contemporane.

Cu dorința de a întări continuu 
colaborarea în eforturile popoare
lor român și iranian pentru o via
ță mai bună, de a dezvolta con
lucrarea noastră în lupta pentru 
promovarea cauzei nobile a păcii 
și progresului în lume, ridic pa
harul :

în sănătatea Maiestăților Lor Im
periale, Șahinșahul Aryamehr și 
împărăteasa Farah, a distinselor 
personalități iraniene prezente la 
acest dineu ;

pentru prosperitatea șl fericirea 
poporului iranian ;

pentru continua înflorire a prie
teniei româno-iraniene I

(Urmare din pag. I)

Pe întregul traseu, de la aero
port și pînă la intrarea în Tehe
ran, președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Iranului au fost sa
lutați cu entuziasm de locuitorii 
orașului, care au făcut o căldu
roasă primire solilor poporului ro
mân, ovaționînd pentru prietenia 
româno-iraniană. Pe frontispiciile 
imobilelor și de-a lungul bulevar
delor sînt arborate drapelele de 
stat ale României și Iranului, 
Ghirlande de flori alcătuiesc pito
rești arcuri de triumf. Mii de por
trete ale președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și ale 
soției sale, Elena Ceaușescu, sînt 
expuse pe frontispiciile clădirilor 
și în vitrinele, magazinelor de-a 
lungul întregului traseu. Populația 
capitalei a inundat literalmente 
străzile. Sute de mii de oameni 
aclamă pe solul poporului român 
prieten și pe Șahinșahul Iranului.

In piața „Ferdousi", dominată 
de monumentul care eternizează 
memoria marelui poet persan cu 
același nume, cortegiul oficial se 
oprește în fața unei estrade. Sin
ceritatea bucuriei mulțimii care 
îl salută aici pe șeful statului ro
mân se degajă pregnant din at
mosfera sărbătorească care dom
nește în jur. Președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
persoanele care îl însoțesc, sînt în- 
tîmpinați de autoritățile munici
pale, în frunte cu primarul Tehe
ranului, MAMAD SHAHRESTANI, 
care le urează tradiționala urare 
„bun venit".

Excelență,
Domnule președinte al Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialisto 
România,

Doamnă,
Pentru ospitaliera populație a 

Teheranului, capitala vechiului 
Imperiu al Iranului, și pentru mine 
este o mare onoare și plăcere de a 
adresa un bun sosit celor mai res
pectați oaspeți ai Șahinșahuluf 
Aryamehr și ai împărătesei Iranu
lui.

Vizita Excelenței Voastre îm
preună cu Doamna în Iran de
monstrează relațiile prietenești 
dintre cele două țări și, fără îndo
ială, va face posibilă lărgirea re
lațiilor și a colaborării mutuale 
dintre Iran și România.

Poporul nostru dă o înaltă a- 
preciere efortului depus de Ex
celența Voastră în folosul națiunii 
române, pentru menținerea unei 
politici independente, care se ba
zează pe interese democratice na
ționale, și vă dorește succese.

Excelență, domnule președinte,
Națiunea noastră este mindră 

atît de vechea sa istorie, cit și de 
progresele recente în domeniul e- 
conomic și social, care sînt un re
zultat al revoluției albe a Șahinșa- 
hului și a poporului și al încrede
rii in stabilitate și siguranță po
litică.

Pentru aceste motive, poporul 
nostru este bucuros de a avea un 
asemenea prestigiu In lume sub 
conducerea politicii înțelepte a Șa
hinșahului.

Prilejul pe care Excelența Voas
tră și Doamna Ceaușescu îl aveți 
de a lua contact cu marile pro
grese ale Iranului și cu străvechea 
noastră civilizație, va apropia, cu 
siguranță, cele două țări din ce în 
ce mai mult și va face posibilă ul
terior o cunoaștere din ce în ce mai 
bună.

Acum vă cer permisiunea de a 
vă oferi cheia de aur a Teheranu
lui, care este cel mai bun semn al 
expresiei adinei a prieteniei și sin
cerității populației orașului nostru.

Am adinca speranță că Excelența 

0 primire caldă, prietenească, sub semnul păcii 
si al colaborării intre popoare

(Urmare din pag. I)

prietenie intre popoare, 
care cinstea un oaspete ilus
tru, care ținea să-și exprime 
adeziunea pentru politica de 
colaborare între state.

Am răsfoit — bineînțeles, 
nu am putut decît să arunc 
o privire rapidă — ziarele 
apărute în această zi la Te
heran. In editorialul intitu
lat „O cooperare exemplară", 
cotidianul de limbă franceză 
„Journal de Teheran", care 
consacră importantului eve
niment trei articole, scrie că 
„Vizita președintelui român 
în Iran va contribui fi mai 
mult la întărirea fi consoli
darea raporturilor care leagă 
actualmente cele două țări 
ale noastre. Această vizită 
deschide un nou capitol în 
relațiile noastre bilaterale, 
relații care, fără nici o îndo
ială, contribuie la întărirea 
păcii în lume". Cotidianul 
„Asang", în editorialul inti
tulat „O personalitate pro
eminentă la Teheran", sub
liniază : „Cercurile, politice 
din Teheran acordă o im
portanță deosebită convorbi
rilor ce vor avea loc între 
cei doi șefi de state ai Ira
nului și României, pentru că 

Voastră și Doamna se vor simți 
foarte bine în Iran și vor păstra o 
amintire foarte plăcută și de 
neșters despre vizita în această 
țară.

Apoi, primarul Inmînează pre
ședintelui român și soției sale, în 
semn de omagiu, cheile porților 
orașului Teheran.

Răspunzînd urărilor ce i-au fost 
adresate, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Maiestate,
Domnilor,
Doreso în primul rînd să mul

țumesc Maiestății Sale Imperiale 
pentru invitația de a vizita fru
moasa dv. țară. Doresc, de aseme
nea, să exprim mulțumirile mele 
călduroase pentru primirea cor
dială făcută de dv. și de populația 
Teheranului.

Mulțumesc, de asemenea, prima
rului frumoasei dv. capitale pen
tru urările de bun venit și oferi
rea cheilor orașului, văzînd în 
aceasta o expresie a prieteniei 
dintre popoarele român și iranian, 
a dorinței lor de a dezvolta re
lații prietenești de colaborare spre 
binele popoarelor noastre, al păcii 
și cooperării internaționale.

Poporul român își consacră În
tregul efort dezvoltării economice, 
sociale și culturale a patriei sale. 
Relațiile dintre România și Iran 
sînt o dovadă a posibilităților de 
colaborare între două popoare care 
au orînduiri sociale diferite, care 
sînt animate de dorința comună 
de a contribui la consolidarea pă
cii și destinderii în lume.

Sînt convins că apropiatele con
vorbiri pe care le vom avea cu 
Maiestatea Voastră vor contribui 
la dezvoltarea în continuare a re
lațiilor noastre.

Permiteți-mi să Închei, urînd po
porului iranian succese în dezvol
tarea patriei sale, prosperitate și 
pace.

Din piața „Ferdousi", con- 
tinuîndu-și drumul pe marile bu
levarde ale Teheranului, cei doi 
șefi de state și soțiile lor iau loc 
în două călești deschise, trase fie
care de cîte șase cai și escortate de 
un escadron de cavalerie de gardă.

In fața privirilor se dezvăluie o 
imagine specific persană: caleș
tile — desăvîrșite opere de artă — 
harnașamentele purpurii ale cailor 
și uniformele albastre ale ofițerilor 
dau expresie fastului și coloritului 
solemnităților - oficiale tradițio
nale.

Cortegiul Ișl continuă drumul 
tn aplauzele și ovațiile puternice 
ale locuitorilor capitalei. Din loc 
în loc, fanfare ale armatei impe
riale întîmpină pe înalții oaspeți 
cu marșuri triumfale.

Printr-un adevărat cordon viu, 
înaltele personalități române și ira
niene sosesc la Palatul Golestan.

Telegrame de ia
în drum spre Teheran, survolînd 

teritoriul Republicii Populare Bul
garia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a adresat tovarăși
lor Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri ai R. P. 
Bulgaria, și Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, urmă
toarea telegramă :

„Zburînd deasupra teritoriului 
Republicii Populare Bulgaria, vă 
adresez un salut cordial și cele mai 
calde urări de sănătate și fericire. 
Folosim acest prilej pentru a 

aceste schimburi de vederi 
vor fi, fără îndoială, urmate 
de dezvoltarea colaborării 
sub toate formele între cele 

, două țări'. „Marde moba- 
rez" încheie astfel urarea de 
bun venit pe care o adre
sează înaltului oaspete ro
mân : „Astăzi, domnule pre
ședinte Ceaușescu, veți în
cepe vizita într-o țară cu 
nobile tradiții, o țară a unei 
mari bogății de civilizație fi 
cultură, o țară care, în ace
lași timp, caută să-și asimi
leze tehnica cea mai mo
dernă. Sperăm că vizita 
dumneavoastră va deschide 
un nou capitol în raporturile 
prietenești dintre cele două 
țări";

Aici, la mii de kilometri 
de patrie, avem bucuria să 
asistăm la entuziasta pri
mire ce se face șefului 
statului nostru. Sîntem mîn- 
dri' fi primim cu emoție a- 
ceste dovezi de stimă, de 
prețuire și de dragoste pen
tru că ele sînt încă o con
firmare ,o nouă și puternică 
confirmare a prestigiului pe 
care și l-a dobîridit Româ
nia pe arena mondială. A- 
ceastă primire ne-a făcut să 
simțim că în lumea anului 
1969, România este o reali

tate care se impune tot mai 
mult: în România se mun
cește din răsputeri pentru 
binele fiecăruia și al tutu
ror, românii sînt un popor 
doritor de pace, un popor 
care construiește socialismul, 
un popor a cărui politică se 
sprijină pe comandamentele 
sacre ale independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neameste
cului în afacerile interne și 
externe ale altor state, cola
borării și cooperării între po
poare.

Am avut prilejul să stau 
de vorbă cu două proemi
nente personalități ale vieții 
publice din Iran, solicitîn- 
du-le scurte declarații pentru 
ziarul nostru. Iată ce ne-a 
spus primul ministru al Ira
nului, dl. AMIR ABBAS 
HOVEIDA : „Sînt foarte fe
ricit, eu ca și întregul popor 
iranian, să primim astăzi pe 
eminentul om de stat, dom
nul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României, oaspete de o- 
noare al Maiestății sale Im
periale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșa
hul Iranului. Pentru mine 
este o mare plăcere să-l re- 
întîlneso pe domnul pre

reședința pusă la dispoziția șefului 
statului român în timpul vizitei 
sale în Iran.

în sala oglinzilor are loc o con
vorbire cordială între Maiestatea 
sa Imperială Șahinșahul Iranului, 
Aryamehr, și împărăteasa Farah, 
și președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
și Elena Ceaușescu.

In cursul după-amiezei, la Pa
latul Golestan a avut loc o nouă 
manifestare a deosebitei ospitali
tăți a populației iraniene, a senti
mentelor de bucurie și satisfacție 
cu care este privită această vizită: 
o delegație a locuitorilor orașului 
Teheran, în frunte cu primarul ca
pitalei, Mamad Shahrestani, înmî- 
nează președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și soției 
sale, daruri specifice artelor și 
meșteșugurilor tradiționale ale 
populației orașului.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și primarul Teheranului s-au în
treținut cordial despre diferite 
aspecte ale dezvoltării economice 
și urbanistice a capitalei iraniene. 
Oaspetele român a subliniat im
presia deosebit de favorabilă pa 
care i-a lăsat-o acest frumos oraș, 
încă din prima zi a vizitei sale.

★
In cadrul unei solemnități, care 

a avut loc la Palatul Nyaravan, 
înainte de dineu, președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, i-a fost înmînată de 
către Maiestatea sa Imperială 
Șahinșahul Aryamehr cea mai 
înaltă distincție a statului iranian. 
Ordinul „Pahlavi" cu colier.

Soției președintelui Consiliului 
de Stat, Elena Ceaușescu, i-a fost 
înmînat de către Șahinșah Ordinul 
„Haft-pezkar" (Ordinul iranian al 
pleiadelor).

Au fost, de asemenea, acordate 
înalte ordine și medalii iraniene 
persoanelor oficiale române care 
însoțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat.

★
Primirea extrem de cordială fă

cută înalților oaspeți români pe 
pămîntul iranian, puternicul sen
timent de prietenie față de po
porul român și reprezentanții săi, 
care s-a făcut simțit pregnant din 
această primă zi a vizitei, clima
tul optim pentru desfășurarea rod
nică a convorbirilor care urmează 
să aibă loc între cei doi șefi de. 
state, îndreptățesc ‘anticiparea că' 
această vizită va constitui o nouă 
contribuție substanțială la dezvol
tarea și adîncirea continuă a co
laborării multilaterale româno-ira
niene, la o mai bună cunoaștere, la 
consolidarea sentimentelor priete
nești pe care cele două popoare le 
nutresc reciproc, spre binele lor, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

bordul avionului
transmite întregului popor bulgar 
urarea tovărășească de a obține noi 
succese în construirea socialismu
lui, în înflorirea patriei sale".

★
De asemenea, în timpul zborului 

deasupra Turciei, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a adresat președintelui 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 
o telegramă în care se spune :

„Cu prilejul survolării teritoriu
lui țării dumneavoastră, vă adre
săm un cordial salut prietenesc. 
Urăm poporului turc și Excelenței 
Voastre personal multă sănătate, 
prosperitate și fericire".

ședinte Ceaușescu, pe care 
am avut onoarea să-l cunoso 
cu ocazia vizitei mele în țara 
dumneavoastră. Sînt sigur că 
relațiile noastre economice 
se dezvoltă fructuos. Sînt 
sigur, de asemenea, că vi
zita domnului președinte 
Ceaușescu va contribui la 
strîngerea și mai mult a le
găturilor prietenești existenta 
între Iran și România".

La rîndul său, dl. SAIUF 
EMAMI, președintele Sena
tului, ne-a declarat: „Sînt 
foarte bucuros, toată nați
unea iraniană este foarte 
bucuroasă, să primească pe 
această proeminentă perso
nalitate a vieții politice 
internaționale, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
domnul Nicolae Ceaușescu. 
Vizita sa va fi — am certi
tudinea — o valoroasă con
tribuție la cauza păcii și în
țelegerii între popoare. Fie 
ca rodnica noastră colabo
rare să devină tot mai fer
tilă".

Cele spuse de către cei 
doi oameni de stat ai Iranu
lui exprimă cît se poate de 
limpede tot ceea ce am văr 
zut, am simțit, în această 
aici, la Teheran.
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0 întrebare așteaptă grabnic răspuns acum,

școlare gata
noile construcții

9

Centenarii! școlii
din Vetrișoaia LI VIU REBREANU

sa-si
9

primească elevii ?

La Vetrișoaia, Județul Vaslui, 
s-a sărbătorit centenarul școlii din 
comună. La festivitate au fost pre
zenți reprezentanți ai mai multor 
generații de elevi, de la bătrini in 
virstă de 89 de ani, la copii, care 
peste puțin timp vor intra in cla
sa 1. Primarul comunei, Gheorghe 
lacob, ji directorul Dumitru ■ Hris- 
tlan au evocat istoricul școlii și au
subliniat rolul acesteia în
rea conștiinței cetățenești, 
elevi ai școlii — muncitori,
intelectuali — au evocat anii de
școală. A avut loc apoi dezvelirea 
unei plăci pe care este 
evenimentul centenarului școlii. Cu 
același prilej s-a deschis expoziția 
,,Vn veac de școală românească la 
Vetrișoaia".

ridica- 
Foști 

țăram

consemnat

fapt obișnuit ca festivitatea redeschiderii cursurilorA devenit un
școlare să coincidă cu inaugurarea a sute și sute de noi construcții 
destinate învățămîntului: săli de clasă, laboratoare, internate etc. Este 
și aceasta o dovadă a grijii acordate dezvoltării învățămîntului, lărgirii 
și consolidării bazei sale materiale. Miilor de școli și săli de clasă con-
slruite de-a lungul anilor, li se vor adăuga anul acesta alte circa 3 000 
săli de clasă, care vor fi realizate din fonduri centrale și locale. Care
este stadiul construcției acestora 

studiu ?
în preajma începerii unui nou an de

clasic al literaturii
romane

împreună cu corespondenți jude
țeni ai ziarului, am întreprins în 
aceste zile un raid pe șantierele de 
construcții școlare, am stat de vorbă 
cu cei doi factori interesați: construc
torii și beneficiarii. Iată cîteva din 
constatările făcute.

După cum am fost informați, la di
recția de resort din Ministerul Învă
țămîntului, doar ceva mai mult de 50 
la sută din construcțiile planificate 
se află într-o situație foarte avansată 
(dintre acestea, circa 10—15 la sută 
au fost predate beneficiarilor). Me
rită menționate eforturile meritorii 
depuse de consiliile populare, de con
structorii din județele Bihor, Timiș, 
Constanța, Hunedoara ș.a., care — cu 
deosebită exigență și răspundere — 
s-au îngrijit de realizarea în bune

credite 
atenție

ram-
deose-

condiții a noilor spații școlare, de 
pregătirea din timp a cadrului priel
nic desfășurării procesului instructiv- 
educativ în noul an de învățămînt.

Care este stadiul celorlalte con
strucții școlare prevăzute a fi execu
tate în acest an ? Cea mai mare par
te se află la zidărie sau la fundații, 
iar cîteva zeci sînt încă numai... pe 
planșetele proiectanților. Rămase în 
urmă în îndeplinirea planului de con
strucții școlare se află județele Bacău, 
Iași, Covasna, Olt, Suceava, Vrancea 
ș.a. Intr-un număr destul de maro 
de județe, chiar acolo unde situația 
este mai bună, există unele obiective 
planificate care încă n-au depășit sta
diul de proiect.

Vizitînd unele șantiere de construc
ții școlare am observat că în pre
zent, în cele mai multe locuri se 
lucrează intens, constructorii par 
hotărîți să-și îndeplinească angaja
mentele, iar beneficiarii urmăresc ca
litatea lucrărilor, a finisajelor. De ce 
nu s-a lucrat în acest ritm toată vara, 
de ce acest „asalt" final, teren priel
nic pentru lucru de mîntuială, pentru 
întîrzierea celorlalte operații legate de 
pregătirea noilor clădiri (monțarea 
mobilierului, amenajarea laboratoare
lor și cabinetelor, a curților și căilor 
de acces) ?

Pe alocuri, se observă însă și un 
fel de... resemnare în fața unor situa
ții critice, tendința de a privi ca pe 
ceva firesc amînarea cu două sau mai 
multe săptămîni a termenului de în
cheiere a unor obiective, fără ca cei 
în cauză să ia cu toată seriozitatea 
în considerație daunele pe care aceas
tă întîrziere le poate aduce procesu
lui instructiv-educativ. în județul 
Iași, de exemplu, se estimează că o 
serie de construcții școlare vor fi gata 
abia la 1 noiembrie sau mai tîrziu. Cu 
toate acestea, constructorii nu sînt 
trași la răspundere pentru amînarea 
termenelor prevăzute în contracte, și 
nici nu sînt luate măsurile cuvenite 
pentru a se grăbi cît mai mult cu pu
tință recuperarea întîrzierilor.

In județul Botoșani, buna desfă
șurare a învățămîntului presupune ri
dicarea unui număr însemnat de con
strucții noi. Pentru acest an au fost 
prevăzute 122 săli de clasă și 2 inter- 
nate-cantine cu circa 600 de locuri. 
Era de așteptat ca forurile locale 
de partid și de stat să se preocupe 
îndeaproape de realizarea acestor clă
diri pentru care

duri din buget sau 
bursabile, să dea o 
bită îndeplinirii la termen a lucrări
lor. Or, ce se constată ? Acum, la 
mai puțin de două săptămîni înain
tea deschiderii cursurilor, numai 
14 săli de clasă sînt gata și un 
intemat-cantină din orașul Botoșani, 
numeroase alte săli fiind abia în sta
diul de finisaj. Mai grav este fap
tul că 24 de săli de clasă din cele 
planificate și celălalt internat nu vor 
putea fi predate nici măcar în luna 
decembrie. Cum s-a ajuns la aceas
tă situație ? Am încercat să aflăm 
părerea celor în cauză. Constructo
rii (I.G.O. Botoșani și întreprinde
rea construcții-montaje Botoșani) a- 
runcă vina asupra... timpului nefa
vorabil și a lipsei unor materiale 
de construcții. La rîndul său, in
spectoratul școlar reclamă construc
torul pentru slaba organizare a mun
cii pe șantiere, ritmul de melc în 
realizarea lucrărilor. Cine are drep
tate ? Dilema trebuie rezolvată din 
timp de forurile de resort ale celor 
două instituții, care în realitate este 
una singură: consiliul popular ju
dețean 1

De altfel, pretutindeni unde se 
semnalează rămîneri în urmă sînt 
invocate tot felul de „cauze obiec
tive". La Margina, Giera și în alte 
părți din județul Timiș : lipsa mîi- 
nii de lucru. în București, unde nici 
una din cele 8 școli generale și 2 li
cee planificate a 
acest an nu este 
gata — eliberarea greoaii 
plasamente, deschiderea

se construi în 
încă complet 
ie a unor am

plasamente, deschiderea cu întîrziere 
a finanțării. în alte județe — apro
vizionarea neritrtiică cu materialele 
de construcție absolut necesare. De 
remarcat că toate aceste „cauze" nu 
sînt inedite. Ele au fost invocate 
pentru justificarea unor rămîneri în 
urmă și în anii precedenți. Experi
ența anilor trecuți ar fi trebuit să 
le fie de învățătură constructorilor, 
consiliilor populare județene, să-i a- 
jute în prevenirea dificultăților. 
O analiză periodică și responsa
bilă a stadiului lucrărilor pe șan
tiere, stabilirea unor termene preci
se de execuție și a unor responsa
bilități ferme, operativitatea în rea
lizarea documentațiilor și deschide
rea finanțărilor, în amplasarea noilor 
clădiri ar fi preîntîmpinat multe 
din neajunsurile ce se constată în 
prezent. Nu este mai puțin adevărat 
că forurile locale, constructorii nu 
s-au bucurat peste tot de sprijinul 
organelor centrale de resort ’ pentru 
rezolvarea unor neajunsuri de ordin 
ceva mai general (obținerea la timp 
a repartiției de materiale, asigura
rea unor priorități în aproviziona
rea șantierelor etc.).

Cele aproape două săptămîni care au mai rămas, pînă la deschi
derea cursurilor sînt un timp deosebit de prețios pentru recuperarea 
multora din rămînerile în urmă semnalate. Cu condiția să se depună, 
cu cea mai mare răspundere și exigență, eforturi susținute de către 
forurile interesate, pentru terminarea cu maximă operativitate a obiec
tivelor școlare aflate la stadiul de finisaj și grăbirea ritmului de lucru 
pe toate celelalte șantiere. în nici un caz însă, acest asalt final nu tre
buie să fie un motiv pentru rabat Ia calitate, pentru executarea unor 
lucrări do mîntuială, care să necesite apoi remedieri costisitoare. Este 
de datoria organelor județene de partid și de stat să ia măsuri energice 
pentru ca data deschiderii cursurilor să găsească unitățile școlare pre
gătite exemplar pentru a-i primi pe elevi.

Florica DINULESCU

V A

erau alocate fon-

Manifestări 
științifice

Au luat sfîrșlt lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Societății interna
ționale pentru cercetarea narațiuni
lor populare, la care au participat 
200 de specialiști din aproape 40 de 
țări. La încheierea lucrărilor, aduna
rea generală a societății a ales noile 
organe de conducere. Ca președinte 
a fost reales prof. dr. Kurt Ranke 
(R.F. a Germaniei), iar în comitetul 
de conducere au fost desemnați 6 
vicepreședinți. Prof. dr. Mihai Pop, 
directorul Institutului de etnografie 
și folclor al Academiei, a fost ales 
membru al consiliului științific al 
societății.

★
Luni s-au deschis la Mangalia 

Nord cursurile internaționale cu 
tema „Rezonanța magnetică în soli
de și fenomene asociate", organizate 
de Comitetul pentru energie nu- 
oleară, sub auspiciile Asociației in
ternaționale pentru studiul atomi
lor și moleculelor prin metode 
radioelectrice (AMPERE). Directo
rul cursurilor este prof. Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru energie nucleară din țara 
noastră, membru al Comitetului de 
conducere al Asociației internațio
nale AMPERE. Cursurile grupea
ză oameni de știință și cercetători 
în domeniul fizicii nucleare și 
corpului solid din 17 țări.

★
Luni au început în Capitală lucră

rile conducerii Federației Internațio
nale Farmaceutice (F.I.P.), la care 
participă specialiști din 27 de țări 
din cinci continente. Lucrările re
uniunii sînt conduse de dr. J. H. II. 
Winters (Olanda), președintele fede
rației. în prima zi, președintele de 
onoare al Federației Internaționale 
Farmaceutice, Sir Hugh Linstead, a 
prezentat raportul privind acțiunile 
viitoare ale federației. Ținînd cont 
de dezvoltarea impetuoasă a științe
lor farmaceutice, raportul a formu
lat unele propuneri privind modi
ficarea constituției F.I.P.

Lucrările reuniunii continuă.

In cadrul Grupului Școlar 
Hidrotehnic din Arad va 
funcționa în anul școlar 
1969/1970 o școală de speciali
zare postliceală, cu durata de 
2 ani, avînd următoarele spe
cialități : Meteorologie, Pro
tecția calității apelor, Cons
trucții hidrotehnice, Hidrolo
gie.

Admiterea în școală se face 
pe bază de concurs, în ordi
nea mediilor și în limita locu
rilor planificate. La concurs 
se pot prezenta absolvenți ai 
liceelor (școli medii de cultură 
generală) cu sau fără examen 
de bacalaureat (maturitate), 
indiferent de virstă. Se pri
mesc candidați din toată țara.

înscrierea la examenul de 
admitere se face pînă la data 
de 22 septembrie 1969 la se
diul școlii din Arad, str. N. 
Grigorescu nr. 8, în baza unei 
cereri însoțite de următoarele

acte: 1. Certificat de naștere 
în original și o copie; 2. di
ploma de bacalaureat (matu
ritate) în original sau certifi
cat de absolvire a liceului 
(școală medie); 
de sănătate.

Examenul de 
cepe în ziua de 
1969 la sediul școlii constînd 
din următoarele probe: La 
specialitatea „METEOROLO
GIE" : fizică (scris și oral), 
matematică (oral).

La specialitatea „PROTEC
ȚIA CALITĂȚII APELOR": 
chimie (scris și oral), mate
matică (oral). x

La specialitatea „CONS
TRUCȚII HIDROTEHNICE" : 
matematică (scris și oral), 
fizică (oral).

La specialitatea „HIDRO
LOGIE" : matematică (scris și 
oral), geografia fizică și eco-

3. certificat

admitere in-
23 septembrie

nomică a Republicii Socialista 
România (oral).

Pentru examen se va pre
găti materialul cuprins in 
programele de învățământ ale 
claselor IX-XII din licee.

în perioada studiilor, în con
formitate cu instrucțiunile în 
vigoare, elevii merituoși pot 
primi bursă, în raport cu si
tuația la învățătură și starea 
materială.

Grupul școlar dispune de 
cantină și cămin pentru bă
ieți și fete.

Informații suplimentare se 
pot primi la secretariatul 
școlii din Arad, str. 
rescu nr. 8, telefon

Pentru candidații 
dova ?i Dobrogea,
de admitere se va ține la Di
recția Teritorială de Gospodă
rire a Apelor din Iași, str. 
Lăscăuțeanu nr. 6.

N. Grigo- 
16—45.
din Mol- 
examenul
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Sesiunea științifică: „Creația 

populară în contemporaneitate"
In cadrul Festivalului și con

cursului internațional de folclor 
„România ‘69", luni dimineața s-a 
deschis la sala mică a Palatului se
siunea științifică „Creația populară 
în contemporaneitate", care se des
fășoară între 1 și 3 septembrie, și 
la care sînt prezenți specialiști din 
23 de țări din Europa, America, 
Asia și Africa.

Prin participarea cu comunicări 
a peste 90 de cercetători din țară 
și din străinătate, printre care per
sonalități de frunte ale etnografiei 
și folcloristicii mondiale, dezbate
rile sesiunii științifice își propun 
să analizeze tendințele și perspec
tivele fenomenului de cultură tra
dițională in contextul vieții mo
derne.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de prof. dr. Mihai Pop, direc
torul Institutului de etnografie și 
folclor al Academiei, președintele 
Comitetului de organizare a Festi
valului și Concursului internațio
nal de folclor, după care Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al C.S.C.A., 
■ salutat in numele Comitetului de

Stat pentru Cultură și Artă pe par- 
ticipanții la sesiune și a urat suc
ces lucrărilor ei.

S-a dat apoi citire cuvîntului de 
salut al președintelui celei de-a 
XV-a sesiuni a Conferinței . gene
rale UNESCO. William Eteki- 
Mboumoua.

Dr. D’Arcy Hayman, director al 
Secției de educație artistică, Di
vizia de dezvoltare culturală din 
Departamentul Culturii al UNESCO, 
reprezentanta directorului gene
ral al UNESCO, Rend Maheu, a 
transmis salutul acestuia adresat 
lucrărilor sesiunii.

In continuare, Dr D’Arcy Hay
man, dr. Ion Vlăduțiu, dr. Cornel 
Irimie și dr. Paul Petrescu au sus
ținut primele comunicări științi
fice.

★

Cu acest prilej, în holul sălii mici 
a Palatului s-a deschis o expozi
ție de carte de specialitate (circa 
600 de titluri din domeniile : fol
clor, etnografie și etnologie) au 
participarea a 29 de țări.

(Agerpres)

\

Se împlinesc în aceste zile 25 de 
«ni de la moartea lui Liviu Re
breanu, cel mai viguros romancier 
al literaturii noastre de pînă acum. 
Cu adevărat, vigoarea este cea din
ții virtute pe care l-o putem atri
bui atît operei sale — deloc îmbâ- 
trînite — cît și lui însuși. O ener
gie perseverentă, aplicată cu serio
zitate într-o vastă construcție epică, 
marchează. înainte de toate, con
știința celui care a scris Pădurea 
spînzuraților, Ion și Răscoala. Și nu 
e de mirare că, atunci cînd încer
căm să-i descoperim efigia, săpată 
fn materia dură a scrisului său, 
apar, înaintea darurilor artistice 
care l-au îndreptat spre lumea lite
relor, virtuțile etice care i-au axat 
caracterul și i-au ordonat creația. 
Căci pentru Liviu Rebreanu, ’ lite
ratura nu era un joc, un divertis
ment, ci o întreprindere de o su
premă gravitate, sau — cum în
suși va declara — „o mărturie de 
inaltă valoare etică, specific națio
nală a gîpdirii și simțirii unui po
por, intr-un anumit moment".

Viața însăși i-a fost o lecție. Cînd 
moare, la numai 59 de ani, cu o bo
gată operă în urmă, demnitățile și 
onorurile dobîndite nu echilibrau tn 
balanță greul vieții, lipsurile și umi
lințele suferite. Cel care în ultimii 
ani ai vieții căuta, în rare ore, pa
cea, interesîndu-se de probleme ale 
astronomiei, contemplînd cerul de 
la Valea Mare, în apropierea Pi- 
teștiului, se născuse în micul sat 
Tîrlișiua din Someș, într-o noapte 
— din 27 noiembrie 1885 — marcată 
printr-o abundentă ploaie de meteo
riți. „îmi spunea tata — va istorisi 
scriitorul mai tîrziu — că stătea pe 
prispă și că ploua cu stele cu ade
vărat, așa cum plouă cu apă". învă
țătorul Vasile Rebreanu care stătuse 
in acea noapte pe prispa casei sale, 
va mai avea după Liviu, primul său 
născut, încă alți 13 copii. Casă grea 
tn care crește viitorul romancier 
înainte de a se consacra scrisului, 
adevărata sa chemare, băiatul das
călului Vasile Rebreanu face două 
clase gimnaziale la liceul grăniceresc 
din Nâsăud, continuă școala la liceul 
german din Bistrița, intră ca bur
sier la Academia militară, devine 
ofițer, apoi ajutor dș notar'. După 
ce trece, însă, munții, nici un ob
stacol — și au fost destule tn viața 
lui — nici o privațiune nu l-a îm
piedicat să-și vadă de scris.

Valoarea unei opere depinde îh 
mare măsură de nivelul conștiinței 
care a prezidat la crearea ei. Pentru 
Rebreanu — ajuns la maturitate — 
literatura » o „formă a cunoaște
rii". Prin scrisul său el năzuiește 
■>ă ofere o „oglindă selectivă, sinte
tică" a realității. în 1926 scriitorul 
formulează o adevărată profesiune 
de credință artistică, într-un articol ■ 
intitulat Cred, răspuns la o anchetă . 
a revistei Ideea europeană. El așează 
mai presus de orice valoare estetică, 
adevărul. Nu trăirile estetiste, nu 
voluptățile artei justifică o operă și 
ti dau preț, ci adevărul pe care ea 
il descoperă și îl exprimă. Rebreanu 
atribuie artei o înaltă misiune etică. 
Ea trebuie să înalțe pe om, „să-I 

.facă mai om". Umanismul etic struc
tural al scriitorului nostru îmblîn- 
zea într-însul o severă voință de 
obiectivitate. Rebreanu n-a fost un 
indiferent. Răceala obiectivă a pri
virii sale ascundea o mai lăuntrică 
participare. Numai un om mișcat 
în adîncurile ființei sale de suferin
țele unei umanități pe care o cu
noștea și o iubea — aceea s țăra
nilor sărăciți din timpul său — pu
tea să scrie paginile pe care le-a 
scris el. Răceala sa este voită, me
todică, oarecum programatică, de
prinsă de Ia unii mari realiști ai se
colului al XIX-lea.

Privirea este unealta esențială a 
naratorului Rebreanu. El a văzut în 
adîncime și a închipuit în unele din 
nuvelele sale, dar mai ales în ro
manele sale — în Ion și Răscoala 
— o dramă cu dublu aspect, social- 
istoric. Țăranii săi țăranii de la în
ceputul acestui secol, jinduiesc după 
pămîntul pe care-1 muncesc, dar ale 
cărui roade nu le aparțin. „Chestiu
nea țărănească" așa cum o numește 
protipendada dinainte de 1907, 
grava problemă a țărănimii, a pă-

mîntului, este o dramă socială, uma
nă. In Ion (pe care G. Călinescu îl 
numea „întîiul adevărat roman ro
mânesc") scriitorul se concentrează 
îndeosebi asupra destinului tragic al 
unui individ din marea masă a țără
nimii. Prin 1900, Rebreanu văzuse în 
satul său, în Prislop (Pripasul din 
Ion) un țăran sărutînd pămîntul. A 
avut atunci^ va spune el mai tîr
ziu. revelația acelei pofte nețărmu
rite care poseda pe împilații, jecmă
niți] unei societăți nedrepte. Dar Ion 
e un caz. Țărănimea din Răscoala 
e o magmă în fierbere. O tragedie 
socială — aceea din 1907 — răscoala 
țărănimii înfometate, înșelate, ex
ploatate își găsește în acest roman 
marele cronicar. Dacă într-o primă

versiune a romanului, Rebreanu sco
sese doar „un strigăt de revoltă", mai 
tîrziu el construiește „un roman cu 
personaje și realități obiective". în 
1928 cutreierase județul său care tre
cuse marele incendiu al răscoalei 
țăranilor, vorbise cu sute de țărani 
martori ai lui 1907. în romanul său 
el va urmări ca un observator ri
guros procesul degradării la care a 
fost supusă cea mai largă categorie 
socială a țării din acale timpuri, ca 
și răzvrătirea ei înecată tn sînge.

Pădurea spînzuraților — o altă 
operă valoroasă a scriitorului — 
pare să fie un roman de război. De 
fapt scriitorul surprinde un caz de 
conștiință. în universul apăsător al 
primului război mondial, românul 
Bologa, ofițer în armata austro- 
ungară, trăiește tragedia aceluia care 
își descoperă radicala înstrăinare în 
mijlocul celor cu care e obligat să 
trăiască.

Spațiul privilegiat al narațiunii 
Iui Rebreanu este totuși cel rural. 
Scriitorul e mult mai puțin dăruit în 
excursiile sale citadine. Dacă lumea 
satului îi aparține, el pare să sa 
piardă la oraș. în contrapunctul sat-

oraș din RSscoala — necesitate a 
construcției acestui roman — scenele 
urbane contrastează cu cele rurale 
printr-o anumită artificialitate a lor. 
Romancierul intuia imediat esența 
fenomenelor rurale, îji schimb pen
tru cele ale vieții orășenești unel
tele sale nu erau întotdeauna din 
cele mai potrivite. Astfel, după pu
blicarea Răscoalei (1932), Rebreanu 
se îndepărtează de sursele vii ale 
creației sale. Geniul său pare să in
tre într-un con de umbră. Apar ro
manele Jar (scriere facilă), Gorila 
(expresie a derutei ideologice a 
scriitorului), Amîndoi (roman de 
factură polițistă). Opere minore, 
artificioase, păcătuind prin schema
tism.

Opera Iul Liviu Rebreanu vădește 
excepționala sa forță de creație. El 
este primul mare constructor al 
unui edificiu monumental al romanu
lui în literatura noastră. Ibrăileanu 
ca și Camil Petrescu amintesc o vor
bă care circula prin 1925—26 în lumea 
literelor, în legătură cu-autorul lui 
Ion : „El are talent — spunea ci
neva — numai de la trei sute de pa
gini în sus". Fraza care se voia iro
nică exprima de fapt un elogiu in
voluntar scriitorului. Amploarea 
expunerii în vastele sale țesături 
epice nu îl deservește. Dimpotrivă. 
E suficient să urmărești cu atenție 
dinamica interioară a Răscoalei — 
de la primele semne îndepărtate ale 
cutremurului ce va urma, prin pre
simțirile celor sensibili la seismele 
timpului, prin formarea lentă, apoi 
tumultuoasă a unei conștiințe a răs
coalei iminente, pînă la izbucnirea 
violentă a „vîlvătăii" și, mai apoi, la 
tăcerea teribilă care urmează repre
siunii sîngeroase. Rebreanu și-a 
olădit eposul cu răbdarea marilor 
zidari care așează cărămidă peste 
cărămidă, blocuri de piatră pesta 
alte blocuri, înălțînd ziduri, turnuri, 
arcuri și firide.

Traduse în mal multe limbi, ope
rele majore ale lui Liviu Rebreanu 
au intrat în rîndul marilor romane 
universale. Sînt, de altfel, puține ca
podopere ale. eposului țărănesc în 
lume de talia lui Ion ori a Răscoa
lei. Se pot face interesante apropieri 
între opera scriitorului nostru și Ță
ranii romancierului polonez Wla- 
dislaw Reymont, operă analizată da 
Rebreanu Intr-o conferință. De ase
menea, se pot studia comparativ 
structurile romanului rural la scrii
torul nostru și la romancierii ameri
cani (Steinbeck, Caldwell, Dos Pas- 
sos), la danezul Pontoppidan sau la 
unii, scriitori de limbă spaniolă (Mi
guel Angel Asturias etc.).

La 25 de ani după moartea lui 
Liviu Rebreanu, opera sa, reeditată 
în anii noștri de atîtea ori, cerce
tată, analizată în numeroase" studii 
critice își păstrează prospețimea și 
popularitatea. Ilustrul fondator al 
romanului românesc, Liviu Rebreanu 
a devenit unul din clasicii noștri.

Nicolaa BALOTA
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Cîntecul meridia
Festivalul aduce, sub lu

mina reflectoarelor, nu nu
mai frumusețea cîntului, 
dansului, portului popular, 
oglindă de tradiții și de 
sensibilități, ci și ilustrarea 
unor viziuni în bună mă
sură diferențiate asupra 
ceea ce se numește „spec
tacol folcloric”. O dată 
scos din matca sa multi
seculară. pentru a fi urcat 
pe scenă, iar purtătorii săi
transformați în actori, frip
tul de folclor suferă o in
contestabilă mutație în în
săși natura lui. In ce mă
sură această reconversiune, 
slujind incontestabil cu
noașterea culturilor popu
lare, ne duce însă spre 
miezul lor cel adevărat, 
lată un subiect ce poate 
constitui încă temă de dis
cuții.

Cu cîteva seri, tn urmă, 
spectacolul desfășurat la 
Arenele Romane a pus în 
lumină cîteva concepții 
bine conturate.

Astfel, ansamblul slovao 
„Zemplin" optează pentru 
spontaneitate, avînd însă 
la bază o riguroasă pregă
tire. Interesant este că au
tenticitatea însăși nu pare 
alterată, îndeosebi în pie
sele solistice sau în cele 
care aduc la rampă moda
lități caracteristice i folclo
rului slovac (grupurile vo
cale de trei sau cinci cin-

tăreți). Neașteptat, a apă
rut în final opțiunea pen
tru tabloul folcloric stili
zat ; oricum, dincolo de va
riațiile de expresie, mate
ria însăși pe care o pre
zintă ansamblul, acest fol
clor slovac atît de viguros 
în substanța lui sonoră și 
plastică. este, impresio
nantă.

Ansamblul „Nicastro" 
este mesagerul cîntecului și 
dansului din Calabria, re
giune situată în sudul Ita
liei. Spectacolul acestui 
grup ilustrează o concepție, 
cîtuși de puțin sofisticată, 
asupra prezentării unui fol
clor tradițional de o mare 
exuberanță ; este pămîntul 
pe care s-a spus că pînă 
și străzile cîntă : conturu- 

cunoscute
și străzile 
rile bine 
cîntecului napolitan își 
rădăcinile 
melodiile sentimentale 
ritmurile învolburate, 
tarantelă, pe care cu desă- 
vîrșită snontaneitate. ni 
Ie-a înfățișat originalul și 
comunicativul grup 
brez.

Cu ansamblul 
Dolghio pătrundem 
lume îndepărtată, 
toare a unor bogate tradi
ții. Elieratice, grațioase sau 
de o vioiciune uimitoare, 
dansurile mongole execu
tate cu farmec și virtuozi-

neascunse

ale 
au 
tn 

sau 
de

cala-

mongol 
într-o 

păstră-

tate, în costume cultivînd 
exuberanța coloristică, ne 
aduc magia unui univers 
artistic fascinant | nu mai 
puțin și numerele muzicale 
în care descoperim sonori
tățile unor simple și stră
vechi instrumente de coar
de și forța de sugestie a 
unui cînt care convertește 
strigătul în mîngîiere. 
Spectacolul acesta, deși 
concentrat, lasă o impresie 
dintre cele mai puternice.

Din Iugoslavia participă, 
la Festival, ansamblul fol
cloric de limbă română 
„Doina". Este o formație de 
cămin cultural, care pre
zintă un spectacol unitar, 
tnfățișînd ceremonialul tra
dițional al unei nunți, mo
ment din viața satului care 
concentrează dansurile, cîn- 
tecele și obiceiurile ocazio- 

.. nale împreună cu altele, 
caracteristice zonei fără a 
aparține însă exclusiv mo
mentului. Tabloul prezen
tat de artiștii din Iugosla
via, Impresionant între al
tele prin somptuozitatea 
veșmintelor, se situează, 
dacă se poate spune, la ju
mătatea drumului între ex- 
preșia directă și SDectaco- 
lul de concepție regizorală: 
dacă plastica și dinamica 
reprezentației tind. în ge
nere. spre un anume carac
ter fastuos, natura sponta
nă e artiștilor amatori ne

nelor
cîștigă prin firescul comu
nicării, trăit în fiecare din 
episoadele acestui tablou 
etnografic.

O tematică intru totul 
asemănătoare apare în 
„Nunta pe Crișuri", pre
zentată tn stil de „mare 
ansamblu folcloric" de .că
tre ansamblul sindicatelor 
din Bihor. însăși lunga e- 
numerare de realizatori din 
programul de sală atestă 
voința de compunere care 
prezidă concepția acestui 
spectacol, cuceritor fără' 
îndoială prin „paginația* 
Inteligentă a numerelor, 
printr-un ritm alert, prin 
execuția spectaculoasă și 
prin participarea cîtorva 
soliști bine cunoscuți.

Și, astfel, la capătul unei 
seri în care cinci națiuni 
au prezentat tot atîtea for
mule artistice, fiecare va
loroasă In. sine, dezbaterea 
tntre autenticitatea strictă 
și stilizare rămîne deschi
să, formula ultimă păstrîn- 
du-și — împotriva aparen- ■ 
țelor și desigur, prin eli
minarea exagerărilor cu
noscute — reale argumen
te, în primul rînd, carac
terul deopotrivă percutant 
și finisat al transpunerii 
faptului de folclor în spec
tacol.

Radu GHECIU
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cinema
• My fair lady : patria — 9 :
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
• Soarele vagabonzilor : REPU
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, BUCUREȘTI - 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20 ; ARE
NELE ROMANE — 20.
• Tigrul : LUCEAFĂRUL — 9,;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20, GRA
DINA DOINA — 19,30.
• Cavalerii aerului : VICTORIA
— 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, MOȘILOR — 15,30 ; 18.
• Căsătorie în stil italian i GRĂ
DINA MOȘILOR — 19,30.
« Totul de vînzare : CENTRAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30.
• Singurătate în doi : CENTRAL
— 21.
• Dragoste la Las Vegas : LU
MINA — 9—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45, DACIA — 8,30—21 în 
continuare.
• Program pentru copil > DOINA
— 9—10.
O Noaptea generalilor : DOINA —
11.15 ; 13.45 ; 16,30 ; 20.
• Un bărbat și o femeie : UNION
— 15,30 ; 18.
• Din plictiseală : UNION — 20.30. 
O Rapsodie dobrogeană ; Rlpa 
roșie ; Portret șl pictură mili
tantă în opera lui Gh. Tatarescu, 
Anul trecut la Brașov : TIMPURI 
NOT — 9—21 în continuare.
• Omul momentului : FEROVIAR
— 9.30 : 11,30 ; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,15 ; 20.30, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20.45.
e virstă ingrată : EXCELSIOR — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 31,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15, la grădină — 20, FLAMURA
— 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
• Sherlock Holmes : GRIVIȚA —
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18.15 ; 20.30,
GLORIA — 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9—17 în
continuare, la grădină — 19,15.
• în umbra coltului : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20. FERENTARI — 15,30 ; 
18 : 20.15.
• Neîmblînzfta Angelica i BU-

ZEȘTI — 15,30, la grădină — 19.30, 
MUNCA — 16 ; 18.
• Dragostea unei blonde : MUNCA 
— 20.
• Ultima tură : BUZEȘTI — 18.
• O chestiune do onoare : BU- 
CEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18. la 
grădină — 20, LIRA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 19,30, ARTA — 9—16 
în continuare ; 18,15. la grădină 
— 20.
• Străin în casă : UNIREA —
15.30, la grădină — 19,30.
• In orașul „S“ : UNIREA — 18.
• Creola, ochil-țl ard ca flacăra : 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, GRADINA PROGRE
SUL PARC — 20,
• Maica Ioana a îngerilor s PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Prințul negru : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X și banda „Trei 
cîinl verzi" : VOLGA — 9,30—15.45 
In continuare — 17,15 ; 20,30, RA
HOVA — 15,30, la grădină — 19,30. 
O Bun pentru serviciul auxiliar : 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Expresul colonelului von Ryan : 
VIITORUL - 15,30 ; 18.
• Fata din parc : VIITORUL —
20.30.
• Tinerețe fără bătrînețe : MIO
RIȚA — 9,15 ; 12 ; 14,45 ; 17.30 ; 
20,15.
O A trăi pentru ■ trăi : POPU
LAR — 15,30 ; 19.
• Căsătorie din Interes : FLACĂ
RA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Aruncați banca tn aer : VITAN 
— 15,30, la grădină — 19,30.
• Apele primăverii : VITAN — 18. 
o Armata „Codobaturilor" din 
11OU în luptă : PACEA — 15,45 ; 
13 ; 20,15.
• Adio, Gringo : CRINGA$I — 
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Alexandru cel fericit : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
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• Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
nase" (grădina „Boema") : Nu te 
lăsa, Stroe ! — 20.
• Teatrul Mic : Cînd se aude o 
trompetă — spectacol prezentat 
de formația de estradă și varie
tăți a AnsambluLui de cîntece șl 
dansuri al armatei — 20.

\
\
\
\

-17,30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor: Cei mai

m mici sportivi.
17,50 — Studioul școlarilor : Vă place

, muzica ? Emisiune realizată
___________________________ ■ cu concursul orchestrei „Aca- 

aBnBSKasaunaaaeanaBgniaaSBaaB demica" a Conservatorului
„Clprlan Porumbescu" — Pre- 

„„ _.. „ zintă Alex. Șumskl.
13.20 — Criterii : Gong — Dramaturgia contemporană în noua stagiune _

premiere ; Masă rotundă — anchetă ; Politica repertoriului teatral. 
Participă Margareta Bărbuță, Leonida Teodorescu, Ion Caramitru : 
Actualități teatrale.

18,40 — Din lumea științei : Grefă de cord experimental. Reportaj filmat 
la Spitalul de urgență București ; Experiențe legate de poluarea 
aerului.

19,10 — Prim plan : Acad. prof. Vaslle Rășcanu.
19,30 — Telejurnalul de seară — Buletinul meteorologic.
20,00 — Festivalul și Concursul internațional de folclor — „România ’69".
20,15 — Filmul artistic „Răscoala” — producție a studioului cinematografie 

„București”.
22,00 — A 24-a aniversare a proclamării independenței Vietnamului — do

cumentar.
22.20 — Telejurnalul de noapte — Buletinul meteorologic.
22,50 — Cîntec, joc șl voie bună.
23.20 — închiderea emisiunii.
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Deschiderea Conferinței internaționale
de fenomene în gaze ionizate

VIZITELE DELEGAȚIEI
9

I

A 24-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII

PARLAMENTARE SUEDEZE
în aula Universității din Bucu

rești au început, luni dimineața, lu
crările celei de-a IX-a Conferințe 
internaționale de fenomene în gaze 
ionizate, organizată de Academia 
Republicii Socialiste România, Co
mitetul pentru energia nucleară și 
Ministerul învățămîntului, sub egi
da Uniunii internaționale de fizică 
pură și aplicată și Agenției interna
ționale pentru energia atomică.

Timp de o săptămînă, cît vor dura 
lucrările, cei peste 800 de partici- 
panțl din 32 țări de pe toate conti
nentele vor trece in revistă realiză
rile obținute în ultimii ani într-unul 
din cele mai importante, mai com
plexe și spectaculoase domenii ale 
fizicii contemporane, vor căuta să 
jaloneze direcțiile de urmat în cer
cetarea fenomenelor ce au loc în 
gazele ionizate.

La lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, conducători ai 
institutelor de cercetări ale Acade
miei și departamentale, cercetători 
științifici.

La ședința festivă de deschidere a 
Conferinței In prezidiu au luat loc 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului. Economic, Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, Miron 
Constantinescu, ministrul învățămin- 
tului, Gheorghe Buzdugan, preșe
dintele Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru e- 

Țițeica, 
. . _ __ ___ , Jean

Livescu, rectorul Universității din 
București, și Eugen Bădărău, direc
torul Institutului de fizică al Aca
demiei. I

Cuvîntul de deschidere a Confe
rinței a fost rostit de acad. Miron 
Nicolescu, care a spus printre alte
le : Acordînd sprijin Organizării a- 
cestei conferințe, Academia Repu
blicii Socialiste România a avut în 
vedere interesul larg ce se acordă 
fizicii, marea însemnătate a schimbu
lui direct de idei și rodnicia contac
telor personale ale oamenilor de 
știință. Stntem bucuroși să constatăm 
că alături de specialiști români în 
fizica gazelor ionizate participă la 
această conferință internațională de 
specialitate numeroși reprezentanți 
ai vieții științifice din multe țări,

■nergia nucleară, Șerban ’ 
vicepreședinte al Academiei,

Salutul adresat

printre care se remarcă eminente 
personalități. Prestigioasa participa
re la această conferință atestă spiri
tul larg de cooperare specific știin
ței și este, desigur o garanție a suc
cesului lucrărilor.

în continuare, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a adresat, în nu
mele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, un sa
lut partlcipanților la cea de-a IX-a 
Conferință internațională de feno
mene în gaze ionizate. Cuvîntarea 
președintelui Consiliului de Miniștri 
a fost subliniată cu vii și îndelungi 
aplauze.

A luat appl cuvîntul acad. Horia 
Hulubei. Vorbitorul a relevat atenția 
deosebită pe care Comitetul pentru 
energia nucleară din România o a- 
cordă cercetărilor fenomenelor in 
gaze ionizate, precum și interesul fi
zicienilor și celorlalți oameni de ști
ință români față de contactele directe 
cu colegii lor de peste hotare. Schim
burile de idei, legăturile personale cu 
oamenii de știință din întreaga lume, 
a subliniat vorbitorul, constituie as
tăzi un mijloc important de cunoaș
tere reciprocă, de progres în știință, 
de înțelegere între popoare. Statul 
român prin politica sa externă ușu
rează sub toate formele aceste dezi
derate — a spus vorbitorul.

în salutul transmis participanților, 
acad. Eugen Bădărău, președintele 
Comitetului național de organizare a 
Conferinței, a subliniat caracterul de 
largă aplicabilitate al cercetărilor în 
domeniul gazelor ionizate. Vorbitorul 
a relevat contribuția cercetătorilor 
români la progresul științei în acest 
domeniu, ajutorul masiv și mereu 
crescînd acordat de forurile de con
ducere ale țării în acest domeniu, 
sprijinul deosebit de care se bucură 
dezvoltarea cercetării științifice în 
general. Vorbitorul a adresat mulțu
miri conducerii statului pentru spri
jinul acordat organizării Conferinței, 
precum și instituțiilor române și fo
rurilor științifice internaționale care 
au colaborat, la organizarea Confe
rinței internaționale de fenomene în 
&aze ionizate.

în ședința plenară de lucru au 
fost prezentate primele comunicări, 
iar după-amiază au avut loc dezba
teri în secții de specialitate.

Lucrările continuă.

IAȘI. — De la trimisul Agerpres, 
Mircea Bumbac : Continuîndu-și vi
zita în țara noastră, delegația par
lamentară suedeză, condusă de Henry 
Allard, președintele Camerei depu- 
taților, împreună cu soția, au fost 
luni oaspeții județului Iași. Mem
brii delegației sint însoțiți de Mia 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
Gheorghe Roșu, președintele Comi
siei pentru agricultură și silvicultură 
a M.A.N., precum și de Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la București. 
La intrarea în județul Iași oaspeții 
au fost întîmpinați de Gheorghe Bre- 
huescu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean, Gabriela Simion. 
deputat în M.A.N., directoarea liceu
lui „Mihail Sadoveanu" din Iași, de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.

în cursul dimineții, membrii de
legației au făcut o vizită la Consi
liul popular județean. După ce a 
rostit un cuvînt de bun sosit, pre
ședintele Comitetului executiv, Miu 
Dobrescu, deputat în M.A.N., a fă
cut o scurtă prezentare a realizări
lor economice, social-culturale și edi- 
litar-gospodărești ale județului ți 
municipiului Iași.

Președintele Camerei deputaților

din Suedia a mulțumit pentru ospi
talitatea cu care au fost întîmpinați 

în continuare, delegația parlamen
tară suedeză a vizitat Universitatea 
„Al. I. Cuza". Aici au fost întîmpi
nați de rectorul Ion Creangă, de- 
putut în M.A.N., și de membri ai 
senatului Universității. După ce au 
vizitat cîteva facultăți ale Universi
tății, membrii delegației au consem
nat în cartea de onoare cuvinte de 
apreciere la adresa activității colec
tivului Universității ieșene, subli-* 
niind că succesele lor sînt bine cu
noscute și apreciate în Suedia.

Parlamentarii suedezi au fost apoi 
oaspeții colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei de 
prelucrare a maselor plastice. După- 
amiază. au fost vizitate complexul 
muzeistic din cadrul Palatului cultu
rii din Iași, renumitul monu
ment arhitectonic Biserica Trei 
Ierarhi și Teatrul național din lo
calitate.

Seara, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ai 

> județului Iași, Miu Dobrescu, îm
preună cu soția, a oferit un dineu 
in cinstea oaspeților și a persoane
lor oficiale care îi însoțesc.

(Agerpres)

INDEPENDENTEI R. D. VIETNAM

Telegrame
>

Comitetul național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez și Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa au trimis o tele
gramă de felicitare Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei din 
Vietnam cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Democrate Viet
nam.

Cu același prilej, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din Republica So
cialistă România, Uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România, • Comitetul 
național pentru apărarea păcii, Con
siliul Național al Femeilor au trimis 
telegrame de 
similare din 
Vietnam.

felicitare organizațiilor 
Republica Democrată

(Agerpres)

de președintele
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. I)
dura în jet de plasmă la care au 
adus o contribuție și fizicienii și 
inginerii noștri din orașul Timi
șoara. Dar și mai mult așteaptă 
de la aceste cercetări industria 
energetică prin conversiunea di
rectă a., energiei combustibililor în 
energie electrică cu ajutorul plas
mei și prin producerea controlată 
și dirijată a reacțiilor termonuclea
re, precum și tehnica spațială prin 
realizarea motoarelor ionice și cu 
plasmă sau electrotehnica plas
mei șl tehnica laserelor cu gaz.

Este absolut evident însă că cer
cetarea științifică contemporană 
pune probleme care devin din ce 
‘n ce mai complexe, probleme a 
căror soluționare solicită forțe in
telectuale din ce în ce mai nume
roase șl cheltuieli din ce în ce mai 
mari, făcînd astfel indispensabilă 
colaborarea și cooperarea dintre 
savanțil tuturor țărilor.

Doamnelor și domnilor,
Ne-am străduit să dezvoltăm în 

România cercetarea. Știința este 
una din realizările cu care ne

mîndrim. Avem astăzi o armată 
valoroasă de oameni de știință, 
vîrstnici și tineri, în cadrul căreia 
activează sute de fizicieni anga
jați activ în cele mai importante 
direcții de cercetare ale fizicii mo
derne, în cadrul Academiei țării, 
Comitetului pentru energia nuclea
ră sau în învățămîntui superior. 
In programul nostru de dezvoltare 
a științei în următorii 10 ani, sa- 
vanților și în special fizicienilor 
români le revin sarcini importan
te pentru realizarea unor progra
me prioritare de cercetare de im
portanță majoră pentru dezvolta
rea noastră în continuare.

Depunînd eforturi stăruitoare 
pentru dezvoltarea științei, țara 
noastră este pregătită să participe 
activ la schimbul de valori mate
riale și spirituale cu toate țările 
doritoare să facă acest lucru. Apre
ciind reuniunea dumneavoastră ca 
una dintre cele mai importante 
manifestări de colaborare interna
țională în domeniul activității 
științifice, permiteți-mi Să închei 
urîndu-vă tuturor succes deplin.

T e I e g r a V a

CU PRILEJUL
CELEI DE-A 25-A ANIVERSĂRI 

A ELIBERĂRII BULGARIEI
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

25 de ani de la eliberarea Bulgariei, 
la ambasada acestei țări la Bucu
rești a avut loc, luni la amiază, o 
conferință de presă în cadrul căreia 
ambasadorul Gheorghi Bogdanov a 
vorbit despre însemnătatea acestei 
sărbători și importantele realizări 
obținute de poporul bulgar în con
strucția socialismului. Au luat parte 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
unor ziare centrale, ai Agenției ro
mâne de presă „Agerpres" și ai Ra- 
dioteleviziunii, precum și corespon
denți ai presei străine.

★
în legătură cu. împlinirea a trei 

decenii de la izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial, la ambasada 
R. P. Polone la București a fost or
ganizată luni seara o conferință de 
presă. Ambasadorul Jaromir Oche- 
duszko și atașatul militar, aero și 
naval Jozef Pietrzykowski au evocat 
momente ale evenimentelor petre
cute în urmă cu 30 de ani pe pă- 
mîntul Poloniei. La manifestare au 
participat reprezentanți ai ziarelor 
centrale, Agenției Române de Presă, 
ai altor publicații, precum și atașați 
și corespondenți ai presei străine. 
Erau de față reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. In

continuare au fost vizionate filme 
documentare poloneze.

★Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
Niegovan, a oferitBucurești, Iso

luni la amiază un cocteil cu prile
jul încheierii 1—ă.ll—

★
ocazia celei de-a 24-a aniver- 
a sărbătorii naționale a 

Vietnam, Consiliul Național al
Cu 

sări 
R.D. 
Frontului Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România a trimis 
o telegramă de .felicitare Comitetului 
Central al Frontului Patriei din 
Vietnam.

★
Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani

versări a Zilei naționale â poporului 
vietnamez, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a adresat 
o telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al ~ 
mocrate Vietnam, 
Trinh.

Cu prilejul

Republicii De-
Nguven Duy

(Agetpres)

de Eliberare din Vietnamul de Sud. 
Sîntem convinși că poporul nostru, 
solidar ca un singur om, Însuflețit 
de un inalt'spirit de luptă, bucurîn- 
du-se de un sprijin puternic al to
varășilor și prietenilor lor de pa 
toate continentele, își va îndeplini cu 
succes sarcinile sale istorice glo
rioase.

în lupta sa împotriva agresiunii a- 
mericane — a subliniat în încheiere 
vorbitorul — poporul nostru se 
bucură de sprijinul și ajutorul pre
țios acordat de partidul, guvernul șl 
poporul român. Folosim acest prilej 
pentru a exprima recunoștința po
porului vietnamez pentru sprijinul 
și ajutorul acordate. Adresăm po
porului român urări de noi și impor
tante succese pe drumul construc
ției socialiste.

★

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program de filme- docu
mentare vietnameze.

Adunarea festivă
de la Uzinele „Vulcan"

din Capitală

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului român, președintele Con
siliului de Miniștri, al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit o telegramă de fe
licitare din partea primului minis-

tru al Republicii Congo — Brazza
ville, Alfred Raoul, prin care acesta 
adresează urări de fericire și pros
peritate poporului româk, în nume
le poporului și guvernului congolez.

Ieri tn țară : vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 22 de grade la Bor- 
sec, Sovata și Ocna Sugatag și 30 
de grade la Băileștl și Calafat. In 
București : vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 29 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
3, 4 și S septembrie. In țară : 
vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi de 
scurtă durată în nord-vestul ță
rii. In rest, ploi izolate. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
intre 12 și 20 de grade, iar ma
ximele între 21 și 31 de grade, lo
cal mal ridicate în prima parte a 
intervalului. In București : vreme 
în general frumoasă la început, 
apoi devine schimbătoare. Ceru] 
va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie, Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

„ . _ lucrărilor .Comisiei
mixte iugoslavo-române privind pro
blemele de frontieră dintre cele două 
țări, ca urmare a construirii Siste
mului hidroenergetic și'de navigație 
de la Porțile de Fier.

★
Juan Carlos Nadal Jaume, însăr

cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Orientale a Uruguayului la 
București, a oferit luni seara un coc
teil cu prilejul prezenței în țara 
noastră a ministrului învățămîntului 
și culturii din Uruguay, dr. Federico 
Garcia Capurro, și a soției sale. Au 
participat prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, ministrul învățămîntului, 
Pompjliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Traian 
Pop și Vasile Alexandrescu, adjuncți 
ai ministrului învățămîntului, Elena 
Popa^ad, vicepreședintă a Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
rectori ai unor instituții de învăță- 
mînt superior din Capitală, funcțio
nari superiori din Ministerul Invă- 
țămîntului, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă șl Ministerul Aface
rilor Externe. Au fost prezenți șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
în aceeași zi, prof. univ. Miron 

Constantinescu a oferit In cinstea 
oaspeților o masă, în saloanele Casei 
Universitarilor.

★
Richard Wagner Hansen, însărcinat 

cu afaceri ad-interim al Danemarcei, 
a ținut luni dimineață, la sediul 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, o conferință 
pe tema „Componența culturală în 
relațiile internaționale". Au fost 
prezenți profesori universitari, cer
cetători ai unor institute ale Acade
miei, precum și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

★
începînd de luni, 13 firme cu re-. 

putație din Anglia, Austria, Elveția, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Italia și Ungaria, producătoare de 
materiale abrazive, prezintă produ
sele lor unităților economice șt știin
țifice din București. Expoziția inter
națională de abrazive, care rărhîne 
deschisă pînă in ziua de 7 septem
brie, este organizată în sala de ex
poziții din șoseaua Iancului nr. 130.

La Uzinele „Vulcan" din Capitală 
a avut loc luni după-amiază o a- 
dunare festivă consacrată Zilei na
ționale a Republicii Democrate Viet
nam.

Au participat Tudor Ionescu, pre
ședintele Comitetului național de so
lidaritate cu lupta poporului viet
namez, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un mare număr 
de muncitori din uzină.

Au fost de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam în România, 
Nguyen Duc Van, ambasadorul Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de «Sud la 
București, membri ai celor două am
basade.

Despre cea de-a 24-a aniversare a 
proclamării independenței R. D. Viet
nam a vorbit tovarășul Lache Ene, 
directorul tehnic al uzinelor „Vulcan". 
După ce a adresat oaspeților un căl
duros salut, vorbitorul a relevat 
succesele obținute de poporul viet
namez pe drumul construcției so
cialismului, adîncile prefaceri revo
luționare ce au avut loc în R. D. 
Vietnam de la proclamarea inde
pendenței sale. El a subliniat, tot
odată, lupta plină de eroism a po
porului vietnamez impotriva agre
siunii imperialismului american, pen
tru libertate națională, pentru apă
rarea pămîntului sfint al patriei;

Poporul nostru — a spus vorbito
rul — care și-a cucerit prin jertfa 
grele dreptul la o viață liberă, înțe
lege și prețuiește din adîncul inimii 
lupta bravului popor vietnamez. E- 
voluția evenimentelor arată că sin
gura cale rezonabilă pentru regle
mentarea problemei Vietnamului o 
constituie calea soluționării politice 
la masa tratativelor, cu respectarea 
strictă a intereselor naționale funda
mentale ale poporului vietnamez. 
Alături de opinia publică progresistă 
din lumea întreagă, poporul român 
militează pentru satisfacerea reven
dicărilor juste ale poporului vietna
mez : încetarea agresiunii și retra
gerea tuturor trupelor S.U.A. și ale a- 
liaților săi din Vietnamul de Sud. 
respectarea dreptului inalienabil al 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, în deplină libertate, 
fără nici un amestec din afară.

România, a spus in continuare vor
bitorul, . și-a afirmat din totdeauna 
cu putere solidaritatea frățească și 
sprijinul multilateral față de lupta 
acestui viteaz pop'or. Țara noastră a 
acordat șj acordă sprijin multilate
ral politic, material, moral și diplo
matic poporului vietnamez. Partidul 
și guvernul țării noastre susțin în

mod consecvent poziția guvernului 
R. D. Vietnam și programul politic 
al Frontului Național de 
din Vietnamul de Sud.

In încheiere vorbitorul a 
exprimăm convingerea că 
de prietenie și colaborare 
dintre popoarele și partidele noastre 
se vor dezvolta continuu, în intere
sul comun al victoriei cauzei socia
lismului și păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam la București. După ce a a- 
rătat că întregul popor vietnamez 
sărbătorește cu mane bucurie cea 
de-a 24-a aniversare a independen
ței Vietnamului, ziua proclamării 
R. D. Vietnam, prima țară de demo
crație populară din Asia de sud-est, 
vorbitorul a subliniat că sub condu
cerea Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam poporul vietnamez 
luptă cu abnegație și devotament 

■■pentru a construi un stat indepen
dent, suveran și socialist.

Referindu-se la succesele obținute 
pe frontul construcției socialiste în 
toate domeniile de activitate, vorbi
torul a arătat, în același timp, că im
perialiștii americani duc în momen
tul de față un război colonial, cu 
scopul de a transforma Vietnamul 
de Sud într-o bază militară, într-o 
colonie de tip nou și de a reprima 
mișcarea de eliberare din Asia de 
sud-est. înființarea Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a spus în conti
nuare vorbitorul, care într-o peri
oadă scurtă a fost recunoscut de 23 
de țări și a stabilit relații diploma
tice cu acestea, este rezultatul logic 
al victoriilor militare, politice și di
plomatice obținute de poporul din 
Vietnamul de Sud. Ambasadorul 
R. D. Vietnam a relevat, totodată, 
faptul că. imperialismul american 
continuă să intensifice războiul a- 
gresiv în Vietnamul de Sud, să pună 
la cale provocări, comițînd noi și 
numeroase acțiuni agresive, încâlcind 
suveranitatea și securitatea Repu
blicii Democrate Vietnam. Toate a- 
cestea au făcut ca popoarele lumii, 
inclusiv poporul american, să con
damne agresiunea imperialismului a- 
merican în această parte a lumii.

Poporul vietnamez, a spus vorbi
torul, dorește fierbinte pacea, dar o 
pace adevărată în independență șl 
libertate. Baza justă pentru rezolva
rea pașnică a problemei vietnameze 
o constituie poziția în patru puncte 
a guvernului Repul./icii Democrate 
Vietnam și soluția globală în zece 
puncte propusă

Eliberare

spus : Ne 
legăturile 
frățească

Cu prilejul celei de-a 24-a 
versări a Zilei naționale a R.D. Viet
nam, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat luni In sala institutului o 
seară culturală.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al I.R.R.C.S.

Despre semnificația acestei zile 
pentru poporul vietnamez a vorbit 
apoi ziaristul Ion Badea.

La festivitate au participat func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de față Hoang Tu, amba
sadorul Republicii Democrate Vietnam 
în România, atașați culturali și de 
presă.

în Încheiere au fost prezentate fil
me documentare vietnameze.

(Agerpres)

La cinematograful „Republica" din 
Capitală a avut loc luni seara un 
spectacol de gală organizat de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
cu prilejul celei de-a 24-a aniversări 
a Zilei naționale a R.D. Vietnam. A 
fost prezentat filmul „Fumul", pro
ducție a studiourilor din R.D. Viet
nam.

La spectacol au asistat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, ion Brad, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din 
M.A.E„ C.S.C.A., regizori, actori de 
film, alți reprezentanți ai vieții cul
turale și artistice bucureștene, un 
numeros public.

Au fost prezenți Hoang Tu, amba
sadorul R.D. Vietnam la București, 
și Nguyen Duc Van, ambasadorul 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
București.

Erau, de asemenea, de față șefi a! 
unor misiuni diplomatice și membri 
ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul 
Gheorghe Vitanidis a vorbit despre 
importanța Zilei naționale a R.D. 
Vietnam, prezentînd totodată filmul.

„Românii și-au făcut un bun renume

/a Forest Hills11
un 
ca 

pu- 
tenis

'„Dejf sosiți aci cu 
binemeritat prestigiu, 
urmare a infrîngerii 
temicei echipe de 
a Angliei in „Cupa Davis",
Țiriac și Năstase au fost, 
după părerea mea, luați 
prea in ușor la început, atit 
de către rivalii lor ameri
cani, cît și de presa din țara 
noastră", ne spunea comen
tatorul Bob Slesinger de la 
cotidianul „Cleveland Press". 
In prezent presa ameri
cană de specialitate pune 
serios la îndoială păre
rile exprimate anterior 
privitoare la „superiorita
tea echipei americane" 
care, intre 19 și 21 sep
tembrie, urmează a în
tilni formația română in 
lupta pentru „Salatiera de 
argint", trofeu ce se atri
buie cîștigătoarei „Cupei 
Davis".

Cărui fapt i se datorea
ză acest reviriment 7 Aș 
spune, in primul rind, lui 
Ilie Năstase, numit „co
pilul minune al României" 
(„Washington Post") și „ar
gintul viu românesc" („The 
Evening Star").

Jucind în cadrul cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Statelor Uni
te, la care participă cei 
mai buni tenismeni ama
tori și profesioniști din 
numeroase țări ale lumii, 
Năstase — arată „The E- 
vening Star" — este deo
camdată „revelația cam
pionatelor americane", prin 
succesele repurtate pînă 
in prezent asupra a 4 
mari tenismeni ai lumii, 
printre care redutabilul 
Stan Smith, jucător in for
mația americană pentru

f)

„Cupa Davis", și rapidul 
egiptean Ismail El 
fei.

Victoria lui 
4 seturi asupra 
(5-7, 12-10, 7-5, 
vocat derută 
tenisului american, întru- 
cit acest meci era. apreciat 
drept o avanpremieră a 
ihtilnirii România - S.U.A. 
din finala 
Comentatorul 
ve Guback 
cui

Sha-

Năstase in 
lui Smith. 

6-3) a pro- 
in lumea

„Cupei Davis", 
sportiv Ste- 

anunță că șo- 
infringerii lui Smith

gamentului lateral 
genunchiul drept, 
in fața englezului 
Taylor. Medicii 
tuși ca in două 
mini Graebner si 
reintra pe teren.

Așadar, potrivit 
de specialitate, se 
meciurile de 
fi susținute 
Ashe 
(dacă 
plet), 
mare

de la 
cedind
Roger 

speră to- 
săptă- 
poati

presel 
pare că 

simplu vor 
de Arthur 

și Clark Graebner 
se va restabili com- 

jucători care au o 
experiență compe-.

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA CONSTANTIN ALEXANDROAIE

către Năstase a fost
simțit in loja

americani 
Smith 

,intr-o formă de 
Căpitanul e- 

Donald 
misiunea de 

principal pen- 
echipei care 

România pe te- 
din Cleveland, se 

prezent in fața 
dificile de a în- 

o nouă formație. 
i‘ hotărire 
datorită ;

de 
puternic 
selecționerilor 
care considerau că 
se află „i 
sărbătoare", 
chipei americane, 
Dell, care are 
selecționer 
tru formarea 
va întilni 
renul 
află in 
sarcinii 
tocmi
La această hotărire s-a 
ajuns și datorită faptu
lui că un alt jucător, Char
lie Pasarell. care figura 
pe lista inițială, a suferit 
o infringere categorică de 
la australianul Terry A- 
ddison (6-3, 9-7, 6-4). In 
același timp. Clark Graeb
ner, aflat in formă ex
celentă, a suferit zilele 
trecute o întindere a li-

tițlonală. Cele de dublu 
vor fi susținute de pere
chea Smith — Bob Lutz 
sau de
Selecționerul 
clarat presei 
9 septembrie 
formația care 
chipa României, 
cu o foarte mare 
ție evoluția 
lă a celor doi jucători ro
mâni. Dell încearcă să gă
sească pe acei jucători a- 
mericani care ar putea 
cel mai bine neutraliza 
tactica acestora.

Despre Țiriac putem 
spune mai puține. El a 
fost puternic handicapat de 
fisurarea (ca urmare a 
unei căzături) a unei coas
te din partea dreaptă a 
toracelui, care îi provoacă 
dureri ce iradiază pină in 
brațul drept. Medicul care 
l-a consultat consideră că

Smith
Graebner — Ashe. 

Dell a de
ed pină la 

va anunța 
va întilni e- 

Urmărind 
aten- 

competiționa-

In două săptămlni fisura 
se va suda complet.

Ieri a început desfășu
rarea probei de dublu 
mixt. Perechea Kerry Mel
ville 
Năstase 
minat 
Carole „
Scott (S.U.A.). tn comple
tarea turului trei al probei 
de simplu masculin s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Newcombe (Au- 
straliaj-Barthes (Franța) 
6-8, 6-1, 6-2, 6-2 ; Gonza- ‘ 
les (S.U.A.)-T. Ulrich (Da
nemarca) 3-6, 6-4, 4-6, 8-6, 
6-2; Gimeho (Spania)- 
Rouyer (Franța) 6-1, 6-4, 
6-3; Riessen (S.U.A.)-Ma- 
yo (Mexic) 6-3, 6-2, 6-4; 
Bucholtz (S.U.A.)-Cox (An
glia) 13-11, 6-4, 6-4; Tay
lor (Anglia)-Addison (Au
stralia) 6-4, S-6, 6-2; Sto- 
lle (Australia) - Richey 
(S.U.A.) 7-5, 6-8, 6-4, 7-5; 
Roche (Australia)-Ayala 
(Chile) 6-2, 6-3, 6-1.

Intre timp la Cleveland 
continuă pregătirile in 
vederea meciului S.U.A,- 
România contind pentru 
finala' „Cupei Davis". Po
trivit celor declarate nouă 
de căpitanul echipei ro
mânești. Gheorghe Cob- 
zuc, Năstase și Tiriac spe
ră să se acomodeze cu te
renul din 
urma' 
te serioase. Cu toate 
meciul cu S.U.A. este foar
te dificil, reprezentanții 
tricolorului vor căuta să 
pună in valoare întregul 
evantai al calităților lor 
tactice, fizice și morale 
pentru a obține un re
zultat cit mai onorabil.

de Frontul National(Agerpres) (Agerpres)

sută față de 1964 ;Quyet Thang — hotărîți să învin
gem ! O uriașă '

celași timp reorganizarea întreprin
derilor și continuarea activității lor 
în condițiile evacuării și disper
sării, dezvoltarea capacităților de 
producție. Miile de mici întreprin- 
tindeni au transformat fiecare 
provincie, fiecare district și lo
calitate urbană sau rurală mai im
portantă într-un producător, degre- 
vînd astfel sarcinile marilor uzine 
ce și-au putut concentra activitatea 
în direcția satisfacerii necesităților 
naționale vitale ale economiei și 
luptei. Cu un utilaj in cele mai multe 
cazuri simplu s-a produs pe loc tot 
ce era nevoie, în primul rînd unelte 
pentru agriculturi, s-au realizat di
verse construcții mecanice, ajungîn-

(Australia) — Ilie 
(România) a ell- 

cu 7-5, 6-4 cuplul 
Graebner- Eugene

Cleveland in 
unor antrenamen- 

că

_ ___voință, exprimată
lapidar în două cuvinte ce cuprind 
întreaga epopee a poporului vietna
mez, decis să-și apere cu orice preț ______
ființa sa națională, să-și elibereze deri care au fost organizate pretu- 
patria cotropită. " ’’ ’ ‘ ‘ r!~~

Cuvintele acestea au răsunat cu
24 de ani în urmă, cînd poporul 
Vietnamului își proclama neatîrna- 
rea națională. Cuvintele acestea le 
poți întîlni astăzi pretutindeni în Re
publica Democrată Vietnam, ca un 
emoționant legămînt. Ele îți apar 
de-a lungul șoselelor, insemnînd, cu 
forța lor evocatoare, sute și sute de 
locuri unde, în timpul raidurilor ae
riene americane, brigăzile de șoc ale 
tineretului au stat zi și noapte la 
datorie, de multe ori în plin bombar
dament, astupînd cratere încă fume- 
gînde, reparînd sau deviind drumul 
între două atacuri aeriene — și ase
menea atacuri nu au contenit 
vreme de patru ani — deschi- 
zînd din nou cale liberă în cî
teva ore, chiar și după cel mai pu
ternic raid. Acolo unde nu te aștepți, 
le reîntîlnești în păduri tropicale, pe 
banderolele roșii ce sclipesc viu pe 
fondul întunecat al vegetației luxu
riante, la adăpostul căreia viața a 
mers mai departe, în uzinele care 
nu și-au încetat o clipă activitatea, 
tn școli și universități.

Hotărîți să învingem t — acest le
gămînt al unui întreg popor însufle
țit de dragostea de țară, de îndem
nurile partidului, demonstrează că 
este invincibilă cauza unui popor 
care își apără independența și liber
tatea.

In condițiile grele ale războiului 
de agresiune desfășurat de S.U.A., 
conducerea de partid și de stat a 
R.D. Vietnam a știut să adopte mă
surile cele mai potrivite pentru a 
face față cu succes situației. Schim
barea orientării construcției econo
mice, întărirea economiei regionale, 
dispersarea populației și a mijloa
celor de producție au permis poporu
lui vietnamez să lupte și, în același 

. timp, să producă, să continue con
strucția socialismului tn timp de 
război.

Această linie a politicii economice 
a partidului și guvernului vietnamez 
a avut ca urmare nu numai menți
nerea potențialului agriculturii și in
dustriei vietnameze, dar chiar dez
voltarea acestora, o creștere simți
toare a producției. „Intr-o mină 
pușca, în cealaltă unealta de lucru" 
— această deviză a muncitorului 
vietnamez a simbolizat esența măsu
rilor luate de conducerea țării : asi
gurarea unei apărări active și în a-

tere de 39 la 
s-a ajuns astfel ca producția ei să 
reprezinte mai bine de 50 la sută 
din cea a industriei naționale. Și 
în agricultură s-au obținut succese 
similare, mai ales în ceea ce privește 
sporirea randamentelor producției 
de orez la hectar. în plin război, 
formele socialiste de muncă au cîș- 
tigat teren tn mod botărîtor, ajun- 
gîndu-se ca aproximativ 95 la sută 
din țărănime să fie cuprinsă în coo
perative.

Lupta eroică a poporului vietna
mez, succesele sale economice și 
militare, reprezintă un exemplu cu 
profunde semnificații care atestă vi
goarea cuceririlor noii orînduiri a 
cărei trăinicie de nezdruncinat a

sat compatrioților din întreaga țară, 
cu prilejul aniversării semnării acor
durilor de la Geneva, poporul viet
namez este hotărît să lupte pînă la 
retragerea forțelor interventionists 
din Vietnamul de Sud și pînă la în- 
frîngerea completă a armatei si ad
ministrației saigoneze.

Forța armelor nu a putut întoarco 
roata istoriei nici în nordul și nici în 
sudul Vietnamului, eșecul interven
ției militare americane evidențiind 
singura cale posibilă de rezolvare a 
problemei vietnameze în conformi
tate cu propunerile realiste, juste și 
echitabile ale R.D. Vietnam, ale Fron
tului Național de Eliberare și ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud : 
recunoașterea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta, încetarea operațiunilor mi
litare și retragerea totală și ne
condiționată a corpului expe- 
diționar american și a celorlalto 
trupe străine. Numai abordata în 
acest spirit, negocierile de la 
Paris vor îndreptăți speranțele ome
nirii, dictate de dezideratele vitala 
ale păcii în lume. Orice acțiuni de 
tergiversare, orice încercări de a 
amina rezolvarea în acest sens a 
problemei vietnameze sînt contrare 
obiectivului îmbunătățirii climatului 
internațional, cerințelor opiniei ‘ pu
blice de pe întreg globul, care sa 
pronunță răspicat pentru încetarea 
fără întîrziere a ostilităților din par
tea forțelor agresoare, pentru 
rea condițiilor în vederea 
facerii revendicărilor legitime 
ponorului vietnamez.

Poporul român susține

crea» 
satis- 

ale

du-se chiar să se pună la punct mici 
turbine hidroelectrice, s-au reparat 
mașinile existente, mai ales cele ne
cesare transporturilor și reamena- 
jărilor de drumuri, s-a asigurat o 
gamă destul de variată de bunuri 
industriale și alimentare solicitate 
de populație. In aceste condiții a 
fost astfel posibil ca tn industria 
centrală să se obțină in anii de 
război ritmuri de creștere de 8 la 
sută la construcții mecanice sau 
de 6,8 la sută In sectorul minier și 
industria chimică ; această curbă 
ascendentă a fost și mai evidentă 
în primele 6 luni ale acestui an cînd 
surplusurile de producție s-au cifrat 
între 11 pînă la 38 la sută la energia 
electrică, material lemnos și de con
strucție, îngrășăminte. Cît privește 
industria locală regională, dezvolta
rea producției a atins în 1968 o creș-

trecut prin proba focului. Tocmai a- 
ceastă realitate a vieții vietnameze, 
unitatea morală și politică a între
gului popor vietnamez, forța orîn- 
duirii socialiste, au dat peste cap 
toate calculele ce au stat Ia baza 
agresiunii imperialiștilor americani. 
Acest element esențial, dublat de ma
rile pierderi înregistrate de 
forțele de intervenție, inclusiv 
peste 3 000 de avioane, au dus la 
încetarea necondiționată a bombar
damentelor și altor acte de război 
împotriva R.D. Vietnam. Quyet Thang 
— hotărîți să învingem 1 — acest le- 
gămînt al unei întregi națiuni a de
venit o realitate, consemnind o mare 
victorie militară și politică a R.D. 
Vietnam. El își va găsi pînă la ur
mă aceeași încununare logică și în 
sudul țării. Și așa cum sublinia pre
ședintele Ho Și Min în apelul adre-

Intru 
totul poziția justă și constructivă a 
R.D. Vietnam, precum și a Frontului 
Național de Eliberare și Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, afirmîndu-și so
lidaritatea frățească, internationalis- 
tă, cu cauza dreaptă a poporului viet
namez. „Partidul, guvernul și poporul 
român, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au acordat și vor acorda 
și în viitor întregul lor sprijin 
material, politic, morăl și diploma
tic — poporului vietnamez în lupta 
sa dreaptă pentru apărarea indepen
denței și libertății patriei".

Animat de sentimente de caldă 
prietenie, poporul român sărbă
torește Ziua națională a eroicu
lui popor frate vietnamez, căruia îi 
urează din inimă noi succese, asigu- 
rindu-1 de simpatie și sprijin nepre
cupețit în lupta lui dreaptă.

Adrian IONESCU



Presa iraniană salută vizita 
președintelui Consiliului 

de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu

TEHERAN 1 — Corespondentul 
Agerpres, N. Popovici, transmite : Vi
zita oficială a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, constituie 
tema principală a ziarelor care au a- 
părut luni dimineața la Teheran. Zia
rele publică date biografice ale înal
tului oaspete român, însoțite de foto
grafii. Evocînd munca depusă de 
președintele Nicolae Ceaușescu pentru 
edificarea României socialiste, ziarul 
„Teheran Journal" relevă înaltele func
ții pe care le-a îndeplinit.

Sub titlul „Prietenia fructuoasă ira- 
niano-română" „Nedaye Iran Novin", 
oficiosul partidului de guvemămînt, 
publică un articol în care subliniază 
că președintele Ceaușescu și membrii 
delegației care îl însoțesc vor avea 
prilejul să viziteze principalele centre 
istorice ale Iranului și să ia cunoștință 
de progresele realizate în decursul ul
timilor ani.

Ziarul adaugă că prietenia iraniano- 
română datează încă din secolul XVI, 
cînd s-au stabilit primele contacte 
între conducătorul vechii Perșii și voie
vodul Moldovei, Ștefan cel Mare. A- 
ceste contacte istorice, subliniază coti
dianul, au fost revitalizate în timpul

vizitei în România a Șahinșahului, a- 
cum trei ani. Rezultatele contactelor 
cu România, continuă ziarul, nu s-au 
lăsat așteptate. Ele au dus la încheie
rea mai multor acorduri, dintre care 
unul se referă la construirea uzinei de 
tractoare de la Tabriz. întrevederile 
ce vor avea loc la Teheran, încheie 
ziarul, vor determina o accentuare a 
dezvoltării relațiilor de colaborare și 
de apropiere culturală între cele două 
țări. în domeniul politicii internațio
nale, avînd în vedere dorința de pace 
a țărilor noastre ne așteptăm ca a- 
ceste convorbiri să exercite o influ
ență binefăcătoare asupra păcii în 
lume.

Sub titlul „Fiți bine veniți în Iran I", 
cotidianul „Seday E. Mardum" pu
blică un amplu comentariu în care a- 
rată că relațiile dintre Iran și Româ
nia, bazate pe principiile coexistenței 
pașnice, a respectului reciproc și ne
amestecului în treburile interne pot fi 
considerate astăzi ca un model de re
lații de colaborare pașnică între două 
țări cu regimuri politice diferite. 
„Urăm președintelui Nicolae Ceaușescu 
o vizită excelentă în Iran", conchide 
ziarul.

j Tiransferarea provizorie 

a puterii prezidențiale A m
i CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

Miniștrii militari au anunțat trans
ferarea provizorie a puterii prezi
dențiale. Secretariatul de presă al 
președinției republicii a distribuit 
copii fotografice ale unui buletin 
medical imprimat pe hîrtie cu ante
tul cabinetului militar al președin
ției. Buletinul, cu data de 31 au
gust 1969, este semnat de patru me
dici și are următorul conținut: „Pre
ședintele Artur da Costa e Silva a 
suferit o criză circulatorie cu mani
festare neurologică, care îi impune 
repaus absolut. A fost supus la exa- 

. mene de specialitate, constatîndu-se 
ț în genere condiții satisfăcătoare". 
4 Aproape de miezul nopții (ora lo- 

cală) agenția oficială de știri a gu- 
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vemului brazilian a difuzat prin ra
dio și televiziune o proclamație că
tre națiune și „Actul instituțional 
nr. 12", ambele documente fiind 
semnate de cei trei titulari ai mi
nisterelor militare, respectiv amira
lul Augusto Rademaker (ministrul 
marinei), generalul Lyra Tavares 
(ministrul forțelor terestre) și mare
șalul Marcio de Sousa Melo (minis
trul aviației). în proclamație se 
spune că miniștrii semnatari, ca res
ponsabili de executarea măsurilor 
destinate să asigure pacea și ordinea 
publică și de a veghea la siguranța 
națională, comunică națiunii că ei își 
asumă prerogativele prezidențiale 
pentru perioada cît președintele se 
va afla în tratament și refacere. 
Se subliniază că exercitarea puterilor 
constituite pe plan federal, statal și 
municipal, ca și angajamentele inter
naționale, vor fi menținute de acord 
cu legislația în vigoare. , Proclama
ția afirmă de asemenea că, tempo
rar, miniștrii militari se vor abține 
să adopte măsuri care nu ar fi in
dispensabile continuității administra
tive, activităților publice și private. 
Se face apel la „înțelegerea și coo
perarea poporului brazilian", la spi
ritul lui „contrar soluțiilor violente 
în momentele de crize politice sau 
instituționale".

In document se spune de aseme-

ORIENTUL 

APROPIAT
CAIRO 1 (Agerpres) — în capi

tala R.A.U. s-a deschis luni o con
ferință la care iau parte președin
tele R.A.U., Nasser, regele Hussein 
al Iordaniei și președintele statului 
sirian, Noureddin El Atassi. Pe or
dinea de zi a conferinței figurează 
problema evoluției situației din re
giunea Orientului Apropiat. La 
convorbiri participă și o delegație 
Irakiană, condusă de vice-premie- 
rul Salah Mahdi Ammash.

DAMASC 1 (Agerpres). — La 
Damasc s-a anunțat oficial că au
toritățile siriene au hotărît să eli
bereze patru femei de naționalitate 
israeliană reținute dintre pasagerii 
aflați la bordul avionului american 
„Boeing 707“, deviat vineri după- 
amiază la Damasc de un comando 
palestinean. Doi bărbați, cetățeni 
israelieni, care s-au aflat printre 
pasagerii avionului, continuă să fie 
reținuți de poliția siriană.

După devalorizarea francului francez

APLICAREA PRIMELOR MASURI
DE REDRESARE ECONOMICĂ

PARIS 1 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
Luni, 1 septembrie, a intrat în vi
goare prima parte a planului de re- 

k dresare economică și financiară ela
borat de guvernul francez, ca ur
mare a devalorizării francului. Este 
vorba despre restricțiile stabilite în 
acordarea creditelor, care se vor apli
ca pînă la 31 ianuarie 1970 șl care au 
drept scop frînarea consumului in
tern.

Celelalte măsuri ale planului de 
redresare economică și financiară, 
cît și datele principale ale bugetului 
pe 1970, vor fi expuse în cadrul șe
dinței Consiliului de Miniștri din 1 
septembrie a.c. de către ministrul 
economiei și finanțelor, Valăry Gls-

card d'Estaing. In seara aceleiași zile, 
aceste măsuri vor fi anunțate public 
de către primul ministru, Chaban 
Delmas, cu prilejul alocuțiunii sale 
la posturile de radio șl televiziune, 
începînd de la 16 septembrie, ele vor 
face obiectul unor dezbateri într-o 
sesiune extraordinară a Adunării 
Naționale franceze.

Pe de altă parte, la 2 septembrie 
vor începe consultări intre ministrul 
muncii, reprezentanții patronatului șl 
ai sindicatelor muncitorești asupra 
problemei revizuirii salariului mini
mal, în funcție de creșterea prețu
rilor — acțiune care Interesează a- 
proximativ două milioane de sala- 
rlațL

Lovitură de stat militară
in Libia
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nea că „situația prin care trece țara, 
în virtutea Actului instituțional nr. 
5 din 13 decembrie 1968 și Actului 
complementar nr. 38 promulgat la a- 
ceeași dată, care a decretat suspen
darea activității parlamentului, ală
turi de alte măsuri privind siguranța 
internă, nu are legătură cu transfe- l 
rarea responsabilităților supreme că- [ 
tre alți titulari". Această precizare i 
neagă interpretările în sensul că ? 
transferarea puterii ar coincide cu 1 
ajunul datei cînd, conform așteptă- i 
rilor generale, ar fi urmat ca guver- / 
nul să anunțe promulgarea unei noi ' 
constituții și, concomitent, reluarea ț 
activității parlamentului. Actul insti- ' 
tuțional nr. 12, difuzat împreună cu 
proclamația, afirmă în preambul că 
continuă să rămînă în vigoare Actul 
instituțional nr. 5 și se menține con
stituția cu modificările introduse 
atunci în ea.

Ziarele de azi dimineață („O 
Globo", „Ultima Hora", „Tribuna da . 
imprensa" și „O dia"), publică tex- ț 
tele oficiale ale documentelor fără / 
nici un comentariu, lipsind tot- J 
odată orice aprecieri în emisiunile ț 
de radio și televiziune. Potrivit in- 1 
formațiilor furnizate ziariștilor de ’
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TRIPOLI 1 (Agerpres). — Agen
țiile de presă au anunțat că în cursul 
nopții de duminică spre luni în Libia 
a avut loc o lovitură de stat militară, 
în urma căreia forțele armate au 
preluat puterea. A fost dată publici
tății o proclamație prin care Libia a 
devenit republică și a fost instituit 
un Consiliu al Revoluției, al cărui 
conducător este colonelul Abou Bus- 
hweir.

Primul comunicat al Consiliului 
Revoluției, difuzat de postul de radio 
Tripoli, precizează că „toate consi
liile legislative ale vechiului regim 
sînt desființate". S-a anunțat că noul 
regim va respecta toate acordurile 
și înțelegerile încheiate de Libia cu 
alte state.

Potrivit relatărilor agențiilor Inter
naționale de presă, lovitura de stat 
militară din Libia a avut loc fără 
vărsare de sînge. In întreaga țară au 
fost impuse restricții de circulație. 
Comunicațiile cu alte țări au fost 
sistate ,aeroporturile și porturile au 
fost închise. Forțele armate și-au a- 
sumat responsabilitatea protejării tu
turor cetățenilor străini aflați pe te
ritoriul libian.

■ Lovitura de stat a avut loc în ab
sența regelui Idris, care se află în 
Turcia pentru tratament medical.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că prințul moștenitor

al Libiei, Hassan Al Reda, a decla
rat că „renunță la drepturile sale de 
succesiune la tron" și și-a exprimat 
sprijinul față de noul regim.

Tn ciuda apelurilor lansate la sfirșitul săptămînii trecute, atît de 
ministrul de interne britanic, James Callaghan, cît și de premierul 
nord-irlandez, James Chichester-Clark, baricadele ridicate la Belfast 
și Londonderry în cursul recentelor tulburări dintre comunitățile pro
testantă și catolică nu au fost încă înlăturate. O întrevedere care a 
avut loc duminică între comandantul trupelor britanice, generalul lan 
Freeland, și liderii minorității catolice s-a soldat cu un nou impas, 
deoarece aceștia din urmă nu au putut fi convinși că situajia actuală 
ar permite înlăturarea baricadelor. Ei cer adoptarea în prealabil a 
unor măsuri de securitate, printre care neutralizarea poliției auxiliare 
înarmate, considerînd ca nesatisfăcătoare rezultatele recentelor tra
tative dintre James Callaghan și Chichester Clark. Fotografia redă un 
aspect din timpul unei recente demonstrații care a avut loc la Londra 
în sprijinul reglementării situației din Irlanda de nord.

Semnarea Tratatului

de comerț și navigație 
dintre România și Japonia

TOKIO 1. — Corespondentul Ager
pres, Florea Țuiu, transmite : In 
prima zi a vizitei sale oficiale în 
Japonia, ministrul comerțului exte
rior al României, Cornel Burtică, a 
avut o întrevedere cu ministrul de 
externe japonez, Kiichi Aichi. După 
un schimb de vederi asupra rela
țiilor economice și comerciale bila
terale, în clădirea Ministerului de 
Externe a avut loc ceremonia sem
nării de către’cei doi miniștri a Tra
tatului de comerț și navigație dintre 
România și Japonia.

Cu prilejul semnării tratatului, 
purtătorul de cuvînt. al Ministerului 
de Externe japonez a Informat pe 
ziariști că „prin acest tratat cele 
două guverne au convenit să-și acor
de reciproc clauza națiunii celei mal

favorizate în probleme de interes 
comun, cum sînt taxele vamale, 
problemele de navigație, călătoriile' 
și protecția persoanelor și a proprie
tăților".

După-amiază, 
avut convorbiri 
nez al industriei 
rior, Masayoshi 
luției de pînă 
economice și 
japoneze și a posibilității dezvoltă
rii lor pe viitor.

In aceeași zi, ministrul român al 
comerțului. exterior s-a întîlnit cu 
președinții unor mari companii in
dustriale și‘ financiare. ' ' f

Seara, ministrul de externe japo
nez, Kiichi Aichi, a oferit un dineu 
în cinstea oaspetelui român în sa
loanele hotelului New Otani.

Cornel Burtică a 
cu ministrul japo- 
și comerțului exte- 
Ohira, asupra evo- 
acum a relațiilor 
comerciale româno-

PNOM PENH 1 (Agerpres). — 
La 30 august, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, 
a primit pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pnom 
Penh, Vasile Gîndilă, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din Cambod
gia. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială. Ambasadorul 
român a făcut, de asemenea, vizite 
de rămas bun prințului Norodom 
Phurissara, ministrul afacerilor 
externe, prințului Norodom Kan- 
tol și altor oficialități cambodgie
ne. Prințul Norodom Phurissara a 
oferit un dineu la Palatul guver
namental în cinstea ambasadorului 
român.

Președintele 
Svoboda 

în R. P. Polonă
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Ludvik Svoboda, a so
sit luni la Varșovia, într-o vizită 
de prietenie. Președintele Svoboda 
este însoțit de Martin Dzur, mi
nistrul apărării naționale, și de 
alte persoane oficiale.

Președintele R.S. Cehoslovace a 
avut convorbiri cu Vladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și cu președintele Consi
liului de Stat, Marian Spychalski.

Trei decenii 
de la izbucnirea 
celui de-al doilea 

război mondial
Mitingul de ia Varșovia
VARȘOVIA 1 — Corespondentul 

Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
La 1 septembrie a fost comemorată 
împlinirea a 30 de ani de la atacul 
trupelor hitleriste asupra Poloniei și 
de la începerea celui de-al doilea 
război mondial.

La mitingul care a avut loc la 
Varșovia, în piața orașului vechi, au 
luat parte Wladyslaw Gomulka, Ma
rian Spychalski, Josef Cyrankiewicz 
și alți conducători de partid și de 
stat polonezi, precum și președintele 
Cehoslovaciei, Ludvik Svoboda, aflat 
la Varșovia într-o vizită de priete
nie.

Marian Spychalski șl Ludvik Svo
boda au rostit cuvîntări, în care s-au 
referit la evenimentele de acum trei 
decenii și la consecințele lor pentru 
cele două popoare și pentru întreaga 
omenire.

★
în memoria celor dispăruți sire

nele fabricilor varșoviene. au sunat 
timp de două minute, iar circulația 
s-a oprit în acest timp. Seara, în 
piețele publice din Varșovia au fost 
prezentate filme documentare și 
scurt metraje despre evenimentele 
anului 1939. în sala de expoziții „Za- 
chenta" și la muzeul armatei polo
neze au fost deschise expoziții o- 
glindind lupta eroică a locuitorilor 
Varșoviei în cel de-al doilea război 
mondial.

Declarația Consiliului Păcii 
din R. D. Germană

BERLIN 1 (Agerpres). — Consiliul 
Păcii, din. R.D, Germană a dat pu
blicității ’ o declarație în care sub
liniază necesitatea asigurării pe con
tinentul european a securității și co
laborării între state bazată pe ega
litatea în drepturi.

î r s
*

lUllliZ-cLLU L11U1 UU ,
către secretarul de presă al preșe- ) 
dinției, reuniunea ministerială care 
a aprobat Actul instituțional nr. 12 
ar fi fost convocată chiar de pre
ședintele Costa e Silva (fără însă 
să poată participa la ea, aflîndu-se 
în palatul Laranjeiras, bolnav). 
Reuniunea a avut loc la Ministerul 
Forțelor Terestre, a durat 40 de 
minute și a fost prezidată de mi
nistrul marinei, Rademaker. Au 
luat parte toți miniștrii guvernului, 
iar accesul ziariștilor a fost inter
zis.

în afară de închiderea băncilor și 
ailor instituții financiare, decretată 
ieri, celelalte sectoare își desfășoară 
activitatea normal. Domnește însă 
un climat de expectativă privind ur
mătoarele măsuri ce ar putea fi a- 
doptate de triumviratul militar care 
a preluat prerogativele preziden
țiale.Conferința anuală a Congresului sindicatelor britanice

LONDRA 1 (Agerpres) — Luni s-a 
deschis la Portsmouth conferința a- 
nuală a Congresului sindicatelor bri
tanice (T.U.C.). Participă 1 000 de de
legați reprezentînd peste 155 de mari 
organizații sindicale. In ședința de 
deschidere a luat cuvîntul primul 
ministru, Harold Wilson, care a adre
sat sindicatelor apelul de a accepta 
noi măsuri de austeritate în vederea 
redresării situației economice a Ma
rii Britanii. El a amintit totodată 
angajamentul din luna iunie al Con
siliului general al T.U.C. de a re
glementa problema „grevelor ilegale".

Pe de altă parte, la Portsmouth a 
fost dat publicității raportul anual al 
Partidului laburist britanic, în care, 
■printre altele, se relevă, reduce
rea numărului membrilor _ Con
gresului sindicatelor britanice 
(T.U.C. de la 5,5 milioane în 
1967 la 5,4 milioane în 1968. Această 
tendință este considerată drept în
grijorătoare, deoarece T.U.C. repre
zintă, în mod tradițional, principa
lul sprijin al Partidului laburist. Cer
curile politice britanice amintesc cu 
acest prilej că nemulțumirea sindica
telor față de politica economică a 
Partidului laburist este în creștere.

agențiile de presă transmit

La magazinul „Melodia* din Moscova s-a deschis „Decada discului româ- 
* nesc*.

Știrea arestării unor ofițeri, printre 
care se află și doi generali, a dat naș
tere la diverse speculații, menționează 
A.P., dar guvernul le-a dezmințit, 
subliniind că situația din țară este 
normală.

0 „masă rotundă" po- 
lono-suedeză, a avut loc la 
Varșovia. Delegația poloneză a fost 
condusă de deputatul Ryszard Pos- 
pieszynski, iar cea suedeză de depu
tatul Yngve Moller. în cursul întîl- 
nirii, au fost discutate probleme refe
ritoare la situația politică internațio
nală și relațiile bilaterale dintre cele 
două țări. O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor securității euro
pene și dezvoltării legăturilor politice, 
economice, culturale dintre Polonia și 
Suedia.

Kim Ir Sen, secrelar general al

50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din 
Statele Unite s au împlinit h i 
septembrie. Pentru a marca această 
dată în această lună, în numeroase 
orașe americane, vor avea Ioc adunări 
festive și mitinguri de masă.

Șohinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, în- 
tr-un interviu acordat ziarului pakista
nez „The Dawn" — s-a pronunțat în 
favoarea restabilirii drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze la 
O.N.U., relatează agenția Reuter.

Delegația coaliției elec
torale „ficțiunea pentru pro
gresul democratic"din R F • 
Germaniei, în frunte cu Amo Behrisch, 
membru al conducerii coaliției, și-a 
încheiat vizita în R. P. Polonă. Dele
gația a purtat convorbiri cu conducă
tori ai Frontului Unității Poporului, 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
cu deputați ai Seimului polonez. în 
timpul convorbirilor s-a relevat coinci
dența punctelor de vedere ale celor 
două părți cu privire la aprecierea 
situației din R. F. a Germaniei și lă 
condițiile care trebuie îndeplinite pen
tru normalizarea relațiilor dintre Po
lonia și R.F.G.

Guvernele R.P.D. Coreene 
și Republicii Cuba au semnat 
luni la Phenian un acord cu privire la 
colaborarea economică și tehnică între 
cele două țări, anunță agenția A.C.T.C. 
în aceeași zi, președintele Cabinetului 
de Miniștri, Kim Ir Sen, a primit dele
gația guvernamentală cubană, partici
pantă la tratativele care au precedat 
semnarea acordului.

După vizita făcută în 
R.S.F. Iugoslavia,Timar Ma^. 
vicepreședinte al guvernului R. P. 
Ungare, s-a reîntors în țară. La sosire, 
el a făcut o declarație presei, în care 
a relevat că, în cursul convorbirilor 
pe care le-a avut în Iugoslavia, s-a 
reliefat posibilitatea dezvoltării în con
tinuare a relațiilor economice bilate
rale. Schimburile comerciale dintre 
cele două țări, a arătat el, au crescut 
anul trecut cu 12 la sută și vor ajun
ge, în curînd, la suma de 100 mi
lioane de dolari.

Arestarea unui alt ofițer 
al armatei venezusiene, 41 
cincilea în ultimele zile, a fost anun
țată de agenția Associated Press. Mi
nisterul Apărării a comunicat că ares
tările au fost efectuate pentru asigu
rarea „disciplinei interne a armatei".

Cel mai mare post de tele
viziune din Japonia „NHK" a 
transmis luni o emisiune con
sacrată manifestărilor de la 
București prilejuite de sărbă
torirea unui sfert de veac de 
la eliberarea României. Au 
fost redate imagini de la se
siunea jubiliară a Marii Adu
nări Naționale. Televiziunea 
japoneză a prezentat apoi noul 
aeroport internațional Oto- 
peni, expoziția „România 1969".

Premierul Consiliului de 
Stat Ciu En-lai a primit luni mi
siunea guvernamentală zambiană de 
bunăvoință în frunte cu Sikota Wina, 
ministrul informațiilor și radiodifuziu
nii, anunță agenția China Nouă.

Primul ministru al Soma
liei, Ibrahim Egal, a declarat că re
giunea de nord-est a țării a fost grav 
afectată de secetă și că peste o jumă
tate de milion de oameni, în majori
tate nomazi, se află într-o situație 
disperată.

Uraganul „Camille" - se 
arată într-un raport al Crucii Roșii, a 
cauzat moartea a cel puțin 139 de per
soane numai în statul Louisiana 
(S.U.A.). Alte 76 de persoane sînt date 
dispărute, iar aproximativ 4 500 au fost 
rănite.

Vicecancelarul și minis
tru al afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, 
aflat într-o vizită oficială la Roma, a 
avut luni întrevederi cu ministrul afa
cerilor externe al Italiei, Aldo Moro. 
în aceeași zi, el a fost primit de pre
ședintele republicii, Giuseppe Sara- 
gat. După cum menționează agenția 
ANSA, problemele discutate de minis
trul vest-german la Roma se referă 
la lărgirea Pieței comune, relațiile Est- 
Vest, precum și la relațiile dintre cele 
două țări.

C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit delegația 
Partidului Comunist din Statele Unita 
ale Americii. condusă de John Pittman, 
membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului National al Partidului Co
munist din Statele Unite, care face o 
vizită prietenească în R.P.D. Coreeană.

Mari inundații s-au produs fa 
regiunea de est a Pakistanului. Pînă în 
prezent și-au pierdut viața 20 de per
soane. Mii de case au fost avariate 
sau distruse ca urmare a revărsării 
apelor. Potrivit ultimelor informații, a- 
proape jumătate din regiunea estică a 
Pakistanului a fost afectată de inun
dații.

Ediția de toamnă a Tîrgului 
internațional de la Leipzig

LEIPZIG 1 (Agerpres). — La 
Leipzig s-a deschis Tîrgul in
ternațional de toamnă. La 
deschidere au fost prezenți 
Walter Ulbricht, prim-secretai 
al C.C. al P.S.U.G.,' președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și alți conducători de 
partid și de stat.

Au fost de. față Ion Cîmpea- 
nu, adjunct al ministrului co
merțului exterior al Republi
cii Socialiste România, Victor

ionescu, președintele Camerei 
de comerț, Nicolae Ghenea 
ambasadorul României în R.D. 
Germană.

La ediția din acest an a tîr
gului, amenajat pe o supra
față de peste 200 000 metri 
pătrați, expun 6 500 de firme 
și întreprinderi din 55 de țări.

Pavilionul României ocupă 
o suprafață de 1 200 mp, dublă 
(ață de ediția din toamna anu
lui 1968. 10 firme de comerț 
exterior expun produse chi
mice, mașini de prelucrarea 
lemnului, mijloace de trans
port, mobilă, textile și altele.

Cunoscutul ziarist ame
rican Drew Pearson a de
cedat luni,în vîrstă de 71 de an|» 
la spitalul Universității „George Wa
shington" în urma unui atac de cord.

Ziua mineruluis a sărbătorit 
duminică în Bulgaria.

Orchestra „Academica" 
a Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“ din București, a susținut simbătă 
seara în marea sală de concerte a mu
nicipalității din Kassel (R. F. a Ger
maniei), un concert, care s-a bucurat 
de un strălucit succes. Înainte de în
ceperea concertului, consilierul muni
cipal Wolfgang Becker a evocat legă
turile prietenești care unesc orașele 
înfrățite Kassel și Brăila.

La șantierele navale din 
Split (Iugoslavia), a fost lansat tancul 
„Nikolas Bartașvili" cu un deplasament 
de 20 800 tone, primul din cele 10 
tancuri comandate de Uniunea So
vietică la șantierul respectiv.

Șeful regimului de la Sai
gon, Seneridul Nguyen Van Thieu, 
a acceptat luni componența noului gu
vern format de generalul Tran Thien 
Khiem, care cumulează și funcția de 
ministru de interne. în noul guvern, 
generalul Nguyen Van Vy a fost men
ținut în funcția de ministru al apărării, 
iar portofoliul Ministerului de Externe 
a fost atribuit lui Tran Van Lam. Nu
mirea lui Tran Van Lam la Ministe
rul de Externe, remarcă observatorii 
politici, pare să indice că politica ex
ternă a Vietnamului de sud și poziția 
sa față de negocierile de la Paris nu 
vor suferi nici o schimbare în lunile 
următoare.
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