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încetarea din viață a tovarășului 

HO SI MIN

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat

Telegramă

al Republicii Socialiste

România,
Nicolae Ceaușescu, in Iran

Sosirea la Persepolis

Mesajul 
de pace 

si colaborare 
adus poporului 

iranian

la Persepolis, Shiraz 

și Isfahan

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM 

COMITETULUI PERMANENT 
AL ADUNĂRII NAȚIONALE 

A REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM 
COMITETULUI CENTRAL

AL FRONTULUI PATRIEI DIN VIETNAM
HANOI

In 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 exprimăm dv., întregu
lui popor vietnamez profunde sentimente de compasiune și cele mai 
sincere condoleanțe pentru greaua pierdere suferită prin încetarea din 
viață a tovarășului Ho Și Min, fiu credincios și eminent conducător al 
clasei muncitoare și poporului vietnamez, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Republicii 
Democrate Vietnam.

întreaga viață a tovarășului Ho Și Min a fost închinată cu devota
ment nețărmurit luptei pentru eliberarea socială și națională, pentru 
progresul și fericirea poporului vietnamez. De numele și activitatea lui 
Ho Și Min sînt strîns legate crearea partidului revoluționar al clasei mun
citoare, scuturarea jugului colonialist, făurirea și dezvoltarea Republicii 
Democrate Vietnam, marile succese obținute de poporul vietnamez în 
opera de edificare a orînduirii socialiste, în lupta dreaptă împotriva agre
siunii imperialismului american, pentru respectarea dreptului său sacru 
de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară, pentru apă
rarea independenței patriei.

Fruntaș de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, al mișcării de eliberare națională, tovarășul Ho Și Min a militat 
neobosit pentru întărirea unității și solidarității internaționaliste a țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste în 
lupta pentru libertatea și independența popoarelor, pentru triumful 
ideilor marxism-leninismului, al năzuințelor de progres și pace ale în
tregii omeniri.

Luînd parte la marea durere pe care o încercați, pe deplin solidari 
cu lupta eroicului dv. popor, ne exprimăm profunda convingere în 
victoria deplină a acestei lupte, în înfăptuirea idealurilor de socialism 
și democrație, libertate și suveranitate, unificare a țării și pace, că
rora tovarășul Ho Și Min le-a consacrat întreaga energie și capacitate 
creatoare pînă în ultima clipă a vieții sale.

Figura luminoasă a prietenului și tovarășului Ho Și Min va ră- 
mîne totdeauna neștearsă în amintirea comuniștilor, a întregului popor 
român.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general al Partidului Președintele Consiliului

Comujxist- Român, de Miniștri al Republicii
Președintele Consiliului Socialiste România

de Stat al Republicii Socialiste
România

DIN ADiNCUL INIMII, 
ALĂTURI DE POPORUL 

VIETNAMEZ

Comunicatul special al C. C. 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam, al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R. 0. Vietnam, 

al Consiliului de Miniștri 
al R.D. Vietnam si al Prezidiului C.C.>

al frontului Patriei din Vietnam

CORESPONDENȚA 
DE LA GEORGE-RADU 

CHIROVICI 
ȘI NICOLAE POPOVIC!

Acum, cînd aștern pe hîrtie 
aceste rînduri, sub noi se des
fășoară în vaste panorame 
peisajul Iranului central. A- 
vionul a părăsit doar de cîte- 
va minute aeroportul Shiraz.

Dacă în cursul zilei de ieri 
iluștrii vizitatori ai Iranului, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția, Elena Ceaușescu, îm
preună cu persoanele oficiale 
care îi însoțesc, au cunoscut 
Iranul industrial și Iranul 
folcloric, în cursul zilei de as
tăzi vizita a continuat cu o 
incursiune în trecutul înde
părtat al țării gazdă; s-au vi
zitat vestigiile străvechii ca
pitale a Persiei. De două mi
lenii și jumătate, Persepolis, 
istorie pietrificată, înfruntă

(Continuare în pag. a Hl-a)

TEHERAN 4. — Trimișii spe
ciali, Nicolae Ionescu și Paul Fi- 
nanțu, transmit: Continuîndu-și 
vizita în Iran, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, au 
făcut, joi, o călătorie la Persepo
lis și Shiraz.

Părăsind în cursul dimineții Te
heranul, oaspeții români au ple
cat, la bordul unui avion special, 
spre Shiraz. De-a lungul celor a- 
proape 1 000 km care despart capi
tala de orașul care a dăruit ome
nirii doi din cei mai mari poeți ai 
săi, Saadi și Hafiz, peisajul se me
tamorfozează continuu. Zăpezile 
veșnice dăltuite pe vîrful Dama- 
vandului rămîn în urmă. Treptat, 
se dezvăluie privirilor un platou 
arid, lipsit de vegetație, dar, a- 
proape de ținta călătoriei, peisajul 
se schimbă din nou : o întindere 
fertilă, împrejmuită de dealuri 
verzi, crînguri umbroase, grădini 
de trandafiri, chiparoși, arbori de 
Iudeea — printre care își face a- 
pariția, împodobit cu minaretele 
zvelte ale moscheilor și cu nu
meroase cupole verzi, Shiraz-ul.

Pe aeroportul orașului, împodo
bit cu drapelele de stat ale celor 
două țări, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și so
ția, însoțit de Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului

exterior, și de membrii misiunii de 
onoare iraniene, acreditate pe lin
gă șeful statului român, sînt în- 
tîmpinați de guvernatorul general 
al provinciei Fars, Bacher Pirniya, 
de comandantul corpului 3 al ar
matei iraniene, generalul locote
nent N. Nimbasian, de primarul 
Shirazului, Safai, și de alte oficia
lități.

După prezentarea onorurilor de 
către compania militară aliniată pe 
aeroport și intonarea imnurilor na
ționale ale României și Iranului, 
oaspeții români iau loc la bordul 
unui elicopter cu care se îndreaptă 
spre Persepolis.

Vestigiile somptuoaselor palate 
de la Persepolis, construite de Da
rius I în preajma anului 500 înain
tea erei noastre, cărora li s-au a- 
dăugat alte monumente ridicate de 
succesorii lui, constituie un. inesti
mabil tezaur, numărîndu-se printre 
primele manifestări artistice de 
amploare ale celui dintîi imperiu 
din lume.

Ruinele Persepolisului sînt o a- 
devărată carte de istorie, scrisă în 
piatră.

Oaspeții români sînt conduși pe 
scara monumentală care duce în 
incinta marilor palate din ansam
blul arheologic Persepolis.

Sînt vizitate pe rînd sala celor 
100 de coloane, ruinele bibliotecii, 
Poarta' tui Xerxes și alte vestigii, 
constituind fiecare o operă de artă.

(Continuare în pag. a III-a)

Comuniștii, întregul popor român 
au aflat cu sentimente de adîncă du
rere și compasiune vestea încetării din 
viață a tovarășului Ho Și Min, pre
ședintele Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam. Figură luminoasă de luptător, 
revoluționar, înflăcărat patriot și in
ternaționalist, tovarășul Ho Și Min și-a 
închinat viața — din fragedă tinerețe 
și pînă în pragul vîrstei de 80 de ani 
— eroicei lupte pentru eliberarea na
țională și socială a poporului vietna
mez de sub jugul colonial-imperialist, 
pentru construirea socialismului în 
Republica Democrată Vietnam, res
pingerea agresiunii americane în Viet
nam și victoria deplină a aspirațiilor 
naționale de unitate și progres. Tova
rășul Ho Și Min și-a cîștigat încre
derea, prețuirea și dragostea nețărmu
rită a națiunii vietnameze datorită 
abnegației, fermității, dăruirii de sine 
cu care și-a pus puterea de muncă 
și de creație, experiența de luptă în 
slujba poporului, a intereselor funda
mentale ale acestuia, în slujba înfăp
tuirii unei patrii libere, independente 
și suverane pe pămîntul Vietnamului.

Născut la 11 mai 1890, Ho Și Min 
a lucrat ca docher și marinar pe dife
rite vase aparținînd unor companii 
franceze și engleze, cunoscînd astfel 
din adolescență exploatarea maselor 
muncitoare, sub regimul colonial. 
Înrolîndu-se de pe atunci în mișcarea 
de eliberare, devine cunoscut sub nu
mele de Nguyen Ai Quoc, ceea ce în
seamnă Nguyen Patriotul.

Ho Și Min este, împreună cu alți 
tovarăși de luptă, fondatorul Partidu
lui Comunist din Indochina, în pre
zent Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam,

în ajunul celui de-al doilea război 
mondial, sub conducerea sa își string

rîndurile forțele patriotice, hotărîte 
să înlăture dominația colonială și apoi 
pe cotropitorii japonezi ; astfel, ia 
ființă Frontul democratic de luptă 
pentru independența Vietnamului 
(Viet Min), al cărui președinte devine 
Ho Și Min.

Războiul greu și istovitor de rezis
tență anticolonială a culminat cu insu
recția armată victorioasă din august 
1945, formarea guvernului provizo
riu și proclamarea Republicii Demo
crate Vietnam. în semn de prețuire și 
încredere, președinte al republicii a 
fost ales tovarășul Ho Și Min, care a 
deținut neîntrerupt acest înalt post 
pînă la sfîrșitul vieții.

Aniversarea — acum cîteva zile — 
a 24 de ani de la proclamarea repu
blicii a prilejuit un bogat bilanț al 
realizărilor obținute de poporul Re
publicii Democrate Vietnam, în făuri
rea vieții noi, în ridicarea nivelului ma
terial și cultural al populației, în opera 
de construire a socialismului. Toate 
aceste realizări sînt strîns legate de 
numele tovarășului Ho Și Min, de ac
tivitatea desfășurată de el în fruntea 
partidului și statului.

Această operă constructivă s-a des
fășurat în condiții neasemuit de grele; 
poporul vietnamez, sub conducerea lui 
Ho Și Min, și-a apărat cu eroism li
bertatea și independența, mai întîi îm
potriva războiului agresiv impus de 
colonialiști tinerei republici, iar apoi 
— la scurtă vreme după încheierea 
acordurilor de la Geneva din 1954 — 
împotriva agresiunii imperialiste a 
Statelor Unite. Ridicîndu-se cu hotărî- 
re la luptă, poporul vietnamez a înscris 
glorioase pagini de abnegație, eroism 
și vitejie, în respingerea agresiunii, a 
obținut strălucite victorii pe plan mili-

(Continuare în pag. aV-a)

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN S.U.A.
Vă adresăm sincere felicitări cu prilejul celei de-a 50-a aniversări 

a creării partidului dumneavoastră.
Urăm Partidului Comunist din S.U.A. noi succese în activitatea sa 

consacrată luptei pentru triumful cauzei păcii, democrației și socia
lismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎN PAG. A V-A

Premiile 
Concursului 
internațional 

de folclor 
„România ’69“

1
Din partea Ambasadei

R. D. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. transmite :

Comitetul Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, Co
mitetul Permanent al Adunării Na
ționale a R.D. Vietnam, Consiliul 
de Miniștri al R.D. Vietnam, Pre
zidiul Comitetului Central al Fron
tului Patriei din Vietnam anunță 
cu profundă durere întregul partid 
și întregul popor că tovarășul Ho 
Și Min, președintele Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele R.D. 
Vietnam, a încetat din viață la 3 
septembrie 1969, la ora 9,47 dimi
neața, în vîrstă de 79 de ani, în 
urma unei crize cardiace subite și 
foarte grave.

în tot cursul bolii sale, conducă
torii partidului și statului nostru 
au vegheat zi și noapte asupra să
nătății sale și au desemnat un co
lectiv de profesori și doctori în 
medicină conipetenți, care au dis
pus de toate mijloacele necesare și 
au încercat prin toate mijloacele 
să-1 vindece. Am făcut cele rini 
mari eforturi, hotărîți să-l vinde
căm cu orice preț, fără a reuși 
însă, din cauza vîrstei sale înain
tate și a gravității bolii: președin
tele ne-a părăsit pentru totdeauna.

Președintele Ho Și Min a fost 
marele conducător stimat și vene
rat al clasei muncitoare și al între
gului nostru popor. El și-a consa
crat întreaga viață cauzei revolu
ției, cauzei poporului și cauzei pa
triei, el a întemeiat Partidul Co
munist din Indochina, care astăzi 
este Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam, a întemeiat Frontul Na
țional Unit și Armata Populară din 
Vietriam, a organizat și condus re
voluția victorioasă din august și a 
creat Republica Democrată Viet
nam. El a condus poporul în rezis
tența împotriva colonialiștilor fran
cezi, în trecut, și în rezistența ac
tuală împotriva imperialiștilor a- 
mericani, pentru eliberarea Sudu
lui, apărarea Nordului, pentru re- 
unificarea pașnică a țării, acțiuni 
care au înregistrat succese deose
bit de glorioase pe calea cuceririi 
independenței naționale, a demo
crației populare și socialismului.

Președintele Ho Și Min a fost un 
luptător ferm și strălucit al miș
cării comuniste internaționale, un 
prieten apropiat al popoarelor lumii 
în lupta pentru independență si li
bertate. De mai bine de o jumătate 
de secol, numele său, virtutea sa și

opera sa revoluționară sînt strîns 
legate de viața și lupta poporului 
vietnamez. Dispariția sa constituie 
o pierdere extrem de mare pentru 
partidul nostru și poporul nostru.

Pentru a cinsti memoria pre
ședintelui Ho Și Min și pentru a-i 
exprima recunoștința noastră, Co
mitetul Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, Comite
tul. Permanent al Adunării Națio
nale, Consiliul de Miniștri al R.D. 
Vietnam și Prezidiul Comitetului 
Central al Frontului Patriei din 
Vietnam, întruniți în sesiune co
mună extraordinară, au hotărît ur
mătoarele :

1. Organizarea funeraliilor națio
nale ale președintelui cu ceremo
nialul cel mai solemn al țării 
noastre ;

2. întregul partid, toate forțele 
armate și întregul popor din Viet
nam vor purta doliu timp de 7 zile, 
de la 4 pînă la 10 septembrie 1969 ;

3. Comitetul Central al partidu
lui, Comitetul Permanent al Adu
nării Naționale, Consiliul de Mi
niștri și Prezidiul Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei vor orga
niza o ceremonie solemnă în me
moria președintelui ;

4. Desemnarea unui Comitet de 
Stat însărcinat cu funeraliile na
ționale ale președintelui și compus 
din conducătorii cei mai înalți ai 
partidului, ai statului, ai Frontului 
Patriei din Vietnam și ai organiza
țiilor de masă.

în aceste zile de grea încercare, 
Comitetul Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, Co
mitetul Permanent al Adunării Na
ționale, Consiliul de Miniștri și Pre
zidiul Comitetului Central al Fron
tului Patriei adresează un apel tu
turor membrilor partidului, tuturor 
forțelor armate și întregului popor, 
cerîndu-le să-și traducă durerea în 
acte revoluționare, să-și strîngă 
rîndurile și să-și consacre toate for
țele morale și materiale mare! 
cauze : înfrîngerea agresorilor ame
ricani, eliberarea Sudului, con
struirea cu succes a socialismului în 
Nord, realizarea nobilei aspirații a 
președintelui, aceea de a construi 
un Vietnam pașnic, reunificat, inde
pendent, democratic, prosper și pu
ternic.

Numele și spiritul marelui Ho Și 
Min vor rămîne pentru totdeauna 
în inimile noastre ! Opera sa revo
luționară va fi continuată și dusă 
neabătut la bun sfîrșit I

Ambasada Republicii Democrate 
Vietnam acreditată în Republica 
Socialistă România anunță cu cea 
mai profundă durere că la data de 
3 septembrie a. c., ora 9,47 (ora 
Hanoiului) a încetat din viață to
varășul Ho Și Min, președinte al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, pre

ședinte al Republicii Democrate 
Vietnam.

O carte de condoleanțe va fi des
chisă la Ambasada Republicii De
mocrate Vietnam din București, str. 
Grigore Alexandrescu nr. 86, în- 
cepînd de la 5 septembrie pînă la 
9 septembrie a.c., în fiecare zi, între 
orele 9—12 și 14—16.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI CELOR CE 
MUNCESC DIN VIETNAM

COMITETUL PERMANENT AL ADUNĂRII NAȚIONALE 
A R. D. VIETNAM

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL R. D. VIETNAM 
PREZIDIUL C. C. AL FRONTULUI PATRIEI DIN VIETNAM 

Hanoi, 4 septembrie 1969.
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(FAPTUL Statul plătește ÎN VÎNZARE Tolerarea

în sos picant
Uneori, chiar cei chemați să 

curme ilegalitățile comit abu
zuri și nereguli. Este și cazul lui 
Ion Dandeș și Vasile C. Ursa- 
che, revizori contabili de la U- 
niunea județeană a cooperative
lor de producție Galați. Respec
tivii au fost în control timp de 
cîteva zile în comuna Moscu. 
Au verificat scriptele coopera
tivei, au descoperit cîteva nere
guli și intransigenți — cum sînt 
funcționarii de stat — au propus 
măsuri severe. Cînd să plece, 
și-au amintit de gazdă, Arghira 
Palade. Ca oameni „cinstiți" au 
plătit-o— în natură, pontînd-o 
fictiv, în statele unei brigăzi, cu 
27 de zile muncă. Probabil în 
amintirea gustoaselor bucate pe 
care le gătise. Cu alte cuvinte, 
ilegalitate în sos picant ! Acum 
urmează măsurile. In nota so
sului. Adică, ...ardeiate !

-------------- y - - , -

„Fumați ? Vă privește, 
nu ne otrăviți și pe noi". Este 
avertismentul pe care 
nostru l-a lansat in urmă cu 
multă vreme, in numele unei 
cauze social-generale. Prin co
respondențele lor, mulți, foarte 
mulți cetățeni ne-au asigurat 
de sprijinul lor. Ca urmare, in 
multe instituții, localuri publice 
și birouri nu se mai fumează 
— decit in locuri special rezer
vate. Cu atît mai mult ne sur
prinde nota discordantă pe care 
o fac unii salariați aflați in e- 
xercițiul funcțiunii. Șoferi de pe 
autobuze fumează in autovehi
cul ; frizerul iți pufăie in nas. 
Pînă și personalul ambarcațiu
nilor de pe Herăstrău pufăie din 
pipe asemenea... căpitanului 
Cook. Păcat că o dorință, de 
mulți exprimată, se transformă 
in fum.

dar

ziarul

Dispreț față 
de sesizări

Cetățeanul se adresează insti
tuției cu toată încrederea. Un 
drept, un păs, o rezolvare. Știe, 
din experiența acestor ani, că 
funcționarul de stat dovedește 
solicitudine. Așa a procedat și 
Marin Gheorghița din Crovu-O- 
dobești (Dîmbovița). Și-a întoc
mit actele de pensionare și le-a 
trimis, spre rezolvare, oficiului 
județean de prevederi sociale. 
In documente scrie limpede că 
a fost în cîmpul muncii 12 ani, 7 
luni și 15 zile. Iată însă că din 
aprilie primește mereu decizii 
greșite. Se afirmă că... n-are 
vechimea de 5 ani, în muncă ! 
Cum a lucrat funcționarul res
pectiv — frunzărind actele ? 
N-a avut măcar răbdarea să ci
tească adeverințele femeii 7 
Greu de imaginat un asemenea 
dispreț față de solicitările u- 
nui cetățean ! Dispunem și de 
alte dovezi care demonstrează 
că unii funcționari citesc super
ficial, în diagonală, sesizările 
cetățenești. Cu asemenea vechi 
metehne se vor exclude ei în
șiși din rîndurile funcționarilor.

14 persoane 
rănite!

Pe șoseaua Bîrlad-Ciocanl, la 
km 13, s-a produs un grav ac
cident de circulație. Conducăto
rul auto Ion Rață, conducea au
tocamionul 21 Vs 284 (proprie
tatea autobazei 5 Bîrlad). Fusese 
repartizat să transporte cereale. 
Neglijîndu-și sarcinile, șoferul 
auto a suit în camion aproxima
tiv 40 de persoane. (Se înțelege, 
fără forme legale). Fiind sub 
influența alcoolului și mergînd 
cu viteză excesivă, a răsturnat 
camionul. în urma accidentu
lui au fost rănite 14 persoane, 
înspăimîntat de fapta comisă, 
șoferul a abandonat mașina și 
răniții, fugind în pădure. Cu- 
rînd însă a fost descoperit șl 
arestat de un lucrător de mili
ție. Șoferul era și el accidentat 
(în prezent se află în spital). 
Un fapt reține atenția în mod 
special : îngăduința șefului de 
coloană. Știa de transportul 
clandestin de persoane : în ace
eași zi, șoferul respectiv a mai 
fost sancționat de două ori (!) 
de către organele de miliție, tot 
pentru transport ilegal de per
soane. Prin urmare, circula fără 
foaie de parcurs. Acum va par
curge un traseu „cu foaie". Iti
nerarul nu-i greu de ghicit : e 
același pentru toți contrave- 
nienții la legea circulației 1

La ordine!
Poate că actul în sine e ba

nal. Tot ce se poate. Insă din
colo de el, se deslușesc irespon
sabilitatea și abuzul. Lucrurile 
s-au petrecut la o cabană din 
„Cheile Dîmbovicioarei", seara 
la ora 22. Afară, cineva trăgea 
cu pușca : un foc, trei, cinci... 
Unul dintre turiștii treziți din 
somn a ieșit afară, admones- 
tîndu-1 pe necunoscutul care le 
strica liniștea. Ce a urmat ? In
dividul a ripostat violent, tră- 
gînd un foc în ușa cabanei ! La 
intervenția celor din cabană, a 
refuzat să se legitimeze. In 
schimb se cunoaște numele 
prietenului cu care se afla ală
turi (Ion Căruțașu, str. Eliade 
Rădulescu 34 — Buzău). Prin 
acesta, făptașul va fi repede 
identificat. De la un individ 
care trage cu arma în ușa u- 
nei case, la ce ne putem aș
tepta !

Rubrică realizată de s

Ștefan ZIDĂRIȚĂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii*

pentru oricine greșește ?
Vicii de fond care anihileazâ eficacitatea 

controlului bancar asupra activității economice
Colectivele întreprinderilor indus

triei republicane și locale din jude
țul Satu-Mare, angrenate puternia 
în activitatea generală de îndepli
nire a planului pe acest an, penulti
mul din cincinal, a prevederilor din 
Directivele Congresului al X-lea al 
P.C.R., au încheiat cele opt luni care 
au trecut din 1969, cu un bilanț eco
nomic bogat: s-au obținut peste sar
cinile de plan, la producția globală, 
Îjroduse în valoare de circa 55 mi- 
ioane lei. In această perioadă, spo

rul la producția marfă vîndută și în
casată se ridică la aproape 45 milioa
ne lei,'iar la export s-au livrat supli
mentar mărfuri în valoare de peste 
S3 milioane lei.

Așadar, rezultatele cantitative ale 
întreprinderilor sătmărene sînt su
perioare față deperioare față de anii precedenți! 
totuși, socotesc că aceste realizări 
puteau fi și mai bune, mai ales pe 
planul eficienței economice și finan
ciare. Nu putem fi împăcați cu ideea 
că ansamblul de sporuri cantitative 
ale producției nu are întru totul co
respondent în domeniul rentabilității 
și beneficiului, că unele comitete de 
direcție nu manifestă preocuparea 
cuvenită față de buna gospodărire a 
fondurilor materiale și bănești. Un 
indiciu, în acest sens, îl constituie 
valoarea mare a penalizărilor pe 
care Banca Națională este silită să 
le aplice. Dacă în primul Bemestru 
din anul trecut unitățile economise 
din județ au suportat dobînzi ban
care penalizatoare în valoare de 
circa 900 000 lei, în aceeași perioadă 
din anul curent valoarea acestor pe
nalizări s-a ridicat la aproape 1,6 
milioane lei. Tot în cursul primelor 
șase luni din acest an, la penaliză
rile amintite s-au mai adăugat și 
dobînzile pentru credite curente, în 
sumă de circa 1,8 milioane lei.

Diseeînd această stare de lucruri 
vom observa că nu este vorba de un 
accident financiar, ci de o situație 
care se menține de ani de zile, ge
nerată, în principal, de neglijențe și 
lipsă de răspundere din partea celor 
cărora statul le-a dat mandat să 
gospodărească creditele, valorile ma
teriale și patrimoniul întreprinderi
lor. Consecvent, pierderile financiare 
sînt determinate, în principal, de 
menținerea stocurilor supranormati
ve creditate și necreditate, de nume
roasele refuzuri de mărfuri din par
tea beneficiarilor, de neritmicitatea 
producției, de diversele imobilizări 
ale fondurilor materiale și bănești

Noutăți despre apariția și perpe
tuarea stocurilor supranormative nu 
putem înfățișa. Cît timp nu se 
va trece, fără menajamente, la apli
carea riguroasă a indicațiilor date de 
conducerea de partid, în privința în
tăririi răspunderii materiale, nu 
văd cum s-ar schimba substanțial 
această situație ; ea și pînă acum, 
vom asista ca spectatori doar la 
mici oscilații, în plus sau minus, ale 
valorii acestora. Dobînda bancară, în 
prezent, nu are puterea de a sen
sibiliza pe conducătorii de întreprin
deri ; ea are un rol și o pondere 
neînsemnată, deoarece procentual 
reprezintă extrem de puțin în cos-, 
turile producției, astfel că comite
tele de direcție au destule și largi 
posibilități pentru a le acoperi cu 
ușurință. Și nici o persoană din în
treprinderi sau ministere, implicată 
direct în apariția acestor neajunsuri, 
nu a resimțit nimic pe propriul bu
zunar. Atîta vreme cît orice pierdere 
se suportă de întreprinderi, adică de 
către stat, atîta. vreme cît nici un 
cadru cu muncă de răspundere nu a 
fost pus încă să plătească din veni
turile personale pentru neglijență și 
superficialitate, cei în culpă nu-și vor 
face prea serioase temeri și nu vor 
acționa cu hotărîre în vederea pre
venirii stocurilor supranormative.

Stocurile supranormative nu apar 
întâmplător, nu sînt o fatalitate. Le 
generează, în ultimă analiză, o se
rie de neajunsuri subiective — de 
la neconcordanțele dintre planurile 
de producție și de aprovizionare, 
modificările arbitrare ale unor sar
cini de plan, livrarea cu întârziere 
a materiilor prime și materialelor, 
pînă la diverse tertipuri birocratice
— bine cunoscute și, tocmai de a- 
ceea, pe deplin posibil de pre
întâmpinat. Ministerele și Departa
mentul aprovizionării din Comitetul 
de Stat al Planificării cunosc aceste 
neajunsuri; de multe ori, chiar aceste 
organe economice le provoacă, după 
oare lasă întreprinderile să se des
curce fiecare cum știe. Nu trebuie 
omis însă faptul că și unele comitete 
de direcție nu acordă prea mare a- 
tenție modului în care evoluează su- 
prastocarea în unitățile industriale. 
Chiar se decretează : aceasta e trea
ba celor de la aprovizionare...

Ce fac, în acest caz, cei de la apro
vizionare ? Se străduiesc din răspu
teri să aducă, în plus, peste consu
murile necesare, reale, materii pri
me și materiale, în condițiile cînd 
în magaziile întreprinderilor încă 
mai zac, din anii trecuți, bunuri de 
acest fel în stocuri supranormative. 
De exemplu, cunoscuta uzină con
structoare de mașini „Unio" și-a 
strîns „acasă" pînă la mijlocul lunii 
august, peste necesar, materii prime 
și materiale în valoare de circa 12 . 
milioane lei, iar combinatul „1 Mai"
— de 6,5 milioane lei. Asistăm, pe 
de o parte, la „goana" după stocuri 
(pentru a nu... suferi producția), 
cheltuindu-se mari sume de bani și 
utilizîndu-se în acest scop C.F.R.-ul, 
mijloacele auto, tot ce poate trans
porta materii prime și materiale. Pe 
de altă parte, în același timp, emi
sarii întreprinderilor în cauză aleargă 
prin toată țara după clienți dispuși 
să le cumpere marfa de care nu mai 
au nevoie. „Unio" și combinatul „1 
Mai", în șapte luni din acest an, au 
vîndut astfel de disponibilități .în va
loare de circa 7,5 milioane lei. Este 
bine, totuși, că se întîmpla și așa, 
deoarece în alte unități, cum ar fi 
„Crasna“-Carei, stocurile supranor
mative se lichidează extrem de greoi.

Comisia economică a comitetului 
județean de partid 
acțiune în vederea 
lichidării stocurilor 
In primul semestru 
cate materii prime

a inițiat o largă 
identificării și 
supranormative. 
au fost valorifi- 
și materiale în 

sumă de circa 24 milioane lei. S-au 
făcut și o serie de renunțări la a- 
provizionarea unor materii prime și 
materiale, care însumează aproape 
13 milioane lei. Paradoxal, . însă, 
comparativ cu data de 1 ianuarie a.c., 
în primul semestru din acest an va
loarea stocurilor supranormative 
întreprinderile județului a crescut 
circa 7 milioane lei.

O vină pentru menținerea unei

în 
cu

a-

Ananie POTR.A 
directorul Sucursalei județene 
Satu-Mare a Băncii Naționale

semenea situații poartă, după eum 
spuneam, ministerele economice. Fo
rurile de resort din Ministerul Indus
triei Ușoare să nu-și mai aducă a- 
minte că la fabrica „Solidaritatea" 
din Satu-Mare stau imobilizate de 
peste doi ani piese de schimb in va
loare de aproape 500 000 lei? Au ui
tat, oare, specialiștii Ministerului E- 
conomiei Forestiere de prejudiciile 
ce le aduc unor întreprinderi de in
dustrie locală din județ, prin emite
rea nesigură și cu mare intirziere a 
repartițiilor pentru procurarea fur
nirului? Directorii acestor întreprin
deri solicită uneori mai mult furnir 
decît au nevoie — spunînd, „avem și 
așa destule dureri de cap cu achi
ziționarea lui" — tocmai din cauză 
că Ministerul Economiei Forestiere 
uzitează frecvent de procedeul de a 
da repartiții cu mare intirziere, în 
contradicție cu reglementările în vi
goare ; !n plus, se livrează furnir de 
alte dimensiuni și calități decît cele 
solicitate. Nu este, deci, de mirare că 
stocurile supranormative de furnir 
se ridicau în primul semestru la 1,1 
milioane lei și — după prognozele 
noastre — la sfîrșitul lunii septem
brie vor atinge cifra de 3 milioane 
lei.

Stăruie, însă, și un alt fenomen i 
fabricarea produselor fără desface
rea asigurată, precum și refuzurile 
de mărfuri din cauza calității ne
corespunzătoare. Numai IPROFIL 
Satu-Mare deținea în stoc nevanda
bil, la sfîrșitul primului semestru 
din acest an, produse în valoare de 
655'000 lei. Cît privește refuzurile de 
mărfuri, acestea au o deosebită gra
vitate, întrucît o mare parte din ele 
se referă la produse destinate ex
portului. în ce constă cauza prin
cipală a refuzurilor ? în calitatea u- 
nor materii prime și materiale (ex- 
ceptînd, desigur, cazurile — destul 
de puține, însă — în care deficien
țele apar pe fluxul tehnologic). Nu

de puține ori, întreprinderile sînt 
puse în fața alternativei : sau să re
fuze primirea unor materii prime și 
materiale cu evidente deficiențe de 
ordin calitativ — și atunci, să fie 
periclitată realizarea sarcinilor de 
plan — sau să „închidă ochii" și să 
spere că beneficiarii produselor fi
nite nu vor fi atît de exigenți. Bene
ficiarii, însă, nu închid ochii și, ca 
urmare, refuzurile se mențin, capătă 
proporții inadmisibile.

Pe bună dreptate, cineva ar putea 
întreba : bine, dar organele de con
trol bancar ce fac pentru a înlătura 
și preveni asemenea stări de lucru ? 
Intervenția lor nu dă rezultatele 
scontate dintr-un singur motiv prin
cipal : dobînzile și penalizările nu se 
aplică celor răspunzători (din între
prinderi și ministere), ci tot statului. 
Paradoxul este de neînchipuit : or
ganele de control ale statului sanc
ționează material tot avuția statu
lui... în asemenea condiții, dobînda 
bancară este un paleativ. Neavînd 
autoritatea de a trage la răs
pundere material, direct și ne
întârziat, pe cei care prejudiciază e- 
conomia națională, uneori, de orga
nele bancare nu se mai teme nimeni. 
Cînd apar, într-o întreprindere sau 
alta, într-un minister sau altul, se 
aude uneori exclamația... „iar au 
venit și ăștia ! ?“ Banca trebuie să 
fie bancă ! Este inadmisibil ca or
ganele bancare să facă „prognoze" 
cu privire la evoluția volumului pier
derilor și să nu aibă uneori posibili
tatea efectivă de a le curma. De neîn
țeles este că, deși la Conferința Na
țională a P.C.R. din decembrie 1967 
s-au indicat măsuri energice în vede
rea creșterii rolului creditului și al 
organelor bancare în viața noastră 
economică, în utilizarea cît mai rațio
nală a mijloacelor materiale și bă
nești, totuși aplicarea lor întîrzie. 
Cine trebuie să se mai convingă de 
necesitatea și oportunitatea aplicării 
măsurilor preconizate ? Noi, cei care 
simțim zi de zi „pulsul" activității în
treprinderilor și considerăm că putem 
opri „hemoragia" pierderilor, de orice 
natură ar fi ele, trebuie să fim și în 
posesia instrumentelor necesare pre
venirii lor. Cum spuneam, banca să 
fie bancă 1

Apropierea noului an școlar 
aduce în atenția părinților 
procurarea uniformelor nece
sare elevilor. De pe acum, co
merțul de stat și cooperatist 
a pus în vînzare, în orașe și 
localități rurale, cantități im
portante de îmbrăcăminte șco
lară.

în magazinele de confecții 
șl în cele specializate în ar
ticole pentru copii și adoles
cenți, în unele raioane ale ma
gazinelor universale sînt puse 
la dispoziția cumpărătorilor 
toate produsele de care elevii 
vor avea nevoie o dată cu în
ceperea cursurilor: sarafane, 
bluze, rochii și șorțulețe, fus
te, costume de uniformă cu 
pantaloni lungi sau scurți, că
măși, pantofi, halate de lucru, 
pantaloni de sport etc.

Uniformele școlare se vînd și 
în rate., (publicitate)

Fibre sintetice 
cu noi calități

Țesăturile și tricotajele rea
lizate din fire sintetice au o 
foarte largă întrebuințare ; ele 
au ajuns ca, în multe privin
țe, să fie preferate celor 
lînă. Cererea crescîndă

din 
a 

populației la acest gen de 
produse a determinat dezvol
tarea capacităților de pro
ducție ale industriei. Uzina 
de fibre sintetice din Iași se 
înscrie printre ultimele obiec
tive din acest sector intrate 
în funcțiune. Gama produse
lor noii uzine este cuprinză
toare : fibre poliesterice tip 
lînă în culorile albă și nea
gră, tăiate și în pale, fibre 
poliesterice tip bumbac, fi
bre poliesterice tip lînă cu 
pilling redus etc.

(publicitate)

abuzurilor
nu poate

fi confundați
cu omenia

Cu aproape doi ani în urmă, ziarul 
„NEUER WEG" a publicat un arti
col în care erau dezvăluite o serie 
de abuzuri săvîrșite în comuna 
Vladimirescu—Arad. Pe scurt. era 
vorba despre înstrăinări de bu
nuri obștești, mînuirea după bunul 
plac a unor fonduri bănești și alte 
fapte necinstite săvîrșite tocmai 
de cei care ar fi trebuit să vegheze 
la apărarea proprietății obștești, la 
respectarea legii, și anume de 
Gheorghe Tîșcă, în acea vreme pre
ședinte al fostului sfat popular co
munal, Lazăr Vanciu, președinte al 
cooperativei agricole de producție, și 
Pongratz Beller, directorul școlii ge
nerale din comună. Criticarea în 
presă b acestora a fost primită cu 
satisfacție de locuitorii comunei.

După publicarea articolului, redac
ția ziarului a primit o adresă din par
tea fostului comitet orășenesc de par
tid Arad în care se arăta că „cele 
semnalate în articol sînt întru totul 
reale" și „...s-au luat măsuri cores
punzătoare". Intr-adevăr respectivii 
au fost scoși din funcții. Reprezintă 
însă „scoaterea din funcție" ceea ce 
se înțelege prin „măsuri corespunză
toare", cînd cei trei au pricinuit pa
gube materiale cooperativei agricole 
și școlii din comună, au folosit func
țiile încredințate drept paravan 
pentru diferite afaceri? Desigur că 
nu. Dar relațiile pe care vinovății 
și le creaseră la fostul sfat popular 
orășenesc și Ia secția de învățămînt, 
atitudinea tolerantă, lipsită de răs
pundere a unor activiști ai fostului 
comitet orășenesc de partid Arad 
au făcut ca totul să se limiteze la... 
scoaterea din funcții.

Luînd cunoștință de aceste fapte, 
cititorul se poate întreba, desigur, 
de ce punem din nou în discuție a- 
cest caz după atîta vreme? Pentru că 
urmările modului în care organele 
locale din Arad au procedat atunci 
se fac simțite și azi. Nu este vorba 
numai despre faptul că, după ce au 
fost scoși din funție, Tîșcă și Vanciu 
nu au fost puși să plătească și au a- 
juns în locuri călduțe (magazio
neri?!) la uzine din Arad, că Beller 
a rămas în continuare profesor la 
aceeași școală ; deosebit de grav 
este că, neluîndu-se măsuri de pe
depsire a vinovaților, cetățenii din 
comună își pierd încrederea în or
ganele locale de partid și de stat, 
socotind că unii reprezentanți ai a- 
cestora ocrotesc elemente necin
stite. Trebuie spus că, din păcate, a- 
rătîndu-se grijulii peste măsură de 
soarta unuia dintre cei trei aface
riști — anume Pongratz Beller — 
un șir de cadre cu munci de răspun
dere : inspectori școlari, fostul pre
ședinte al sfatului popular orășenesc, 
activiști de partid au făcut tot ce a 
depins de ei ca să-1 scoată basma 
curată. Se înțelege că toate acestea 
au adus serioase prejudicii prestigiu
lui organelor locale respective. Cum 
s-a putut ajunge în această situație ? 
Să lăsăm să vorbească faptele.

In dubla calitate de director al 
școlii generale și de vicepreședinte 

fostului sfat popular comunal, 
a comis următoarele abuzuri : 
dispus să se încaseze de 
„taxe de' înscriere" (act 
contrar legilor țării), iar

la e- 
arbi-

Tape- 
diverse

(publicitate)

întreprinderea de materiale 
izolatoare și de finisaj 
Turda 
fabricația 
relor din 
de bună 
execuției 
relor din 
social-culturale. 
culoarea 
rerea 
tul 
modele, este o textură în re
lief, a cărei culoare constituie 
un element esențial în apre
cierea efectului ei plastic.

Pentru utilizarea noilor 
produse pledează și faptul că 
se întrețin cît se poate de sim
plu, prin spălare cu cîrpa sau 
buretele ușor umezite, benefi
ciarii avînd astfel posibilitatea 
să-și asigure pe un timp mai 
îndelungat curățenia, fără a 
mai suporta periodic cheltuieli 
impuse de reînnoirea zugră
velii obișnuite. Culorile pas
telate conferă încăperilor ta
pisate cu asemenea materiale 
o notă veselă, luminoasă, pri
mitoare.

din 
este specializată în 

tapetelor și covoa- 
policlorură de vinii 
calitate, destinate 
finisajelor interioa- 
locuințe și edificii 

Modelul ți 
sînt realizate la ce- 

beneficiaruiiii.
semilavabil, în

Oaspeții elegantelor ho
teluri din Mamaia „Bucu
rești" și „Majestic" au avut 
nu de mult surpriza să con
temple, în somptuoasele 
holuri, nu obișnuitele pa
nouri de reclamă ale com
paniilor aviatice, nici alte 
elemente curente ale unui 
cadru de acest gen, ci vaze 
de flori, farfurii, sfeșnice, 
vase cu inele, măști de ri
tual folcloric, ulciorașe, fi
gurine etc. —, toate alcă
tuind o originală expoziție 
de ceramică decorativă. 
Expoziția era semnată de 
trei artiști plastici, absol
venți ai unor institute de 
specialitate, Stela Gănescu, 
Dragoș Gănescu, Nircă N. 
Constantin, împreună cu 
trei meșteșugari, trei crea
tori de la Complexul indus
trial de faianță și sticlă din 
Sighișoara, Victor Cristea, 
Eduard Kudelasz, Otto Ku
delasz.

Piesele sînt atît de fericit 
împlinite ca formă și model 
îneît nu știi unde este ar
tistul și unde meșteșugarul. 
Este o expoziție care reflectă 
legătura strînsă dintre crea
torii din industrie și 
din artă, arătînd convingă
tor la ce rafinament pot a- 
junge operele de artă deco
rativă atunci cînd această 
colaborare — cum se întîm- 
plă de o bună bucată 
vreme la întreprinderea 
ghișoreană — trece 
domeniul dezideratelor 
cel rodnic al faptelor.

Complexul industrial 
faianță și sticlă din 
ghișoara prezintă la Bucu
rești, în cadrul Expo
ziției realizărilor economiei 
naționale, un stand cu 
o largă gamă de sortimente 
ceramice — farfurii, cești, 
căni, servicii de masă, de 
bucătărie, de vin. de tort, 
de țuică, vaze de flori, scru
miere, bibelouri, vaze deco
rative, vase folclorice, am
fore, cupe etc., etc., lucrate

de 
si- 

din 
în

de 
Si-

cu gust, pline de armonie și 
eleganță.

Cineva ar putea crede, 
după producția ei, că aceas
tă întreprindere are în urmă 
o tradiție și o experiență în
delungată. în fapt, Comple
xul industrial sighișorean, cu 
cele două fabrici, de faianță 
și de sticlă, e o construcție 
relativ recentă. Piatra de 
temelie i s-a așezat, în 
plin cîmp, în anul 1954 și 
întîia „șarjă" este datată :

rită măririi numărului cup
toarelor, utilizării mai judi
cioase a spațiilor în atelie
rele de turnare și strungă- 
rie.

Fluxul fabricii începe din 
vastele depozite cu materii 
prime, trece prin ateliere de 
modelaj, prin sălile morilor, 
prin secții de strungărie, fa
sonare, turnare, retușare, us
care, urmînd drumul unor 
benzi automatizate, în fața 
cărora omul îndeplinește a-

Specialiștii din 
cerea complexului 
cau faptul profund sem
nificativ, că amploarea con
strucțiilor de locuințe din 
țara noastră, confortul mo
dern al acestora au sporit 
gustul unui public mereu 
mai larg pentru tot ce în
seamnă artă decorativă, or
namentală. Se caută, de 
obicei, pentru interioare, bi
belouri, vaze, obiecte de me
naj cu forme simple, moder-

condu- 
remar-

Taientații ceramiști
din Sighișoara

octombrie 1957. In 1961 a 
intrat în funcțiune și fabrica 
de sticlă. Cunoscînd un 
drum ascendent, complexul 
s-a dezvoltat armonios, cul- 
tivînd ca imperative de preț 
măiestria și exigența, ajun- 
gînd în scurt timp să-și im
pună pe piață un stil pro
priu, izvorît din tot ce a 
creat mai frumos poporul 
de-a lungul veacurilor.

Aici lucrează acum 1300 
de muncitori, mulți dintre 
ei cu o înaltă calificare. Au 
fost încadrați peste 250 de 
absolvenți ai școlilor profe
sionale de ceramică din 
Turda și Sighișoara, 40 de 
maiștri, absolvenți ai școli
lor tehnice, 40 de ingineri 
chimiști și economiști. S-au 
creat colective de creație, 
cercuri de artă plastică.

Fabrica de faianță, care 
în 1957 producea numai 20 
de sortimente, a ajuns 
acum la 720 de sortimente. 
Creșterea capacității de pro
ducție a fost pasibilă dato

clesea numai rolul unui gri
juliu și competent controlor 
de calitate. Pe parcursul a- 
cestui flux ceramiștii sighi- 
șoreni, prin forța mașinii 
sau cu migala mîinii, insu
flă frumusețe și cîntec lutu
lui negrăitor.

Pretutindeni în cuprin
sul întreprinderii impre
sionează acest dialog crea
tor al omului cu lu
tul. Inginera chimistă 01- 
trund Fabini, inginerul loan 
Pătrunjel, maiștrii Aurel 
Pop, Domnița Gheorghe, 
Alexandru Pavere, Viorica 
Rusu, Margareta Nicolescu, 
Alexandru Florian cunosc 
bine tainele materiei din 
care se naște frumusețea.

De pe aceste „benzi" ale 
frumosului își iau startul, 
anual, zeci de milioane de 
obiecte de menaj sau deco
rative care, în proporție de 
25 la sută, pornesc pe căile 
exportului spre Cuba, Li
ban, Cipru, Olanda, Libia, 
Anglia, Belgia, Australia, 
Franța, Grecia.

ne, cu decorație expresivă, 
inspirată din formele și li- 

dc „contempora- 
ceramicii noastre

mspirata din 
niile atît de 
ne" ale 
tradiționale. Sînt solicitate 
mai ales produsele cu ca
racter de unicat sau fabri
cate în serie mică.

Există aici și un atelier de 
creație, condus de inginera 
Aurelia Pomarius. Muncesc 
laolaltă meșteșugari, creatori, 
pictori, cei care înfrumuse
țează fiecare produs al fa
bricii, cei care propun mo
dele și dau formă obiectu
lui. I-am cunoscut aici pe 
frații Kudelasz, pricepuți și 
vechi ceramiști. Le-am vă
zut la lucru pe creatoarele 
lise Șerban și Carmen Șo- 
seanu. Am admirat creațiile 
lui Fekete Arpad.

Inginera Aurelia Pomarius 
amintea că, numai în trimes
trul al doilea din acest an, 
s-au realizat aproape 50 
modele și decorații noi. Ma
joritatea noilor creații au la 
bază documentările folclo-

rice primite din toate colțu
rile țării. în fiecare an, Mi
nisterul Industriei Ușoare 
organizează asemenea expe
diții de cunoaștere. Se 
merge la sate, direct la sur
sele de inspirație, culegîn- 
du-se obiecte făurite de 
maiștrii olari din diferite 
puncte vestite pentru splen
didele lor tradiții.

Unii artiști plastici țin o 
permanentă legătură cu cer
cul de creație al complexu
lui. Se aflau, bunăoară, în 
atelier artiștii Alexandra 
Gheorghe și Nircă N. Con
stantin, veniți să lucreze 
alături de creatorii locali și 
să încerce aici, direct în fa
brică, linii compoziționale 
noi, inedite și bogate mij
loace de expresie. Este o 
îmbinare fericită între artă 
și tehnică, între concepție și 
meșteșug, între idee și mun
că, materializată pe de o 
parte în apreciata producție 
de ceramică a fabricii, iar, 
pe de alta, în pn 
magazinele Fondul, 
din București a unor obiecte 
realizate de artiști profesio
niști în atelierele sighișo- 
rene.

în aceste optime condiții 
de muncă și 
este de mirare că, în pri
mele șapte luni ale acestui 
an, colectivul Complexului 
industrial de faianță și sticlă 
de la Sighișoara și-a înde
plinit planul de producție cu 
101 la sută, obținînd benefi
cii peste plan de 1 587 000 
lei. S-au făcut inovații 
portante și s-au început 
lucrări de mecanizări.

Străvechea Sighișoara, 
falnica ei cetate. care a 
fruntat veacurile, a înălțat 
în anii noștri — întinerită, 
cu energii sporite — o altă 
cetate, de astă dată a artei 
transformate în bun de larg 
consum, a ceramicei româ
nești.

mele încasate le-a mînuit după bu
nul plac ; b) a pus la cale repararea 
unui autoturism de către cooperati
va agricolă de producție din comună, 
operație de pe urma căreia coopera
tiva s-a ales cu o pagubă de 16 000 
lei; c) a făcut „cadou" lemne din 
magazia școlii unor șefi de la secția 
de învățămînt; d) pentru a prezenta 
în roz situația școlarizării copiilor 
din comună, a categorisit copii să
nătoși drept... „debili mintali". Sînt, 
după cum oricine poate să-și dea 
seama, fapte necinstite, încălcări 
grave ale legilor țării, care nu pot 
rămîne nepedepsite. Și totuși s-au că
utat și s-au găsit portițe de scăpare 
pentru P. B. Una dintre acestea a 
fost; cît mai multe și mai îndelungi 
cercetări, care să facă impresie, dar 
să și înlesnească încropirea justifi
cării lor. Cînd un revizor contabil a 
dovedit prea mult zel în descoperi
rea adevărului, președintele sfatului 
popular orășenesc din acea vreme 
(Simion Cojocaru) a oprit cercetă
rile și l-a trimis pe revizor la altă 
treabă. In paralel, au început să se 
pună în cumpănă (de către inspecto
rii școlari) procese-verbale de in
specție elogioase privind calitățile 
profesionale ale lui Beller pentru a 
se contrabalansa urîtele lui apucă
turi de afacerist. Așa s-a acționat pe 
linie administrativă și de învăță
mînt în cazul P. B. Firește, faptele 
au rămas fapte, dar timpul a trecut 
și în rîndul cetățenilor din comună 
s-a întărit impresia că P. B. este 
atît de' ocrotit îneît e mai bine să te 
lași păgubaș decît să sesizezi abuzu
rile comise de el.

In comună s-au găsit totuși oa
meni care nu s-au împăcat cu situa
ția. Ei s-au adresat din nou orga
nelor centrale și locale, cerînd să șe 
analizeze faptele și să se pedepsească 
vinovății. Astfel s-a ajuns ca, din 
indicația Comitetului județean de 
partid Arad, să se cerceteze din nou 
cazul. In urma constatărilor făcute, 
Comitetul municipal de partid Arad 
a primit sarcina de a lua măsuri. 
S-a convocat adunarea organizației 
de bază de la școala generală din 
comună, în cadrul căreia tovarășul 
Petru Moț, secretar al Comitetului 
municipal de pa'rtid Arad, a infor
mat amănunțit despre abuzurile lui 
Beller. Membrii de partid au luat 
poziție hotărîtă împotriva compor
tării acestuia, arătînd că, prin abu
zurile săvîrșite, el a avut o compor
tare străină comuniștilor. In conse
cință. adunarea generală a organiza
ției de bază a hotărît excluderea lui 
din partid. Spre surprinderea mem • 
brilor de partid, a cetățenilor d' 
comună, după trei luni de zile hol • 
rîrea adunării generale a organizați
ei de bază a școlii a fost infirmată 
de către Comitetul municipal de par
tid Arad.

Ce a determinat o asemenea hotă- 
rîre? Statutul partidului prevede că 
organele de partid trebuie să cerce
teze cu multă atenție, grijă, 
obiectivitate și simț de răspun
dere temeinicia învinuirilor adu
se unui membru de partid. Această 
prevedere are menirea să prevină a- 
doptarea de hotărîri greșite în ce 
privește aprecierea activității și 
comportării membrilor de partid. A 
procedat astfel biroul Comitetului 
municipal de partid Arad și a desco
perit cumva că învinuirile aduse lui 
P. B. nu sînt întemeiate ? Nu ! Mai 
mult, biroul comitetului municipal de 
partid ar fi putut lua în considerație 
și alte fapte. In anul 1961, pentru abu
zuri de același gen, Beller a fost 
sancționat de organizația de bază cu 
vot .de blam, iar biroul fostului co
mitet orășenesc, fără să infirme fap
tele de care era învinuit, a transfor
mat această sancțiune în mustrare. 
In 1965, situația s-a repetat. Pentru 
abuzuri, intrigi, acțiuni de intimi- 

a colegilor de muncă, P. B. a 
sancționat de organizația de 

cu vot de blam cu avertisment, 
biroul orășenesc de partid, din. 
fără justificare, a transformat 

„mustrare". De

irezența la 
lui Plastic

iptime eoni , 
de creație, nu

im- 
noi

cu
în-

Nicolae NASTĂ I

dare 
fost 
bază 
iar 
nou 
această sancțiune în 
ce a urmat această „tradiție" dăună
toare și biroul comitetului munici
pal de partid ? Pentru că, de fiecare 
dată cînd a fost vorba să se anali
zeze faptele și comportarea lui P.B., 
s-au găsit tovarăși cu „inima bună" 
care au judecat lucrurile nu în lumi
na principiilor partidului, ci folosind 
o balanță proprie pe ale cărei talere 
au pus, într-o parte „greșeli", „ne
glijențe" și „lipsuri", („Cui nu i se 
poate întîmpla să greșească ?“), Iar 
în cealaltă realizări și calități 
profesionale mult exagerate. Și de 
fiecare dată acestea1 din urmă au 
cîntărit mai greu. Cu o astfel de op
tică. declarînd că „intr-adevăr to
varășul a comis o serie de abuzuri" 
dar contrapunîndu-le ..’■"alizăriJbr 
obținute", se poate pretinde ca, de 
pildă, societatea șă fie recunoscă-. 
toare unui delanidator. Ultima dată, 
în ședința de birou care a infirmat 
hotărârea de excludere din nartid, 
și-au dat silința pentru a-1 scăpa pe 
Beller de această sancțiune, prin cu- 
vîntul lor, tov. loan Ardelean, 
loan Iovănuș, Doina Muscă, iar prin 
tăcere, Petru Moț. secretar al comi
tetului municipal, care, cunoscînd 
cel mai bine fantele, avea obligația 
partinică să-si spună părerea.

Faptele relatate mai sus ridică 
nrobieme de principiu, care trebuie să 
facă obiectul une! serioase analize 
din partea comitetelor de partid ju
dețean si municinal Arad. Atitudinea 
manifestată în cazul lui P.B. vădește 
nu omenia caracteristică comuniști
lor, ci un simț de răspundere scă
zut, străin comuniștilor în judeca
rea comportării și actelor săvîrșite de 
un membru de partid. Și pentru că 
asemenea atitudini și concepții nu 
pot să fie tolerate în activitatea unul 
organ de partid, ele trebuie discutate 
cu cea mai mare grijă și combătute 
cu severitate.

Martin SCHMIDT 
Aurel POP
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU, ÎN IRAN

La Persepolis — carte de istorie, scrisă în piatră

La Persepolis, Shiraz 

și Isfahan
„Spre o cooperare mereu mai largă 

între Iran și România44

MESAJUL DE PACE Șl COLABORARE

ADUS POPORULUI IRANIAN
(Urmare din pag. I) 

uitarea, sub soarele arzător al 
deșertului. Giganticele alcă
tuiri depun mărturie pentru 
civilizația și cultura unor vre
muri îndepărtate, pentru ge
niul și truda artiștilor ale că
ror opere fac să se întindă o 
punte de înțelegere între vîrste 
atît de deosebite ale umani
tății. întotdeauna oamenii au 
muncit și s-au bucurat, au nă
zuit să supună lutul și piatra, 
să fertilizeze cîmpiile, să du
reze lucruri asupra cărora 
trecerea vremii nu va avea 
putere.

Dar vestigiile de la Persepo- 
lis transmit și un mesaj pe 
care Piatra Arsă de milenii îl 
duce din veac în veac. Este 
zguduitorul mesaj al unui oraș 
înfloritor care acum 2 300 de 
ani a încetat să existe, trecut 
prin foc și sabie de cuceritori. 
Biblioteci și havuzuri, palate 
somptuoase și grădini mirifice 
au pierit într-o singură noapte. 
Ceea ce oamenii au săvîrșit, 
deșertul și-a luat misiunea să 
împlinească. Doar cîțiva ani, 
și acolo unde s-au ridicat im
periile, unde s-au înălțat cîn- 
tările închinate lui Ahura 
Mazda, întruchipare a princi
piului binelui, rătăceau în voie 
fiarele pustiului.

Mesajul Persepolisului către 
omenirea contemporană este 

cuprins într-un singur cuvînt: 
PACE. Omenirea are nevoie de 
pace și, în numele cauzei no
bile a apărării ei, caută fără 
odihnă căile cele mai potrivite 
prin care își poate asigura li
niștea și prosperitatea. Sub 
semnul păcii, al colaborării 
între state, se desfășoară vi
zita pe care o face în Iran to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca
pitol însemnat în istoria rela
țiilor româno-iraniene. Ea se 
desfășoară sub semnul voinței 
celor două popoare de a milita 
neobosit pentru pace și cola
borare între state pe baza prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în a- 
facerile interne și externe și 
avantajului reciproc. Inspirîn- 
du-se permanent din aceste 
principii, România și Ira
nul și-au cîștigat pe are
na internațională o poziție 
care se bucură de stimă 
și respect. Relațiile dintre 
țările noastre pot fi consi
derate ca model de relații în
tre state cu orînduiri sociale 
diferite. România și Iranul își 
desfășoară activitatea interna
țională cu convingerea că în 
viața internațională rolul sta
telor mici și mijlocii este un 
rol însemnat, că răspunderea 
pentru destinele omenirii re
vine tuturor statelor. Vizita în 
Iran a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu este o manifestare a 
prețuirii reciproce a celor două 
popoare.

Poporul iranian, ca și po
porul român — avem mereu 
mai multe prilejuri să ne con
vingem — muncește animat de 
dorința de a asigura o dezvol
tare tot mai rodnică a econo
miei și culturii sale. Pe dru
mul de întoarcere de la Per
sepolis, șoseaua ce duce la 
Shiraz este însoțită o bună 
parte din parcurs de stîlpii 
purtînd rețeaua de înaltă ten
siune. Parcă simbolic,■ aminti
rii concrete a distrugerilor 
războiului Iranul îi opune vo
ința sa de modernizare, de 
progres.

O altă coincidență pe care o 
putem ridica la valoare de 
simbol: în aceste zile, Shi
raz, orașul poeziei și al tran
dafirilor, ale cărui monumente 
păstrează nepieritoare memoria 
lui Saadi și a lui Hafiz, este 
gazda unui festival interna
țional de folclor. Tineri repre
zentanți ai numeroase popoare 
au adus aici, în Shirazul le
gendelor și al realităților unei 
țări în plin progres, cîntecele 
și dansurile lor. In graiul ar
tei, ei aduc un mesaj de pace 
și înțelegere între popoare, 
mesaj pe care îl aduc Iranu
lui, în aceste zile, și solii po
porului român.

(Urmare din pag. I)
De dimensiuni impresionante — 

450 metri lungime și 300 metri lă
țime — prima terasă a Persepoli
sului, ale cărei coloane, înalte de 
20 metri, mai înfruntă și astăzi 
timpul, este împrejmuită de ruinele 
unui zid de incintă, fortificat cu 
imense blocuri de piatră, pe care 
nici o restriște a istoriei nu l-a 
putut clinti.

Președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu soția și persoanele 
care îl însoțesc, urmează printre 
ruinele Persepolisului drumul ce 
era străbătut cu două milenii și 
jumătate în urmă de locuitorii a- 
cestor palate pentru a ajunge la 
Apadana — sala serbărilor regale. 
In incinta pătrată, delimitată de 
ruinele zidului înconjurător, se 
văd soclurile celor 36 de coloane, 
aliniate șase cîte șase, care susți
neau bolta sălii. Aceste coloane, 
dăltuite în lemn de cedru, au fost 
mistuite — ca de altfel aproape 
toate palatele Persepolisului — de 
incendiul care a urmat cumplitei 
încleștări dintre Darius al III-lea 
și Alexandru Macedon.

Timp de mai bine de 2 000 de 
ani, un strat gros de nisip a as
cuns lumii comorile sale, care au 
fost redate patrimoniului culturii 
și artei universale abia în urma 
săpăturilor arheologice începute în 
1931. In încheiere este vizitat Mu- ' 
zeul Pars, amenajat într-un ele
gant pavilion octogonal, îmbrăcat 
în exterior în faianță.

Aici sînt expuse diferite obiecte 
— în special ceramică — descope
rite de arheologi în ruinele pala
telor — basoreliefuri, statuiete de 
inspirație mitologică, tăblițe de ar
gilă cu inscripții cuneiforme, care 
au făcut cîndva parte din cele 
30 000 de „tomuri" ale vechii bi
blioteci a Persepolisului.

In cartea de onoare a comple
xului arheologic, președintele Con
siliului de Stat și tovarășa Elena 
Ceaușescu scriu, la plecare : „An
ticul Persepolis pe care l-am vi
zitat cu deosebit interes ne-a des
chis în față o emoționantă pagină 
a istoriei milenare a unui popor 
cu strălucite • tradiții de civilizație 
și cultură"»

Apoi, oaspeții români s-au îna
poiat la Shiraz.

După o scurtă vizită la Palatul 
și grădina Eram, oaspeții au făcut 
un tur al orașului.

Pe străzi sînt arborate drapele
le celor două țări și sînt expuse 
portretele președintelui Consiliului 
de Stat și ale soției sale.

Șeful statului român este salutat 
cu cordialitate de numeroși locui
tori. Oaspeții fac un scurt popas 
la Mausoleul clasicului poeziei per
sane, Saadi.

Străvechi centru al culturii și 
artei persane, Shirazul este renu
mit prin frumusețea celebrelor 
sale grădini, glorificate de poeți, 
prin iscusința locuitorilor în țesu
tul covoarelor, în prelucrarea ar
tistică a aurului, argintului și ara
mei. Alături de monumente arhi
tectonice multiseculare, cum sînt

„Poarta Coranului" sau „Moscheea 
Vakil", orașul cunoaște transfor
mări înnoitoare. El adăpostește o 
universitate cu mai multe facultăți 
și o serie de unități industriale.

Seara, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu soția și 
personalitățile române care îl înso
țesc au sosit pe calea aerului la 
Isfahan. Pe aeroport, ei au fost sa
lutați de guvernatorul general al 
provinciei Ustandar, dr. Nazame- 
din Taha, de comandantul regiunii 
militare a Isfahanul-ui, generalul 
Nadjimi, și de primarul orașului, 
G. Kjia.

Oaspeții români au asistat seara 
la un spectacol prezentat în onoa
rea lor de o formație artistică a 
Ministerului Informațiilor. Apoi, ei 
au făcut un tur al orașului.

La Isfahan, ca pretutindeni în 
cursul actualei vizite a șefului sta
tului român, populația orașului a 
făcut oaspeților o primire extrem 
de cordială. Drapelele, portretele, 
florile cu care ei au fost întîmpi- 
nați au constituit o nouă mărturie 
a sentimentelor reciproce de prie
tenie care animă popoarele român 
și iranian, a dorinței lor de a se 
cunoaște mai bine, de a dezvolta 
schimburile de valori materiale și 
spirituale, de a contribui astfel la 
cauza păcii în lume.

Pretutindeni, primire cordială

ECOURI ÎN PRESA IRANIANĂ

TEHERAN 4 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Popovici, transmite : Presa 
iraniană continuă să publice ample ma
teriale consacrate vizitei președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, și convorbirilor ofi
ciale care au avut loc la Palatul Saad 
Abad. „Spre o cooperare me
reu mai largă între Iran și Româ
nia", astfel își intitulează cotidianul 
„JOURNAL DE TEHERAN" comen
tariul său de joi, în care menționează 
că, în cadrul convorbirilor oficiale, cei 
doi șefi de stat au procedat la un 
schimb de vederi asupra relațiilor bi
laterale și au făcut un tur de orizont 
al problemelor internaționale actuale 
ce interesează ambele țări. Cercurile 
politice, subliniază ziarul, apreciază că 
aceste convorbiri inaugurează o nouă 
etapă în dezvoltarea colaborării în
tre Iran și România.

în cadrul întrevederilor româno-ira
niene la cel mai înalt nivel, continuă 
comentariul, autoritățile din cele două 
țări au făcut un schimb de vederi 
în legătură cu problemele și mijloa
cele dezvoltării, întăririi și consoli
dării raporturilor de cooperare bilate
rală.

Cotidienele de dimineață „AYAN- 
DEGAN", „FARMAN", „TEHERAN 
JOURNAL", „KEYHAN INTERNA
TIONAL" consacră și ele spații largi 
convorbirilor de la Palatul Saad A- 
bad, ca și solemnității semnării nou
lui acord de cooperare economică și 
tehnică dintre România și Iran, pre
cum și altor documente privitoare la 
lărgirea schimburilor comerciale, ca 
rezultat imediat al convorbirilor pur
tate între cei doi șefi de state. Presa 
publică fotografii din timpul întreve
derii de la Palatul Saad Abad, vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
uzinele de automobile „Iran National", 
de la spectacolul de gală ce a avut 
loo la sala Rudaki. Fotografiile sînt 
însoțite de relatări asupra desfășură
rii programului zilei de miercuri. Pre
sa publică, de asemenea, informații 
despre întrevederea dintre tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Manoutcher 
Eghbal, președintele Companiei na
ționale iraniene de petrol — N.I.O.C., 
precum și despre vizita tovarășei 
Elena Ceaușescu la Muzeul Iran 
Bastan.

La Porțile de Fier totul 
se măsoară în dimensiuni 
neobișnuite. Volumele .în 
milioane de metri cubi; 
greutățile în zeci, sute și 
mii de tone...

Atît de vaste sînt geome- 
triile din beton și oțel, atît 
de multe și atît de diferit 
sînt dispuse unele față de 
altele, încît, oricum te-ai 
apropia, nu poți micșora 
perspectiva : apropiindu-te 
de un punct ce te atrăgea 
enigmatic, te depărtezi de 
un altul, și mereu vei 
avea de văzut imagini de
părtate în care oamenii par 
ființe minuscule oe se miș
că lent pe cîte o creastă 
de beton, pe o grindă sau 
în afundul unei cavități ce 
coboară mult sub albia 
Dunării. Atît de mici, în
cît un pic de neatenție și 
dispar din vederile tale, 
care sînt atrase, hipnoti
zate prin fascinația gigan
ticelor forme sculpturale 
ale construcției.

Mici ar părea aceste 
ființe dacă ai părăsi mă
car, o clipă gîndul că nimic 
din ce se află aici n-ar 
putea fi conceput fără pre
zența lor. Ființele acestea 
au gîndit, au alcătuit, au 
închegat totul, particulă 
cu particulă, pînă la for
mele fascinante de astăzi. 
Dar gîndul acesta nu te 
poate părăsi nici o clipă 
pentru că nici o clipă nu 
vei fi aici departe de frea
mătul uman ; mereu se va 
afla în preajma ta cineva 
care să fie angrenat într-o 
operație oarecare și mereu, 
sub ochii tăi, unul sau mai 
mulți oameni vor face să se 
zămislească ceva demn de 
admirație. Un pilon de be
ton care crește ca în filme
le de desen animat, o pie
să grea Care se așează cu 
precizie în lăcașul ce i-a 
fost hărăzit, o dantelărie 
din fier-beton ce se țese 
ca un chilim pe canavaua 
cerului...

Atît de perfecte și atît 
de eficiente sînt mișcările 
oamenilor încît pare că în 
întreaga lor structură nu 
mai este loc pentru altceva 

decît pentru munca, pentru 
profesia lor. Așa ar părea, 
dacă, apropiindu-te și mai 
mult de ei, n-ai observa că 
acești oameni, ca să poată 
fi atît de buni meseriași 
și într-atît de mult preo
cupați de opera lor de 
construcție, trec totul prin- 
tr-un riguros filtru sufle
tesc. Munca și profesia lor, 
și mai ales opera mîinilor 
și a gîndirii lor, nu pot 
fi produsul unei operații 
mecanice, ci rodul, elabo
rat și sensibil, al unor 
impulsuri de conștiință, al 
unor acte de luciditate 
creatoare.

Există o corespondență 
directă între viața lăuntri
că a oamenilor de aici și 
între uriașa operă ce o să- 
vîrșesc. E o fuziune senti
mentală și de idei. Numai 
împreună ■ — oamenii și 
uriașa construcție — pot da 
naștere unor situații subli
me ca cele cîteva pe care 
le-am cunoscut aici întîm- 
plător.

Una dintre echipele de 
muncitori pe care le-am 
Intîlnit în universul marii 
construcții s-a întîmplat să 
fie, în totalitate, alcătuită 
din oameni care au venit 
aici fără familie. Unul sin
gur dintre ei a avut o fa
milie, dar care s-a destră
mat de mult, rămînîndu-i 
un fiu. Tatăl, fiind con
structor, și-a luat cu el 
fiul pe șantierele unde a 
lucrat. Aici a venit de la 
Rovinari. Fiul are acum 12 
ani și locuiește, împreună 
cu toată echipa, într-unul 
din blocurile de locuin
țe ale șantierului, în colo
nia Gura Văii. Muncitorii 
echipei s-au constituit 
ad-hoc într-o colectivitate 
familială care să substi
tuie, pentru copilul de 12 
ani, lipsa unei familii. 
Cînd se întorc de la_ lucru 
îl înconjoară cu grija lor 
de „unchi", „frați mai 
mari" și „veri" și — cum 
s-a întîmplat în tot oursul 
anului școlar trecut — îi 
controlează lecțiile, îl aju
tă la cîte o materie : unul 
la matematică, altul la fi

zică, fiecare acolo unde se 
simte mai stăpîn. Și pentru 
că în mijlocul lor trăiește 
un copil față de. care se 
simt responsabili, chiar și 
cei mai „slobozi" dintre ei 
au început să-și ordoneze 
strict viața, potrivit unei 
morale de familie. De un 
an, nimeni n-a mai intrat 
cherchelit în dormitor. Ni
meni mu mai înjură.Au în-

LA PORȚILE DE FIER» 

Conștiința că înfăptuiesc o operă grandioasă 
sporește puterea creatoare a harnicilor constructori

ceput de mult să-și con
troleze fieoare gest pentru 
că ’ simțeau o responsabi
litate de pedagogi față de 
copilul ce-i privește cu ad
mirație pentru munca și 
pentru înțelepciunea lor. 
Acum, aceste purtări au in
trat în obișnuit; efectul 
pedagogic s-a săvîrșit în 
dublu sens.

Un fapt omenesc, demn 
de sensibilitatea morală a 
celor care clădesc aici, la 
Porțile de Fier, cu inteli
gență și patos, un edificiu 
care prin el însuși este o 
demonstrație a înaltelor 
calități umane de care dis
pun constructorii socialis
mului.

în materia densă a con
strucției este astfel incor
porat puternicul liant al 
conștiinței, al sensibilității 
umane.

...Era eu cîteva săptă- 

mîni înainte ca ecluza să 
fi intrat în exploatare pro
vizorie. Aici, la șantierul 
ecluzei, totul se afla sub 
imperiul emoției, al pregă
tirilor febrile. Parcă și ae
rul vibra de acest freamăt 
uman. Mari părți din trupul 
rnasiv al construcției, me
canismele complicate me
nite să asigure funcționa
rea ireproșabilă și de lun

gă durată a ecluzei erau 
supuse celor mai minuțioa
se verificări.

Atenția tuturor era acum 
captată in aceste ultime, 
dar hotărîtoare operații. 
Un om înalt și energic, o- 
cupat pînă peste cap cu 
treburile acestor ultime 
„repetiții", consimțise să-1 
însoțim pe șantier în ziua 
lui de lucru. Ion Bugar, 
inginerul șef al șantierului 
„Energomontaj", a pornit 
astfel de dimineață pe șan
tier și, în clipe de răgaz, 
cînd își amintea de noi, 
între două reprize de in
vestigare pasionată a situa
ției din fiecare loc de mun
că, ne vorbea despre aces
te zile din viața șantieru
lui ca despre clipele lan
sării unui vehicul cosmic 

și poate că, în multe pri
vințe, așa și era : în fond, 
ecluza era aicum pregătită 
pentru lunga ei călătorie 
pe vastele întinderi ale 
duratei, către un astru care 
se cheamă viitorul comu
nist.

— Să nu vă mire că n-o 
să mergem decît aici, la 
capul intermediar al eclu
zei. Cei din conducerea 

reportaj de Mihai CARANFIL

șantierului, inginerii șefi 
și inginerii șefi adjuncți, 
au fost repartizați acum, 
fiecare, pe cîte un punct- 
eheie al ecluzei. Eu mă o- 
cup, cîteva zile, numai de 
porți și de capul interme
diar... Trebuie verificat, 
pină în pînzele albe, fieca
re amănuntv.

La un moment dat, cînd 
ne aflam pe platformele 
capului intermediar, con- 
templindu-i pe oamenii ce 
făceau verificarea minuți
oasă a funcționării' servo
motoarelor, a început ploa
ia. O ploaie deasă și insis
tentă. Ne-am adăpostit 
într-o gheretă de șantier, 
biroul unui tînăr maistru, 
una dintre acele căsuțe din 
tablă ondulată pe care ma
caralele le plantează de 

fiecare dată în alt punct 
al șantierului, acolo unde 
interesele lucrărilor o 
cer. Un birou mobil. A 
plouat mult și în acest 
timp inginerul Bugar ne-a 
vorbit mereu despre eclu
ză. La un moment dat ușă 
gheretei s-a deschis și 
înăuntru a pătruns un bă- 
trîn înalt, cu ochelari, cu 
pelerină, cu o înfățișare 

severă. S-a îndreptat că
tre inginerul Bugar și l-a 
fixat cu priviri mustrătoa
re, dar vesele. în clipa 
aceea inginerul s-a ridicat 
fulgerător în picioare și 
l-am văzut luînd parcă po
ziția dreaptă și respectuoa
să de elev, chemat de pro
fesorul său să răspundă Ia 
lecție :

— Bine ați venit, dom’ 
profesor I

Era, prin armare, vorba 
chiar despre elev și profe
sor. O clipă cei doi au ră
mas tăcuți se priveau. 
După care s-a auzit vocea 
ușor tremurată, dar sspră 
a bâtrînului :

— Ce s-a întîmplat sîm- 
bătă seara ? De ce n-ai 
venit ?

— Dom’ profesor...
— Erai așteptat... Două

zeci și cinci de ani de cînd 
ai absolvit liceul nu-i o 
sărbătoare de 1a care să 
lipsești...

Inginerul, vădit tulburat 
și în dificultate, vorbea 
cu capul plecat, mormăia 
ca la școală cînd elevul 
își justifică o absență in
ventând o poveste cu tram- 

vaie, eu o mătușă bol
navă...

— Dom’ profesor, crede- 
ți-mă, mi-a fost imposibil... 
Pînă seara tîrziu am tot 
sperat să termin aici trea
ba și să mă pot repezi, n-a 
fost chip. îmi pare foarte 
rău...

— Te-am scuzat eu a- 
colo...

— Cum ?
— Am spus că ai aici o 

lucrare foarte importantă, 
că trebuia să stai ziua șl 
noaptea pe șantier...

— N-ați mințit, chiar 
așa e I

— Da ? Mi-am închipuit 
eu, dar am venit să veri
fic.

— Luați loc, dom’ profe
sor, cît am să pot am să 
vă explic...

în clipa aceasta, un tî
năr maistru care l-a înso

țit pînă aici pe profesor, 
intervine precipitat în dis
cuție :

— Vă spuneam eu și pe 
drum, n-a putut, zău că 
n-a putut 1 Am stat în sea
ra aceea lîngă tovarășul in
giner tot timpul. Cum era 
să plece ? Se făcea prima 
punere în mișcare a por
ților buscate de la capul 
aval... Dumneavoastră știți 
ce-a fost acolo ?

— Eram îngrijorat pen
tru aniversare — reia in
ginerul... Am vrut mereu 
să plec și mereu am amî- 
nat pentru ultima clipă. 
Am zis că poate o să se 
poată după amiază. Pe ur
mă am tot spus că trebuie 
să mai stau încă puțin. Și 
trebuia să stau... Nu, n-am 
putut să lipsesc de aici, 'j 
Era o verificare de la care 
nimic din lumea asta nu 
m-ar fi convins să lipsesc. 
Am stat acolo toată noap
tea... Dimineața porțile 
funcționau normal, dar era 
prea tîrziu, dom’ profesor, 
pentru sărbătoarea noas
tră... Povestiți-mi cum a 
fost, povestiți-mi despre 
colegii mei...

Profesorul a zîmbit și s-a 
ridicat :

— Lasă, știu că n-ai timp 
acum pentru asta. După 
amiază, deseară... Pînă a- 
tunci mă mai uit și eu 
pe aici. E uluitor...

Și a ieșit în ploaie, tră- 
gîndu-și gluga pe cap. Ve
nise de la Oravița să, ve
rifice de ce unul dintre 
elevii săi ’ a lipsit de Ia 
aniversarea a 25 de ani de 
la absolvirea liceului și a 
nimerit aici, în mijlocul a 
tot ce putea fi mai convin
gător pentru ceea ce s-a 
petrecut, în acești 25 de 
ani, în destinul elevilor 
săi. Se plimba printre gi- 
ganții șantierului, privea 
atent ciudatele, fascinante
le instalații și clătina ad
mirativ din cap. Elevi de 
ai săi, alți și alți elevi ai 
altor și altor profesori, au 
făcut toate acestea. Porțile 
de Fier, desigur, așa cum 
i se înfățișau bătrînului 
profesor preocupat acum 

de jubileul ultimilor 25 de 
ani din viața elevilor săi, 
erau, prin ele însele, un 
fastuos și plenar jubileu. 
La sărbătoarea de la Ora
vița bătrînul venise ca 
să-și confirme, prin valoa
rea socială a absolvenților 
săi, o viață de pedagog. 
Mai mult decît sărbătoarea 
aceea, vizita la Porțile de 
Fier i-a adus această toni
că și definitivă confirmare.

Inginerul Bugar a rămas 
și el dus de gînduri, în 
timp ce-1 petrecea din pri
viri pe bătrîn. Se gîndea, 
poate, tot la acești ani, 
care i-au adus satisfacția 
de a se afla aici, pe cel 
mai mare dintre șantierele 
energetice ale țării, și de a 
se ști legat, prin toate fi
brele sufletului său, de 
existența, de creșterile 
marii construcții. Se gîn
dea la drumul parcurs de 
el și de generația sa, drum 
a cărui strălucită încunu
nare și măreață rampă de 
lansare spre noi orizonturi 
a fost Congresul al X-lea 
al partidului. Drum pe 
care comunismul, definit 
la Congres de secretarul 
general al partidului drept 
„chintesența cunoașterii, 
rodul marilor cuceriri ale 
științei și culturii, rezulta
tul acumulării a tot ce a 
creat mai de preț mintea 
omului", s-a definit ca 
unica și splendida perspec
tivă de împlinire a unei 
generații.

N-a putut fi de față la 
jubileul sfertului de secol 
de cînd. terminînd liceul, 
a pornit în viață spre îm
plinirea unor idealuri ro
mantice. Dar nu poate 
exista un mai deplin oma
giu adus acelei aniversări 
decît o noapte de maturi
tate creatoare care-i certi
fică împlinirea.

Oamenii de aici aparțin, 
deci, acestei construcții, se 
contopesc în dimensiunile 
ei grandioase, pentru că ea 
le confirmă, le pune în 
operă valoarea, forța, înal
tele calități umane de co
muniști, de oameni ai so
cietății socialiste.

%25c3%25aenjur%25c4%2583.Au
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Ne mai despart doar cîteva zile de 
inaugurarea la 15 septembrie a 
noului an școlar în învățămîntul de 
cultură generală, liceele de speciali
tate, învățămîntul profesional și este 
foarte aproape și data de 1 octom
brie care va marca redeschiderea 
cursurilor universitare. Noul an de 
învățămînt are o semnificație cu totul 
deosebită pentru că el coincide cu 
începutul transpunerii în viață a po
liticii școlare stabilite de Congresul 
«1 X-lea al P.C.R., politică ce am
plifică considerabil rolul sistemului 
instrucțiunii noastre publice în va
lorificarea potențelor creatoare ale 
poporului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu spu
nea cu deplin temei de la tribuna 
Congresului : „Directivele Comitetu
lui Central și Legea învățămintului — 
— adoptate anul trecut — asigură 
orientarea și cadrul de modernizare 
a învățămintului pe o lungă perioa
dă de timp. Hotărîtoare este acum 
activitatea organizatorică, practică ; 
Ministerul învățămintului trebuie să 
acționeze cu promptitudine și efici
ență pentru concretizarea hotărîrilor 
elaborate de partid". In perspectiva 
acestor îndatoriri, pe agenda noas
tră de lucru sînt înscrise sarcini de 
cea mai mare însemnătate în reali
zarea cărora trebuie să ne angajăm 
cu toții, în mod imediat.

După cum se știe, anul școlar 1969— 
1970 va marca trecerea la școala ge
nerală cu durata de 10 ani, care va 
deveni unul din factorii importanți 
pentru lărgirea orizontului de cu
noaștere și îmbogățirea vieții spiri
tuale a poporului, pentru reușita ce
lorlalte măsuri care se vor lua pen
tru dezvoltarea învățămintului. în 
1 020 de școli va funcționa pentru 
prima oară în noul an școlar clasa 
a IX-a, clasă în care urmează să fie 
cuprinși în întreaga țară circa 42 000 
de elevi. Ministerul învățămintului 
a elaborat, cu concursul larg al ca
drelor didactice, planul de învățămînt 
pentru școala de 10 ani, programele 
și manualele școlare. în general, 
consiliile populare județene s-au în
grijit de asigurarea spațiului de 
școlarizare și a personalului didac
tic de specialitate calificat, se pre
ocupă de condițiile necesare pregă
tirii practice a elevilor — obiectiv 
important al acestei forme de în
vățămînt. în funcție de aceste cifre 
de școlarizare trebuie instruite toate 
cadrele didactice care vor preda la 
aceste clase ; să se difuzeze din timp 
programele și manualele școlare, Tot
odată, corpul profesoral, organele lo
cale au datoria să desfășoare în con
tinuare o largă acțiune de cuprin
dere în clasa a IX-a a școlii gene
rale a tinerilor care nu vor frecven
ta liceul sau învățămîntul profesio
nal.

Pretutindeni, încă din primele zile 
ale apropiatului nou an școlar tre
buie să se determine buna desfă
șurare a întregului proces instructiv- 
educativ, un climat de studiu susți
nut. Este de cea mai mare_ însemnă
tate și terminarea grabnică a noilor 
construcții școlare, ținînd seama că 
în multe județe se constată serioase 
rămîneri în urmă.

Potrivit Directivelor Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân privind dezvoltarea învățămîn- 
tului, urmează ca începînd cu anul 
școlar 1970—1971 să se aplice un nou 
plan de învățămînt pentru liceul de 
cultură generală, al cărui proiect a 
fost elaborat șl publicat în presă pen
tru a se da posibilitate cadrelor di
dactice și altor specialiști să contri
buie cu observații și propuneri la 
îmbunătățirea lui. în scurt timp acest 
proiect de plan de învățămînt pen
tru cele patru secții ale liceului va fi 
definitivat, iar după aprobare vor fi 
luate măsurile cuvenite pentru asi
gurarea stabilității atît de. necesare 
procesului de învățămînt.

Consfătuirile cadrelor didactice ce 
se vor ține între 10—13 septembrie 
vor fi chemate să examineze aceas
tă gamă largă de probleme.

O atenție deosebită sîntem datori 
să acordăm definitivării cît mai ope
rative a problemelor ce privesc or
ganizarea și buna desfășurare a în- 
vățămîntului profesional și tehnic. 
Se știe că în ultimii ani în acest 
domeniu școlar s-au realizat anu
mite progrese care conduc la extin
derea și diversificarea formelor de 
pregătire a muncitorilor calificați, a 
cadrelor medii de specialitate. în 
acest scop s-a creat ucenicia la locul 
Je muncă — formă de instruire care 
îmbină munca directă în producție 
cu învățătura, s-a elaborat un nou 
nomenclator de meserii, urmărindu-se 
pregătirea prin învățămîntul profe
sional în meserii mai complexe ; au 
fost elaborate planuri de învățămînt, 
programe și manuale școlare îmbu
nătățite. în vederea îndeplinirii o- 
biectivelor privind pregătirea perso
nalului mediu de specialitate necesar
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10,00 — Limba rusă (reluare). 10,25 — 
Limba spaniolă (reluare). 10.50 —
închiderea emisiunii de dimineață.
16,30 — Lupte libere și greco-romane. 
Campionatele internaționale ale Ro
mâniei (transmisiune de la Sala Di
namo). 17,00 — Rezumatul filmat al 
întîlniril internaționale de fotbal 
lugoslavia-România. 17,30 — Buletin 

18,00 — Lumea copiilor. „Intîmplări din 
muzlcal-distractlvă de Virgil Chirlac.

da știri. 17,35 — Lanterna magică, 
călimara fermecată’ — emisiune
18,30 — „Bradul miresei" — emisiune muzical-coregraflcă. Simbol al unei 
vechi credințe populare legate de împodobirea bradului de nuntă. Re
dactor Eugen Gal. 19,00 — Transmisiune de la Expoziția Realizărilor Eco
nomisi Naționale. România ’69. 19,30 — Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic. 20,00 — Film artistic „Innorare trecătoare". O producție a 
studiourilor din R. P. Ungară. Regia Marton Keleti. Cu Imre Sinkovits, 
Tamas Major. 21,40 — Reflector. 21,55 — Mult e dulce și frumoasă. Emi
siune de limbă română de conf. dr. Sorin Stati. 22,20 — Agenda Festiva
lului și concursului internațional de folclor — România ’69. 22,30 — Tele
jurnalul de noapte șl buletinul meteorologic. 22,45 — Publicitate. 22,50 — 
Cîntă Liane șl formația Valențlu Grlgorescu. 23,10 — închiderea emisii^ill.

Prof. univ.
Miron CONSTANTINESCU

ministrul învâfâmîntului

economiei naționale s-au luat măsuri 
pentru dezvoltarea rețelei liceelor de 
specialitate — tip de școală mult so
licitat de absolvenții învățămintului 
general. Totuși în învățămîntul pro
fesional și tehnic există încă serioase 
deficiențe în ce privește asigurarea 
cadrelor didactice, însușirea diferite
lor profesii în concordanță cu profilul 
actual al producției, au rămas încă 
numeroase probleme care se cer so
luționate în colaborare cu ministerele 
tutelare de școli. în concordanță cu 
sarcinile trasate de Congres, va trebui 
să elaborăm fără întîrziere un an
samblu de măsuri privind dezvoltarea 
și perfecționarea învățămintului pro
fesional și tehnic, subordonat ce
rințelor programului special . de 
pregătire a cadrelor pe perioada 
1971—1980. EI Va trebui să conducă la 
optimizarea raportului dintre numă
rul muncitorilor, al cadrelor medii 
de specialitate, al subinginerilor și 
inginerilor, la mai buna pregătire 
teoretică și practică a absolvenților.

De cea mai mare însemnătate este 
aplicarea măsurilor stabilite în ulti
mul an pentru perfecționarea conți
nutului învățămintului superior. Cum 
se știe, de mai multe luni s-au de
finitivat noile planuri de învățămînt 
care reflectă în mai mare măsură 
stadiul actual al științei și culturii 
și care asigură un raport mai judi
cios între cursurile generale și cele 
de specialitate, între prelegeri și ac
tivitățile practice, o mai rațională 
organizare a muncii studenților. 
Ghidarea întregului proces de în
vățămînt în lumina lor, aplica
rea lor creatoare la specificul di
feritelor instituții de învățămînt 
superior constituie principala îndato
rire a cadrelor didactice în apropia
tul an universitar. Lărgirea din a- 
ceastă toamnă a învățămintului de 
subingineri la 30 de specialități im
plică, de asemenea, îndatoriri sporite 
corpului profesoral, necesitatea de a 

• crea un cadru de. desfășurare a pro
cesului de învățămînt cît mai adec
vat scopului propus. Ținînd seama 
de toate acestea, acordăm în prezent 
cea mai mare atenție elaborării unei 
noi concepții despre rolul practicii în 
învățămîntul superior, considerînd-o 
ca o parte integrantă a planului de 
învățămînt, a procesului de formare 
a specialistului pe tot parcursul ani
lor de studii.

Reluînd frumoasa tradiție a cate
drelor universitare în ce privește 
•dezvoltarea cercetării științifice, în 
ultimii ani Ministerul învățămintului 
a acționat pentru sporirea aportu
lui catedrelor la dezvoltarea econo
miei și culturii naționale. în acest 
scop, s-a procedat la selecționa
rea principalelor teme de cercetare 
științifică ale catedrelor reținîndu-se 
acele teme care răspund în primul 
rînd cerințelor dezvoltării economi
ei naționale. în mod cu totul justi
ficat, în documentele Congresului al 
X-lea al partidului s-a pus un ac
cent deosebit pe finalizarea în pro
ducție a rezultatelor cercetării știin
țifice. Această menire socială a știin
ței este deopotrivă valabilă atît pen
tru științele naturii cît și pentru 
științele sociale. Așa cum se subli
niază în Raportul prezentat la Con
gres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrii corpului didactic sînt che
mați să aibă legături mai strînse cu 
unitățile productive, să participe mai 
direct la soluționarea unor probleme 
din viața economică și social-cultu- 
rală, activitatea lor urmînd să fie 
apreciată după contribuția pe care o 
aduc la rezolvarea problemelor vii 
ale societății.

Evident, ca urmare a măsurilor 
luate de partid pentru perfecționarea 
învățămintului și a așezării pe baze 
noi a activității organizației pionie
rești, a activității organizației U.T.C. 
și U.A.S.R., munca educativă în rîn- 
durile tineretului școlar și universi
tar s-a îmbunătățit în mod simțitor. 
Prin perfecționarea predării științelor 
sociale și a altor discipline trebuie să 
asigurăm însă, în continuare, sporirea 
valorii educative a procesului de în
vățămînt. Așa cum se subliniază în 
documentele Congresului, toate ca
drele didactice, sub conducerea orga
nizațiilor de partid și în strînsă con
lucrare cu organizațiile U.T.C. și 
U.A.S.R., trebuie să acționeze mai 
intens în vederea întăririi muncii 
educative din școli și facultăți, pen
tru sporirea exigenței față de pre
gătirea profesională și comportarea 
în viață a elevilor și studenților, 
să intensifice educarea ldeolo- 
gică-politică, ateistă și civică, a tine
rilor. în acest an școlar sîntem da
tori să acordăm o atenție sporită In
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tăririi disciplinei și frecvenței elevi
lor și studenților. Ministerul învăță- 
mîntului va edita într-o singură carte 
regulamentele aprobate în anul uni
versitar 1968—1969, privitoare la acti
vitatea profesională a studenților, or
ganizarea și desfășurarea activității 
științifice a studenților, organizarea 
și funcționarea caselor de cultură și 
a cluburilor studențești, a cămine
lor și cantinelor studențești.

Amploarea fără precedent a cu
noașterii umane, dezvoltarea vertigi
noasă a tuturor științelor impun îm
prospătarea. sistematică a cunoștințe
lor, perfecționarea continuă de spe
cialitate și metodică a întregului per
sonal didactic, în vederea ridicării 
calității de instruire și educare a 
elevilor și studenților. în acest scop, 
în conformitate cu prevederile din 
Statutul personalului didactic, pen
tru cadrele din învățămîntul de 
cultură generală' a fost reorganizat 
sistemul de perfecționare, stabilin- 
du-se cadrul participării obliga
torii a întregului corp didactic la 
cursuri de informare științifică și me
todică. Activitatea de perfecționare a 
profesorilor va avea .un caracter 
post-universitar și va fi organizată și 
realizată de către universități și alte 
institute de învățămînt superior. în 
cadrul universităților vor funcționa 
secții de perfecționare care vor fi 
totodată filiale ale Institutului cen
tral. Pentru personalul didactic de 
specialitate care lucrează în școlile 
profesionale și tehnice s-a creat 
„Centrul de cercetare pedagogic și de 
perfecționare" care asigură atît in
formarea științifică-tehnică cît și în
drumarea metodică a cadrelor care 
lucrează în aceste unități de învăță
mînt. Perfecționarea învățătorilor se 
va realiza de către inspectoratele șco
lare județene.

Pentru personalul didactic din în
vățămîntul superior, principala cale 
de perfecționare o constituie docto
ratul. Acțiunile întreprinse pe acest 
tărîm trebuie privite în perspectiva 
faptului că măsurile luate în ultimii 
ani au stimulat interesul specialiștilor 
pentru ridicarea calificării lor știin
țifice pe această cale. S-a dovedit 
deosebit de eficientă specializarea și 
documentarea cadrelor didactice ti
nere pe lîngă cei mai competenți spe
cialiști din institute și unități de cer
cetare din țară și din străinătate.

Fără îndoială că exercitarea drep
tului de control acordat de Congres 
organizațiilor de partid din învăță
mînt va avea o însemnătate deosebi
tă , pentru realizarea îndatoririlor 
școlilor. Analizarea sistematică de 
către organele și organizațiile de 
partid a problemelor fundamentale, 
de care depinde bunul mers al pro
cesului instructiv-educativ în diferite 
unități de învățămînt, intervenția lor 
promptă în soluționarea unor aspecte 
ale vieții școlare vor constitui un 
mare sprijin pentru activitatea între
gului corp profesoral. Școala de toate 
gradele, în urma perfecționărilor care 
i s-au adus și urmează să î se mai 
aducă, își va îndeplini nobila misiune 
de. a pregăti cetățenii României de 
mîine, la nivelul înaltelor cerințe și 
idealuri ale. societății socialiste.

întreprinderea Optica Română 
(I.O.R. — București) a dobîndit în 
ultimii ani un binemeritat prestigiu 
printre unitățile industriei construc
toare de mașini. Aici se fabrică peste 
120 de produse, dintre care unele de 
o deosebită complexitate — aparatură 
medicală, de cercetare științifică, ci
nematografică și alte tipuri de apa
rate și dispozitive optice. La realiza
rea acestora contribuie deopotrivă 
muncitori cu înaltă calificare, tehni
cieni, ingineri și cercetători din cele 
mai diverse domenii de activitate — 
electronică, electrotehnică, fizică, chi
mie, matematică — dar mai ales spe
cialiști în mecanică fină și tehnologie 
optică.

în documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R. optica este enumerată 
printre subram urile de bază care ur
mează să se dezvolte cu precădere în 
viitor, ocupînd un Ioc important în 
contextul preocupărilor cercetătorilor 
din domeniul științelor tehnice. Tn 
legătură cu unele aspecte privind a- 
cest sector de activitate, cu realizările 
obținute pînă în prezent și posibili
tățile și căile de dezvoltare în viitor, 
am adresat cîteva întrebări tov. ing. 
Ion Rentea, directorul întreprinderii 
Optice Române :

— Cum se justifică, după părerea 
dumneavoastră, importanța acordată 
intensificării eforturilor în direcția 
creșterii potențialului de producție și 
mai ales a celui de concepție proprie, 
în industria optică ?

— Un prim aspect al necesității 
dezvoltării producției de aparatură 
optică rezidă în una din sarcinile im
portante prevăzute în Directive, 
respectiv aceea referitoare la dotarea 
cu aparatură modernă a serviciilor 
de cercetare, în general. Este cunos
cut faptul că, în această direcție, sîn- 
tem încă deficitari, că se cheltuiesc 
fonduri Importante pentru aducerea 
aparaturii din import. De aceea, așa 
cum de altfel s-a mai spus în presă, 
va trebui să facem tot ce ne stă în 
putință pentru creșterea contribuției 
proprii — și I.O.R.-ul este una din 
principalele unități chemate să-și dea 
aportul la rezolvarea acestei proble
me. în același timp, aparatura optică, 
dispozitivele optice de control sînt 
indispensabile acolo unde se pune 
problema unor prelucrări mecanice și 
tehnologice do mare precizie și finețe. 
Tehnica circuitelor microelectronice, 
spre exemplu, domeniu în care ur
mează să ne dezvoltăm, este de ne
conceput în afara unor laboratoare 
dotate cu aparatură optica de înaltă 
precizie. Medicina reprezintă un alt 
„debușeu" important pentru industria 
optică.

Dar avantajul suprem al unei in-

• My fair lady : PATRIA
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, ARE
NELE ROMANE — 20.
• Omul, orgoliul șl vendetta : FES
TIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 19,30 ; STA
DIONUL DINAMO — 19,30.
• Tigrul : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂ
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 : 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 : LUMI
NA — 9—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45, DACIA — 8,30—21 în 
continuare.
• Program pentru copil : DOINA
— 9—10.
• Noaptea generalilor : DOINA —
11,15 ; 13,45 ; 16,30 ; 20.
• Un bărbat și o femeie : UNION
— 15,30 ; 18.
• Din plictiseală : UNION — 20,30.
• Rapsodie dobrogeană ; Rîpa 
roșie ; Portret șl pictură mili
tantă în opera lui Gh. Tatarescu ; 
Anul trecut la Brașov : TIMPURI 
NOI — 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 t
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Vîrsta Ingrată : EXCELSIOR —
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, 
la grădină — 20, FLAMURA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA
• Sherlock Holmes : GRIVIȚA —
9 ; 11,15 13,3» ; 18,15 ; 20,30, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 |
20,30, TOMIS — 9—17 în conti
nuare, la grădină — 19,15.
• In umbra coltului : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 î
17.45 ; 20, FERENTARI — 15,30 ;
18 ; 20,15.
• Neîmblînzlta Angelica : BU- 
ZEȘTI — 15,30, la grădină — 19,30, 
MUNCA

20.

dustrii optice dezvoltate constă, după 
părerea mea, în valoarea ridicată a 
produselor ce se realizează aici, ca 
urmare a investiției sporite de inter 
ligență științifică și tehnică. Realiza
rea de aparatură optică la nivelul 
cerințelor impuse de însăși destinația 
acesteia, în condițiile progresului 
tehnic actual, implică existența unor 
cadre de înaltă calificare, de la mun
citor pînă la cercetător — muncitorul 
trebuind să execute operații de măre 
finețe, iar inginerul și cercetătorul 
avînd sarcina unor studii și calcule 

OPTICA
domeniu prioritar

al cercetării științifice
5 9

de o deosebită complexitate pentru 
soluții optime, în realizarea reperelor 
și ansamblelor optice.

— Cum a evoluat tandemul cerce- 
tare-fabricație în întreprinderea dv. 
în ultimii ani, atît din punct de ve
dere al sporirii cantitative a produc
ției, cît și din cel al ameliorării ca
lității aparaturii optice ?

— Activitatea întreprinderii noastre 
a început în urmă cu circa 18 ani, 
prin încercarea de a produce diferite 
tipuri de microscoape. Astăzi con
struim aparate de acest gen pe baza 
celor mai noi principii și rezultate 
ale cercetării științifice din domeniul 
microscopiei — metode de fluores
centă, interferență, spectrografie, fo
tografiere automată a imaginii etc 
— într-o gamă destul de largă : mi
croscopul de cercetare, microspec- 
trofotometru (aparat pentru studiul 
componentelor calitative și cantita
tive ale unor substanțe), micro
scopul universal, de nivel competitiv 
cu cele similare produse, de firme 
străine cu tradiție.

O altă grupă de produse aflate în 
fabricație este cea de aparatură cine
matografică, direcție în care am rea-

• Dragostea unei blonde : MUNCA 
— 20.
• Ultima tură : BUZEȘTI — 18.
• O chestiune de 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, ochli-ți ard ca flacăra
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,15.
• Maica Ioana a îngerilor : 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, 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Comisarul X și banda „Trei 
Clini verzi" : VOLGA — 9,30—15,45 
tn continuare — 18,15 ; 20,30.
• 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.
• A trăi pentru a trăi : POPULAR
— 15,30 ; 19.
• Căsătorie din Interes: FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Aruncați banca în aer : VITAN
— 15,30, la grădină — 19,30.
• Apele primăverii : VITAN — 18.
• Operațiunea Belgrad : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Adio, Grlngo : COSMOS — 15,30;

• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Pălăria flo
rentină — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Birlic — 19,30 ; 
(grădina „Boema") : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20.
• Teatrul Mie : Cînd se aude o 
trompetă — spectacol prezentat 
de formația de estradă și varie
tăți a Ansamblului de cîntece ș! 
dansuri al Armatei — 20.

lizat, de asemenea, succese impor
tante. Ca o ultimă realizare a specia
liștilor noștri în acest sens, aș men
ționa omologarea aparatului de pro
iecție portativ pentru bandă îngustă 
(16 mm), aparat complet tranzistorizat 
care, pe lîngă faptul că realizează o 
calitate bună a proiecției, prezintă a- 
vantajul important al greutății mult 
reduse față de tipul vechi — 25 kg 
față de 80 kg.

In sfîrșit, producția de aparatură 
medicală constituie altă latură im
portantă a activității noastre. In pre
zent, la I.O.R. se fabrică electrocar-
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Convorbire 
cu ing. Ion RENTEA 

director al întreprinderii Optice 
Române

diografe cu două canale, oftalmoscoa- 
pe, truse oftalmologice, microfotoca- 
mere, Unitul dentar etc

Trebuie să menționez faptul că 
toate realizările obținute de întreprin
derea noastră în ultimii ani, parte 
din ele evidențiate mai sus, se dato- 
resc eforturilor proprii depuse în 
scopul cercetării și asimilării de apa
rate și dispozitive noi, dar mai ales 
în scopul îmbunătățirii calității a- 
cestora. în această privință este 
semnificativ faptul că dacă acum 
cîțiva ani I.O.R.-ul nu reușea să ex
porte nici unul din aparatele optice 
produse, astăzi circa 30 la sută din 
producția optică a întreprinderii este 
destinată exportului. Este un indiciu 
că s-au realizat succese pe linia ridi-

KARAMAZOV"
Ecranizările sînt u- 

nul din capitolele dis
cutabile ale istoriei ci
nematografului. Destul 
de rar cărți bune sau 
foarte bune au dus la 
filme de aceeași cali
tate. Cu atît mai mult 
trebuie privită cu res
pect o adaptare cinema
tografică care păstrează 
cu fidelitate pe ecran 
spiritul unei cărți mari. 
Este cazul „Fraților Ka
ramazov", filmul lui 
Ivan Piriev. Romanul 
dostoievskian și-a căpă
tat dimensiunile meri
tate pe ecran. Două cred 
că sînt atributele care 
au contribuit la reușita 
adaptării : concentra
rea pe drama persona
jelor și izbutitele por
trete ale eroilor dosto- 
ievskieni conturate de 
actori. Drama Karama- 
zovilor, a lui Dmitri, 
Ivan șl Aleksei este 
pusă in relief de fiecare 
cadru al filmului. Ea dă 
temperatura înaltă na
rațiunii. Marile între
bări ale existenței, pe 
care șl le pun Karama- 
zovii capătă in film ac
centele potrivite.

Piriev a reușit filmul 
unor destine dramatice, 
contorsionate. Dmitri, 
Ivan, Aleksei, trei tem
peramente diferite, trei 
conștiințe răscolite de 
neliniște. Dmitri, Ivan, 
Aleksei, trei semne de 
întrebare in fața exis
tenței. Piriev are răb
dare să se oprească a- 
tent asupra chipului fie
căruia din cei trei frați. 
Iată-l pe Dmitri păti
maș, nestăpinit, dezlăn
țuit pe drumul pierza- 

FRAȚII

meditativ, însingurat, 
bintuit de neliniști. Și 
iată-l, in fine, pe A- 
leksei pios și totuși cu
prins de momente de 
răzvrătire față de divi
nitate. Avind la dispo
ziție un spectacol cine
matografic de largă res
pirație (filmul durează 
peste trei ore), regizo
rul lasă fiecăruia din
tre frați posibilitatea 
să se dezvăluie specta-

torului pe de-a-ntregul. 
„Frații Karamazov" de
vine astfel un film-con- 
fesiune, un film al ca
racterelor în plina e- 
voluție.

Am reținut din filmul 
lui Piriev insistența și 
priceperea cu care 
urmărită dialectica 
siunilor. Iată, spre 
xemplu, dragostea
tre Dmitri și Grușenka. 
După ce in paralel ne-a 
făcut cunoștință cu e- 
roii, cu felul lor de a fi, 
Piriev ne dă o secvență 
întreagă in care patima 
dezlănțuită joacă rolul 
principal. Grușenka și 
Ekaterina Ivanovna, ce
le două eroine din film, 
sînt prezentate cu infi
nite nuanțe, cu sensi
bilitate și cu predilec
ție pentru portretul fa

cării caracteristicilor funcționale 
de calitate ale produselor noastre.

— în legătură cu dezvoltarea 
treprinderii în viitor, ce impedi
mente ar urma să fie depășite și 
mai ales ce rol va reveni serviciului 
de cercetare ?

— Aș vrea să încep prin a prezenta 
unele neajunsuri, care vor trebui de
pășite în timp util.

întreprinderea noastră a împărtășit 
soarta celorlalte unități de mecanică 
fină din țară, în privința dezvoltării, 
extinderii capacității de producție și 
concepție, a pregătirii din timp a 

cadrelor etc A existat o teamă — 
nejustificată, după părerea mea — 
că noi n-am putea ajunge să produ
cem aparatură cu înalte caracteristici 
funcționale competitive pe piața ex
ternă și că. implicit, n-am putea rea
liza indici globali mari. Urmările se 
resimt astăzi din plin, fie prin lipsa 
unor laboratoare special amenajate 
(Ia adăpost de vibrații, zgomote etc.), 
fie prin faptul că avem aparate asi
milate și omologate, care nu pot fi 
lansate în fabricație din lipsă de ca
pacitate de producție (mă refer la 
noul tip de electrocardiograf și la 
aparatul de proiecție portativ). Dar 
aspectul cel mai grav este că s-a ne
glijat problema asigurării de cadre 
calificate în diferitele sectoare ale 
mecanicii fine și, cu atît mai mult, 
în domeniul opticii. Mă refer la ca
dre începînd cu muncitori de cali
ficare corespunzătoare, pînă la ingi
neri și specialiști cercetători în do
meniul aparaturii optice. în viitor, 
se impune, ca o necesitate de prim 
ordin, să se acorde maximă atenție 
creării unei pepiniere de cadre.

Cît privește rolul serviciului de 
cercetare, care a luat ființă în urmă 
cu doi ani, aș începe prin a preciza 
că preocupări în acest sens există

al 
! filmu- 

drama 
consti- 

reali- 
Galeria 

foarte

minin. Sînt două carac
tere puternice care to
pesc în ele dragostea și 
ura. Filmul le înfăți
șează ca atare.

La Piriev fiecare ca
dru are un ritm interior 
bine gradat. Astfel regi
zorul izbutește să sus
țină tensiunea emoțio
nală a întregii acțiuni.

O mențiune specială 
pentru imaginea filmu
lui care atinge un mo
ment de mare frumu
sețe , in final (plecarea 
coloanei de deținuți 
prin zăpadă).

Spuneam că un 
doilea atribut al 
lui, alături de 
personajelor, îl 
tuie portretele 
zate de actori, i 

acestora este 
vastă și merge de ia ro
lurile principale la per
sonajele episodice. Dmi
tri, Ivan, Aleksei, Gru
șenka, Ekaterina Iva
novna au beneficiat de 
cele mai potrivite inter
pretări care au făcut să 
se dezvăluie spectatoru
lui în tot ceea ce au mai 
caracteristic. Se dove
dește astfel că pentru 
Piriev actorul este un 
element de seamă în 
compunerea unui spec
tacol cinematografic.

„Frații Karamazov", 
așa cum l-a transpus pe 
peliculă Ivan Piriev, 
este un film al carac
terelor în mișcare, plin 
de tensiune și drama
tism, o realizare bogată 
in performanțe actori
cești. Si merită să fie 
văzut 
iubesc 

de mal mulți ani la noi. Altfel nici 
n-am fi putut ajunge la rezultatele 
mai sus menționate. E adevărat că ar 
fi fost de mare folos înființarea aces
tui serviciu cu mult mai devreme; 
am fi avut astăzi un colectiv speciali
zat mai puternic, cu posibilități spo
rite de rezolvare a multiplelor pro
bleme ce stau în fața acestui servi
ciu în etapa actuală — mai ales în 
perspectiva trasată acestui sector de 
Congresul partidului. în viitor, cred 
că cercetarea efectuată în cadrul în
treprinderii noastre — întrucît nu 
există un institut specializat — ar 
trebui să vizeze cîteva direcții princi
pale. în primul rînd, să efectueze 
investigații în vederea realizării unor 
elemente optice de mare precizie, a 
unor aparate care să funcționeze ire- > 
proșabil, în vederea sporirii contri
buției sectorului nostru la creșterea 
exportului de aparatură modernă. în 
acest sens, cercetătorii din cadrul 
serviciului nostru se preocupă de e- 
laborarea metodologiilor moderne de 
calcul al sistemelor optice cu ajutorul 
celor două mașini electronice cu care 
au fost dotați de curînd.

în privința diversificării și perfec
ționării microscoapelor, cercetătorii 
vor trebui să facă studii în vederea 
obținerii unei producții complete de 
obiective necesare acestora, a creș
terii rigidității aparatelor de micro
scopie, în scopul ușurării muncii cer
cetătorilor.

Specialiștii noștri vor trebui să-și 
aducă din plin contribuția și în an
samblul activității de cercetare ce ur
mează să se dezvolte în toate do
meniile de activitate, conform cu pre- , 
vederile Congresului. Aceasta fie prin 
cercetări 
prompte a unor 
pozitive optice solicitate în diferite 
domenii, fie prin acordare de asis
tență tehnică în privința amenajării 
unor laboratoare dotate cu aparatură 
optică. Astfel de solicitări au devenit 
frecvente în ultimul timp.

O sarcină deosebit de importantă 
privește punerea la punct, a unor teh- , 
nologii specifice mecanicii fine și 
opticii, cum sînt acoperirile dure la 
suprafața pieselor de aluminiu sau 
realizarea unor mașini pentru pre
lucrarea obiectivelor optice. A fost 
realizată încă de pe acum o mașină 
pentru prelucrarea suprafețelor as- 
ferice și sînt în studiu și alte mașini 
și dispozitive de acest gen

în încheiere, vreau să-mi exprim 
convingerea că industria optică ro
mânească, răspunzînd așa cum se cu
vine mărilor sarcini stabilite de Con
gres, își va aduce din plin contribuția 
la sporirea potențialului științific și- 
la progresul economic al țării noastre.

în scopul realizării 
aparate și dis-

Ing. Traian SAVA
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ÎNTÎLNIRE
LA C. C. AL P. C. R.

Joi la amiază, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlmt cu tovarășul Jacob 
Lechleiter, membru al Secretariatu
lui colectiv al Partidului Muncii din 
Elveția, care și-a petrecut concediul 
de odihnă în țara noastră.

La întîlnire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Sosirea in Capitală a ministrului
de externe al Regatului Nepal

Joi la amiază a sosit în Capitală 
ministrul de externe al Regatului 
Nepal, Gehendra Bahadur Rajbhan- 
dary, care va face o scurtă vizită în 
țara noastră.

în cursul după-amieziî, ministrul 
de externe al Regatului Nepal, Ge
hendra Bahadur Rajbhandary, a avut 
o întrevedere cu Vasile Gliga și Mi
hai Marin, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind relațiile bi-

Reprezentanți ai ansamblurilor folclorice 
primiți de primarul general al Capitalei

Primarul general al Capitalei, Du
mitru Popa, a primit, în cursul dimi
neții de joi, pe reprezentanții ansam
blurilor folclorice — străine și ro
mânești — participante la Festivalul 
și Concursul internațional de folclor 
„România ’69“.

Cu acest prilej, primarul general 
i-a felicitat călduros pe reprezentan
ții ansamblurilor pentru spectacolele 
de înaltă ținută artistică prezentate 
în cadrul Festivalului și Concursului,

Premiile Concursului internațional

de folclor „România ’69“
Emisarii artei populare din 16 țări 

ale lumii, participanți la primul fes
tival și concurs internațional de fol
clor „România ‘69“; -au prezentat; ■ 
timp de 10 zile, în fața unui numeros 
public din București și din alte orașe 
ale țării, frumusețea și originalitatea 
cîntecelor, dansurilor și costumelor 
populare.

Festivitatea de încheiere a acestei 
manifestări artistice a avut loc joi 
seara, în sala Ateneului Român.

In prezidiul adunării au luat loo 
n&mbrii juriilor internaționale.
ț 'Stivitatea a fost deschisă de prof, 

dr. Mihai Pop, directorul Institutului 
de etnografie și folclor al Academiei, 
președintele Comitetului de organi
zare a festivalului și concursului in
ternational de folclor. El a relevat 
contribuția substanțială adusă de fes
tival la cunoașterea creației folclorice 
a numeroase popoare, la afirmarea 
locului pe care arta populară tradi
țională și cea actuală îl ocupă în 
societatea contemporană, la cultiva
rea sentimentelor de prietenie și pre
țuire reciprocă între popoare. Vorbi
torul a anunțat că juriul internațional 
al concursului, apreciind specificul 
creației populare, autenticitatea și 
valoarea artistică a spectacolelor de 
concurs, precum și a costumelor, a 
atribuit premii și mențiuni tuturor 
ansamblurilor înscrise în competiție.

în numele Comitetului de organi
zare, vorbitorul a felicitat pe toți 
participanții la festivalul și con
cursul internațional de folclor „Ro
mânia ’69", pentru laborioasa acti
vitate pe care au desfășurat-o, pen
tru frumusețile pe care le-au 
împărtășit cu dăruire zecilor de mii 
de spectatori. El a subliniat în în

ȘTIRI SPORTIVE
In a treia zi a Balcaniadei mascu

line de baschet, ce se desfășoară la 
Salonic, reprezentativa Greciei a 
întrecut cu 80—65 echipa României. 
Principalii realizatori ai gazdelor au 
fost Cristoforu (26), Tr.ontzos (14). 
Din echipa română s-au remarcat 
Tarău (14) și Diaconescu (8). într-un 
alt meci al competiției, echipa Iu
goslaviei a dispus cu scorul de 89— 
65 (36—28) de selecționata Turciei.

Echipele Miinchen 1860 și Skeid 
Oslo au terminat la, egalitate 2—2 
(1—0), într-un meci contînd pentru 
„Cupa orașelor tîrguri" la fotbal.

în capitala Turciei a continuat tur
neul de tenis rezervat juniorilor. în 
proba de simplu băieți, Traian Mar- 
cu (România) l-a eliminat cu 6—3, 
1—6, 6—2, 3—6, 6—3 pe turcul Am- 
bar. Polonezul Merez l-a învins cu 
6—3, 1—6, 6—3, 6—8, 6—2 pe maghia
rul Taroczy.

Boxerul italian Fernando Atzori 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean la categoria muscă, învingîn- 
du-1 la puncte în 15 reprize pe 
francezul Karama Diop.

A 9-a ediție a tradiționalei com
petiții cicliste de amatori „Tour de 
l’Avenir", organizată de ziarele ,,1’E- 
quipe" și „Le parisien libre", în
cepe la 11 septembrie, de la 
Le Mans. Traseul măsoară 1 913 km, 
împărțiți în 10 etape. Concurenții 
vor traversa Normandia, Bretania, 
urmînd să sosească la 21 septembrie 
la Clermont-Ferrand. La cursă par
ticipă 15 echipe, între care selec
ționatele Belgiei, României, Mexicu
lui, Spaniei, Suediei etc. Fiecare 
formație este alcătuită din 8 cicliști. 
Cei opt alergători români sînt: 
V. Tudor, Al. Sofronie, C. Grigore, 
Șt. Cernea, I. Cosma II, T. Puterity, 
G Moiceanu, N. Ciumeti.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești și a fost exprimată 
dorința comună de a se dezvolta pe 
mai departe relațiile frățești de sti
mă și respect reciproc, existente 
între cele două partide.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Vasile 
Gliga și Mihai Marin, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E.

(Agerpres)
*

laterale româno-nepaleze și unele 
probleme internaționale.

Ministrul afacerilor externe al Re
gatului Nepal a fost însoțit de dr. 
Badri Prasad Shrestha, membru al 
Parlamentului nepalez, Yadab Kant 
Silwal, subsecretar în Ministerul 
Afacerilor Externe, și prof. Suren- 
dra Bahadur Shrestha.

după care s-a întreținut cu oaspe
ții.

*
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei, a oferit joi la amiază, la Res
taurantul Pescăruș, un cocteil în 
cinstea participanților la primul Fes
tival și Concurs internațional de. fol
clor „România * *69 “.

în numele Marii Adunări Naționale, 
exprimă cele mai profunde con
doleanțe în legătură cu pierderea 
grea suferită prin încetarea din 
viață a tovarășului Ho Și Min.

★
Ministerul Afacerilor Externe al 

Republicii Socialiste România a

Decenii de-a rîndul, tovarășul Ho 
Și Min a fost un militant remarcabil 
al mișcării muncitorești internaționale, 
al luptei popoarelor pentru eliberarea 
de sub jugul colonial ; în fruntea con
ducerii de partid și de stat a Republi
cii Democrate Vietnam, el s-a afirmat 
ca un luptător activ pentru întărirea u- 
nității țăriloy socialiste, a mișcării co
muniste mondiale, pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismului 
socialist, a respectării dreptului fie
cărui partid de a-și hotărî singur po
litica internă și externă ; el a desfășu
rat o activitate neobosită pentru uni
rea tuturor forțelor antiimperialiste în 
lupta pentru libertatea și independen
ța popoarelor, dezvoltarea lor pe ca
lea progresului, creșterea influenței 
socialismului, triumful păcii în lumea 
întreagă. întreaga mișcare comunistă 
suferă o grea pierdere prin moartea 
acestui militant de seamă pentru idea
lurile comunismului.

Poporal romăn, legat de poporal 
vietnamez prin trainice legături de 
solidaritate internaționalistă, avea în 
tovarășul Ho Și Min un prieten devo
tat și statornic. Ne amintim cu emo
ție de vizita sa în România în august 
1957, de cuvintele sale de caldă pre
țuire față de înfăptuirile poporu
lui român în construcția socialistă. 
„Muncitori, țărani, intelectuali ro
mâni — se adresa tovarășul Ho Și Min 
participanților la mitingul oamenilor 
muncii din București — voi sînteți 
astăzi fericiți, căci voi sînteți stăpînii 
țării voastre, stăpînii bogățiilor ei... 
îndeplinirea planului vostru, pe lîngă 
prosperitatea pe care o va aduce po
porului român, va contribui de ase
menea la consolidarea familiei socia
lismului, ne va ajuta și ne va încu
raja și pe noi în lupta pentru reuni
ficarea patriei noastre și pentru con
struirea treptată a socialismului în 
țara noastră". Spre satisfacția ambe
lor noastre popoare, legăturile dintre 
România și Republica Democrată 
Vietnam, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam au cunoscut continuu o 
dezvoltare favorabilă. Poporul nostru 
urmărește cu adîncă simpatie lupta e- 
roicului popor vietnamez pentru res

(Agerpres)

cheiere că marea reuniune folclorică 
de la București a constituit încă o 
mărturie a contribuției consecvente 
pe' care România o aduce la extin
derea contactelor culturale între toate 
țările lumii, la promovarea cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Ansamblurilor folclorice partici
pante la Concursul internațional de 
folclor „România ’69" le-au fost acor
date următoarele premii și mențiuni :

PREMIUL I, MEDALIA DE AUR 
ȘI TITLUL DE LAUREAT : Ansam
blul folcloric „Joza Vlahovic" din 
Zagreb (Iugoslavia), Ansamblul fol
cloric „Poienița" din Brașov (Româ
nia) ; Ansamblul folcloric „Rovesnik" 
din Stavropol (U.R.S.S.).

PREMIUL II, MEDALIA DE AR
GINT : Ansamblul folcloric „Dolgio" 
din Hatgal (R.P. Mongolă) ; Ansam
blul național folcloric din Tunis 
(Tunisia),

PREMIUL III, MEDALIA DE 
BRONZ : Ansamblul folcloric „Ivan 
Vazov" din Sofia (Bulgaria) ; An
samblul folcloric „Danzerini di Lu- 
cinico" din Gorizia (Italia).

PREMII SPECIALE : Premiul 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România : Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Zemplin" din Mihalovce 
(Cehoslovacia); Premiul Radiotele- 
viziunii Române : Ansamblul de cîn
tece și dansuri din Debrecen (Unga
ria) : Premiul municipiului București: 
Ansamblul folcloric al societății en
gleze de cîntece și dansuri populare 
„Cecil Sharp House" din Londraj 
Premiul Uniunii Generale a Sindica
telor din România : Ansamblul de 
cîntece și dansuri populare „Rzeszo- 
wiacy" din Mielec (Polonia) ; Pre

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Imatra (Finlan
da), recordmanul mondial în proba 
de aruncare a suliței, finlandezul 
Pauli Nevala, s-a clasat pe primul 
loo cu rezultatul de 87,44 m. Proba 
de 5 000 m s-a încheiat cu victoria 
lui Juha Vaetăinen (Finlanda), cro
nometrat cu timpul de 13’50”.

Pe stadionul Dinamo din șoseaua 
Ștefan cel Mare au început ieri între
cerile din cadrul concursului inter
național al pompierilor. în progra
mul de astăzi (între orele 8 și 14) fi
gurează, între altele, probele de 3.000 
m plat, aruncarea greutății. Totoda
tă se vor desfășura și cîteva probe 
specifice, ca „Pista de Îndemînare și 
viteză", „Scara culisabilă", apoi de
monstrații Jet-bol etc.

La bazinul din parcul sportiv Di
namo din Capitală au început ieri 
întrecerile Dinamoviadei de natație 
și polo pe apă la care participă spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Ungaria. 
U.R.S.S. și România. Probele de înot 
disputate în prima zi a competiției 
au revenit următorilor concurenți : 
100 m liber bărbați : Evgheni Spiri
donov (U.R.S.S.) 55’8/10 ; 200 m liber 
femei : Roswita Krause (R.D.G.) 
2T9”2/10 ; 100 m spate bărbați : Iuri 
Gromak (U.R.S.S.) l'03”9/10; concu
rentul român Tiberiu Șerban a ocu
pat locul 3 cu 1’06” ; 200 m spate fe
mei : Tinatin Lekveisvili (U.R.S.S.) 
2’34”2/10 ; 400 m mixt bărbați: Mat
hias Borloj (Ungaria) 4’53”7/10 ; 
100 m bras femei : Liubov Rusanova 
(U.R.S.S.) 1’19” ; ștafeta 4x100 m li
ber bărbați : R. D. Germană 3’45”2/10.

Rezultate din turneul de polo pe 
apă : R. D. Germană—Polonia 9—3 ; 
România—U.R.S.S. 3—3 ; Ungaria— 
Cehoslovacia 6—4. întrecerile conti
nuă astăzi.

VIZITA I I lllffl MMI UIlOMli I 

A DELEGAȚIEI PARLAMENTARE SUEDEZI
Membrii delegației parlamentare 

suedeze, condusă de Henry Allard, 
președintele Camerei deputaților, 
s-au întîlnit joi dimineață cu mem
brii Biroului și președinții unor co
misii permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

La întîlnire au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Mia Groza, vicepreședinte 
al M.A.N., Traian Ionașcu și Gheor- 
ghe Roșu, președinți ai unor comisii 
permanente, Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N.

A participat Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București.

Cu acest prilej, președintele Ca
merei deputaților suedezi a făcut o 
prezentare a organizării și activită
ții Parlamentului și comisiilor per
manente care activează pe lîngă 
Parlamentul suedez. Președintele 
Marii Adunări Naționale a vorbit 
oaspeților despre perfecționarea și 
extinderea activității organului nos
tru legislativ.

Cronica
VIZITELE MINISTRULUI 

AGRICULTURII 
AL DANEMARCEI

Ministrul agriculturii al Danemar
cei. Peter Larsen, împreună cu spe
cialiștii care îl însoțesc în vizita pe 
care o face în țara noastră, a plecat 
joi într-o călătorie în județul Ploiești, 

în cursul dimineții, oaspeții au vi
zitat întreprinderea agricolă de stat 
Ploiești-sere, cooperativa agricolă de 
producție din comuna Bucov și Insti
tutul de cercetări pentru viticultură 
și vinificație de la Valea Călugă
rească.

După-amiază, au fost vizitate sta
țiuni de pe Valea Prahovei și Muzeul 
de artă din Sinaia.

Seara, oaspeții au sosit la Brașov.
★

La Azuga, au început joi lucră
rile Conferinței naționale de pedo
logie. în cadrul conferinței vor fi 
prezentate studii privind solurile din 
munții Bucegi și posibilitatea folosi
rii lor în silvicultură și în economia 
pastorală, precum și metodele biolo
gice și chimice care pot fi folosite 

miul Casei centrale a creației popu
lare : Ansamblul folcloric al căminu
lui cultural din Uzdin (Itigoșlavia) ; 
Premiul juriului : Ansamblul folcloric 
„Balada" din București ' (România) j 
Premiul publicului : Ansamblul fol
cloric „Junii Sibiului" din Sibiu (Ro
mânia).

MENȚIUNI: Ansamblul de dan
suri populare din Gera (R.D. Ger
mană) ; Ansamblul de dansuri popu
lare „La Farandole" din -.Courtepin 
— Fribourg (Elveția) ;• Ansamblul de 
cîntece și dansuri populare „Vsacan" 
din Vsetin (Cehoslovacia) ; Ansam
blul folcloric „Correvrots-Vaudăs" 
din Corravilliers (Franța) ; Ansamblul 
folcloric „Canterini Nicastresi" din 
Nicastro (Italia) ; Ansamblul de dan
suri populare din Karlsruhe (R.B’. a 
Germaniei) ; Ansamblul de dansuri 
populare „Pajottenland" din Sint- 
Ulriks-Kapelle (Belgia).

Au fost atribuite, de asemenea, 
țărilor participante la Concursul 
costumului popular premii și men
țiuni pentru prezentarea de ansam
blu a costumului popular, pentru cel 
mai autentic costum, pentru cea mai 
valoroasă găteală a capului, pentru 
cele mai frumoase podoabe, pentru 
cel mai reprezentativ costum băr
bătesc, pentru cel mai reprezentativ 
costum feminin, pentru cel mai re
prezentativ costum bătrînesc, pentru 
cel mai caracteristic costum legat 
de datini și obiceiuri, precum și 
premii speciale ale juriului pentru 
costum de copil și pentru cel mai 
popular animator al parăzii costu
mului popular.

EXAMENE DE ADMITERE 
iN INVĂȚĂMINTUL POSTLICEAL

în cadrul Grupului Școlar 
Hidrotehnic din Arad va func
ționa în anul școlar 1969/1970 
o școală de specializare postli- 
ceală, cu durata de 2 ani avînd 
următoarele specialități: Me
teorologie, Protecția calității 
apelor, Construcții hidroteh
nice, Hidrologie.

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 cultu
ră generală) cu sau fără exa
men de bacalaureat (maturita
te), indiferent de vîrstă. Se 
primesc 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) ; 3. certificat de 
sănătate.

Examenul de admitere înce
pe în ziua de 23 septembrie 
1969 la sediul școlii constînd 
din următoarele probe: La 
specialitatea ..METEOROLO

In cursul aceleiași zile, delegația 
parlamentară suedeză, însoțită de 
Mfâ Groza și Gheorghe Roșu, a fă
cut o vizită la Muzeul satului.

Oaspeții suedezi au fost întîmpi- 
nați de conf. univ. Gheorghe Focșa, 
directorul muzeului, care le-a pre
zentat expoziția de artă populară 
deschisă aici și o serie de locuințe 
țărănești specifice diferitelor regiuni 
ale țării.

★
Ambasadorul Suediei la- București, 

Carl Rappe, a oferit joi un dejun, cu 
prilejul vizitei în țara noastră a de
legației parlamentare suedeze, con
dusă de Henry Allard, președintele 
Camerei deputaților, cu soția.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, cu 
soția, Mia Groza, vicepreședinte al 
M;A.N., miniștri, președinții unor co
misii permanente ale M.A.N. și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

zilei
pentru ameliorarea acestora. La lu
crări participă peste 80 de oameni 
de știință, academicieni, profesori 
doctori, specialiști din institute de 
cercetări — din România, U.R.S.S., 
Franța, Iugoslavia, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei.

★
In onoarea participanților la cursul 

internațional al școlii de vară „Re
zonanța magnetică în solide și feno
mene asociate", care se desfășoară 
la Mangalia Nord, Consiliul popular 
municipal Constanța a oferit un 
cocteil. Au luat parte Ion Popa, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal, membri ai Comitetului de 
conducere al Asociației internațio
nale pentru studiul atomilor și mo
leculelor prin metode radioelectrice 
(Ampere), sub auspiciile căruia se 
desfășoară aceste cursuri, oameni de 
știință. Cu acest prilej, au rostit 
toasturi prof. Ion Ursu, directorul 
Institutului de fizică atomică, direc
torul cursurilor, și prof. G. I. Benă, 
profesor la Universitatea din Gene
va (Elveția), secretar general al Co
mitetului de conducere al Asociației 
internaționale Ampdre. în cursul 
aceleiași zile, participanții la cursu
rile internaționale ale școlii de vară 
„Rezonanța magnetică în solide și 
fenomene asociate" au vizitat Edi
ficiul roman cu mozaic, Muzeul ar
heologic și acvariul din Constanța, 
precum și stațiunea de cercetări hor- 
tiviticole de la Murfatlar.

★
Joi' a plecat în Suedia Costică 

Alecu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, care, răspunzînd in
vitației Institutului suedez pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, va 
face o vizită în această țară.

(Agerpres)
- • ■ i
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vremea
Ieri în țară : Vremea a devenit în 

general instabilă în Banat, Transil
vania și nordul Moldovei, unde ce
rul a fost mai mult noros și au că
zut averse locale însoțite de descăr
cări electrice. în rest vremea s-a 
menținut relativ frumoasă cu cerul 
variabil, iar aversele de ploaie au 
avut un caracter cu totul izolat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 16 grade la Huedin și Borod 
și 31 de grade la Băilești, Dudești și 
Călărași. In București : Vremea a 
fost relativ frumoasă și călduroasă. 
Cerul a fost mai mult senin. Vîntul 
a suflat în general slab. Tempera
tura maximă a înregistrat 31 de 
grade.

Timpul probabil pentru 6, 7 și 8 
septembrie : Vreme ușor instabilă, cu 
cer schimbător. Vor cădea averse lo
cale de ploaie, mai ales în nord-estul 
țării. Vîntul va sufla potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară la înce
put, apoi în creștere. Minimele vor 
oscila între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 de grade. în Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu cer 
temporar noros, favorabil averselor 
de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară.

GIE" : fizică (scris și oral), 
matematică (oral).

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

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

La specialitatea „HIDRO
LOGIE" : matematică (scris și 
oral), geografia fizică și eco
nomică a Republicii Socialiste 
România (oral).

Pentru examen se va pre
găti materialul cuprins în pro
gramele de învățămînt 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 băieți 
și fete.

Informații suplimentare se 
pot primi la secretariatul școlii 
din Arad, str. N. Grigorescu 
nr. 8, telefon 16—45.

Pentru candidații din Mol
dova și Dobrogea, examenul 
de admitere se va ține la Di
recția Teritorială de Gospodă
rire a Apelor din Iași, str. Lă- 
căuțeanu nr. 6.

(-publicitate)

Plenara extraordinară a C. C.
al Partidului celor ce muncesc din Vietnam
HANOI 4 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. transmite :
După decesul președintelui Ho 

Și Min, C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam s-a întru
nit într-o plenară extraordinară.

întrunirea comună extraordinară
a C. C. al Partidului celor ce muncesc, 

Comitetului Permanent al Adunării Naționale, 
Consiliului de Miniștri si Prezidiului C. C.

al Frontului Patriei din Vietnam
HANOI 4 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. transmite :
în după-amiaza de 3 septembrie 

1969, C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Comitetul 
Permanent al Adunării Naționa
le a R.D. Vietnam, Consiliul de Mi
niștri al R.D. Vietnam și Prezi
diul C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam au ținut o întrunire co
mună extraordinară.

Componența Comitetului de stat 
pentru funeraliile naționale 

ale președintelui Ho Si Min
HANOI 4 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că la întrunirea 
extraordinară a C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale, Consiliului de Miniștri 
și Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, s-a hotărît 
desemnarea unui Comitet de stat 
pentru funeraliile naționale ale 
președintelui Ho Și Min, din caro 
fac părte Le Duan, prim-secre-

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a trimis 
președintelui Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, 
Truong Chinh, o telegramă în care,

DIN ÂDÎNCUL INIMII, 

ALĂTURI DE POPORUL VIETNAMEZ
(Urmare din pag. I)

tar, politic și diplomatic, determinînd 
S.U.A. să declare încetarea bombarda
mentelor împotriva R.D. Vietnam și să 
consimtă la tratative. în sud, forțele 
patriotice, sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare și a guvernului 
revoluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud continuă să pro
voace agresorilor neîntrerupte înfrân
geri militare și moral-politice. Eroica 
luptă a poporului vietnamez constituie 
o strălucită dovadă că în zilele noastre 
un popor care luptă ferm și hotărît 
pentru libertate și independența sa 
este de nebiruit.

în canalizarea energiilor poporului 
spre obiectivele de luptă, în organi
zarea rezistenței, în desfășurarea ei la 
înaltul nivel moral ce o caracteri
zează, un rol deosebit a avut persona
litatea tovarășului Ho Și Min, al că
rui nume devenise un adevărat sim
bol al voinței poporului de a lupta și 
a învinge. Cuvîntările și me
sajele sale generau în permanen
ță îmbărbătare și însuflețire com
batanților vietnamezi din nord și din 
sud. „Poporul vietnamez, care a cu
noscut peste 20 de ani de război neîn
trerupt — afirma președintele Ho Și 
Min în mesajul de la începutul aces
tui an — aspiră profund la o pace în 
condiții de autentică independență și 
libertate. Dar, atîta timp cît țara va 
continua să fie victima agresiunii, el 
este hotărît să lupte pînă la victoria 
deplină. Poporul vietnamez va realiza 
obiectivele pe care și le-a propus : 
de a elibera sudul, de a apăra nor
dul, de a păși spre reunificarea paș
nică a patriei, contribuind astfel la 
menținerea păcii în Asia și în lume". 
Opinia publică din țara noastră are 
ferma convingere că poporul viet
namez, transformîndu-și — așa cum se 
spune în Comunicatul special dat pu
blicității de conducătorii partidului și 
statului vietnamez — durerea în acte 
revoluționare, va înfăptui în mod 
victorios obiectivele de luptă formu
late de tovarășul Ho Și Min, va do- 
bîndi noi izbînzi pe drumul spre un 
Vietnam pașnic, reunificat, indepen
dent, democratic, prosper și puternic.

S-a păstrat un minut de reculege
re în memoria președintelui.

Comitetul Central a adoptat ho- 
tărîri importante cu privire la or
ganizarea funeraliilor naționale ale

întrunirea a aflat cu profundă 
durere știrea anunțată de tova
rășul Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al parti
dului, președinte al Consiliului de 
Miniștri, privind decesul, survenit 
la 3 septembrie 1969, la ora 9,47, 
al tovarășului Ho Și Min, preșe
dintele Comitetului Central al 
partidului, președintele R.D. Viet
nam.

tar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam (președin
tele comitetului), Ton Duk Thang, 
membru al C.C. al partidului, vi
cepreședinte al R.D. Vietnam, pre
ședintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei din Vietnam, Truong 
Chinh, membru al Biroului Po
litic ai C.C. al partidului, preșe
dintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic

Telegrame 

președintelui Ho Și Min și un apel 
către toate cadrele și membrii par
tidului, combatanții din forțele ar
mate și compatrioții din întreaga 
țară.

Toți participanții la întrunire 
au păstrat, cu o durere extremă, 
un minut de reculegere în me
moria președintelui.

întrunirea a hotărît să publice 
un comunicat special cu privire 
la decesul președintelui Ho Și Min 
și să desemneze un comitet de stat 
însărcinat să organizeze funerali
ile naționale ale președintelui.

al C.C. al partidului, președinte
le Consiliului de Miniștri (vice
președinți ai comitetului), mem
bri și membri supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al partidului, 
membri ai C.C., vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, miniștri, 
vicepreședinți ai Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, con
ducători ai unor organizații de 
masă și ai unor partide din R.D. 
Vietnam.

trimis Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Democrate Viet
nam o telegramă prin care exprimă 
cele mai sincere condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Ho Și Min.

(Agerpres)

pingerea agresiunii imperialiste și apă
rarea independenței țării, acordă aces
tei lupte sprijinul său material, moral 
și politico-diplomatic, susține progra
mul de reglementare a problemei viet
nameze al guvernului R.D. Vietnam 
și al Frontului de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud, se pronunță cu 
hotărîre pentru încetarea acțiunilor 
militare ale S.U.A., retragerea trape
lor lor din Vietnam și asigurarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și rezolva treburile interne, cores
punzător dorinței și voinței proprii, 
fără nici un amestec din afară. Dînd 
glas sentimentelor întregii noastre 
națiuni socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat — de la înalta 
tribună a Congresului al X-lea — că : 
„poporul român, acționînd în spiritul 
solidarității internaționale, va acorda 
și în viitor întregul său sprijin luptei 
drepte a poporului vietnamez". 
Poporal vietnamez dă o înaltă pre
țuire solidarității manifestate față de 
el de poporal român. în telegrama 
adresată cu ocazia zilei de 23 August 
conducătorilor români de conducerea 
de partid și de stat din R. D. Viet
nam — telegramă care poartă sem
nătura tovarășului Ho Și Min — se 
spune: „în construirea socialismu
lui în Vietnamul de nord și în lupta 
împotriva agresiunii americane pentru 
eliberarea națională, poporul vietna
mez a beneficiat de sprijinul și ajutorul 
prețios al Partidului Comunist Român, 
al Marii Adunări Naționale, al gu
vernului și poporului român. Dorim 
cu această ocazie să vă exprimăm sin
cera noastră recunoștință. Fie ca soli
daritatea și prietenia dintre cele două 
popoare să se consolideze și să se 
dezvolte pe zi ce trece".

Luînd parte din adîncul Inimii la 
durerea poporului vietnamez, poporal 
român își reafirmă sentimentele sale 
de profundă simpatie față de acest 
popor frățesc și îl asigură de hotărî- 
rea sa fermă de a întări prietenia 
româno-vietnameză, de întreaga sa 
solidaritate cu lupta Vietnamului 
pentru a duce la victorie cauza mă
reață căreia i-a închinat viața marele 
luptător revoluționar, tovarășul Ho Și 
Min.



viața internaționaIă
Masă in onoarea președintelui Austriei

oferită de ambasadorul

român la Viena

© Un interviu al președintelui Consiliului Revoluției 
© Unități ale armatei libiene au ocupat orașul Benghazi

Un vot

TERITORIILOR SUBMARINE
Cuvîntarea reprezentantului țării noastre 
în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

VIENA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Cu prilejul apropiatei vizite a 
președintelui Republicii Austria, 
Franz Jonas, în țara noastră, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Gheorghe Pele,

a oferit, joi seara, în onoarea pre
ședintelui și a soției sale, o masă 
în saloanele ambasadei. Au parti
cipat K. Trescher, directorul Cabi
netului președintelui, și alte per
soane oficiale. Masa s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

GENEVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, reprezen
tantul țării noastre, ambasadorul Ni- 
colae Ecobescu, a rostit o cuvîntare. 
în care a expus poziția delegației ro
mâne în problema demilitarizării te
ritoriilor submarine.

Arătînd că acțiunea internațională 
menită să prevină pătrunderea fac
torului militar pe fundul mărilor și 
oceanelor este strîns legată de pro
blema mai vastă a utilizării solului 
și subsolului marin exclusiv în sco
puri pașnice, reprezentantul român a 
evidențiat necesitatea explorării și 
exploatării resurselor din aceste spa
ții pe baza principiilor dreptului in
ternațional consacrate de Cartă — in
dependența și suveranitatea naționa
lă, egalitatea în drepturi a popoare
lor și statelor, neamestecul în trebu
rile interne, integritatea teritorială, 
avantajul reciproc.

Șeful delegației române s-a referit 
apoi la principalele elemente ale 
unui acord în acest domeniu. Româ
nia — a spus el — consideră că so
luția cea mai eficace ar fi prohibi
rea tuturor activităților militare în 

. spațiile terestre submarine. Dacă a- 
tingerea acestui obiectiv nu va fi po
sibilă într-o primă fază, ar fi deo
sebit de important ca în tratat să 
se insereze clauze menite să defi
nească cu precizie că țelul final este 
demilitarizarea completă și să garan
teze progresul continuu spre reali
zarea acestuia. România — a spus 
el — este în favoarea unei zone de a- 
plicabilitate a tratatului care să încea
pă de la distanța de 12 mile marine. 
Pentru a elimina orice sursă de 
echivoc „este absolut indispensabil 
să se includă în viitorul tratat o 
dispoziție expresă, în sensul că nici 
una din prevederile sale nu poate fi 
interpretată ca aducînd atingere 
drepturilor suverane pe care statul 
riveran le exercită, potrivit norme
lor în vigoare, ale dreptului inter-

național, asupra platoului continen
tal".

Șeful delegației române a reafir
mat poziția țării noastre privind in
stituirea unui sistem internațional 
eficace de control, care ar urma să 
fie efectuat prin intermediul unui 
organism corespunzător, destinat să 
servească exclusiv pentru verifica
rea obligațiilor asumate prin tratat 
și la care să aibă posibilitatea de a 
participa toate statele semnatare. 
Sistemul de control instituit prin 
tratat trebuie să țină seama de in
teresele tuturor țărilor, mari și mici, 
fără nici o discriminare, să dea ex
presie unei egalități reale a state
lor participante la viitorul acord.

în continuarea ședinței, șeful de
legației bulgare, Khrum Hristov, 
după ce a afirmat că N.A.T.O. pre
gătește „războiul neconvențional", 
în care intenționează să folosească 
arme chimice și bacteriologice, s-a 
declarat în favoarea interzicerii glo
bale a acestor arme. Aga Shahi, re
prezentantul Pakistanului, s-a pro
nunțat în același sens.

Delegatul iugoslav, Milorad Bozî- 
novic, a făcut unele sugestii cu pri
vire la încorporarea în tratatul de 
demilitarizare a teritoriilor subma
rine a unor prevederi care să garan
teze suveranitatea țărilor riverane 
și să permită exercitarea controlu
lui de către statele mici și mij
locii prin intermediul unui organism 
internațional.

Bogățiile naturale

precum 
aseme-

Revo- 
de ase- 
de stat

— postul de radio Tripoli a difuzat 
un nou comunicat, informînd că 
„forțele armate dețin controlul de
plin asupra situației și că în țară 
domnește liniștea". Restricțiile de 
circulație instituite în capitală și în 
alte orașe au fost totuși menținute 
pînă la noi ordine. Granițele Libiei 
au rămas închise în cursul zilei de 
miercuri, cu o singură excepție: fron
tiera cu Tunisia, care a fost descinsă 
timp de o oră pentru a se permite 
cetățenilor libieni aflaț.i de partea 
cealaltă a graniței să se înapoieze în 
țară — relatează agenția 
Presse.

semnificativ

In congresul

de la

France Portsmouth

în slujba dezvoltării economiei
și întăririi independenței statelor

încheierea Conferinței sindicale latino-americane de la Lima
LIMA 4 (Agerpres). — Conferința 

sindicală latino-americană organizată 
în capitala peruviana în sprijinul na
ționalizării țițeiului peruvian și apă
rării bogățiilor naturale ale țârilor 
Americii Latine s-'a încheiat prin a- 
doptarea în unanimitate a unei de
clarații. Exproprierea bunurilor deți
nute în Peru de societatea americană 
„International Petroleum", se subli
niază în declarație, constituie un im
bold îh lupta popoarelor latino-ame
ricane pentru redobîndirea bogățiilor 
lor naturale, controlate de monopo
lurile străine. Realizarea acestui scop 
nobil și patriotic va permite , ca avu
ția națională să fie pusă în slujba 
dezvoltării economiei și întăririi In-

dependenței și suveranității statelor 
din America Latină. După cum arată 
exemplul Cubei — apreciază docu
mentul — acest scop este în prezent 
realizabil.

Declarația se referă la activitatea 
monopolurilor străine în America 
Latină, arătînd printre altele că în 
perioada 1958—1967 țările din această 
zonă au pierdut 57 miliarde dolari, 
ca urmare a scăderii prețului mate
riilor prime.

Declarația cheamă la desfășurarea 
unei mișcări de masă pentru elibe
rarea economică și politică a Ameri
cii Latine. Conferința, la care au par
ticipat reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale din 10 țări și ai 28 de orga
nizații internaționale, a recomandat 
ca ziua de 9 octombrie (la 9 octom
brie 1968 s-a hotărît exproprierea 
bunurilor societății „International 
Petroleum") să fie considerată „Ziua 
solidarității cu poporul peruvian și a 
luptei pentru apărarea bogățiilor na
ționale, împotriva imperialismului"

TRIPOLI 4 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului e- 
giptean „Al Ahram", autorul re
centei lovituri de stat din Libia, 
colonelul Abou Shweirib, arată că 
noul regim controlează pe deplin 
situația în țară. Colonelul Shwei
rib a explicat că măsurile de res
tricție a circulației care au fost 
instituite au fost necesare pentru 
a se evita manifestațiile, 
și dezordinile probabile în 
nea ocazii.

Președintele Consiliului 
luției din Libia a afirmat, 
menea, că autorii loviturii
au preluat puterea fără să întâm
pine nici un fel de rezistență. El a 
subliniat că Consiliul Revoluției se 
ocupă de administrația țării, men- 
ționînd că numele membrilor a- 
cestui consiliu vor rămîne încă se
crete. Colonelul Abou Shweirib 
arată că un mic grup de persona
lități au fost arestate, precizînd că 
prințului moștenitor Hassan Rei
da, precum și la doi miniștri ai 
fostului guvern li s-a stabilit do
miciliu forțat. El a anunțat că în 
curînd vor fi trimiși reprezentanți 
ai noului regim în capitalele sta
telor arabe pentru 
tica și obiectivele 
Arabe Libia.

★
La trei zile după ______ __ ____

militară din Libia — în urma căreia 
a fost instaurat un regim republican

a explica poli- 
noii Republici

lovitura de stat

★
Joi dimineață postul de 

Tripoli a anunțat că unități 
fanterie și motorizate ale armatei 
libiene se îndreaptă spre Benghazi, 
a! doilea oraș important libian. După 
cum relatează agenția Associated 
Press, observatorii politici apreciază 
că aceste deplasări de trupe sînt în 
legătură cu unele acțiuni îndreptate 
împotriva noului regim.

★
Joi seara același post de radio a 

anunțat, ocuparea fără rezistență de 
către trupele trimise în provincia 
Cyrenaica a orașului Benghazi. A- 
genția libiana de presă (L.N.A.) a 
anunțat pe ele altă parte ridicare • 
restricțiilor de circulație între orele 
12 și 17 și reapariția, de vineri, a 
ziarelor. Aceeași agenție, de presă 
informează că Anglia a respins ce
rerea regelui Idris ca trupe brita
nice să fie debarcate la Tripoli și 
Benghazi în scopul răsturnării nou
lui regim.

ORIENTUL APROPIAT

radio 
de in- Atît atmosfera generală, cit 

și conținutul dezbaterilor des
fășurate săptămina aceasta la 
Congresul anual al sindicatelor 
britanice de la Portsmouth au 
confirmat, așa cum se și preve
dea, seriozitatea confruntării din
tre politica economică laburistă 
și mișcarea sindicală. Pozițiile au 
fost și mai clar opuse miercuri, 
cină congresul a adoptat o re
zoluție care respinge politica 
de prețuri și venituri a gu
vernului. Această hotărîre, deși 
obținută cu o majoritate de 
numai 445 000 de voturi, capă
tă o semnificație cu atît , mai 
izbitoare cu cît, spre deosebi
re de trecut, politica respecti
vă este respinsă integral, fără 
rezerve. Rezoluția cheamă con
gresul sindicatelor „să-și rea
firme opoziția față de legis
lația antisindicală".

in balanța voturilor au avut

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA 

DE LA L. RODESCU

continuarea vizitei sale oficiale în 
Japonia, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialistă Româ-

A.
BRAZILIA

ÎNCHEIEREA reuniunii de la cairo
CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 

s-a încheiat mica reuniune arabă la 
nivel înalt, la care au participat pre
ședintele R.A.U., G. A. Nasser, rege
le Hussein al Iordaniei, președintele

BRIONI 4 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit joi la Brioni 
pe ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko, 
care se află într-o vizită 
în această țară.

în cadrul convorbirilor 
cu acest prilej, au fost 
probleme privind dezvoltarea cola
borării iugoslavo-sovietice, precum 
și probleme internaționale, inclusiv 
cele referitoare la asigurarea secu
rității europene.

După preluarea puterii
de către triumviratul

oficială

purtate 
abordate

militar

COPENHAGA 4 (Agerpres). — 
Nils Mattiassen, membru al Co
mitetului Executiv al Partidului 
social-democrat din Danemarca, a 
făcut o declarație în care a arătat 
că guvernul danez trebuie să con
tribuie activ la convocarea cît mai 
grabnică a unei conferințe euro
pene pentru problemele securității, 
în cadrul discuțiilor, a relevat el, 
va trebui să se țină seama de gra
nițele existente, inclusiv de cea 
de pe Oder-Neisse. Nu se pot obți
ne rezultate în crearea unui sistem 
de securitate europeană fără parti
ciparea R. D. Germane; a arătat 
Mattiassen.

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). — 
Starea sănătății președintelui Arthur 
da Costa e Silva continuă să se ame
lioreze și se așteaptă ca în aproxi
mativ o lună el să-și reia activitatea, 
a declarat purtătorul de cuvînt pre
zidențial, colonelul Hernani D'Aquiar.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt al triumviratului militar, Car
los Chagas, a subliniat că cei trei 
miniștri militari și-au asumat numai 
temporar prerogativele prezidențiale 
și că ei vor conduce națiunea în nu
mele președintelui Costa e Silva în 
perioada în care starea sănătății aces
tuia nu-i va permite să-și exercite 
mandatul. Primul act pe care se aș
teaptă ca președintele să-l semneze 
va fi promulgarea constituției. în 
același timp, purtătorul de cuvînt a 
dezmințit zvonurile potrivit cărora 
junta militară ar putea numi o per
soană de „mînă forte" care să con
ducă națiunea în cazul în care inca
pacitatea președintelui de a-și exer
cita funcțiile s-ar prelungi pentru 
mai multe săptămîni.

Totuși, agenția France Presse, refe- 
rindu-se la situația creată după pre
luarea puterii de către triumviratul 
militar, arată că ea este „complexă 
datorită rivalităților dintre persoane 
sau grupuri militare legate de succe
siunea prezidențială".

★
Fostul președinte al Braziliei, Jus- 

celino Kubitschek, se află sub stare 
de arest la domiciliu, anunță agenția 
Reuter. în cercurile politice brazilie
ne s-a precizat că această măsură a 
fost luată la puțin timp după insta
larea juntei militare la conducerea 
Braziliei duminica trecută.

Seiko Co.“. împreună cu persoanele 
care-1 însoțesc, precum și cu am
basadorul român la Tokio, Ion Dat- 
cu, ministrul comerțului exterior a 
vizitat fabrica de rulmenți a aces
tei companii, din Tokushima, re
giunea Kansai. Membrii misiunii e- 
conomice române au conferit apoi 
cu președintele companiei, Iwao 
Ikeda. în cursul discuțiilor au fost 
abordate probleme concrete legate 
de colaborarea dintre firma japo
neză și uzinele românești producă
toare de rulmenți și mașini unelte. 
Ministrul român s-a interesat în 
amănunțime despre organizarea 
tehnologică a producției, pregăti
rea cadrelor și activitatea de cer
cetare a firmei japoneze.

Joi seara, Cornel Burtică a oferit 
un dineu în onoarea ministrului 
japonez al industriei și comerțului 
exterior, Masayoshi Ohira. La di
neu au luat parte T. Ushiba, ad
junct al ministrului de externe, 
înalți funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe și cel al Indus
triei și Comerțului Exterior, pre
ședinți ai unor firme industriale, 
comerciale și financiare, oameni de 
afaceri.

Congresul american 
și-a reluat*  lucrările

• Războiul din Vietnam, impozitele și inflația• Războiul din Vietnam, impozitele și inflația — cele mai 
importante probleme care preocupă opinia publică din 

S.U.A.
WASHINGTON 4. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin Alexandroaie, 
transmite : Miercuri Congresul State
lor Unite și-a reluat lucrările.

în declarațiile făcute presei, mulți 
senatori și membri ai Camerei Repre
zentanților au subliniat că, în discu
țiile avute cu alegătorii din circum
scripțiile lor electorale în timpul va
canței parlamentare au constatat că 
războiul din Vietnam, impozitele și 
inflația sînt cele mai importante pro
bleme care frămîntă opinia publică 
americană. Astfel, senatorul republi
can William Mcculloch a declarat că, 
în circumscripția sa, crește neliniștea 
în legătură cu războiul, mai ales da
torită faptului că la tratativele de 
pace de la Paris nu s-a înregistrat 
pînă acum nici un progres. La rîndul 
său, senatorul republican Sam Gib
bons arăta că alegătorii săi sînt alar
mați de continuarea acestui război 
inutil. Un alt republican, James Pear
son, sublinia că, în statul Kansas, a 
întâlnit o puternică opoziție față de

majorarea impozitelor, iar răbdarea 
față de războiul din Vietnam a ajuns 
la limită.

în Senat au și fost depuse unele 
proiecte de legi și amendamente care 
vizează reducerea angajamentelor ex
terne ale țării și blocarea anumitor 
cereri ale militarilor. Senatorul repu
blican John Sherman Cooper a depus 
un amendament la proiectul de lege 
privind cheltuielile militare, prin care 
cere să se interzică folosire^ fonduri
lor militare pentru angajarea trupelor 
americane în luptele din Laos sau 
Tailanda, fără aprobarea Congresului.

Judecind după problemele înscrise 
pe agenda dezbaterilor Congresului, 
unii observatori politici și diplomatici 
consideră că în Camera Reprezentan
ților și în Senat cîștigă teren tendin
ța de reducere a angajamentelor mili
tare externe ale țării și, paralel cu 
aceasta, tendința de a nu mai aproba 
fără dezbateri orice cerere a militari
lor, așa cum s-a procedat anterior.

FRANȚA

Reacții după anunțarea 
planului de redresare 

economică și financiară
PARIS 4 — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : 
lanul de re-

___  , a- 
seara de primul 

și de mi- 
finanțelor,

Măsurile prevăzute în planul de 
dresare economică și financiară, 
nunțate miercuri seara 
ministru Chaban Delmas 
nistrul economiei și
Giscard d’Estaing, au fost primite 
în mod diferit de diversele pături 
sociale franceze. Cercurile de afaceri 
— subliniind necesitatea primordială 
a luptei împotriva inflației și pen
tru revenirea rapidă la echilibrul bu
getului și al schimburilor externe — 
apreciază că măsurile anunțate sînt 
mai puțin severe decît era de aștep
tat, ele constituind totuși premise

Șipentru stabilizarea prețurilor 
încurajarea exporturilor.

în schimb, reacțiile sindicatelor 
sînt mult mai rezervate și chiar os
tile. Pornind de la considerentul că 
salariații vor fi cei care vor suporta 
principala greutate a planului de re
dresare, sindicatele insistă asupra 
imperativului redobîndirii puterii de 
cumpărare din mai-iunie 1968, față 
de care astăzi viața s-a scumpit cu 
8 la sută. Confederația Generală a 
Muncii (C.G.T.) a declarat că nu ac
ceptă acest decalaj între prețuri și 
salarii, cerînd negocieri imediate 
pentru majorarea salariilor.

Siriei, Noureddine Atassi, și vicepre- 
mierul Irakului, Saleh Mahdi 
Ammash. De asemenea, la ultima șe
dință a participat și generalul Gaafar 
Mohammed El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului revolu
ției sudaneze, care a sosit miercuri 
la Cairo. Conferința a dezbătut pro
bleme privind coordonarea acțiunilor 
militare și politice ale celor cinci 
țări participante.

CAIRO — Ministrul britanic fără 
portofoliu, George Thomson, și-a în
cheiat joi vizita oficială întreprinsă 
la Cairo. După cum anunță agenția 
Reuter. întrevederile pe care Thom
son le-a avut cu președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, și cu ministrul 
de- externe egiptean, Mahmud Riad, 
au fost consacrate examinări; unor 
probleme referitoare la actuala con
junctură din Orientul Apropiat

AMMAN. — Un purtător de cuvînt 
al armatei iordaniene citat de agen
ția France Presse a declarat că joi 
dimineața două avioane israeliene au 
atacat poziții ale forțelor iordaniene 
situate în regiunea El Karrar, în 
partea de nord a văii Iordanului. 
Artileria antiaeriană iordaniană a 
deschis focul împotriva avioanelor 
israeliene. Purtătorul de cuvînt ior
danian a precizat că în timpul 
acestui atac nu au fost înregistrate 
pierderi de partea iordaniană.

TEL AVIV. — Un purtător de cu
vînt al armatei israeliene citat de 
agenția France Presse a declarat că 
avioane ale forțelor aeriene au ata
cat unități armate de pe teritoriul 
iordanian care au deschis focul îm
potriva forțelor israeliene în regiu
nea Maoz Haim din Valea Beisan. De 
pe teritoriul iordanian s-a deschis 
focul împotriva unei patrule israe
liene în regiunea Ashdoth Yaacov. 
din Valea Iordanului. Forțele israe
liene au ripostat. în cursul acestui 
schimb de focuri nu au fost înregis
trate pierderi de partea israeliană.

o mare pondere cele mai pu- > 
ternice sindicate din țară — al 
muncitorilor din transporturi 
cu 1 400 000 de membri (și tot 
atitea voturi) și cel al munci
torilor din industria construc
toare de mașini cu 1 100 000 de 
membri. Acestora li s-au ală
turat și sindicate din alte ra
muri industriale, precum și 
muncitorii agricoli, motivul 
principal al polarizării lor fiind 
oferit de intenția neechivocă a 
guvernului de a continua să 
mențină actualul regim de aus
teritate. De altfel, premierul 
Harold Wilson, în cuvîntarea 
rostită la congres luni, a sub
liniat că eforturile de redresare 
a balanței de plăți nu trebuie 
să fie afectate de nici un risc 
in . cadrul actualei politici eco
nomice. Numeroși lideri sindi
cali și delegați la congres au 
combătut această orientare, a- 
rătînd că ea aruncă povara 
austerității asupra maselor de 
muncitori, în timp ce marile 
trusturi și profiturile lor nu 
sînt supuse nici unei restrîn- 
geri sau reglementări. Chiar în ' 
ajunul deschiderii congresul^ & 
fuseseră publicate date care^i ț 
ratau că profiturile principa
lelor societăți industriale pe ul
timele 52 de săptămîni au to
talizat cu 27,4 la sută mai mult 
ca în anul precedent.

După părerea observatori
lor, votul de miercuri poa
te fi interpretat ca fiind un 
răspuns dat atît la discursul 
premierului Harold Wilson, cît 
și la apelul insistent al secre
tarului general al T.U.C. care 
ceruse, în numele consiliului 
general, respingerea acestei re
zoluții. In aceiași context se 
înscriu și alte rezoluții și moți
uni adoptate pe parcursul dez
baterilor. marcind, așa cum se 
afirmă în cercurile politice, o 
îndepărtare a sindicatelor de 
partidul laburist.

agențiile de presă transmit
Reprezentantul perma

nent al Iranului la Națiu
nile Unite, Mehdi Vakil, a adresat / 
președintelui Consiliului de Securitate 
și secretarului general al O.N.U., 
U Thant, o scrisoare prin care cere 
ca o personalitate să-și ofere bunele 
oficii pentru reglementarea litigiului 
dintre Irak și Iran cu privire la navi
gația pe estuarul Chatt El Arab. Gu
vernul iranian cere ca secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, să înceapă 
tratative cu reprezentanții celor două 
guverne, pentru a desemna un arbitru 
în vederea încheierii unui tratat. Un 
asemenea tratat, se precizează în scri
soare, „trebuie să stabilească linia de 
frontieră, ceea ce ar spori posibilită
țile de reglementare echitabilă a con
flictului".

Secretarul general al P.C. 
din Spania, santiago Cariiio, Și-e 
încheiat vizita de patru săptămîni 
făcută în Cuba la invitația C.C. a) 
P.C. din Cuba. El a avut convorbiri cu 
conducători ai P.C. din Cuba și a luat 
cunoștință de dezvoltarea economiei 
Cubei.

La palatul Palffy, cunoscuta 
instituție vieneză de cultură, 
s-a deschis o expoziție de gra
fică a artistului Bela Szabo din 
Cluj, organizată de Asociația de 
prietenie Austria-România în 
colaborare cu Centrul de cul
tură austriac.

50 de ani de la aParitia primu
lui număr al organului de presă al 
Partidului Comunist din Uruguay s-au 
împlinit la 3 septembrie. Inițial ziarul 
a apărut sub denumirea de „Justiția", 
iar din 1964 se numește „El Popular"

Ministrul de externe al 
Japoniei, Kiichi ffiichi, a 
sosit joi la Moscova, întro 
vizită la invitația guvernului sovietic 
— relatează agenția TASS. în aceeași 
zi, Kiichi Aichi a fost primit de Alexe' 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Relațiile dintre Iugosla
via Și Snglîa se dezvoltă cu succes 
în toate domeniile, în special în sfera 
economică, tehnică și culturală, se con
stată în comunicatul comun cu privire 
la vizita făcută în Iugoslavia de Go- 
ronwy Roberts, ministru de 
Ministerul Afacerilor Externe 
Britanii.

Președintele Franței, Georges
Pompidou, va face, în zilele de 8 și 
9 septembrie, o vizită oficială la Bonn, 
în conformitate cu prevederile în acest 
sens din tratatul de prietenie franco- 
vest-german.

La Washington a fost 
semnat un acord în baza căruîa 
Cehoslovacia va exporta în S.U.A. tex
tile în condițiile prevăzute de acordul 
internațional cu privire la comerțul cu 
textile, anunță agenția CTK. Acordul 
menționat este primul document de 
acest fel încheiat între Cehoslovacia 
și S.U.A.

stat în 
al Marii

Liderul Partidului pro
gresului din Ghana, d> Kofi 
Busia, a devenit miercuri prim-ministru 
al țării. Acest post i-a revenit în urma 
victoriei categorice obținute de partidul 
său în alegerile parlamentare organi
zate la 29 august. în prezent, t 
partid deține 104 locuri din cele 
cîte are Adunarea Națională.

Anglia, Franța și 
vor furniza Republicii Arabe 
Unite echipament tehnic în 
valoare de 4 milioane de dolari în 
vederea construirii conductei petroliere 
Cairo—Tanta, informează agenția 
M.E.N. Proiectul de construire a 
ductei urmează să fie realizat 
în octombrie 1970.

Maurice Schumann, mi 
nistrul de externe al Franței, va face 
o vizită oficială în U.R.S.S., la invitația 
guvernului sovietic, în cursul primei 
jumătăți a lunii octombrie — anunță 
agenția TASS.

Institutul pentru relații cul
turale cu străinătatea din Dort
mund a organizat o seară de 
filme documentare românești. 
Au fost prezentate filmele „Mo
numente istorice" și „România- 
orizont 1969". Asistența, alcătu
ită din membrii conducerii mu
nicipalității, oameni de cultură 
și artă, ziariști, a primit 
interes filmele românești.

acest
• 140

La invitația C.C.
P.C.U.S., la Moscova a sosit o dele
gație a Partidului Comunist din Reu
nion, condusă de secretarul general 
al partidului, Paul Verges, anunță a- 
genția TASS.

al

Italia

Muncitori greviști de la firma Fiat din Torino protestînd împotriva hotărîriî 
companiei de a închide una din liniile de asamblare ale uzinei. Măsura a 

lăsat fără lucru circo 14 000 de persoane

Ministru! afacerilor 
terne al R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, care a făcut miercuri 
o scurtă vizită la Bruxelles, a avut con
vorbiri cu ministrul de externe belgian, 
Pierre Harmel, cu care a examinat 
probleme privind viitorul Pieței comu
ne și, îndeosebi, lărgirea acestei orga
nizații economice vest-europene. Cei 
doi miniștri au căzut de acord asu
pra convocării unei conferințe la nivel 
înalt a celor șase țări membre ale 
Pieței comune, care să examineze ce
rerea Marii Britanii de a adera la 
Piața comună.
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