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CULTURALĂ

A fost produs
în zilele următoare, In fabrici și uzine, pe șantiere, în întreprinderile agri

cole de stat și în alte unități economice vor avea loc dezbateri gene
rale ale salariaților, precedate de dezbateri pe secții, sectoare și ateliere. 

Desfășurîndu-se sub semnul exigențelor și sarcinilor 
subliniate în documentele Congresului al X-lea al P-C.R., oveote auuuun 
prilejuiesc o examinare atentă a rezervelor producției și afirmarea largă a 
inițiativei creatoare a colectivelor largi de salariați pentru ridicarea calitativă 
și sporirea eficienței întregii activități economice. Dezbătînd problemele 
esențiale ale îndeplinirii planului pe ultimele luni din acest an și sarcinile 
anului viitor, adunările generale ale salariaților vor analiza, totodată, activi
tatea comitetelor de direcție, modul concret în care acestea își îndeplinesc 
atribuțiile și sarcinile ce le revin pe baza hotărîrilor de partid și de stat, 
precum și modul în care ele respectă ’ ‘
tive, în care soluționează problemele 
■pectivă din întreprinderi.

Concluzia dominantă ce se des
prinde, din activitatea de pînă acum 
a comitetelor de direcție, organe de 
muncă și conducere colectivă din în
treprinderile noastre economice, este 
că în marea lor majoritate acestea 
s-au angrenat puternic în viața com
plexă și multilaterală a unităților 
productive, soluționînd operativ și 
judicios multe din problemele majore 
ale producției, potrivit cerințelor con
crete ale îndeplinirii planului și inte
reselor generale ale economiei națio- 

’ < nale. Rezultatele pozitive obținute în 
acest an în realizarea sarcinilor de 
plan de colectivele unor întreprin
deri ca Fabrica de mașini-unelte și 
agregate și Uzina de anvelope „Da
nubiana" din București, Fabrica de 
mobilă „23 August" din Tîrgu Mureș, 
Fabrica de confecții din Craiova, Uzi- 

- na „Electromotor" din Timișoara se- 
datoresc în bună măsură faptului că 
comitetele de direcție respective au 
ascultat și au luat permanent ..pulsul" 
activității colectivelor respective, au 
acordat cea mai mare însemnătate fo
losirii judicioase a capacităților de 
producție, a forței de muncă șl a 
timpului de lucru, creșterii produc
tivității muncii și a rentabilității, în
deplinirii exemplare a planului de 
export, înlăturării pierderilor mate
riale și bănești — antrenînd în a- 
cest travaliu laborios energia și ini
țiativa creatoare a muncitorilor, teh
nicienilor ți inginerilor.

Aplicarea consecventă a principiu
lui conduceri! colective a determi
nat adoptarea unor hotărîri judicioa
se privind mersul realizării planu
lui, organizarea științifică a produc
ției și a muncii, a dus la creșterea 
spiritului de răspundere în funda
mentarea deciziilor, la fructificarea 
gîndirii tehnice și economice a spe
cialiștilor. Tot mai mult, aceste co
mitete de direcție manifestă o preocu
pare sporită pentru îmbunătățirea 
muncii de planificare și programare 
a utilizării potențialului tehnic, ma
terial și uman al unităților produc
tive, pentru organizare și control, 
pentru rezolvarea operativă a pro
blemelor 
evidență 
tovarășul 
greșul al 
orienteze

producției, direcții puse în 
în Raportul prezentat de 
Nicolae Ceagșescu la Con- 
X-lea al P.C.R., menite să 

_______ cu fermitate, eforturile 
spre ridicarea nivelului activității de 
conducere și creșterea eficienței eco
nomice în întreprinderi.

Desigur, adunările generale ale 
«alariaților vor releva laturile po-

zitive șl experiența, acumulată în di
rijarea competentă a colectivelor de 
întreprinderi, vor dezbate toate as
pectele legate de activitatea comite
telor de direcție, prilej cu care se 
vor pune în evidență căile ce tre
buie urmate pentru ca munca rod
nică. ordinea, disciplina, răspunderea 
să devină atotcuprinzătoare, să asi
gure promovarea largă a științei 
conducerii și organizării moderne a 
producției în toate unitățile. în lu
mina imperativelor congresului, a 
experienței întreprinderilor frunta
șe apar cu atît mai anacronice prac
ticile din unele întreprinderi de o -~e 
tolera un stil de muncă îmbătrînit, 
ineficiența și formalismul, de a se 
ignora participarea celor mai bune 
cadre, inventive și cu spirit de răs
pundere dezvoltat, la conducerea pro- 

—-ducției și a muncii — pîrghii efi
ciente în combaterea subiectivismu
lui și arbitrariului Ia fundamenta
rea deciziilor. Adunările generale ale 
salariaților de la Fabrica de motoa
re electrice Pitești, Fabrica de con
fecții metalice „Porțile de Fier", 
întreprinderea minieră Cîmpulung- 
Muscel, întreprinderea de industrie 
locală Tg. Secuiesc vor constitui 
prilejuri potrivite pentru a se lua 
atitudine împotriva acelor practici 
de perpetuare a conducerii uniper
sonale, de decizie Individuală în pro
bleme de maximă importanță pen
tru activitatea productivă, economi
că și financiară — în contradicție 
cu măsurile stabilite de Conferin
ța Națională a partidului privind 
promovarea neabătută a principiului 
muncii șl conducerii colective.

Acele cadre de conducere din în
treprinderi care nu au reușit încă să 
înțeleagă necesitatea muncii și con
ducerii colective aduc prejudicii ac
tivității întreprinderilor respective. 
Și, de ce să nu spunem, nu sînt 
excluse nici cazurile cînd practicile 
conducerii Individuale marchează 
temerea că discutarea colectivă a 
problemelor tn comitetul de direcție 
ar putea să scoată la iveală o insu
ficientă competență. lipsa de autori
tate în pregătirea tehnico-economică 
Cu riscul de a repeta, trebuie subli
niat că renunțarea la principiul pe
rimat de conducere unipersonală și 
atragerea obligatorie a tuturor mem
brilor comitetelor de direcție la o 
activitate de conducere efectivă nu 
sînt probleme de ordin procedural, 
ci necesități obiective. Se asigu
ră, tn acest fel, o fuziune a gîn-

dirii tehnice, economice și social-po- 
litice pe planul întreprinderilor, în- 
trucît membrii comitetelor de direc
ție sînt ei înșiși specialiști, sînt re
crutați din rîndul organizațiilor de 
partid și sindicale, din rîndul mun
citorilor. Totodată, se obține o vi
ziune de ansamblu asupra întregii ac
tivități a întreprinderilor, deoarece 
din componența acestor organe de 
muncă și conducere colectivă fac 
parte atît cadrele aflate la „cîrma" 
conducerii unității respective, cît și 
oameni aflați în principalele verigi 
ale procesului de producție, care 
cunosc cel mai bine modul în care 
se desfășoară producția într-un sec
tor sau altul. In asemenea condiții 
prin dezbaterea în plenul comitete
lor de direcție a problemelor, prin 
elaborarea colectivă a deciziilor
ajunge la situația deosebit de favo
rabilă că hotărîrile luate exprimă 
opinia generală a colectivelor de oa
meni ai muncii și oferă garanția 
vor fi îndeplinite riguros.

Conducerea colectivă constituie 
important mijloc de stimulare 
spiritului critic și autocritic, de 
profundare a cauzelor reale ale 
nor neajunsuri, absolut necesar iden-

Petre NEDELCU 
Viorel SĂLAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

al 800-lea motor

Uzina de construcții de mașini din 
Reșița a consemnat un nou succes : 
realizarea celui de al 800-lea motor 
de 2 300 CP, pentru locomotivele Die- 
sel-electrice. Momentul marchează 
și jubileul unui deceniu de la înce
perea fabricării primelor motoare de 
acest fel în țara noastră. Tn acest 
timp, constructorii de mașini reșițeni 
au acumulat o bogată 
materializată atît în 
științifică a producției 
cit și în îmbunătățirile 
se în construcția motoarelor. Pro
ducția primului an de fabricație in 
dustrială a acestui motor se realizea
ză acum în mat puțin de o lună. In 
ultimii ani, dieseliștii reșițeni au asi
milat la nivel industrial și fabricația 
motoarelor Diesel de 1 250 CP, desti
nate locomotivelor Diesel-hidraulice, 
la care au adăugat recent și primul 
motor Diesel de 2 500 CP, care, prin 
performanțele sale constructive și de 
funcționare, întrunește calități teh
nice superioare de exploatare.

(Agerpres)

Excelentei Sale
Maior MARIEN N’GOUABI

Președintele Consiliului Național al Revoluției, șeful statului
BRAZZAVILLE

Cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a revoluției, vă adresez, Exce
lență, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și 
sonal, sincere felicitări și cele mal bune urări de pace și 
poporului congolez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie care 
Republica Socialistă România și Republica Congo se vor 
continuare, spre binele popoarelor noastre.

Cu înaltă considerațiune,

al meu per- 
prosperitate

există între 
dezvolta în

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelențel Sale
Domnului

Președintele Consiliului
NICOLAE CEAUȘESCU
de Stat al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI 
la felicitările pe care dv. ați binevoit să miAm fost foarte sensibil 

le adresați cu ocazia festivităților ce au marcat a șasea aniversare a 
revoluției congoleze.

Am onoarea de a vă exprima, în numele poporului congolez, al gu
vernului său și în numele meu personal, mulțumirile mele cele mai 
Bh.ceiC.

La rîndul meu, vă adresez cele mai calde urări de sănătate și fericire 
pentru Excelența Voastră, precum și pentru prosperitatea poporului 
român.

Cu cea mal înaltă considerațiune,
Maior MARIEN N’GOUABI 

Președintele Consiliului Național 
al Revoluției, șeful statului Republica 

Congo-Brazzaville

O parte din zona industriala a lașului

ASTĂZI, IN SALA PALATULUI TSI ÎNCEPE LUCRĂRILE

Congresul „Alianței internaționale

Capitala țării noastre 
găzduiește, între 8 și 11 
septembrie, cel de-al trei
lea Congres internațional 
A.I.T. „Loisirs et touris
me" (Timp liber și tu
rism), sub egida „Alianței 
Internaționale de turism", 
asociație ce cuprinde cir
ca 80 de cluburi de tu
rism și automobilistice 
din toată lumea, cu un to
tal de peste 30 milioane 
membri. Congresul — ale 
cărui lucrări vor avea 
loc în Sala Palatului Re
publicii Socialiste Româ
nia — este deschis tutu
ror cluburilor naționale 
de turism și automobilism 
(membri sau nemembri ai 
A.I.T.), organizațiilor o- 
ficiale de turism, specia
liștilor in turism, cultu- 

astgurări 
de turism, 
internațio- 
și publici-

ră, medicină, 
sociale legate 
organizațiilor 
nale de voiaj 
tate etc.

Congresul internațional 
„Loisirs et tourisme" 
este primul congres 
ternațional de acest

ce se organizează în Ro
mânia.

Printre personalitățile 
prezente la București cu 
această ocazie se află : 
Victor de Pange (Franța), 
președintele Congresului, 
șeful Direcției pentru pro
blemele culturale a Con
siliului Europei ; Marc 
Eyrolles, vicepreședinte al 
A.I.T., președinte al „Tou
ting Club de France"; 
Hans Bretz (R.F.G.), vice
președinte al A.I.T., pre
ședintele A.D.A.C. ; Anton 
Blankert (Olanda), vice
președinte al A.I.T., direc
tor general al A.N.W.B. ; 
Lazar Lotvin, secretar ge
neral al Automobil clubu
lui iugoslav ; Iordan Boy- 
nousev, secretar general 
al Automobil clubului 
bulgar.

în legătură cu acest 
congres, tovarășul Vasile 
Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
vicepreședinte al Comite
tului național de organi
zare a congresului, ne-a 
făcut următoarea decla-

rație : „Faptul că i s-a 
încredințat României or
ganizarea acestui al trei
lea Congres internațio
nal A.I.T., imediat după 
Olanda și Italia, țări cu 
mari tradiții turistice, 
constituie inci o do
vadă că țara noastră se 
situează pe un loc pres
tigios in ierarhia turisti
că mondială. Ea își dez
voltă necontenit relațiile 
internaționale pe toate tă- 
rimurile, cu toate țările, 
indiferent de orînduirea 
lor social-politică. Con
gresul A.I.T. dezbate o 
problemă majoră, care 
preocupă mișcarea tu
ristică mondială, ți a- 
nume : „Turismul indi
vidual și turismul orga
nizat, astăzi și mîine". Te
ma se inscrie intre pro
blemele cele mai impor
tante ale dinamicii turis
mului actual. Țin să re
marc că la dezbaterea te- 
mei generale o contribuție 
activă își va aduce și Au
tomobil Clubul Român, 
inițiator de altfel al unei

foarte apreciate acțiuni, 
o nouă formulă de turism 
internațional, denumită 
„Aulo-Package Tour", 
care asigură turistului in
dividual cazare și hrană 
pe traseele liber alese".

Deschiderea congresu
lui are loc astăzi la ora 
10. După-amiază șl, în 
continuare, în zilele ur
mătoare vor fi prezen
tate rapoarte și se vor 
purta discuții în legătură 
cu următoarele subteme : 
.Condițiile economice care 
determină relațiile dintre 
turismul individual șl cel 
organizat", „Mijloace și 
modalități de transport și 
influența lor asupra ale
gerii între turismul Indi
vidual și turismul organi
zat", „Serviciile speciale 
necesitate de fiecare din
tre cele două feluri de tu
rism" șl „Atitudinea pe 
care o au noile categorii 
de turiști față de călăto
riile și vacanțele indivi
duale și organizate".

Ion DUMITRIU

STADIUL UNOR CONSTRUCȚII Șl TIPĂRITURI

DESTINATE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR IMPUNE

Urgentarea pregătirilor
pentru noul an universitar

An de an dobîndește noi 
semnificații definiția aforis
tică elaborată de Alexandru 
Odobescu cu un veac în 
urmă după care o școală 
bună este aceea care bene
ficiază de o sală bună, de 
cărți bune și de profesori 
buni. Atributele noi, superi
oare — cu care va 
debuta noul an uni
versitar — decurgînd din 
sarcinile fixate de Congresul 
al X-lea al P.C.R., capătă un 
puternic suport material da
torită amplei acțiuni de con
strucții universitare, de do
tare a laboratoarelor, de pre
gătire a manualelor și cursu
rilor.

Pregătirile pentru deschi
derea noului an universitar 
sînt, desigur, atent dirijate. 
O bună parte dintre amfi
teatrele și laboratoarele in
cluse în cei aproape 54 000 
mp, multe dintre că
minele cu peste 5 200 de 
locuri — două elemente care 
dimensionează doar statistic 
amploarea planului de cons
trucții universitare pe anul 
1969 — dobîndesc pe zi ce 
trece contururile imagi
nate de proiectanți. După 
cum am fost informați, 
la Ministerul învățămîntului, 
la data de 1 septembrie lu
crările de construcții la noua 
clădire a Institutului poli-

tehnic din București atinse
seră 
sută 
cele 
țese 
iova 
noul
din Cluj, cuprinzînd trei că
mine cu 1 380 locuri — a- 
proape 80 la sută, iar de la 
căminul cu 216 locuri din 
tînărul oiaș universitar Baia 
Mare — 95 la sută. Intr-un 
stadiu corespunzător se află 
și lucrările la cele 3 cămine 
din Iași cu 1 188 de locuri și 
noul local destinat Insti
tutului pedagogio din Su
ceava.

Dar există și șantiere uni-

procentul de 71,4 la 
din planul lor anual, 
de la căminul studen- 
cu 416 locuri din Cra- 
— 9'2,9 la sută, de la 
grup social studențesc

versitare unde lucrările nu se 
înscriu pe linia unor aseme
nea eforturi meritorii. Pen
tru că mai dăinuie încă pă
rerea că o nouă etapă de 
pregătire școlară sau uni
versitară poate începe și 
„mai aproximativ" — cum 
se exprima deunăzi un 
interlocutor — urmîhd a fi 
desăvârșită pe parcurs. O 
asemenea opinie pune în e- 
vidență și discuția pe care 
am avut-o acum cîteva zile 
cu tovarășul ing. Grigore 
Nistoran, director tehnic de

Mihai IORDANESCU

facție vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, a făcut-o 
în Iran, între 1 și 6 septembrie, la 
invitația Șahinșahului Aryamehr și 
a împărătesei Farah. Vizita a con
stituit o semnificativă expresie a 
cursului ascendent pe care îl cu
nosc, de mai mulți ani, relațiile 
româno-iraniene, a marcat ex
tinderea și adîncirea lor, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
păcii.

Primirea călduroasă, prietenească 
făcută în Iran oaspeților români 
își are sursa în stima și prețuirea 
pe care și-o nutresc reciproc cele 
două țări și popoare. Aceste senti
mente — manifestate cu deosebită 
căldură — au însoțit tot timpul, în 
Iran, pe solii poporului român ; a 
fost emoționantă primirea pe care 
populația Teheranului, a Shirazului 
și a Isfahanului a făcut-o președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei și celorlalți oaspeți sosiți din 
țara noastră.

Relațiile româno-iraniene datea
ză din timpuri îndepărtate. De 
multe secole, cele două popoare au 
năzuit să se cunoască și să facă 
schimburi de valori materiale și 
spirituale. Arta și cultura per
sană au avut și au o tot mai largă 
circulație în România, iar în Iran 
sînt tot mai mult răspîndite crea
țiile de seamă ale oamenilor de 
cultură români. Dar epoca contem
porană, ultimii ani mai cu seamă, 
au cunoscut o evidentă întărire și 
aprofundare a relațiilor dintre cele 
două țări, care s-au materializat în 
creșterea și diversificarea schim-, 
burilor economice, în dezvoltarea 
cooperării și colaborării tehnico- 
științifice, în dezvoltarea susținu
tă a legăturilor culturale. Trebuie 
subliniat spiritul de perfectă în-

spirit care a caracterizat permanent 
contactele 
cest sens, 
cuvintele 
Ceaușescu
neul oferit de Șahinșahul Arya
mehr : „Cred că întrunesc și asen
timentul dumneavoastră apreciind 
că modul în care se desfășoară co
laborarea româno-iraniană consti
tuie un model de materializare 
practică a principiilor coexistenței 
pașnice între țări cu orînduiri so
ciale diferite, de conlucrare inter
națională rodnică, întemeiată pe 
respect și încredere reciprocă. Evo
luția colaborării noastre ilustrează, 
în modul cel mai convingător, re
zultatele pozitive pe care le pot 
avea pentru viața popoarelor, pen
tru climatul internațional general, 
respectarea strictă, în relațiile din* 
tre țări, a principiilor independen
ței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și externe ale sta
telor, avantajului reciproc. Româ
nia este convinsă că numai pe a- 
ceastă cale, numai pe baza promo
vării largi a acestor principii sa 
poate asigura dezvoltarea unor ra
porturi normale intre state, indife
rent de regimul lor social-politic, 
se poate crea o atmosferă politică 
internațională sănătoasă".

Referindu-se la raporturile ro
mâno-iraniene, Șahinșahul Arya
mehr arăta, la rîndul său, la dineul 
oferit de președintele Consiliului 
de Stat al României: „Ne este 
deosebit de plăcut să avem relații 
cu țări și popoare care sînt anima
te de același spirit — de dorința 
de a promova cooperarea interna
țională, de a servi cauza progresu
lui și — firește — interesele națiu-

George-Radu CHIROVICI

(Continuare tn pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a Il-a)

T e leg ra mă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, în. 
drum spre Republica Populară Bulgaria, vă transmit dumneavoastră și 
poporului frate român cordiale urări de succese In construcția socia
listă.

N. PODGORNÎI
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dualitatea culturală „Zilele Uniunii Medicale Balcanice"

cinema București 7-10 septembrie

Turneul
\ ■ ' -■

Teatrului Mic

A U.R.S.S.
Intre 12 și 23 septembrie ne 

va vizita țara, în cadrul unui 
turneu artistic, valorosul co
lectiv al Teatrului Mic din 
U.R.S.S. — teatru academic de 
stat, decorat cu ordinul „Le- 
nin". „Teatrul Mic" moscovit 
va prezenta spectacole la Ti
mișoara (12, 13, 14 septembrie), 
la Craiova (16, 17 septembrie) 
și la București (19, 20, 21 sep
tembrie). Spectatorii români 
vor putea urmări in interpre
tarea unor eminenți actori so
vietici : „Banii turbați", come
die de A.N. Ostrovski, „Bă- 
trînul" de Maxim Gorki ți 
„Unchiul tău, Mișa", dramă 
eroică de G.D. Mdivani.

revistei

Premiul

A fost acordat primul pre
miu anual al revistei „Astra" 
— pentru cel mai relevant 
spectacol teatral al stagiunii.

Premiul a revenit „Omului 
cel bun din Sîciuan" de Ber- 
tholdt Brecht, realizat de co
lectivul Teatrului Tineretului 
din Piatra Neamț (regia An
drei Șerban, decoruri — Lucu 
Andreescu, costume — Mihai 
Mădescu).

★
Teatrul de păpuși din Galați 

a prezentat cu cîteva zile în 
urmă premiera Pe țară „La 
fagul cu frunza lată" de Nela 
Stroescu, o lucrare dramatică 
inspirată din balade epice 
populare.

Expoziția artiștilor plastici
din Tîrgu Mureș

Expoziția de artă plasti
că, pe care filiala Uniunii 
Artiștilor Plastici, Împre
ună cu Comitetul județean 
de cultură și artă, au or
ganizat-o în sălile Palatu
lui Culturii, are un carac
ter omagial. Reprezentati
vă pentru evidențierea u- 
nor tendințe care ilustrea
ză mișcarea artistică a ju
dețului Mureș, expoziția 
celebrează aniversarea a 25 
de ani de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist 
Sînt exprimate prin inter
mediul fie al unor imagini 
ample, reprezentative, spec
taculoase, fie prin interme
diul unor aspecte ale vieții 
zilnice, adevărate comen
tarii afective sau spirituale 
asupra omului și societății 
în procesul unor adînci 
transformări. Sînt materia
lizate încercări de a expri
ma sentimente și idei spe
cifice, caracteristice lumii 
noastre. Natura, transfor
mată prin contactul cu ma
rea industrie, aspecte ale 
arhitecturii moderne, dar 
mai presus de toate pre
zența umană, sînt numai cî- 
teva dintre aspectele relie
fate. Pe această direcție, a 
apropierii de conținutul 
profund uman al artei, a 
înțelegerii și continuării 
sensului ei interior, esen
țial, se situează creația u- 
nor artiști cu o mai bo
gată experiență artistică 
prezenți în actuala expozi
ție alături de reprezentanți 
ai generațiilor următoare.

Parcurgînd sălile expozi
ției, dincolo de diversitatea

unor tendințe, care țin de 
modalitatea de exprimare, 
apare pregnant o anume u- 
nitate. Imaginile, fațete ale 
realului, intuit în poezia 
lui ascunsă și inepuizabilă, 
irepetabile fiecare în parte, 
privite în ansamblu, par a 
fi investite de un același 
principiu plăsmuitor, reflec- 
tînd parcă o comunitate de 
afinități. Aparent diver
gente, aceste tendințe con
verg și se unesc în îmbră
țișarea lucidă și pasionată 
a realității, în afirmarea u- 
nor sentimente cu adevărat 
contemporane.

In aceiași timp, și în e- 
gală măsură se poate vorbi 
despre un proces de inte
grare în profunzime, de îm
bogățire continuă a creației 
artiștilor tîrg-mureșeni prin 
apelul la sursele unice ale 
unei spiritualități specifice, 
magistral materializate în 
creația folclorică. „Invîrti- 
ta“ de Gh. Olariu, „Compo
ziție” și „Sărbătoare la 
Gurgiu” de Istvân Barabas, 
„Tîrgul fetelor la Gurgiu” 
de Barabas Eva, pentru a a- 
minti cîteva lucrări de pic
tură, ca și sculpturi ca ace
lea ale lui Izsak Marton 
(„Fluierași”), Szekely
Lâszlo sau reliefurile lui 
Hunyadi ’Lâszlo, sînt legate 
de momente importante ale 
vieții țăranilor, de obice
iuri sau tradiții folclorice, 
care și-au continuat exis
tența pe aceste meleaguri, 
alăturîndu-se firesc noilor 
foi me de civilizație.

Din multitudinea lucră
rilor aparținînd artiștilor

din toate generațiile, care 
ilustrează această crescîndă 
preocupare pentru aborda
rea temelor de Interes o- 
menesc mai larg, se for
mează imaginea unei arte 
cu o problematică actuală 
și cu trăsături dinamice 
distincte. In chipurile de oa
meni ai muncii Olariu Gh, 
Torok Pal, Piskolti Gabor 
sau Kakonyi Csilla ajung 
la o adîncă expresivitate 
păstrînd în percepția mo
delului folosit contactul cu 
specificitatea tradiției
noastre artistice și cu o te
matică proprie nouă. O vi
ziune în care transpare o 
sinteză de specificitate și 
mesaj contemporan, carac
terizează porțretele cu ca
racter omagial, pe care ar
tiști ca Zolcsak Sandor sau 
Bordi Andrâs le consacră 
unor personalități ca Nico- 
lae Bălcescu sau Sandor 
Petofi.

Investigarea dimensiunii 
etice, extinderea’ registru
lui de teme și trecerea pe 
planul semnificației socia
le contemporane par a fi 
caracteristicile principale 
ale creației artiștilor din 
Tg. Mureș. Atrași de social 
și etic, de natura umană, ei 
nu ignoră totuși peisajul, 
căutînd în exterior mai a- 
les concretul funcțional ca 
element de civilizație. Se 
împletesc în actuala expo
ziție, în lucrări ca cele ale 
lui Kulcsar Bela, Bordi An- 
drâs, F.ekete Zsolt, Siklodi 
Tibor, preocupări variate în 
vederea articulării 
ziuni peisagiste

unei vi- 
specifice

regiunii, a conturării și a- 
firmării unui mediu geogra
fic caracteristic. Ac
centul principal este însă 
pus asupra peisajului mă
rețelor transformări indus
triale pe care le-a cunoscut 
regiunea. Munca uzinei și 
a șantierului reunește, sub 
semnul unor căutări comu
ne, lucrări ca „Peisaj in
dustrial” de Siikoso Ferenk, 
„Digul” sau „Topirea fon
tei” de Incze Istvân etc.

Extinzîndu-și necontenit 
rădăcinile cunoașterii în 
solul fertil al realităților 
contemporane, artiștii tîrg- 
mureșeni se apleacă în 
același timp asupra unor 
aspecte care, dincolo de va
loarea ilustrativă, facili
tează comunicări afective. 
Florile sau naturile moarte 
ale pictoriței Szotyori Anna, 
ca și grafica sa aduc un 
fior liric, optimist și senin. 
Se cuvin de asemenea re
marcate lucrările de gra
fică ale lui Peneș Ro
mulus sau Vas Tamăs, for
ța cu care ele reușesc să 
consemneze și să comunice 
ideea de bază a lucrărilor.

In ansamblul ei, expoziția 
organizată în sălile Muzeu
lui de artă, situat. în Pala
tul Culturii din Tg. Mureș, 
reunită sub semnul acestui 
timp înalt pe care-1 trăim, 
își află izvoarele cele mai 
generoase în contemporane
itate, importanța ei rezidă 
în fervoarea cu care artiș
tii consemnează realități 
specifice județului lor.

Marina PREUTU

O inițiativă binevenită

MUZEUL DE ARTA
POPULARĂ DIN BREAZA

De curînd, la Breaza s-a deschis 
o secție & Muzeului de Istorie din 
Ploiești, cuprinzînd creații ale 
artei populare dintr-o zonă etno
grafică de străveche tradiție : Va
lea Superioară a Prahovei. Efortu
rile conducerii muzeului ploieștean, 
ale Consiliului popular orășenesc 
din Breaza și ale unui grup de in
telectuali brezeni au fost încunu
nate de un frumos succes. Muzeul 
din Breaza cuprinde opere de artă 
populară de o mare valoare: 
scoarțe, obiecte ale portului popu
lar, crestături în lemn. Inaugura
rea unui asemenea lăcaș de cultu-

ră în Breaza, unde tradițiile fol
clorice își demonstrează perma
nența, este binevenită. Femeile și 
fetele de aici se îndeletnicesc și 
azi, precum bunicile lor, cu arta 
Cusăturilor, artă care se cuvine 
să-și păstreze autenticitatea, îm
potriva unor tendințe de falsă sti
lizare manifestate de unii instruc
tori improvizați.

Inaugurarea muzeului a fost pre
cedată de un simpozion la care 
participanții au prezentat comuni
cări privind trecutul istoric al lo
calității, tradițiile literare-folclo- 
rice și culte, cadrul geografic.

EXPOZIȚII»

in cadrul noilor ga- 
artă „Apollo" (Calea
nr. 56) — ce se va 
în cursul acestei săp-

Cea de-a doua expoziție or
ganizată 
lerii de 
Victoriei 
deschide
tămîni — va cuprinde o se
lecție reprezentativă din lu
crările pictorilor Doru Bucur, 
Aurel Cojan, Ion Pacea, Mi
hai Horea, Florin Niculiu și . 
sculptorului Mircea Spătaru.

★
Sala de expoziții a Ateneu

lui Tineretului (Aleea Ale
xandru) adăpostește prima 
expoziție personală a tinerilor 
pictori Ion Grigorescu și Ma
nuel Zelțer.

o My fair1 lady : PATRIA — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
o Soarele vagabonzilor :
BLICA
18.45 ; 21, MELODIA
13.30 ; 16 ; 18,15 ;
o ; 11,15 ; -----
FLAMURA 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Un glonte pentru general : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20.30, 
GRĂDINA DOINA — 19,30.
© Omul, orgoliul, vendetta : FES
TIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină — 19,30, STADIONUL 
DINAMO — 19,30.
0 Tigrul : VICTORIA — 8,45 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR — 8,30 ; U ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 0,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, ARE
NELE ROMANE — 20.
o Micii luptători : CENTRAL — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Creola, ochii-țl ard ca flacăra : 
LUMINA — 9,30—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30, FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Program pentru copil : DOINA
— 9—10.
o Cavalerii aerului : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9.15—15.45 în continuare ; 18,
la grădină — 20.
o Singurătate in doi :
15.30.
e Totul de vînzare :
18 ; 20,30.
o Totul pentru ris :
NOI — 9—21 în continuare.
© Vîrsta ingrată : GRIVIȚA — 9 ț 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. TO
MIS — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,30, Ia 
grădină — 20.
a Contesa Cosei : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15 ; 17,45 : 20.
9 O chestiune de onoare : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină — 
20. VOLGA — 9.30—14.30 ir, con
tinuare ; 17,30 ; 20,15.
a Noaptea generalilor : DACIA — 
3—20,30 în continuare. POPULAR
— 15,30 ; 19.
O Omul momentului : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la gră
dină — 20, MIORIȚA — 9,30—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
S Am două mame șl doi tați : 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20.
O Aruncați banca In aer î LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20.
O A trăi pentru a trăi î DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
a Iconostas : GIULEȘTI — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
e La dolce vita : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
s Dragoste la Las Vegas : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19,30, PACEA - 15,45 ; 18 : 
20,15.
8 Neîmblînzita Angelica î CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15, RAHO
VA — 15,30 ; 18, Ia grădină — 20. 
© Sherlock Holmes : FLOREA-
SCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15, la grădină — 20.
ț Comisarul X șl banda 
cîinl verzi" : VIITORUL —
18 ; 20,30, VITAN — 15,30 ; 
grădină — 19,30.
o Tinerețe fără bătrîncțe :
CA — 16 ; 18 ; 20, PROGRESUL — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.
0 Drumuri : PROGRESUL — 20,15. 
O în umbra coltului : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Căsătorie din interes : GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 19,30.

REPU-
9,15; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
-----ȚDIA — 9 ; 11,15 ;

20,30, GLORIA — 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

UNION

UNION

TIMPURI

18,15 ;
13.30 :

„Trei
15,30 ;
18. Ir

MUN-

V

onoare și

LUPTĂTORI7'

(Urmare din pag. I)

P.C.R., 
realizarea 
stabilite

„Drapelul Roșu", „Sza- 
și „Banatske Novine“,

O producție a studiourilor iugoslave. Regia : Bato Cengic. Cu : Stole Arandelovici, Marika Tocinovka 
Zaim Muzaferija.

militînd activ 
obiectivelor 
de partid 

industriei,

„Szabad Szo“ și „Banatske Novine
*

(

Ziarele 
bad Sz6“ , „ 
organe ale Comitetului județean 
Timiș al P.C.R. și ale Consiliului 
popular județean, aniversează 
douăzeci și cinci de ani de apa
riție. Timp de un sfert de veac, 
paginile acestor publicații au a- 
dus o contribuție cotidiană la an
trenarea oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități _ la înfăptuirea po
liticii 
pentru 
mărețe 
pentru dezvoltarea 
agriculturii, învățămîntului, ști
inței și culturii, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a ma
selor, pentru unitatea și frăția 
dintre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare.

Asemeni întregii noastre prese, 
.Drapelul Roșu", „Szabad Sz6" și

„Banatske Novine" participă cu 
stăruință la traducerea în viață a 
programului complex al făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român. Continuîndu-și eforturile 
pentru perfecționarea mijloa
celor lor publicistice, pentru a 
pătrunde adînc în miezul reali
tăților, preocupîndu-se constant 
atît de dezvăluirea lipsurilor cît 
și de popularizarea largă a ex
perienței înaintate din diferite 
domenii, cele trei publicații timi
șorene, își vor exercita tot 
mai puternic rolul lor de organe 
de partid, de exponente ale opi
niei publice.

Cu prilejul acestei aniversări, 
urăm colegilor din Timișoara noi 
și însemnate succese în realizarea 
importantelor sarcini ce le-au fost 
încredințate.

MICII

— Vi rugăm, pentru început, 
să ne vorbiți despre locul pe ca- 
re-l ocupă acest gen de manifes
tări — Zilele Uniunii Medicale 
Balcanice — in cadrul activită
ții generale a Uniunii.

— Creată cu aproape patru decenii 
In urmă (fondarea ei a avut loc la 
București, în anul 1932), ca for de co
laborare sistematică între reprezen
tanții disciplinelor medicale din a- 
ceastă parte a Europei, Uniunea Me
dicală Balcanică se numără astăzi 
printre acele organisme internaționa
le cu caracter profesional care con
firmă, prin activitatea lor, largile 
posibilități de cooperare pe care le 
oferă știința. Cu atît mai mult as
tăzi, cînd aceasta presupune inevita
bil legături, conlucrări din ce în ce 
mai strînse, nemijlocite între cerce
tătorii și specialiștii din diversele 
țări, cînd în fața Uniunii stau obiec
tive dintre cele mai largi și mai im
portante ; promovarea studiului as
pectelor de morbiditate, a metodelor 
și măsurilor curative și profilactice 
moderne, cercetarea afecțiunilor spe
cifice zonei balcanice și, inerent, lua
rea pe plan regional a acelor măsuri 
menite să asigure un înalt nivel de 
sănătate populației. Actualitatea și 
complexitatea acestor probleme im
pun, pe de o parte, aportul unui 
mare număr de specialiști (de la me
dicină și farmacie, la biologie, chi
mie etc), determinînd sporirea numă
rului de participant! — din Albania, 
Bulgaria, Cipru, Grecia, Iugoslavia, 
România, Turcia sau din alte țări 
nebalcanice î pe de alta, o neîncetată 
îmbogățire și diversificare a forme
lor de activitate ale Uniunii. în ini
țierea unor noi manifestări s-a ținut 
seama și s-a răspuns în același timp 
nevoii reale, resimțite acut de speci
aliștii din domeniul medicinei, de a 
se organiza mai des, anual pe cît 
posibil, întîlniri și discuții — ca ur
mare a stringenței aspectelor ce se 
au în vedere, a evoluției rapide a 

■ științelor medicale. Astfel, alături de 
manifestări intrate de acum în tra
diție — cum sînt „Săptămînile medi
cale balcanice” ce au loc din doi în 
doi ani — au apărut și altele, printre 
cele recente numărîndu-se în primul 
rînd aceste „Zile ale Uniunii 
Medicale Balcanice", aflate la 
prima lor ediție abia în anul 
1967. Ele sînt programate din doi în 
doi ani; în alternanță cu „Săptămîni
le medicale balcanice”.

Actuala ediție, cea de-a doua, do
vedește prin însăși menționarea fo
rurilor care au participat la organi
zarea ei — Secretariatul general al 
Uniunii Medicale Balcanice, cu se
diul la București și Asociația Inter
națională pentru Cercetări Med’cale 
și Schimburi Culturale de la Paris — 
larga audiență pe care aceste mani
festări o au astăzi în lume.

Ce acfiuni mai importante 
avea loc în cadrul ei 7

_ . aspect organizatoric, la se
diul principal de desfășurare a acți
unilor — localul Facultății de medi
cină generală din Capitală — vor fi 
găzduite, încă în primele zile, lucră
rile celei de-a 11-a Reuniuni a Con
siliului general al Uniunii ; cu acest 
prilej se va citi și discuta raportul 
de activitate pe perioadă 1 septembrie 
1968 — 1 septembrie 1969 și planul de 
activitate, inclusiv problemele finan
ciare, pentru etapa 1970—1974. In ceea 
ce. privește asoectul esențial — știin
țific — al manifestării, atenția se va 
îndrepta cu precădere spre cele două 
dezbateri științifice ce vor avea loc 
cu această ocazie, care se impun prin 
sfere tematice de maximă însemnă
tate teoretică și practic-curativă ; 
Maladiile infecțioase și tropicale și 
Aspecte mcdico-chirurgicaie ale en
docrinologiei. Discuțiile specialiști-

lor vor cuprinde, desigur, ți tema
tica altor comunicări ce vor fi pre
zentate, din domeniul medicinei in
terne, al chirurgiei, oncologiei, ob
stetricii și ginecologiei etc.

O notă distinctă cred că vor aduce 
confruntările de specialitate între 
participanții la această manifestare 
și cercetători români, programate să 
aibă loc la Institutul de endocrinolo
gie, Institutul de inframicrobiologie 
și Institutul de Medicină Internă. De 
asemenea, printre acțiunile cu carac
ter auxiliar se înscriu și expoziția 
de carte medicală franceză, organi
zată de Grupul de editori de medici
nă din Sindicatul național al edito
rilor din Paris și expoziția retrospec
tivă cu publicații în limba franceză 
ale membrilor Uniunii Medicale Bal
canice — tentativă de a delimita cît 
mai clar contribuția importantă a 
specialiștilor din această zonă la pa
trimoniul universal al medicinei. Ca 
un element inedit, după încheierea 
manifestării, expoziția de carte me
dicală franceză va fi transferată pe 
rînd în principalele centre ale cerce
tării medicale de la noi : Timișoara, 
Cluj, Tg. Mureș, Iași.

— Ce semnificație are găzdui
rea acestei manifestări de pres
tigiu in țara noastră ? Ce alte 
acțiuni proiectează Uniunea pen
tru

- Un 
remarc 
Uniunii 
București a1 unui mare număr de spe
cialiști din unități științifice sau 
clinici. Participarea, alături de oa
meni de știință de larg prestigiu), 
membri titulari ai Uniunii sau dele
gați ai unor academii și facultăți me
dicale cunoscute în lume (Academia 
Franceză de Medicină’, Facultatea de 
Medicină din Dakar, Facultatea de 
Medicină din Abidjan, Institutul de 
medicină tropicală din Anvers) și a 
reprezentanților altor foruri de 

■cooperare științifică internațională 
zonală (Uniunea Medicală a Medite- 
ranei Latine, Asociația medicilor de 
limbă franceză din Canada) face ca 
sfera de interes și influența pozitivă 
a acestei manifestări să fie extrem 
de largi.

Programarea acestei manifestări în 
țara noastră — care se numără prin
tre fondatoarele Uniunii — confirmă 
caracterul activ, susținut al contri
buției noastre la activitatea de coo
perare științifică din această zonă și 
în lume, aprecierea de care se bu
cură în continuare școala medicală 
românească. Pentru specialiștii noș
tri — care au prilejul să participe 
în număr sporit, datorită1 găzduirii 
acestei manifestări la noi — „Zilele 
Uniunii Medicale Balcanice” gpar 
ca un prilej de confruntare dirfeltă, 
amplă, cu tendințe majore ale me®i- 
cinei contemporane, cu rezultate va
loroase, de ultimă oră, ale acesteia. 
Ei au ocazia, totodată, nu numai să 
participe la un larg și intens proces 
de informare reciprocă, dar și să-și 
confrunte propriile idei și rezultate 
cu ale altora, să le facă cunoscute.

In ceea ce privește viitorul, voi e- 
numera cîteva dintre manifestările 
mai importante preconizate : A X-a 
Săptămînă medicală balcanică — 
Belgrad, septembrie 1970; Zilele U- 
niunii Medicale Balcanice (a treia 
ediție) — Sofia 1971, iar a patra lor 
ediție — la Ankara în anul 1973. Ca 
și cea prezentă, aceste acțiuni vor 
avea drept scop principal nu numai 
stimularea progresului într-un dome
niu de preocupări relativ limitat, 
profesional, dar, prin obiectivele și 
spiritul lor, vor contribui la afirma
rea și întărirea ideii de colaborare, 
prietenie și pace între popoare.

Teodor CAZACU

viitorul apropiat ?
element pe care aș vrea să-1 
privește prezența la „Zilele 
Medicale Balcanice” de la

17,30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor. Cutia cu 

surprize. II veți reîntîlnl 
pe Daniela șl Așchiuță.

17.50 — Studioul școlarilor „MICII
MEȘTERI MARI**. Cum să 
construim un blitz. Pre
zintă Vlad Teodorescu.

18,20 — ATENEUL TINERETULUI. 
Prolog școlar ’69. Pregăti
rile pentru întîmpinarea 
noului an școlar se apro
pie de sfîrșit. Emisiunea 
noastră vă înfățișează cele 
mal semnificative aspecte 
ale ineditului pe care ni-1 
aduce, în această toamnă, 
reîntîlnirea cu școala. Re
dactor Teodor Ioaneș.

18.50 — Criterii. Carnet cinemato
grafic.

19,15 — Tineri lnterprețl de mu-

zică populară. Cîntă Elena 
Marin, Octavia Igna, Ana 
Munteanu, Mariana Bălă- 
nescu, Gheorghe Mureșan. 

19,30 — Telejurnalul de seară. Bu
letinul meteorologic.

20,00 — Intre metronom și crono
metru — emislune-concurs.
Tema • George Topîrceanu 
• Maxime și aforisme cele
bre. Prezintă Ion Mustață.

21,00 — Roman foileton. „Lunga 
vară fierbinte’ (XIX) In
trușii.

21,50 — Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională

22,20 — Muzică de jazz in inter
pretarea lui Guido Manu- 
sardl.

22,40 — Publicitate.
22,45 — Telejurnalul de noapte și 

buletinul meteorologic.
23,00 — închiderea emisiunii.

concepție al Direcției ge
nerale de construcții-montaj 
a Capitalei :

— Cum explicați faptul că 
în timp ce planul total de 
investiții pe anul în curs al 
Direcției a fost realizat 
pe primul semestru în pro
porție de peste 42 la sută, 
cel de construcții universi
tare a ajuns abia la 25 la 
sută ?

— Am concentrat cu bună 
știință forțele în unele sec
toare, conștienți că vom ră- 
mîne în urmă în altele.

— Și de ce aceste întîr- 
zieri planificate tocmai în 
sectorul învățămîntului ?

— Au intervenit pe par
curs și alte lucrări neprevă
zute în plan, cărora le-am dat 
prioritate, gîndindu-ne cu 
bună știință că pe cele uni
versitare le vom impulsiona 
ulterior ; n-am avut un nu
măr suficient de muncitori 
și destulă schelă metalică 
și atunci am restrîns tot cu 
bună știință frontul de 
lucru pe șantierele univer
sitare.

Parcă sînt prea multe 
„bune științe", parcă sînt 
prea dese asemenea nepre- 
văzuturi, ca să le1 mai putem 
accepta consecințele. Și, în
deosebi, cînd sînt expresia 
unei nepăsări ca în cazul 
care urmează.

Se cunosc eforturile mari 
ale statului nostru pentru 
înzestrarea materială a tu
turor unităților de învăță- 
mînt superior. Este sufi
cient să amintim că pentru 
noul an universitar, numai

tehnico-științific apreciabil, 
care se cere atent și total 
valorificat. Se respectă în
totdeauna acest imperativ ? 
Să analizăm un singur e- 
xemplu.

După cum se știe, în ve

toare deschiderii noului an 
să se intensifice activitatea 
de elaborare și tipărire a 
cursurilor necesare tuturor 
studenților, știut fiind că un 
număr încă important din 
disciplinele fundamentale pe

îndeplinit într-osemestru
proporție de circa 50 la sută.

Dar, din păcate, și pe a- 
cest tărîm de activitate întâl
nim „jumătățile de mă
sură". într-una din cele 
mai mari unități de In-

pentru dotarea tehnico- 
științifică au fost repartizate 
fonduri cu aproape 25 la 
sută mai mari decît în anul 
precedent. Cele peste 1 500 
aparate și utilaje de labora
tor intrate în acest an în 
inventarul facultăților, de la 
microscoape și instalații elec
tronice la echipament de ti
părire a cursurilor, repre
zintă, desigur, un potențial

derea perfecționării prelege
rilor, a creșterii ponderii 
studiului individual, în multe 
unități de învățămînt supe
rior s-au înființat ateliere de 
tipărire și multiplicare a 
cursurilor. Cum eforturile 
financiare — unele de dată 
foarte recentă — pentru do
tarea acestora sînt cunoscute 
de întregul personal didac
tic, s-ar fi cuvenit, bună
oară, ca în lunile premergă-

întregul învățămînt nu sînt 
acoperite cu cursuri și 
manuale. Ceea ce s-a și în- 
tîmplat în unele unități de 

. învățămînt, cum sînt Uni
versitatea dih București, Ins
titutul politehnic din Timi
șoara, Institutul agronomic 
„N. Bălcescu" și altele. Pla
nul anual al Ministerului 
Învățămîntului de multipli
care pe plan local a 779 
cursuri a fost după primul

vătămînt superior ale țării, 
cum este Institutul politeh
nic din București, care în 
1967 a tipărit pe plan local 
doar 2 titluri de manuale și 
2 îndrumătoare de laborator,
iar în 1968 numai 4 titluri de 
cursuri din cele circa 50 pla
nificate, s-au tipărit în acest 
an 10 titluri din cele 30 pla
nificate. Se va realiza oare o 
îmbunătățire a situației pînă 
la sfîrșitul anului ? Nu știm ;

știm doar că din planul de 
redactare a manuscriselor pe 
acest an, la 1 septembrie e- 
rau predate manuscrisele a 
două cursuri.

Situația nu e unică. Intr-o 
adresă expediată Ministeru
lui Învățămîntului la data de 
25 iunie 1969 de către Insti
tutul politehnic din Cluj, 
după ce se înfățișează fără 
nici o motivare un bilanț 
foarte slab al elaborării și 
tipăririi cursurilor cu mij
loace locale, citim că 
„referitor la lucrările apro
bate pe 1969 s-a prevăzut 
de la început că ele nu vor 
putea fi multiplicate în anul 
curent decît parțial...". Dar 
atunci de ce s-a mai plani
ficat ? De ce tot acest joo 
cu și fără hîrtii, cînd se știe 
că deschiderea și desfășura
rea unui nou an de învăță
mînt, aplicarea cu consec
vență a tuturor măsurilor de 
perfecționare preconizate de 
partid și în domeniul uni
versitar reclamă ca pe cea 
dintîi condiție a lor măsuri 
ferme, o riguroasă respecta
re a angajamentelor ?

Sînt întrebări cărora tre
buie să li se dea un răspuns 
exact și concret, acum cînd 
ne mai despart doar puține 
zile de începerea cursurilor.
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DUMINICA SPORTIVĂ Sosirea In Capitală a unei delegații 
a Comitetului Consultativ 

al Centralelor Sindicale din Olanda

eciul Steaua-Dinamo a dominat 
etapa a patra a diviziei A!

Europenele de canotaj academic (feminin)

România-o medalie de argint 
și una de bronz

VIENA 7 — La Klagenfurt (Austria) s-au desfășurat Ieri finalele cam
pionatelor europene de canotaj academic feminin, in care reprezentantele 
României au avut o comportare meritorie, obținînd o medalie de argint, 
una de bronz, un loc 4 și două locuri 6. Echipajul românesc in proba de 
4 plus 1 cu visle a fost la un pas de titlul european, pierzînd numai pe linia 
de sosire (Ia 40 sutimi de secundă în fața echipajului U.R.S.S.) după ce 
condusese tot timpul cursei.

Rezultate tehnice : skif simplu 1. G. Ședeghite (U.R.S.S.) 3'53”01/100 ; 2. 
Kuhlke (R.D.G.) ; 3. Sika (Austria) ;... 6. E. Lazăr (România) ; 4 PLUS 1 CU 
VISLE : 1. U.R.S.S. 3’24”22/100 ; 2. România 3’24”62/100 ; 3. R. D. Germană 
3’25”64/100 ; dublu skif : 1. R. D. Germană 3’35”95/100 ; 2. Cehoslovacia ; 3. 
U.R.S.S. ;... 6. România ; 4 plus 1 cu rame : 1. U.R.S.S. 3’33”25/100 ; 2. R. D. 
Germană ; 3. R. F. a Germaniei; 4. România ; skif 8 plus 1 : 1. R. D. Ger
mană 3’ll”92/100 ; 2. U.R.S.S. 3’13”12/100 : 3. România 3’14”83/100.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE

REZULTATE ȚEHNICE

RAPID-STEAGUL ROȘU : 2—O (O—0). Au marcat : 
Neagu (min. 79) și Straț (min. 84).

STEAUA-DINAMO s 2—3 (0—2). Au marcat : 
Crăiniceanu (min. 56) șl Tătaru (min. 72) pentru 
Steaua ; Sălceanu (min. 17 și 55) și Dinu (min. 28).

A.S.A. TG. MUREȘ-UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
2—0 (1—0). Au marcat: Trăsnea (min. 40) și Ciutac 
(min. 73).

CRIȘUL-C.F.R. CLUJ : 4—1 (3—0). Au marcat : 
Kassai (min. 7 și 15), Cociș (min. 17) și Suciu (min. 
54) pentru Crișul și Zanca (min. 52) pentru oaspeți.

UNIVERSITATEA CLUJ-F.C. ARGEȘ : 1—1
(0—1). Au marcat : Radu (min. 4) pentru argeșeni și 
Adam (min. 47) pentru gazde.

JIUL-U.T.A.: 1—0 (1—0). A marcat Lereter (auto
gol min. 33).

FARUL-PETROLUL : 2—1 (0—0). Au marcat î 
Kalo (min. 47) și Tufan (min. 80) și, respectiv, 
Stănescu (min. 51).

DINAMO BACĂU-POLITEHNICA IAȘII 1—0 
(0—0). A marcat: Vătafu (min. 68).

CLASAMENTUL
DINAMO BUCUREȘTI 4 3 0 1 11—« 6
U.T.A. 4 3 0 1 7—3 6
UNIVERSITATEA CLUJ 4 2 2 0 5—2 6
JIUL 4 3 0 1 6—6 6
RAPID 3 2 1 0 5—1 5
F.C. ARGEȘ 4 2 1 1 10—6 5
UNIVERSITATEA CRAIOVA 4 2 1 1 7—4 5
DINAMO BACĂU 4 2 0 2 6—4 4
FARUL 4 2 0 2 4—8 4
PETROLUL 2 1 0 1 2—2 2
STEAUA 3 1 0 2 7—8 2
A.S.A. TG. MUREȘ 4 1 0 3 3—5 2
STEAGUL ROȘU 4 1 0 3 3—7 2
C.F.R. CLUJ 4 1 0 3 5—9 2
CRIȘUL 4 1 0 3 6—11 2
POLITEHNICA 4 0 1 3 0—5 1

ETAPA VIITOARE
(13 septembrie)

STEAUA-A.S.A. TG. MUREȘ ; F.C. ARGEȘ-
JIUL ; U.T.A.-RAPID ; C.F.R. CLUJ-POLITEHNICA 
IAȘI ; UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO BA
CĂU ; STEAGUL ROȘU-DINAMO BUCUREȘTI ; 
CRIȘUL-FARUL | PETROLUL-UNIVERSITATEA 
CLUJ.

UN DERBI SPECTACULOS
Am văzut iert un derbi cu tot ce 

are sportul acesta numit fotbal mai 
frumos și mai mișcător.

Steaua, ca de obicei, a Început 
bine meciul, dezvoltînd o activitate 
organizată la mijlocul terenului și 
în atac. Cu toată paza strictă exer
citată — Ghergheli la Voinea, Stoe- 
nescu la Tătaru, fundașii laterali la 
aripi — apărarea dinamovistă nu 
prea reușea să împiedice combina
țiile înaintașilor adversari. Dintre a- 
ceștia, Voinea arăta o excelentă dis
poziție de joc și trebuie să spunem 
că el și-a păstrat-o pe tot parcursul 
celor 90 de minute, în pofida căde
rilor îndelungate ale echipei sale.

Treptat însă, aproape pe neobser
vate, Dinamo a întors sensul jocului 
în favoarea sa, a înscris două goluri 
(prin Sălceanu, min. .17 și Dinu, min. 
28), iar după scorul de 2—0 a domi- 
i’aț autoritar pînă la terminarea pri
mei părți a meciului.

După epuizarea timpului de odih
nă, Dinamo continuă să domine, 
cum spuneam mai înainte, autoritar 
și să ridice scorul la 3—0 (prin Săl
ceanu, min. 55). Explicația superio
rității dinamoviste. trezie căutată în 
activitatea foarte productivă a halfiei 
echipei naționale — Dinu, Ghergheli, 
Radu Nunweiller — cărora li se ală
turau remarcabil alți doi mijlocași 
de mes.erie, Stoenescu și Sălceanu. 
Și nu întîmplător această formație, 
cu cinci halfi, stăpînea autoritar în
treaga zonă dintre cele două linii de 
15 metri ! Insă, in același minut al 
înscrierii golului nr. 3 al echipei 
Dinamo, s-a produs obișnuitul 
imprevizibil al fotbalului. Crăinicea
nu s-a strecurat printre Cheran și 
Crăciunescu și a șutat balonul, im- 
parabil pentru Coman : 3—1. Iarăși 
treptat, și aproape pe neobservate, 
Steaua schimbă sensul jocului în fa
voarea sa. Circumstanțe atenuante 
pentru Dinamo : înlocuirea lui Du-

rROGRAMUL FOTBALISTIC 
INTERNAȚIONAL AL SĂPTĂ- 
MINII ce urmează cuprinde 4 
meciuri pentru campionatul 
mondial : NORVEGIA—FRAN
ȚA ; IRLANDA DE NORD— 
U.R.S.S. (ambele miercuri, 10 
septembrie) ; NIGERIA—SU
DAN (sîmbătă, 13 septembrie) 
și CEHOSLOVACIA-UNGARIA 
(duminică, 14 septembrie). De 
asemenea, sînt programate cî- 
teva meciuri pentru „Cupa ora
șelor tîrguri" : Arsenal Lon
dra—Glentoran Belfast;, Rouen— 
Enschede (Olanda) ; Anderlecht 
Bruxelles—Valur Reykjavik (Is
landa).

COMITETELE DE DIRECȚIE
(Urmare din pag. I)

tificării măsurilor de remediere a de
ficiențelor. încurajarea spiritului 
critic și autocritic, a schimbului des
chis de opinii nu trebuie conside
rată că ar duce la scăderea presti
giului directorului, al altor cadre cu 
munci de răspundere din întreprin
deri. Dimpotrivă, tocmai analiza com
petentă a problemelor în comitetele 
de direcție, intensa vehiculare de 
idei, constructive și bine documenta
te, fac să sporească prestigiul cadre
lor de conducere. Interesul primor
dial al conducerilor de întreprinderi 
nu este acela de a se lăsa antre
nate in false dispute de competență, 
de a obține în ședințele comitetelor 
de direcție o aprobare automată a u- 
nei anumite concluzii, concepții sau 
soluții, ci conlucrarea fructuoasă, în
fățișarea sinceră, deschisă a puncte
lor de vedere, chiar contradictorii, 
care analizează din diferite unghiuri 
de vedere problemele discutate și o- 
feră o multitudine de variante din 
care să se aleagă cea optimă.

In dezbaterile adunărilor generale 
ale salariaților este necesar să se 
dea un răspuns și la o altă ^întreba
re : care factori au condus, în unele 
întreprinderi, la deprecierea temati
cii de studiu a comitetelor de direc
ție, la alunecarea acestora spre lu
crurile mărunte, în detrimentul pro
blematicii majore a activității între
prinderilor ? De pildă, să luăm cazul 
comitetului de direcție de la Comple
xul pentru industrializarea lemnului 
Gălăuțaș. Aici, din 45 de probleme 
dezbătute în ședințele comitetului de 
direcție, numai 11 au abordat aspecte 
din activitatea economică, tehnică sa i 
de producție. Și aceasta, în timp ce 
multe rezerve interne menite să a- 
sigure o dinamizare a producției și 
a productivității muncii au fost lă

mitrache și a lui Lucescu cu Frățilă 
și Doru Popescu. însă determinant în 
căderea totală pe care avea s-o în
registreze Dinamo pînă la sfîrșitul 
partidei, n-a fost apariția rezervelor 
pe teren, ci sleirea forțelor fizice 
tocmai la jucătorii de bază despre 
care vorbeam mai sus — Dinu, 
Ghergheli, Radu Nunweiller.

Steaua a înscris încă un gol In 
min. 72. Voinea i-a pus perfect c 
minge lui Tătaru care, la rîndu-1, a 
plasat-o cu capul lingă bară. A ur
mat o scurtă reacție dinamovistă, ul

DIVIZIA B
Seria I: Știința — Ceahlăul 0—2 ; 

Metrom — Gloria 2—2 ; Progresul 
București — Oțelul 3—0 j Chimia — 
Portul 2—0; Sportul Studențesc — 
Metalul București 4—4 ; Metalul Tîr- 
goviște — Progresul Brăila 3—2 ; Fla
căra — Poiana 3—0 ; Politehnica — 
Dunărea 2—1.

In clasament conduce Politehnica 
Galați cu 8 puncte.

PRONOSPORT
Concursul din 7 septembrie

Steaua—Dinamo București 2
Rapid—Steagul Roșu (Anulat)
Farul—Petrolul 1
„U“ Cluj—F. C. Argeș x
Crișul—C.F.R. Cluj 1
A.S.A.—„U“ Craiova 1
Jiul—U.T. Arad 1
Dinamo Bacău—Politehnica 1
Chimia—Portul 1
Metalul Tîrg.—Progresul Brăila 1
Minerul B. M.—Olimpia x
C.F.R. Timișoara—Vagonul 1
Metalurgistul Cugir—Ripensia 1

În cîteva
RUGBI — etapa a II-a. în etapa 

secundă a noului campionat de rugbi, 
cele 6 meciuri s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Vulcan Bucu
rești — Dinamo 0—29, Grivița roșie — 
Progresul 56—6 (!), Universitatea Ti
mișoara — Steaua 5—9, Agronomia 
Cluj — Știința Petroșani 3—9, Rul
mentul Bîrlad — Politehnica Iași 
0—0, Farul Constanța — C.S.M. Sibiu 
19—6.

sate uitării, în timp ce problemele 
Întăririi disciplinei în muncă, pre
venirii pierderilor au fost... rezolva
te cu jumătăți de măsură. La Fa
brica de confecții din Călărași s-a 
discutat despre „înfrumusețarea" 
întreprinderii, cu toate că două mari 
probleme de producție își așteptau 
soluționarea : depășirea inadmisibilă 
a numărului mediu scriptic de sala- 
riați și a cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă... Ce au întreprins, 
în aceste situații, organizațiile de 
partid respective ?

Experiența arată că activitatea co
mitetelor de direcție șchioapătă și 
ele nu-și îndeplinesc atribuțiile a- 
colo unde activitatea organizațiilor 
de partid nu se ridică la nivelul ce
rințelor și exigențelor actuale. Re
prezentanți ai organizațiilor de partid 
(secretarul lor) sînt membri ai co
mitetelor de direcție. Este știut că 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să îndrume, să controleze 
activitatea comitetelor de direcție din 
toate întreprinderile. Acestea trebuie 
să abandoneze în cel mai scurt timp 
orice elemente de formalism sau su
perficialitate, să acționeze energic 
pentru afirmarea, în activitatea lor, 
a spiritului lucid, rațional, înaintat, 
repudiind subiectivismul, schemele 
înguste, închistate, unilaterale. Exer- 
citîndu-și dreptul și obligația de 
a dezbate activitatea de pînă 
acum a comitetelor de direcție, a- 
dunările generale ale salariaților din 
întreprinderi trebuie să manifeste a- 
cea maturitate și acel spirit de res
ponsabilitate pentru a determina co
mitetele de direcție să valorifice ple
nar „zăcămintele" gîndirii tehnice și 
economice, în abordarea celor mai 
stringente probleme ale organizării 
superioare a producției și a muncii, 
ale realizării planului pe acest an și 
pe anul viitor, în spiritul și potrivit 
indicațiilor congresului partidului. 

tima, o fază în care Frățilă și Doru 
Popescu au tras de două ori in bara 
transversală, în timp ce Suciu se 
găsea jos, pe iarbă 1 Apoi Dinamo, 
ca echipă, a dispărut din joc. Am 
asistat la un sfert de oră, în care o 
singură formație — Steaua — iupta 
să biruie cițiva jucători adverși ma
sați în fața lui Coman. Cu toate că 
Steaua renăscuse surprinzător și de
monstra un joc de mare clasă, min
gea n-a pătruns în poarta lui Coman.

Valeriu MIRONESCU

Seria a II-a : C.F.R. Arad — Chimia 
2—0; Minerul B. Mare — Olimpia 
Oradea 0—0 ; C.S.M. Reșița — Meta
lul Hunedoara 3—0 ; C.F.R. Tim. — 
Vagonul 1—0 j C.S.M. Sibiu — Mi
nerul Anina 1—0 ; Olimpia S. Mare — 
Gaz metan 2—0 ; Metalurgistul Cu- 
gir — Ripensia 2—1 ; Electroputere — 
Metalul Tr. Severin 1—0.

In clasament conduce Electro
putere cu 6 puncte.

PRONOEXPRES
FAZA I :
Extragerea î : 38 10 45 7 21 23 12. 

Extragerea a II-a 14 42 34 6 40 38 23. 
Extragerea a IlI-a : 6 42 5 1 25 39 11.

FAZA A II-a :
Extragerea a IV-a 40 16 19 6 28 

2 31. Extragerea a V-a: 39 5 7 18 
33 19 9.

FOND DE PREMII: 1 408 588 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

va începe : în Capitală de la 16 sep
tembrie pînă la 22 octombrie a.c., 
în provincie de la 19 septembrie pînă 
la 22 octombrie a.c. inclusiv.

rînduri
ÎN SFERTURILE DE FINALA ALE 

TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA FOREST HILLȘ, 
australianul Tony Roche l-a elimi
nat cu 6—1, 9—7, o—7, 6—0 pe ame
ricanul Earl Buchholz. John New
combe (Australia) l-a învins cu 7—9, 
3—6, 6—1, 6—4, 13--11 pe compa
triotul său Fred Stolle. In prima 
semifinală, Rod Laver (Australia) 
conduce cu 8—6, 6—3 12—12 (între
rupt din cauza întunericului) în fața 
negrului american Arthur Ashe.

LUMINILE
Ar fi de neimaginat Austria fără 

munții cu piscurile care se înalță ca 
niște cristale spre înaltul cerului, fără 
mulțimea oglinzilor de ape, presărate 
pe tot cuprinsul țării.

Țara e preocupată acum de „fo
losirea puterii cărbunelui alb" — 
cea mai mare bogăție cu care na
tura a binecuvîntat Austria. Să 
începem cu Alpii, marele rezer
vor de energie hidraulică : lacuri 
și ghețari, precipitații abunden
te, piscuri veșnic îmbrăcate în ză
padă. In Vorarlberg, landul cel mai 
apusean al Austriei, în frumusețea 
desăvîrșită a peisajului, s-au construit 
hidrocentralele societății „Illwer- 
ke“. Uzinele au pus în valoare for
țele hidraulice ale rîului Ill și ale 
afluenților lui, prin captarea apelor 
în uriașe lacuri de acumulare. Avan
tajul principal îl constituie, evident, 
milioanele de kilowați. Construcțiile 
hidrotehnice adaugă valori noi peisa
jului. Culmile cu roci aspre și reci 
se încălzesc parcă sub iradierea al- 
bastrului pur al apelor lacului Lue- 
nersee, care le-a devenit vecin sta
tornic. Drumurile de acces ale con
structorilor au rămas la dispoziția 
vizitatorilor. Turismul a primit aici 
impulsuri noi

In această vară a fost dată în 
funcțiune uzina de la Kops Utilajele 
au fost fabricate în întregime în țară, 
fapt apreciat ca un veritabil impuls 
pentru economia austriacă.

In valea Kaprunului s-a construit 
sistemul hidroenergetic „Glockner- 
Kaprun" — una dintre cele mai re
marcabile realizări ale tehnicii aus
triece. Proiectanții societății etatiza
te Tauernkraftwerke au conceput 
construcția unui șir de uzine în aceas
tă vale, ținînd seama de condițiile 
naturale foarte favorabile : lungimea 
relativ mică a galeriilor de aduc-

Antrenorul emerit

„Meciuri spectaculoase și
Timp de trei zile, în sala Dinamo, 

s-a desfășurat tradițional concurs in
ternațional de lupte greco-romane 
și libere. Au participat 235 de spor
tivi (120 la greco-romane și 115 la 
libere), reprezentînd 11 țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Elveția, Finlanda, Italia, Gre
cia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și 
România.

La sfîrșitul Întrecerilor, în care 
sportivii români s-au comportat re
marcabil, l-am rugat pe antrenorul 
emerit ION CORNEANU să comen
teze, pentru cititorii noștri, această 
prestigioasă competiție.

„In primul rînd, vreau să subli
niez că aproape toate țările partici
pante au deplasat la București mulți 
dintre acei sportivi pe care contează 
pentru Jocurile olimpice de Ia Mun- 
chen din 1972. Acest fapt a provo
cat, de la început, împărțirea parti- 
cipanților în două tabere distincte : 
„consacrații" și „speranțele", ulti
mii dînd un adevărat asalt pentru 
a se impune în fața primilor. Din 
această dispută au rezultat meciuri 
spectaculoase și de ridicat nivel 
tehnic. S-au executat numeroase pro
cedee tehnice, majoritatea întîlniri- 
lor fiind deosebit de dinamice. S-au 
remarcat : Berceanu — cel mai bun 
om al turneului de greco-romane, 
Simion Popescu, Florian Răduț, Cor
nel Ionescu, Miroslav Janota (Ceho
slovacia), Petre Stroe, Henrik Gall 
(Ungaria), Ventas Sotiris (Grecia), 
Atanas Zapremov (Bulgaria)".

Iată rezultatele tehnice ale concur
sului :

Lupte greco-romane : categ. 48 kg: 
Gheorghe Berceanu (România); categ. 
52 kg: Gheorghe Stoiciu (România); 
categ. 57 kg : Atanas Zapremov (Bul
garia); categ. 62 kg ; Peter Lazov 
(Bulgaria) ; categ. 68 kg : Simion Po
pescu (România) ; categ. 74 kg : Mi
roslav Janota (Cehoslovacia); categ. 
82 kg : Petre Stroe (România) ; categ. 
90 kg. : Vasile Fodorpataky (Româ
nia) ; categ. 100 kg : Nicolae Marti- 
nescu (România) ; categ. peste 100 
kg : Nicolae Pavel (România) ; Lupte 
libere : categ. 48 kg Petros Trianda- 
filidis (Grecia) ; categ 52 kg : Petre 
Cernău (România) ; Leonov Kirkov 
(Bulgaria) ; categ. 62 kg : Petre Co
man (România) ; categ. 68 kg : Va-

S-au încheiat întrecerile Dinamoviadei
de înot

Au luat sfîrșit întrecerile Dina
moviadei internaționale de înot și 
polo pe apă desfășurate timp de patru 
zile la bazinul Dinamo din Capitală. 
In ultima zi a concursului de natație 
s-au înregistrat rezultatele : 400 m 
liber femei : Regina Breuer (R.D-G.) 
4’56”6/10 ; 200 m fluture bărbați : He
rald Gaspe (R.D.G.) 2’15”5/10 ; 100 m 
fluture femei : Suzanna Toth (Unga- 

HIRBRII

DIN VALEA
țiune, diferența mare de nivel și e- 
xistența a două bazine susceptibile 
de a fi amenajate ca rezervoare de 
acumulare : Mooserboden și Wasser- 
fallboden, cu o capacitate de 174 mi
lioane de metri cubi de apă. La stră
lucirea piscurilor glaciale ale masi
vului Hohen Tauern s-a adăugat a- 
cum priveliștea impresionantă a ba
rajelor, fiecare din ele marcat prin- 
tr-un amfiteatru.

Uzinele din valea Kaprunului 
joacă un rol deosebit în aprovizio
narea Austriei cu energie electrică. 
Și aici circuitul industrial l-a învio-

Insemnări din Austria

rat și stimulat pe cel turistic. Dru
muri, tuneluri și teleferice folosite 
pentru ridicarea construcției au des
chis accesul vizitatorilor spre vîrfu- 
rile veșnic Înzăpezite ale munților. 
Sus de tot, o bucată de stîncă e tran
sformată în monument. în piatră de 
granit sint săpate cuvintele „O operă 
realizată din muncă și jertfe", cin
stind truda constructorilor și amin
tirea celor care au căzut în lupta cu 
muntele.

Dunărea este și ea, de mult, în a- 
tenția inginerilor. Mulți au imaginat 
proiecte, au delimitat locurile cele 
mai avantajoase, dar construcțiile au 
început aici mai tîrziu. Primul șantier 
s-a deschis în octombrie 1954, pentru 
hidrocentrala Ybbs-Persenbeug. Au 
urmat, apoi, treapta Aschach și de la 
începutul acestui an aici produce

I0N CORNEANU:
de ridicat nivel tehnic"

leriu Albu (România) ; categ. 73 kg : 
Ludovic Ambruș (România) : categ 
82 kg : Vasile Iorga (România) ; ca
teg. 90 kg : Atila Balog (România); 
categ. 100 kg : Andrei Maindt (Ro
mânia).

HANDBAL

Debut nesemnificativ 
in campionatul feminin

Handbalul a avut Ieri zi plină In 
Capitală. Alături de meciurile etapei 
a IV-a masculine s-au desfășurat pri
mele confruntări feminine ale sezo
nului. Intrarea în competiție a hand
balistelor a fost marcată de partide 
agitate, încheiate cu rezultate neaș
teptate. Acest element a dat „culoa
re" meciurilor, dar n-a putut acoperi 
o suită de lacune tehnice, comune 
mai tuturor echipelor. S-a ratat copi
lărește din poziții ideale, s-au comis 
„pași" și „duble" și s-au oferit cu 
seninătate pase... spectatorilor. Sur
priza zilei a fost, fără îndoială, în- 
frîngerea — cu 6—13 — a rapidiste- 
lor pe teren propriu de către C.S.M. 
Sibiu.

„Pentru început, spunea antrenorul 
emerit N. Nedef, nu se poate cere 
formațiilor să fie în vîrf de formă, 
mai ales că în actualul campionat 
evoluează numeroase jucătoare ti
nere. Dar prea multele greșeli ele
mentare trebuie să dea de gîndit 
specialiștilor. Deși în față nu stau o- 
biective imediate, de la acest campio
nat așteptăm multe. Este vorba, în 
primul rînd, de definitivarea și cris
talizarea nucleului de sportive care 
vor intra în pregătire în vederea în
chegării noii reprezentative a țării și, 
firește, de rodarea lor. Vom urmări 
comportarea tinerelor elemente, se
lecționate în baza bunelor evoluții 
din turneele estivale, căutînd să 
cooptăm în lot orice alte jucătoare 
de perspectivă, care dau satisfacție 
în campionat".

ria) ri0”7/10; 200 m bra» bărbați : 
Gheorghi Prokopenko (U.R.S.S.) 
2’30”6/10 ; 200 m mixt femei : Lidia 
Milenina (U.R.S.S.) 2’33”6/10 ; 1500
m liber bărbați : Semion Belitz-Gei- 
man (U.R.S.S.) 17’22” ; ștafeta 4 x 100 
m mixt femei : U.R.S.S. 4’49”9/10.

Turneul de polo pe apă s-a încheiat 
cu victoria echipei Dynamo (R.D. 
Germană).

curent electric cea de-a treia uzină 
de la Wallsee-Miiterkirchen.

Ybbs-Persenbeug, ca și Kaprun, 
tntruchipînd alte condiții și soluții de 
construcție, sînt folosite ca etalon și 
simbol. Ghidurile turistice te îndeam
nă convingător să nu stai la îndoială 
și, după ce ai ascultat un concert de 
Mozart sau Beethoven în sălile fas
tuoase din Viena, să vizitezi, în zilele 
următoare, și centrala Ybbs-Persen
beug, nu prea departe de capitala 
țării. Uzina zăgăzuiește Dunărea mai 
sus de vestita mînăstire de la Melk. 
Turbine și generatoare uriașe trans
formă în curent electric o gigantică 
forță.

„Die Oesterreichische Donaukraft- 
werke" iși propune să construiască 
pe Dunăre 12 hidrocentrale. Urmă
toarea uzină se va ridica la Ottens- 
heim, mai sus de Linz, cu ape puțin 
adinei — incovenient însemnat pen
tru transportul fluvial. Tocmai acest 
neajuns a dat prioritate în eșalona
rea proiectelor generale de amena
jare a cursului austriac al Dunării 
Construcțiile pornesc „pe uscat", a- 
lături de actualul traseu al apelor. 
In final, după terminarea hidrocen
tralei, vechiul braț al fluviului va fi 
transformat în ștranduri și locuri de 
agrement, apele fiind abătute spre 
uzină pe o nouă matcă.

Valea Dunării, aureolată de legen
de, și-a dobîndit, prin munca con
structorilor austrieci, prin talentul 
inginerilor săi, o nouă vocație. Pu
nerea în valoare a cărbunelui alb o- 
feră economiei țării milioane de ki
lowați, iar fluviul devine o arteră de 
circulație tot mai intens frecventată 
pentru transportul de mărfuri, în ca
drul schimburilor economice inter
naționale.

Petre STANCESCU

Duminică seara a sosit în Capitală, 
la invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, o delegație a Comitetului 
Consultativ al Centralelor Sindicale 
din Olanda, care va face o vizită în 
țara noastră.

Din delegație fac parte : J. Lanser, 
președintele Centralei olandeze a 
sindicatelor protestant-creștine — 
CNV — conducătorul delegației ; 
P. J. J. Mertens, președintele Centra
lei olandeze a sindicatelor romano- 
catolice — NKV ; H. ter Heide, secre
tar al Federației olandeze a sindica
telor — NVV ; Th de Jong, președin
tele Uniunii Sindicatelor din indus
tria textilă și îmbrăcăminte ; J. A. G.

Cronica zilei
tamauM* rom

între 6 șl 14 septembrie se des
fășoară la București lucrările ce
lei de-a VII-a Consfătuiri a orga
nelor de pază contra incendiilor 
din unele țări socialiste europene. 
La această manifestare participă 
delegații ale pompierilor din Repu
blica Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Popu
lară Ungară și Uniunea Sovietică.

în cursul zilei de duminică, dele
gațiile participante la Consfătuire 
au fost primite de Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
unele obiective social-culturale și 
noul cartier de locuințe Balta Albă.

Seara, primarul general al Capi

LA PORȚILE DE FIER
A fost inaugurată varianta 

drumului național nr. 6 
in porțiunea lacului de acumulare

(De Ia corespondentul „Scînteli", 
Nistor Țuicu). — La Porțile de Fier, 
ieri, 7 septembrie, au avut loc 
festivitățile de dare în folosință a 
unei noi căi rutiere, varianta DN 6. 
din raza lacului de acumulare.

Situată la 40—60 metri înălțime 
față de actualele căi de circulație, 
monumentala și ingenioasa construc
ție are o lungime de 18,2 km. Lucra
rea a necesitat construirea a 36 de 
poduri, viaducte și pasaje, două tune
te, 68 de podețe, 7 km ziduri de spri
jin etc. — lucrări de artă ce repre
zintă 60 la sută din lungimea traseu
lui. Pentru realizarea drumului au 
fost executate 1 200 000 m.c. excavații 
in stîncă, pavaje pe 32 000 m.p. și au 
fost puse în operă 350 000 m.c. betoane 
și 16 000 tone mixturi asfaltice. La 
execuția acestui traseu au fost înre
gistrate, de către constructorii 
din cadrul I.C.P.F., unele pre
miere pe țară în ceea ce privește 
metodele de lucru și soluțiile teh
nice adoptate. Dintre acestea amin
tim : construcția primelor două tu- 
nele de drum rutier cu două benzi de 
circulație, construirea unui pod din 
grinzi precomprimate montata în 
consolă etc.

Prin darea în folosință a acestei 
artere rutiere s-au creat condiții 
pentru desfășurarea nestingherită a 
lucrărilor de construcție la baraj și 
celelalte obiective ale Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile 
de Fier.

Intr-o atmosferă de entuziasm, a 
fost adoptată o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului Co

FESTIVITĂȚILE DE LA
TR. SEVERIN Șl KLADOVA

Duminică s-au desfășurat la Tr. 
Severin și în localitatea Kladova din 
R.S.F. Iugoslavia festivitățile prile
juite de împlinirea a 5 ani de la 
inaugurarea lucrărilor de construcție 
a Sistemului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier.

încă de la ivirea zorilor, cheiurile 
portului Tr. Severin, pavoazate săr
bătorește, erau arhipline. De dimi
neață și pînă seara tîrziu, apele bă- 
trînului Danubiu au fost brăzdate de 
nave fluviale ce au purtat de pe 
un mal pe altul mii de constructori 
și montori din cele două țări, care 
ridică împreună puternica cetate a 
luminii ce va dispune de o putere 
instalată de 2 100 MW.

Pe estradele amenajate în aer liber 
și pe scenele unor așezăminte de cul
tură au fost prezentate spectacole — 
la Tr. Severin de către formații artis
tice din Belgrad, iar la Kladova de 
tarafuri, grupuri folclorice, formații 
de dansuri, soliști vocali și instru
mentiști de muzică populară și 
ușoară din cadrul sindicatelor Siste
mului hidroenergetic și de navigație, 
Casei de cultură și Complexului pen
tru industrializarea lemnului din Tr. 
Severip. Pe stadioane și în sălile de 
sport din cele două localități s-au 
desfășurat întreceri sportive.

Participanții la aceste festivități 
au făcut scurte vizite pe șantierele 
de pe cele două maluri. Cu acest 
prilej, ei s-au interesat reciproc de 
stadiul lucrărilor și de metodele de 
muncă folosite în vederea scurtării 
duratei lor de execuție, precum și 
de pregătirea condițiilor pentru da
rea în exploatare, în anul viitor, a 
primelor hidroagregate. De altfel, pe 
ambele maluri au găsit un alt peisaj 
față de cel din anul precedent. Ză-

a—caii 1 iimj mMnnr.w irmntujn,i

vremea
Timpul probabil pentru zilele rle 

9, 10 și 11 septembrie. Vreme în ge
neral frumoasă si in încălzire. Cerul 
va fi variabil. Innorări mai accen

Alders, vicepreședinte al NKV; A. 
Hordijk, secretar al CNV ; H. ten 
Brink, șeful Departamentului de 
presă al NKV.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de tova
rășii : Constantin Drăgan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Larisa Munteanu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Teodora Serșun și Nicolae Oniga, 
membri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., acti
viști sindicali.

A fost prezent ambasadorul Olan
dei la București, Jonkheer dr. Dirk 
van Eysinga. (Agerpres)

talei a oferit, In cinstea oaspeților, 
o masă.

★
Duminică, pe stadionul Dinamo 

din Capitală, a avut loc festivitatea 
de închidere a fazei finale a celei 
de-a XVI-a ediții a concursurilor 
profesionale ale pompierilor. Prin
tre cei prezenți se aflau, de ase
menea, membrii delegațiilor de 
pompieri ce vor participa la cea 
de-a VII-a Consfătuire a organe
lor de pază contra incendiilor din 
unele țări socialiste europene, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Bucu
rești între 6 și 14 septembrie. 
Grupurilor de pompieri, care au 
obținut cele mai bune rezultate în 
cadrul întrecerilor, le-au fost ofe
rite premii. Printre acestea se află 
grupurile de pompieri din Bucu
rești, Ilfov, Iași, Cluj, Argeș, Gorj, 
Prahova, Mureș, Alba, Dolj, Galați, 
Botoșani și Bihor. (Agerpres)

munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

„In aceste zile cu adînci semnificații 
pentru destinele întregului popor ro
mân, prilejuite de istoricele hotărîrl 
adoptate de Congresul al X-lea al 
partidului, îngăduiți-ne, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă rapor
tăm că astăzi, 7 septembrie 1969, co
lectivul de constructori ai întreprin
derii .de construcții Porțile de Fier a 
reușit să dea în exploatare, cu 23 de 
zile înainte de termen, noul drum 
național Gura Văii-Coramnic. Acest 
eveniment de seamă în viața între
prinderii noastre, ca și a întregii fa
milii de constructori din cadrul Sis
temului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, are loc în ziua cînd 
marcăm cinci ani de la începerea 
lucrărilor acestui măreț obiectiv, pe 
care partidul ne-a însărcinat să-1 
construim.

In munca noastră de zi cu zi ne-a 
fost îndemn înțeleaptă politică dusă 
de partidul nostru, prețioasele îndru
mări pe care ni le-ați dat cu ocazia 
vizitei făcute pe șantier.

însuflețiți de grandioasele perspec
tive de dezvoltare și de sarcinile ce 
ne revin din luminosul program ela
borat de Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român, vă încre
dințăm că nu vom precupeți nici un 
efort, dăruindu-ne întreaga noastră 
capacitate șl energie pentru a ne a- 
duce și pe mai departe contribuția la 
înflorirea patriei noastre, la făurirea 
unei vieți de prosperitate și civili
zație socialistă".

găzuitâ cu puțin timp în urmă, Du
nărea și-a format două brațe noi, apa 
ei curgînd acum prin galeriile spe
ciale realizate în zona centralelor hi
droelectrice de pe cele două maluri. 
Navigația se desfășoară nestingherită 
prin ecluza de pe malul românesc, 
dată recent în exploatare. Au fost 
ridicate digurile din amonte și aval 
de axul barajului deversor, creîn- 
du-se condiții pentru desecarea in
cintei în care va fi ridicat acest stă- 
vilar din oțel și beton.

Au fost vizitate, de asemenea, do 
pe ingeniosul pod ce străbate ecluza 
și centrala, obiectivele sistemului, 
constructorii și montorii români ra- 
portînd că au realizat în numai 8 
luni planul pe primele trei trimestre 
ale lui 1969, prezentîndu-se cu o de
pășire valorică a sarcinilor la zi de 
peste 50 milioane lei. De altfel, în 
bilanțul încheiat de aceștia în cei 
cinci ani ce s-au scurs de la înce
perea lucrărilor au fost înscrise, în
tre altele, două milioane mc de agre
gate și 1 400 000 mc de betoane puse 
în operă, precum și aproape 18 000 
tone de utilaje hidromecanice monta
te la obiectivele de bază — sarcinile 
prevăzute pe această perioadă fiind 
simțitor depășite.

Tîrziu, după qpusul soarelui, con
structorii români și iugoslavi și-au 
luat rămas bun, cu hotărîrea 
de a-și spori eforturile în muncă, 
pentru ca la tradiționala întîlnire si
milară din anul viitor să raporteze 
că au trimis pe portativele metalice 
ale sistemelor energetice din cele 
două țări primele cantități de curent 
electric produs de agregatele hidro
centralei de la Porțile de Fier.

(Agerpres)

l . . . ........ ...  

tuate se vor semnala în vestul și sud- 
vestul țării, unde vor cădea ploi de 
scurtă durată. Tn rest, ploi izolate. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura In creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse intre 8 și 18 
grade, iar maximele intre 20 și 30 
grade. în București : vreme în ge
neral frumoasă și în încălzire. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab. Temperatu
ra în creștere.



Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România 

la funeraliile lui Ho Si Min 
a făcut o escală la Pekin

Alegeri parlamentare 
in Norvegia

OSLO 7 (Agerpres). — Astăzi și 
mîine, în Norvegia se desfășoară 
alegeri parlamentare. Aproximativ 
2,5 milioane cetățeni cu drept de 
vot se vor prezenta în fața urnelor 
pentru a alege noul Storting alcă
tuit din 150 de deputați. Campania 
electorală a luat sfîrșit vineri seara 
cu o largă dezbatere la radio și 
televiziune.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL 
DE LA BRNO •

© G. HUSfîK ȘI 0. CERNIK fîU VIZITAT STANDUL ROMfi- 
NESC

® ÎNTÎLNIRE ÎNTRE MINIȘTRII COMERȚULUI EXTERIOR 
AI ROMÂNIEI ȘI CEHOSLOVACIEI

in dram spre Hanoi
PEKIN 7 •— Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Duminică a sosit la Pekin delega
ția de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România care va 
participa la funeraliile președinte
lui Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, președintele Republicii De
mocrate Vietnam, Ho Și Min.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, 
Paul Nlculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
precum șl Constantin Băbeanu, 
ambasadorul României la Hanoi.

în drum spre Hanoi, delegația a 
făcut o escală în capitala Repu
blicii Populare Chineze. în întîm- 
pinarea delegației la aeroport au 
yenit: LI Sien-nlen, membru al

Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat, Ciao Kuan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze.

Au fost de față Aurel Duma, 
ambasadorul României în R.P. 
Chineză, și membrii ambasadei, 
precum și Bui Tan Linh, consi
lier al Ambasadei R.D. Vietnam 
la Pekin.

*
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 

a adresat tovarășului Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, ur
mătoarea telegramă :

„Survolînd teritoriul R. P. Mon
gole în drum spre Hanoi, în nu
mele delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România și 
al meu personal, vă adresez dum
neavoastră și poporului frate 
mongol un salut cald și urări de 
succese în opera de construire a 
socialismului în patria dumnea
voastră".

TOVARĂȘII ION GHEORGHE MAURER 
Șl PAUL NICULESCU-MIZIL S-AU iNTlLNIT 

CU TOVARĂȘII CIU EN-LAI Șl LI SIEN-NIEN

Administrația saigoneză 
nu va respecta 

întreruperea ostilităților
SAIGON 7 (Agerpres). — Admi

nistrația saigoneză a publicat dumi
nică un comunicat în care se arată 
că nu va respecta întreruperea osti
lităților hotărîtă de Comitetul Central 
al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și Guvernul 
revoluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud în legătură cu 
încetarea din viață a președintelui 
Ho Și Min.

Un purtător de cuvînt al delegației 
Guvernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud le 
conferința de la Paris a declarat în 
capitala Franței că, întrucît hotărîrea 
administrației saigoneze a fost luată 
la ordinul S.U.A., lor le revine în
treaga răspundere pentru consecin
țele acestui act. Acțiunile militare în 
Vietnamul de sud, potrivit hotărîrii 
Comitetului Central al F.N.E. șl a 
Guvernului revoluționar provizoriu 
urmau să înceteze pe timp de 3 zile 
la 8 septembrie ora 1 a.m.
j' ■ ; . i ' ■.

PRAGA 7. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite: 
Sîmbătă după-amiază, standul de 
tractoare, automobile și mașini 
agricole prezentate de întreprin
derea română de comerț exterior 
„Autotractor" la Tîrgul de la Brno, 
a fost vizitat de G. Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, O. Cernik, președintele 
guvernului federal cehoslovac, de 
alte persoane oficiale cehoslovace, 
precum și de numeroși invitați de 
onoare ai tîrgului.

*

Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior al României, care 
se află în Cehoslovacia la invita
ția lui J. Tabacek, ministrul co

merțului exterior al R.S. Ceho
slovace, a vizitat duminică Tîrgul 
internațional din Brno. în timpul 
vizitei, el a fost însoțit de V. Cer- 
veny, adjunct al ministrului co
merțului exterior din R. S. Ceho
slovacă, și Ion Obradovici, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Praga.

După vizitarea tîrgului, ministrul 
comerțului exterior al României a 
avut o întîlnire cu ministrul co
merțului exterior al Cehoslova
ciei. Cu această ocazie au fost dis
cutate probleme care interesează 
cele două părți, realizîndu-se o în
țelegere deplină. Intîlnirea a de
curs într-o atmosferă caldă, tovă
rășească. în cinstea oaspetelui ro
mân, J. Tabacek. a oferit un dejun.

SOFIA. Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale române

SOFIA 7 — în cursul zilei 
de duminică, delegația de par
tid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condu
să de Ioslf Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care participă la ma
nifestările prilejuite de cea de-a

25-a aniversare a victoriei revolu
ției socialiste din Bulgaria, a vizi
tat Uzina de mașini-unelte din So
fia și Muzeul mișcării revoluționa
re din Bulgaria. Delegația a 
fost însoțită de Constantin Popov, 
membru al Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a Partidului Co
munist Bulgar, ministrul energeticii 
și al combustibilului.

în aceeași seară, la reședința re
zervată delegației noastre, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Paul Ni- 
culescu-Mizil s-au întîlnit cu tova
rășii Ciu En-lai, premierul Consi

liului de Stat, și vicepremierul Li 
Sien-nien.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Urmare din pag. I) 

nilor noastre. Este deci o plăcere 
pentru mine de a constata că re
lațiile dintre statele noastre se dez
voltă permanent și într-un ritm tot 
mai rapid. Felicitîndu-ne pentru 
rezultatele pe care le-am obținut 
pînă în prezent, îmi exprim con
vingerea că vom găsi noi posibili
tăți de a întări și mal mult aceste 
relații".

într-adevăr, rezultatele vizitei au 
confirmat pe deplin aprecierile fă
cute de cei doi șefi de stat. Acordul 
de cooperare economică și tehnică 
și documentele adiționale semnate 
în timpul vizitei se înscriu ca o 
ilustrare perfectă a principiilor 
enumerate mai sus, constituind o 
contribuție de seamă la cauza păcii 
și colaborării între popoare.

Convorbirile care au avut loc în 
timpul vizitei au prilejuit și tre
cerea în revistă a unor importante 
probleme ale vieții internaționale 
actuale. Așa cum se sublinia
ză în comunicatul comun ro- 
mâno-iranian, „cei doi șefi de stat 
au afirmat dorința lor fermă de 
a continua eforturile în direcția 
creării unui climat de destindere 
internațională în vederea apărării 
păcii mondiale".

Profund îngrijorate în legătură 
cu situația din Vietnam, cele două 
părți și-au exprimat speranța că 
tratativele de la Paris vor duce la o 
schimbare a cursului acestui con
flict periculos și se va obține o so
luționare pașnică pe baza acorduri
lor de la Geneva, din 1954, garan- 
tîndu-se pe deplin poporului viet
namez alegerea liberă a destinului 
său, fără nici un amestec din afară. 
Convorbirile s-au referit, de aseme
nea, la situația critică din Orien
tul Apropiat — sursă de neliniște 
pentru soarta păcii în lume; 
cele două părți consideră că 
aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967 
constituie condiția esențială pentru 
soluționarea crizei din această 
parte a lumii. Exprimîndu-și, în 
modul cel mal hotărît, regretul 
profund pentru incendierea mos
cheii Al-Aksa — primul sanctuar al 
lumii musulmane — act care n-a 
putut decît să agraveze încordarea 
în Orientul Apropiat, cele două 
părți și-au afirmat dorința de a 
fi luate măsurile adecvate pentru 
apărarea acestor lăcașuri de cult.

Referindu-se la problema dezar
mării, cele două părți au subliniat 
că încheierea unui acord de dezar
mare generală, în special în dome
niul armelor nucleare și termonu
cleare, sub un control internațio
nal eficace, va constitui o con
tribuție importantă la asigurarea 
unei păci durabile in lumea în
treagă.

Cei doi șefi de stat au apreciat 
că înfăptuirea securității europene 
constituie un factor de cea mai 
mare importanță, menit să in
fluențeze favorabil întreaga situa
ție internațională. Președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și Șahinșahul Aryamehr 
au reafirmat rolul important care

revine Organizației Națiunilor 
Unite în menținerea păcii, dez
voltarea cooperării între state, în 
respectarea normelor dreptului in
ternațional. Pentru sporirea eficaci
tății O.N.U. — au fost de acord 
cele două părți — această orga
nizație trebuie să se bazeze pe 
principiul universalității.

Convorbirile la cel mai înalt ni
vel au prilejuit, de asemenea, ma
nifestarea simpatiei și a sprijinu
lui deplin al celor două părți pen
tru lupta popoarelor ce năzuiesc 
spre libertate și independență, ca 
și condamnarea oricărei discrimi
nări rasiale sau a oricărui act 
avînd ca scop impunerea, sub for
me noi, a colonialismului, țărilor 
care și-au cucerit recent indepen
dența.

Cele două părți au apreciat că 
vizita în Iran a președintelui 
Ceaușescu și a soției sale, convor
birile dintre cei doi șefi de stat au 
consolidat și extins relațiile prie
tenești și cooperarea dintre țările 
lor, demonstrînd, din plin, nece
sitatea și foloasele contactelor în
tre șefii de state. In acest sens, 
Șahinșahul Aryamehr și împără
teasa Farah au fost invitați să vizi
teze România.

Vizita în Iran a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, importantă 
manifestare a relațiilor prietenești 
stabilite între România și Iran, a 
constituit un eveniment major, 
dînd expresie hotărîrii celor două 
țări de a menține și dezvolta le
găturile politice și economice sta
bilite, de a contribui, și în felul 
acesta, în chip concret, la îmbună
tățirea atmosferei internaționale, la 
destindere și apărarea păcii mon
diale. Convorbirile între cei doi 
șefi de stat, convorbiri încheiate 
cu succes, ca și acordurile semnate 
marchează un important pas înain
te pe calea întăririi și aprofundă
rii bunelor relații dintre România 
și Iran, simbol al vastelor posibili
tăți pe care le deschide popoare
lor politica de coexistență pașnică 
între țări cu orînduiri sociale dife
rite, politica de colaborare și coo
perare între popoare. Ca țară so
cialistă, România pune în centrul 
politicii sale externe dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu țările care construiesc noua 
orînduire socială ; în același timp, 
ea își lărgește relațiile sale cu 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, considerînd că 
în felul acesta contribuie la dez
voltarea colaborării dintre toate 
popoarele lumii, la intensificarea 
schimbului de valori materiale și 
spirituale ale omenirii. In acest 
context s-a înscris și vizita făcută 
în Iran, rezultatele ei fructuoase, 
în avantajul ambelor țări, al cauzei 
colaborării internaționale și păcii 
în lume.

Opinia publică din România 
salută vizita în Iran a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca fiind o pu
ternică expresie a politicii consec
vente a țării noastre de apropiere 
între popoare, de promovare a 
cauzei destinderii, securității și 
păcii.

întâlnirea Biroului Politic 
al C. C. al P. C. Bulgar 

cu activul de Comsomol
SOFIA 7 — In sala Univer

siada din Sofia a avut loc o 
întîlnire a Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, în frunte cu Todor Jiv- 
kov, cu activul de Comsomol și cu 
comsomoliști fruntași în întrecerea 
jubiliară. A fost de față și Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, și 
alți conducători de partid și de stat.

Ivan Panev. prim-secretar al C.C.

al Uniunii Tineretului Comunist DI- 
mitrovist, președintele Comitetului 
pentru problemele tineretului și spor
tului, a prezentat o dare de seamă 
despre participarea tineretului bul
gar la lupta partidului pentru liber
tate și în construcția socialismului.

Participant!! la adunare au fost 
salutați de Boris Velcev, membru al 
Biroului Politio.șl secretar al C.p. al 
P.C. Bulgar.

Progresul tehnic 
în iaistria bulgara
In timpul călătorii

lor prin orașele 
și centrele industria
le ale. Bulgariei im 
vizitat numeroase u- 
zine, combinate și cen
trale electrice In care 
lucrează oameni en
tuziaști, hotărîți sd 
perfecționeze produc
ția, să realizeze pro
duse cu parametri teh
nici și economici lo 
nivel tot mai ridicat 
Clădiri realizate in
tr-un stil Industrial 
modern îmbină fru
mosul cu un înalt grad 
de funcționalitate, a- 
sigurindu-se o utili
zare rațională a spa
țiilor productive.

Din discuțiile pur
tate cu Benko Benev, 
economist principal la 
Comitetul de stat pen
tru știință și progres 
tehnic, a reieșit că în 
centrul atenției spe
cialiștilor bulgari se 
află sporirea necon
tenită a sortimente
lor de produse reali
zate, introducerea teh
nologiei moderne, a- 
plicarea unor noi mă
suri de organizare 
științifică a muncii, a 
producției. In 1968, in
dustria constructoare 
de mașini a realizat 
880 de produse noi, în 
întreprinderile ei fiind 
Introduse peste 120 de 
noi tehnologii și me
tode care au contri
buit la perfecționarea 
procesului de produc
ție.

Coșurile înalte ale 
Combinatului metalur
gic „Kremikovți" par a 
se lua la întrecere cu 
muntele Stara Pianina, 
la poalele căruia se a- 
flă uzinele ce alcătu
iesc „inima de oțel" a 
Bulgariei.

Producția sa nu se li
mitează astăzi la fontă, 
oțel și laminate. „Kre- 
mikovțî" a devenit in 
ultima vreme o veri
tabilă „uzină a uzine
lor". Pentru exemplifi
care este suficient să 
arătăm că utilajele și 
mașinile unor impor
tante întreprinderi, ca 
Uzina de electrocare 
din Lom, Uzinele chi
mice unite din Vidin, 
Combinatul chimic din 
Vrața, Uzina de repa
rații auto din Stanke 
Dimitrov, termocentra
la „Marița lzlok—2" și 
alte 160 de obiective 
Industriale au fost con

struite cu participarea 
zombmatului. Colecti
vul acestuia a fost dis
tins cu Premiul de stat 
pentru progres tehnic 
Aici lucrează sppcia- 
'.iști cu o înaltă califi
care, care desfășoară o 
Intensă activitate df 
studii și cercetări ști
ințifice, de proiectare 
și experimentare. Un 
exemplu elocvent il 
constituie realizarea 
primei faze a Uzinei 
pentru mașini de scris 
de la Plovdiv Colecti
vul combinatului a în
treprins el singur pro
iectarea, construirea, 
transportarea și mon
tarea utilajelor uzinei, 
fapt care a contribuit 
la accelerarea simți
toare a ritmului lucră
rilor.

In anul care a tre
cut circa 290 de pro
iecte pentru organi-

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA DE LA 

GH. IEVA

zarea științifică a 
muncii au fost utili
zate pentru prima oa
ră. lată citeva : Uzina 
de motoare electrice 
din Plovdiv este pri
ma unitate din Bul
garia in care întregul 
proces de producție a 
fost organizat pe sis
temul conveierelor; la 
întreprinderea de a- 
parate de telefon șl 
telegraf din Sofia sec
țiile au fost înzestra
te cu mașini și apa
rate de înaltă preci
zie, care permit pre
lucrarea unor piese de
osebit de fine, cu to
leranțe de microni; 
in domeniul metalur
giei se aplică de cită- 
va vreme o nouă me
todă de turnare, apar- 
ținind profesorilor u- 
niversitari Balevski și 
Dimov; o tehnologie 
originală a fost elabo
rată la extragerea me
talelor prețioase, care 
se găsesc in minereu- 
rile de plumb și zinc 
cu o mare puritate 

Intr-unui din noi
le cartiere ale Sofiei 
se află o construcție 
impunătoare cu mai 
multe clădiri de 9 și 
10 etaje. Este uzina 
„Electronica", cea mai 
mare întreprindere a 
acestei noi ramuri

Industriei bulgare. Pri
ma mașină electroni- 
:ă de calcul constru
ită aici a fost „Ana- 
'og-1". De itunci lin 
niinile pricepute ile 
lucrătorilor uzinei iu 
Ieșit peste 100 de alte 
tipuri de aparate com
plexe cu inalți indici 
lehnico-economici. tn 
iceastă serie mereu 
crescindă un loc de 
teamă îl tcupă :al- 
zulatorul electronic 
„Elka", precum și apa
ratele electronice de 
măsură care se folo- 
iese la reglarea, ve
rificarea și controlul 
utilajelor radiotehni- 
ce și de televiziune.

Uzina „Electronica" 
din Sofia face parte 
componentă din Trus
tul economic de stat 
„Tehnica de calcul și 
organizatorică", înfi
ințat cu doi ani In ur
mă și care îndrumă 
activitatea a 6 între
prinderi, 2 baze pen
tru dezvoltarea tehni
cii și 3 institute de 
cercetări care au drept 
țel studierea posibi
lităților de aplicare 
practică a realizări
lor științei.

La uzina construc
toare de mașini agri
cole „Ghiorghi Dimi
trov" din Russe, una 
din cele mai mari din 
Bulgaria, a fost inau
gurat recent un centru 
de calcul modern.

Dezvoltarea econo
miei, apariția unor noi 
ramuri industriale so
licită un mare număr 
de cadre cu o pregă
tire corespunzătoare 
După cum ni se relata 
la Ministerul învăță- 
mintului, sînt tn curs 
de elaborare o serie 
de măsuri menite să 
îmbunătățească con
ținutul procesului in
structiv- educativ în în
vățământul de toate 
gradele. Se preconi
zează extinderea du
ratei de școlarizare, 
o preocupare tot mai 
accentuată pentru șco
lile profesionale și 
medii tehnice, iar tn 
domeniul învățămân
tului superior prin
cipala sarcină va con
sta in pregătirea de 
specialiști cu un pro
fil larg, capabili să se 
adapteze cerințelor în 
continuă schimbare ale 
economiei și științei

a moderne

R. 0. VIETNAM DIN BUCUREȘTI
La șediul Ambasadei Republicii 

Democrate Vietnam, numeroși locui
tori ai Capitalei au continuat dumi
nică să aducă un ultim omagiu me
moriei marelui fiu al poporului viet
namez și eminent fruntaș al mișcării 
comuniste internaționale, tovarășului 
Ho Și Min, președintele Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele Re
publicii Democrate Vietnam. Dele
gații ale oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții centrale, mi
nistere, institute de proiectări și 
cercetări, oameni de știință, artă și 
cultură, generali, ofițeri și ostași, 
studenți și cadre didactice universi
tare au venit pentru a împărtăși cu 
adincă durere pierderea grea sufe
rită de poporul vietnamez, de toți 
oamenii de pe glob însuflețiți de 
idealurile libertății, independenței și 
socialismului.

Ambasadorului R.D. Vietnam, Hoang 
Tu, și membrilor ambasadei, precum 
și ambasadorului Guvernului Revolu
ționar al Republicii Vietnamului de 
sud, Nguyen Duc Van, le-au fost 
prezentate condoleanțe din partea 
Ministerului Industriei Construcții-

*

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul Națio
nal al Femeilor și Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii din Repu
blica Socialistă România au trimis 
organizațiilor similare din Republica 
Democrată Vietnam telegrame prin
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lor, Ministerului Sănătății, Ministe
rului Industriei Alimentare, Minis
terului Comerțului Interior, Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. Băncii de Investiții, Băncii 
Agricole etc. Și-au exprimat, de 
asemenea, adînca lor compasiune în 
legătură cu încetarea din viață a to
varășului Ho Și Min — marele și 
iubitul conducător al clasei munci
toare și al poporului vietnamez — 
colectivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri ale uzinelor „Timpuri Noi“, 
„Autobuzul", „Danubiana", Combi
natului de cauciuc Jilava, ale între
prinderilor „Biofarm", „I.O.R.", în
treprinderii de transporturi Bucu
rești, Trustului de utilaj greu și ale 
altor unități industriale, comerciale, 
de transporturi și de prestări da 
servicii.

Au prezentat condoleanțe șl gru
puri de studenți din Cuba și Colum
bia care studiază in țara noastră.

După ce au păstrat un moment da 
reculegere in fața portretului îndo
liat al tovarășului Ho Și Min, cei 
prezenți au semnat in cartea da 
condoleanțe a ambasadei.

(Agerpres)

★

care își exprimă sentimentele de 
condoleanțe și compasiune în legă
tură cu încetarea din viață a tova
rășului Ho Și Min, fiu credincios și 
eminent conducător al clasei munci
toare și al poporului vietnamez.

(Agerpres)

Mitinguri de doliu m țara

Cuvîntarea 
lui W. Gomulka 
la sărbătoarea 

anuală a recoltei
VARȘOVIA 7 — Corespondentul

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Potrivit tradiției, în prima duminică 
a luni! «eptembrie, pe itadionul 
,.A 10-a aniversare" din capitala Po
loniei și-au dat întîlnire zeci de ml! 
de reprezentanți al satelor țării la 
marea sărbătoare anuală a recoltei. 
Peste 100 000 de spectatori au urmărit 
festivalul satului, la care și-au dat 
concursul teci de formații artistice 0 
din toate regiunile țării și grupuri de 
sportivi din cluburile sătești.

tn tribuna oficială s-au aflat con
ducătorii de partid șl de stat, tn 
frunte cu Wladyslaw Gomulka, Ma
rian Spychalski șl Tozef Cyran- 
kiewicz.

W. Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a rostit o cuvînțare. El | 
s mulțumit tuturor lucrătorilor din fl 
lectorul agricol pentru munca depusă B 
tn acest an, caracterizat, prin condiții 
climatice nefavorabile, îndeosebi da
torită secetei din cursul verii. Vorbi
torul s-s referit pe larg la sarcinile 
sgriculturii polone pentru a satisface 
pe deplin cerințele tot mai mari de 
cereale, carne și alte produse. El a 
subliniat totodată ajutorul perma- i 
nent pe care statul polonez îl acordă 
agriculturii.

Inaugurarea
Tîrgului 

internațional 
de la Salonic
• Pavilionul României vizi
tat de premierul Gheorghios 

Papadopoulos

SALONIC 7. — Trimisul special 
Agerpres, Al. Cîmpeanu, transmi
te : Cea de-a 34-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Salonic a fost 
inaugurată sîmbătă într-un cadru 
festiv în prezența a numeroși oas
peți. Conform datelor oficiale pu
blicate, la tîrg participă 1 965 de 
firme și întreprinderi din 37 de 
țări. România prezintă produse ale 
Industriei constructoare de mașini, 
tractoare, autoutilitare, instalații a- 
gricole. în pavilionul României sînt 
expuse, totodată, produse ale in
dustriei chimice, ușoare, de arti
zanat.

Duminică dimineața, pavilionul 
României a fost vizitat de primul 
ministru, Gheorghios Papadopou
los, împreună cu ministrul comer
țului, E. Tsellos, și alte persona
lități, în prezența ambasadorului 
țării noastre la Atena, Francisc 
Păcuraru, a șefului agenției eco
nomice, Vasile Nicolae, și a direc
torului pavilionului, Eugen Nistor.

în aceste zile, oamenii muncii din 
țara noastră împărtășesc durerea pe 
care o încearcă poporul vietnamez, 
întreaga mișcare comunistă și mun
citorească internațională prin înce
tarea din viață a tovarășului Ho Și 
Min, conducător venerat al poporului 
vietnamez.

Peste 500 furnaliștij oțelari, lamina
tori, ingineri și tehnicieni de la Com
binatul siderurgic de la Galați au 
participat duminică după-amiază la un 
miting de doliu consacrat memo
riei tovarășului Ho Și Min. Alături 
de ei erau prezenți membri ai Birou
lui județean Galați al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, un grup 
de doctoranzi vietnamezi, care stu
diază la Institutul politehnlo din lo
calitate.

Prim-topitorul Gheorghe Furtună a 
spus : Manifestîndu-ne profunda
compasiune, luăm parte la adînca 
durere a încercatului popor frate 
vietnamez. în aceste momente grele 
ne manifestăm ferma convingere că 
poporul vietnamez va dobîndi noi Iz- 
oînzi tn tnfrîngerea agresorilor ame
ricani, In înfăptuirea idealurilor de 
socialism și democrație, libertate, u- 
nificare a țării și pace, cărora și-a 
lonsacrat întreaga viață tovarășul 
Ho Și Min. Vom păstra veșnic în ini
ma noastră figura luminoasă a tova
rășului Ho Și Min

în cuvîntul 6ău, Le Ba Chind, doc
torand, a spus, printre altele : Pre
ședintele nostru Ho Și Min a fost 
marele conducător stimat și venerat 
al clasei muncitoare și al întregului 
nostru popor. în aceste zile de grea 
Încercare, pentru a cinsti memoria 
președintelui Ho Și Min și pentru 
a-i exprima recunoștința noastră, fie
care dintre noi. Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam, întregul nos
tru popor traducem durerea în acte 
revoluționare, strîngem rîndurile și 
consacrăm toate forțele morale și ma
teriale marii cauze : înfrîngerea agre
sorilor americani, eliberarea Sudului, 
construirea cu succes a socialismului 
in Nord, realizarea nobilei aspirații 
a președintelui, aceea de a construi 
un Vietnam pașnic, reunificat, inde
pendent, democratic.

A luat apoi cuvîntul ing. Iile Nlsi- 
peanu, directorul tehnic de concep
ție al combinatului ; înflăcărat pa
triot și internaționalist, figură lumi
noasă de luptător revoluționar — a 
spus vorbitorul — tovarășul Ho Și 
Min și-a închinat întreaga sa viață cu 
un devotament nețărmurit eroicei 
lupte pentru eliberarea națională și 
socială a poporului vietnamez de sub 
jugul colonial, imperialist, pentru 
construirea socialismului în R. D. 
Vietnam, pentru victoria deplină a 
aspirațiilor naționale de unitate și 
progres. Noi am aprobat și susținut 
întotdeauna cu toată căldura măsurile 
luate de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, de guvernul 
țării noastre, care acordă acestei no
bile lupte sprijin material, moral și 
politico-diplomatic, susține programul 
de reglementare a problemei vietna
meze al guvernului R. D. Vietnam șl 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de sud, 
se pronunță cu hotărîre pentru în
cetarea acțiunilor militare ale S.U.A., 
retragerea trupelor din Vietnam și

asigurarea dreptului poporului viet
namez de a-și rezolva treburile in
terne corespunzător dorinței și voin
ței proprii, fără amestec din afară.

Sentimente de profundă compasiu
ne pentru pierderea grea suferită de 
poporul vietnamez au exprimat și 
participanții la mitingul de doliu în 
memoria președintelui Ho Și Min, 
care a avut loc duminică la coopera
tiva agricolă de producție „Prietenia 
româno-vietnameză" din comuna 
Gîngiova, județul Dolj.

în cuvîntul său, Nicolae Pascu, 
președintele cooperativei agricole de 
producție a spus : Eminent fruntaș al 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, al luptei popoarelor 
pentru eliberare de sub jugul colr- 
nial, tovarășul Ho Și Min a mil'itat 
neobosit pentru întărirea unității ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
mondiale. Poporul român, legat de 
poporul vietnamez prin trainice re
lații de solidaritate internaționalistă, 
a avut în Ho Și Min un prieten de
votat și statornic.

La mitingul de doliu de Ia clubul 
rafinorilor de la Brazi au luat parte 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari din cadrul Complexului 
industrial-Brazi, precum și un grup 
de cetățeni vietnamezi aflați în 
practică la combinatul petrochimic.

A luat cuvîntul Florea Mano- 
lache, laborant la rafinăria Brazi t 

în 1957, cînd ne-a vizitat țara, pre
ședintele Ho Și Min a fost și oaspe
tele drag al Ploieștiului și al colecti
vului rafinăriei de la Brazi. Ne amin
tim cu emoție și astăzi cuvintele Iul 
calde la adresa poporului român.

Astăzi, cînd țara socialistă soră, 
Republica Democrată Vietnam, este 
îndoliată, noi, muncitorii rafinăriei 
Brazi, împărtășim marea și dureroa
sa pierdere pe care o încearcă po
porul vietnamez. ,

Ing. Bujor Olteanu, direct 31 ge
neral al rafinăriei, a spuțf,, Lu- 
înd parte la marea durere pe care 
o încearcă întregul popor vietnamez 
prin pierderea marelui conducător 
de partid și om de stat, care a fost 
Ho Și Min, salariații rafinăriei își ex
primă ferma convingere că poporul 
vietnamez va învinge în lupta pe 
care o desfășoară pentru -socialism, 
libertate, suveranitate și pace.

Din partea cetățenilor vietnamezi, 
care fac practică în cadrul combina
tului petrochimic, a vorbit ing. Ngu
yen Ngoc.

Președintele Ho Și Min — a spus 
vorbitorul — a subliniat întotdeauna 
cît de prețios este pentru poporul 
vietnamez sprijinul popoarelor din 
întreaga lume și în snecial al po
poarelor țărilor socialiste, printre 
care și ponorul frate român. în lupta 
sa împotriva imperialiștilor ameri
cani pentru salvarea țării, poporul 
vietnamez a primit din partea Parti
dului Comunist Român și a guver
nului Republicii Socialiste România 
sprijin și ajutor activ Permiteți-mi 
să exprim aici încă o dată recunoș
tința sinceră partidului, guvernului 
și poporului român.

Mitingurile de doliu au exprimat 
profunda solidaritate a poporului 
nostru cu poporul vietnamez, încre
derea în victoria luptei sale.

(Agerpres)

La catafalcul lui Ho Si Min
HANOI 7 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția V.N.A , ceremonia în
chinată memoriei președintelui Ho 
Și Min a început la Hanoi în marea 
sală Ba Dinh din piața cu același 
nume în care cu 24 de ani în urmă 
președintele Ho Și Min a proclamat 
independența Vietnamului.

Corpul neînsuflețit al președinte
lui se află într-un sicriu de sticlă 
înfășurat în pînză roșie. El este îm
brăcat în obișnuitul său costum mo
dest de culoare kaki. în spatele si
criului se află drapelul de stat al 
Republicii Democrate Vietnam și 
drapelul partidului coborîte în berna, 
în fața sicriului, străjuit de soldați 
în uniforme albe ale gărzii de o- 
noare, se află numeroase jerbe de 
flori. Din clipa morții, condu

cători de partid și de stat au 
format garda de onoare permanentă 
la căpătîiul președintelui Ho Și Min. 
Prin fața sicriului se perindă în
tr-un șuvoi continuu, din zori și 
pînă noaptea tîrziu, mii și mii de 
oameni, pentru a aduce un ultim 
salut iubitului lor conducător.

în piață, difuzoarele transmit frag
mente din cuvîntările ținute de ma
rele conducător al poporului vietna
mez Ho Și Min. Oamenii se opreso 
pentru a asculta acest glas care în
totdeauna le-a insuflat încredere, 
fermitate și siguranță. Fiecare cu- 
vîntare a lui I-Io Și Min a fost o etapă 
importantă în lupta și victoriile po
porului vietnamez pentru libertate 
și independență, pentru construirea 
socialismului.

DELEGAȚII ALE PARTIDELOR FRĂȚEȘTI
După cum anunță agențiile de pre

să, în legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Ho Și Min, spre Hanoi 
au plecat delegația de partid și guver
namentală a Republicii Cuba, con
dusă de Juan Almeida Bosque, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba i dele

gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Mongole, în 
frunte cu Demcighiin Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M. ; delegația R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Mișo Pavice- 
vici vicepreședinte al Vecei Execu
tive Federale a R.S.F.I
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