
SEt organ al comitetului central al partidului comunist roman

Anul XXXIX Nr. 8181 Marți 9 septembrie 1969 6 PAGINI - 30 BANI

MAȘINI
în contextul promovării largi și in

tense a cuceririlor științei contempo
rane, Congresul al X-lea al P.C.R. a 
pus un deosebit accent pe cerința 
dezvoltării științelor tehnice. S-a 
subliniat chiar că, în viitor, acestea 
trebuie să ocupe un loc central în 
ansamblul cercetării științifice din 
țara noastră. Este o cerință impe
rioasă, ce decurge din ritmul intens 
de industrializare, din necesitatea 
echipării cu tehnica modernă a eco
nomiei, asimilării de mașini, aparate 
și instalații noi, competitive din punct 
de vedere economic și tehnic. Ea 
este impusă și de nevoia dezvoltării 
uncr noi domenii, de mare actuali
tate pentru progresul tehnic actual
— automatica, cibernetica, teoria in
formației, microelectronica, energia 
nucleară, mecanică fină și optica.

Apreciez cu deosebită satisfacție 
faptul că activitatea institutului nos
tru — Institutul de cercetări tehno- 
logice pentru construcția de mașini 
(I.C.T.C.M.) — își găsește astfel schi
țate liniile directoare ale activității 
sale pe terenul unor obiective esen
țiale, vitale pentru economia noastră : 
asimilarea și modernizarea tehnolo
giilor și utilajelor. Dar pentru a 
transpune în viață această sarcină 
majoră, pentru a contribui înt.r-0 mă
sură din ce în ce mai mare la spo
rirea nivelului calitativ al tehnologii
lor și produselor acestei importante 
ramuri a economiei noastre naționale
— industria constructoare de mașini
— cercetătorii trebuie să precizeze 
încă de pe acum aspectele și temele 
importante urgente, actuale și de. 
perspectivă, precum și eșalonarea' 
soluționării lor. Aceasta ayînd tot 
timpul în vedere ideea potrivit că
reia cercetarea, de nivel fundamental 
și aplicativ, va fi considerată înche
iată numai după aplicarea efectivă 
a rezultatelor ei în producție. După 
cum a subliniat Congresul, acest mod 
de finalizare a lucrărilor în institu
tele de cercetare și proiectare oferă 
singurul mijloc de apreciere realistă 
a rezultatelor muncii depuse, consti
tuind, în același timp, un stimulent 
puternic pe linia creșterii eficienței 
și nivelului calitativ al produselor 
concepute.

Pe această linie. Comisie! intern^ 
tehnico-economice (C.I.T.E.), înfiin
țată în cadrul institutului nostru în 
anul trecut, îi revin sarcini deosebit 
de importante. Prin studiile tehni
co-economice întocmite asupra lu
crărilor de cercetare și proiectare 
și avîndu-se în vedere solicitările 
unităților beneficiare, se pot aprecia

Telegrame
Tovarășului KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Cabine
tului de Miniștri ale Republicii Populare Democrate Coreene și poporu
lui coreean, calde felicitări cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a 
creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Poporul român se bucură sincer de realizările însemnate obți
nute de poporul coreean sub conducerea Partidului Muncii din Coreea 
în construirea socialismului și îi urează noi succese în opera de înflorire 
a Republicii Populare Democrate Coreene, în înfăptuirea aspirațiilor de 
reunificare pașnică și democratică a patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
româno-coreeană se vor dezvolta continuu — pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele popoa
relor noastre, al întăririi unității tuturor țărilor socialiste și a forțelor 
antiimperialiste, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă sînt foarte recunoscător, Excelență, pentru felicitările amabile și 
bunele urări transmise din partea dv., a Consiliului de Stat, a guvernului 
și poporului României cu ocazia alegerii mele ca președinte al Indiei. 
Nu am nici o îndoială că relațiile prietenești și rodnice dintre țările 
noastre vor continua să se întărească. Vă rog să acceptați, Excelență, 
urările noastre cele mai bune pentru dumneavoastră și pentru poporul 
dumneavoastră.

V. V. GIRI
Președintele Indiei

Ing. Traian SECELEANU 
laureat al Premiului de Stat, 

consilier la I.C.T.C.M.

nu numai gradul de eficiență a unei 
lucrări sau alteia, dar și ordinea 
priorităților în lucrările institutului, 
în afara celor planificate prin pla
nul de stat și departamental. Por- 
nindu-se de la experiența trecută, 
care trebuie analizată riguros pentru 
a păstra ceea ce este viabil, pozitiv, 
comisia trebuie să precizeze unele 
căi de întărire a coeziunii dintre 
cercetare, proiectare și execuție — 
soluția cea mai eficace de creștere a 
calității ți modernizării utilajelor și 
tehnologiilor din sfera tehnologiei 
construcțiilor de mașini.

Intr-adevăr, acționînd în calitate 
de coordonator al unor lucrări, 
I.C.T.C.M. a înregistrat în ultimii 
ani o serie de rezultate valoroase 
în asimilarea și utilizarea unor so
luții moderne, de mare eficacitate 
economică : cromarea dură a tije
lor pentru servomotoarele de eclu
ză de la Sistemul hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, turna
rea pieselor grele pentru turbinele 
hidrocentralei din același sistem, in
stalația de călire prin curenți de 
înaltă frecvență a arborilor cotiți, 
pentru uzinele „23 August", per
fecționarea tehnologiilor de ar
mare a . conurilor -la sapele de 
foraj etc. De remarcat că toa
te aceste lucrări au determinat 
reducerea substanțială a importurilor, 
ducînd la realizarea unor econo
mii de milioane lei valută. Alte so
luții — încărcarea cu material dur, 
prin jet de plasmă, a racordurilor 
speciale de foraj, asimilarea în faza 
industrială. în colaborare cu I.C.E.M., 
a tehnologiei de fabricație a plăcu
țelor așchietoare din carburi de wol
fram, realizarea prin deformare plas
tică a acelor flexibile de cale ferată 
(ceea ce va duce la o siguranță spo
rită a circulației) — permit să se în
trevadă alte însemnate economii de 
metal, precum și posibilități de ex
port.

După părerea mea, Ia întocmirea 
planului de perspectivă privind mo
dernizarea produselor de profil 
I.C.T.C.M. este necesar ca din cele 
17 specialități care formează în pre
zent profilul institutului nostru să

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România 

se acorde în principal atenție unor 
domenii ca turnătorie, tratamente 
termice, cuptoare cu curenți de înal
tă frecvență (CIF), așchierea metale
lor, aparatura de control dimensional. 
Toate acestea preocupă acut labo
ratoarele de specialitate din întreaga 
lume și prezintă o deosebită im
portanță pentru ramura construcții
lor de mașini. Or, în cazul nostru 
se constată, astăzi cel puțin, oarecari 
rămîneri în urmă față de realizările 
tehnicii moderne mondiale tocmai în 
astfel de domenii. De asemenea, pen
tru îndeplinirea în bune condiții 
a sarcinilor ce ne revin, va trebui 
ca, în afara eforturilor ce se fac pe 
linia asigurării bazei materiale (apa
ratură electronică de calcul, mașini 
și aparate de control), să se acorde 
o deosebită atenție problemei înca-

(Continuare în pag. a III-a)

Se păstrează puternic în conștiințe ideile de amplă semnificație 
științifică cuprinse in documentele Congresului al X-lea al P.C.R. Cu 
satisfacție, oamenii de artă au primit aprecierile deosebite cu privire 
la activitatea oamenilor de cultură, îndemnurile de a îmbogăți cu noi 
creații valoroase, inspirate din realitatea dinamică, socialistă a patriei, 
din viața și tradițiile poporului, patrimoniul culturii naționale. Pu- 
blicînd o suită de interviuri cu personalități ale vieții noastre spiri
tuale, ne propunem să ne aducem și pe această cale contribuția la 
marele dialog spiritual angajat cu deosebire in acești din urmă ani, 
destinînd-o clarificărilor unor probleme de majoră însemnătate pen
tru actul creației, stimulării schimbului de opinii, realizat permanent 
din perspectiva ideologiei marxist-leniniste. făuririi unor opere pe 
măsura anilor de adinei prefaceri sociale și spirituale, de avînt con
structiv al poporului, condus de partid, pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Citiți în pagina a IV-a interviul nostru cu scrii
torul NICOLAE BREB AN.

Ce oferă cetățeanului
serviciile publice de informare ?

Informarea exactă, ope
rativă asupra multiplelor 
probleme ce-1 Interesează 
pe cetățean devine o pro
blemă din ce în ce mal 
complexă și mai pretenți
oasă. Instituțiile publice 
înființate anume pentru a 
pune la îndemîna solicitan- 
ților informațiile de- care 
au nevoie au evoluat mult; 
răspunsurile la întrebările 
puse de cetățean sînt mai 
prompte, mai autorizate și 
într-o formă mai amabilă. 
Formezi Ia telefon 05 și 
afli, pe loc, Informații des
pre mersul trenurilor, au
tobuzelor sau avioane
lor, rezultatele pronosport, 
timpul probabil, ora exac
tă. In gări, la birourile de 
voiaj, în autogări sau la a- 
gențiile „Tarom" funcțio
nează ghișee de informații. 
Hotelurile indică, la cerere, 
spectacole de teatru și ope
ră, filmele săptămînii ; de 
asemenea, se poate obține 
o informație cu privire la 
locul unde poți repara o 
haină, o servietă, un tran
zistor etc. Se numără cu 
zecile și sutele serviciile de 
informații existente. Aria 
lor de cuprindere este tot 
mal întinsă. Dar, după cum 
vom vedea în rîndurile ce 
urmează, nu atît de întinsă 
precum o cere viața în o- 
rașele moderne, circulați»

mare de turiști români și 
străini.

Să luăm, de pildă, gările, 
aceste porți ale orașelor, 
prin care se perindă zi și 
noapte mii și mii de călă
tori. Ce informații oferă 
ele despre localitatea pe 
care o reprezintă ?

ele; adresele indicate nu 
corespund". Intr-adevăr, 
hotelul „Corvin" este indi
cat (pe tăblița de la gară) 
că s-ar afla pe stiuda 
Claustrului, cînd de fapt el 
este pe strada Agnita ; ho
telul „Carpați" se află în 
piața Muzeului, adresă care

® „Pete albe" care se cer acoperite ® Cînd 

necunoașterea își dă mîna cu impolitețea 

© Neajunsurile cărților de telefon „îmbă- 
trînite" © Cîteva concluzii — în atenția 

conducerilor de instituții publice

Poposim, mai întîi, în 
gara Cluj. In afară de 
mersul trenurilor, am mai 
văzut două tăblițe, la ieși
re, pe care sînt înscrise 
adresele hotelurilor și res
taurantelor. „Mi-am notat 
două adrese : ale hoteluri
lor „Corvin" și „Carpați", 
ne spune Ioan Rotaru, ve
nit tocmai de pe meleagu
rile Moldovei într-o călă
torie în circuit. Am umblat 
ore în șir pînă am dat de

nu mai figurează In no
menclatorul străzilor și 
piețelor de circa 4 ani 
Căutăm cu privirea o sur
să de informații despre 
Cluj și împrejurimile sale. 
Dar, nimic asemănător nu 
există. In schimb, două 
afișe colorate te invită să 
vizitezi monumentele de 
artă din., nordul Moldovei 
și să faci excursii pe Valea 
Oltului. Și nu s-ar putea 
spune că orașul de pe So

In ziarul DE AZI:

© în întreaga muncă de 
partid — CALE LIBERĂ 
SPIRITULUI NOVATOR 
■9 Ce se face practic 
pentru dezvoltarea și a- 
meliorarea șeptelului ? 
O TERGIVERSARE SCUMP 
PLĂTITĂ © „ZILELE U- 
MUMII MEBICALE BAL

CANICE"

Suceava, azi

ill BAZINUL MOTRU

A INTRAT IN FUNCȚIUNE

O nouă 
mină 

de lignit
în bazinul Motru, din județul 

Gorj, a intrat în funcțiune un 
nou obiectiv carbonifer, mina 
de lignit Lupoaia. Noua ex
ploatare, a patra din acest 
bazin, a început să producă 
cu două luni mai devreme 
față de prevederile din pla
nul de investiții. Proiectată 
pentru o capacitate de 700 000 
tone lignit pe an, mina Lu
poaia este dotată cu mijloace 
mecanice de mare randament, 
care asigură mecanizarea 
completă a operațiunilor de 
extracție și transport al căr
bunelui la suprafață. Datorită 
punerii în funcțiune înainte 
de termen, s-au creat condiții 
ca mina să producă în plus, 
pînă la finele acestui an, 
peste 40 000 tone lignit

(Agerpres)

O 0 H O H B 3

meșul Mic este lipsit de 
monumente de cultură și 
artă, de vestigii ale istoriei 
care să merite populari
zare. „In ce. mă privește, 
ne spunea un alt călător, 
Petru Prunean, nu m-aș 
mulțumi cu o simplă înși
ruire a adreselor acestor 
monumente, ci aș dori și o 
scurtă explicație din care 
să pot alege obiectivele 
cele mai importante, în 
funcție de timpul ce-mi stă 
la dispoziție. O asemenea 
însemnare nu există nici în 
incinta respectivelor edifi
cii, astfel că, fără ghid, vi
zitatorul nu se alege cu 
prea multe cunoștințe des
pre orașul Cluj".

Informația despre ora
șul Cluj aproape că lipseș
te și din librării, chioșcuri 
de ziare ori tutungerii. In 
afara unor hărți și a unor 
ilustrate nu găsești altceva 
Vitrinele sînt pline cu 
ghiduri ale diverselor o- 
rașe din țară, numai cel 
local lipsește. Tovarășul 
Lazar Marian, arhitectul șef

AL MURESAN 
C. CĂPRARU 
GH. CÎRSTEA 
corespondenții „Scînteii’

(Continuare în pag. a Il-a)

IERI S-A DESCHIS ÎN CAPITALĂ’

internaționale de turism
SALUTUL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA ADRESAT PARTICIPANȚILOR 
LA CONGRES

Luni dimineața s-a deschis în Ca
pitală, în Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, cel de-al III-lea 
Congres al A.I.T. „Loisirs et tou- 
risme", organizat de Alianța inter
națională de turism și Automobil 
Clubul Român.

Timp de o săptămînă, cît vor dura 
lucrările acestui congres, personali
tăți ale turismului mondial, precum 
și' peste 300 de specialiști din 37 de 
țări, rfeprezentînd 80 de organizații 
de turism, vor • dezbate o problemă 
majoră și foarte actuală, care pre
ocupă mase largi de oameni de pe 
toate continentele, și anume „Călăto
rii și vacanțe individuale sau orga
nizate, astăzi și mîine".

La lucrări participă, de asemenea, 
specialiști români în problemele tu
rismului, cercetători științifici ai 
unor institute ale Academiei și de
partamentale; reprezentanți ai unor 
instituții și organizații, delegați ai fi
lialelor A.C.R. din întreaga țară.

La ședința festivă de deschidere au 
luat parte Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, Nicolae Bozdog, ministrul 
comerțului interior, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Al. Sobaru, președintele Auto
mobil Clubului Român, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și orga
nizații economice centrale și de masă, 
ziariști români și străini.

Cuvîntul de deschidere a congre
sului a fost rostit de Alexandru So- 
,baru.

Congresul a fost salutat din partea 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular și locuitorilor municipiului 
București de Dumitru Popa, prima
rul general al Capitalei.

In continuare, a rostit o alocuțiu
ne Victor de Pange, președintele 
congresului, care a făcut o serie de 
aprecieri asupra direcțiilor în care 
trebuie să se dezvolte turismul in
ternațional și modalităților de abor
dare a acestei probleme extrem de 
complexe care preocupă astăzi cele 
mai largi cercuri. Doresc să aduc 
aici — a spus în încheiere vorbito
rul — un omagiu public Automobil 
Clubului Român și autorităților na
ționale și municipale românești, că
rora le acordăm întreaga noastră 
considerație pentru modul de orga
nizare a congresului și pentru ospi
talitatea manifestată față de congre- 
siști.

Maro Eyrolles, vicepreședintele 
Alianței internaționale de turism, a

HOTÂR1REA 

C0M1TETUIUI COTAI Al PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, A CONSILIULUI Dl STAT Șl A CONSILIULUI 

Dl MINIȘTRI AII REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
PITO CINSTIREA MEMORIEI TOVARĂȘULUI HO Șl MIN

Pentru cinstirea memoriei tova
rășului Ho Și Min, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri ale Republicii So

Telegrame
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria |
SOFIA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia și al poporului român, transmitem Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria și poporului bulgar felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria.

în cei 25 de ani de dezvoltare pe drumul socialismului, oamenii 
muncii din Republica Populară Bulgaria au înfăptuit, sub conducerea 
partidului comunist, profunde transformări în viața societății, obți- 
nînd succese însemnate în dezvoltarea industriei și agriculturii, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural.

Sîntem încredințați că relațiile de prietenie frățească și colaborare 
româno-bulgară vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe baza principi
ilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele 
popoarelor român și bulgar, al unității țărilor socialiste, al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii și securității în 
lume.

De ziua marii dv. sărbători, primiți sincerele noastre urări de noi 
succese pe drumul prosperității și înfloririi Bulgariei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România 

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru mesa
jul cordial pe care mi l-ați adresat la plecarea din Iran. Pentru împără
teasă și pentru mine personal a fost un prilej de mare bucurie să avem 
ocazia de a primi pe Excelența Voastră și pe d-na Ceaușescu într-o 
vizită memorabilă, care servește consolidării pe mai departe a caldei 
prietenii și cooperării dintre Iran și România. Sînt convins că acestea 
vor continua să se dezvolte în anii ce urmează, în avantajul reciproc 
al națiunilor noastre, al păcii mondiale și bunei înțelegeri. Mă folosesc 
de acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre sănătate deplină și feri
cire, iar poporului român prieten pace și prosperitate.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

vorbit apoi despre importanța con
gresului de’ la București. Aș vrea 
să mulțumesc guvernului român — 
a spus el — pentru interesul pe care 
îl poartă lucrărilor noastre, dezvol
tării turismului și tuturor chestiuni
lor legate de turismul popular și de 
călătorii.

In numele guvernului Republici! 
Socialiste România, . tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a adresat oaspe
ților un'- cordial salut de bun venit 
în țara noastră și a urat succes de
plin lucrărilor celui de-al III-lea 
Congres al Alianței Internaționale 
de turism.

România, a arătat tovarășul Ilie 
Verdeț, găzduiește cu mare satisfac
ție această reuniune a Alianței in
ternaționale de turism, care, prin în
delungata și rodnica sa activitate, 
și-a cucerit un loc de frunte în ca
drul organismelor internaționale 
consacrate promovării turismului. 
Preocupările și contribuția Alianței 
la extinderea și diversificarea turis
mului internațional ne apar cu atît 
mai valoroase, cu cît aceasta se re
levă a fi unul dintre mijloacele efi
ciente de înfăptuire a fluxului de 
valori pe plan mondial, de dezvolta
re a legăturilor dintre toate popoare
le lumii. Turismul devine un mijloo 
important prin care popoarele își 
pot satisface dorința de a cunoaște 
nemijlocit ceea ce este particular și 
inedit pe fiecare meridian al globului, 
își pot împărtăși reciproc tradițiile și 
realizările, experiența și contribuția 
pe care fiecare o aduce la progresul 
general al umanității. Turismul inter
național s-a transformat într-o acțiu
ne de masă, care cuprinde circa 150 
milioane turiști anual și reprezintă 
peste 6 la sută din exportul ,de măr
furi mondiale. In acest context este 
firesc să se intensifice preocupările 
organelor de conducere ale statelor, 
ale diferitelor organisme internațio
nale de turism și Organizației Nați
unilor Unite pentru asigurarea condi
țiilor optime de desfășurare a turis
mului, care se profilează tot mai preg
nant ca o nouă ramură în economiila 
naționale, cu largi posibilități de dez
voltare și implicații adinei în viața 
tuturor popoarelor. Tema pusă în 
discuția actualului congres — a men
ționat apoi vorbitorul — prezintă un 
interes deosebit în identificarea și 
adoptarea unor recomandări adecvate 
pentru promovarea diferitelor for-

(Continuare în pag. a IV-a)

cialiste România au hotărît să se 
atribuie numele Ho Și Min unei 
cooperative agricole de producție și 
unei străzi.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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În întreaga muncă de partid

CALE LIBERĂ
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La Depoul de locomotive Die
sel din Craiova lucrează ca lă
cătuș montor Petrică Popescu. 
Avînd unele diferende cu mais
trul Pavel Bresteanu (care-1 cri
ticase de mai multe ori pentru 
indisciplină în muncă), a hotărît 
să se răzbune. Și cum acesta 
tocmai terminase reparațiile la 
o locomotivă, Petrică Popescu a 
introdus nisip în compresorul de 
aer al agregatului. Ciudat și 
periculos mod de a-și plăti „po
lițele" mai au unii. Lucrurile 
însă s-au limpezit curînd. Pen
tru fapta sa incalificabilă, vino
vatul a trebuit să dea socoteală 
în fața tovarășilor săi de mun
că. Aceștia — vreo 600 la nu
măr — au cerut ca el să fie ju
decat conform legilor penale, 
pentru tentativă de distrugere 
a averii obștești. Hotărîre în
țeleaptă 1

Trei
monumente

In comuna Baica (Sălaj) s-au 
încheiat lucrările de restaurare 
a unui valoros monument is
toric. Este vorba de biserica de 
lemn, construită in 1645. Remar
cabilă realizare artistică, in sti
lul specific regiunii, biserica, 
bogat împodobită cu decorații de 
lemn sculptat, constituie un 
punct de atracție pentru turiști. 
Adăugăm că, in această toamnă, 
alte două monumente istorice 
(casa „Dosoftei" din Iași și casa 
logofătului Udriște Năsturel din 
comuna Hereșii-Ilfov) iși vor 
deschide porțile pentru vizitatori. 
Consemnăm evenimentele cu sa
tisfacție.

Corigente

In aceste zile, la toate liceele 
din țară (deci și la liceul „George 
Coșbuc" din Capitală) s-a desfă
șurat concursul de admitere 
pentru clasa a IX-a. Era de aș
teptat ca — așa cum s-a petre
cut în alte părți — Inspectoratul 
școlar al sectorului 3 și direcți
unea amintitei școli 'să asigure 
condiții optime candidaților. Nu 
s-a întîmplat astfel. Aflată de 
aproape șase luni în reparații 
capitale, școala are și acum as
pect de șantier. Pretutindeni 
materiale aruncate, echipe de 
zidari și tinichigii care fac un 
zgomot infernal. în asemenea 
condiții, numai de calm și con
centrare nu putea fi vorba. Nu 
era o altă cale de rezolvare ? 
De pildă, susținerea examenului 
în localul altei școli (așa cum, 
de altfel, s-a și procedat, dar 
numai la probele scrise). Ar fi 
trebuit însă ca problema exa
menelor să fie... examinată cum 
se cuvine. Chiar dacă, pînă la 
urmă, elevii au susținut con
cursul, au rămas totuși „cori
gente" cele două foruri de care 
am amintit. Ceea ce, la drept 
vorbind, nu-i o „notă" tocmai 
bună.

Nu-1 uitați!
Venit cu unele treburi la re

ședința județului, președintele 
cooperativei agricole din Reviga 
(Ialomița), Gheorghe Boștină, în
soțit de contabilul șef al coope
rativei și de un funcționar de la 
filiala Băncii Agricole, a căutat 
umbră deasă pentru un șpriț, 
rece. Au intrat la restaurantul 
„Dunărea" din Slobozia la ora 
10,30 și au ieșit la ora 15. In
tre timp, in urma băuturilor 
consumate, președintele... a a- 
dormit pe scaun, visînd probabil 
la cei aproape 500 de cooperatori 
din Reviga, aflați în acea zi pe 
cimp, la muncă. Spre convin
gere, am invitat la fața locului 
pe unul dintre vicepreședinții U- 
niunii județene a cooperativelor 
agricole. Pînă la urmă, pa
tru oameni abia au reușit 
să-l urce pe președinte în 
mașina care-l aștepta în apro
piere. Să fie doar un accident ? 
Nicidecum. Tot satul știe că pre
ședintele de la Reviga o duce 
din befie în beție. Și mai știu 
și alții. Cum se face, atunci, că 
președintele este mereu... uitat 
în această funcție, cînd el nu 
mai simte de mult ce-i munca. 
Știe cineva ?

Opinie
Recent a fost pronunțată sen

tința în procesul intentat medi
cului ginecolog Gheorghe Alexan- 
drescu („afacerea de la Periș") 
pentru întreruperi ilegale de sar
cină. Doi ani închisoare. Așadar, 
capitolul acesta a fost închis. 
Altceva stîrnește acum nedume
rire. După cum se știe, medi
cul respectiv „agonisise" peste... 
un milion de lei ! Chemat în 
fața comisiei de control al ve
niturilor dobîndite ilicit, i s-a 
aplicat legea : 80 la sută din a- 
ceastă sumă nejustificatâ legal 
a intrat în visteria statului. I-au 
rămas astfel — legal ! — două 
sute de mii. Se poate ca legiuito
rul (cînd a întocmit legea) să nu 
fi întrezărit, ca și noi, că vor fi 
persoane cu asemenea exorbi
tante sume dobîndite ilicit. A- 
cum însă știm. Ce concluzii vom 
desprinde ?

Rubricâ realizata de i

w
„Scînteii

Ștefan ZIOARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

SPIRITULUI NOVATOR
Vastul program de făurire în Ro

mânia a societății socialiste multila
teral dezvoltate, elaborat de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R., este 
străbătut, ca un fir roșu, de un pu
ternic și profund spirit novator, di
namic, menit să declanșeze, la pro
porții fără precedent, energiile crea
toare ale întregului popor. Docu
mentele Congresului constituie, ast
fel, pentru fiecare organizație de 
partid, pentru fiecare comunist, nu 
numai un bogat tablou al obiective
lor de viitor, dar, în același timp, 
sînt o ilustrare strălucită a modului 
în care trebuie desfășurată întreaga 
noastră activitate, spre a-și înscrie 
o maximă valoare socială. Așa 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat la 
Congres, introducerea unui stil de 
muncă științific în toate comparti
mentele vieții economice și sociale 
impune îmbunătățirea continuă a 
activității partidului, perfecționarea 
modului în care el își exercită rolul 
conducător dn societate, a metodelor 
de îndrumare și conducere a întregii 
activități de construcție a socialis
mului.

în acest sens, Comitetul jude
țean de partid Prahova este con
știent că numai militind neobosit 
pentru perfecționarea metodelor de 
muncă în spiritul exigenței partinice, 
va întări necontenit rolul organiza
țiilor de partid de conducător al ac
tivității colectivului, va spori forța 
de iradiere a exemplului înaintat al 
comuniștilor în rîndul tuturor oame
nilor muncii.

Printre multiplele forme șl mij
loace pe care comitetul județean de 
partid le folosește în scopul creș
terii receptivității organizațiilor de 
partid față de nou, a inițiativei în 
muncă, pentru a le ajuta să acțio
neze în concordanță cu problematica 
majoră a preocupărilor pe plan na
țional, cu cerințele concrete ale lo
cului unde-și desfășoară activitatea, 
este preocuparea de a le face cu
noscute în mod operativ sarcinile 
ce se impun a fi rezolvate cu spri
jinul și participarea lor și a le su
gera metode și soluții adecvate.

Este concludent, în acest sens, ur
mătorul exemplu. într-o perioadă 
nu prea îndepărtată, întreprinderea 
forestieră din Cîmpina bătea pasul 
pe loc. De fiecare dată, cînd con
ducerii întreprinderii, organizației 
de partid li se cereau să explice na
tura fenomenelor care favorizau 
neîndeplinirea sarcinilor economice, 
acestea căutau acoperire în unele 
„cauze obiective", principala fiind 
condițiile atmosferice nefavorabile. 
Comitetul județean de partid a în
treprins un studiu amănunțit al rea
lităților de aci, care a evidențiat ne
temeinicia argumentelor conducerii 
întreprinderii. în realitate, aici își 
făcuse loc rutina, conservatorismul 
și, mai ales, o flagrantă lipsă de 
preocupare pentru introducerea în 
producție a noului. Metoda exploată
rii în trunchiuri și catarge, care se 
utiliza cu rezultate bune în celelalte 
întreprinderi forestiere, aici încă 
nu-și găsise cîmp de aplicare pentru 
simplul motiv că fostul director o 
consideră ineficientă. Consumul de 
masă lemnoasă în Unitățile de pre
lucrare și industrializare crescuse 
datorită valorificării neraționale, 
neștiințifice a lemnului. Insuficient 
de exigentă, de combativă, organi
zația de partid n-a intervenit cu 
toată energia, lăsînd lucrurile să 
meargă de la sine. La intervenția 
comitetului județean de partid s-a 
îmbunătățit componența colectivului 
de conducere și s-au luat măsuri de 
întărire a organizației de partid, de 
creștere a inițiativei acesteia în 
conducerea proceselor economice. 
Organizația de partid a inițiat ac
țiuni politice de natură să favori
zeze aplicarea metodelor avansate 
de exploatare și valorificare mai 
bună a masei lemnoase (schimburi 
de experiență între maiștri și sor- 
tatori din sectoarele de exploatare, 
consfătuiri cu maiștrii și muncitorii 
din secțiile de prelucrare și indus
trializare, . convorbiri, demonstrații 
practice) care, alături de măsurile 
tehnico-organizatorice luate de co
mitetul de direcție al întreprinderii; 
au contribuit la realizarea planului 
de producție pe primul semestru al 
acestui an și la 
a consumurilor

Constantin MAR1NOV 
secretar al Comitetului judefean 

Prahova al P.C.R.

ostil progresului, autodepășirii. U- 
neori e mai greu, sînt necesare 
eforturi suplimentare spre a pre- 
întîmpina rămînerile în urmă. Cu 
atît mai mult trebuie folosite atunci 
toate resursele interne, întregul po
tențial al organizației de partid. 
Dar se întîmplă întotdeauna astfel ? 
La Fabrica de hîrtie din Bușteni a 
fost și este nevoie de o muncă inten
să pentru îmbunătățirea activității, 
de acel efort în plus care să în
semne valorificarea tuturor posibi
lităților și rezervelor interne, re
ducerea cheltuielilor materiale de 
producție și a pierderilor. Dar aici, 
unii membri ai comitetului de direc
ție nu vor să se confrunte deschis 
cu neajunsurile. Nu le combat, ci le 
„explică", susținînd că numai foru
rile superioare pot rezolva lipsurile 
care există. Or, un studiu făcut de 
către comitetul județean de partid a 
arătat că valorificarea acestor re
zerve depinde în mare măsură de 
eforturile proprii. Dar organizația 
de partid n-a trecut la o investi
gare atentă a realităților 'întreprin
derii, la' elaborarea modului de a 
acționa în funcție de acestea, mul- 
țumindu-se doar să constate, să in
tervină după, nu să prevină proble
mele spinoase.

De cele mai multe ori, lipsa de 
inițiativă a unor oameni... costă. 
Apar pagube morale care afectea
ză colectivul, se produc pierderi ma
teriale cu același efect. „Sub ochii 
comuniștilor", consiliul de conducere 
al cooperativei agricole din Strejnic 
a achiziționat 14 vaci pentru com
pletarea efectivului de animale pro
ductive prevăzute în plan. Dintre 
acestea numai două sînt productive, 
celelalte 12 avînd o vîrstă înaintată 
(8—14 ani), dau producție foarte 
scăzută, influențînd negativ renta
bilitatea sectorului zootehnic. La 
Dîrvari, în campania de recoltare și 
treieriș, datorită unei greșite orien
tări, soiul de grîu Bezostaia a fost 
recoltat înaintea soiului Scorospelca 
(după cum se știe, mai precoce la 
coacere). Rezultatul : producția a fost 
diminuată, deoarece, întîrziindu-se 
recoltarea, grîul s-a scuturat pe tar
lale.

Relațiile neprincipiale core apar 
în unele colective, înlocuirea răs
punderii față de oameni cu „grija 
față de prieteni" constituie o manifes-

tare pregnantă de mentalitate îna
poiată cu influențe negative asupra 
modului de rezolvare a problemelor. 
Deși reducerea la minimum a per
sonalului administrativ în coopera
tivele agricole de producție trebuie 
să constituie o preocupare statorni
că a consiliului de conducere, re
cent, la o ședință a consiliului coo
perativei din satul Baba Ana, con
tabilul șef al unității, adică omul 
care trebuie să gospodărească cu 
deosebită grijă avutul cooperativei, 
a propus „crearea" unui post de se
cretar dactilograf. Și asta nu pentru 
că ar fi fost nevoie de un asemenea 
post, ci spre a nu se opera schim
bări în schema existentă prin înlo
cuirea amicului său, unul dintre 
contabilii actuali, a cărui pregătire 
profesională este insuficientă, cu un 
element tînăr avînd studii economice 
de specialitate, care a fost reparti
zat aici. Organizația de partid s-a 
opus acestei propuneri, determinînd 
consiliul de conducere s-o respingă.

Firește, nu întotdeauna mentalită
țile anchilozate se manifestă delibe
rat, din dorința de „a nu complica", 
de „a nu da bătaie de cap". Uneori, 
acestea perseverează datorită necu
noașterii, lipsei de informație într-un 
domeniu sau altul. De pildă, la a- 
ceeași cooperativă agricolă la care 
ne-am referit înainte, unii coopera
tori care lucrează la sectorul ovin 
se opun înnobilării raselor de oi, 
ceea ce ar contribui la creșterea 
veniturilor membrilor cooperatori în 
viitorul apropiat, pentru simplul 
motiv că.. nimeni nu le-a arătat 
limpede eficacitatea economică a 
acestei măsuri, îndatorire care, fi
rește, revenea consiliului de condu
cere, organizației de partid, specia
liștilor din această cooperativă.

Concluzia pe care o desprindem 
este aceea că trebuie să înțelegem 
lupta cu vechiul ca o acțiune con
tinuă, desfășurată pe multe planuri, 
perseverentă și • profundă. Fiindcă 
mentalitățile înapoiate nu dispar de 
la sine. Comitetul județean de par
tid a1 combătut cu tărie și va com
bate și de acum înainte orice tendin
ță de închistare, de stagnare, 
tot ce frînează dezvoltarea nou
lui. Ne vom strădui să perfec
ționăm neîncetat formele și meto
dele de muncă în îndrumarea orga
nizațiilor de partid, ajutîndu-le să 
inițieze acțiuni politico-educative 
care să contribuie la formarea unei 
concepții înaintate a oamenilor 
muncii din județ față de îndeplini
rea sarcinilor, stimulîndu-le răs
punderea nu numai pentru propria 
lor muncă, ci și pentru problemele 
generale, ale.,societății.

-, .-.ț. ...

0 „probă" absurdă
în preziua începerii concursului de admitere — 

sesiunea de toamnă — eurtea Institutului Politehnic 
dih București era arhiplină de candidați — majori
tatea covîrșitoare veniti din provincie. Absolut toți 
aveau actele pregătite pentru înscriere. Numai că, la 
secretariatele facultăților candidații au avut surprize 
neplăcute. „Fișa medicală nu e valabilă fără viza 
cabinetului medical al institutului" — li s-a spus. 
Și aceasta, cu toate că fișele medicale — tip — 
purtau, în mod obligatoriu, circa douăzeci de sem
nături și parafe ale unor medici de diferite spe
cialități, inclusiv aceea a unui director de poli
clinică. Dar, să admitem că viza respectivă era 
necesară. în acest caz, cabinetul medical al insti
tutului era dator să stea la dispoziția candidaților 
și să asigure operativitate. Din păcate, însă, nu s-a 
întîmplat așa, astfel că solicitanții, în număr foarte 
mare, au pierdut literalmente ore în șir stîncț la 
coadă la ușa cabinetului pentru această foarte sim
plă semnătură I După care, a urmat o altă coadă, 
pentru înscriere, la care a mai stat fiecare cîte 
3—4 ore și apoi alta — pentru eliberarea formelor 
de cazare și cantină ș.a.m.d. Practic — o zi întreagă 
pierdută (ziua de dinaintea examenului) pentru 
aceste formalități. A fost stabilită cumva ca „probă" 
prealabilă pentru candidații la admitere ?

Nicolae STAMATE
București

La Moară Ia Făgădău...
Străvechiul han „Moara Ia Făgădău", reamenajat 

și deschis anii trecuți într-un loc pitoresc din sta
țiunea balneo-climaterică Tușnad, constituie un 
punct de atracție pentru turiști. Din păcate, 
însă, ajuns acolo, călătorul e nevoit să se mulțu
mească doar cu frumusețea peisajului și a hanului. 
Localul nu-i oferă aproape nimic din specialită
țile culinare tradiționale. La sortimentul foarte 
sărac ' ’
sărac, al băuturilor, precum și lipsa 
a lucrătorilor unității.

Păcat de numele localului 
pentru reamenajarea lui I

de mîncăruri se adaugă acela, la fel de 
de ospitalitate
banii cheltuițiși de

Alecu
Suceava

M1HAESCU

repere abazul?Victimele trebuie să
Cîteva sesizări repetate adresate redacției de lo

catarii imobilului din Piața Amzei nr. 5, corpul C, 
etajul I, București, ne-au adus la cunoștință în
călcarea flagrantă a legii cu ocazia efectuării, de 
către un locatar din acest imobil, a unui schimb de 
locuință și lipsa de preocupare a autorităților com
petente pentru îndreptarea acestei ilegalități. Una 
dintre aceste sesizări a apărut și în ziarul nos
tru („Scînteia" nr. 8168). Despre ce este 
vorba, pe scurt : Ghiță Tănase, împreună cu soția, 
locatari ai unei încăperi din imobilul menționat, au 
obținut, contrar prevederilor legale, aprobarea 
efectuării unui schimb de locuință cu o familie nu
meroasă ; ei s-au mutat, singuri (două persoane) 
într-un apartament, iar în camera deținută de ei, 
într-un spațiu insuficient, s-au mutat cinci per
soane. La intervenția redacției, Direcția spa
țiului locativ a municipiului București ne-a in
format că acest schimb de locuință ilegal a fost 
anulat, urmînd să fie restabilită situația 
anterioară. Dar Ghiță Tănase refuză, de 
luni de zile, să intre în legalitate, sfidează, pur 
și simplu, legea și nimeni, absolut nimeni nu-1 
cheamă la ordine. Locatarilor imobilului din Piața 
Amzei, ale căror interese au fost lezate, li se răs
punde. stereotip, de către spațiul locativ și procu
ratură, că este necesar să-i acționeze în justiție pe 
autorii acestei ilegalități. Același răspuns a fost 
comunicat oficial și redacției. Rămîi de-a dreptul

T

reducerea 
specifice.

simțitoare

Așa cum se arată în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al X-lea Con
gres al partidului, edificarea socia
lismului și comunismului cere mun
că, ordine, disciplină, răspundere 1 
Aceste cuvinte constituie pentru noi 
un îndemn la reflecții, la o analiză 
autocritică a activității noastre. 
Fiindcă, din păcate, cu toate rezul
tatele bune dobîndite în creșterea 
competenței, autorității și Inițiativei 
organizațiilor de partid, există în 
județul Prahova și unele organizații 
de partid care depun puține eforturi 
pentru perfecționarea metodelor lor 
de muncă, pentru a se elibera de 
rutină, de conservatorism, de balas
tul mentalităților anchilozate, de 
tendința de a nu ține seama de 
cerințele actuale ale dezvoltării so
cietății. Automulțumirea, convinge
rea că stadiile atinse în rezolvarea 
sarcinilor reprezintă maximum ce 
se poate da în momentul respectiv 
este una din cauzele care provoacă 
o astfel de stare de lucruri. Un caz 
de acest fel este acela al organiza
ției de partid de Ia șantierul Com
plexului hidroenergetic Paltinu, u- 
nitate unde ritmul și calitatea lu
crărilor au înregistrat, în ultimul 
timp, rămîneri în urmă. Or, acesta 
este un important obiectiv economic 
al județului unde muncesc 
oamenj din diferite colțuri 
ale țării, unii dintre ei cu o 
conștiință insuficient dezvoltată ; 
ca urmare, au loc acte de încălcare 
a disciplinei muncii, timpul de lucru 
este insuficient folosit, calitatea lu
crărilor plătește tribut superficiali
tății.

Care erau cauzele acestor stări de 
lucruri ? în primul rînd încetățeni- 
rea unui spirit de automulțumire 
generat de unele rezultate satisfă
cătoare obținute într-o perioadă 
după care lucrurile au fost lăsate 
să se desfășoare de la sine, acțiunile 
organizației de partid s-au limitat 
Ia probleme de mai mică importan
ță, și acestea abordate cu insuficien
tă exigență

Lipsa de inițiativă, dorința de 
„a-și face viața ușoară" constituie 
un alt element generator al inerției,

uimit. Niște indivizi incorecți, ajutați de cine știe 
cine de la spațiul locativ, săvîrșesc cu bună știință 
un act ilegal, iar atunci cînd sînt descoperiți și 
invitați să intre în legalitate, sfidează cu dezinvol
tură legea, sub ochii organelor care au menirea să 
vegheze la respectarea și aplicarea ei. Considerăm că 
aceste organe — îndeosebi procuratura și nicidecum 
colocatarii — au datoria să stabilească, în primul 
rînd, în ce condiții s-a efectuat schimbul de locuință 
— dat fiind faptul că există suficiente indicii că 

: cineva a dat, iar altcineva a luat bani — și, în al 
doilea rind, să dispună sancționarea celor vinovați 
și restabilirea imediată a legalității.

Promisiunile nu încălzesc
în ultimele luni m-am deplasat de nenumărata 

ori la depozitul „Combustibilul" din localitate, 
ca să-mi procur lemnele necesare pentru iarnă. 
Toată oboseala mea a fost însă în zadar. Absolut de 
fiecare dată mi s-a spus că trebuie să mai 
aștept, deoarece nu sînt lemne în depozit. „Nu 
sînt acum, dar vor veni precis" — am fost asigurat. 
Cînd, oare ? La iarnă ? Rostul depozitului este să 
asigure o aprovizionare ritmică eu lemne a popu
lației, o bună deservire. Dar iată că timpul trece, 
anotimpul răcoros se apropie, iar cetățenii așteaptă 
ca depozitul să vîndă nu amînări și promisiuni, ci 
lemne. Promisiunile nu încălzesc.

Constantin BRICEAG
Strehaia, jud. Mehedinfi

Pedagog de școala veche
„învățătorul Ilarion Popescu, repartizat toamna 

trecută la școala generală din Boișoara, județul 
Vîlcea, s-a dovedit curînd a fi un veritabil pedagog 
de școală veche. Astfel, la clasa la care a funcțio- 

, nat, bătaia 
întîi în gama 
Nesancționat 
început să 
școlii, lovind
Pe deasupra, a săvîrșit și alte fapte nedemne, in
compatibile cu calitatea de cadru didactic".

Această sesizare primită la redacție a fost îna
intată pentru cercetări Ministerului învățămîn- 
tului și Comitetului județean de partid Vîlcea. în 
răspunsul primit de la comitetul județean de partid 
(Ministerul învățămîntului n-a răspuns încă re
dacției, deși termenul este mult depășit), se arată că 
sesizarea este pe deplin întemeiată, drept pentru care 
Inspectoratul școlar județean VJlcea l-a sancționat pe 
bătăuș prin „mutarea sa disciplinară de la școala 
generală Boișoara-centru la școala generală 
Boișoara-Bumbuești". Este, într-adevăr, o sancțiune! 
Dar întrebarea este : oferă, oare, această sancțiune 
garanția că acest învățător înrăit se va debarasa 
de practicile folosite pînă acum ? Chestiunea ră- 
mîne, în orice caz, deschisă și așteptăm vești asu
pra comportării de acum înainte a acestui în
vățător.

Brutarii fac faima fabricii de pline
Recent, Constantin Cojocaru din Pașcani a sem

nalat redacției faptul că în acest oraș, deși s-a dat 
în folosință o fabrică de pîine modernă, se pune 
totuși în vînzare pîine de calitate necorespunză
toare. Am trimis această sesizare la Direcția co
mercială a județului Iași. în răspunsul său, Direc
ția comercială confirmă temeinicia sesizării și 
adaugă că în cadrul secției de panificație Pașcani 
s-au constatat o serie de deficiențe care au influen
țat negativ calitatea pîinii. Cei vinovați de exis- 

, tenta acestor deficiențe — M. Ciosu, șeful secției, 
Gh. Florea, laborant, C. Moraru, distribuitor — au 
fost sancționați. Să sperăm că aceste măsuri vor 
duce la îmbunătățirea calității pîinii în această lo
calitate, vor reînvia faima meșterilor brutari.

și înjurăturile au ocupat locul 
metodelor „pedagogice" folosite, 

la timp, învățătorul huligan a 
folosească bătaia și în afara 
o seamă de cetățeni din comună.

Foto : Gh. VințilăPeștera Muierii — monument al naturii

si?'As & n Ia aeraaa

.• i ■ „ZILELE UNIUNII

MEDICALE BALCANICE"
în amfiteatrul Facultății de medi

cină generală din București au înce
put luni lucrările celei de-a doua se
siuni a „Zilelor Uniunii Medicale 
Balcanice" — manifestare organizată 
de Uniunea Medicală Balcanică în 
colaborare cu Asociația Internaționa
lă pentru cercetări medicale și schim
buri culturale, cu sediul la Paris.

La lucrări participă reprezentanți 
ai Uniunii Medicale Balcanice din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia, 
România, precum și delegați ai unor 
academii și facultăți de medicină de 
peste hotare, printre care Academia 
Franceză de Medicină, Facultatea de 
medicină din Dakar, Facultatea de 
medicină din Abidjan, Institutul de 
medicină tropicală din Anvers, re
prezentanți ai unor foruri de coope
rare științifică internațională zonală 
— Uniunea Medicală a Mediteranei 
Latine, Asociația medicilor de limbă 
franceză din Canada.

La ședința de deschidere au luat 
cuvîntul prof. Th. Burghele, membru 
în Prezidiul ' ' • • • -■■■ ■
Medicale, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie din București,

I Academiei de Științe 
rectorul

prof. Maurice Payet, președintele A- 
sociației internaționale pentru cer
cetări medicale și schimburi cultura
le, prof. Andră Lemaire, reprezentan
tul Academiei Franceze de Medicină, 
prof. Pietro Mascherpa, președintele 
general al Uniunii Medicale a Medi
teranei Latine, prof. Ion Țurai, mem
bru al Academiei de Științe Medicale, 
președintele Comitetului de organiza
re a sesiunii, prof. M. Popescu-Bu- 
zeu, președinte de onoare și secre
tar general al Uniunii Medicale Bal-' 
canice.

Din partea Ministerului Sănătății, 
reuniunea a fost salutată de dr. Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății, care a 
spus printre altele : „Actuala reuni
une se înscrie, prin conținutul pro
blemelor abordate, în orbita preocu
părilor contemporane ale medicinei. 
Ea constituie, totodată, un prilej de 

de opinii, 
legăturilor 
dintre oa
la această

noi schimburi valoroase 
contribuind la întărirea 
de prietenie și colaborare 
menii de știință prezenți 
manifestare științifică".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

al orașului este de părere că a- 
ceastă stare de lucruri se datorește 
lipsei unuj organ de coordonare. în 
momentul de față, editura „Meridia
ne" tratează direct cu diferiți autori, 
fără a lua legătura cu organele lo
cale (în momentul de față, Comitetul 
municipal pentru cultură și artă are 
în lucru o monografie a Clujului).

O penurie asemănătoare de infor
mații caracterizează și Gara de sud 
din Ploiești. Cu greu catadicsește 
funcționarul de la ghișeul cu aceas
tă destinație să răspundă întrebărilor 
ce i se pun. Adesea, cînd totuși face 
acest efort, îți mai dă și date ero
nate. Nu mai vorbim de faptul că o 
stație principală de cale ferată (cea 
de vest), pe unde circulă toate tre
nurile înspre Transilvania, nu are un 
telefon nici pentru informații, nici 
pentru public. Este o imposibilitate 
să se creeze la această gară un ser
viciu de informații ?

Dar dacă gările sînt sărace în in
formații, autogările, aeroporturile sînt 
aproape complet lipsite de aceste ser
vicii. în afara mersului autobuzelor 
sau avioanelor, nici o altă informa
ție nu se poate obține aici, deși nu 
puține sînt cazurile cînd cetățenii vor 
să afle ce legături au autobuzele 
IRTA cu cele din oraș, sau cu dife
ritele trenuri.

La fel de solicitate de public sînt 
și ghișeele P.T.T.RI Oficiul P.T.T.R.-l 
din Ploiești este situat în plin centru 
și, cum e și firesc, afluxul de public 
este foarte mare. Conducerea ofi
ciului, pentru a asigura o deservire 
poștală și telefonică cît mai bună, a 
înființat un serviciu de informații și 
reclamații cu o funcționară a cărei 
treabă, ne-am gîndit noi, este să dea 
informațiile ce i se cer. Dar constați 
curînd că ea se ocupă de cu totul 
alte treburi. Cineva a cerut, foar
te politicos, o carte de telefon a 
Brașovului Dar nu i-a răspuns ni
meni întrebarea este repetată, mai 
insistent. în cele din urmă, vine și 
răspunsul:

— Dacă n-ați dat de această carte,

înseamnă că nu există. Ce, e așa de 
greu de înțeles ?

Intr-adevăr, e foarte greu de înțe
les de ce s-a mai înființat un aseme
nea ghișeu dacă el nu-și îndeplinește 
menirea și, mai ales, cum de sînt 
puși și tolerați în asemenea posturi 
funcționari impertinenți. (Tovarășul 
Marin Pascu, șeful acestui oficiu, a 
încercat să ne convingă cu tot dina
dinsul că funcționara s-a purtat co-

nicipii a încetat să mai corespundă. 
Au dispărut instituții și servicii, s-au 
înființat altele, s-au schimbat sute 
și sute de numere de telefon. Ar tre
bui ca Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor să ia măsurile cuveni
te pentru informarea operativă și co
rectă a publicului și pe' această cale.

Deoarece ne aflam încă în plin se
zon turistic, ne-am abătut și pe la A- 
genția O.N.T. din Ploiești pentru a

geșului sau la1 Cheile Dîmboviței ? 
Un răspuns ferm în această privință 
e greu de obținut. Filialele agențiilor 
O.N.T. din aceste localități ar trebui 
să aibă, în permanență, servicii de 
informații, care să dea turiștilor in
dicații, precum și relații despre sta
rea vremii pe munte, starea drumu
rilor și a marcajelor, a cabanelor etc. 
Astfel de relații filialele respective 
nu prea sînt în stare să furnizeze,

SERVICIILE PUBLICE 
DE INFORMARE

rect, ceea ce explică și situația sem
nalată).

Un principal mijloc de informare a 
publicului, in materie de telefoane, 
sînt cărțile de telefon. Ele cuprind 
însă și numere care, chiar din mo
mentul tipăririi, nu mai aparțineau 
instituțiilor respective, ceea ce creea
ză nenumărate încurcături. De exem
plu, în cartea de telefon a orașului 
Ploiești, în dreptul Inspecției comer
ciale de stat stă înscris numărul 
14122. Dar acest număr nu mai este 
al acestei instituții, după cum afirmă 
inspectorul șef, de acum 4 ani (car
tea de telefoane a fost editată în 
1967) E lesne de închipuit ce efica
citate au reclamațiile cetățenilor pe 
care le primește... un cetățean parti
cular, un abonat care ispășește ne
glijența condamnabilă a unor func
ționari ai telefoanelor.

Cazul nu este unic. O dată cu reor
ganizarea teritorial-administrativă a 
țării, cartea de telefon a multor mu-

vedea ce fel de lămuriri se dau ce
tățeanului dornic să cutreiere munții, 
să-și cunoască țara. Răspunsul primit 
de la organizatorul turistic Ovidiu 
Rădulescu ne-a uimit : „N-avem po
sibilități să furnizăm date Ituristice 
concrete. Bunăoară, dacă sînt în
trebat de un turist : „pot merge acum 
la cabana Babele ?“, eu nu sînt în 
măsură să-i răspund dacă va găsi loc 
sau nu.\ Și nouă ne lipsește informa
ția...". Interlocutorul nostru, de alt
fel destul de jenat, propunea ca la 
marile agenții O.N.T. din țară să se 
organizeze servicii de informare tu
ristică capabile să ofere celor inte
resați date cu privire la punctele tu
ristice, la mijloacele de circulație, la 
condițiile de cazare etc.

Și la Cîmpulung sau Curtea de Ar
geș, două centre turistice importante 
din județul Argeș, situate Ia poalele 
Carpaților, turistul care nu e de prin 
partea locului se află în fața unor 
șarade. Cum se ajunge la Cheile Ar-

deși ele intră direct în domeniul de
servirii turistice.

Un alt sector al deservirii, deosebit 
de solicitat de cetățeni, este cel al 
cooperației meșteșugărești. Rețeaua 
sa de unități oferă o gamă largă de 
servicii. Șe întîmplă însă ca cetățea
nul să nu știe care anume din zecile 
sau sutele de unități din localitatea 
unde domiciliază este aceea de care 
are nevoie, în acel moment. Cui se 
adresează în asemenea cazuri ? în 
București există un centru de infor
mare, care dă răspunsurile cerute de 
cetățeni la telefon. Dar în alte orașe 7 
Unitățile cooperației meșteșugărești 
din municipiul Cluj execută, în pre
zent, peste 140 de diferite servicii 
pentru populație. Dar cele cîteva nu
mere de telefon ale unităților pres
tatoare sînt insuficiente și, în lipsa 
unei îndrumări, unele sînt foarte 
greu de găsit „Conducerea uniunii 
județene, ne declară tovarășul loan 
Cosma, vicepreședinte, studiază posi

bilitatea înființării unui birou de in
formații, care să dea răspunsuri 
prompte și calificate cetățenilor în 
toate problemele de prestări de ser
vicii". Bine ar fi dacă acest studiu 
ar fj pus în aplicare cît mai. repede 
cu putință. Este în interesul coopera
ției meșteșugărești în primul rînd.

Lipsa de informații de această fac
tură se face simțită și în județul Ar
geș. U.J.C.M. are în raza județului o 
sumedenie de servicii. Cum afli de 
existența lor 7 Cîteva zile la rînd, îm
preună cu mai mulți cetățeni, am fă
cut diverse tentative în această direc
ție. Am format nr. 14770 al centralei 
telefonice a uniunii.

— Vă rugăn legătura cu serviciul 
de informații.

— Nu avem I
Insistăm. Ni se dă legătura cu ci

neva din uniune.
— Cui să ne adresăm pentru a ne 

curăța covorul7
Ni se închide telefonul. Insistăm, 

spunîndu-ne calitatea. Ni se răspun
de că nu există o astfel de unitate. 
Relații îndoielnice primim și despre 
existența altor unități. Intrăm 
în legătură cu președintele u- 
niunii, Filip Zamfir.

— Nu se poate, se revoltă d-sa. A- 
vem serviciile de care vorbiți.

Nici măcar conducerea uniunii nu 
e informată corect...

Pe marginea constatărilor de mai 
sus se pot trage numeroase concluzii. 
Ne vom mulțumi să subliniem doar 
cîteva, care ni se par mai importan
te. în primul rînd, după cîte se vede, 
este nevoie de revizuirea concepției 
însăși pe care instituțiile publice a- 
mintite o au despre obligația de a-i 
informa pe cetățeni și de repunerea 
în drepturi a acestui important capi
tol al activității lor. în al doilea 
rînd, serviciile de informații care 
funcționează în momentul de față 
sînt susceptibile de numeroase îm
bunătățiri, în sensul accesibilității, al 
promptitudinii și competenței infor
mațiilor acordate.
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wagina economica
Ce se face practic pentru dezvoltarea

și ameliorarea șeptelului?

O TERGIVERSARE
SCUMP PLĂTITĂ

Dezvoltarea zootehniei, creșterea 
ponderii acestei ramuri în totalul 
producției și veniturilor din agri
cultură se înscrie ca o latură in
separabilă în ansamblul măsurilor 
urmărind creșterea contribuției agri
culturii la progresul general al eco
nomiei naționale, la ridicarea nive
lului de trai al poporului. Subli
niind necesitatea dezvoltării mai 
rapide a acestei ramuri, documen
tele Congresului al X-lea al P.C.R. 
prevăd că producția globală ani
mală va spori, în anii cincinalului 
următor, cu 25—28 la sută. Acest 
spor urmează să se realizeze atît prin 
ridicarea producției medii, cît și pe 
baza măririi șeptelului. Efectivele 
de animale urmează să ajungă în 
1975 la 6,3—6,5 milioane bovine, 
9,5—10 milioane porcine, 14,5—15 mi
lioane ovine și 75—80 milioane pă
sări, asigurîndu-se dezvoltarea mai 
susținută a șeptelului în sectorul so
cialist, pentru ca acesta să dețină 
principala pondere în totalul efecti
velor de animale.

Pentru realizarea acestor preve
deri, ca și pentru rentabilizarea zoo
tehniei, pe lîngă măsurile privind 
asigurarea furajelor, a adăposturilor, 
mecanizarea lucrărilor care necesită 
un mare volum de muncă, califica
rea cadrelor, profilarea fermelor 
zootehnice etc., este de mare însem
nătate ca de la efectivele matcă exis
tente să se obțină un număr cît mai 
mare de produși.

în multe cooperative agricole din 
județul Constanța se obțin cîte 
130—140 miei la suta de oi matcă, iar 
în alte unități se obțin anual cîte 
90—95 de viței la suta de vaci. Me
dia pe țară este însă redusă din 
cauza existenței multor animale ste
rile, a defecțiunilor în 
reproducției.

Pentru a evidenția cît

organizarea

_____ _______ , . de mari sînt 
posibilitățile de a obține mai mulți 
produși de la. animalele matcă este 
suficient să amintim că, în primul 
semestru din acest an, în cooperati
vele agricole din județele Tulcea și 
Galați procentul de natalitate la vaci 
a oscilat în jurul a 60—62 la șută. în 
aceeași perioadă însă, indicile 
mintit este de numai 32—37 la sută 
în cooperativele agricole din jude
țele Alba, Bistrița-Năsăud, Sălaj ,și 
Bihor, ceea ce reprezintă extrem de 
puțin. Este consecința carențelor în 
alimentație și în organizarea repro
ducției încă din anul trecut. _ S-au 
tras învățăminte din această, situație 
și, mai ales, s-au luat măsurile care 
se impun ?

Potrivit datelor centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii, pînă 
în ziua de 4 septembrie, în coopera
tivele agricole, din planul de montă 
pe primele trei trimestre ale anului 
în curs s-a realizat 88 la sută la 
vaci, 75 la sută la vițele și 78 Ia sută 
la scroafe. Cifrele medii ascund însă 
ituații extrem de diferite de la un 

județ la altul și de la o cooperativă 
agricolă la alta. La taurine, princi
pala specie producătoare de lapte și 
carne, cu un ritm de înmulțire mai 
lent, cele mai bune rezultate s-au 

■obținut in cooperativele agricole din 
județul Prahova, unde planul de 
montă s-a realizat în proporție de 
111 la sută la vițele și de sută la sută 
la vaci. în schimb, în cooperativele 
agricole din județul Mehedinți, pînă 
la data de 4 septembrie planul de 
montă la vițele nu s-a realizat de- 
cît în proporție de 49 la sută, iar în 
cele din județele Suceava — 50 
la sută, Bihor — 57 la sută, Iași — 59 
la sută. Este o situație anormală. 
Cum se pot aștepta organele agricole, 
consiliile de conducere ale coopera
tivelor și specialiștii din aceste uni
tăți la rentabilizarea creșterii vaci- , 
lor dacă este ignorat faptul că fără 

■ a organiza reproducția nu se pot 
obține nici viței și nici lapte ?

Unul din mijloacele cele mai efi
ciente pentru rezolvarea probleme
lor sporirii efectivelor de animale 
este extinderea și îmbunătățirea ac
tivității rețelei de însămînțare arti
ficială. Deși avantajele însămînțării 
artificiale sînt evidente, în ultimii 
ani această acțiune nu_ s-a extins 
decît foarte puțin, numărul de vaci 
și juninci însămînțate prin rețeaua 
direcțiilor agricole rămînînd practic 
staționar. De ce nu se extinde această 
acțiune 2

După opinia ing. Ion Comșa, direc
tor în Consiliul Superior al Agri
culturii, această acțiune este negli
jată de către unele direcții agricole 
județene. De asemenea, o parte din 
mijloacele pentru transportul mate
rialului biologic dau semne de obo
seală. unele ajungînd pe butuci. Este 
adevărat că dotarea centrelor jude
țene de reproducție, in actuala formă 
de organizare, este insuficientă. Dar 
în timp ce direcțiile agricole solicită 
ca statul să le pună la dispoziție 
noi mijloace, zeci de mașini continuă 
să facă transporturi încrucișate, da
torită paralelismului în organizarea 
separată a unei rețele aparținînd di
recțiilor agricole și a alteia aparți
nînd întreprinderilor agricole de 
stat, ambele sub egida aceluiași Con
siliu Superior al Agriculturii.

Nu se poate face abstracție nici 
de faptul că costul unei însămînțări 
artificiale este exagerat și prezin
tă variații extreme de la un cen
tru județean de reproducție Ia altul. 
Față de prețul de cost de aproape 
85 lei, cît revine în medie pe ansam
blul centrelor amintite, o însămîn
țare artificială fecundă la vaci re
vine la 43 lei în județul Constanța, 
46 lei în județul Bacău, 50 lei în ju
dețul Tulcea și 53 lei în județul Bu
zău. La polul opus oricărei noțiuni 
de eficiență economică se situează 
rezultatele din județul Cluj, unde 
costul unei însămînțări artificiale fe
cunde a ajuns, anul trecut, la 144 
lei, din Maramureș — 119 lei, Iași — 
110 lei, sau din județele Bihor și Să
laj — 106 lei. Desigur, oarecari dife
rențe între un județ și altul pot fi 
cauzate de situația mijloacelor de 
transport, distanțe etc., dar aceasta 
nu explică nici pe departe aceste li
mite de variabilitate.

a-
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Cu totul anormală și ineficientă 
este nesocotirea diferențelor mari de 
calitate ale materialului biologic fo
losit la însămînțările artificiale. în 
prezent, calitatea nu este luată în 
considerație, chiar dacă dozele cu 
material biologic provin de la tauri 
de mare valoare amelioratoare din 
clasa „Record", cumpărați cu zeci de 
mii de lei fiecare, sau de la alții cu 
mult inferiori. în unele țări pre
țurile plătite de fermieri pentru o 
însămînțare artificială variază, în 
funcție de valoarea taurului, nu nu
mai de la simplu la dublu, ci sînț 
adesea de 10—20 ori mai mari atunci 
cînd există garanția că se transmit 
produșilor însușiri valoroase privind 
producția de lapte, carne, lînă etc.

Această practică cu o temeinică 
justificare tehnică și economică nu 
este necunoscută specialiștilor noștri.

Dezvoltarea zootehniei cons
tituie unul din obiectivele de 
însemnătate majoră stabilite 
de Congresul al X-lea al P.C.R. 
In Raportul Comitetului Cen
tral, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a subli
niat că trebuie să fie luate 
toate măsurile pentru dezvol
tarea mai rapidă a creșterii 
animalelor, îmbunătățirea ra
selor, combaterea epizootiilor, 
asigurarea bazei furajere — 
domenii rămase mult în urmă. 
Ținînd seama de complexita
tea problemelor care se cer 
rezolvate în această importan
tă ramură a agriculturii, înce- 
pînd cu articolul de față re
dacția noastră Inițiază un 
schimb larg de opinii, lnvitînd 
specialiștii, cadrele de condu
cere, pe toți lucrătorii din do
meniul zootehniei să-și expri
me punctul de vedere asupra 
modalităților concrete prin ca
re să se traducă in viață, in
tr-un termen cît mai scurt si 
în cele mai bune condiții, sar
cinile trasate de Congresul 
partidului în legătura cu mă
rirea și ameliorarea șeptelu
lui.

Dar activitatea centrelor de repro
ducție județene este orientată după 
regulamente învechite, care favori
zează nivelarea „dintr-un condei" a 
costurilor reale ale însămînțărilor 
artificiale. Perpetuarea acestei stări 
de lucruri poate fi explicată, între 
altele, prin faptul că, indiferent de 
costurile bănești și de însușirile a- 
melioratoare sau înrăutățitoare ale 
reproducătorilor folosiți, totul este 
suportat de bugetul statului. Ignora
rea completă a necesității de a re
cupera multe milioane de lei chel
tuite anual pentru procurarea repro
ducătorilor selecționați nu este de 
r.atură să stimuleze progresul zoo
tehniei. Spațiul nu ne permite să 
disecăm toate implicațiile negative 
ale acestui procedeu. Amintim nu
mai că, în lipsa unui sistem pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate, su
mele relativ restrînse de care dispun 
unele consilii populare județene le 
determină să cumpere reproducători 
de mai slabă calitate, cu o valoare 
îndoielnică, în timp ce o serie de 
ferme producătoare de animale de 
prăsilă selecționate nu găsesc pla
sament pentru cele mai bune exem
plare. La stațiunea experimentală 
zootehnică Bonțida, județul Cluj, 
taurii proveniți de la cele mai bune 
vaci nu găsesc plasament, fiind în 
pericol de a ajunge la abator, în 
timp ce tăurașii din „eșaloane in
ferioare". au căutare pentru... amelio
rarea șeptelului. Cazuri similare se 
întîlnesc și la celelalte specii de ani
male și, în primul rînd, la ovine, 
unde așa-zisele economii la cumpăra-

(Urmare din pag. I)

Noi corpuri

punct de vedere, fnstî- 
ar trebui să colaboreze

sînt cele referitoare la 
curenti de înaltă frec-

de iluminat

Ing. C. BORDEIANU

ÎN JUDEȚUL ARAD

STUDIILOR DE ORGANIZARE

începutul 
de fontă.

Că- 
su- 
□n

din bazinul 
Nouă primesc 
pentru fărițe 
din Bocșa, si- 
pțste 200 km.

La furnalele Uzinelor „Victoria" din 
lan s-au realizat indici de utilizare 
periori celor prevăzuți pentru ultimul 
al cincinalului. Organizarea superioară a 
producției și a muncii și aplicarea unor 
metode de lucru de mare productivitate 
au determinat obținerea unor indicatori 
înalți de producție și la bateriile de coc
sificare și la turnătorii. Ca urmare, colec
tivul uzinelor a produs peste prevederi, în 
perioada care a trecut de la 
anului, mai mult de 1 000 tone

800 tone de piese și utilaje pentru indus
tria metalurgică, 200 tone de radiatoare și 
însemnate cantități de alte produse.

Ridicarea randamentului agregatelor și 
creșterea producției au avut loc în condi
țiile realizării unei eficiențe economice 
sporite. Cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă au fost reduse cu aproape 39 lei 
față de prevederi, ceea ce a dus la 
realizarea a peste 13 000 000 lei beneficii 
suplimentare.

rea unui berbec primează, în dauna 
progresului genetic, a obținerii de 
miei cu producții mari de carne, lînă 
sau lapte.

Ce este necesar pentru a se asi
gura mărirea și ameliorarea conco
mitentă a șeptelului ? Referindu-ne 
la problemele de reproducție, amin
tim necesitatea modernizării tehnolo
giei de însămînțare artificială la 
principalele specii de animale.

în actuala tehnologie, materialul 
biologic diluat, avînd o perisabili
tate ridicată, nu poate fi păstrat de
cît circa 48 ore, ceea ce determină 
ca zona de activitate a unui centru 
de reproducție să fie restrînsă, în 
prezent fiind circumscrisă în limi
tele fiecărui județ. De asemenea, in
dicele de utilizare a materialului 
biologic este de numai 30—50 la sută, 
din care cauză numărul de vaci în
sămînțate artificial ce revine la un 
taur este destul de redus. în aceste 
condiții și productivitatea muncii 
este scăzută ; pe firul fluxului tehno
logic se creează „ferestre" de timp 
neutilizat. Dacă socotim că an
samblul operațiunilor de la recol
tarea materialului biologic și pînă la 
însămînțarea propriu-zisă durează 
cîteva ore de fiecare vacă, rezultă că 
o bună parte a personalului salariat 
de stat pentru aceste operațiuni nu 
folosește nici pe departe integral 
timpul de lucru.

Se poate ajunge la înlăturarea a- 
cestor neajunsuri prin adoptarea 
tehnologiei de însămînțare artifi
cială cu material biologic congelat, 
pe baza utilizării .azotului lichid. 
Multiple sînt / avantajele de ordin 
tehnic și economic care pledează 
în favoarea acestei tehnologii mo
derne, de mare randament. Primul 
și cel mai însemnat avantaj este că, 
prin congelare, materialul biologic 
poate fi păstrat mulți ani și chiar 
decenii, permițînd difuzarea largă a 
însușirilor amelioratoare la multe 
generații de animale, chiar și după 
ce reproducătorii de la care provine 
rfu mai sînt în viață. Datorită po
sibilității certe de conservare, a ușu
rinței cu care se poate, transporta 
pe mari distanțe, materialul biologic, 
cu însușiri genetice superioare, face 
obiectul unor tot mai intense schim
buri în comerțul internațional. Ex
tinderea tehnicii de congelare poate, 
în aceste condiții, să determine re
ducerea unor importuri costisitoare 
de reproducători și să faciliteze ex
porturile propriilor valori. De ase
menea, numărul mediu de vaci însă
mînțate anual de la un taur ar a- 
junge la peste 5 000—6 000 față de 
1 119, cît s-au realizat, anul trecut, 
în medie în centrele de reproducție 
județene.

Avantajele amintite poartă girul 
științei, ele putînd fi materializate 
cu certitudine. De cîțiva ani, pe 
scară restrînsă a început aplicarea 
tehnologiei de însămînțare artificială ' 
cu material biologic congelat, obți- 
nîndu-se pînă în prezent primele mii 
de viței. Deși rezultatele sînt dintre 
cele mai bune, noua tehnologie con
tinuă să se mențină în fază de ex
perimentare. Pentru a acoperi ce
rințele la scara întregii țări, specia
liștii apreciază că sînt suficiente nu
mai cîteva centre de congelare și de 
difuzare a materialului biologic. Evi
dent, trecerea la aplicarea acestei 
tehnologii de înaltă tehnicitate tre; 
buie să se facă pe baza unor studii 
aprofundate. “-Că se . fac studii teh- 
nico-economice este foarte bine. în 
interesul dezvoltării și moderni
zării zootehniei, al măririi șl amelio
rării șeptelului, se impune urgenta
rea măsurilor aplicative, trecerea la 
echiparea tehnică a unui prim cen
tru, calificarea și specializarea ca
drelor, crearea unui cadru organiza
toric adecvat.

în scopul măririi și ameliorării 
șeptelului se impune ca studiile și 
planurile de măsuri întocmite să nu 
mai fie „înghețate" în sertarele bi
rourilor, ci să fie aplicate cu maxi
mum de discernămînt și cu cît mai 
multă operativitate.

drării și formării din timp a unor 
specialiști de profile diverse, ingi
neri electroniști, fizicieni, matema
ticieni. Alături de specialiștii Insti
tutului, de cercetătorii metalurgi și 
proiectanții de mașini, aceștia pot să 
ridice nivelul științific al lucrări
lor în cadrul institutului.

în aceste condiții vom putea avea 
în vedere în mai mare măsură ex
tinderea aplicării unor procedee și 
tehnici moderne, de mare eficiență 
în construcția de mașini. Mă refer, 
aici, în primul rînd la necesitatea 
însușirii grabnice a metodelor de 
calcul cu mașinile pe care le avem în 
institut, în vederea obținerii rela
țiilor tehnologice, tehnice și tehni- 
co-economice optime. în viitor va 
trebui să se acorde o atenție mai 
mare și extinderii unor metode ca 
modelările electrice, procedeele simi
litudinii — folosite în cadrul secto
rului cald, în scopul determinării ele
mentelor optime de proiectare a cup
toarelor pentru tratament* termice, 
în același timp este necesar să exis
te preocupări sporite și în direcția 
însușirii unor noi metode moderne 
privind determinarea condițiilor de 
desfășurare a unor procedee tehno
logice (cum 
călirea prin 
vență)

Din acest 
tutui nostru

La 7 septembrie 1949, 
cînd i s-au pus bazele, 
Fabrica de confecții 
din Miercurea Ciuc era 
un simplu atelier meș
teșugăresc, cu 48 de 
muncitori. In cei 20 de 
ani care au trecut de a- 
tunci, ea a cunoscut o 
perioadă de continuă 
dezvoltare și moderni
zare. Valoarea produc
ției globale a acestei u- 
nități a crescut de pes
te 7 ori, iar productivi
tatea 
pe 4 
torii 
resc 
pârii 
lungul 
creșterea gradului de 
dotare tehnică a între
prinderii, ridicarea ni
velului' calificării profe
sionale a salariaților, a

muncii de aproa- 
ori. Aceste meri-, 
rezultate se dato- 
indeosebi preocu- 
manifestate de-a 

anilor pentru

randamentului muncii 
și producției. In aceas
tă perioadă au fost 
pregătiți aproape 1000 
de muncitori.

La aniversarea sa, fa
brica se prezintă cu un 
frumos bilanț de reali
zări : in primele 8 luni 
au fost fabricate pen
tru export confecții in 
valoare de 67 milioane 
lei. Concomitent, co
lectivul fabricii a re
alizat peste plan pro
duse in valoare de 7,9 
milioane lei, angajîn- 
du-se să obțină supli
mentar în acest an o 
producție globală de 
peste 13 milioane lei. 
Respectând datina, u- 
răm colectivului fabri
cii „La mulți ani și la 
mai mare !“.

Cîteva dintre produsele expuse la standul uzinei „Electroputere"-Craiova din cadrul
Expoziției realizărilor economiei naționale „România-1969" (Publicitate)

în mai puțin de o zi de lucru, la în
treprinderea „Electro-Banat" din Timi
șoara se realizează volumul producției 
unui întreg an de activitate la înființare. 
Dacă inițial se produceau aici doar ba
terii, lanterne și candelabre, în prezent 
se realizează curent sute de sortimente 
de corpuri de iluminat de diferite tipuri 
și altele.

Pe cartea sa de vizită, colectivul în
treprinderii și-a semnat cu majuscule un 
autograf de prestigiu al împlinirilor. Ul
timii ani au marcat dotarea cu utilaje 
moderne și asimilarea de noi sortimente, 
printre care corpuri de (luminat navale, 
industriale, corpuri de iluminat pentru 
locomotiva Diesel electrică de 2 100 CP. 
Cererea crescîndă a beneficiarilor la a- 
cest gen de produse a determinat dez
voltarea continuă a capacităților de pro
ducție, soldîndu-se cu creșteri valorice 
anuale de ordinul milioanelor de lei.

La Expoziția realizărilor economiei 
naționale este prezentată o gamă varia
tă de produse purtînd marca întreprin
derii „Electro-Banat". Numai în acest an 
s-au fabricat aici 450 de sortimente de 
corpuri de iluminat fluorescente antigri- 
zutoase — specifice condițiilor din sub
teran — lămpi incandescente și fluores
cente pentru instituții, teatre, cinemato
grafe, școli etc., lămpi semnalizatoare 
pentru autocamioane, pentru locomoti
vele electrice aflate în fabricație la uzi-

nela „Electroputere" din Craiova, o bo
gată paletă de baterii, seturi moderne 
de întrerupătoare, prize din material 
plastic ș.a. Volumul producției a înregis- 

■ trat un ritm de dezvoltare de 30 la sută, 
față de ritmul mediu planificat de 15 la 
sută. O asemenea creștere însemnată a 
producției n-ar ii fost posibilă fără în
zestrarea întreprinderii cu utilaje noi, 
fără aplicarea unor măsuri și studii de 
organizare științifică a muncii. Intre a- 
cestea se înscriu asimilarea procedeului 
de electroeroziune, utilizarea sculelor 
pneumatice cu turații sporite și organi
zarea montajului producției de corpuri 
de iluminat în flux pe bandă.

La „Eleciro-Banat" se aplică cu succes 
metoda programării în loturi optime a 
unor sortimente — la corpurile de ilumi
nat fluorescent și cu vapori de mercur 
— precum și metoda „drumului critic" 
la lucrările de autoutilare și asimilare 
de produse noi, care a permis scurta
rea ciclului de asimilare cu două luni față 
de termenul prevăzut. în urma extin
derii operațiilor de montaj pe bandă a 
tuturor lămpilor de semnalizare optică, a 
corpurilor de iluminat fluorescente, a 
lanternelor și bateriilor, producția a spo
rit cu peste 30 la sută. în curînd „Elec- 
tro-Banat" își va spori producția de fa
ruri pentru autovehicule, faruri asimetrice 
și lămpi conform normelor internaționale.

(Publicitate)

Este îmbucurător să 
consemnăm că, în pri
mele 8 luni ale acestui 
an, întreprinderile ju
dețului Satu Mare au 
fabricat peste plan pro
duse pentru export în 
valoare de peste 23 de 
milioane lei. Din pă
cate, însă, ceea ce s-a 
obținut printr-un susți
nut efort colectiv este 
amenințat in bună par
te să se piardă din cau
za unui simplu act biro
cratic : unele din aces
te produse nu pot fi 
considerate ca vindute 
decît pe hîrtie, ele fi
ind lăsate de întreprin
derile exportatoare în 
„custodia" unităților 
producătoare. Astfel, la 
IPROFIL “ ' 
stocurile 
pentru 
te in 
ting aproape 5 milioane 
lei, la întreprinderea 
pentru colectarea și 
fermentarea tutunului

Satu Mare, 
de produse 

export, afla- 
custodie, a-

Cărei — 1,8 milioane lei, 
la întreprinderea pen
tru prelucrarea tulpi- 
nelor de cînepă Ber- 
veni — 9,6 milioane lei.

„Custodiomania" prac
ticată de întreprinderile 
de comerț exterior costă 
scump unitățile produ
cătoare ; nu numai că le 
sînt blocate spațiile de 
depozitare, dar de cele 
mai multe ori acestea 
sînt nevoite să suporte 
pagubele provenite din 
degradarea produselor 
ca urmare a depozitării 
îndelungate. La IPRO- 
FIL Satu Mare, de e- 
xemplu, după un an de 
păstrare în custodie, 
26 garnituri de mobilă 
au necesitat retușuri și 
reambalări pe banii sta
tului, în valoare de 
peste 12 mii lei. Oare 
spiritul de răspundere 
al organelor de comerț 
exterior a fost lăsat tot 
în... custodie ?

\

UZINELE „VICTORI A"-CĂLAN

In scopul stimulării 
creșterii producției de 
lapte, in raport cu pro
ducția marfă contracta
tă întreprinderile de 
comercializare și indus
trializare a laptelui 
(I.C.I.L.) au obligația 
de a pune la dispoziția 
cooperativelor agricole 
de producție furaje 
concentrate, îndeosebi 
tărițe. In județul Cariș- 
Severin, repartizarea 
cantităților stabilite se 
face anapoda. Unitățile 
agricole 
Moldova 
repartiții 
la moara 
luată la

In același timp, coope
rativele agricole de aici 
primesc repartiții la 
moara din Moldova 
Nouă. Deși in județ e- 
xistă destule mori, mul
te cooperative din ba
zinul Bozovici, printre 
care cele din Sacu, Că- 
vărani, Broșteni, sînt 
trimise după tărițe în 
județele Timiș și Me
hedinți. In aceste con
diții, costul transportu
rilor și timpul pierdut 
întrec chiar valoarea tă- 
rîțelor. Oare I.C.I.L. 
Caraș-Severin și orga
nele agricole județene 
nu pot să pună o dată 
capăt acestor anomalii ?

— să învețe chiar — cu unele din
tre institutele Academiei (cele de 
mecanică aplicată, cel de energetică) 
sau alte institute departamentale care 
au preocupări susținute în acest sens.

Evident că, paralel cu aceste preo
cupări, trebuie să se acorde aten
ție și remedierii grabnice a deficien
țelor ce mai apar, căci, în ciuda re
zultatelor pozitive obținute în ultima 
vreme, mai sînt impedimente care 
afectează buna desfășurare a lucră
rilor institutului, mai ales fructifi
carea in timp util a soluțiilor pe care 
le oferă. M-aș referi, spre exempli
ficare, la procedeul de alitare (depu
neri de material dur prin încălzire 
prin inducție) a supapelor pentru 
motor — fabricate la Colibași — că
ruia uzina amintită nu-i acordă nici 
acum atenția menită să ducă la apli
carea lui în producție. Aceasta cu 
toate că noul procedeu presupune în 
primul rînd o reducere de circa 50 
la sută a cantității de stelit (material 
dur), precum și alte importante avan
taje. Cercetarea a fost încheiată încă 
de acum doi ani, dar nici în prezent 
nu a fost folosită la uzina din Coli
bași, unde se lucrează tot după ve
chea metodă.

Un alt aspect al fructificării nera
ționale a rezultatelor muncii cerce
tătorului este legat de faptul că nu 
întotdeauna forurile care aprobă cer
cetarea unei teme fac analize prea
labile amănunțite privind posibilită

țile de aplicare grabnică in produc
ție a soluției obținute. Aș menționa 
lucrarea privind „aplicarea încălzi
rii prin inducție pentru tratamente 
termochimice" care, deși a dat rezul
tate bune în faza de laborator, a ră
mas în acest stadiu. După multe in
sistențe, în prezent se admite că ea 
ar trebui totuși reactualizată, apre- 
ciindu-se utilitatea deosebită pentru 
efectuarea mai rapidă a unor ope
rații (niturarea leinerelor) în func
ționarea instalațiilor de pompare a 
petrolului.

La capitolul „greutăți" mai amin
tesc rămînerile în urmă în ceea ce 
privește realizarea și darea în func
țiune — cu dotările corespunzătoare 
— a laboratoarelor de cercetare din 
noul loca) și lipsurile nomenclatoru
lui actual de funcții (salarizarea în 
serviciul de documentare de la ser
viciul tehnic este, de pildă, sub nive
lul proiectării, deși personalului aces
tuia i se cer cunoștințe tehnice avan
sate, cunoașterea unor limbi străine 
etc.)

Sînt cîteva dintre problemele ce 
trebuie să ne rețină atenția în pre
zent, pentru a putea participa cît mai 
susținut la ridicarea prestigiului in
dustriei noastre constructoare de 
mașini, la realizarea obiectivelor 
complexe puse în fața acestui sector 
în actuala etapă a procesului de in
dustrializare în țara noastră.

SPORURI DE PRODUCȚIE 
PRIN APLICAREA

Aproape 800 de studii tehnico-economice, 
elaborate de specialiști din întreprinderile 
județului Arad, au fost aplicate în cadrul ac
țiunii de organizare științifică a producției 
și a muncii. La uzina de vagoane, de exem
plu, reorganizarea procesului tehnologic în 
sectorul 2, pe baza unui flux continuu longi
tudinal, a permis realizarea, pe aceeași su
prafață de producție, a unui spor de 300 va
goane refrigerente pe an. Totodată, s-a tre
cut la conteinizarea fabricației pieselor mici, 
obținîndu-se pe această cale un spor de 
producție în voloare de 16 milioane lei pe an.

Studii tehnico-economice de mare eficiență 
au fost aplicate și la uzina textilă „30 De
cembrie", unde ca urmare a aplicării unei 
noi tehnologii de producere a țesăturilor de 
bumbac, în amestec cu fire sintetice, se ob
ține o economie anuală, la materii prime 
din import, în valoare de 23 milioane lei.

îmbunătățirile aduse organizării produc
ției și muncii în întreprinderile industriale din 
județul Arad au avut ca efect sporirea pro
ducției globale cu peste 300 milioane lei pe 
an, precum și obținerea unor beneficii supli
mentare de aproape 60 milioane lei.

(Agerpres)

In luna aprilie a.c., 
organele de control fi
nanciar ale Ministerului 
Industriei Construcții
lor de Mașini au con
statat la uzinele „23 
August" din Capitală 
lipsa unor echipamente 
și aparataje de frină, 
in valoare de peste 3 
milioane lei. Deși fi
gurau in scriptele în
treprinderii, nimeni nu 
a putut spune dacă ele 
au fost cel puțin fabri
cate. La vremea aceea 
s-au emis ipoteze, s-au 
făcut presupuneri a- 
supra misterioasei dis
pariții a echipamentelor 
și aparatajelor de frină. 
Factorii de răspundere 
au cerut răgaz să studi
eze „cazul", Ițele aces
tei povești nu au fost 
descurcate pină în luna 
iunie, după cum se sta
bilise intr-un plan de 
măsuri și nici pină la 
începutul lui septem
brie, cum s-a angajat 
conducerea uzinei față 
de organele bancare. Ea

oferă din nou „garanția" 
că pină in luna noiem
brie va desface ghemul 
încurcăturilor. Bijbiiala 
care stăruie încă la ora 
actuală in rezolvarea a- 
cestui caz de evidentă 
prejudiciere a avutului 
obștesc ne face să cre
dem că conducerea uzi
nei nu-i incă convinsă 
de gravitatea lucrurilor.

Problema se pune 
astfel: au fost sau nu 
au fost fabricate aceste 
produse ? Dacă au fost 
fabricate, cine se face 
răspunzător de pierde
rea lor (oricum, trebuie 
găsit și sancționat pe 
măsura neglijenței). 
Cind vor fi recuperate 
daunele aduse avutului 
obștesc ? Cînd se va 
pune ordine in eviden
țele uzinei pentru a nu 
se mai repeta asemenea 
păgubitoare erori 7 Iată 
întrebări la care aștep
tăm un răspuns clar și 
neintirziat 
conducerii 
forului de

din partea 
uzinei și a 
resort.

necazuri
întreprinderile con

structoare de mașini 
produc și livrează o 
gamă tot mai variată de 
mașini și instalații pen
tru mecanizarea lucră
rilor . agricole. Micile 
neglijențe ale uiinelor 
furnizoare produc une
ori mari greutăți în in
stalarea și exploatarea 
utilajelor. Recent, la 
cooperativa agricolă Va
lea Rimnicului din ju
dețul Buzău, a sosit un 
transportator cu racleți 
pentru evacuarea guno
iului din grajd, în va
loare de 120 000 lei. 
După cum se vede in
stalația are o valoare a-

mari
preciabilă, dar nici o 
schiță sau notiță tehni
că nu a insoțit-o pentru 
a se vedea cum tre
buie montată și exploa
tată. Sînt și alte cazuri 
de acest fel. Toate gru
purile de aspersiune 
pentru irigat se trimit 
in cooperative fără tru
se de scule, iar notițele 
tehnice sînt foarte su
mate. Economiile sînt 
de înțeles, dar nu la 
explicațiile tehnice și la 
scule, intrucit fără a- 
cestea nu se pot folosi, 
in condiții optime, uti
lajele și mașinile res
pective.
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Interviul nostru cu scriitorul Nicolae BREBAN

artă

ac-

pe 
idee 

vreme

N. D. : In ce măsură credeți că 
ideologia, cultura, climatul social 
al existenței scriitorului pot fi asi
milate experienței de viață ?

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.

SOCIALUL Șl EXPERIENȚA DE VIAȚA
Tovarășul Virgil Trofin, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C-R., s-a întîlnit luni 
cu tovarășii Gerardo Chiaromon- 
te, membru al Direcțiunii C.C. 
al P.C. Italian, și Carlo Cavalli, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.I., care și-au petre
cut concediul de odihnă în țara 
noastră.

La întîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, în 
spiritul relațiilor de strînsă prie
tenie și solidaritate internațio- 
nalistă statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Italian.

A fost un dialog întins pe du
rata unei întregi după amieze. Din 
ceasurile multe ale acestei convor
biri, autorul interviului se vede 
nevoit, din motive de spațiu, să 
rețină sintetic cele ce urmează. 
Deci :

NICOLAE DRAGOȘ: Interviul 
pe care aveți amabilitatea să-l a- 
cordați ziarului „Scînteia" este, în
tr-un fel, similar cu o confesiune 
scriitoricească făcută în contextul 
unor evenimente deosebite ale po
porului, este o participare la de
finirea rolului scriitorului în via
ța țării.

Poporul nostru a fost martor 
și participant al unui eveni
ment social-politic remarca
bil : Congresul al X-lea al 
partidului, care a precedat, cu sem
nificațiile sale deosebite, aniver
sarea unui sfert de veac de la e- 
liberarea țării. Ca scriitor și cetă
țean al acestei țări, cum priviți a- 
ceste evenimente 1

N. D.: Pronunțând formularea 
„timp istoric" și referindu-vă 
la scriitorul de azi, am impresia 
că putem să vorbim în continua
re de unul din imperativele ori
cărei literaturi, acela de a se si
tua în contemporaneitate, în 
tualitate.

VIZITA DELEGAIIll COMITETULUI CONSULTATIV
AL CENTRALELOR SINDICALE Dili OLANDA

NICOLAE BREBAN : Aflîndu-ne 
în acest moment istoric al pa
triei, noi, scriitorii, și în general toți 
cetățenii, trebuie să avem capacitatea 
ți forța de a trăi solemn, capa
citatea de 
sfera înaltă a istoricului, așa cum ni 
se impune 
acest an.

în primul rînd, ca cetățean, apoi 
ca membru de partid, apoi ca scri
itor, care a avut onoarea de a fi 
delegat la cel de-al X-lea Congres 
al partidului, sînt convins că el va 
duce mai departe și pe o treaptă su
perioară spiritul atît de valoros al 
Congresului al IX-lea. Pentru noi, 
ca artiști, pentru mine ca artist și 
cetățean, acest Congres se încarcă, 
bineînțeles, și de o înaltă valoare 
morală ; el este și un act de sigu
ranță morală și de profundă mîndrie 
nu numai cetățenească și partinică, 
dar și de profundă mîndrie a pro
fesiei, a vocației noastre specifice. 
Sînt convins — așa cum am mai 
spus — că cel de-al X-lea Con
gres se va așeza în timp ca un fel de 
siguranță, ca un fel de mîndrie a e- 
xistenței noastre naționale ; el va fi 
un moment înalt și plenar al 
vocației noastre constructive, pen
tru că fiecare națiune trebuie să aibă 
vocația propriei sale existențe, adică 
conștiința propriei sale existențe, 
conștiință care se cere mereu afir
mată. Un astfel de act major cum s-a 
dovedit a fi Congresul al X-lea al 
partidului este tocmai un act de exis
tență și afirmare socialistă a unei na
țiuni și a unui tip superior de a 
gîndi istoria. Acest istoric Congres a 
conturat cu pregnanță îndatorirea 
noastră, a scriitorilor, de a deveni 
constructori, constructori în spirit, so
lidari — cum afirmam și la 
na înaltului Sfat al partidului 
numai în cărțile noastre dar 
ființa noastră fizică, profund 
bilă și concretă, cu revoluția 
că care a cuprins această țară, 
Partidul Comunist Român, cu primul 
său conducător, pe care l-am reales 
cu bucurie și demnitate în funcția 
grea, plină de răspundere, de secre
tar general al partidului — cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

N.D.: Proza noastră a cunoscut în 
perioada care a trecut de la eli
berarea țării o dezvoltare con
tinuă, desigur nu liniară, acu- 
mulîndu-se de-a lungul anilor în 
patrimoniul literar o seamă de 
cărți de valoare. Dar pe lîngă 
aceste cărți cred că, în egală 
măsură, s-ar cere numită nou
tatea literaturii noastre contem
porane, cuprinderea în teritoriul 
său a unor realități datorate noi
lor condiții sociale. Care ar fi, 
după opinia dumneavoastră, tră
săturile definitorii ale literaturii 
create în această perioadă ?

N.B.: în legătură cu ceea ce ați spus 
despre evoluția artei și prozei noas
tre, sînt de acord cu tipul de for
mulare al acestei fraze ; aș vrea să 
Insist aci asupra unui amănunt care 
în ultima vreme a făcut obiectul 
multor dispute literare. Se vorbește 
despre perioada aceea pe care noi 
o numim deseori în fugă „proletcult" 
și despre care se spune adesea că este 
o formă, dacă nu de regres, cel pu
țin de hiatus al evoluției noastre li
terare. Nu sînt de acord cu acest fel 
de etichetare, pentru că, deși ea as
cunde o parte din adevăr, prin felul 
în care este exprimată și expediată 
face ca acea parte de adevăr să fie 
falsificată într-un fals total. Despre 
ce este vorba ? în primul rînd, obiș- 
nuiți fiind cu legile dialectice de 
dezvoltare a oricărei părți din orga
nismul social, deci și a artei, este 
imposibil să existe zone de hiatus. 
Există un tip de evoluție, un tip de 
mișcare, chiar acolo unde nouă ni 
se pare că terenul este încremenit. 
Cu atît mai mult în artă, unde în
tr-adevăr zonele de aparentă sau 
evidentă sînt uneori înșelătoare și 
chiar falsificatoare. Perioada 
care într-adevăr a 
te opere nerealizate, 
re care voiau 
altceva, fiind 
lism inferior sau forme _ de des
criptivism plat, naturalist, sim
plist etc., a ajutat artistul de azi 
să se încarce de un tip de maturi
tate a artei sale, un anumit tip de 
maturitate care trece prin evoluția 
acelor ani. Adică, un dat în plus, 
un tip de maturitate socială și artis
tică. Pe scurt : scriitorul de azi be
neficiază de istoria afectivă și mo
rală a acelui timp, chiar dincolo de 
existența unui număr relativ restrîns 
de opere. Evident, putem semnala și 
atunci — începînd de la „Desculț" 
de Stancu, pînă la „Moromeții" 
de Marin Preda — o seamă de opere 
reale și autori de prestigiu care au 
slujit, cu strălucire, arta noastră. Dar 
dincolo de toate acestea, chiar 
gîndindu-ne la opere care nu 
au avut viabilitate artistică, rămîne 
ceea ce poate e mai important decît 
o operă, rămîne acest timp istoric 
moral afectiv a) artei, capabil să 
creeze, să fructifice — cum spu
neam — un tip de maturitate socială 
și artistică superioară, dacă ea este 
acum înțeleasă bine și fructificată 
în sensul ei adevărat, așa cum se 
întîmplă de cîțiva ani la noi, în te
ritoriul larg al artelor, care cu
noaște o mare și polivalentă dez
voltare.
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N.B.: Există o singură idee 
care vreau s-o reliefez aici, o 
care mă preocupă în ultima 
destul de intens, aceea de coordo
nată socială a valorii. Cred acum că 
dimensiunea socială a valorii este 
dimensiunea ei cea mai importantă.

Pentru mine, valoarea în artă — 
și nu vreau să extind foarte mult 
conceptul valorii, mă delimitez Ia 
acela al valorii în artă — are o 
primă corelație și o primă determi
nare, aceea a socialului. Fără social, 
în absența socialului, în afara socia
lului, conceptul de valoare în artă 
nu poate exista. Ceea ce se reține 
din istoria culturală a omenirii se 
reține numai prin social, numai prin 
funcționalitatea socialului. Noi nu 
cunoaștem mari valori sau valori 
reprezentative, semnificative, ale is
toriei gîndirii sau artei în lume care 
n-au fost reținute de social. Funcția 
socială este tocmai acel al doilea 
element pe care il caută arta, ele
mentul prim fiind elementul crea
ției, elementul-impuls, iar al doilea 
element acela de receptivitate, ele- 
mentul-receptacul, adică de finali
tate a primului. Fără acest al doilea 
element arta s-ar pierde în gol, așa 
cum s-ar pierde în gol un semnal 
emis undeva în cosmos și nereținut 
de nici un fel de instalație sau de 
nici un fel de memorie tehnică înre
gistratoare. Artistul nu poate trăi cu

.raza de difuzare a ideii poetice 
poate fi oarecum restrînsă prin ge
nul în sine. Cu mult mai frontal 
se cere pusă problema în cazul ro
manului, care este un gen de prefe
rință publică, la fel ca filmul, și cred 
că este o mare stupizenie să-ți în
chipui că faci un produs de artă, 
că faci o operă de artă cum este un 
film sau un roman, destinat pu
blicului, recurgind la încercări de 
încifrare, adică să creezi aceas
tă discordanță în propria ta artă, 
de a dori să te adresezi unui 
cerc foarte larg de spectatori și, în 
același timp, să le opui bariere arti
ficiale. Pentru că. trebuie’ să remarc, 
ideea în artă, ideea care se vrea 
comunicată și este mare, inedită, u- 
nică și profundă, poate fi, cîteodată, 
prin ea însăși criptică, încifrată, da
torită noutății ei deosebite, faptului 
că revoluționează formele de gîndire 
de pînă atunci și comunică un tip 
de creație foarte nouă și neașteptată. 
Prin aceasta, deci, de la început ea 
creează acel recul, necesar poate, 
sau care se constată in multe 
apariții inedite și valoroase sub as
pectul istoriei literare, 
urmă care se impune ; 
fel autorul trebuie el 
ajute propria idee să 
aceste bariere pe care ._ €______
însăși ideea sa ca existență ; o idee 
chiar formulată în termeni de ma- 
tematică-fizică, cum a fost a lui 
Einstein, a produs o mare reacție 
și o mare rezistentă, deși era o idee 
care putea fi demonstrată pe tablă. 
Cu atît mai mult o idee exprimată 
în formele artei, deci în forme mai 
inefabile. Interesul prim al creato
rului unei idei este, în matematică 
ca și în artă, de a o face cît mai

arta românească, de a o face ca un 
lucru organizat și ca un nucleu mo
nolit și organizat, ca o 
de un anumit, tip, perfect de
finită și, aș spune, și perfect po
litică — într-un sens foarte profund 
al politicului — este tocmai această 
capacitate de conștiință a actului 
creator, capacitatea de a gîndi asu
pra propriului tău act creator, de a-1 
integra unui tip de destin particular 
și apoi de a-1 integra unui tip de 
destin colectiv general al unei țări 
și al unei istorii întregi.

N. D. : Li se spune adesea, cu 
deosebire tinerilor scriitori, că ei 
au datoria de a continua opera îna
intașilor, de a continua o tradi
ție culturală. Dacă ar fi să răs
pundeți succint la o asemenea 
recomandare, ce ați spune ?

dar pînă la 
deci, într-un 
însusl să-și 

treacă peste 
le provoacă

N. B. : Mă puneți într-o postură 
care mi-e puțin incomodă, adică 
postura senatorului de drept sau 
a clasicului care se adresează unui 
tînăr. Eu nu invidiez această pos
tură. ‘ 1.1 1__
tinăr scriitor care întreabă 
acest sens aș putea lua întrebarea 
d-voastră ca o metaforă, adică cum 
ar fi dacă eu m-aș întreba pe mine 
însumi acest lucru ; adică, un tînăr 
scriitor ar întreba pe un altul.

Goethe, referindu-se la formele ști
inței și altor domenii care progre
sează prin adițiune, prin tradiție în 
primul rînd, adăugind mereu la ceea 
ce este cucerit anterior, neputînd 
exista în știință fără, adaosurile 
dinainte, spunea o frază de un înalt 
bun simț și intens revelatorie, afir- 
mînd că în artă lucrurile sînt puțin 
mai diferite, că arta conține în ea

Prefer să fiu eu însumi acel 
și în

@ Congresul al X-lea al partidului a definit cu pregnanță îndatorirea 
noastră, a scriitorilor, de a deveni constructori, constructori în spirit

® În dezvoltarea artei, este imposibil să existe zone de hiatus

© Fără social, în absența socialului, in afara socialului, conceptul de 
valoare în artă nu poate exista

r

® Interesul prim al creatorului unei idei este de a o face cît 
mai accesibilă

© Un artist autentic își reflectă timpul său, știe să dea expresie luptei 
și năzuințelor poporului

el însuși. Adevărul este că arta cere 
o infinită dorință de sociabilitate, de 
a exista ; și chiar fenomenul efectiv 
al transcrierii artei, în forma notelor 
muzicale, de pildă, a culorii pe pînză 
sau a cuvîntului pe hîrtie, este toc
mai impulsul fundamental de a găsi 
un receptor în afară. Deci, arta este 
tocmai o formă de exteriorizare, de 
extravertire, de ieșire din interior 
spre altceva, o formă capabilă de 
simpatie, capabilă deci de receptare, 

vrea să revin spunînd 
artă este element esen- 
la noi în țară tinerii 
vor avea de cîștigat 
se vor întoarce cu

accesibilă, rămînînd bineînțeles me
reu în cuprinsul artei, adică de a o 
didacticiza într-un fel superior.

N. D. : In continuare, aș vrea să 
discutăm despre umanism, consi
derat ca o condiție din totdeauna 
a literaturii autentice, situîndu-l, 
firește, în contextul orinduirii 
noastre socialiste.

De aceea aș 
că socialul în 
țial. Cred că 
scriitori nu 
decît dacă ____ _
toată fața spre social, ca prim ele
ment sau unic element capabil să le 
conserve tipul lor de existență parti
culară și revelatorie.

N. D. : Prin cele spuse antici
pați, într-un fel, întrebarea urmă
toare. Deci, ce loc acordați accesi
bilității, comunicabilității ?

N. B. : Evident, socialul sau socia
bilitatea în artă se leagă în primul 
rînd sau în mod direct de gradul ei 
sau formele ei capabile de a fi acce
sibile. Această problemă a accesibili
tății este o problemă complexă. Ea 
trebuie abordată cu multă atenție, 
pentru că în numele ei s-au făcut 
cîndva abuzuri de tip literar, șl a- 
ceastă problemă fiind înțeleasă gre
șit, fiind absolutizată, a fost sursa 
uneori — la unele spirite poate mai 
puțin puternice în artă — a unor 
cărți sau lucrări pe care astăzi, din 
fericire, le-am uitat.

Eu consider accesibilitatea foarte 
importantă. Mă interesează 
înalt grad accesibilitatea 
te nuanțele ei ; 
buie înțeleasă 
capacitatea 
autentică, 
un fel 
calității, 
foarte greu, e adevărat, 
ori, și în altă parte dar 
snobismul literar de toate

într-un 
în toa- 

ea cred că tre- 
sau definită drept 

crea operăi de a
reprezentativă, fără nici 
de concesie

Acesta este
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un lucru 
De multe 
și la noi, 
formele și 

de toate nivelele considera că o 
cu cît este mai criptică cu atît 
mai valoroasă.

Am avut pînă acum discuții 
meroase cu colegi de scris despre 
ideea de accesibilitate. Așa de exem
plu, despre paradoxul faptului că 
Ion Barbu, deși este un ermetic, este 
un mare poet. Eu, și atunci, și în 
acele discuții, și o spun și azi, adu- 
cînd elogiile mele lui Ion Barbu care 
este un mare poet modern român 
și care, într-adevăr, a deschis por
țile poeziei noastre pentru multe te
ritorii încă pe atunci nebănuite, afir
mam că totuși cu latura ermetică, 
cu procedura tehnică a poeziei lui, 
sînt mai puțin de acord ; sînt mai 
aproape, de pildă, să spunem de 
Arghezi, sau de Bacovia, sau de 
Blaga, care, neermetizîndu-și expre
sia, au putut transmite idei Ia fel 
de profunde și de inedite, chiar au 
putut transmite mai bine aceste idei. 
Adică, le-au transmis în straturi mai 
largi.

Voi afirma că în cazul poeziei,

artă 
este

nu-

N. B.: E adevărat că definirea 
umanismului a constituit obiect de 
discuție de atîtea ori. Societatea 
noastră, o societate socialistă, este 
o societate care are tocmai cele mai 
mari șanse de a. o aborda și de a-i 
putea găsi răspunsul cel mai potrivit

Ce înseamnă umanismul în vre
mea noastră și în tipul nostru de 
societate ? Este evident că nu po_ate 
fi vorba nici de un 
nașterii sau de un 
crescență burgheză, 
Iul lui ; trebuie să 
tip de umanism al 
nism care să poarte amprenta noas
tră. Acest lucru e foarte greu. Cum 
să poți fi om, dar să fii un anumit 
tip de om, distinct de ceilalți, de 
cei care au fost oameni înaintea ta 
și, deci, să ai această distincție, 
această personalizare și, în același 
timp, să porți și 
geografic, istoric 
trăiești ?!

Este evident o
a ieși în universalitate, această exis
tență a noastră, această capacitate a 
noastră de a produce, de a exista, 
de a fructifica în cadrul unui uma
nism de un anumit tip, necunoscut 
pînă acum, neîntîlnit, spre care se 
aspiră astăzi, acest umanism socia
list de care vorbim. Ca acest uma
nism socialist în artă să prindă con
ținut profund, stabil, temeinic, este 
nevoie de încordarea și de e- 
fortul a categorii întregi de crea
tori profund cinstiți, profund devo
tați și plini de geniu — aș spune. 
La noi, în România, astăzi cred că 
se poate constata un anumit tip de 
efort și de capacitate a acestui efort, 
adică de talente puternice, de o ener
gie capabilă să producă în această 
parte a Europei un anumit tip de 
artă perfect distinctă și individua
lizată. Pe lîngă aceasta însă, nu 
e nevoie numai de categorii largi 
sau de indivizi creatori ; pentru 
aceasta este nevoie — și insist asu
pra acestui lucru — și de un anumit 
tip de conștiință a acestui act. Adică 
nu e nevoie numai de producerea 
artei — iertați-mi expresia — nu e 
nevoie numai de creație ca act în 
sine, ci e nevoie și de capacitatea de 
conștiință a acestui act, așa cum o 
avea să zicem un Thomas Mann, un 
Camil Petrescu. în acest sens, de 
acest lucru se leagă, de fapt, și ideea 
de specific național ; iată deci : 
„umanism socialist" și „specific na
țional". două concepte care se leagă 
destul de mult între ele și care se 
cer elucidate în profunzime, 
orice caz, 
noastră de
de a reprezenta cu succes In lume

umanism al Re- 
umanism de es- 
interesant în fe- 
fie neapărat un 
nostru, un uma-

amprenta spațiului 
și moral în care

șansă a noastră de

în 
este evident că șansa 
a păși în lume sau

însăși toată istoria ei, adică fiecare 
operă de artă conține în ea toată is
toria ei, și în acest fel noi nu putem 
face o deosebire de evoluție istorică 
între opera lui Homer sau Dante, 
sau Shakespeare sau Tolstoi. într-un 
sens ele sînt egale, ele pornesc tot
deauna de la început și ajung pînă 
la sfîrșit, incluzînd întreaga istorie 
a unui sentiment sau a unei lumi, în 
ele însele. în acest sens spunea 
Goethe o frază memorabilă ; „Arta 
este în fiecare moment în punctul 
ei culminant". în acest sens înain
tașii noștri cei mari au fost în punc
tul lor culminant, indiferent că este 
vorba de un Dimitrie Cantemir, sau 
este vorba de un Heliade Rădulescu 
sau de un Eminescu, de Hașdeu sau 
de Blaga. Toți aceștia au început de 
la... început și și-au încheiat opera 
lor întreagă. Se poate însă vorbi la 
tinerii scriitori de astăzi, sau la 
orice scriitor de azi, că el poate 
trăi în intimitatea unui înaintaș al 
său — și aceasta e de dorit. în inti
mitatea sa spirituală — sau că el 
poate dori acest lucru, adică el se 
poate simți tentat profund structu
ral de a alege dintre înaintași, să 
spunem de pildă pe Macedonski și 
de a trăi foarte aproape de Mace
donski, de universul său și de ordi
nea sa spirituală. în acest sens am 
putea spune că acest tînăr scriitor 
ar alege, printre cei doi-trei prie
teni pe care îi are, încă un prieten, 
dintre cei dispăruți. Acesta este un 
fel de a continua lucrurile, un fel 
de stimă, această prietenie față de 
un înaintaș, prietenie de tipul afec
tiv structural, adică de un tip de 
alegere temperamental-structurală.

N.B. : Doriți, înțeleg, să lăr gim 
acest termen, care de obicei este 
înțeles într-un sens strict de proce
dură a creației, de articulație a in
vestigației ante-creatoare. Neîndoios 
că un artist autentic își reflectă 
timpul său ! Aceasta este o frază 
veche și întotdeauna adevărată Pe 
de altă parte este la fel de evident 
că o societate puternică, o societate 
cu rădăcini adinei în istorie, își influ
ențează artiștii care trăiesc în mijlo
cul ei. După cum este evident că <Je 
multe ori recunoaștem un timp istoric 
sau politic prin tipul de artă pe care 
l-a produs. Societatea noastră, o so
cietate perfect și clar delimitată 
din punct de vedere politic și isto
ric, cred eu că există cu multă 
putere în arta pe care o produce și 
sînt foarte mari și puternice te
meiuri — izvorîte din existența unor 
puternice talente, precum și din ori
zonturile nobile pe care le-a des
chis creatorilor Congresul al X-lea al 
partidului—să credem că ea va exista 
cu tot mai multă putere de acum îna
inte. Este greu să circumscriem a- 
cum acest lucru cu exactitate, toc
mai pentru că ne găsim în mijlocul 
acestui fenomen de mare eferves
centă. De cîțiva ani, cultura româ
nească cunoaște o mare efervescență 
creatoare, ceea ce de la început 
indică un climat superior și pronice 
al creației. Este posibil ca tocmai 
acest tip de efervescentă, acest tip 
de climat superior artistic, să-și aibă 
șl formele sale false, și formele sale 
de mimetism găunos, formele sale 
de aservire totală și snoabă. Si vreau 
să completez acum răspunsul la în
trebarea pusă în legătură cu felul în 
care noi ne putem asocia înaintași
lor noștri în spirit : noi ne putem 
asocia înaintașilor noștri în spirit 
în primul rînd prin acest tip de 
orgoliu, de conștiință demnă și o'go- 
lioasă, aș spune, a acestor mari îna
intași, cum era un Heliade sau un 
Eminescu. acest tip de orgoliu care 
respinge aservirea snoabă Ia o 
modă străină. înaintașii noștri erau 
în stare să-și închipuie propria lor 
țară sau propria lor cultură ca o 
cultură de prim rang, capabilă să 
exemplifice într-un grad înalt orice 
formă a artei, deși pe atunci era 
într-un fel chiar mai greu decît 
acum acest lucru, literatura noas
tră aflîndu-se la începuturile ei. 
Acum, mai 
putem avea această conștiință orgo
lioasă — as spune — și această con
știință orgolioasă, o dată ce a inclus 
sau a asimilat multe valori mon
diale, trebuie să facă aceasta- și în 
continuare și este bine s-o facă, dar, 
în același timp, noi trebuie să facem 
operă de eliminare rapidă și fără 
menajamente a oricărui tip de va
loare care este periferic altor cul
turi și care la noi uneori aspiră să 
devină central, a oricărui stil sau ori
cărei forme mimetice care nu co
boară pînă la conținutul unor onere. 
care nici nu au conținut. Cred că forța 
unei societăți se vede, printre altele, 
și poate într-un Ioc nu foarte Ia urmă 
și în arta pe care ea o provoacă, în 
arta căreia ea îi creează mediul de 
dezvoltare. Putem soune că societa
tea noastră este o societate toarte 
umană, în sensul că ea își poate 
crea, își poate construi cu fidelitate 
și cu grandoare chiar, oglinda în 
care să se poată reflecta.

N. D. : De la. tribuna Congre
sului al X-lea, făuritorilor artei li 
se adresa de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndemnul vi
brant de a pătrunde „în adîncul 
existenței poporului, și, înțelegind 
năzuințele sale, eforturile și lupta 
sa eroică", să înfățișeze „gran
dioasa frescă a României socia
liste".

Citind romanul' dumneavoastră 
„Francisca", deși nu propuneți un 
moment istoric riguros datat, am 
sentimentul că prin atitudinea per
sonajelor și sistemul lor relațional 
ați scris și o carte istorică (desi
gur, nu folosesc termenul în sen
sul consacrat de romanul istoric). 
Care credeți a fi momentele ce ar 
merita cu precădere atenția scrii
torului ?

Convorbiri la Consiliul

Luni dimineață au început la 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia convorbirile de lucru cu de
legația Comitetului Consultativ 
al Centralelor Sindicale din O- 
landa, condusă de J. Lanser, pre
ședintele Centralei olandeze a 
sindicatelor protestant-creștine.

Tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., a salutat prezența 
în România a delegației, repre- 
zentînd toate centralele sindicale 
din Olanda.

Din partea Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. au luat parte 
la convorbiri tovarășii Constan
tin Drăgan, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Larisa Munteanu, se
cretar al Consiliului Central al

Central al U. G. S. R.

U.G.S.R., membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. activiști sindicali.

Oaspeților le-au fost prezenta
te principalele aspecte ale dez
voltării multilaterale a Români
ei socialiste, ale organizării și 
activității interne și internațio
nale a Uniunii Generale a Sin
dicatelor, față de care membrii 
delegației au manifestat un deo
sebit interes.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit prietenesc, de cor
dialitate.

★
După-amiază, liderii sindicali 

olandezi au vizitat noile cartie
re de locuințe și monumente is
torice din Capitală.

(Agerpres)

mult ca oricînd, noi

N. D. : Cum ați defini expe
riența de viață a scriitorului 
raport cu experiența de viață 
neral umană ?

în 
ge-

N. B.: Experiența de viață este 
fucru care, declar de la început, 
poate ................ _
viață 
a-și 
ță. Nu

fi fabricat, 
este 
trăi 

este

Experiența 
capacitatea cuiva 
propria sa 

o ' "
cantitativ, simplistă, și care poate 
fi făcută Ia 
inițiativă.

Experiența 
citate nativă 
existentă, (și 
ci raportai ă 
este aproape dată ca un dat nativ

Experiența de viată trebuie să 
aibă un sistem de gîndire bine con
solidat, superior, major, profund 
original, și în cadrul acestui sistem 
de gîndire în cadrul acestei struc
turi. faptele de viață de un anumit 
tip sau de altul se încarcă atunci de 
sens existential Este evident că a- 
ceastă experiență de viată se leagă 
de ceea ce spuneam înainte, de so
cial. Socialul si experiența de viață 
sînt acte coordonatoare, sînt dimen
siuni coordonatoare ale actului de 
creație, dar ele trebuie dezgolite 
de orice formă de dogmatism și abia 
atunci vor deveni idei creatoare, 
profund vii și dinamice.

N. B.: întrebarea dumneavoastră 
este foarte interesantă și în egală 
măsură complexă. Nu întotdeauna, 
momentele care produc opere litera
re sint acelea care produc și operele 
istorice. Este evident însă că mo
mente de amploare, momente mari, 
cruciale, cum sînt cele pe care le-a 
trăit țara în această perioadă a de
venirii sale, asimilează și concen
trează orice fel de sensibilitate.

Vă refereați la „Francisca". Eu am 
dorit încă de pe vremea cînd scriam 
schițe, povestiri și piese de teatru 
să scriu un roman și nu orice fel de 
roman, ci un roman comunist. Nu 
știu, îmi faceți un compliment spu
nînd că detectați în romanul meu 
un anumit timp istoric și politic ? 
Poate fi adevărat, cred că eu însumi 
l-am scris cu această conștiință.

Adevărul, acum, este 
și tot mai evident în 
ani, este un adevăr al 
al tuturor, este adevărul 
noastre socialiste. El trebuie expri
mat de noi toți, și pentru acest ade
văr fiecare artist trebuie să litote, 
la fel cum luptă și pentru adevărul 
uneltelor sau pentru adevărul exis
tenței sale. Noi avem nu numai drep
tul, dar și datoria să ne exprimăm 
despre timpul nostru moral, și in
terior și exterior — ele uneori se 
confundă — și mai ales în momentul 
cînd țara noastră trece prin clipe de 
semnificație istorică, cum sînt cele 
de azi, artistul trebuie să fie pre
zent nu numai prin ființa sa indi
viduală și declarativă, ci prin ființa 
sa creatoare.

Acest lucru trebuie făcut fără li
niștea unei simple contemplări, cu 
un tip de eficacitate dinamică 
în prezent, cu un tip de capacitate 
și de curaj creator, de răspunderi 
mai mari ale scriitorului față de 
propria sa existență și față de pro
pria sa națiune, un răspuns clar la 
îndemnurile adresate de partid scrii
torilor.

evident, 
ultimii 
nostru, 

societății

impuls sau la proprie

un 
nu 
de- 
de

existen- 
asimilare de tip

Nicolae DRAGOȘ

de viață, această capa- 
de a-ti trăi propria ta 
ea nu poate fi izolată 
unei existente socialei

MINISTRUL DE EXTERNE 
VA FACE 0 VIZITĂ

La invitația guvernului român, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe, domnul 
Jacques Rabemananjara, va

face, între 17 și 21 septembrie 
1969, o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România.

Recepție cu prilejul 
aniversării proclamării 
independenței Braziliei
Legația Republicii Federative 

a Braziliei la București a oferit 
luni seara o recepție cu pri
lejul aniversării proclamării in
dependenței Braziliei.

Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Albescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cronica
zilei

Telegrame
Cu prilejul celei de-a XXJ-a 

aniversări a întemeierii Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a tri
mis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Demo
crate Coreene, Pak Sen Cer.

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliul Național al Femeilor 
au trimis telegrame de felicita
re organizațiilor similare din 
R.P.D. Coreeană.

Luni seara a plecat spre Bu
dapesta Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, care, la invi
tația ministrului industriei ușoa
re al Republicii Populare Un
gare, Nagy Jozsefne, va face o 
vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, printre persoanele oficia
le se afla Sandor Argyelan, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Ungariei la București.

★
Luni seara, a sosit în Capitală, 

lâ invitația" ‘Consiliului Central 
al Asociației Juriștilor din Re
publica Socialistă România, o 
delegație de juriști, membri ai 
Uniunii Juriștilor Cehi și Uniu
nii Juriștilor Slovaci, condusă de 
dr. Zdenek Kratochvil.

★
La sediul Uniunii Ziariștilor 

din Republica1 Socialistă Româ
nia a avut loc, luni la amiază, o 
adunare a ziariștilor din Capi
tală, consacrată zilei de 8 sep
tembrie, „Ziua solidarității 
internaționale a ziariștilor".

*
_ în Capitală s-au deschis Iun! 

dimineața lucrările celei de-a 
7-a Consfătuiri internaționale a 
pompierilor, la care participă 
delegații din Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Socia
listă Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Uniunea So
vietică, Republica Populară Un
gară și Republica Socialistă 
România.

în după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegațiilor au vizitat 
Muzeul pompierilor din Capi
tală

(Agerpres)

AL lll-LEA CONGRES AL ALIANȚEI 
INTERNAȚIONALE DE TURISM

(Urmare din pag. I)

me de turism internațional și a 
unor sugestii utile pentru fruc
tificarea investițiilor destinate 
valorificării potențialului turis
tic. Sîntem convinși că lucrările 
celui de-al III-lea Congres al A- 
lianței internaționale de turism 
vor răspunde acestor preocupări, 
iar soluțiile ce vor fi adoptate 
vor da un nou impuls turismu
lui internațional. Prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri 
a amintit în continuare că țara 
noastră, care dispune de un bo
gat potențial turistic, face im
portante eforturi de investiții 
nentru dezvoltarea bazei teh- 
nice-materiale a acestui sector 
de activitate, pentru ridicarea 
nivelului de confort și al calității 
serviciilor, facilitează fluxul tu
ristic intern și internațional. In 
ansamblul măsurilor privind 
dezvoltarea economică și socială 
a României și ridicarea standar
dului de viață al populației, acor
dăm în programul pentru viito
rul deceniu un loc important ex
tinderii turismului, punerii mai 
depline în valoare a tuturor zo
nelor de interes turistic ale țării 
noastre. Contactul dumneavoas
tră nemijlocit cu noile 
realități ale României socialiste, 
în toate domeniile de activitate 
economică, social-cultural-artis- 
tică, cu condițiile create turis
mului, bogățiile naturii și fol
clorului nostru, vă vor da posi
bilitatea de a cunoaște și înțe
lege mai bine preocupările și 
năzuințele noastre de progres, 
de înfăptuire a unei economii 
moderne și prospere, conformă 
cu voința, tradițiile și aspirațiile 
națiunii noastre. Animat de sen
timente de prietenie și stimă

față de toate popoarele lumî!, 
a subliniat în încheiere vorbito
rul, poporul român este interesat 
în dezvoltarea cît mai amplă a 
schimburilor turistice interna
ționale. Avem convingerea că 
cu cît popoarele se cunosc mai 
bine, cu cît are loc un schimb 
mai intens de valori materiale 
și spirituale între toate țările, 
cu atît se creează premisele mai 
trainice pentru un climat de în
țelegere și destindere, imperios 
necesar păcii și securității în 
lume.

Ședința festivă de deschidere 
s-a încheiat cu un concert oferit 
în onoarea participanților de că
tre orchestra simfonică a filar
monicii „George Enescu".

După-amiază au început dez
baterile. în cadrul primei șe
dințe, desfășurată sub președin
ția lui Gianluigi Barni, consilier 
al Touring Club Italiano, s-a dis
cutat tema „Condițiile economi
ce care determină relațiile între 
turismul individual și turismul 
organizat". Au prezentat ra
poarte dr. O. Snack, director Ia 
Direcția de studii din Oficiul 
național de turism (România) 
și prof. dr. Horst Wagenfiihr, de 
la Institutul pentru cercetarea 
economică a viitorului (R.F. a 
Germaniei). Pe marginea acestor 
rapoarte au făcut intervenții re
prezentanți ai unor organizații 
de turism din Elveția, Franța, 
R.F. a Germaniei, Portugalia și 
România.

★
Seara, în cinstea participante

lor, Al. Sobaru, președintei» 
Comitetului național român de 
organizare a congresului, 8 ofe
rit o recepție în saloanele hote
lului „Athănăe Palace".

(Agerpres)



/

scInteia marți 9 septembrie 7969
sm

POPORUL FRATE BULGAR
LA SĂRBĂTORIREA

Poporul bulgar, sărbătorește as
tăzi împlinirea unui sfert de veac 
de la acel memorabil 9 septembrie 
1944 care a marcat evenimentul is
toric al revoluției socialiste. Atunci, 
sub conducerea comuniștilor, el s-a' 
ridicat la insurecția armată, a răs
turnat dictatura monarho-fascistă și 
a instaurat puterea democrat-popu- 
lară, punînd astfel bazele unei ere 
noi în destinele patriei sale.

împărtășind bucuria poporului frate 
bulgar, față de care nutrește senti
mente de solidaritate și caldă prie
tenie, poporul român îl felicită din 
toată inima de ziua glorioasei sale 
aniversări.

Două decenii șl jumătate consti
tuie o perioadă istorică scurtă în 
viața unui | 
minat schiml 
cedent în viaț 
Eliberarea țării și victoria 
socialiste au ' '
creatoare a milioane de oameni ai 
muncii și au deschis în fața lor ca
lea largă a edificării noii orînduiri, 
a mersului înainte spre progres și 
înflorire. La jubileul de astăzi, 
poporul bulgar se prezintă cu un bi
lanț bogat de realizări — rezultat 
al eforturilor sale îndrumate și con
duse de partidul comunist. Indus
tria socialistă are astăzi rolul con
ducător în întreaga economie națio
nală ; regiuni întregi aflate odi
nioară într-o situație de stagnare e- 
conomică au ieșit din anonimat și 
s-au integrat în circuitul vieții noi, 
socialiste; au fost create ramuri 
industriale necunoscute în trecut, pe 
harta țării au apărut fabrici, uzine, 
termocentrale, șantiere.

Industrializarea socialistă a deter
minat adînci transformări în întrea
ga viață economică și socială a 
țării. în Bulgaria se realizează as
tăzi o producție industrială de 30 de 
ori mai mare decît înainte de 1939. 
în primele șase luni ale anului în 
curs a fost obținută o producție in
dustrială echivalentă cu cea a ani
lor 1953, 1954 și 1955. Apreciabile 
sporuri de producție au fost și sînl 
realizate în industria chimică, con
structoare de mașini, siderurgie, pro
ducția de energie electrică etc.

Nivelul de creștere la. care 
ajuns forțele de producție ale țării 
a permis Partidului Comunist BuL 
gar să treacă la realizarea unor noi 
sarcini privind dezvoltarea intensivă 
a economiei naționale, automatizarea 
și mecanizarea complexă a procese
lor de producție, o concentrare mai 
înaltă a industriei și agriculturii, 
perfecționarea întregului sistem de 
conducere socială.

Pulsul trepidant al muncii crea
toare se face simțit și în realizările 
agriculturii socialiste bulgare, care 
cunoaște un amplu proces de me
canizare :și dispune, de o rețea tot 
mai largă de irigații, în anii.puterii 
populare, producția agricolă globală 
a crescut de două ori. Succese im
portante au fost obținute.^ îți dezvol
tarea științei, a culturii și. artei.

Venitul național a sporit de 5 ori 
în anii socialismului, ceea ce și-a 
găsit reflectarea în creșterea con
tinuă a nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului bulgar.

Oamenii muncii din România ur
măresc cu interes și cu sentimente 
de caldă simpatie rodnica activitate 
constructivă a poporului bulgar și 
se bucură sincer de realizările sale 

i construcția socialistă. Aceste sen-
-ente sînt expresia unei prietenii 
i.nice, cu puternice tradiții în tre

cut. Secole de-a rîndul, românii și 
bulgarii au luptat animați de ace
leași idealuri și aspirații spre nea- 
tîrnare, spre afirmarea ființei lor 
naționale. în anii socialismului, 
colaborarea și întrajutorarea fră
țească, prietenia dintre cele două 
popoare au dobîndit contururi noi. 
ridieîndu-se pe o treaptă superioară

Este bine cunoscut faptul că Par
tidul Comunist Român și guvernul 
român pun în centrul politicii lor 
externe dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, militează în mod sta
tornic pentru îmbunătățirea și per
fecționarea continuă a relațiilor cu 
aceste state pe baza principiilor mar
xist-Ieniniste ale internaționalismu
lui proletar, egalității în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, întrajutorării to
vărășești.

„Partidul, guvernul șî 
nostru — arată tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român — dau o 
înaltă prețuire prieteniei și alianței 
cu Bulgaria frățească, relațiilor de 
colaborare politică, economică, cul- 
tural-ștîințifică și își exprimă hotă- 
rîrea de a acționa și în viitor pen
tru întărirea și dezvoltarea lor con
tinuă în interesul ambelor țări, al 
cauzei generale a socialismului și 
prieteniei între popoare".

O importantă contribuție la conso
lidarea relațiilor și adîncirea priete
niei dintre popoarele noastre au adus 
extinderea legăturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, schimburile de vizite 
ale conducătorilor de partid și de 
stat din țările noastre.

Cooperarea economică, schimbul 
de mărfuri dintre România și Bul
garia cunosc un curs mereu ascen
dent. O amploare tot mai mare ca
pătă relațiile de colaborare tehnică, 
științifică, culturală româno-bulgare 
Se prevede construirea în comun a 
hidrocehtralei de la Islaz-Somovit 
care va permite valorificarea poten
țialului energetic al Dunării în fo
losul ambelor țări. Dezvoltarea con
tinuă a prieteniei româno-bulgare, a 
cooperării lor multilaterale servește 
intereselor ambelor popoare, cauzei 
unității țărilor socialiste, luptei îm
potriva imperialismului, pentru pace 
în lume.

Cu prilejul sărbătoririi unul sfert 
de veac de Ia victoria revoluției so
cialiste din Bulgaria, poporul român 
transmite harnicului și talentatului 
popor bulgar un călduros salut și îi 
urează din inimă să dobîndeaScă noi 
succese în înflorirea patriei sale, în 
lupta pentru idealurile socialismului 
păcii și progresului.

popor. Dar ea a deter- 
ibări înnoitoare fără pre- 
’ ița socială a Bulgariei.

-ii și victoria revoluției 
descătușat energiile 

milioane de oameni

au

poporul
Nicolae

Sub auspiciile Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
luni după-amiază s-a desfășurat, în 
sala Teatrului U.G.S.R., adunarea 
festivă consacrată celei de-a 25-a a- 
niversări a victoriei revoluției socia
liste din Bulgaria.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae A- 
gachi, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Ion Cosma, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiului 
București, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii altor ministere, 

, instituții centrale și organizații ob
ștești, ai vieții științifice și culturale, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucureș- 
tene.

Au luat parte ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Gheorghi 
Bogdanov, atașatul militar, general- 
maior Panaiot Karakacianov, și alți 
membri ai ambasadei.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Bulgariei și României.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Ion Cosma.

Asistența a păstrat un 
reculegere în memoria 
Ho Și Min, președintele _________
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele Re
publicii Democrate Vietnam.

Despre semnificația celei de-a 25-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria a vorbit tovară
șul Ștefan Voitec.

Alături de poporul bulgar — a spus, 
printre altele, vorbitorul — sărbăto
rim unul din cele mai importante 
evenimente din îndelungata sa isto
rie — aniversarea unui sfert de veac 
de la victoria insurecției armate de 
la 9 septembrie 1944, moment de răs
cruce în viața poporului vecin șl 
prieten, în a cărui înfăptuire rolul 
esențial l-a avut Partidul Comunist 
Bulgar, care a mobilizat forțele revo
luționare și progresiste,1 întregul po
por, la luptă pentru răsturnarea re
gimului monarho-fascist și instaura
rea puterii populare.

■ Vorbitorul a amintit apoi condi
țiile istorice în care a avut loc acest 
eveniment, puternica influență pe 
care âu avut-o marile ' succese re
purtate de Uniunea Sovietică și ce
lelalte forțe din coaliția națiunilor 
unite împotriva Germaniei naziste, 
succese ce au dat noi impulsuri miș
cării de rezistență antifascistă din 
întreaga lume. în acest context, vor
bitorul a subliniat că victoria insu
recției armate de la 23 August în 
România, participarea României cu 
întregul său potențial militar, alături 
de armata sovietică, la lupta împo
triva mașinii de război hitleriste au 
exercitat o puternică înrîurire asu
pra desfășurării evenimentelor în 
întreg spațiul sud-est european, în 
desfășurarea războiului în general.

La a 25-a aniversare a victoriei 
revoluției socialiste, a spus în conti
nuare vorbitorul. Republica Populară 
Bulgaria prezintă imaginea unei țări 
în plină înflorire economică și cul
turală. înfăptuind politica Partidului 
Comunist Bulgar, poporul bulgar a 
desființat rînduielile capitaliste, a 
făurit societatea nouă — socialistă. 
25 de ani de eforturi pe tărîmul in
dustrializării, pusă la baza întregului 
progres al țării, crearea și puternica 
dezvoltare a unor astfel de ramuri 
cum sînt energetica, metalurgia, con
strucțiile de mașini, chimia, transfor
marea socialistă și modernizarea agri
culturii, dezvoltarea învățămîntului, 
culturii și științei, profundele trans
formări înfăptuite în toate domeniile 
activității sociale, sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar, au făcut 
ca R. P. Bulgaria să devină o țară 
cu o economie dinamică, cu o bogată 
viață social-culturală.

în continuare, tovarășul Ștefan 
Voiteo a spus : Ne găsim la scurtă 
vreme după sărbătorirea aniversării 
eliberării României de sub jugul 
fascist, după Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român — eve
niment istoric în viața partidului , și 
a întregului nostru popor — care, 
după o amplă și exigentă dezbatere, 
pătrunsă de spiritul înaltei responsa
bilități față de progresul patriei, de 
cauza socialismului, a adoptat pro
gramul dezvoltării multilaterale a 
țării pentru deceniul următor, a 
stabilit o orientare clară, științific 
fundamentată, a perfecționării între
gii noastre vieți economice, politice 
și sociale.

Victoriile obținute în construcția 
socialistă, în ridicarea nivelului de 
trai, în înflorirea întregii vieți mate
riale și spirituale își au izvorul în 
uriașa activitate creatoare desfășu
rată de popor., sub conducerea Par
tidului Comunist Român, factorul po
litic fundamental care asigură înain
tarea victorioasă a țării pe calea so
cialismului.

Congresul 
impunătoare 
de granit a 
găturii de nezdruncinat dintre partid 
și popor — expresie a coeziunii in
destructibile a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități, 
o vie dovadă a trăiniciei și caracte
rului ireversibil al dezvoltării socie
tății noastre socialiste.

Referindu-se la prietenia tradițio
nală, la colaborarea multilaterală și 
la legăturile de solidaritate frățească 
statornicite între partidele și popoa
rele român și bulgar, vorbitorul a a- 
rătat că aceste relații au adînci și 
trainice rădăcini istorice în lupta 
dusă pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate națională și socială, pen
tru progresul social al celor două 
țări. în împrejurări istorice vitale 
pentru destinele țărilor noastre — a 
subliniat vorbitorul - popoarele ro
mân și bulgar au luptat alături, în

moment de 
tovarășului 
Comitetului

al X-lea a constituit o 
manifestare a unității 

partidului nostru, a le-
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scriind pagini glorioase în cronica 
prieteniei lor, ca în războiul de ne- 
atîrnare din anii 1877—1878, cînd pe 
cîmpul de bătălie au luptat cu ero
ism și s-au jertfit împreună pentru 
cucerirea independenței de stat ostași 

- români, ruși și patrioți bulgari.
Pe pămîntul României au găsit a- 

dăpost și sprijin frățesc, și-au putut 
desfășura nobila activitate patriotică 
și revoluționară pusă în slujba eli
berării naționale a Bulgariei marii 
patrioți și revoluționari Hristo Bo
tev, Rakovski, Karavelov, Levski șl 
alți luptători de frunte pentru cauza 
libertății poporului vecin.

Legăturile de solidaritate dintre 
forțele sociale și politice progresiste 
din țările noastre au fost duse mai 
departe de mișcarea muncitorească 
și socialistă, de Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar 
în lupta lor eroică împotriva exploa
tării capitaliste, pentru zdrobirea do
minației fasciste.

După cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare, în condițiile 
construirii socialismului în România 
și Bulgaria, prietenia tradițională ro
mâno-bulgară s-a ridicat pe o treap
tă superioară și a căpătat un conți
nut nou, fiind întemeiată pe comu
nitatea noii orînduiri sociale, a ideo
logiei marxist-Ieniniste, pe țelurile 
luptei pentru triumful comunismului 
și păcii.

Victoria socialismului în cele două 
țări, realizările obținute în econo
mie, știință și cultură au dat noi 
dimensiuni și valențe relațiilor de 
prietenie și alianță dintre popoarele 
român și bulgar.

An de an, pe măsura creșterii po
tențialului economic, tehnico-științific 
și cultural din cele două țâri, rela
țiile româno-bulgare au marcat o 
continuă dezvoltare. După ce a men
ționat date privind amplificarea re
lațiilor comerciale, vorbitorul a ară
tat că s-au dezvoltat, de asemenea, 
relațiile româno-bulgare în domeniul 
cooperării economice și tehnico-știin
țifice.

Rezultate pozitive au fost obținute 
în domeniul relațiilor științifice, cul
turale și artistice. Partidul nostru a- 
cordă o mare importanță schimbului 
de păreri, informații și experiență în
tre partidele frățești, atît în proble
me ale construcției socialismului, cît 
și în probleme internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Prietenia și colaborarea strînsă 
dintre cele două țări și cele două 
partide — a subliniat vorbitorul — 
se. dezvoltă pe baza principiilor de 
nezdruncinat ale marxism-leninismu- 
lui,- internaționalismului socialist, ale 

''cooperării și întrajutorării 1 tovără- 
.. șești, a principiilor și. normelor de 

relații dintre statele socialiste, aceas- 
tă: cbrespunzînd intereselor funda
mentale ale popoarelor român și bul
gar, cauzei întăririi unității țărilor 
sociâliste, a forțelor progresului și 
păcii în lume

Amintind că în opera de edificare 
a orînduirii socialiste în țara noas
tră, Partidul Comunist Român por
nește de la conștiința responsabilită
ții față de poporul român care i-a 
încredințat destinele sale istorice, cît 
și față de clasa muncitoare interna
țională și cauza socialismului în 
lume, vorbitorul a spus : în politica 
generală a Partidului Comunist Ro
mân, în întreaga activitate pe plan 
extern a României socialiste, unul 
din principiile fundamentale care își 
găsește o aplicare consecventă îl con
stituie principiul solidarității inter
naționaliste cu toate țările socialiste, 
cu partidele comuniste și muncito
rești, cu forțele mondiale ale clasej 
muncitoare, cu lupta revoluționară 
din întreaga lume.

Tovarășul Ștefan Voitec a amintit 
contribuția adusă de România în 
dezvoltarea relațiilor de cooperare 
multilaterală cu țările membre ale 
C.A.E.R. și cu celelalte țări socialis
te, precum și la colaborarea politico- 
militară în cadrul Organizației Trata
tului de la Varșovia, dorința de a 
dezvolta relații de colaborare pe plan 
economic, politic, cultural și tehnico- 
științific cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor social-politică, prin
cipiile care stau la baza politicii ex-
terne a țării noastre, 

în continuare, vorbitorul 
mat solidaritatea poporului 
popoarele care luptă pentru cucerirea 
și întărirea independenței naționale, 
împotriva imperialismului, solidarita
tea cu poporul vietnamez în lupta sa 
pentru libertate și independență na
țională, a amintit poziția României 
față de evoluția situației în Orientul 
Apropiat, importanța deosebită pe 
care țara noastră o acordă proble
mei securității europene. ,

Țara noastră — ,a arătat tovarășul 
Ștefan Voitec — acționează neabătut 
pentru transpunerea în practică a 
principiilor și propunerilor formula
te în Declarația de la București din 
1966 și în Apelul de la Budapesta din 
acest an ale țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia,- se pronunță 
pentru organizarea unei conferințe a 
statelor europene și a altor acțiuni 
care să contribuie la realizarea aces
tui deziderat fundamental al po
poarelor din Europa. Este în Intere-

a reat'ir- 
român cu

sul păcii și securității să se între- 
p/indă măsuri concrete care să ducă 
la desființarea blocurilor militare, 
la lichidarea bazelor militare străine, 
să se retragă toate trupele în limitele 
granițelor naționale, "să se renunțe la 
orice demonstrații de forță, care nu 
fac decît să mențină și să înrăută
țească atmosfera de neîncredere In 
viața politică internațională.

Pentru abordarea într-un spirit 
realist și constructiv a problemei 
securității europene, România consi
deră necesar să se pornească de la 
realitățile create după cel de-al doi
lea război mondial și, în primul rînd, 
de la recunoașterea celor două state 
germane, a granițelor existente, in
clusiv a graniței Oder-Neisse. O con
tribuție însemnată la consolidarea 
păcii în Europa poate aduce statorni
cirea unor relații de colaborare și 
înțelegere între .toate țările din Bal
cani — țel pentru care România a 
militat și va acționa în continuare 
eu perseverență

Ca detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, animat dintotdeauna de profunde 
sentimente internaționaliste, partidul 
nostru comunist acționează consec
vent pentru refacerea și întărirea u- 
nității mișcării comuniste și munci
torești internaționale, dezvoltă legă
turi de colaborare și prietenie cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, militează activ pentru unirea 
tuturor forțelor revoluționare, pro
gresiste șl democratice în lupta îm
potriva imperialismului, pentru de
mocrație și progres social.

In încheiere, tovarășul Ștefan Voi
tec a spus : Sărbătorind astăzi, ală
turi de poporul bulgar, cea de-a 
XXV-a aniversare a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria, ne expri
măm convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare frățească dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria se vor 
dezvolta și întări spre binele am
belor noastre popoare, în interesul 
unității țărilor socialiste, al întăririi 
sistemului socialist mondial, al cauzei 
progresului și păcii în lume

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Gheorgiii Bogdanov, care, după ce a 
mulțumit tuturor celor prezenți și 
personal tovarășului Ștefan Voitec 
pentru cuvintele frumoase și senti
mentele exprimate față de poporul 
bulgar, a spus, printre altele : Acest 
sfert de veac care s-a scurs de la 
victoria revoluției socialiste este cea 
mai dinamică și cea mai rodnică pe
rioadă din întreaga istorie de 13 se
cole a Bulgariei. Cucerirea și -menți
nerea independenței noastre naționa
le, succesul multilateral și realizările 
obținute de poporul nostru se dăto- 
resc muncii și luptei Iul îndîrjite și 
însuflețite, colaborării frățești cu. 
toate țările socialiste și, în primul 
rînd, prieteniei noastre cu Uniunea 
Sovietică. Poporul nostru apreciază 
că fără colaborarea multilaterală 
crescîndă și ajutorul reciproc dintre 
țările membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc și ale Tratatu
lui de la Varșovia, Republica Popu
lară Bulgaria n-ar fi putut învinge 
greutățile legate de rămînerea ei în 
urmă în trecut și să asigure dezvolta
rea sa progresivă. Iată de ce la baza 
politicii noastre externe stau priete
nia cu țările comunității socialiste, 
principiile internaționalismului prole
tar, prietenia cu toate popoarele lu
mii, lupta hotărîtă împotriva forțelor 
imperialiste.

Un prinos adus eforturilor de con
solidare a păcii în lume și una din 
problemele centrale ale politicii ex
terne a Bulgariei — a arătat în con
tinuare vorbitorul — este menține
rea și întărirea păcii și a relațiilor 
de bună vecinătate în Balcani. Con
strucția socialismului în Republica 
Populară Bulgaria și în Republica 
Socialistă România, sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar și Parti
dului Comunist Român, a dat un nou 
conținut, socialist, relațiilor între ță
rile noastre. Bulgaria dă o înalță 
prețuire dezvoltării colaborării multi
laterale intre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă Ro
mânia. Dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor multilaterale și colaborării 
dintre Bulgaria și România va con
tribui și mai mult la edificarea so
cialismului în cele două țări, la ci
mentarea comunității socialiste mon
diale, la victoria socialismului și pă
cii în lume. Poporul bulgar urmă
rește cu atenție construcția socialis
mului în Republica Socialistă Româ
nia.

Animați de aceste sentimente fră
țești, în ziua aniversării noastre ju
biliare — a spus în încheiere amba
sadorul Gheorghi Bogdanov — oa
menii muncii din Bulgaria împăr
tășesc din toată inima bucuria po
porului frate român pentru succesele 
pe care le-a obținut în construcția 
socialismului. Prietenia noastră, ale 
cărei rădăcini sînt adinei și vitale, 
are, fără îndoială, un viitor luminos 
și fericit.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un film artistic, producție a 
studiourilor cinematografice din Bul
garia.

(Agerpres)
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Raportul tovarășului Todor Jivkov
SOFIA 8 (Agerpres). — Luni a a- 

vut loc la Sofia ședința festivă a 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, a Prezidiului Adună
rii Populare, a Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C.B. și a Sfatului popu
lar din Sofia cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria. La ședință au 
fost prezente delegații din țări so
cialiste și din alte țări. Delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România este con
dusă de tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Ședința festivă a fost deschisă de 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat, ra
portul intitulat „Un sfert de veac pe 
calea socialismului". Vorbitorul s-a 
ocupat pe larg de profundele trans
formări care s-au produs în viața ță
rii și de realizările obținute de po
porul bulgar în cei 25 de ani de 
construcție socialistă. Bulgaria de as
tăzi și Bulgaria de acum 25 de ani
— a spus vorbitorul — nu se asea
mănă în nici un domeniu al vieții 
sociale. în prezent, agricultura so
cialistă dispune de fonduri de pro
ducție în valoare de 3 800 000 000 leva
— o puternică bază materială de 
producție, creată în întregime în anii 
construcției socialiste. Investițiile ca
pitale în agricultură cresc an de an. 
Numai în anul acesta ele vor depăși 
500 000 000 leva. Pe ogoarele coope
rativelor lucrează peste 84 000 trac
toare și peste 15 000 combine. în agri
cultură lucrează 36 000 de specialiști, 
funcționează 27 de institute de cerce
tări științifice și 28 de stațiuni ex
perimentale. Suprafețele irigate s-au 
extins la circa un milion hectare. 
Productivitatea muncii în agricultură 
a crescut de aproape patru ori, Iar 
producția agricolă globală de peste 
două ori.

Referindu-se la schimbările care 
s-ay produs în domeniul dezvoltării 
industriale, vorbitorul a amintit des
pre producția industrială a țării în 
perioada dinainte de război. Ceea ce 
a reprezentat Bulgaria burgheză ca 
stat industrial, dacă se poate vorbi 
în general de un potențial industrial 
bulgar, se poate constata din faptul 
că în anul 1939 se produceau 42 kWh 
energie electrică pe locuitor, con
strucțiile de mașini aprovizionau țara .. 
cu 9 batoze, '60'vagonete, 15 cazane 
industriale cu aburi, în timp ce me
talurgia furniza 6 000 tone de oțel 
și se dxtrăgeau .3 kg minereuțde fier 
pe locuitor.

Vorbitorul a relevat în continuare 
succesele obținute in domeniul in
dustriei în anii construcției socialis
te. începind cu cel de-al V-lea Con
gres al P.C. Bulgar, industrializarea 
socialistă a devenit direcția princi
pală a dezvoltării economiei națio
nale. în anul 1968 în R. P. Bulgaria 
au fost produse 15 451 000 000 kWh e- 
nergie electrică. Paralel, a fost creată 
și o bază de materii prime pentru 
industrie și agricultură. în 1968, în 
R. P. Bulgaria au fost extrase 
2 645 000 tone minereu de fier, 
7 402 000 tone minereu de cupru, a- 
proape 31 milioane tone cărbune.

Referindu-se la succesele obținute 
tn dezvoltarea metalurgiei, raporto
rul a arătat că, în anul 1968 R. P. 
Bulgaria a produs 1 461 000 tone oțel, 
peste 1 milion tone fontă, 1 028 000 
tone laminate, peste 36 000 tone 
plumb, circa 75 000 tone zinc. Am 
început dezvoltarea construcției de 
mașini aproape de Ia zero, a arătat 
T. Jivkov, dar, situînd-o în centrul 
atenției,, am ajuns să producem as
tăzi • un bogat sortiment de mașini, 
în prezent ne-am propus să ridi
căm nivelul tehnic al producției in
dustriei constructoare de mașini în 
conformitate cu cerințele actuale. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la realizările obținute în domeniul 
creării 
derne.

Este 
ție nu

unei industrii chimice ®o-

Recepție

ambasadorul
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Gheorghi Bog
danov, a oferit luni seara o recepție 
cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste din 
Bulgaria

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., [lie Verdeț. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Stefan Voitec. 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C al P.C.R , președintele Marii 
Adunări Naționale. Dumitru Popa, 

' membru supleant al Comitetului Exe-

R. P. Bulgaria
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretat 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Capi
talei, Mihai Marinescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat, miniștri, re
prezentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine

Au participat șefi ai misiunilor dl- 
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

4r
Cu aceeași ocazie, ambasadorul Re

publicii Pdpulare Bulgaria a vorbit 
la posturile noastre de televiziune.

(Agerpres)
i

sâ se facă o compara- 
... ____  între Bulgaria burghe
ză și Bulgaria contemporană i ritmu
rile de dezvoltare din țara noastră 
sînt de așa natură îneît devine difi
cilă chiar și o comparație cu dece
niul precedent. Astfel, în primul se
mestru al andlui curent, volumul pro
ducției este egal cu cel al anilor 
1953, 1954 și, 1955 luați la un loc. Dacă 
în primul cincinal 1 la sută din spo
rul venitului național însemna 
18 400 000 leva, tn cel de-al cincilea 
cincinal acest procentaj reprezintă a- 
proximativ 80 milioane leva. Venitul 
național a crescut în perioada 1953— 
1968 de aproape trei ori.

în continuare, Todor Jivkov a 
vorbit despre unitatea social-econo- 
mică și ideologică a poporului bul
gar, despre dezvoltarea democrației 
socialiste în R.P. Bulgaria.

Referindu-se la politica externă 
promovată de R.P. Bulgaria în ulti
mii 25 de ani, vorbitorul a subliniat 
că aceasta este îndreptată spre con
solidarea pozițiilor socialismului, 
menținerea și consolidarea păcii în 
lume, este o politică a relațiilor de 

' bună vecinătate și colaborare în Bal
cani, de coexistență pașnică între 
statele cu sisteme sociale diferite. 
La baza politicii externe a Bulgariei 
se află consolidarea multilaterală și 
dezvoltarea relațiilor .cu țările 
cialiste frățești și în primul rînd 
Uniunea Sovietică

în ceea ce privește relațiile cu ță
rile în curs de dezvoltare — a spus 
tn continuare vorbitorul — Bulgaria 
promovează o politică de sprijinire 
multilaterală a țărilor care luptă 
pentru independență națională, pen
tru consolidarea economiei, și pentru 
calea necapitalistă de dezvoltare.

Sîntem împotriva amestecului vre
unei țări în treburile interne ale 
altei țări Dar nu ascundem simpa
tia noastră călduroasă față de luptă
torii pentru eliberarea națională și 
socială, pentru că ei sînt tovarășii și 
frații noștri în marea luptă a ome
nirii pentru pace, libertate și pro
gres.

O importanță deosebită pentru noi, 
a arătat raportorul, o prezintă situa
ția din Peninsula Balcanică, relațiile 
cu țările vecine R.P Bulgaria pro
movează de 25 de ani o politică de co
laborare și bună vecinătate în Bal
cani. Această politică nu este un

dificil 
numai

a8'de

so- 
cu

rezultat al unor elemente de conjunc
tură, nu este expresia unei slăbiciuni. 
Bulgaria nu a fost niciodată atît de 
puternică pe plan politic, economic 
și militar, niciodată nu a avut vecini 
atît de puternici și de credincioși. 
Dar Bulgaria este o țară socialistă 
și atît interesele ei naționale, cît și 
interesele sistemului socialist și ale 
mișcării comuniste internaționale și 
de eliberare națională îi impun ne
cesitatea de a promova o politică 
de pace, de bună vecinătate și de cola
borare în Balcani, o politică care co
respunde pe deplin intereselor car
dinale ale tuturor popoarelor balca
nice. Vom depune și pe viitor toate 
eforturile și vom sprijini orice

inițiativă în interesul dezvoltării re
lațiilor de bună vecinătate și cola
borare pașnică, consolidării priete
niei și ajutorului reciproc între ță
rile socialiste și popoarele din Bal
cani. Vorbitorul a subliniat că R. P. 
Bulgaria întreține relații diplomatice 
cu 80 de țări din toate regiunile lu
mii și relații comerciale cu 111 țări, 
aducîndu-și contribuția la cauza în
tăririi păcii în întreaga lume, a dez
voltării colaborării între popoare.

Raportorul a evidențiat hotărîrea 
P.C. Bulgar de a-și aduce și' pe viitor 
contribuția la consolidarea mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, a frontului antiimperialist 
mondial.

Cuvîntarea tovarășului llosif Banc
îmi revine plăcuta misiune de a vă 

transmite din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, a întregului popor 
român, dumneavoastră și prin dum
neavoastră tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii bulgari, cele mai 
cordiale felicitări cu ocazia măreței 
sărbători naționale — a 25-a aniver
sare a insurecției populare de la 9 
septembrie 1944, a victoriei revoluției 
socialiste.

Răsturnarea dictaturii monarho- 
fasciste și instaurarea puterii popu
lare — a spus în continuare tova
rășul Iosif Bano — înfăptuite acum 
un sfert de secol de forțele revolu
ționare și patriotice organizate și 

. conduse de Partidul Comunist Bul
gar, în condițiile victoriilor strălucite 
repurtate de armatele Uniunii Sovie
tice, care a adus contribuția primor
dială la înfrîngetea fascismului, con
stituie cea mai luminoasă pagină din 
istoria Bulgariei, începutul unei vieți 
noi pentru poporul bulgar.

în raportul prezentat de tovarășul 
Todor Jivkov au fost înfățișate am
plele transformări revoluționare pe
trecute în acești 25 de ani în econo
mie, în viața socială, în cultură, mo
dificările profunde săvîrșite în via
ța poporului bulgar în anii socialis
mului. Succesele remarcabile dobîn- 
dite în acest răstimp — a spus vorbi
torul — sînt o mărturie vie a capaci
tății creatoare a oamenilor muncii, 
care și-au consacrat, sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar, energii
le și.» talentul, dor cauzei înfloririi pa
triei socialiste.

Poporul român se bucură de reali- 
"zările obținute de oamenii muncii 
bulgari în construcția socialistă ca 
de propriile sale succese, considerînd 
că întărirea fiecărei țări socialiste 
contribuie la creșterea forței între
gului sistem socialist, a influenței so
cialismului în lume.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la succesele deosebit de valoroase 
obținute de poporul român în acest 
an, în întîmpinarea celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și a celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării României, sărbăto
rită cu entuziasm în ziua de 23 Au
gust. Tovarășul Iosif Banc a făcut o 
prezentare a directivelor elaborate de 
Congresul P.C.R. cu privire la dez
voltarea economică și social-pohtică 
a României în următorii ani. 
ce a făcut o trecere în revistă

După 
a po-

*

SOFIA 8 — Corespondentul 
pres, Gh. leva, transmite : La 8 sep
tembrie, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a depus coroane de flori la Mauso
leul lui Gheorghi Dimitrov și la 
Monumentul din Solia al ostașilor so
vietici căzuți în lupta împotriva fas
cismului

Au depus coroane de flori și cele
lalte delegații participante la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 25-a 
aniversare a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria

Ager-

liticii externe promovate de Parti
dul Comunist Român și guvernul 
României, evidențiind principiile care 
stau la baza acestei politici externe, 
tovarășul Iosif Banc a spus în con
tinuare :

Prietenia dintre popoarele român 
și bulgar s-a făurit de-a lungul se
colelor, într-o luptă dîrză pentru păs
trarea și apărarea ființei lor națio
nale. Singele vărsat de ostașii români 
și voluntarii bulgari, alături de os
tașii ruși, pe cîmpurile de luptă de 
la Plevna', Grivița și Smîrdan, pen
tru cucerirea independenței și scutu
rarea jugului străin, a pecetluit pe 
veci această prietenie. Bogate și mul
tilaterale au fost și legăturile între 
mișcările muncitorești și socialiste 
din Cele 
prilejuri s-a manifestat solidaritatea 
internaționalistă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar. în anii construcției socialiste, 
prietenia româno-bulgară s-a adîncit 
și mai mult, a căpătat un nou și bo
gat conținut.

Partidul Comunist Român, guvernul 
țării noastre dau o înaltă apreciere 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
cu Partidul, Comunist Bulgar și Re
publica Populară Bulgaria, acționează 
pentru dezvoltarea colaborării econo
mice, tehnico-științifice, culturale, a 
schimburilor de experiență dintre 
partidele și țările noastre. După cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„întărirea și lărgirea continuă a prie
teniei și colaborării frățești dintre 
România și Bulgaria constituie o con
tribuție activă la cauza dezvoltării 
prieteniei și unității țărilor socialis
te, :1a întărirea forțelor socialismului 
în întreaga lume".

Cuvîntarea șefului delegației ro
mâne, tovarășul Iosif Banc, a fost pri
mită cu puternice aplauze de parti- 
cipanții la ședința festivă.

★
La ședința festivă au rostit cuvfn- 

tări de salut șefii delegațiilor din 
U.R.S.S. • — N Podgornîi, R.A.U. - 
Kemal Ramzei Stino, R. D. Germană 
— H Matern, India — I. C. Gudjral, 
Irak — Saadun Ghidan, R.P.D. Core
eană — Li Den Ok, Cuba — Aldo 
Santamaria. Mongolia — S. Luvsan, 
Polonia — M. Moczar, Siria 
Murad, Sudan — Osman Abul 
Hasim, Ungaria — A. Apro, 
slovacia — Oldrich Cernik și 
slavia — Mika Șpiliak.®

*
La depuneri au asistat Todor Jiv

kov, Gniorghi Traikov și alți con
ducători de partid și de stat bulgari, 
oameni ai muncii.

★
Conducătorul delegației de partid 

și guvernamentale române, Iosif 
Banc, a avut luni după-amiază con
vorbiri cu Ivan Prîmov, secretar al 
C.C. al P.C.B La convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au luat parte Konstan
tin Popov, membru al Comisiei Cen
trale de Control și Revizie a Parti
dului Comunist Bulgar, ministrul e- 
nergeticii și al combustibilului, pre
cum și Nicolae Blejan, ambasadorul 
României la Sofia.

două țări ; în numeroase

Telegrame
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Bulgaria — a 
XXV-a aniversare a victoriei revolu
ției socialiste — președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România. Ștefan Voitec, a tri
mis o telegramă de felicitare preșe
dintelui Biroului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria, aca
demician Sava GanovskL

★
Ministru! afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria. Ivan

- H. 
Gavin 
Ceho- 
lugo-

de-a XXV-a ani- 
revoluției socia- 

Consiliul Central

Bașev, cu ocazia celei de-a XXV-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria.

★
Cu prilejul celei 

verSări a victoriei 
liste din Bulgaria,
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Co
mitetul național pentru apărarea pă
cii și Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea ău adresat 
telegrame de felicitare organizațiilor 
similare din Republica Populară 
Bulgaria.

Plecarea în R.P. Bulgaria a unor 
delegații locale de partid și de stat

La Invitația unor coțnitete de 
partid și sfaturi populare locale, 
luni au plecat în Republica Populară 
Bulgaria delegații formate din repre- ' 
zentanți ai organelor locale de partid

și de stat din țara noastră, pentru a 
participa la manifestările prilejuite 
de aniversarea a 25 de ani de la 
victoria revoluției socialiste în Bul
garia

Alte manifestări
Luni la amiază s-a deschis în Ca

pitală Expoziția de carte și,.realizări 
în domeniul construcțiilor din R. P 
Bulgaria, organizată de Comitetul 
de Stat p“ntru Cultură și Artă cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
revoluției socialiste din Bulgaria.

La deschiderea expoziției au fost 
de față Vasile Dinu, vicepreședinte 
al C.SC.A.. Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, directori 
de edituri, oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R P Bulgaria ia 
București, membri ai ambasadei, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați în România, atașați culturali și 
de presă, corespondenți ai presei 
străine.

■A1

Luni după-amiază a avut loc în 
Capitală, în sala de conferințe din 
str Biserica Amzei, simpozionul 
„Confluențe culturale bulgare", or
ganizat de Universitatea populară 
București, cu ocazia împlinirii a 25 
de ani de la revoluția socialistă din 
Bulgaria.



viața internațională

hanoi SOSIREA delegației
DE PARTID Șl DE STAT 

A REPUBLICII SOCIAEISTE ROMANIA

LA FUNERALIILE

A 21-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII 

R.P.D. COREENE

Adunarea festivă 
de la Phenian

1

închiderea

Tirgului

'1

I

Mitinguri de doliu în țară

HANOI 8 — Trimisul special 
Agerpres A. Ionescu transmite : 
Luni după-amiază a sosit la Hanoi 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, care 
va participa la funeraliile preșe
dintelui Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Republicii 
Democrate 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 Miniștri, 
conducătorul delegației, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Peterfi, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și Constantin Bă- 
beanu, ambasadorul României la 
Hanoi.

La aeroportul Gia Lam, delega
ția română a fost întîmpinată de

tovarășii Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, președintele Consiliului de 
Miniștri, Le Duc Tho, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
Tran Danh Tuyen, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ministru pentru proble
mele industriei de pe lingă Con
siliul de Miniștri. Erau prezenți 
ambasadorul României la Hanoi și 
membri ai ambasadei. Garda mili
tară aliniată la aeroport a dăt o- 
norul. Conducătorul delegației ro
mâne s-a oprit și s-a înclinat în 
fața drapelului de stat îndoliat al 
R. D. Vietnam. Tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a exprimat, la 
sosire, premierului Fam Van Dong 
sincere și profunde condoleanțe 
pentru greaua pierdere suferită de 
poporul vietnamez prin încetarea 
din viață a președintelui Ho Și Min.

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o adunare festi
vă cu prilejul celei de-a 21-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Au luat parte conducători de par
tid și de stat, participanți la lupta 
armată de eliberare, oameni ai mun
cii, reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, generali și ofițeri, oameni de 
cultură și artă, ziariști. Au participat; 
de asemenea, reprezentanți ai- corpu
lui diplomatic acreditați Ia Phenian, 
precum și delegații de peste hotare.

Kim Ir, prim-vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Core
ene, a prezentat un raport în cadrul 
căruia a subliniat că crearea R.P.D. 
Coreene este o mare cucerire revo
luționară a poporului coreean, ob
ținută în lupta îndelungată și perse
verentă pentru independența națio
nală și puterea populară. După ce a 
trecut în revistă etapele principale 
ale luptei de consolidare a puterii 
populare, raportorul a arătat că în 
prezent R.P.D. Coreeană înflorește 
și se dezvoltă ca stat socialist, îmbu
nătățește continuu condițiile de trai 
ale populației. în cei 21 de ani de

existență, sub conducerea partidului 
și guvernului, în țară au fost Obținu
te progrese remarcabile în toate do
meniile.

în continuare, Kim Ir s-a referit la 
lupta patriotică a poporului sud-co- 
reean, arătînd că pentru a se pune 
capăt situației din Coreea de sud 
este necesară în primul rînd eva
cuarea trupelor de ocupație și un'- 
ficarea patriei divizate. în numele 
Partidului Muncii din Coreea, al gu
vernului și al întregului popor al 
R.P.D. Coreene, el a exprimat solida
ritatea de luptă cu patrioții sud- 
coreeni.

*
Cu prilejul celei de-a 21-a aniver

sări a creării R.P.D. Coreene. în 
Sala Congreselor „Mansude" a avut 
loc o recepție la care au participat 
conducători ai partidului și guvernu
lui, în frunte cu Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, reprezentanți ai. organizațiilor 
de masă, oaspeți de peste hotare, 
membri ai corpului diplomatic.

LA CATAFALCUL
LUI HO Șl MIN

HANOI 8 — Trimișii speciali A- 
gerpres Ion Gălățeanu și Adrian 
Ionescu transmit : Tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Ștefan Peterfi și ambasadorul 
Constantin Băbeanu au depus luni 
seară o coroană de flori la catafalcul 
lui Ho Și Min. Delegația română de 
partid și de stat a lost însoțită de 
Tran Danh Tuyen, membru supleănt 
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
ministru pentru problemele indus
triei, Hoang Van Tien, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Membrii delegației țării noastre pă
trund în sală, aducînd cu ei mesajul 
de profundă compasiune al poporului 
român, omagiul său memoriei preșe
dintelui Ho Și Min. Pe panglica co
roanei era scris : „Din partea dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România1*.

în fața catafalcului ilustrului dis
părut, membrii delegației române păs
trează un moment de reculegere. Ră
sună acordurile imnului eroilor viet
namezi — „Chieu Hon Tu Si".

După ceremonie, membrii delega
ției române au înscris în cartea de 
condoleanțe : „Delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Ro
mânia exprimă cea mai adîncă com
pasiune, sincere și profunde condo
leanțe din partea C.C. al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de 
Stat și Consiliitlui de Miniștri, a to
varășului Nicolăe Ceaușescu personal, 
din partea întregului popor român, 
pentru greaua pierdere a președintelui 
Ho Și Min.

Partidul comunist, întregul popor 
român cinstesc în persoana lui Ho Și 
Min pe marele conducător de partid 
și de stat, care a slujit cu pasiune 
și devotament nemărginit interesele 
vitale ale poporului din rîndurile că
ruia s-a născut, lupta pentru înlă
turarea robiei coloniale, rezistența 
eroică împotriva agresiunii _ imperia
liste, cauza făuririi unei vieți dem
ne, libere, independente și fericite 
pentru acest popor. Ho Și Min, mi
litant remarcabil și lider de seamă 
șl mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al mișcării de elibera
re națională și socială, a îmbinat strîns 
patriotismul cu internaționalismul 
proletar, a luptat neobosit împotriva

oricărei forme de asuprire și opri
mare, pentru apărarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, pentru cauza unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste iubitoare de pace.

în inima și conștiința oamenilor 
muncii din patria noastră Ho Și Min 
va trăi mereu ca un prieten sincer, 
constant al poporului român.

Delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România aduce 
în aceste clipe solemne un îndurerat 
și ultim omagiu prietenului și tovară
șului Ho Și Min, exprimă deplina so
lidaritate a partidului comunist, a 
guvernului și întregului popor român 
cu cauza dreaptă și nobilă a poporului 
frate vietnamez".

★
Marea , sală a palatului Ba Dinh, 

unde se află catafalcul, este în aceste 
zile locul de pelerinaj a sute și sute 
de mii de vietnamezi, precum și a 
numeroase delegații străine.

în jurul sicriului de cristal în care 
se află corpul neînsuflețit al preșe
dintelui Ho Și Min au făcut de gardă 
tovarășii : Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R.D. Vietnam, 
Fam Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Viet
nam, Le Duc Tho, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepremier, 
ministru al afacerilor externe, Le 
Van Luong, secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam.

Ostași din toate armele fac de 
strajă la catafalc. De o parte și de 
alta a steagurilor de partid și de 
stat ce străjuiesc catafalcul sînt în
scrise cuvinte emoționante ce dau 
glas sentimentelor poporului vietna
mez adînc îndurerat: „Veșnică re
cunoștință marelui nostru președinte 
Ho Și Min" ; „Te regretăm profund, 
stimatul nostru președinte Ho Și 
Min".

Plecarea din Cehoslovacia 
a ministrului comerțului 9 

exterior al României
BRNO 8 — Corespondentul Ager

pres E. Ipnescu transmite : La Brno 
au continuat luni discuțiile dintre 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, și Jan Tabacek, ministrul 
comerțului exterior al Cehoslovaciei. 
Au fost discutate în special proble
me privind cooperarea și colaborarea 
economică dintre cele două țări.

Luni seara, ministrul comerțului 
exterior al României a părăsit Ceho
slovacia îndreptîndu-se spre patrie.

Vizita la Bonn 
a lui G. Pompidou

BONN 8 — Corespondentul Ager
pres M. Moarcăș transmite : Luni 
după-amiază a sosit la Bonn, într-o 
vizită oficială, președintele Franței, 
Georges Pompidou. Președintele 
francez este însoțit de primul-minis- 
tru, Chaban-Delmas, de ministrul de 
externe, Maurice Schumann, și de 
ministrul industriei și pentru proble
mele cercetării științifice, Ortoli. 
Prezența franceză la nivel înalt în 
capitala R. F. a Germaniei este viu 
comentată în presă. Ziarul „Die 
Welt" sublinia că, înainte de toate, 
această vizită are un caracter eco
nomic.

de la Leipzig
LEIPZIG 8 (Agerpres). — Du

minică și-a închis porțile Tîrgul 
internațional de toamnă de la 
Leipzig, la care au participat 
6 500 de firme și întreprinderi 
din 55 de țări ale lumii. în de
curs de două săptămîni, pavilioa
nele tîrgului au fost vizitate de 
peste 250 000 de persoane din 
R. D. Germană și din alte țări.

Țara noastră a prezentat la 
actuala ediție a tîrgului un pavi
lion organizat de 10 întreprinderi 
de comerț exterior, care au ex
pus produse chimice, mașini pen
tru prelucrarea lemnului, mij
loace de transport, mobilă și al
tele. Pavilionul românesc a fost 
vizitat de un numeros public, de 
oameni de afaceri, economiști, 

. precum și de Isabelle Heissner, 
adjunct al ministrului pentru pro
bleme economice externe al 
R.D.G., de Walter Bohme, prim- 
locțiitor al ministrului construc
țiilor de mijloace de transport și 
mașini de prelucrare. Oaspeții au 
avut convorbiri cu Victor Io
nescu, președintele Camerei de 
comerț a Republicii Socialiste 
România, Ion Cîmpeanu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
și cu Constantin Ghiță, șeful A- 
genției comerciale a României la 
Berlin.

Sărbătorirea
ziarului

z/LHumanite"

în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

PARIS 8. — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal transmite : 
La Paris a avut loc duminică tradi
ționala sărbătoare anuală a ziaru
lui „L’Humanite", organul Partidu
lui Comunist Francez. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul Waldeck Rochet, 
secretarul general al P.C.F.

AMMAN 8 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută' presei, primul-mi- 
nistru iordanian, Bahjat al Talhouni, 
a precizat că-1 va însoți pe regele Hus
sein în vizita sa în Liban, care ur
mează să înceapă miercuri.

„în timpul întrevederilor pe care le 
vom avea cu președintele Charles He- 
lou și cu ceilalți conducători libanezi 
vor fi discutate ultimele aspecte ale 
evoluției situației din Orientul Apro
piat", a subliniat primul-ministru ior
danian.

TEHERAN 8 (Agerpres). — Șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr, a donat suma de un 
milion de riali (5 000 lire sterline) 
pentru completarea fondului necesar 
restaurării moscheii Al Aksa din Ieru
salim.

BAGDAD 8 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio Bagdad, 
în Irak au fost executate luni dimi
neața trei persoane, acuzate de acțiuni 
de spionaj în favoarea Israelului și a 
serviciilor de informații americane.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — în 
fața sediului din Bruxelles al compa
niei aeiiene israeliene „El-Al" au ex
plodat luni la prînz două grenade. Ca 
urmare a exploziei, doi angajați ai 
companiei au fost răniți și internați în

spital. Vitrina a fost distrusă. Poliția 
-belgiană a arestat un tînăr de naționa

litate arabă, bănuit a fi fost unul din
tre atentatori.

COLUMBIA

Guvernul a instituit 
„măsuri speciale 

de securitate"
BOGOTA 8 (Agerpres). — Gu

vernul columbian a anunțat insti
tuirea unor „măsuri speciale de 
securitate" ca urmare a agravării 
situației interne. După cum rela
tează agenția France Presse, în re
giunea' Sinu, din nord-vestul Co
lumbiei, s-au produs ciocniri între 
detașamente de partizani și trupe 
guvernamentale, soldate cu morți 
de ambele părți.

Pe străzile capitalei columbiene, 
mii de manifestanți au demonstrat 
împotriva instituirii „măsurilor 
speciale de securitate".

Nota M.A.E. al Cubei 
adresată M.A.E.

al Mexicului
HAVANA 8. — Corespondentul

Agerpres V. Stamate transmite : 
Ziarul „Granma" a publicat nota Mi
nisterului Afacerilor Externe al Cu
bei adresată M.A.E. al Mexicului în 
care se spune că serviciul de con- 
trainformații al Cubei a descoperit 
că fostul funcționar al Ambasadei 
mexicane la Havana, Humberto Ca
rillo Colon, era în slujba serviciului 
de spionaj nord-american, C.I.A. In 
notă se arată că Humberto Carillo 
dispunea la locuința sa din Havana 
de aparataj de radiorecepție și emi
sie cifrată, aflat în legătură cu ser
viciile C.I.A. din Florida și Nassau. 
El transmitea informații cu caracter 
de spionaj nu numai despre Cuba, 
ci și despre activitatea Ambasadei 
Mexicului Ia Havana. M.A.E. al Cu
bei a cerut ca autoritățile mexicane 
să-l pună pe Carillo la dispoziția au
torităților cubaneze pentru a fi ju
decat la Havana.

BBBBBBBBBB

ALTE DELEGAȚII 
SOSITE LA HANOI

HANOI 8 (Agerpres). — Delegația 
generală din Vietnamul de sud, 
condusă de Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud, președintele Consiliu
lui înțelepților de pe lîngă Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, a sosit la Hanoi 
pentru a participa la funeraliile pre
ședintelui Ho Și Min.

★
După cum anunță agenția de presă 

V.N.A., la Hanoi au sosit, pentru a 
participa la funeraliile președintelui 
Ho Și Min, delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Chineze, condu
să de Li Sien-nien, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat: delegația Partidului Co
munist din Japonia, condusă de Sanzo 
Nosaka, președintele partidului ; Guș 
Hali, secretar general al Partidului 
Comunist din Statele Unite; John 
Gollan, secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie ; _ Paul 
Verges, secretar general al Partidului 
Comunist din Reunion ; delegația 
Partidului Comunist Italian, condusă 
de E. Berlinguer, secretar general 
adjunct al partidului ; delegația Par
tidului Comunist Francez, condusă de 
Francois Billoux, membru al Biroului 
Politic. Au mai sosit, de asemenea 
delegația cambodgiana, condusă de 
prințul Norodom Sianuk. șeful sta
tului cambodgian, și ministrul aface
rilor externe al Indiei, Dinesh Singh.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul Republicii Socialiste România la Bel

grad, Aurel Mălnășan, a oferit un cocteil în legătură cu plecarea sa definitivă 
din Iugoslavia. Au participat Mika Tripalo, membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Gustav Vlahov, vicepreședinte al Skupștinei Federale, Toma 
Granfil, membru al Vecei Executive Federale, Anton Polainer, președintele 
Consiliului federal pentru muncă, Drago Kunț, șeful secției relații externe 
a C.C. al U.C.I., Milorad Peșici, adjunct al secretarului de stat pentru afacerile 
externe, reprezentanți ai instituțiilor centrale, șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați Ia Belgrad.

Libia după lovitura de 
Stat. Ștbile transmise în ultimele 
24 de ore din Tripoli confirmă nor
malizarea situației în Libia, după re
centa lovitură de stat militară, în 
urma. căreia 3 fost proclamat regi
mul republican. Toate instituțiile pu
blice din capitala țării și ’ din cele
lalte localități și-au reluat activita
tea. Noul regim din Libia a decretat 
o amnistie generală a tuturor deținuți- 
lor politici și a liderilor sindicatelor, 
anunță agenția Maghreb Press. Tot
odată au fost puse în libertate persoa
nele condamnate în 1967 sub acuzația 
de tentativă de lovitură de stat. în în
treaga țară au avut loc mari manifes
tații ale populației, care și-a exprimat 
sprijinul față de noul regim.

Naționalizarea băncilor 
constituie începutul luptei

pentru independența eco
nomică a Indiei - a declarat 
primul ministru al țării, Indîra Gandhi, 
cu ocazia unui miting ce a avut loc 
în statul Uttar Pradesh. Indira Gandhi 
și-a exprimat convingerea că, dato
rită sprijinului poporului, India va pu
tea depăși toate dificultățile provo
cate de cei ce se opun hotărîrii gu
vernului privind naționalizarea mari
lor bănci.

Luni s-a deschis la Var
șovia cea de_a Conferință a 
miniștrilor învățămîntului superior din 
țări socialiste. Participă delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Mongolia, R. D. Germană, Un
garia, Polonia și U.R.S.S. Delegația 
țării noastre este condusă de Miron

Constantinescu, ministrul învățămîn
tului. Vor fi dezbătute probleme le
gate de întărirea colaborării țărilor so
cialiste în acest domeniu și se va 
efectua un larg schimb de păreri cu 
privire la rolul, funcțiile și organi
zarea învățămîntului superior în ță
rile socialiste.

In cursul vizitei oficiale 
la Jfescova, ministrul japonez al 
afacerilor externe, Kilchi Aichi, a avut 
luni o întrevedere cu Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S. Agen
ția TASS anunță că cei doi miniștri au 
procedat Ia un schimb de păreri pri
vind stadiul actual și perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor sovieto-japoneze 
și au abordat probleme actuale ale 
situației internaționale.

La Belgrad a sosit minis
trul tehnologiei al Angliei, 
Antony Wedgwood Benn, într-o vi
zită oficială, la invitația Vecei Execu
tive Federale a Iugoslaviei. După cum 
anunță Taniug, în cursul vizitei, mi
nistrul britanic va avea convorbiri cu 
oficialități iugoslave în legătură cu po
sibilitățile de dezvoltare a colaborării

tehnice și a cooperării industriale din
tre cele două țări.

Ambasadorul Statelor 
Unite în Brazilia, Burke El- 
brick, a fost eliberat duminică 
seara și se află din nou la reședința 
sa. După cum s-a mai anunțat, el fu
sese răpit joia trecută, grupul de ră
pitori condiționînd eliberarea sa de 
punerea în libertate a 15 deținuți po
litici care să fie transportați pe calea 
aerului în Algeria, Chile sau Mexic. 
Condiția, acceptată de guvernul bra
zilian, a fost îndeplinită duminică. 
Imediat după eliberarea ambasadoru
lui nord-american, poliția braziliană a 
lansat o operație de mare anvergură 
în vederea identificării și arestării ră
pitorilor.

0 delegație a Consiliului 
municipal Constanța, condusă 
de primarul orașului, Petre Nicolae, 0 
a făcut o vizită de prietenie în orașul 0 
Rotterdam (Olanda), la invitația pri- 0 
mărului acestui oraș, W. Thomassen. H 
Delegația română a vizitat obiective U 
social-economice din Rotterdam și a H 
discutat cu oficialitățile locale despre H 
preocupările de viitor ale conducerilor Q 
celor două orașe. ■

întregul popor român .ia parte la 
adinca durere a poporului frate viet
namez în aceste zile de doliu, expri- 
mindu-și prolunda compasiune pen
tru pierderea deosebit de grea sufe
rită prin încetarea din viață a con
ducătorului stimat și venerat, preșe
dintele Ho Și Min.

Prin numeroase adunări de doliu, 
evocind figura luminoasă a eminen
tului militant al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, oame
nii muncii își reafirmă solidaritatea 
deplină cu lupta poporului vietnamez, 
atit de greu încercat, pentru apă
rarea ființei sale naționale, a drep
tului său sacru la libertate și inde
pendență, împotriva agresiunii im
perialiste.

La clubul uzinelor „Republica" din 
Capitală, alături de muncitorii, teh
nicienii, inginerii și ceilalți salariați 
ai întreprinderii, la adunare au luat 
parte reprezentanți ai Comitetului 
municipal de partid București, Co
mitetului de partid al sectorului 3 și 
Comitetului Național de- solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. După 
cuvîntul de deschidere rostit de to
varășul Viorel Bădilâ, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid al 
uzinei, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în fața por
tretului îndoliat al eminentului fiu 
al poporului vietnamez, care și-a în
chinat întreaga viață cauzei scumpe 
a libertății, independenței și socia
lismului.

în cuvîntul lor, laminatorul Ion 
Badea și ing. Mihai Sălăjan au ară
tat că oamenii muncii din marea în
treprindere bucureșteană au aflat cu 
adîncă durere vestea încetării din 
viață a tovarășului Ho Și Min.

Susținem cu căldură măsurile luate 
de Partidul Comunist Român și gu
vernul țării noastre, care acordă no
bilei lupte a poporului vietnamez 
sprijin material, moral și politic — 
a spus directorul tehnic al uzinei, 
Matei Nicolae. Comuniștii, toți oa
menii muncii din uzina noastră sînt 
hotărîți să facă totul pentru a întări 
și mai mult prietenia popoarelor 
român și vietnamez în lupta împo
triva imperialismului, pentru liberta
tea popoarelor, pentru triumful cau
zei socialismului și a păcii în lume.

La adunarea de doliu de la Casa 
studenților, în numele tinerilor din 
Capitală, studenta Gabriela Penescu, 
de la Academia de studii economice, 
a menționat că greaua pierdere a 
poporului vietnamez este împărtășită 
cu sentimente de adîncă durere de 
tineretul și poporul român, care aduc 
un solemn omagiu marelui luptător 
și revoluționar, patriot înflăcărat și 
internaționalist, care a fost Ho Și 
Min.

Din partea tinerilor vietnamezi 
care își completează studiile supe
rioare în România a vorbit docto
randul Nguyen Cang. El a subliniat 
patriotismul fierbinte al celui dispă
rut, perseverența și spiritul său de 
sacrificiu dovedite de-a lungul între
gii existențe, grija continuă a lui Ho 
Și Min pentru educarea și formarea 
tinerei generații.

în încheierea adunării a vorbit 
Nicolae Gîrceag, secretar al Comi
tetului municipal București al U.T.C. 
Nu putem cinsti memoria marelui 
revoluționar — a spus el — decît ră- 
mînînd mereu credincioși ideilor că
rora și-a închinat întreaga viață, 
pentru ca fiecare popor să aibă drep
tul de a-și hotărî în mod suveran 
destinul, de a-și alege nestingherit 
calea dezvoltării politico-sociale și e- 
conomice. Figura luminoasă a lui 
Ho Și Min va rămîne pentru totdeau
na neștearsă în amintirea poporului 
și tineretului român.

Aceleași sentimente de profundă 
compasiune pentru pierderea grea 
suferită de poporul vietnamez au ex- 
& rimat și sute de constructori de la

zina de autocamioane din Brașov, 
participanți la mitingul de doliu în 
memoria președintelui Ho Și Min. A 
luat parte și un grup de muncitori, 
tehnicieni și ingineri vietnamezi a- 
Ilați în practică în uzinele brașovene.

Sîntem din adîncul inimii alături 
de poporul vietnamez — a spus ing. 
Sergiu Șerbănescu, director general 
al uzinelor Noi, constructorii de au
tocamioane, ne afirmăm încă o dată 
sentimentele de profundă simpatie 
față de poporul vietnamez și-l asigu
răm că întregul nostru popor va în
tări continuu prietenia cu poporul 
vietnamez.

în cuvîntul lor, muncitorii Nicolae 
Șoimu, Niculina Horvath și Ion Vîl- 
cea și-au exprimat cele mai sincere 
sentimente de simpatie și solidaritate 
cu poporul vietnamez, care, în aceste 
zile de adîncă durere, luptă și mai 
hptărît, mai unit, pentru respinge
rea agresiunii imperialiste și apăra
rea independenței țării.

Inginerul vietnamez Co Du Tran a 
spus : Pentru a cinsti memoria pre
ședintelui Ho Și Min, întregul nostru 
popor traduce durerea în acte revo
luționare. Ne strîngem rîndurile, con- 
sacrîndu-ne toate forțele morale și 
materiale realizării nobilei aspirații 

■ a președintelui, aceea de a construi 
un Vietnam pașnic, reunificat, inde
pendent, democratic și prosper.

La adunarea de la Casa universi
tarilor din Cluj, evocind personali
tatea, viața și lupta tovarășului Ho 
Și Min, conf. univ. dr. Grigore Dron- 
doe, secretarul comitetului de partid 
al centrului universitar, prof. univ. 
Virgil Cîmpeanu, președintele co
mitetului județean de luptă pentru 
pace, prof. univ. Romeo Ghircoiașu, 
președintele comitetului județean 
pentru cultură și artă, studentul viet
namez Nguyen Nhu Hai și prof. univ. 
dr. docent Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, au arătat că profesorii și tinere
tul studios din Cluj își reafirmă to
talul lor sprijin față de cauza pen
tru care președintele Ho Și Min și-a 
închinat întreaga sa viață și și-au 
exprimat încrederea lor fermă în 
victoria finală a poporului vietna
mez, angajat în lupta pentru elibe
rare și unitate națională, sub stin
dardul unei cauze nobile și drepte.

In comuna Păulești, județul Satu 
Mare, la mitingul de doliu a vorbit 
Maria Zidaru, Erou al Muncii Socia
liste, președintele cooperativei agri- / 
cole de producție. Locuitorii comunei 
noastre, alături de întregul popor ro
mân, au aflat cu adîncă durere ves
tea încetării din viață a tovarășului 
Ho Și Min, cunoscut de noi toți ca o 
figură luminoasă de revoluționar, 
înflăcărat patriot și internaționalist, 
a spus vorbitoarea. Tovarășul Ho Și 
Min a constituit o strălucită pildă 
de abnegație, fermitate, dăruire de 
sine în lupta poporului său pentru 
victoria cauzei eliberării naționale 
și" sdciale. Luînd parte din adîncul 
inimii la durerea poporului vietna
mez, locuitorii comunei Păulești își 
reafirmă sentimentele de profundă 
simpatie față de oamenii muncii din 
R. D. Vietnam, convingerea că lupta 
sa eroică, va fi încununată de victo
rie.

Mitinguri de doliu au avut loc și 
în comuna Ion Roată, din județul 
Ilfov, precum și la întreprinderea 
„Industria linii" din Timișoara.

(Agerpres)

R. D. VIETNAM DIN BUCUREȘTI
»

Manifestîndu-și profunda compa
siune în legătură cu adînca durere 
pe care o încearcă poporul vietna
mez, prin încetarea din viață a sti
matului și veneratului său condu
cător, tovarășul Ho Și Min, numeroși 
bucureșteni, delegații din întreprin
deri. ministere, instituții centrale, 
organizații obștești, institute de cer
cetări și proiectări, cadre didactice, 
ziariști, juriști, generali, ofițeri, os
tași au venit în cursul zilei de luni 
la Ambasada R. D. Vietnam pentru a 
prezenta condoleanțe.

In această zi au adus un ultim o- 
magiu memoriei înflăcăratului pa
triot și internaționalist care și-a de
dicat cu devotament nețărmurit în
treaga viață luptei pentru eliberarea 
națională și socială, pentru victoria 
deplină a aspirațiilor naționale de 
unitate și progres ale poporului viet
namez, reprezentanți ai Ministeru
lui Justiției, Ministerului învățămîn
tului, Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, Ministerului Con
strucțiilor pentru Industria Chimică 
și Rafinării, Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Comitetului de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală, Ministerului Comerțului 
Exterior, Ministerului Petrolului, 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, ai UCECOM, 
CENTROCOOP, Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Consiliului General A.R.L.US., 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez, Ligii române de prietenie cu

popoarele din Asia și Africa, Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor, Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Academiei 
militare, Universității din București 
si Asociației juriștilor. Printre dele
gațiile de oameni ai muncii sosite la 
ambasadă pentru a cinsti memoria 
devotatului fiu al poporului vietna
mez se numără cele de la Uzina de 
prelucrare a maselor plastice și Fi
latura de lină pieptănată, uzina „Vul
can", întreprinderea de construcții 
căi ferate, Institutul de proiectări al 
industriei ușoare, uzina „Electroteh
nica". Și-au adus profundul lor oma
giu ansamblul „Perinița", decorat 
personal de președintele Ho Și Min 
cu Ordinul Muncii clasa I al R.D.V., 
precum și un grup de medici români 
care au lucrat în anii 1959 și 1960 
în R.D. Vietnam.

De asemenea, au prezentat con
doleanțe tovarășii Gerardo Chiaro- 
monte, membru al Direcțiunii C.C. al 
Partidului Comunist Italian, și Carlo 
Cavalli, membru al Comisiei Centra
le de Revizie a Partidului Comunist 
Italian, care se află în vizită în țara 
noastră.

După ce au păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului îndo
liat al tovarășului Ho Și Min și au 
semnat în cartea de condoleanțe, cei 
prezenți au exprimat întreaga lor 
compasiune ambasadorului R.D. Viet
nam, Hoang Tu, și membrilor amba
sadei, precum și ambasadorului Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, Ngu
yen Duc Van.

UN APEL CĂTRE ÎNTREAGA POPULAȚIE
SUD VIETNAMEZĂ

SAIGON 8 (Agerpres). — în legă
tură cu încetarea din viață, a pre
ședintelui Ho Și Min, Comitetul Cen
tral al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, Comite
tul Central al Alianței forțelor na
ționale, democratice și pașnice, din 
Vietnam și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud au dat publicității un apel 
comun către întreaga populație sud- 
vietnameză. „Președintele Ho Și Min, 
se arată în document, a fost un

exemplu măreț al eroismului revo
luționar vietnamez, un simbol al 
ajutorului pe care populația nord- 
vietnameză îl acordă populației din 
sud în lupta împotriva agresiunii, 
pentru salvarea națională". Apelul 
afirmă ho^ărirea nestrămutată a în
tregii populații sud-vietnameze de 
a continua lupta împotriva agresiu
nii, pentru eliberarea și independen
ța națiunii vietnameze, pentru pacea 
mondială.
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