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La Șantierul naval Galaji a început de curînd asamblarea noului cargou 
de 12 500 tone. Cite probleme nu ridică o lucrare de asemenea am
ploarei înainte de a trece la cuplarea unor noi secțiuni șeful de echipă 
Ion Petre (mijloc) și sudorii Emil Garoftei și Alexandru Croitoru studiază 

cu atenție documentația tehnică

Noi utilaje 
petroliere

Un nou troliu de intervenție 
realizat de Uzina de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște și expe
rimentat într-una din schelele 
Văii Prahovei vine să comple
teze seria agregatelor de fo- 
raj-extracție produse de indus
tria noastră constructoare de 
mașini. Așezat pe un autoca
mion de 12 tone, troliul este 
destinat intervențiilor rapide la 
sondele de țiței pînă la 2 000 
m adîncime. Un element nou 
al agregatului îl constituie în
locuirea cutiei de viteze prin- 
tr-un convertizor de cuplu care 
reduce timpul necesar pentru 
o intervenție la sondă cu cir
ca 50 la sută. Turla este raba
tabilă, iar manevrarea troliu- 
lui se face de către un singur 
om, de la un pupitru de co
mandă.

în diverse schele petroliere 
din țară, la forajul sondelor au 
fost experimentate turbine echi
pate cu rotori și statori con
fecționați din mase plastice. 
Pe baza rezultatelor bune ob
ținute, colectivul Uzinei con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai"-Ploiești a trecut la 
extinderea folosirii acestor re
pere la întreaga producție de 
turbine. Noile piese îmbunătă
țesc parametrii funcționali ai 
turbinelor, reduc simțitor greu
tatea și prețul lor de cost.

(Agerpres)

Vizita In R. P. Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN

Anotimpul rece se apropie
SlNT PREGĂTITE
CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE?
A DOUA 
CONFERINȚĂ 
NAȚIONALĂ 
DE OCROTIRE 
A NATURII

Ieri au început la Con
stanța lucrările celei 
de-a doua Conferințe 
naționale de ocrotire a 
naturii, organizată de 
Academia Republicii 
Socialiste România. In 
legătură cu această ma
nifestare științifică și 
cu problemele ocrotirii 
naturii în țara noastră, 
acad. N. SĂLĂGEANU, 
președintele Comisiei 
pentru ocrotirea mo
numentelor naturii, a 
relatat reporterului nos
tru S. Utan următoarele: 

Conferința are drept teme 
cunoașterea sifuafiei rezer
vațiilor naturale din țară și 
a prog«-v>elor făcute în ulti
mul s.r in domeniul ocro
tirii naturii, precum și sarci
nile de viitor privind aceas
tă activitate. La lucrările ei 
iau parte, prezentînd referate 
și comunicări, numeroși spe
cialiști din țara și invitați din 
străinătate.

Dumbrava narciselor, din 
apropierea Făgărașului, peș
terile de la Scărișoara, Cheile 
Turzii și ale Bicazului, Della 
— marele paradis al zbură
toarelor, Parcul național Re
tezat, rezervațiile din Bucegi, 
apele termale ale rîului Pe- 
țea, unde cresc flori de lotus, 
codrul secular al Slătioarei, 
pădurea Lefea sînt numai 
cîfeva din fermecătoarele 
colțuri de țară ocrotite prin 
lege — ne-a declarat în con
tinuare interlocutorul nostru.

în decursul ultimelor două 
secole, multe plante și ani
male, îndeosebi mamifere și 
păsări, s-au rărit sau au 
dispărut cu desăvîrșire.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pretutindeni, la sate, concomitent cu strîngerea recoltelor tîrzli 
șl semănatul griului se fao pregătiri temeinice pentru iernarea ani
malelor. Se zorește terminarea construcțiilor începute in acest an, 
se repară cele ridicate in anii trecuți, se introduce apă și lumină 
electrică in grajduri. încheierea la timp a acestor lucrări, in așa 
fel incit o dată cu sosirea frigului animalele să poată fi adăpostite 
in condiții bune, prezintă o mare însemnătate, condiționează în 
bună măsură producțiile ce se vor obține în iarnă. Care este stadiul 
acestor pregătiri în cooperativele agricole din regiunea București ?

La 17 septembrie, la Palatul Lo- 
zeneț din Sofia a avut loc solem
nitatea semnării Comunicatului cu 
privire la vizita oficială făcută în 
Republica Populară Bulgaria de 
către delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România.

Comunicatul a fost semnat din 
partea română de tovarășii Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, și Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, iar din par
tea bulgară de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

La semnare au fost de față tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ioan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Bulgaria.

Din partea bulgară au asistat to
varășii Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Encio Stal- 
kov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului Național al Frontului 
Patriei, Boris Velcev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, secretar al C.C. al P.C.

Btilgar, Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Pencio Kubadin- 
ski, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, LIcezar Avramov, secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, ministru, 
Ivan Primov, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Ivan Bașev, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
afacerilor externe, Ivan Budinov, 
ministrul comerțului exterior, Min- 
clo Mincev, membru ai C.C. al P.C. 
Bulgar, secretarul Prezidiului A- 
dunării Populare a R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

RECEPȚIE OFERITĂ DE CONDUCĂTORUL 
DELEGAȚIEI ROMÂNE

Restanțleri pe 1965

în cele mai multe unități agri
cole se remarcă o vie preocupare 
pentru asigurarea unor condiții 
bune de iernare a animalelor. 
Cooperativa agricolă din Bujo- 
reni, raionul Drăgănești-Vlașca, a 
sporit simțitor efectivele de ani
male. Pentfu a le asigura condiții 
optime de cazare, în planul de 
producție pe acest an s-a prevă
zut să se construiască un grajd

pentru 100 de taurine, o materni
tate de scroafe și o bucătărie pen
tru prepararea furajelor. „Materni
tatea și bucătăria sînt gata — ne 
spunea brigadierul zootehnic Ion 
Tălpeanu. Acum, echipa de con
structori lucrează la învelitul 
grajdului. Cel mult în două săp- 
tămîni vom pune totul la punct, 
atît la construcțiile noi, cît și la 
cele înălțate în anii anteriori“.

(Continuare în pag. a V-a)

Arta INSTANTANEE

amănuntelor
Mă aflam ieri pe te

rasa aeroportului. A- 
vioane argintii se des
prindeau de pe pă- 
mînt, pornind spre o- 
rașe ale țării, spre ca
pitale ale Europei.

— Dacă cinemato
graful e a 7-a artă, a 
cita să fie oare arta 
de a fi gazdă ? l-am 
întrebat pe prietenul 
meu, profesorul.

— Nu știu. Poate că 
e, de fapt, prima. Pre
supun că și oamenii 
cavernelor își făceau 
vizite...

— Ai umor, profe
sore, dar în acele vre
muri nu se putea 
vorbi de o asemenea 
artă. Ospitalitatea a 
devenit cu timpul o 
trăsătură umană, spi
rituală, bucuria fireas
că de a primi oaspeți 
și de a face totul pen
tru a se simți cît mai 
bine.

— Exact. De altfel, 
poporul nostru e cu

noscut și recunoscut 
prin spiritul său ospi
talier. Tradiționala 
primire cu pîine și 
sare, ale cărei origini 
sînt foarte vechi, ilus
trează o înaltă gene
rozitate sufletească, 
marea bucurie de a 
fi gazdă...

— Stai, l-am între
rupt. Pîinea și sarea 
au rămas un simbol. 
Astăzi însă, cind tu
rismul cunoaște o in
tensă dezvoltare, ospi
talitatea devine o 
chestiune mai largă, 
mai complexă.

— Si, după cum 
spuneai, o artă, com
pletează profesorul.

— Ai putea s-o de
finești ?

— Uite, să zicem că 
ar fi arta de a crea 
o atmosferă, o ambi
anță plăcută, arta pri
mei impresii bune, dar 
cu condiția ca șt cele
lalte să fie la fel de

bune. Intr-un fel, os
pitalitatea este și o 
artă a amănuntelor.

— Amănunte ?
— Da. Și amănunte. 

Dacă astă vară la Bor- 
sec n-aș fi așteptat un 
ceas la biroul de ca
zare, dacă în camera 
repartizată aș fi găsit 
o vază cu flori, fie ele 
și de cîmp, alta ar fi 
fost atmosfera, altele 
primele impresii. A- 
cesta ar fi un aspect, 
dar mai sînt și altele. 
De exemplu, cînd a- 
jung pentru prima 
oară într-un oraș sau 
vizitez un obiectiv tu
ristic, nu pretind, fi
rește, să fiu întîmpi- 
nat cu pîine și sare, 
dar aș dori să găsesc 
o hartă, un ghid, care 
să mă invite, să mă 
tragă de mînecă spre

Paul DIACONESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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CUVlNTĂRILE ROSTITE 

DE TOVARĂȘII TODOR JIVKOV Șl 

NICOLAE CEAUȘESCU LA MITINGUL

CONSACRAT PRIETENIEI 
ROMÂNO - BULGARE

Vineri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a oferit în saloane
le hotelului „Balkan“ din Sofia o 
recepție cu prilejul vizitei în Re
publica Populară Bulgaria a dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România.

Din partea bulgară au partici
pat tovarășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C.B., Jivko Jiv
kov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Ivan Mihailov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Encio Staikov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului Național 
al Frontului Patriei, Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Pencio 
Kubadinski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Lîcezar Avramov și Ivan 
Prîmov, secretari ai C.C. al P.C.B., 
Ivan Bașev, membru al C.C. al 
P.C.B., ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghi Bogdanov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la Bucu

rești, membri ai C.C. al P.C. Bul
gar, ai Consiliului de Miniștri, ai 
Prezidiului Adunării Populare, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și obștești, oameni de artă, știință 
și cultură.

La recepție au participat mem
brii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România — tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, Ale
xandru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent' al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria, pre
cum și persoanele care însoțesc 
delegația.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
și membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R. P. Bulgaria, zia
riști bulgari și străini.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă deo
sebit de cordială și prietenească, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au toastat pentru fe
ricirea popoarelor român și bul
gar, pentru partidele comuniste 
ale celor două țări, pentru pace 
și prietenie între popoare.

Mitingul consacrat prieteniei
româno-bulgare

în sala sporturilor „Universiada“ 
din Sofia a avut loc vineri după- 
amiază un mare miting al prie
teniei româno-bulgare organizat 
de Comitetul orășenesc Sofia al 
P.C. Bulgar, Sfatul popular orășe
nesc și Comitetul orășenesc din 
Sofia al Frontului Patriei. în ma
rea sală se aflau reprezentanți ai 
populației capitalei Bulgariei — 
muncitori din marile întreprinderi, 
oameni de artă, știință și cultură, 
funcționari, activiști de partid și 
de stat, studenți, ofițeri superiori 
ai armatei populare. Scena era 
dominată de portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov, de drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria. Pe o 
pancartă era înscrisă urarea :

„Trăiască prietenia frățească din
tre popoarele bulgar și român“.

Participanții la miting au primit 
cu îndelungi aplauze și urale apari
ția în prezidiu a tovarășilor Nico
lae Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Bîrlădeanu, A- 
lexandru Drăghici, Virgil Trofin, 
loan Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia, 
a tovarășilor Todor Jivkov, Gheor
ghi Traikov, Jivko Jivkov, Ivan 
Mihailov, Boris Velcev, Encio Stai
kov, Pencio Kubadinski, Lîcezar 
Avramov, Ivan Prîmov, Ivan Ba
șev, Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București.

Mitingul prieteniei româno-bul
gare a fost deschis de Vladimir 
Videnov, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Sofia al P.C. Bul
gar.

Au luat cuvîntul Ghenko Ghen- 
kov, muncitor la Fabrica de încăl
țăminte „9 septembrie“ din Sofia, 
Liliana Zdravceva, șef de echipă 
în gospodăria agricolă cooperativă 
de muncă „Vasil Kolarov“ din sa
tul Mramor, regiunea Sofia, Niko
lai Todorov, directorul Institutului 
de balcanistică al Academiei Bul
gare de Științe, Vasilka Markova, 
studentă la Institutul superior de 
științe economice „Karl Marx“ din 
Sofia.

Asistența salută cu aplauze pre
lungite și urale apariția la tribu
nă a tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, care rostește 
o amplă cuvîntare.

Întîmpinat cu aplauze prelungi
te, ovații și urale, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R. Se 
scandează lozinci adresate po
porului român, Partidului Comu
nist Român, pentru prietenia ro- 
mâno-bulgară.

Cuvîntările rostite de tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
au fost subliniate în repetate rîn- 
duri de aplauzele puternice ale ce
lor prezenți. Asistența a aclamat 
și ovaționat îndelung pentru prie
tenia româno-bulgară, pentru pace, 
pentru socialism.

Mitingul oamenilor muncii din 
Sofia s-a transformat într-o pu
ternică manifestare a prieteniei 
trainice dintre cele două popoare 
și partide ale noastre.
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VIZITA IA UZINA DE MAȘINI UNELTE DIN SOFIA MIȚINGUL CONSACRAT

Cuvîntarea tovarășului Todor Jivkov

SOFIA 17 (Agerpres). — trimișii 
noștri speciali transmit :

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțită de to
varășii Jivko Jivkov, Lîcezar A- 
vramov și Gheorghe Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria, a vi
zitat, vineri dimineața, Uzina de 
mașini-unelte din Sofia.

Și aici, ca și în toate celelalte 
vizite făcute de delegația noastră 
în orașele și satele Bulgariei veci
ne și prietene, delegației române 
i s-a făcut o primire caldă, prie
tenească.

La intrarea în uzină, oaspeții 
români au fost întîmpinați de Vla
dimir Videnov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B., Peniu Kirațov, prim-vice- 
președinte al Comitetului pentru 
construcțiile de mașini, ing. Eli 
Lorer, directorul general al uzinei, 
Ivan Tomov, secretarul comitetului 
de partid al uzinei, de numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Aceștia au făcut membrilor dele
gației o călduroasă primire, au ova
ționat pentru prietenia trainică 
dintre popoarele și partidele celor 
două țări vecine și prietene.

Un grup de tinere, îmbrăcate în 
pitorești costume naționale, au o- 
ferit solilor poporului român, în 
semn de prietenie, tradiționala 
pîine și sare, vin și buchete de 
flori.

în sala de consiliu, ing. Ell 
Lorer, directorul uzinei, a fă
cut o scurtă prezentare a dezvol
tării acestei noi întreprinderi a in
dustriei constructoare de mașini a 
Bulgariei socialiste.

Membrii delegației, însoțiți de 
cadre din conducerea uzinei, au 
vizitat apoi secțiile de prelucrare 
mecanică, asamblarea și montarea 
strungurilor. în secțiile vizitate, se 
puteau vedea stegulețe românești 
și bulgare, pancarte cu urări de 
bun venit și saluturi în cinstea 
partidului și poporului român. Pes
te tot muncitorii și tehnicienii au 
primit cu aplauze însuflețite pe 
oaspeții români. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți membri ai de
legației au discutat cu muncitorii 
și cadrele tehnice despre unele faze 
ale procesului de producție.

în marea hală a secției de mon
taj a uzinei constructoare de ma
șini-unelte a avut loc un miting. 
Secretarul comitetului de partid al 
uzinei, Ivan Tomov, a adresat un 
cald salut delegației noastre în nu
mele comuniștilor, al întregului co
lectiv al uzinei.

A luat apoi cuvîntul directorul 
general al uzinei, ing. Eli Lorer, 
care, după ce a salutat pe membrii 
delegației, a spus :

Pentru noi, România frățească 
nu este numai o simplă țară ve
cină, ci și un bun prieten. într-o co
laborare frățească, popoarele noas
tre pășesc pe același drum comun 
al socialismului și comunismului.

în continuare, directorul general 
al uzinei a înfățișat oaspeților suc
cesele constructorilor de mașini din 
Sofia. Uzina noastră, a spus el, 
este încă tînără, dar numele ei se 
pronunță cu stimă, nu numai în u- 
zine din țară. Marca uzinei este 
cunoscută deja in multe țări.

Zilele în care Bulgaria era o țară 

In timpul mitingului din sala sporturilor „Universiada* din Solia

nedezvoltată, înapoiată, sînt de 
domeniul trecutului. Astăzi patria 
noastră este o țară cu multe în
treprinderi. Noi privim cu satisfac
ție rezultatele construcției so
cialiste sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar.

Anul acesta este ultimul an al 
șesenalului românesc și al cinci
nalului bulgar, a spus în încheiere 
vorbitorul. Fie ca eforturile neo
bosite ale celor două popoare fră
țești ale noastre pentru îndeplini
rea cu succes a planurilor lor să 
aducă o înflorire și mai mare Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria.

Primit cu puternice aplauze și 
urale a luat apoi cuvîntul tova
rășul Alexandru Bîrlădeanu. După 
ce a transmis colectivului uzinei 
un călduros salut din partea mun
citorilor români constructori de 
mașini, din partea clasei munci
toare, a întregului nostru popor, 
vorbitorul a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca de la 
această tribună să exprim cele mai 
cordiale mulțumiri pentru căldura 
frățească cu care ne-ați întîmpi- 
nat. Aceasta este o expresie a prie
teniei tradiționale, frățești care 
leagă popoarele român și bulgar. 
Sîntem bucuroși că în timpul vi
zitei pe care o facem în țara dum
neavoastră la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria ni 
s-a oferit prilejul să cunoaștem și 
uzina dumneavoastră,. realizările 
și proiectele de viitor ale harni
cului dv. colectiv.

Ne-a impresionat plăcut organi
zarea și priceperea cu care munci
torii, tehnicienii și inginerii uzinei 
folosesc tehnica nouă în producție, 
munca dumneavoastră avîntată — 
parte integrantă a eforturilor în
tregului popor bulgar pentru dez
voltarea industriei. Noi știm că 
uzina dumneavoastră deține un rol 
important în procesul industriali
zării socialiste a țării, în înzestra
rea tehnică a celorlalte ramuri in
dustriale. Munca și realizările 
dumneavoastră sînt o ilustrare a 
talentului și capacității poporului 
bulgar de a crea tehnica modernă, 
de a făuri o industrie socialistă pu
ternică, înfloritoare. Pentru reali
zările cu care pe drept cuvînt vă 
puteți mîndri, vă felicităm din 
toată inima. Vă dorim, dragi tova
răși, succese și mai mari în acti
vitatea de viitor închinată propă
șirii economice a patriei dv.

Și în țara noastră — a spus în 
continuare vorbitorul — ca urma
re a politicii Partidului Comunist 
Român de industrializare socialis
tă a țării, de orientare susținută 
spre dezvoltarea cu prioritate a 
industriei mijloacelor de producție 
și creșterea în ritmuri înalte a 
ramurilor hotărîtoare pentru pro
gresul întregii economii, producția 
industriei constructoare de mașini 
a cunoscut un avînt continuu. 
Sporirea ' producției industriei 
constructoare de mașini — care 
a îndeplinit cu un an mai de
vreme sarcinile șesenalului — 
și continua îmbunătățire a calită
ții produselor au făcut posibilă 
creșterea de trei ori a exportului 
în acest domeniu față de anul 1959.

Experiența arată că numai dez- 

voltînd intens industria, și în spe
cial ramurile ei de bază, vom pu
tea asigura progresul continuu al 
țării, vom putea ajunge la nivelul 
țărilor cele mai avansate din punct 
de vedere economic. De aceea, o- 
biectivul economic central al direc
tivelor viitorului plan de dezvolta
re a economiei naționale în perioa
da 1966—1970, aprobate de congre
sul recent al partidului, este 
continuarea în ritm susținut a in
dustrializării socialiste, creșterea 
industriei grele, îndeosebi a indus
triei constructoare de mașini. Circa 
două treimi din utilajul necesar 
realizării investițiilor din economia 
națională vor fi livrate în viitorul 
cincinal de industria noastră con
structoare de mașini.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, a spus vorbitorul, consideră 
drept o înaltă datorie internațio- 
naiistă a lor să militeze pentru uni
tatea și coeziunea sistemului so
cialist mondial, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare frățească 
între țările socialiste pe baza cau
zei comune, a principiilor respec
tării independenței și suveranității, 
a egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Considerăm astăzi mai necesar 
decît oricînd ca popoarele iubitoa
re de pace, toate forțele mondiale 
ale păcii și progresului să-și in
tensifice eforturile împotriva acți
unilor agresive ale imperialismu
lui, să-și întărească unitatea și să 
lupte într-un singur front pentru 
a bara calea evoluției evenimente
lor spre conflicte grave pentru 
soarta omenirii.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, a 
spus în încheiere vorbitorul, să 
vă mulțumesc încă o dată pentru 
primirea făcută delegației și să ne 
exprimăm convingerea că vizita 
noastră va contribui la dezvoltarea 
colaborării frățești dintre țările 
noastre, la întărirea prieteniei ro- 
mâno-bulgare.

în amintirea vizitei, colectivul U- 
zinei constructoare de mașini-unel
te din Sofia a oferit delegației un 
strung, cu rugămintea de a fi pre
dat unei uzine constructoare de 
mașini din Republica Socialistă 
România.

Mulțumind în numele delegației, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în- 
tîmpinat cu vii ovații de cei pre- 
zenți, a spus : Este cunoscut că ma- 
șinile-unelte sînt hotărîtoare în in
dustrializarea și dezvoltarea econo
miei unei țări. Uzina dv. ește o 
uzină bună. Vă felicităm din toată 
inima și vă dorim succese și mai 
mari pe calea socialismului și co
munismului. Vă dorim dv. și fami
liilor dv. multă fericire în viață.

Delegația română a oferit colec
tivului uzinei daruri.

După ce au părăsit uzina, mem
brii delegației și persoanele oficia
le bulgare care îi însoțesc au vizi
tat noul cartier de locuințe „Za- 
paden Park“. Numeroase blocuri 
sînt date în folosință, iar altele se 
află în plină construcție. In conti
nuarea vizitei prin Sofia, oaspeții 
români au făcut un scurt popas în 
cunoscutul parc „Vitoșa“, de pe 
muntele cu același nume din apro
pierea Sofiei.

Tovarășe și tovarăși,
Cetățene și cetățeni ai Sofiei,
La mitingul de astăzi, consacrat 

prieteniei bulgaro-române, ne în- 
tîlnim cu oaspeți scumpi — solii 
poporului român, ai Partidului Co
munist Român și ai guvernului Re
publicii Socialiste România. Permi
teți-mi ca, în numele dv., în nu- 
melè cetățenilor capitalei noastre 
și al poporului bulgar, să salut din 
toată inima pe secretarul general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu (Aplauze puter
nice), pe președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer (Aplauze), pe tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu (Aplauze), 
Alexandru Drăghici (Aplauze), 
Virgil Trofin (Aplauze) și loan Bel- 
dean (Aplauze), precum și pe to
varășii care însoțesc delegația. 
(Urale, aclamații).

Poporul bulgar întotdeauna își 
întîmpină oaspeții cu prietenie, cu 
stimă și. cu inima deschisă, mai 
ales atunci cînd în mijlocul nostru 
se află prieteni apropiați, tovarăși 
de idei și de luptă. Sîntem încre
dințați că în zilele vizitei la noi 
oaspeții români au avut posibili
tatea să simtă în mod direct cor
dialitatea și sinceritatea pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul român vecin șl prieten, 
față de partidul lui comunist și de 
guvernul lui, față de conducătorii 
de partid și de stat ai României 
socialiste. (Aplauze puternice).

O asemenea primire este fireas
că între prieteni și vecini, între 
popoare legate printr-o prietenie 
îndelungată. Prietenia dintre po
porul bulgai' și poporul român este 
o prietenie făurită în lupta comună 
împotriva invadatorilor și asupri
torilor, în luptele de eliberare na
țională și socială. Este călită în 
lupta comună a oamenilor muncii 
din țările noastre împotriva capita
lismului și fascismului, pentru li
bertate, independență națională și 
progres. (Aplauze).

în memoria poporului nostru re
cunoscător este vie amintirea fap
tului că în mijlocul poporului ro
mân luptătorii noștri pentru liber
tate națională au găsit o călduroa
să primire, compasiune și sprijin, 
în România au trăit și au acționat 
titanii mișcării noastre de elibe
rare națională Rakovski, Karave- 
lov, Levski, Botev. La Grivița, mii 
de fii ai poporului român și-au a- 
mestecat sîngele cu sîngele ostași
lor ruși și al patrioților bulgari 
pentru eliberarea Bulgariei de sub 
jugul străin de cinci secole. (A- 
plauze).

Cu tovarășii din delegația de 
partid și guvernamentală română 
am vizitat meleagurile unde în 
războiul de eliberare din 1877—1878 
au fost duse lupte crîncene, unde 
se decidea soarta libertății noastre 
naționale. Acolo a fost cimentată 
cu singe prietenia bulgaro-rusă, 
care în condițiile socialismului s-a 
transformat într-o prietenie indes
tructibilă dintre poporul bulgar și 
cel sovietic. Acolo a fost cimentată 
cu sînge și prietenia noastră cu 
poporul român. Poporul nostru sti
mează profund și venerează jert
firea de sine a bravilor ostași, care 
și-au dat viața pentru libertatea 
noastră. (Aplauze)

Astăzi, noi, bulgarii și românii, 
sîntem legați și uniți prin ideile 
mărețe ale marxismului și leninis
mului, principiile internaționalis
mului proletar, țelurile și sarci
nile comune în lupta pentru con
struirea socialismului și comunis
mului în cjele două țări, pentru 
apărarea cauzei păcii. Prietenia 
noastră este cimentată de aparte
nența noastră comună la sistemul 
socialist mondial.

Actuala vizită a conducătorilor 
de partid și de stat ai României 
socialiste constituie o manifestare 
nouă a prieteniei dintre cele două 
popoare vecine, dintre cele două 
țări socialiste. Vreau să vă comu
nic cu satisfacție că întîlnirile și 
convorbirile noastre cu tovarășii 
români, care se desfășoară în spi
rit de adevărată prietenie și cor
dialitate, sînt rodnice. (Aplauze pu
ternice). Rezultatele acestor în- 
tîjniri și convorbiri sînt reflec
tate . în comunicatul semnat as
tăzi. în acest document sînt 
expuse concepțiile celor două 
partide și guverne în pro
blemele de bază ale situației inter
naționale contemporane și ale miș
cării internaționale comuniste și 
muncitorești, în problemele rela
țiilor reciproce dintre țările și par
tidele noastre.

Firește, în convorbirile noastre 
au ocupat un loc important pro
blemele colaborării reciproce din
tre cele două țări. în condițiile 
dezvoltării rapide a forțelor de 
producție din Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România, colaborarea noastră se 
extinde și se întărește pe baza a- 
jutorului reciproc tovărășesc și a 
respectului reciproc, a îmbinării 
juste a intereselor celor două țări, 
pe baza internaționalismului socia
list. Numai în cursul ultimilor 
cinci ani schimburile noastre de 
mărfuri au crescut cu circa 80 la 
sută. Potrivit prevederilor acordu
lui pentru schimb de mărfuri și 
plăți, în perioada 1966—1970 schim
burile de mărfuri dintre cele două 
țări se vor majora cu aproape încă 
50 la sută față de realizările din 
ultimii cinci ani. Este pozitiv fap
tul că, paralel cu dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri, se modi
fică și structura lor, o pondere tot 
mai importantă căpătînd produse
le industriei constructoare de ma
șini bulgare și române. în afară 
de aceasta, acordul semnat astăzi 
prevede ca organele respective din 
cele două țări să caute posibilități 
noi pentru lărgirea în continuare 
a colaborării noastre economice, în
deosebi în domeniul industriei 
constructoare de mașini și chi
mice.

Partidele și guvernele noastre, 

după cum s-a confirmat din nou 
în mod unanim în timpul convor
birilor, sînt hotărîte să lărgească 
și să întărească cu consecvență și 
de acum înainte prietenia bulgaro- 
română, să dezvolte o colaborare 
politică, economică, tehnico-științi- 
fică și culturală rodnică spre bi
nele celor două popoare, în inte
resul socialismului și al păcii. (A- 
plauze).

Cu cît se dezvoltă mai mult 
economia socialistă din țările noas
tre, cu cît se desfășoară mai larg 
revoluția culturală, cu atît se des
chid și se vor deschide mai multe 
posibilități de extindere a colabo
rării noastre reciproce. Am putea 
arăta cu bucurie că în Republica 
Socialistă România și în Republica 
Populară Bulgaria, ca și în toate 
țările socialiste, se manifestă tot 
mai strălucitor puternica forță vi
tală a orînduirii socialiste. Și 
exemplul Bulgariei cît și cel al 
României, care în termene istorice 
scurte au obținut succese impor
tante în toate domeniile dezvoltării 
materiale și spirituale, este semni
ficativ, are o mare forță de atrac
ție. Cele două popoare ale noas
tre, care au scuturat robia capi
talistă și dependența imperialistă, 
merg cu încredere pe calea aleasă 
— calea socialismului și a comu
nismului, asigură un avînt multi
lateral în dezvoltarea lor.

Nu de mult o delegație a par
tidului nostru a participat la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. Cu acest pri
lej am avut posibilitatea să ve
dem din nou cuceririle oamenilor 
muncii români, transformările a- 
dînci efectuate în țară sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

La congres am luat cunoștință 
de noul plan cincinal pentru dez
voltarea economiei naționale a 
României, de planul de zece ani 
pentru dezvoltarea energeticii. A- 
ceste documente trasează un vast 
program pentru avîntul continuu 
al României socialiste.

Ne bucurăm sincer de realiză
rile poporului român în industria
lizarea socialistă, în avîntul agri
culturii, în dezvoltarea culturii 
naționale și creșterea bunăstării 
poporului. Poporul nostru este 
convins că oamenii muncii din 
Republica Socialistă România vor 
rezolva cu succes sarcinile. noi, 
trasate de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice).

Realizările poporului român, ale 
tuturor popoarelor comunității so
cialiste constituie o cucerire mă
reață a socialismului. Ele sînt tot
odată o dovadă a eficientei cola
borări dintre țările socialiste, a 
forței constructive a relațiilor lor 
reciproce. Acestea sînt relații re
ciproce de tip nou, necunoscute 
înainte în istorie, relații pătrunse 
de spiritul ajutorului reciproc, al 
internaționalismului proletar.

Chiar și o comparație fugitivă 
între relațiile reciproce care do
mină în țările capitalului și rela
țiile reciproce dintre țările din sis
temul socialist mondial poate dez
vălui ce diferență într-adevăr pro-; 
fundă, principială există între ele.

Care este caracterul relațiilor 
reciproce dintre țările capitaliste ? 
Nu este un secret pentru nimeni 
că acestea sînt relații reciproce în 
care acționează legile junglei capi
taliste. Inegalitate în drepturi, ex
ploatare, o luptă crîncenă de con
curență, intervenție brutală în tre
burile interne ale unor state — a- 
cestea sînt trăsăturile caracteristi
ce ale relațiilor reciproce capitalis
te. Se înțelege că asemenea relații 
duc la dominația celor puternici a- 
supra celor mai slabi, la frînarea 
dezvoltării economiei naționale, la 
supunerea economiei unor țări in
tereselor monopolurilor imperia
liste și, în acest fel, la submina
rea independenței naționale a a- 
cestor țări.

Cu ce am putea ilustra mai ex
presiv caracterul acestor relații de
cît cu faptele privitoare la inter
venția brutală a statelor imperia
liste în treburile interne ale unui 
șir de țări din Africa, Asia și A- 
merica Latină, încercările lor de 
a-și menține dominația economică 
și politică în aceste țări, de a re
stabili într-o formă nouă vechile 
orînduiri colonialiste ?

Este clar că față de asemenea 
relații reciproce, independența na
țională și suveranitatea statelor se 
transformă în fraze goale și sînt 
lipsite de conținut. Bulgaria ca
pitalistă, care cîndva era o jucărie 
în mîinile statelor imperialiste, 
constituie un exemplu viu.

Cu totul altele sînt relațiile din
tre statele din lumea socialismu
lui. Relațiile reciproce dintre țările 
socialiste, făurite pe principiile in- ' 
ternaționalismului proletar, sînt re
lații de colaborare tovărășească și 
ajutor reciproc frățesc, de stimă 
reciprocă și năzuința comună de 
a merge umăr la umăr înainte. A- 
cèstea sînt relații reciproce între 
state cu adevărat libere, egale în 
drepturi, suverane, socialiste. Și 
tocmai de aceea relațiile reciproce 
socialiste presupun respectarea in
dependenței și suveranității fiecă
rui stat din comunitatea socialistă, 
o îmbinare justă a patriotismului 
și internaționalismului, a interese
lor naționale ale fiecărei țări so
cialiste cu interesele comune ale 
întregului sistem socialist. Tocmai 
datorită acestor relații reciproce, 
țările socialiste beneficiază de po
sibilitatea de a folosi mai just și 
mai complet resursele lor naturale 
și umane, de a-și dezvolta rapid e- 
conomia națională, inclusiv ramuri 
ale industriei grele, de a participa 
tot mai eficient la diviziunea so
cialistă internațională a muncii. 
Toate acestea constituie o bază 
materială de nădejde, prin care se 
întăresc independența națională și 
suveranitatea de stat a fiecăreia 
din țările noastre, se dezvoltă și 
înfloresc națiunile socialiste, cultu
ra lor națională.

Dacă Republica Populară Bulga

ria își dezvoltă într-un ritm rapid 
economia națională și dacă își ri
dică cu succes cultura materială și 
spirituală, un rol imens în aceasta 
a revenit și revine ajutorului re
ciproc și colaborării noastre cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte sta
te socialiste, relațiilor reciproce de 
tip nou dintre țările noastre. Oare 
țara noastră ar fi putut să creeze 
și să dezvolte o industrie modernă 
— energetica, siderurgia proprie, 
construcția de mașini, chimia — în 
termene atît de scurte fără un ast
fel de ajutor reciproc și colabo
rare ? Desigur nu ar fi putut și nu 
poate. Țara noastră a obținut a- 
devărata sa independență naționa
lă și suveranitate de stat, a cres
cut prestigiul său internațional 
tocmai în cadrul familiei comune a 
țărilor socialiste, pe temelia soli
dă a noilor relații reciproce socia
liste, participînd activ la diviziu
nea socialistă internațională a 
muncii.

Fără îndoială că în relațiile din
tre diferitele țări socialiste, precum 
și în sistemul socialist mondial în 
ansamblu, există și nu poate să nu 
existe deosebiri de păreri cu pri
vire la modul de abordare, for
mele și mijloacele de soluționare a 
unor probleme ale luptei revolu
ționare și construcției socialiste. 
Pot să apară și contradicții. N-ar 
fi de loc de mirare. Fiecare țară 
își are condițiile sale specifice, fie
care partid frățesc acționează în
tr-o situație concretă, diferită.

Aceste deosebiri și contradicții 
se depășesc și se soluționează însă 
prin eforturi comune, pe baza uni
tății și comunității intereselor fun
damentale ale țărilor socialiste. 
Depășirea și soluționarea lor duce 
în mod obiectiv la consolidarea în 
continuare a coeziunii și unității 
noastre de gîndire, la dezvoltarea 
și perfecționarea relațiilor noastre 
reciproce. Și cu cît mai puternică 
este unitatea noastră, cu cît mai 
cuprinzătoare este colaborarea 
noastră, cu cît mai perfecte sînt 
relațiile noastre reciproce, cu atît 
vor apărea mai puține deosebiri și 
contradicții, cu atît mai grab
nic și mai eficace le vom birui, cu 
atît mai grabnică va fi dezvol
tarea noastră socialistă, avîntul 
general al întregului sistem socia
list mondial. Acesta este raportul 
dialectic dintre aceste fenomene.

Elementul esențial, legic în rela
țiile reciproce dintre țările socia
liste, decurgînd nemijlocit din o- 
rînduirea de stat și socială de a- 
celași tip, din natura sa socialistă, 
din ideologia noastră comună mar- 
xist-leninistă, este unitatea, comu
nitatea intereselor noastre. In uni
tatea și relațiile reciproce frățești 
dintre țările socialiste yedem che
zășia puterii și invincibilității ndăs- 
tre, a triumfului socialismului și 
comunismului, à păcii în lume. 
(Aplauze).

Noi, comuniștii bulgari, poporul 
bulgar, considerăm drept datoria 
noastră internaționaliști ca și în 
viitor să apărăm și să respectăm 
cu strictețe principiile leniniste pe 
care sînt făurite relațiile reciproce 
dintre țările socialiste, să dezvol
tăm multilateral colaborarea cu 
țările membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și cu ce
lelalte țări socialiste în spiritul in
ternaționalismului socialist, al aju
torului reciproc tovărășesc, al ega
lității în drepturi și al respectului 
reciproc.

Călăuzindu-se după principiile 
coexistenței pașnice, țările socialis
te, inclusiv Republica Populară 
Bulgaria, dezvoltă relații economice 
cu țările capitaliste și cu țările în 
dezvoltare, participă în felul aces
ta la diviziunea internațională a 
muncii. Noi milităm pentru rela
ții multiple economice și comercia
le cu aceste țări pe baza principii
lor avantajului reciproc, în condi
ții de egalitate în drepturi, fără 
nici un fel de discriminare, fără 
nici un fel de dictat politic.

Tovarășe și tovarăși,
Convorbirile noastre cu tovarășii 

români au confirmat hotărîrea 
partidelor noastre de a lupta pen
tru întărirea unității mișcării in
ternaționale comuniste și munci
torești și a sistemului socialist 
mondial. Unitatea și coeziunea 
noastră sînt o necesitate vitală 
pentru dezvoltarea cu succes a 
procesului mondial revoluționar, 
pentru înfrînarea forțelor obscure 
ale reacțiunii și imperialismului, 
pentru triumful ideilor comuniste, 
pentru victoria păcii.

Forțele imperialiste ale Statelor 
Unite ale Americii recurg tot mai 
des la acțiuni agresive și aventu
riste. în situația actuală, datoria 
noastră, a comuniștilor din lumea 
întreagă, este să ne strîngem rîn- 
durile de luptă, să muncim din 
răsputeri pentru întărirea frontu
lui unic antiimperialist, să dăm ri
postă fermă forțelor reacțiunii și 
agresiunii. Intervenția armată în 
Congo și Republica Dominicană, 
războiul din Vietnamul de sud, 
bombardamentele barbare asupra 
Republicii Democrate Vietnam, 
acțiunile instigatoare într-o serie 
de alte regiuni ale lumii — toate 
acestea sînt acte de agresiune fă
țișă ale imperialismului american, 
care încearcă să înăbușe lupta de 
eliberare a popoarelor prin forța 
armelor.

Statele Unite ale Americii se 
angajează din ce în ce mai mult 
în războiul pe care l-au provocat 
în Asia de sud-est, sporesc con
tinuu contingentele lor militare și 
armamentele pe pămîntul vietna
mez, încalcă normele și legile in
ternaționale.

în timpul convorbirilor cu to
varășii români s-a manifestat o 
deplină unitate de vederi cu pri
vire la situația din Asia de sud- 
est, am condamnat agresiunea Sta
telor Unite ale Americii, ne-am 
declarat pe deplin în sprijinul 
luptei eroice a poporului viet
namez. (Aplauze). Țara noas
tră susține întru totul propu
nerile guvernului Republicii De

mocrate Vietnam și ale Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud cu privire la reglemen
tarea situației din această regiune.

Credincioasă internaționalismu
lui socialist, Republica Populară 
Bulgaria acordă și va acorda și de 
acum înainte ajutor moral, econo
mic și de altă natură eroicului 
popor vietnamez. (Aplauze puter
nice).

Interesele păcii cer să nu se per
mită agravarea situației din Euro
pa, să fie dejucate încercările de 
a pune la dispoziția militarist’v:»r 
vest-germani sub orice formă a>aa 
nucleară distrugătoare, să fie în
lăturate bazele militare și să fie 
create zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii și mai ales 
în Europa. împreună cu celelalte 
țări participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu toate țările socialiste 
și iubitoare de pace, Republica 
Populară Bulgaria se ridică ferm 
și neclintit împotriva planurilor in
stigatoare de război ale agresori
lor, în apărarea păcii și a securității 
popoarelor. (Aplauze).

Ambele noastre guverne acordă 
o atenție mare și permanentă si
tuației din Balcani, depun eforturi 
pentru transformarea Balcanilor 
și regiunii Mării Negre într-o zonă 
a păcii și prieteniei între popoare. 
Țările socialiste balcanice sîțij. un 
factor activ al păcii, sint inspirate 
de politica înțelegerii și a relații
lor de bună vecinătate. Noi urmăm 
această politică nu din conside
rente temporare, de conjunctură, 
ci pentru că ea corespunde intere
selor vitale naționale ale tuturor 
popoarelor din Balcani, intereselor 
păcii în Europa și în întreaga lu
me, este în unison cu prezentul și 
viitorul popoarelor balcanice.

Este îmbucurător faptul că poli
tica de înțelegere, colaborare și 
bună vecinătate găsește tot mai 
mult un răsunet favorabil la gu
vernele și popoarele din Grecia și 
Turcia. Acordurile semnate anul 
trecut între Republica Populară 
Bulgaria și regatul Greciei au pus 
capăt situației anormale îndelunga
te în relațiile dintre cele două țări 
vecine, au deschis o pagină nouă 
în aceste relații. Sîntem satisfăcuți 
de modul în care se îndeplinesc 
acordurile, de evoluția relațiilor 
bulgaro-grecești. (Aplauze).

Sînt folositoare și rodnice con 
tactele și demersurile întreprinse 
pentru lărgirea colaborării dintre 
Republica Populară Bulgaria și 
Turcia. Sîntem convinși că ma- 
nifestîndu-se bunăvoință atît din 
partea noastră, cît și din partea 
guvernului turc, relațiile bulgaro- 
'turce se vor dezvolta tot mai fa
vorabil în interesul ambelor țări. 
(Aplauze).

Nu se poate să nu subliniem aici 
aportul guvernului Republicii So
cialiste România la pacificarea 
Balcanilor, pentru dezvoltarea re
lațiilor de bună vecinătate între 
popoarele balcanice. (Aplauze).

Desigur, sîntem departe de a 
considera că s-a făcut totul în do
meniul relațiilor dintre țările bal
canice. Dimpotrivă, după părerea 
noastră, mai sînt o serie de posi
bilități pentru extinderea colabo
rării economice și culturale dintre 
statele balcanice, pentru îmbună
tățirea continuă a climatului po
litic din Balcani. Ca și pînă acum, 
noi nu ne vom precupeți efortu
rile pentru valorificarea acestor 
posibilități.

Țara noastră este ferm hotărîtă 
ca și de acum înainte, umăr la 
umăr cu Uniunea Sovietică — 
bastionul cel mai puternic al păcii 
și socialismului din lume — umăr la 
umăr și cu celelalte țări socialiste, 
să ducă o politică de pace și co< 
existență pașnică între statele cu 
orînduiri sociale diferite, să lupte 
cu persistență pentru unirea tu
turor forțelor antiimperialiste si 
democratice, împotriva oricărei 
forme de colonialism și neocolo
nialism, împotriva oricărei agre
siuni imperialiste.

Tovarășe și tovarăși,
Aș vrea să exprim aici convin

gerea noastră, a tuturor, că vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale române în țara noastră este 
un aport la dezvoltarea și îptărirea 
în continuare a prieteniei' co
laborării multilaterale dintre par
tidele și țările noastre și totodată 
va contribui la unitatea mișcării 
internaționale comuniste și munci
torești, la unitatea sistemului so
cialist mondial. (Aplauze puterni
ce. prelungite).

Transmiteți, scumpi tovarăși și 
prieteni români, salutările noastre 
frățești Partidului Comunist Ro
mân și Comitetului său Central, 
Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Socialiste România, po
porului român — constructor al 
socialismului. Urăm din toată ini
ma României socialiste avînt con
tinuu, multilateral. (Aplauze și 
urale).

Gheorghi Dimitrov spi' »a : „Es
te necesar ca de la naș . Ja Copi
lului, la Sofia sau la București. în 
Bulgaria sau în România, mama. 
alăptîndu-1 pentru prima dată, să-i 
insufle și să-1 învețe mereu că 
românii și bulgarii sînt frați pe 
veci Ț (Aplauze. îndelung repetate).

Trăiască și să se întărească prie
tenia dintre poporul bulgar și po
porul român. (Aplauze și urale).

Fie ca această prietenie să se 
dezvolte și să-și îmbogățească în 
permanență conținutul, să devină 
puternică ca Dunărea, care leagă 
cele două țări ale noastre. (Aplauze 
și urale).

Trăiască și să înflorească Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria. (Aplauze 
și urale)

Trăiască unitatea și coeziunea 
comunității socialiste, unitatea și 
coeziunea mișcării internaționale 
comuniste și muncitorești. (Aplauze 
prelungite).

înainte, spre noi victorii. în lupta 
pentru socialism și pace. (Aplauze 
puternice, prelungite, urale).
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PRIETENIEI ROMÄNO-BULGARE Pentru mai buna întreținere

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu
Stimate tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și tovarășe.
Permiteți-mi, în primul rind, să 

transmit comuniștilor bulgari, 
dumneavoastră, dragi cetățeni ai 
Sofiei, întregului popor bulgar, un 
fierbinte salut din partea comu
niștilor români, a întregului nos
tru popor. (Aplauze prelungite), 
în numele delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România mulțumesc din 
toată inima tovarășilor Todor Jiv
kov, Gheorghi Traikov, Jivko Jiv
kov, celorlalți conducători de par
tid și de stat bulgari, întregului 
popor bulgar pentru primirea căl
duroasă ce ni s-a făcut, pentru 
afecțiunea cu care am fost încon
jurați în tot decursul vizitei. 
(Aplauze puternice).

în cursul călătoriei am vizitat 
capitala țării — Sofia, Plovdiv, 
Plevna, Botevgrad, Kremikovți, 
Grivița, Pordim și alte localități, 
am fost în fabrici și uzine, în coo
perative agricole de muncă, în in
stituții de cultură. Peste tot popu
lația bulgară ne-a înconjurat cu 
cordialitate frățească, cu o priete
nie sinceră, mișcătoare. în aceste 
manifestări se reflectă prietenia 
profundă care leagă popoarele și 
țările noastre. întîlnirile cu oa
menii muncii, convorbirile cu con
ducătorii de partid și de stat bul
gari, au confirmat încă o dată 
trăinicia legăturilor de solidaritate 
statornicite între partidele și po
poarele noastre în lupta pentru 
măreața cauză a socialismului și 
păcii. (Aplauze).

Prietenia româno-bulgară are 
rădăcini adinei în trecutul istoriei, 
în lupta dusă de popoarele noastre, 
cot la cot. pentru libertate socială 
și națională. Popoarele român și 
bulgar și-au vărsat nu o dată sîn- 
gele laolaltă, pentru sfărîmarea 
jugului oprimării naționale, pentru 
cucerirea independenței de stat și 
a suveranității, împotriva acelorași 
cotropitori. Vizitînd Plevna și Gri- 

' vița am cinstit cu adînc respect 
memoria ostașilor români și ruși și 
a partizanilor bulgari care s-au 
jertfit în războiul contra asuprito- 

, rilor otomani din 1877, înscriind o 
pagină glorioasă în istoria frăției 
româno-bulgare. (Aplauze). în 
multe privințe destinele popoare
lor noastre s-au asemănat, ele au 
avut dușmani comuni, au fost ani
mate de aceleași idealuri și aspi
rații. în aceste împrejurări isto
rice, trăind în vecinătate, po
poarele noastre s-au legat prin 
sentimente profunde de stimă și 
prețuire reciprocă, prin relații de 
bună înțelegere și prietenie fră
țească.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar au dus 
mai departe tradițiile de solidari
tate ale militanților progresiști 
revoluționarilor din Bulgaria și 
România, au luptat, încă de la în
ființarea lor, împotriva politicii 
claselor exploatatoare, pentru le
gături de prietenie între cele două 
popoare. După cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare, în 
condițiile construirii socialismului, 
prietenia româno-bulgară s-a dez
voltat și a căpătat un nou conținut. 
La baza relațiilor dintre țările 
noastre se află caracterul comun 
al orînduirii de stat, ideologia 
marxist-leninistă. (Aplauze prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Poporul nostru cunoaște și se 

bucură de succesele obținute de 
poporul bulgar sub conducerea 
partidului comunist, în dezvol
tarea industriei socialiste și trans
formarea socialistă a agriculturii, 
în înflorirea culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

în timpul călătoriei prin țara 
dv. am văzut o parte din aceste 
realizări. Peste tot am admirat fru
musețile tării dumneavoastră si 
totodată am fost impresionați de 
entuziasmul și hărnicia muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor 
bulgari care muncesc pentru înflo
rirea patriei lor socialiste. (A- 
plauze).

Industria socialistă, care are ro
lul conducător în întreaga econo
mie, înregistrează progrese însem
nate, determinînd adînci prefaceri 
în viața social-economică a țării. 
Orașele și centrele muncitorești pe 
care le-am vizitat oferă imaginea 
avîntului constructiv al Bulgariei 
socialiste, reflectă freamătul mun
cii creatoare a poporului bulgar. 
(Aplauze).

Am putut constata cu satisfacție 
că viața nouă, socialistă, a trans
format și satele bulgărești. Ea se 
oglindește în activitatea unităților 
agricole socialiste, în creșterea 
bunăstării țărănimii, întruchipată 
în casele noi, școlile, instituțiile de 
cultură și sănătate construite în 
anii puterii populare.

Rezultatele dobîndite în dezvol
tarea industriei și agriculturii, în 
sporirea venitului național, în creș
terea nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii, în 
înflorirea științei, învățămîntului. 
culturii, sînt o confirmare vie a 
superiorității socialismului, a capa
cității creatoare a poporului bul
gar, care, liber și stăpîn pe soarta 
sa, sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, își făurește o via
ță fericită. (Aplauze puternice).

Vă transmitem calde felicitări 
din partea poporului român pen
tru rezultatele dobîndite și vă 
urăm din toată inima noi și tot 
mai mari succese în munca pen
tru înflorirea Bulgariei socialiste, 
pentru desăvîrșirea construcției 

noii orînduiri sociale în patria 
dumneavoastră. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Vizita noastră în Bulgaria are 

loc la puțin timp după desfășura
rea unor evenimente de însemnă
tate istorică în viața partidului și 
poporului român. Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român 
a făcut bilanțul unei importante 
etape din istoria țării noastre si 
a adoptat programul dezvoltării 
multilaterale a României în urmă
torii 5 ani, în vederea continuări’ 
pe o treaptă superioară a proce
sului de desăvîrșire a construcției 
socialiste. Recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale a dat țării o 
nouă lege fundamentală — Con
stituția Republicii Socialiste Româ
nia — care consemnează cuceri
rile istorice ale poporului român, 
victoria deplină și definitivă a so
cialismului la orașe și sate 
(Aplauze prelungite).

Astăzi România înfățișează ta
bloul unei țări în plin avînt, cu o 
economie socialistă multilateral 
dezvoltată. Partidul a pus în cen
trul politicii sale industrializarea 
socialistă a țării, care, așa cum 
arată experiența statului nostru, a 
celorlalte state socialiste, a întregii 
dezvoltări a societății moderne, 
reprezintă singura cale ce asigură 
progresul și civilizația unui popor, 
ridicarea standardului său de 
viață, suveranitatea și indepen
dența națională (Aplauze puter
nice). Industria României cunoaște 
un continuu proces de creștere, 
perfecționare și adaptare la cerin
țele progresului tehnic contempo
ran. La sfîrșitul acestui an produc
ția industrială globală este de 2,24 
ori mai mare decît în 1959, sarci
nile planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe perioada 1960- 
1965 fiind îndeplinite cu succes. 
(Aplauze).

In anii regimului socialist, în 
țara noastră au fost create și s-au 
dezvoltat ramuri industriale noi 
ale căror produse sînt cunoscute și 
dincolo de hotarele țării : industria 
de utilaj petrolier, de rulmenți, de 
mașini unelte și agregate com
plexe, de locomotive Diesel electri
ce magistrale, de tractoare și auto
camioane, de utilaj energetic, de 
utilaj pentru industria chimică și 
de prelucrare a lemnului, pentru 
industria alimentară și ușoară.

încheierea procesului de coope
rativizare a agriculturii, atenția 
deosebită acordată întăririi bazei 
ei tehnico-materiale și aplicării pe 
scară largă a științei agrozooteh
nice au creat condiții pentru creș
terea producției agricole, ceea ce a 
permis satisfacerea necesităților de 
produse agro-alimentare ale popu
lației și ale industriei cu materii 
prime, crearea rezervelor de stat 
și a unor disponibilități pentru 
export.

Dezvoltarea continuă a econo
miei a dus la creșterea venitului 
național, la înflorirea științei și 
culturii, la ridicarea sistematică a 
nivelului de trai al populației.

Directivele cu privire la dezvol
tarea economiei naționale în pe
rioada 1966—1970, aprobate de re
centul congres al partidului, si
tuează în continuare în centrul po
liticii noastre economice industria
lizarea socialistă a țării, creșterea 
cu precădere a industriei grele și 
în special a industriei constructoa
re de mașini. Potrivit prevederi
lor viitorului plan cincinal, se va 
menține în continuare un ritm 
susținut de dezvoltare industrială 
a țării. Valoarea producției globa
le pe ansamblul industriei va fi 
în 1970 cu circa 65 la sută mai 
mare decît în 1965. (Aplauze).

Vom înfăptui un complex de 
măsuri pentru dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a agriculturii. 
Se va lărgi baza tehnico-mate- 
rială a acestei importante ramuri 
a economiei naționale astfel ca la 
sfîrșitul - planului de cinci ani să 
se rezolve în linii generale pro
blemele mecanizării complexe și 
ale chimizării agriculturii.

In construcția socialismului, în 
dezvoltarea multilaterală a econo
miei naționale, partidul nostru a- 
cordă o importanță deosebită ro
lului științei și culturii, ca factor 
activ al progresului și civilizației, 
înfăptuirea Directivelor congresu
lui va asigura ridicarea nivelului 
de trai al poporului, înflorirea 
multilaterală a întregii noastre so
cietăți socialiste.

S-a dezvoltat democrația socia
listă, a crescut rolul statului ca or
ganizator al construcției socialis
mului, se dezvoltă și se întărește 
continuu națiunea socialistă, care 
va continua să fie încă multă vre
me baza dezvoltării societății so
cialiste.

Toate victoriile obținute în con
strucția socialismului sînt rodul 
muncii devotate a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor, fără 
deosebire de naționalitate, al în
făptuirii politicii Partidului Comu
nist Român, care aplică adevăru
rile generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete ale 
țării noastre. (Aplauze). Conștiința 
că de munca și eforturile sale de
pind înflorirea țării, punerea în 
valoare a tuturor resurselor și bo
gățiilor ei, bunăstarea celor ce 
muncesc, constituie un puternic 
factor mobilizator în lupta poporu
lui nostru pentru construcția so
cialismului. Aceasta îi sporește în
crederea în propriile forțe, în vii
torul său luminos, socialist. (A- 
plauze).

Cu cît fiecare țară socialistă de
vine mai puternică, își dezvoltă e

conomia, știința, cultura, întreaga 
viață socială, cu atît mai mult se 
întărește sistemul mondial socia
list, cresc prestigiul și influența 
socialismului în lume. (Aplauze).

Dragi tovarăși.
Delegațiile noastre au constatat 

cu satisfacție că relațiile de co
laborare economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria se dezvoltă cu 
succes. (Aplauze).

Schimburile comerciale sînt în 
1965 cu 80 la sută mai mari ca în 
anul 1959. Realizările obținute de 
cele două țări în dezvoltarea și di
versificarea economiei creează con
diții tot mai favorabile pentru lăr
girea colaborării lor multilaterale, 
pe baza avantajului reciproc. Un 
exemplu în acest sens îl consti
tuie elaborarea în comun a studii
lor și proiectelor privitoare la hi
drocentrala de pe Dunăre, în zona 
Islaz-Somovit care urmează să se 
construiască cu forțe unite în anii 
următori. Semnarea acordului de 
colaborare pe perioada 1966—1970 
prevede intensificarea schimburi
lor reciproce dintre cele două țări. 
Sîntem convinși că dezvoltarea co
laborării economice, științifice și 
culturale va întări și mai mult 
prietenia româno-bulgară. (Aplau
ze puternice).

Este un fapt incontestabil că 
procesul construcției socialismului 
are loc în condiții deosebit de 
complexe, diferite de la țară la 
tară. Aceasta necesită ca, pornind 
de la învățătura marxist-leninistă, 
fiecare partid să-și stabilească li
nia politică, etapele, formele și 
metodele construcției socialiste co
respunzător condițiilor sale con
crete, particularităților istorice și 
naționale ale fiecărei țări, gradu
lui ei de dezvoltare, adueîndu-și 
astfel contribuția la dezvoltarea 
creatoare a ideologiei clasei mun
citoare, la îmbogățirea experien
ței comune a popoarelor care fău
resc noua orînduire socială. Abor
darea diferită a unor probleme ale 
construcției socialismului, precum 
și deosebirile de păreri în inter
pretarea unor probleme princi
piale ale situației internaționale și 
mișcării comuniste, nu trebuie să 
dăuneze colaborării frățești între 
statele socialiste, solidarității lor 
internaționaliste în lupta pentru 
victoria cauzei socialismului și 
păcii în lume. (Aplauze prelun
gite). Practica demonstrează că 
baza de neclintit care asigură 
unitatea și coeziunea țărilor sis
temului socialist mondial este res
pectarea neabătută a principiilor 
internaționalismului socialist, a 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești, analizarea în spirit 
tovărășesc, de înțelegere reciprocă, 
a tuturor problemelor de interes 
comun. (Aplauze puternice).

Este știut că în lumea capitalis
tă relațiile dintre state sînt domi
nate de inegalitatea economică și 
politică, de dependența față de ma
rile puteri, de amestecul brutal al 
cercurilor imperialiste în treburile 
interne ale altor popoare, de în
călcarea grosolană a independen
ței și suveranității naționale. Ex- 
primînd interesele monopolurilor, 
teorii de tot felul proclamă națiu
nea drept o categorie socială depă
șită istoricește, înlocuirea ei cu or
ganizații suprastatale, cu „supra- 
guverne“, la adăpostul cărora im
perialiștii să poată dicta nestinghe- 
riți în viața popoarelor.

în contrast cu realitățile exis
tente în capitalism, relațiile de tip 
nou dintre țările socialiste sînt me
nite să asigure dezvoltarea fiecărui 
stat socialist, colaborarea frățească 
între națiuni socialiste egale în 
drepturi, suverane și independente, 
în vederea progresului fiecăreia, 
întăririi întregului sistem socialist. 
(Aplauze puternice).

în epoca contemporană, cînd in
dependența și suveranitatea națio
nală reprezintă una din aspirațiile 
cele mai profunde ale popoarelor 
oprimate, cînd popoarele se ridică 
la luptă pentru a-și cuceri și 
apăra dreptul la ființa națională 
împotriva dominației imperialiste 
și colonialiste, promovarea relații
lor internaționaliste dintre țările 
socialiste exercită o uriașă înrîu- 
rire asupra dezvoltării societății, 
asupra progresului social.

Epoca noastră pune în fața par
tidelor comuniste sarcini de mare 
răspundere în organizarea luptei 
popoarelor pentru eliberare națio
nală și socială, pentru o viață mai 
bună.

Viața arată că deosebirile exis
tente în condițiile concrete în 
care-și desfășoară activitatea fie
care partid comunist generează 
sarcini interne și obiective politice 
diferite de la țară la țară, ceea ce 
face ca legile generale ale revolu
ției socialiste să se concretizeze în 
forme și metode de o mare diver
sitate. Acesta este un fenomen fi
resc și obiectiv, care nu trebuie să 
afecteze relațiile normale, tovără
șești, între partide, solidaritatea 
lor de clasă. După părerea partidu
lui nostru, divergențele care apar 
în sînul mișcării comuniste pot fi 
clarificate într-o atmosferă princi
pială, tovărășească, de stimă, în
credere și respect reciproc, prin 
discuții nemijlocite de la partid la 
partid, de la conducere la conduce
re. (Aplauze puternice, prelungite). 
Dezvoltarea normală a relațiilor 
dintre partide se poate asigura nu
mai pe baza principiilor indepen

denței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui par
tid de a hotărî singur asupra poli
ticii și activității sale practice. (A- 
plauzc puternice). Noi considerăm 
că ceea ce unește partidele comu
niste este esențial și precumpăni
tor — lupta comună pentru victo
ria socialismului în lume, pentru 
democrație și progres social, salv
gardarea păcii popoarelor. Partidul 
nostru este hotărît să militeze și în 
viitor cu hotărîre pentru apărarea 
și consolidarea coeziunii mișcării 
comuniste internaționale — bunul 
cel mai de preț al oamenilor mun
cii din întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,
Apărarea păcii este unul din o- 

biectivele cele mai importante ale 
timpurilor noastre. In epoca ac
tuală de adînci prefaceri sociale, 
cînd puterea de înrîurire a siste
mului mondial socialist a crescut 
considerabil, cînd influența parti
delor comuniste și rolul lor în 
viața socială sporesc tot mai mult 
și se lărgește frontul mișcării anti- 
imperialiste, s-au creat condiții fa
vorabile pentru zădărnicirea încer
cărilor cercurilor imperialiste de a 
arunca omenirea într-un nou răz
boi mondial, pentru apărarea și 
consolidarea păcii. In aceste con
diții fiecare stat, mare sau mic, 
poartă răspunderea pentru soarta 
păcii mondiale, poate și trebuie 
să-și aducă contribuția activă la 
slăbirea încordării internaționale, 
la dezvoltarea relațiilor de încre
dere între popoare.

La baza politicii internaționale a 
Republicii Socialiste România — 
expresie a voinței de pace a po
porului român — se află alianța și 
colaborarea frățească cu toate ță
rile socialiste. In același timp, 
statul nostru dezvoltă relații 
de colaborare cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială, 
în spiritul coexistenței pașnice. 
Partidul și guvernul țării noastre 
pornesc de la considerentul că re
lațiile dintre state se pot desfășura 
normal numai pe temeiul de 
nezdruncinat al principiilor respec
tării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. (Aplauze).

Viața internațională demonstrea
ză însă că existența imperialismu- 

. lui constituie o sursă permanentă 
de încordare în viața internațio
nală, de încălcare sistematică a 
normelor de conviețuire între po
poare, alimentează noi focare de 
primejdie pentru pacea lumii, men
ține terenul dezlănțuirii unui nou 
război mondial. Alături de celelal
te state socialiste, de forțele iubi
toare de pace, Republica Socialistă 
România militează activ pentru ză
dărnicirea acțiunilor agresive ale 
imperialiștilor, pentru salvgardarea 
păcii mondiale. (Aplauze puternice).

Condamnînd cu hotărîre inter
venția imperialistă a S.U.A. în 
Vietnam, poporul român și-a ex
primat în repetate rînduri deplina 
solidaritate cu cauza dreaptă a 
poporului vietnamez. Țara noastră 
a acordat și va continua să acorde 
sprijin poporului R. D. Vietnam în 
lupta sa eroică. (Aplauze). Româ
nia cere cu hotărîre aplicarea 
strictă a Acordurilor de la Geneva, 
încetarea agresiunii americane și 
retragerea tuturor trupelor străine 
din Vietnam, sprijină propunerile 
Republicii Democrate Vietnam și 
ale Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud — singura 
bază de reglementare a problemei 
vietnameze. (Aplauze).

Luptînd cu-fermitate împotriva 
politicii agresive a imperialismului, 
a oricăror încercări de subminare 
a independenței și suveranității 
popoarelor, România își manifestă 
solidaritatea cu toate popoarele 
care luptă pentru eliberarea lor 
națională și socială, pentru pace 
și progres. Fiecare popor trebuie 
lăsat să-și hotărască singur soarta, 
să-și rezolve treburile interne 
conform propriei sale voințe. Imix
tiunile de orice fel în viața po
poarelor frînează progresul social, 
creează neîncredere între state, 
dăunează colaborării internațio
nale, periclitează pacea mondială.

Intensificarea acțiunilor agre
sive ale cercurilor imperialiste din 
ultimul timp face mai necesară ca 
oricînd creșterea vigilenței po
poarelor, întărirea unității de 
luptă a tuturor forțelor iubitoare 
de pace pentru a bara drumul 
războiului, a salva omenirea de 
o catastrofă termo-nucleară care 
ar provoca distrugeri incalculabile 
civilizației umane.

Unite într-un singur front, țările 
socialiste, clasa muncitoare inter
națională, noile state independente, 
mișcarea de eliberare națională, 
mișcarea mondială pentru apăra
rea păcii au capacitatea reală de a 
salvgarda pacea și securitatea po
poarelor. (Aplauze).

România se pronunță consecvent 
pentru îmbunătățirea structurii și 
activității O.N.U., în așa fel îneît 
acest for internațional să oglin
dească realitățile lumii de azi, să 
asigure reprezentarea echitabilă a 
noilor state independente. Ne pro
nunțăm consecvent pentru univer
salitatea acestei organizații și pen
tru restabilirea la O.N.U. a drep
turilor marelui popor chinez, al că
rui singur reprezentant legitim este 
R. P. Chineză. (Aplauze). Con
siderăm, de asemenea, că în
cheierea Tratatului de pace ger
man — pornind de la realitatea 
istorică obiectivă a existenței celor 
două state germane — ar avea un 
rol însemnat în destinderea inter

națională în Europa și în întreaga 
lume.

România militează pentru înce
tarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, pentru crearea 
de zone denuclearizate, pentru in
terzicerea necondiționată a folosi
rii armelor atomice și distrugerea 
totală a stocurilor existente, pen
tru lichidarea oricăror blocuri mi
litare.

Cele două state ale noastre ac
ționează perseverent în spiritul a- 
propierii și înțelegerii reciproce a 
popoarelor europene și din zona 
balcanică. Noi considerăm că este 
necesară și posibilă statornicirea 
în această regiune a unor relații 
de bună vecinătate și de colaborare 
pașnică, ceea ce ar contribui la în
sănătoșirea relațiilor internațio
nale.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia își exprimă convingerea că 
dacă forțele socialismului, demo
crației, progresului social și păcii 
vor acționa în strînsă unitate în 
marele front al luptei antiimperia- 
liste, pacea lumii poate fi și va fi 
apărată. (Aplauze). România este 
hotărîtă să militeze și în viitor cu 
toată puterea pentru a-și aduce 
contribuția la această cauză mă
reață. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși și prieteni,
Sîntem convinși că vizita noas

tră în Bulgaria va contribui la în
tărirea relațiilor de bună vecină
tate și prietenie frățească între 
popoarele român și bulgar. (A- 
plauze puternice). Exprimăm încă 
o dată cele mai vii mulțumiri con
ducătorilor partidului comunist și 
guvernului, organelor de partid și 
de stat locale, oamenilor muncii 
bulgari pentru atenția și ospitali
tatea pe care au acordat-o delega
ției noastre, în tot timpul vizitei, 
pentru prietenia manifestată față 
de poporul român — constructor 
al socialismului. (Aplauze puter
nice).

Comuniștii români, întregul nos
tru popor, urează comuniștilor 
bulgari, poporului frate bulgar să 
obțină rezultate tot mai mari în 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste. (Aplauze, urale).

Trăiască poporul frate bulgar și 
conducătorul său — Partidul Co
munist Bulgar. (Aplauze îndelun
gate, urale).

Trăiască prietenia româno-bul
gară. (Aplauze prelungite).

Să se dezvolte necontenit unita
tea țărilor socialiste, să se întă
rească coeziunea mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le. (Aplauze puternice).

Să triumfe cauza păcii și pro
gresului social în lumea întreagă. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

DE LA MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Ministerul învățămîntului tace cu

noscut că în ziua de 23 septembrie 
a.c. se organizează un al doilea con
curs de admitere in învătămîntul 
superior, cursuri de zi și serale, la 
următoarele institute și facultăți :

CURSURI DE ZI

Universitatea din București, facul
tatea de matematică-mecanică ; Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj, 
facultatea de filologie (secții de 
limbi străine) ; la Universitatea 
„Al. I. Cuza" din Iași, facultatea de 
filologie (secții de limbi străine) i 
Universitatea din Timișoara, faculta
tea de filologie (secția de limbi 
străine) ; Institutul pedagogic de 3 
ani din Baia Mare, facultățile de 
filologie și matematică ; Institutul 
pedagogic de 3 ani din Cluj, facul
tatea de fizică-chimie ; Institutul 
pedagogic de 3 ani din Constanța, 
facultățile de matematică și de fizi
că-chimie ; Institutul pedagogic de 
3 ani din Galați, facultățile de ma
tematică și fizică-chimie ; Institutul 
pedagogic de 3 ani din Iași, facul
tatea de matematică ; Institutul pe
dagogic de 3 ani din Oradea, facul
tățile de matematică și de educație 
fizică ; Institutul pedagogic de 3 
ani din Pitești, facultatea de mate
matică ; Institutul pedagogic de 3 
ani din Suceava, facultatea de ma
tematică ; Institutul pedagogic de 3 
ani din Tirgu-Mureș, facultățile de 
matematică și fizică-chimie ; Insti
tutul de artă teatrală și cinemato
grafică București, facultatea de 
teatru, secția de artă» dramatică 
— , băieți ; Institutul politehnic din

Stalagmite de gheață la Scărișoara (rog. Cluj). Fotografia realizată do Emil Racovlță a 
apărut in broșura „Speologia" în anul 1927, întocmită pe baza discursului rostit de ma- 

rele savant cu prilejul primirii Iul tn Academia Romană

a locuințelor
O recentă Hotărîre a Consiliului de Miniștri

• Noi atribuții ale I. A. L-urilor
• Alegerea comitetelor de locatari

In întreaga țară au loc în aceste 
zile adunări generale ale locatari
lor din imobilele mari pentru ale
gerea comitetelor de locatari — or
gane obștești menite să realizeze 
legătura cu comitetele executive 
ale sfaturilor populare, să le spri
jine pe acestea în buna întreținere 
și conservare a fondului locativ 
proprietate de stat. De asemenea, 
în Capitală și în alte orașe din 
țară s-au organizat administrații 
de clădiri pe cvartale și grupuri de 
clădiri mari învecinate. Aceste ac
țiuni se desfășoară în baza unei 
Hotărîri a Consiliului de Miniștri 
privind organizarea administrării 
fondului locativ, reglementarea 
obligațiilor locative ale proprieta
rilor și chiriașilor, precum și orga
nizarea și funcționarea comitetelor 
de locatari.

Hotărîrea stabilește noi atribuții 
întreprinderilor care au în admi
nistrare fondul locativ proprietate 
de stat. Aceste întreprinderi au 
obligația de a controla, odată pe 
an, modul în care locatarii își în
trețin locuințele, precum șl bunu
rile și instalațiile pe care le au în 
folosință, de a pune în vedere lo
catarilor principali să execute lu
crările de întreținere și reparații 
care, potrivit prevederilor legale, 
cad în sarcina acestora, de a con
stata necesitatea efectuării lucră
rilor care cad în sarcina proprie
tarului, de a întocmi pentru aceste 
lucrări documentația tehnică și 
financiară. De asemenea, întreprin
derilor de administrație locativă le 
revine sarcina de a preda și pre
lua — la mutare — locuințele de 
la locatarii principali, pe bază de 
proces-verbal, în care se consem
nează starea locuinței respective și 
a inventarului aferent.

Hotărîrea stabilește că adminis
trațiile de clădiri funcționează sub 
îndrumarea și controlul întreprin
derilor care au în administrare 
fondul locativ proprietate de stat.

Printre sarcinile care revin ad
ministrațiilor de clădiri se numără 
exploatarea, întreținerea și asigu
rarea cu personal a centralelor ter
mice de cvartal, cartier și clădire, 
a instalațiilor comune și altor de
pendințe de uz comun. De aseme
nea, ele organizează din timp apro
vizionarea și transportul combus
tibilului necesar încălzirii, fac a-

Timișoara, facultățile de mecanică, 
mecanică agricolă și construcții ; 
Institutul politehnic Iași, facultatea 
de hidrotehnică ; Institutul de con
strucții București, toate facultățile ; 
Institutul agronomic din Iași — fa
cultatea de agricultură ; Inștitutul de 
științe economice București, toate 
facultățile ; Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu' București, facultatea 
de instrumente și canto și facultatea 
de compoziție, dirijat și pedagogie ; 
Conservatorul „George Enescu" din 
Iași, facultatea de instrumente și 
canto și facultatea de compoziție, 
dirijat și pedagogie.
CURSURI SERALE

Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ București, facultățile 
de electrotehnică, mecanică, tehno
logia construcției de mașini, meta
lurgie, transporturi ; institutul poli
tehnic Timișoara, facultățile de elec
trotehnică, mecanică, construcții ,• 
Institutul politehnic Iași, facultatea 
de chimie industrială ; Institutul 
politehnic Cluj, facultatea de meca
nică ; Institutul de construcții Bucu
rești, facultățile de construcții și 
instalații pentru construcții ; Insti
tutul de mine Petroșeni, facultatea 
de mine.

înscrierile se primesc pînă în ziua 
de 22 septembrie, ora 14. Candidatii 
pentru cursurile serale vor prezenta 
adeverința de la locul de muncă, 
din care să rezulte specialitatea și 
funcția în care lucrează. Informații 
detaliate asupra numărului de locuri, 
pe facultăți și secții, precum și orice 
alte lămuriri se obțin de la secre
tariatele facultăților respective. 

bonamente pentru consumul de 
combustibil, energie electrică și apă 
necesare părților și instalațiilor co
mune, se îngrijesc de întreținerea 
și reparația acestora, de folosirea lor 
judicioasă. Administratorul și per
sonalul administrației de clădire se 
angajează de către întreprinderea 
care administrează fondul locativ, 
numărul și felul personalului de 
serviciu stabili ndu-se de comun a- 
cord cu comitetul de locatari al 
fiecărei clădiri. Pentru administra
rea interioară a clădirilor proprie
tate de stat, care nu vor fi cuprin
se în cadrul unei administrații de 
clădiri, se prevede că părțile și in
stalațiile comune se vor preda co
mitetelor de locatari sau persona
lului angajat pentru întreținerea șl 
exploatarea acestora, iar în clădi
rile mici, unde nu se constituie co
mitete de locatari si nici nu se an
gajează personal de exploatare șl 
întreținere, acestea vor fi predate 
locatarilor principali sau împuter- 
niciților acestora.

Hotărîrea precizează mal clar șl 
obligațiile ce revin proprietarilor șl 
chiriașilor pentru buna întreținere 
și reparare a imobilelor.

In ceea ce privește comitetele de 
locatari, se prevede că acestea se 
organizează în imobilele cu un nu
măr mare de locatari, se aleg anual, 
în adunările generale ale locatari
lor principali și sînt confirmate de 
către comitetele executive ale sfa
turilor populare respective. Ele 
funcționează sub îndrumarea și 
controlul comitetelor executive ale 
sfaturilor populare. în cazul clădi
rilor cu un număr mic de aparta
mente, atribuțiile comitetelor de 
locatari vor fi îndeplinite de un 
delegat, desemnat, din rîndul lor, 
de către locatarii principali.

Prevederile noii Hotărîri creează 
condiții pentru o mai bună rezol
vare a problemelor administrării 
fondului locativ, pentru efectuarea 
la timp a lucrărilor de întreținere 
și reparații, care revin proprietari
lor și chiriașilor, pentru atragerea 
tuturor locatarilor la acțiunile de 
întreținere și conservare a fondu
lui locativ, dezvoltarea unei atitu
dini juste față de avutul obștesc, 
respectarea normelor de bună con
viețuire.

(Agerpres)

A doua Conferință 
națională 
de ocrotire 
a naturii

(Urmare din pag. I-a)

Păstrarea și protejarea unor exem
plare de floră, faună, mărturii geolo
gice sau paleontologice, azi monu
mente ale naturii, a devenit o nece
sitate.

Tn fara noastră erau puse, odinioa
ră, sub ocrotirea legii floarea de colți 
și cîteva rezervații. Azi dispunem de 
120 de rezervații. Legea mai ocrotește 
22 de peșteri, vulcanii noroioși de la 
Pîclele Mari și Pîclele Mici (regiunea 
Ploiești), prismele bazalfice de la De
tunata Goală (regiunea Cluj), calca
rele de la Albești și Suslăneșfi (re
giunea Argeș). Sînt ocrotiți prin lege 
cî(iva reprezentanți mai rari ai faunei 
noastre, rîsul, capra neagră, pelicanul, 
sfîrcii albi mari și mici, stîrcii lopă- 
tari, călifarul, cocoșul de mesteacăn, 
dropia și altele.

In rezervațiile existente s-au creat 
baze de studii în care lucrează dese
ori, pe lîngă cercetătorii români, și 
specialiști din sfrăinătale. în Parcul 
național din Retezat s-a construit în 
anii din urmă o casă laborator do
tată cu aparatură științifică modernă. 
Unele peșteri, cum e acea a Muierii 
de la Baia de Fier (regiunea Oltenia), 
au fost electrificate. Printre regiunile 
bogate în rezervații naturale un loc 
de frunte îl ocupă Dobrogea, unde 
s-au creat trei mari rezervafii și mai 
multe refugii de cuibărit și de mi- 
grafie a păsărilor. Un al doilea parc 
national cu profil știinfific-turistic se 
va înființa curînd în Munții Apuseni. 

Cercetarea desfă- 
— șurată în rezervații

are și o importantă 
economică. Există, 
de exemplu, un soi 
de păpădie săl
batică, originară din 
Asia Centrală, din 
care se poate ex
trage cauciuc natu
ral. Ea a început să 
fie cultivată și la 
noi, cu titlu experi
mental. Mai sînt 
plante anuale, din 
care se poate ob
ține faninul, nece
sar industriei chi
mice ș.a.

★
Lucrările Confe

rinței naționale de 
ocrotire a naturii 
continuă. După în
cheierea ei, dele
gații pleacă într-o 
excursie științifică 
de trei zile în 
Deltă.
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Radu BELlGAN
Artist al poporului

unui repertoriu 
direct de con- 

sine a unei so- 
tabla ei de va-

: S

fost citite, 
într-un ar- 
tineri erau 
principiu,

CRITERIILE
REPERTORIULUI

„Repertoriul este o pro
fesiune de credință, re
pertoriul este un act de 
cultură" — iată o exce
lentă formulă care con
centrează și rezumă unul 
din adevărurile decisive 
ale vieții 
o tormulă 
că avem 
înnăscută 
în discuția asupra reper
toriului stagiunii 1965 1966 
preferăm să plecăm de la 
o convorbire pe care am 
avut-o, după un specta
col, cu un prieten, un in
giner. „Sînt pasionat de 
teatru și am căpătat con
vingerea că o piesă bună 
mă ajută să-mi fac mai 
bine meseria. Vin la tea
tru, uneori obosit, alteori 
urmărit de gîndurile mele, 
în orice caz cu atenția di
fuză. Pentru mine, o bună 
piesă de teatru este o altă 
rigoare și o sursă de e- 
chilibru" Da, aceasta e 
realitatea. Știința este o 
rigoare, teatrul alta, știin
ța e o formă de armonie 
cu lumea, teatrul alta și 
omul are nevoie de amîn- 
două.

Așa stînd lucrurile, cum 
constituim un repertoriu ? 
O să spuneți : alegînd 
cele mai valoroase lucrări 
dramatice din literatura 
națională și universală — 
și nimeni nu vă va con
trazice. Numai că un re
pertoriu, deși ține și de 
aritmetică (cîte lucrări o- 
riginale, cîte din drama
turgia națională, cîte cla
sice, etc., etc.) nu-i o sim
plă operație de adunare. 
El trebuie să aibă un cen
tru de greutate și o direc
ție Deci, chiar dacă ne 
aflăm mereu în sfera unor 
autentice valori ale dra-, 
maturgiei, întrebarea per
sistă: în funcție de ce cri
teriu reținem și eliminăm 
și în ce chip creăm o 
armonie lăuntrică a re
pertoriului ?

teatrale. Dar e 
și mărturisim 
o suspiciune 

pentru formule.

★

spuneau anti- 
se purifica, 
prezentăm ? 
care cola- 

constituirea 
nuanțate.

Dacă prietenul meu, in
ginerul, vine la teatru 
pentru a descoperi o or
dine în univers și în el 
însuși, pentru a se limpezi 
sau, cum
cn, pentru a 
ce piese îi 
Toate acelea 
borează la 
unei imagini 
exacte și mobilizatoaie a- 
supra timpului nostru, 
toate acelea care îi îngă
duie să ia cunoștință, în 
mod lucid, de societatea 
în care trăiește și de el 
însuși în această socie
tate. Foarte bine — mi se 
va replica — dar unde e, 
în mod concret, acel prin
cipiu de coeziune al re
pertoriului de care vor
beați mai înainte ? Cre
dem că unitatea și me
ritul unui repertoriu de
curg, în primul rînd, din 
gravitatea problemelor pe 
care le pune în discuție 
și din adîncimea cu care 
ele sini tratate. Nivelul 
ridicat de inteligență, de 
simțire, de cultură repre
zintă o primă trăsătură de 
unire a unui repertoriu. 
Un repertoriu care nu are 
în vedere laptele esenția
le care privesc destinul 
omului contemporan, tot 
ceea ce se leagă de lupta 
pentru o societate supe
rioară, pentru pace, nu 
poate ii astăzi un izvor 
de ngoaie, de cunoaște
re, de limpezire. Va de
veni, cel mult, o sursă de 
divertisment, iar formele 
de contact intre scenă șl 
sală voi lămîne superii- 
ciale, trecătoare și fără 
consecințe.

Iată și de ce mă bucur 
că în repertoriul stagiunii 
1965/1966 se ailă piese de 
Shakespeare, Molière, Ca- 
ragiale, Maiakovski, alese 
după criteriul răsunetului 
lot în conștiința noastră, 
iar din piesele unor re- 
putațl autori occidentali 
le vom vedea pe cele mai 
apropiate de întrebările 
actualității ; mă bucui că 
se va reprezenta o piesă 
de Dürrenmatt care vor
bește despre primejdia 
războiului nuclear, 
vom asista la o piesă 
Eugen lonescu în care 
face elogiul omului și 
vieții față în față cu moar
tea, că vom viziona o pie
să de Arthur Millei care 
cercetează conștiința ce
lui care a fost contempo
ran cu războiul, cu nazis
mul, cu lagărele de con
centrare, cu maccarthis- 
mul, că se va reprezenta 
o piesă de Peter Weiss 
care dezbate problema In
dividului șl a maselor în 
revoluție etc. Contempo
raneitatea e terenul pe 
care un repertoriu trebuie 
să dea lupta pentru ca

că 
de 
se 
al

teatrul să-și mențină pres
tigiul și să-și consolideze 
autoritatea.

Numai că, răspunsurile 
pe care le oferă acești 
scriitori nu sînt totdeauna 
și acelea pe care le for
mulăm noi de pe acest 
colț de pămhit,' în acord 
cu idealurile socialismu
lui, cu tradițiile, cu isto
ria, cu experiența poporu
lui nostru. în asemenea 
condiții imaginea despre 
lume pe care repertoriul 
i-o va sugera prietenului 
meu, inginerul, va fi una 
exactă ? Va 
teatrul misiunii lui 
tale? Va mai fi el o 
dă care clarifică și 
nează ? Evident, nu. 
ajungem la concluzia că 
dacă un înalt simț de 
răspundere față de pro
blemele epocii, un climat 
de reflexiune superioară, 
de sensibilitate reprezintă 
un factor de unire într-un 
repertoriu, el nu este sin
gurul, că un program de 
acțiune inteligent alcătuit 
ridică în mod necesar 
problema dramaturgiei o- 
riginale. în adevăr, nu e 
suficient să ne oprim a- 
supra temelor majore ale 
omului de astăzi, trebuie 
să-i oferim și un răspuns 
convingător, cu alte cu
vinte să-i prezentăm lu
mea în raport cu convin
gerile noastre verificate 
în practica revoluționară. 
Numai așa se poate rea
liza un tablou fidel al în
trebărilor și răspunsurilor 
contemporane în chestiu
nile fundamentale.

Așadar, este firesc ca

răspunde 
capi- 

oglin- 
ordo- 
Astfel
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în centrul repertoriului 
nostru teatral să stea pie
sele originale contempo
rane consacrate actuali
tății.

Judecate din acest punct 
de vedere, proiectele tea
trelor noastre prezintă se
rioase lacune. Adeseori, 
din programul unei scene 
lipsește tocmai punctul 
de vedere socialist. Să ne 
oprim o clipă asupra a- 
cestui aspect al reperto
riului.

Nu cunosc toate lucră
rile originale care vor fi 
reprezentate în stagiunea 
1965/1966. Dar cunosc cea 
mai mare parte a lor. 
Unele din ele dezbat pro
bleme grave, destule re
iau însă, în travesti, te
mele piesei bulevardiere. 
Prezența în repertoriu a 
unor piese originale cu o 
tematică minoră alături 
de piese străine cu o te
matică majoră comportă 
o primejdie Și anume a- 
ceea ca tocmai în proble
mele hotărîtoare- ale con
temporaneității să nu fie 
reprezentat 
vedere 
noastre, 
că scriitorii 
reflectat ei 
pra acestei 
o confirmare 
faptul că teatrele au ob
ținut făgăduințe care e- 
chivalează cu un angaja
ment Dar am întîlnit și o 
rezistență pe care chiar 
dacă o punem numai pe 
seama 
batem 
pildă, nu de mult 
dinlre tinerii scriitori, și 
încă talentați, care pre
zentase o comedioară 
despre un triunghi amo
ros, se încăpățîna să ne 
demonstreze că și „Ham
let" este, în cele din 
urmă, o piesă a „triun
ghiului". Se poate. Cu atît 
mal rău pentru viitorul a- 
cestui tînăr scriitor dacă 
asta e tot ce a înțeles din 
„Hamlet".

Am observat apoi, tn 
cele cîteva piese origina
le pe care le-am citit, o 
tendință pe care aș nu- 
ml-o spre universalitate, 
în sensul rău al cuvlntu- 
lui, adică In sensul că 
problemele sînt discutate 
neținîndu-se seama de 
contextul istoric concret și 
de specificul național. A- 
ceasta mi se paie o eroa
re. Am avut ocazia. In 
repetate rînduri, să con
statăm că ceea ce seduce 
realmente nu numai pu
blicul nostru dar și pe cel 
străin e tocmai caracterul

punctul de 
al dramaturgiei 

Fără îndoială 
noștri au 

înșiși asu- 
probleme și 
este tocmai

comodității, o com- 
vehement. Așa, de 

unul

particular al unei piese, 
aspectul ei propriu-zis ro
mânesc. Mai e nevoie să 
spunem că profunzimea 
unei opere decurge din 
istoria națională, din tra
dițiile, din problemele 
specifice pe care epoca 
și locul le pun artistului 
prin mijlocirea comunității 
în care este Integrat și că 
numai devenind cît mai 
particular devii univer
sal ? Iată, de pildă, cazul 
Caragiale. Pînă nu de mult 
scrierile sale păreau ne
transmisibile altor culturi, 
tocmai prin caracterul lor 
„local". Experiența a do
vedit însă că acolo unde 
Caragiale a fost bine 
tradus și jucat, el a im
presionat și a convins de 
parcă opera lui s-ar fi 
născut pe pămînturile a- 
celei țări.

Noi mărturisim că nu 
cunoaștem absolut toate 
lucrările originale care se 
vor juca în stagiunea a- 
ceasta, și de aceea nu 
ne îngăduim să emitem 
considerații despre toate 
piesele. Credem, de alt
fel, că la ora de față 
multe din lucrările propu
se spre prezentare nici nu 
pot fi cunoscute pentru 
simplul motiv că nu sînt 
încă finisate. Și nu mică 
ne-a fost, de aceea, sur
prinderea să constatăm 
că s-a scris despre ele ca 
și cum ar fi 
Așa, de pildă, 
ticol, doi autori 
condamnați, în 
pentru ce aveau să cree
ze și în numele a ceea 
ce ei mai scriseseră. Nu 
cred că s-a procedat just. 
Cine știe dacă acești doi 
scriitori, care au dat pînă 
acum opere criticabile, nu 
vor realiza într-o zi o pie
să care să merite nu nu
mai critica noastră. își 
poate oare asuma cineva 
responsabilitatea de a 
dezarma o vocație chiar 
neclarificată, ori chiar în
doielnică ? în cultură e 
greu să dai verdicte. Poa
te că și noi vom avea o 
părere negativă despre 
lucrările celor doi tineri 
scriitori, dar în orice caz 
nu ne permitem să avem o 
părere preconcepută O 
lungă experiență ne în
vață că teatrul, ca și via
ța, nu este un tribunal în 
care se poate da sentin
ța înainte să fi avut loc 
procesul. Autorul artico
lului amintit este însă un 
om tînăr și el crede în 
virtuțile criticii preventive 
Probabil chiar cu multă 
a’doare. Numai așa ne 
putem explica de ce — în 
continuare — citind o listă 
de debutanți în dramatur
gie și pe care teatrele 
și-au propus să-i joace, 
el îi încriminează pentru 
motivul că nu sînt... con- 
sacrați. Să sperăm că au
torul articolului nu va 
purta niciodată în istoria 
noastră literară vina de a 
se fi opus unei meritate 
consacrări.

Să ne întoarcem însă 
la problemele de an- 
sarpblu ale repertoriului.

Preponderența lucrări
lor dramatice înrădăcina
te în ceea ce e mai acut 
pentru o conștiință con
temporană și dialogul 
punctelor de vedere asu
pra lor, formulat în mod 
răspicat, atît prin inter
mediul pieselor originale, 
al pieselor socialiste cît 
și al > celor mai bune 
piese occidentale, confe
ră o structură și un înțe
les repertoriului. Teatrul 
nu 
la 
două ideologii 
înfruntă astăzi în lume ; 
ceea ce se petrece în u- 
niversul de fiecare zi tre
buie să se oglindească și 
în universul scenic. Toc
mai de aceea este firesc 
ca in repertoriul nostru 
să aibă o pondere deo
sebită, alături de operele 
dramatice originale, . lu
crările din dramaturgia 
țărilor socialiste, creații
le din dramaturgia uni
versală care promovează 
idei înaintate, revoluțio
nare.

în înfruntarea, fără ar
mistițiu, dintre cele două 
ideologii, noi dispunem 
de o armă cu bătaie lun
gă și pe care nu putem 
s-o neglijăm atunci cînd 
constituim un repertoriu. 
Mă refer la acele lucrări 
din moștenirea dramatur- 
gică națională care se 
află pe o poziție ideolo
gică și artistică înainta
tă, la acele opere născu
te din protestul față de 
formele de viață nedreap
tă și care sînt în consen
sul preocupărilor noastre. 
Asemenea lucrări figurea
ză spre satisfacția gene-

rală tn repertoriul teatre
lor și trebuie să semna
lăm că. In acest sens, 
există o adevărată emu
lație. Am citit chiar un 
documentat articol In ca
re erau consemnate pie
sele care nu au fost ju
cate și merită a fi juca
te. Autorul articolului a 
făcut o muncă utilă, de 
scrupulos istoric literar. 
Dar unele teatre s-au zo
rit să treacă în reperto
riul lor aceste piese fără 
a se întreba care sînt mai 
apropiate de preocupările 
momentului, mărginindu- 
se să execute o operație 
mecanică. în repertoriu 
figurează de pildă „Jocul 
ielelor" (ceea ce e foarte 
bine) și „Mitică Popes
cu" (ceea ce nu e rău) 
dar lipsește „Danton". 
Cum a fost uitată cea mai 
îndrăzneață, cea mai stră
lucită pagină din opera 
dramatică a lui Camil Pe
trescu ? Dar nu e vorba 
numai de omisiuni, ci și 
de unele inițiative de a 
căror eficiență ne îndoim. 
E bine să știm că zadar
nic vom reprezenta lucrări 
ale trecutului dacă ele nu 
răspund unor întrebări ale 
acestui timp. Nu facem 
decît să le compromitem 
dacă nu simțim un inte
res special pentru

Observăm, așadar,

î
plastică
Mă refer la expoziții 
puțin 
acelea de scenografie, de 
grafică 
acelea 
fivă și 
de manifestări 
cadrul strict al artei plas
tice și, prin implicațiile lor, 
ating alte domenii. Cu cu
vinte mai simple, pătrund 
în viafa omului nu numai 
pe calea concepției despre 
frumos, ci și despre util, 
funcțional, ambianță, cadru, 
arhitectură, peisaj și așa mai 
departe, 
oprit cu 
res și cu 
expoziția

nfofdeauna am privit 
cu un deosebit inte
res expozijiile de artă 

ieșite din comun, 
mai 

obișnuite, cum sînt

publicitară sau 
de artă decora- 

aplicată. Astfel 
depășesc

poate absenta 
lupta dintre 

care

de 
cele 

se

De aceea, m-am 
un deosebit inte- 
o mare plăcere la 
recentă de 

decorativă din 
organizată de 
de Stat pentru 
Artă, Uniunea 
Plastici și un număr de mi
nistere interesate.

După părerea mea, ex
poziția demonstrează o 
mare capacitate creatoare 
în cele mai diverse ramuri 
ale artei decorative : cera
mică, sticlă, tapiserie, 
primeuri, mobilă, lămpi 
Numărul mare de artiști 
pozanfi și, 
mărul mare 
rietafea și 
tării lor ne 
considerăm 
portant sector de activitate 
se sprijină pe o seamă în
treagă de forțe care vor 
consolida începutul făcut.

Ar trebui semnalate, ca 
fenomene pozitive, abor
darea elementelor mari de 
arfă 'decorativă, apropierea 
ei de arfa monumentală. 
Formele mari de ceramică, 
tapiserie, panourile din ma
teriale diverse, metal, sticlă, 
marmură, dovedesc preocu- ■ 
pare pentru promovarea tră
săturilor majore ale artei 
decorative. Este de înțeles 
că numai în lumea socia
listă se pot dezvolta ase
menea laturi ale artei de
corative.

în țara noastră artistul are 
posibilitatea materială să a- 
bordeze problemele ma
jore ale artei decorative, 
datorită sprijinului material 
acordat de sfat. Puțini și 
limitați sînt artiștii din alte 
părți ale lumii care își per
mit să facă o tapiserie de 
mare dimensiune sau o ce
ramică pentru parcuri sau 
spații verzi, să experimen
teze compoziții de propor
țiile unui perete.

Aceste preocupări nu nu
mai că sînt posibile în țara 
noastră, dar sînt chiar sti
mulate, fie că ele se mani
festă în expoziții, fie că e 
vorba de lucrări care deco
rează în inferior sau afară 
construcțiile arhitecturale.

Cred că merită remar
cată de asemenea tendința 
generală a continuării sti
lului artei decorative româ
nești contemporane, pre
lucrarea modernă a folclo
rului.

La aceste trăsături gene
rale se mai 
unele cazuri 
uneori prea 
unor creatori 
nand Léger, Klee, Brîncuși, 
Henry Moore, Braque. Nu 
mă îndoiesc că talentul și 
vitalitatea artiștilor noștri 
vor duce la lichidarea a- 
cesfor influențe inerente în
ceputului. Deja se contu
rează apariția unor distincte 
personalități în arta deco
rativă de ta noi. Cum a- 
cesfe rînduri nu-și propun

artă 
sala Dalles, 

Comitetul 
Cultură și 

Artiștilor

im- 
etc. 
ex- 
nu- 
va-

în special, 
de obiecte, 
calitatea execu- 
îndreptățesc să 
că acest im-

adaugă în 
și influența, 
evidentă, a 

cum sînt Fer-

alcătuirea 
se leagă 
știința de 
cietăți, de
lori, de preocuparea pen
tru ceea ce este viu în li
teratura națională și uni
versală și că această 
muncă presupune încă o 
dată o meditație cu pri
vire la fiecare fragment 
de cultură și la totalita
tea în care el se va inte
gra. Și e cum nu se poa
te mai bine că această 
muncă nu se face numai 
de către un for central — 
în speță Consiliul Teatre
lor — iar acest for nu-și 
propune să gîndească, să 
rezolve și să aibă inițiati
ve pentru patruzeci de 
teatre. Un repertoriu re
prezintă un proces de gîn- 
dire colectivă și nu o 
dispoziție administrativă, 
cum, spre regretul nostru, 
văd că ne sugerează u- 
nele articole.

★
Să nu privim cu ușurință 

aceste probleme, fiindcă 
așa cum spunea Alecsan- 
dri „la teatru lumea vine 
să capete idei" și reper
toriul unei țări socialiste 
este chemat să conlucreze 
la triumful ideii de liber
tate, de creație, de pace, 
cu un cuvînt al ideii de 
socialism.

să reprezinte o cronică 
expoziției de artă decora
tivă, nu voi insista asupra 
acestor aprecieri, ci mă voi 
referi doar la legătura 
tistului cu 
propierea 
consumator

Această
o dată cu plecarea din ex
poziție și cu înfîlnirea pri
mei vitrine a unui magazin 
care vinde obiecte de artă 
aplicată. Decalajul este afît 
de violent încîl m-am în
trebat dacă artiștii sînt cu 
totul străini de preocupă
rile și activitatea industriei 
sau industria este străină 
de preocupările artistului. 
Pare că este același dome
niu și totuși de ce această 
imensă distanță ? înțeleg

ar-
industria, la a- 

lui de marele 
de frumos, 
idee s-a impus

» T : i:

N. HILOHI constructori

(Din ciclul Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș)

apare incomparabil față de 
numărul redus de modele 
produse cu 5—8 ani în 
urmă.

în activitatea des
fășurată cu scopul 
de a aduce pe pia
ță noi și interesan
te obiecte 
ceramică, 
porțelan, 
țesături, imprimeuri, 
covoare, corpuri de 
iluminat, mobilier, 
rentabilitatea nu 
mai constituie uni
cul criteriu de apre
ciere. Desigur că 
rentabilitatea, iefti
nirea continuă a 
modului de fabrica
ție, asigurarea des-

Jules PERAHIM
Maestru emerit al artei

de uz, 
faianță, 

sticlărie.

«
contestabile. Știu că vizitele 
artiștilor în această fabrică 
au constituit un real stimu
lent pentru secția ei de 
creație. Au devenit cunos
cute glazurile mate, experi
mentate de ing. Balog sau 
de Patriciu Mateescu, ta
lentul incontestabil al frați
lor Cudelos, al lui Fabian, 
formele 
teresanfe 
Din partea 
pective 
primit 
secția 
ocupe 
unor obiecte îngrozitor de 
urîte : pisicuțe, veverițe, 
balerine, ciupercuțe, o 
jucătoare de tenis, un ti
gru, cărora li se adaugă, 
conform modelului străin, 
bucățele de blană, lănți- 
șoare de metal etc. După 
părerea mea, cei care au 
dat această dispoziție n-ar 
trebui să-și impună gustul 
propriu pe scară indus
trială, să transforme o sec-

originale 
create 

direcției 
minister 
indicația 

creație să 
reproducerea

din 
însă 
de 

de

Și 
de

in-
ei. 

res- 
s-a 
ca 
se

capabile să 
cale liberă 
vației, i 
creatoare, 
nației și 
tuiui, dezvoltării u- 
nui stil propriu po
porului nostru.

O situație similară înfîl- 
nim și în producția de co
voare, unde se practică la 
infinit repetarea modelelor 
oltenești, indiene și persa
ne, modele considerate ca 
singure surse de inspirație 
în această ramură.

Desigur că din analiza 
atentă s-ar gșși suficiente 
argumente critice care să 
impună îmbunătățirea acti
vității fabricilor de mobilă 
(unele total refractare ino
vațiilor), 
cării, de 
primeuri

Crește 
contenit 
gustul pentru frumos, preo
cuparea continuă pentru 
trăsătura estetică a obiecte-

îndrăznelii 
, imagi- 

falen-

a fabricilor de 
podoabe, de 
etc.
și se dezvoltă 
în țara

iu- im-

ne- 
noastră în 

se 
an- 
cît

Ș
expoziție 
de 

este
cali- 
mai 

că
pro- 

a, experimen- 
exagerat să 

obiectele de 
și aplicată

prea bine 
este o s 
fate din I 
bun și rr 
scopul ei 
mova ino' 
tul, că es 
cerem ce
artă decorativă 
expuse înfr-o expoziție să 
se găsească în magazine, 
gata fabricate în serie și 
cu un preț accesibil mare
lui public. Am vizitat în 
străinătate, în Italia sau în 
Cehoslovacia, expoziții de 
artă decorativă, am urmă
rit chiar unele competiții 
internaționale ale acestor 
genuri de manifestare, dar 
în vitrinele orașului obiec
tele nu erau deloc la polul 
opus în materie de gust sau 
de stil. Producția în serie a 
obiectelor de artă aplicată 
ținea pasul, și destul de 
aproape, cu tendința ge
nerală a artei, cu spiritul 
inovator al celor mai de 
seamă artiști.

De ce la noi acest pro
ces este afît de greu de 
realizat ?

Dezvoltarea artelor de
corative și aplicate reflectă 
gradul de cultură și civi
lizație la care a ajuns o 
societate. Necesitatea de a 
utiliza o cantitate din ce în 
ce mai mare de obiecte de 
artă decorativă reprezintă 
un stadiu dezvoltat de aten
ție față de elementele care 
formează cadrul vieții zil
nice a individului, a fami
liei, a societății.

Ne putem desigur mîn- 
dri cu o mare varietate de 
obiecte de artă aplicată 
puse la dispoziția cetățea
nului din țara noastră.

Dacă am judeca după 
ritmul de dezvoltare a va
rietății obiectelor de artă 
decorativă și aplicată, el

& -

facerii produselor 
stau mai departe la 
baza criteriilor de 
judecată a între
prinderilor, dar ele 
au tendința din ce 
in ce mai pronun
țată de a împleti 
armonic, judicios și 
cu răspundere sar
cina eficienței eco
nomice cu educația 
estetică, cu crearea 
unui stil propriu 
stadiului de dezvol
tare culturală la ca
re se află 
stră.

mai poate 
că trebuie

obiecte care se vînd

tara noa-

prevala 
fabricate

Nu 
ideea 
acele 
mai ușor, cedînd cu ușurin
ță și cu un slab spirit de 
răspundere gustului îndo
ielnic care mai dăinuie în 
domeniul arfei decorative. 
Educația mic-burgheză a 
lăsat în acest domeniu 
urme adînci, ce nu pot fi 
lichidate prin măsuri de or
din administrativ. Pentru a- 
ceasta trebuie dusă o în
delungată și minuțioasă ac
tivitate de creație. De aceea

nu putem fi de a- 
cord cu judecata 
exclusiv șl îngust 
negustorească prin 
care se mențin 
prostul gust, ruti
na, împiedieîndu-se 
astfel dezvoltarea 
trăsăturilor noi ale 
artei decorative.

în țara noastră există 
importantă fabrică deo

porțelan la Cluj și una de 
faianță la Sighișoara, ulti
ma bine cunoscută. Nu 
de mult am lucrat o perioa
dă de timp la fabrica de 
faianță din Sighișoara. Cu
nosc această fabrică de la 
înființarea ei și am as'stal 
treptat la succesele ei in

a unei fabrici 
specializată în 
unor modele

cu un
româ-

ne o-
care se

fie de creație 
într-o secție 
reproducerea 
urîte, anacronice.

O altă problemă, tot atît 
de importantă, este aceea 
a decorării produselor de 
faianță sau porțelan. Una 
din metodele de decorare 
este aceea a decalcomo- 
niei. în momentul de față, 
modelele sînt importate și 
nu fabricate la noi. Produ
cerea la noi în țară a de- 
calcomoniei ar duce pe de 
o parte la realizarea unei 
economii de devize, iar pe 
de altă parte — lucru de 
și mai mare importanță — 
ar crea un adevărat izvor 
de motive proprii 
caracter decorativ 
nesc, original.

Exemple similare 
(eră și alte unități
ocupă de fabricarea obiec
telor de artă aplicată. Ast
fel, în realizarea obiectelor 
de sticlă se continuă re
producerea după tipare 
existente în această indus
trie, tipare importate cu 
decenii în urmă, de pe vre
mea cînd executarea matri
țelor constituia o problemă 
complicată, care depășea 
industria de odinioară.

Este drept că re
producerea forme
lor și ornamentelor 
existente dă produ
cătorului o mal 
mică bătaie de cap, 
îl scutește de In
vestiții a căror ufl- 
litate nu o înțele
ge. Pe de altă par
te, însă, perpetuarea 
acestui procedeu, 
rutina, comoditatea 
duc la înecarea pie
ței cu obiecte In
capabile să facă e- 
ducația artistică a 
consumatorilor, in

lor. Necesitatea își impune 
legile ei, își face drum 
chiar și împotriva inerției și 
a inerentelor opoziții. De 
latura estetică a obiectelor 
de artă aplicată se ocupă 
și artiștii plastici. Unii sînt 
angajați în industrie, alții, 
puțini la număr, sînt mem
bri ai U.A.P. și ai Fondului 
Plastic. Membrii U.A.P. se 
ocupă în mod exclusiv de 
unicate în producerea de 
lucrări de artă. Obiectele 
de artă decorativă creale 
de acești artiști nu pot sa
tisface cantitativ cerințele 
publicului, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, prejul 
ridicat al acestora le 
să nu fie la îndemîna 
mase de cumpărători.

Reproducerea pe 
largă a unicatelor create de 
artiști nu poate, în momen
tul de față, să ducă la re
zultatele dorite, dat fiind 
că acestea — în cele mai 
dese cazuri — nu sînt gîn- 
dite spre a deveni proto
tipuri care să reziste, să se 
preteze multiplicării pe sca
ră industrială.

Pe de altă parte, artiștii 
angajați 
care au 
rea de 
ciocnesc 
crederea 
petență a unora dintre cei 
în măsură să le aprobe și 
nu arareori s-au văzut ne- 
voiți a face concesii rutinei 
sau gustului îndoielnic.

Prezenta tn In
dustrie a artiștilor 
plastici, membri al 
secfiel de artă de
corativă a U.A.P., șl 
nu 
ra, 
un punct de pleca
re
succes 
estetice a obiecte-

face 
marii

scară

de industrie — 
ca sarcină realiza- 

protofipuri — se 
adeseori de neîn- 
sau lipsa de corn-

numai a acesfo- 
ar reprezenta

în rezolvarea cu 
a calității

lor de artă decora
tivă produse pe 
scară industrială.

Practica în industrie ofe
ră artistului posibilitatea ve
rificării pe concret a unor 
experiențe de atelier, pu- 
nîndu-le în concordanță cu 
posibilitățile de rezolvare a 
acestora în procesul tehno
logic. Urmărirea desfășură
rii procesului tehnologic, 
cunoașterea mai intimă a 
materialului, a posibilități
lor noi de prelucrare a lui 
in industrie, ar constitui 
pentru artiștii plastici o sur
să de îmbogățire și de în
noire a viziunii lor artistice.

Din colaborarea între ar
tist și industrie, primul mare 
beneficiar ar fi publicul, 
căruia i-ar fi oferite spre 
cumpărare obiecte la pre
țuri de cost accesibile și 
de un ridicat nivel artistic.

Pentru transpunerea 
fapt a acestui deziderat 
impune în primul rînd 
trenarea într-un număr
mai mare a artiștilor plas
tici, angajarea lor, pentru 
realizarea obiectelor de artă 
decorativă respective, chiar 
în fabrica producătoare. 
Cred că trebuie atrași în 
această acțiune, pe lîngă 
artiștii decoratori, artiști’ 
plastici care creează pe iă- 
rîmul altor sectoare de ac
tivitate, și din rîndul cărora 
s-au desprins realizatori ori
ginali și în domeniul artei 
decorative.

Aș propune Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunii Artiștilor 
Plastici să organizeze o con
sfătuire lărgită cu artiștii 
plastici membri ai U.A.P., la 
care să participe și artiștii 
creatori de prototipuri, an
gajați ai diferitelor fabrici 
și ai instituțiilor și ministe
relor de resort. Rezultatele 
obținute prin stabilirea unei 
legături directe între artis
tul decorator și fabrică vor 
impune în atenția organelor 
de resort și problema re
structurării învăfămîntului 
artistic de specialitate.

înființarea unui in
stitut de — •** J- 
coratlvă 
pune 
te și 
sau 
astăzi

atenției 
lucru,

artă de
se im- 
necesita-ca o

nu ca un lux 
o fantezie, 

mai sca- 
noastre a-

mîine el se va

Dacă 
pă 
cest 
transforma într-o lipsă greu 
de înlocuit. Secțiile disper
sate în localuri mici și ne
corespunzătoare, funcțio- 
nînd încă pe baza unor 
programe analitice și a unor 
planuri de învățămînt de
pendente de sculptură sau 
de pictura de șevalet, sînt 
realități care fac ca per
spectiva dezvoltă/li cadrelor 
să fie departe de necesită
țile prezentului și afh viito
rului apropiat. Este de ase
menea cu totul insuficient 
ca studenții acestor facul
tăți atît de legate dat pro
ducție să se limiteze la doar 
10—15 zile de practică de 
vară în întreprinderi.

Expoziția de artă decora
tivă și-a propus să popu
larizeze în mod deosebit 
creațiile artiștilor decoratori 
concepute spre a deveni 
prototipuri capabile de 
multiplicare pe scară largă, 
în acest sens, ea a consti
tuit un îndemn la ridicarea 
substanțială a nivelului ar
tistic al obiectelor 
decorativă, menite 
tribuie la educarea 
estetic al maselor.

de arfă 
să con- 
gusfului
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SEMNAREA ACORDULUI PRIVIND SCHIMBUL DE MĂRFURI
Șl PLĂȚILE PE PERIOADA 1966-1970

INTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ
Vineri după-amiază, în palatul 

Lozeneț din Sofia, a fost semnat a- 
cordul între guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria privind schim
bul de mărfuri și plățile pe pe
rioada 1966—1970.

Din partea română acordul a 
fost semnat de tovarășul Alexan
dru Bîriădeanu, membru al Co-

ROMANIA SI R. P. BULGARIA
miletului executiv și al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar din partea 
bulgară de tovarășul Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Cronica zilei

■ 4SFOIND PRESA STRĂINĂ

„G. I.“ agravează 
marasmul economic

RECEPȚIE OFERITA 
DE TOVARĂȘUL 

ȘTEFAN VOITEC IN CINSTEA 
DELEGAȚIEI PARLAMENTARE 

FINLANDEZE
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a oferit vi
neri seara o recepție în cinstea de
legației Parlamentului din Finlan
da, în frunte cu Karl August Fa- 
gerholm, președintele parlamen
tului.

Ab participat Petre Blajovici, 
vice-președinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Alexan
dru Boabă, Gheorghe Cioară, Du
mitru Simulescu, miniștri ; membri 
ai Consiliului de Stat, ai Biroului 
Marii Adunări Naționale, repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și ai altor insti
tuții centrale, deputați, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

A luat parte, de asemenea, am
basadorul Finlandei la București.

★
Cu prilejul vizitei delegației Par

lamentului din Finlanda, Martti 
Johannes Salomies, ambasadorul 
Finlandei la București, a oferit vi
neri la amiază un dejun.

★
In aceeași zi, membrii delegației 

Parlamentului din Finlanda, înso
țiți de deputății Traian Ionașcu și 
Mircea Rebreanu, au vizitat Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
București, Muzeul Satului, cartiere 
bucureștene și Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE DANEZE

Delegația Parlamentului din Da
nemarca, în frunte cu Julius Bom-

hoit, președintele Parlamentului, 
însoțită de deputății în Marea A- 
dunare Națională prof. Tudor Io- 
nescu și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, și-a continuat în cursul zilei 
de vineri călătoria în regiunea 
Brașov. A fost vizitată cooperativa 
agricolă de producție Hălchiu, iar 
apoi uzina „Tractorul“, precum și 
noj construcții de locuințe, monu
mente istorice, complexul turistic 
de la Poiana Brașov. La amiază, 
președintele sfatului popular re
gional, Ion Mărcuș, a oferit în 
cinstea oaspeților un dejun.

Seara, delegația parlamentară 
din Danemarca s-a înapoiat în Ca
pitală.

INTÎLNIREA CONDUCERILOR 
UNIVERSITĂȚILOR DIN ȚĂRILE 

REGIUNII BALCANILOR 
ȘI MĂRII ADRIATICE

Intre 17—23 septembrie are loc la 
București întîlnirea conducerilor 
universităților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice. In 
cadrul acestei manifestări, inițiată 
și organizată de Universitatea 
bucureșteană, vor fi dezbătute pro
blemele dezvoltării legăturilor tra
diționale dintre universitățile țări
lor din această parte a Europei. In 
vederea participării la această în- 
tîlnire, se află în Capitală repre
zentanți ai conducerii universități
lor din Albania. Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia și Turcia. Joi, oaspeții 
au fost primiți de conducători ai 
universităților din București, Iași, 
Cluj și Timișoara, și au vizitat ora
șul București. In ziua următoare, 
ei s-au întîlnit cu acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, și au 
vizitat diferite facultăți.

(Agerpres)

Un nou lot de tractoare S-l 300 produse de colectivul uzinei „Tractorul" din Brașov se îndreaptă spre rampa
de incârcare Foto : M. Cioc

Festivalul 
international

->

al teatrelor 
de păpuși

Vineri seara, in sala Savoy, ju
riul și publicul au urmărit specta
colul Teatrului central de păpuși 
din Sofia cu „Ceasornicarul", iar la 
sala „Țăndărică“ reprezentația Tea
trului Martin-Martine din Paris cu 
„Crăiasa zăpezii“ și a Teatrului 
Pantopuck and Violet din Londra 
cu „Divertisment" și „Sărbătoarea 
păpușilor". (Agerpres)

LOTO
La tragerea specială Loto din 17 sep

tembrie, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

Extragerea obișnuită : 69 48 52 57 
22 79 84 71 54 51 ; Premii su
plimentare : 85 79 24. Premii supli
mentare în obiecte și bani. Extragerea 
I : 1 65 27 ; Extragerea a Il-a : 40 25 
59 ; Extragerea a ITI-a : 59 34 80 ; Ex
tragerea a IV-a : 72 17 75 76 ; Extrage
rea a V-a : 76 73 55 36 ; Extragerea a 
Vl-a : 62 79 80 81 ; Extragerea a Vil-a: 
72 56 75 3 ; Extragerea a VIII-a : 33 64 
88 44 12 ; Extragerea a IX-a : 55 86 50
1 87 ; Extragerea a X-a : 29 37 35 90 78; 
Extragerea a Xl-a : 14 46 33 80 18 ; 
Extragerea a XH-a : 85 86 70 45 73 ; 
Extragerea a XIII-a : 46 11 ; Extrage
rea a XlV-a : 79 86. Fond de premii :
2 027 797 lei.

„Europenele" de
După campionatele europene de 

caiac-canoe, desfășurate recent pe 
apele lacului Snagov, tara noastră 
găzduiește o nouă competiție inter
națională de amploare : campiona
tele europene de .tir, la care și-au 
anunțat prezenta trăgători de frunte 
din 23 de țări. Lupta pentru cele 11 
titluri puse în joc va avea loc între 
19—23 septembrie la poligonul Tu
nari, situat în decorul atrăgător al 
pădurii Băneasa.

Zilele trecute, în mijlocul anima
ției ce domnea la locurile de antre
nament, l-am întîlnit pe ing. PETRE 
CIȘMIGIU, antrenorul coordonator 
al lotului nostru, care ne-a vorbit 
despre apropiatele întreceri : „După 
cum se știe, prima ediție a 
„europenelor" de tir, organizată in 
urmă cu zece ani tot la poligonul 
Tunari, s-a bucurat de un frumos 
succes : au fost doborite sau egalate 
multe recorduri mondiale și europe
ne. Ediția din acest an are toate șan
sele de a se solda cu rezultate ase
mănătoare. O recomandă nu numai 
valoarea ridicată a participanților 
înscriși, ci și condițiile optime de 
concurs: față de 1955, poligonul Tu
nari și-a mărit capacitatea cu încă 
96 de linii de tragere, este dotat cu 
instalafii noi, numărindu-se printre 
cele mai moderne baze sportive de 
acest iei. In 'întrecerea seniorilor, 
cea mai spectaculoasă se anunță 
proba de pistol viteză, la care spor
tivii noștri au avut întotdeau
na rezultate bune, tn proba de 
skeet juniori (introdusă pentru

tir - ediția 1965
prima oară în acest an la cam
pionatele europene), tinerii noș
tri trăgători B. Marinescu și Gh. 
Sencovici vor putea confirma locu
rile fruntașe ocupate nu de mult in 
întrecerile de la Lisabona. Cu atit 
mai mult, cu cit proba urmează a 
ii inclusă și in programul viitoare
lor Jocuri olimpice. Deocamdată 
este greu să faci pronosticuri. Cert 
este însă că învingătorii vor putea 
fi cunoscuți la capătul unor dispute 
strinse, care promit un spectacol in
teresant pentru amatorii acestui 
sport".

Fotbaliștii români 
au plecat la Praga

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în Cehoslovacia, se
lecționata de fotbal a fării noastre. 
Duminică pe stadionul „Strahov” 
din Praga, fotbaliștii români vor 
înfîlni —■ în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial — repre
zentativa R. S. Cehoslovace. For
mația probabilă este următoarea : 
lonescu, Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, 
Greavu, Ghergheli, Lereter, Pîrcă- 
lab, Sasu, lonescu, Sorin Avram. 
Au mai făcut deplasarea Haidu 
(portar), Nunweiller III, Solomon, 
D. Popescu, Ivansuc și Badea.

Duminică, începînd de la ora 17, 
posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite integral des
fășurarea meciului.

Revista americană 
„U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT“ 
publica următorul ar
ticol :

„In prezent, greutățile 
economice crescînde a- 
daugă o nouă îngrijo
rare în Vietnam. Vietna
mul de sud se află în 
fafa amenințării unei cri
ze economice. Economia 
sa șubredă, răscolită de 
război, este supusă unor 
noi greutăți, pe măsură 
ce crește numărul trupe
lor americane masate 
aci? Preturile încep să 
urce brusc. Lipsa de 
alimente este o proble
mă din ce în ce mai 
gravă. Bursa neagră a 
valutelor și mărfurilor 
este în plină înflorire. 
Speculanții îndreaptă e- 
conomia pe un făgaș 
nefast. Blocarea șosele
lor de către Vietcong 
împiedică orezul și cau
ciucul — principalele 
produse de export ale 
Vietnamului de sud ■— 
să ajungă în portul Sai
gon. Aceste crescînde 
perturbări economice 
provoacă îngrijorare.

Tocmai trupele ameri
cane contribuie la agra
varea dificultăților eco
nomice ale Vietnamului 
de sud. Principala pro
blemă izvorăște din o- 
biceiul soldajilor ameri
cani de a-și irosi banii. 
Pînă acum, acești sol

dați se aflau aici cu fa
miliile lor pe care tre
buiau să le întrețină. 
Dintr-odată, un nou va* 
de soldați americani — 
acei „G.l.” fără familie, 
care n-au deci nici o o- 
bligafie — a sosit în 
tară. Pînă la sfîrșiful a- 
nului, s-ar putea ca nu
mărul acestora să ajungă 
la 170 000 sau chiar mai 
mult.

Aceste trupe comba
tante își cheltuiesc banii 
pe suveniruri, taxiuri sau 
în baruri. Cererea a a- 
fins un nivel foarte ri
dicat, în timp ce canti
tatea de produse exis
tente a rămas aceeași. 
Rezultatul : preturile în 
creștere.

Dolarii pompați de 
trupele americane trec 
din ce în ce mai mult 
în buzunarele unor per
soane care schimbă 
bani în mod ilicit, de 
unde rezultă o bursă 
neagră a valutelor. A- 
ceasta este o nouă du
rere de cap pentru 
Vietnamul de sud, ca și 
pentru Statele Unite.

Dolarii astfel obținuți 
intră repede în șuvoiul 
de capital care iese din 
tară. Majoritatea aces
tora se îndreaptă spre 
Franfa, care are investi
ții apreciabile în dome
niul agrar ca și în in
dustria sud-viefnameză.

Preturile — se spune

în continuare în arti
col — urmează o ten
dință de creștere. O- 
rezul, principala hrană 
a sud-vietnamezilor, are 
un pref legal de 22 
cenți o livră. Dar negus
torii vînd la acest preț 
numai orez de calitate 
inferioară, iar orezul de 
calitate costă de două 
ori mai mult.

Conform calculelor o- 
ficiale, costul viefii a 
sporit la Saigon de 17 
ori fată de anul trecut, 
și continuă să crească 
cu repeziciune. Specu
lanții fac să crească pre
siunea inflației, oprind 
ivirea pe piajă a ali
mentelor și altor măr
furi, spre a lua un pref 
mai mare pe ele.

Oficialitățile america
ne se străduiesc să 
intervină în bătălia in
flației din Vietnamul de 
sud. Pentru contribua
bilii americani, aceasta 
înseamnă însă unul și 
același lucru : o scurge
re tot mai mare de do
lari, prin intermediul 
impozitelor, pentru aju
torul economic.

Bugetul Vietnamului 
de sud, înghițit de ne
cesitățile războiului, va 
contribui și el la pre
siunile inflaționiste. A- 
provizionarea cu bani a 
tării este aproape du
blă anul acesta, fa(ă de 
anul 1962.

Amenințarea unei cri
ze economice în (ară 
este un duș la fel de 
rece pentru oficialitățile 
vietnameze ca și orice 
manevră militară. Infla
ția, după cum au con
statat aceste oficialităfi, 
poate fi un inamic mai 
periculos chiar decîf 
Viefcongul".

După dizolvarea
Sînt pregătite 
construcțiile 
zootehnice ?

(Urmare din pag. I-a)

Cu aceeași grijă se muncește și 
în multe alte cooperative. Sînt 
numeroase unități, îndeosebi în 
raioanele Urziceni, Slobozia, A- 
lexandria și Călărași, care, 
folosind pe scară largă materialele 
de construcție locale și începînd lu
crul încă din primele luni ale anului, 
au reușit să termine cea mai mare 
parte din obiectivele planificate.

Subliniind aceste realizări, tre
buie spus că în regiune sînt coope
rative agricole care nu s-au îngri
jit în suficientă măsură de asigu
rarea materialelor de construc
ție, au început lucrările cu mari în- 
tîrzieri, nu s-au preocupat ca 
munca să se desfășoare în ritm 
intens. La cooperativa agricolă 
din Siliștea, raionul Lehliu, lucră
rile sînt foarte întîrziate. In raio
nul Turnu Măgurele, din cele 32 
obiective prevăzute s-au dat în 
folosință abia 10; in raionul Videle, 
din 44jnumai 16 etc. în alte locuri, 
(la cooperativa Măgureni. raionul 
Lehliu), deși au existat materiale 
de construcție, lucrările nici n-au 
început.

întîrzierea dării în folosință a 
adăposturilor pentru animale se 
datorește și unor greutăți întîm- 
pinate de cooperativele agricole în 
procurarea anumitor materiale. 
Pentru terminarea construcțiilor 
zootehnice începute mai este ne
voie de 2 000 m c de bile manele. 
2 500 m c de cherestea, precum și 
de ciment. Procurarea lor intîrzie.

în ultimul timp, conducerile 
cooperativelor agricole de produc
ție au descoperit, în diferite între
prinderi, o seamă de materiale 
provenit? fie din stocuri supra- 
normative, fie din depășirile de 
plan. ',<* pierde însă prea mult 
timp pentru găsirea acestor surse. 

Ar fi nimerit ca fiecare unitate 
care dispune de materiale de con
strucții ce prisosesc să comunice 
acest lucru unui for superior, ast
fel ca ele să poată fi dirijate 
cooperativelor agricole.

Este necesar ca organele regio
nale șl raionale, conducerile coope
rativelor agricole să ia măsurile ne
cesare pentru terminarea în cel mal 
scurt timp a construcțiilor începute. 
Acolo unde totuși nu se va pu
tea acoperi spațiul de cazare este 
bine să se amenajeze adecvat și să 
se folosească judicios construcțiile 
existente.

Să nu uităm adăposturile 
mai vechi...

De mare insemnătate pentru buna 
adăpostire a animalelor in timpul 
iernii este și pregătirea din vreme a 
construcțiilor zootehnice ridicate în 
anii anteriori. Unele dintre ele ne
cesită reparații mai mici sau mai 
mari. în multe unități din regiune, 
această acțiune este privită cu răs
pundere și, ca urmare, se obțin re
zultate bune. în cooperativa agri
colă din Furculești, raionul Alexan
dria, brigadierii Ilie Sfetcu și Si- 
cuna Modoran supraveghează și 
îndrumă îndeaproape executarea 
acestor lucrări. Cooperatorii com
pletau geamurile, revizuiau ușile, 
reparau iestele, tavanele și pode
lele, verificau rigolele de scurgere 
și văruiau- încă o dată grajdurile 
care fuseseră folosite în timpul ve
rii. „Ne străduim să punem totul 
la punct acum cînd vremea este 
bună — a precizat tovarășul Nico
lae Călin, președintele cooperati
vei“. Preocupări asemănătoare au 
cooperatorii din Vitănești, același 
raion, din comunele Gheorghe 
Doja și Muntenii Buzău, raionul 
Slobozia, și din multe alte coope
rative agricole.

La cooperativa agricolă din Epu- 
rești, raionul Drăgănești-Vlașca, 
o parte din grajduri erau însă o- 
cupate cu cereale. Altele, ce-i 
drept, erau libere, dar necesitau o 
seamă de reparații la tavane, par
doseli, ferestre și uși. Nici măcar 
lucrări mărunte, ca scoaterea gu
noiului din grajd, repararea tesle
lor, nivelarea pămîntului, nu fuse
seră făcute, deși acestea nu necesi
tă cine știe ce materiale. Zile în

tregi, echipa de constructori nu a 
lucrat la complexul de porci, deoa
rece cooperativa nu și-a procurat 
toate materialele necesare. De ce 
nu a fost folosită atunci la repara
rea adăposturilor existente ? Si
tuații asemănătoare se întîlnesc și 
în alte cooperative agricole din re
giune. Este timpul ca lipsurile 
existente să fie grabnic înlăturate.

...fi electrificarea
Pînă la începutul acestui an, în 

regiunea București au fost electri
ficate 204 cooperative agricole de 
producție. în cursul anului s-a sta
bilit ca acestora să li se adauge 
încă 104 cooperative. O dată 
cu aceasta se introduce lumi
nă în grajduri, se mecanizează 
pregătirea furajelor, scosul apei 
etc. întreprinderea regională de 
electricitate București efectuea
ză lucrările cu mari întîrzieri. 
Din cele 104 obiective pre
văzute au fost începute 59, iar din 
acestea s-au recepționat doar 14. 
Este foarte puțin, dacă se ține sea
ma că mai sînt de efectuat 29 de 
lucrări încă din anul trecut. Greu
tatea pleacă încă de la întocmirea 
proiectelor, care sînt făcute tot de 
I.D.E.B. în trimestrul al II-lea au 
fost aminate pentru trimestrul al 
III-lea 11 proiecte, iar cele întocmi
te au fost predate cu întîrzieri 
de 15—20 de zile. Cu acea
stă practică este de la sine în
țeles că lucrările nu pot să se 
desfășoare în condiții bune. Un 
singur exemplu în prezent circa 
100 de cooperative agricole au pu
țuri forate, pe care, în parte, nu le 
pot folosi din lipsa curentului elec
tric. Mai e o anomalie în exploa
tarea rețelelor electrice din cadrul 
cooperativelor agricole. De mai 
mulți ani sînt alocate fonduri pen
tru pregătirea profesională a coo
peratorilor care au în grijă insta
lațiile electrice. Consiliul agricol 
regiq/nal București amină de la an 
la an această acțiune. Indiferent a 
cui este vina, trebuie să se pună 
capăt acestei stări de lucruri. Tot
odată, acolo unde sini create condi
ții cooperativele agricole trebuie si 
beneficieze in cel mai scurt timp de 
curentul electric.

Problemele legate de terminarea 
grabnici a construcțiilor zootehnice 

începute, de repararea celor exis
tente șl electrificarea fermelor de 
animale trebuie să se bucure de toată 
atenția cuvenită din partea con
siliilor agricole regionale și ra
ionale, a consiliilor de conducere 
din cooperativele agricole. Termi
narea grabnică a acestor lucrări va 
asigura iernarea în condiții optime 
a animalelor, realizarea de produc
ții bune și în anotimpul rece, care 
bate la ușă.

Florea CEAUSESCU

Arta 
amănuntelor

(Urmare din pag. l-a)

un muzeu, spre un monument im
portant, spre farmecul unui colț de 
natură. In paranteză fie spus, volu
mul „România", tipărit în mai 
multe limbi, este epuizat de. mult 
și, de altfel, depășit de realizările 
ultimilor ani. Și, în fond, de ce n-aș 
putea găsi o invitație, un ghid 
sumar chiar în compartimentul 
trenului cu care mă îndrept spre 
orașul respectiv.

— In compartiment ?
— Da, o simplă hartă a itinera

rului parcurs de tren, cu indica
rea obiectivelor turistice, a monu
mentelor și muzeelor din orașele 
străbătute. O asemenea hartă 
pusă sub sticlă pe peretele com
partimentului, ar deveni o prezen
ță insistentă, aș învăța-o pe de 
rost după cîteva ore de călătorie, 
mi-ar stîrni imaginația și intere
sul, spre deosebire de multe foto
grafii în alb-negru, inerte și nein
teresante, pe care le vezi azi prin 
trenuri.

In acel moment ne-a întrerupt 
șuierul unui uriaș turboreactor 
pornind spre pistă.

— Dar de ce să vorbim de tre
nuri tocmai aici? — reluă profeso
rul. Aeroportul poate oferi atîtea 
sugestii. M-am întrebat de multe 
ori de ce nu există, sub cupola 
holului, de pildă, o vitrină amena

jată cu gust, în care pasagerii să 
poată vedea machetele aeroplane
lor construite de Vlaicu și Vuia. 
Sînt atîția vizitatori străini care ar 
afla că România a dat lumii cîți- 
va pionieri ai aviației. Ar fi un 
gen de informație inteligentă, ac
tivă, pusă sub ochiul vizitatorului, 
și o primă invitație la cunoașterea 
patriei noastre.

...Am părăsit terasa aeroportu
lui, oprindu-ne cîteva clipe în sala 
de așteptare.

— Privește ! îmi spuse profeso
rul, arătîndu-mi o vitrină cu obiec
te de artă populară și artizanat. 
Obiectele astea le găsesc și la de
bitul de unde-mi iau zilnic ziarul. 
Sînt mărunțișuri lucrate de meș
teșugari adeseori neinspirați, imi
tații de artă populară produse pe 
bandă rulantă. Și doar avem atî
tea centre folclorice autentice. Ce
ramica de la Oboga sau Horezu, 
cusăturile, încrustările în lemn, 
maramele ar stîrni un viu interes 
aici sau în holurile marilor hote
luri.

— Află că nu se găsesc nici în 
magazinele specializate.

— Bineînțeles, continuă profeso
rul, că asemenea obiecte ar trebui 
puse în comerț cu consultarea In
stitutului de etnografie și folclor, 
dar ar merita cu prisosință străda
nia.

— Ia stai ! l-am întrerupt. Nu 
observi că magazinul de artă 
populară e închis ?

Intr-adevăr, vînzătoarea de la 
debitul alăturat ne confirmă : ges
tionara e plecată pentru mai multe 
zile. Profesorului nu-i vine să-și 
creadă ochilor, dar ușa e încuiată 
și... sigilată.

— Și noi care vorbeam de arta 
ospitalității... Dacă e plecată ges
tionara nu se putea găsi o soluție ?

— Ai dreptate, profesore. Și, din 
păcate, nu e singura. Am fost zi
lele trecute la hotelul „Lido“. Ei 
bine, află că n-am găsit nici mă
car un ghid al orașului București, 
și nici ghiduri de conversație, dic
ționare uzuale sau cursuri practi
ce de limba română pe care e fi
resc să le pui la dispoziția turiștilor.

— Păcat ! — exclamă profesorul. 
Dînd atenție unor asemenea amă
nunte, acum neglijate, am avea 
numai de cîștigat.

parlamentului canadian

Corespondentul din 
Ottawa al ziarului „LE 
MONDE", Jean Tain- 
turier, trece în revistă 
ultimele evenimente 
politice din Canada.

„Primul ministru Les
ter Pearson a pus ca
păt incertitudinii care 
dura de mai multe 
săptămîni, anuntind, 
în cursul unei emi
siuni radiotelevizate, 
că la 8 noiembrie vor 
avea loc alegeri gene
rale. Acesta va fi cel 
de-al 5-lea scrutin, în 
mai puțin de 9 ani, in 
Canada, situație stra
nie pentru o tară obiș
nuită cu majorități sta
bile care permiteau 
partidelor să rămînă la 
putere timp de decenii, 
și care astăzi are de-a 
face cu o înmulțire a 
partidelor pe care tra
diția politică britanică 
nu a prevăzut-o. De 
altfel, Pearson a justi
ficat hotărîrea sa de a 
dizolva Camera Comu
nelor, aleasă la 8 apri
lie 1963, invocînd toc
mai necesitatea unui gu
vern cu o majoritate 
puternică.

Deși au dus la înfrîn- 
gerea partidului con
servator al lui Diefen
baker, ultimele alegeri 
nu au permis, totuși, 
oartidului liberal să 
obțină o majoritate ab

solută. Repartiția locu
rilor în Camera Comu
nelor pe care a dizol- 
vat-o guvernatorul ge
neral, Georges Vanier, 
era următoarea : libe
rali — 127, conserva
tori — 92, Noul partid 
democrat (N.P.D.)—18, 
Creditul social — 9, 
Adunarea creditiștilor 
— 13, independenți — 2. 
Explicînd faptul că gu
vernul nu mai putea 
conduce tara într-o in
certitudine de fiecare 
zi, primul ministru s-a 
referit la „construirea 
unei noi Canade".

Prin expresia «Cana
da nouă» Pearson fă
cea aluzie la marea în
trebare care va domina 
scena politică din Ca
nada în cursul următo
rilor ani Este vorba de 
definirea noilor struc
turi constitutionale. 
Sub presiunea unui 
Québec puternic auto
nomist (provincie în 
care locuiesc în ma
re majoritate canadie
nii de origine fran
ceză — n.r.), se pot 
produce schimbări ra
dicale care să dea a- 
cestei provincii un sta
tut special în sinul 
Confederației și care 
să îndepărteze, înfr-o 
mare măsură, riscurile 
unei secesiuni, susți

nute de mișcările «se
paratiste».

Problema unității ca
nadiene va fi pe larg 
evocată în cursul cam
paniei electorale, deși 
se pare că partidele din 
opoziție vor trebui mai 
intîi să atace hotărîrea 
pe care a Juat-o Pear
son, cu citeva luni îna
inte, de a adopta o 
nouă hartă electorală, 
care modifică profund 
fizionomia tuturor cir
cumscripțiilor.

De altfel, asupra a- 
cestui punct au și in
sistat șefii opoziției. 
Șeful conservator Die
fenbaker a declarat, de 
asemenea, că partidul 
liberal se teme să în
frunte Camera la vi
itoarea deschidere 
din cauza mai mul
tor scandaluri care 
i-au atins pe liberali in 
cursul ultimelor luni.

Organizatorii parti
dului liberal apreciază 
însă că acesta are vin- 
tul in pupă și va pro
fita de el pentru a-și 
reînnoi echipa din 
Québec, prea slabă sau 
prea repede slăbită.

în ceea ce-i privește 
pe conservatori, șan
sele lor în Québec, 
provincie-cheie, nu sînt 
prea bune. Ceea ce va 
permite partidului libe
ral să-și îndrepte cea 
mai mare parte a efor
turilor sale în vest, 
spre a obține astfel, la 
8 noiembrie, majorita
tea absolută dorită de 
Pearson".

TELEVIZIUNE
Teatrul Național „I. L. Caragiale” 

(sala Comedia) : Marla Stuart — ora 
19,30, (sala Studio) : Spectacol Vaslle 
Alecsandrl — ora 19,30. Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala din str. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de 
trei parale — ora 19,30, (sala din str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte 
Crlstofor — ora 19,30. Teatrul ,,Barbu 
Delavrancea' (Teatrul din parcul 
Herăstrău) : Se caută un mincinos — 
ora 19.30. Teatrul Evreiesc (grădina 
din str. Mlrcea Vodă nr. 5) ; Idei... 
pentru o revistă — ora M. Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase* (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Cu muzica... 
e de glumit — ora 50. Circul de Stat 
Circus București — ora 20. Festivalul 
Internațional al teatrelor de păpuși 
șl marionete : Sala Savoy : Teatru) 
central de păpuși din Sofia (R. P. 
Bulgaria) — ora 16 și ora 20. Sala 
„Țăndărică- : Teatrul de păpuși din 
Zagreb (R.S.F. Iugoslavia) — ora H 
și ora 20.

19.00 — Jurnalul televiziunii (I). 
19,20 — Emisiune pentru copil : „Sună 
clopoțelul". 20,00 — Tele-enciclopedie. 
21,00 — Retrospectivă umoristică — 
Mihal Ciucă. 21,25 — Film : „Urmele 
duc la al 7-lea cer" (III). 22,40 — seară 
de Jaz cu Richard Oșanițchi. 23,10 — 
Jurnalul televiziunii (II), Sport și 
Buletin meteoro'oclc

CINEMATOGRAFE
UN CARTOF, DOI CARTOFI : Pa

tria (completare Mircești în pastel) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Capitol 
(completare Satul din Ucraina noas
tră) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
rulează și la grădină — ora 19,30, Gri- 
vița (completare Simetrie) — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30, Expoziția — Piața
„Scînteli" — (completare Simetrie) 
— 19,15. RUNDA 6 : Republica (com

pletare Suită bănățeană) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45, 21. CINEVA ACOLO 
SUS MĂ IUBEȘTE : Luceafărul (com
pletare Știați că...) — 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21, Feroviar (completare
Știați că...) — 10,30; 13,15; 16; 18,45;
21,30, Festival (completare Știați că...)
— 8,45, 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
rulează și la grădină — ora 20, Ex
celsior (completare Știați că...) — 
9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15, Stadionul
Dinamo (completare Invenția epocii)
— ora 19,30. DANSUL ETERN : Car-
pați (completare Sport nr. 4/1965) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Flamura
(completare Sport nr. 4/1965 — 10; 
12.30; 15,30; 18; 20.30. SAMBA : Bucu
rești (completare Mircești în pastel)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19 ; 21,15, Tomis 
(completare: A cui e vina?) — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, rulează și la 
grădină — ora 19,30, Melodia (com
pletare (A cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 
16.30; 19: 21,30. Grădina Progresul — 
ora 20. CARAMBOL : Moșilor (com
pletare Satul din Ucraina noastră) — 
16: 18,15; 20,30. rulează și la grădină
— ora 19,30. HOȚUL DE PIERSICI :
Floreasca (completare Și atunci...) — 
10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30.
APORT, MUHTAR î — cinemascop :

Victoria (completare Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea — cinema
scop) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Arta 
(completare Acolo unde Carpații în
tîlnesc Dunărea) — cinemascop : 16; 
18.15; 20,30, rulează și la grădină — 
ora 19,30, Lira (completare Goso 
mincinosul) — 15,30; 18; EVADATUL 
— cinemascop : Central (completare 
Muzeul Zambaccian) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45. ROMULUS ȘI RE
MUS — cinemascop ; Lumina (com
pletare Melodiile străzii — cinema
scop) - 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15, Dacia (completare Melodiile 
străzii — cinemascop) — 8,45—13 în 
continuare : 16; 18,30; 21. ȘOFERII
IADULUI : — Union — 15,30: 18;
20,30. PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — ora 10. FEMEIA NECUNOS
CUTA • Doina — 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21. LA CARNAVAL : Timpuri
Noi (completare Poveste din Tanga- 
nica — Ana Golubkina — Sport nr. 
4/1965) — 10—21 în continuare. MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI : Giulești (com
pletare Lucrările Marii Adunări Na
ționale) — 16; 18,15; 20,30, înfrățirea 
între popoare (completare Prietenul 
meu Max) — 10,30; 15,45; 18; 20,15. A

9-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPI
CE DE IARNĂ : Cultural (completa
re 180 de zile în Atlantic) — 16; 18,15; 
20,30). VIAȚA DIFICILA : Buzești — 
14,30; 17: 19,30, rulează și la grădină
— ora 20, Arenele Libertății — ora 
20, Modern (completare Mircești în 
pastel) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. 
CĂPITANUL DIN TENKES (ambele 
serii) : Cosmos — 16; 19,30, Ferentari 
(completare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 16; 19,30. PENSIUNEA 
BOULANKA : Crîngași — 16; 18,15;
20.30. LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Bucegi 10; 12,30, 16; 18,30; 21, 
rulează și la grădină — ora 19,30. 
DOMNUL — cinemascop : Unirea 
(completare Construim) — 16; 18,15; 
rulează și la grădină — ora 19,30. Dru
mul Sării (completare Construim) — 
15,30; 18; 20,15. PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR : Flacăra (completare 
Mîine începe azi) — 10; 15; 17,45;
20.30, Miorița (completare Pe uscat
și pe ape) — 9.15; 12; 15; 18; 21,
Grădina Vitan — ora 19,30. BANDA : 
Vitan (completare Pionieria nr. 4/1965)
— 15; 17; 19; 20,45. RACHETELE NU

TREBUIE SĂ DECOLEZE — cine
mascop : Munca (completare Lucră
rile Marii Adunări Naționale) — 16; 
18,15; 20,30. UNORA LE PLACE
JAZUL : Popular — 10,30; 16; 18,30: 
21, Volga — 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21. STRIGĂTUL : Viitorul (completare 
Surîsul) — 15,30; 18; 20,30, Grădina
Colcntina — ora 19. NEAMUL ȘOI- 
MĂREȘTIIiOR — cinemascop (ambele 
serii) * Colentina (completare Șopîrle) 
— 16; 19,30. CULORILE LUPTEI — 
cinemascop : Rahova (completare La 
o parte, taiga — cinemascop) — 16; 
18,15, rulează și la grădină — ora 20. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop ; Progresul (completare 
Primul carnaval socialist) — 15; 17; 
19; 21 UN ȘOARECE PRINTRE
BĂRBAȚI : Cotroceni (completare 
Unde nu-i cap) — 15: 17; 19; 21. UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP : Pacea 
(completare La cel mai înalt nivel) — 
11; 16; 18,15; 20,30. CLIMATE : Grădina 
Doina — ora 19,30. SĂRITURĂ IN 
ÎNTUNERIC . Grădina Lira — ora 20. 
CÎNTÎND IN PLOAIE : Grădina Pro- 
gresul-Parc — ora 20.

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
și a predominat din est și sud-est. 
Temperatura aerului la orele 14 era 
cuprinsă între 16 grade la Suceava 
si Sulina și 25 grade la Berzeasca. 
în București : Vremea a fost fru
moasă cu cerul mai mult senin. Vîn
tul a suflat slab din est. Tempera
tura maximă a atins 22 grade, pe sol 
la soare 44 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 septembrie a.c. In țară : Vre
me frumoasă cu cerul mai mult 
senin Innorări parțiale se vor pro
duce în nordul țării. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6—16 grade iar 
maxime între 20—30 grade local mal 
ridicate. Ceață locală dimineața. In 
București : Vreme frumoasă cu cerul 
mal mult senin. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere la 
început apoi staționară.



IRAK GRECIA

LICHIDAREA
TENTATIVEI
DE LOVITURĂ
DE STAT

BAGDAD 17 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că în ca
pitala Irakului a avut loc joi o ten
tativă nereușită de lovitură de stat 
organizată de un grup de ofițeri 
sub conducerea premierului Abdel 
Razzak. Aceștia urmăreau răstur
narea președintelui Aref, aflat la 
conferința arabă la nivel înalt de la 
Casablanca. Acțiunea lor a fost înă
bușită de armată în momentul în 
oare încercau să ocupe clădirea 
radiodifuziunii. Se anunță, de ase
menea, că premierul irakian, în
soțit de un grup de ofițeri supe
riori, a părăsit țara cu un avion 
militar.

Se încearcă o nouă formulă
ATENA 17 (Agerpres). — Toate 

agențiile de presă consemnau vi
neri dimineața că fostul prim-mi- 
nistru adjunct în guvernul lui 
Papandreu, Stephanopoulos, a pri
mit asigurări că va fi desemnat să 
formeze noul guvern grec. Se aș
teaptă ca regele Constantin să-1 
convoace la palat pentru a-i în
credința mandatul unui guvern 
de coaliție. Cabinetul va fi repede 
constituit și majoritatea miniștri
lor vor depune probabil jurămîntul 
în cursul zilei de sîmbătă — scrie 
agenția France Presse. Faptul că 
Stephanopoulos, precizează aceeași 
agenție, pare hotărît să accepte 
mandatul, indică faptul că el speră 
să obțină votul de învestitură.

în cercurile politice ale partide
lor de dreapta și ale disidenților 
din Uniunea de centru se sublinia
ză că majoritatea voturilor viitoru
lui guvern este asigurată „chiar 
prin compoziția sa“. Prin aceasta 
se sugerează că unii deputați, pînă 
acum fideli lui Papandreu, se vor

despărți de Uniunea de centru, 
majorînd grupul celor 36. Dezmin
țind aceste afirmații, oamenii po
litici apropiați lui Papandreu ara
tă, dimpotrivă, că toți deputății 
Uniunii de centru rămîn atașați 
fără condiții liderului lor și că nu
mai doi sau trei deputați ar putea 
să-1 părăsească, număr insuficient 
pentru a asigura votul de învesti
tură.

în fața acestei situații observa
torii politici sînt de părere că ră
mîn încă semne de întrebare. în 
cazul că Stephanopoulos nu va 
primi votul de învestitură din 
partea parlamentului, acest lucru 
va crea o situație deosebit de în
cordată, deoarece toate posibilită
țile legale ar fi fost atunci epui
zate.

Din Atena s-a anunțat că 
Stephanopoulos a fost însărcinat 
oficial de regele Constantin cu 
formarea unui nou guvern.

La Tîrgul International 

de ia Viena

Președintele Austriei 
in vizită la pavilionul 
României

*

♦ ♦ [♦ ♦

.............................

VIENA 17 (Agerpres). — Pa
vilionul Republicii Socialiste 
România din cadrul celei de-a 
82-a ediții a Tîrgului interna
țional de la Viena a fost vizi
tat de președintele Republicii 
Austria, dr. Franz Jonas. La 
intrarea în pavilion președin
tele a fost întîmpinat de am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, M. Ochea- 
nă, și de membri ai ambasa
dei și ai Agenției comerciale, 
în timpul vizitei președintele 
Austriei a apreciat calitatea 
exponatelor românești.

Președintele Jonas a felicitat 
direcția pavilionului pentru 
modul de prezentare și calita
tea produselor românești, care 
dau o imagine asupra posibili
tăților economice ale României, 
urînd succes în dezvoltarea 
comerțului țării noastre cu 
Austria. Televiziunea austria
că a prezentat aspecte ale vi
zitei președintelui la pavilio
nul românesc.

„Vrem pămînt“
SICILIA. Sub rafalele fierbinți ale 

sirocoului ce suflă dinspre Africa us- 
cînd pămînful, după furtuna de la în
ceputul lui septembrie, mii și mii de 
braccianfi — pălmași de pe pămîn- 
furile moșierilor — și de mezzadai 
— adică dijmași — au participat azi 
la o impresionantă demonstrație.

Pornite de la Mazzarino, Riesi șl 
Sommafino,. coloanele oamenilor cu 
fefele aspre, s-au revărsat, o dată cu 
norii, ca niște șuvoaie, unindu-se apoi 
sub o puternică și unică manifestație 
la care au aderat într-o frățească 
alianță muncitori constructori și mineri 
din bazinul de sulf al Calfanisseffei. 
Călări sau pe jos, în frunte cu dra
pele și lozinci, ei au ocupat simbo
lic moșia Galitfano de 2 000 ha pen- 
fru a atrage din nou atenfia asupra 
situației grele în care se află.

în Sicilia de azi nu mai sînt tn- 
tlnsele latifundii despre care vorbea 
Lampedusa în romanul său „Ghepar
dul’. Continuă să existe însă moșieri 
și aceasta stîrneșfe puternice mișcări 
țărănești. Și în ultimele luni, în multe 
locuri din frumoasa insulă scăldată 
de apele Mediferanel, țÂranil săraci 
au ceruf condiții mai bune de muncă, 
aplicarea legii asupra repartiției și 
reformei agrare. In cadrul Adunării 
regionale a luat ființă chiar o insti
tuție pentru dezvoltarea agricolă 
(E.S.A.) dar ea a rămas deocamdată 
lipsită de putere din cauza rezisten
ței opuse de moșieri, care au recurs 
nu o dată la ajutorul Mafiei.

în rîndurile demonstranților se a- 
flau comuniști, socialiști, socialiști al 
unității proletare, reprezentant! al or
ganizațiilor de masă șl sindicale. în 
micile safe prin care a trecut co
loana, țăranii au fost salutați cu căl
dură alăturîndu-li-se pe loc alfl băr
bați șl alte femei, care au văzut în 
această acțiune de masă o manifes
tare puternică pentru pămînt și drep
tate socială. Impresionant a fost ges
tul delegației minerilor, care a sub
scris o importantă sumă de bani pen
tru a veni în ajutorul pălmașilor ră
mași fără lucru.

Manifestația de azi înscrie o nouă 
pagină în istoria mișcării siciliene al 
cărei strigăt de revoltă „Vrem pă
mînt’ a răsunat puternic pe moșiile 
sudului fierbinte.

Ion MARGINEANU

țiuni ce vor avea loc pînă la finele 
lui octombrie. Dar greutățile au apă
rut chiar de la început. Dacă Guy 
Mollet (S.F.I.O.) și Mitterand (U.D.S.R.) 
ca membri fondatori și-au dat acor
dul deplin, reprezentanții partidului 
radical s-au arătat mai puțin entu
ziasmați, ca și cei ai diferitelor clu
buri.

Federafia ar urma să prezinte un 
candidat în competiția electorală. 
Cine va fi acesta ? Oare Mitterand ? 
Acesta și-a anunfat joi 9 septembrie 
candidatura sa la Elysée cu titlu 
personal. Cu 24 ore mai tîrziu a- 
părea pe lume și „mica federație* 
deja prevăzută. Mifterand s-a qrăbif 
să declare că federația și candidatura 
lui sînt două acte politice distincte. 
Dar el nu a ezitat să-și exprime spe
ranța că se va realiza „o convergentă 
între acțiunile viitoarei federații și 
candidatura lui*.

De altfel, Comitetul directorial al 
Partidului socialist — S.F.I.O., reunit 
miercuri, a acordat sprijin candidaturii 
lui François Mifterand.

Un alt fapt reține, de pe altă parte, 
atenția observatorilor, după anunțarea 
candidaturii lui Mifterand. „Comitetul 
de legătură al democraților* (în care 
sînt reprezentat! M.R.P., radicalii Iul

Maurice Faure și Centrul national al 
independenților) a trimis o dele
gație la fostul premier Antoine 
Pinay pentru a-l sonda dacă nu cum
va intenționează să candideze acum, 
după conferința de presă a genera
lului de Gaulle. Ce s-ar întîmpla 
dacă el ar accepta ? „Paris Jour’ 
crede că în asemenea caz mulți „eu
ropeni" din „mica federație’ ar pre
fera să-1 susțină pe Pinay decîl pe 
Mifterand și primul dintre aceștia ar 
fi Guy Mollet.

După cum se știe, pe lista candi- 
dafilor, în afară de Mifterand, se mai 
află înscriși pînă acum Tixier-Vig- 
nancour, reprezentant al extremei 
drepte, și Pierre Marhilacy, care 
speră să culeagă voturile de centru- 
dreapfa. Ieri un nou nume și-a făcut 
apariția pe această listă : Paul An- 
tier, fost ministru al agriculturii. Cît 
despre generalul de Gaulle, el nu 
și-a făcut cunoscute încă intențiile cu 
privire la prezentarea candidaturii 
sale. Generalul a promis că-și va a- 
nunfa hofărîrea pînă la 9 noiembrie.

Hofărîrile pe care le va lua P.C.F. 
asupra candidaturii sînt considerate 
ca importante și ar putea modifica 
tactica unei părți a opoziției.

AI. GHEORGHIU

Reluarea negocierilor din cadrul

Delegația 
R. D. Germane 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
17 septembrie, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem și guvernului sovietic, a 
sosit la Moscova într-o vizită ofi
cială delegația de partid și guver
namentală a R. D. Germane con
dusă de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Din delegație fac 
parte Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Erich Honecker, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Kurt Hager, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Alfred Neumann, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, președintele Consiliului 
Economiei Naționale, și alții.

Pe aeroportul Vnukovo delega
ția a fost întîmpinată de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Anastas 
Mikoian, Kirill Mazurov, Nikolai 
Podgornîi și alte persoane oficiale.

In aceeași zi delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Ger
mane a făcut o vizită lui L. Brej
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, și A. Mi
koian, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Azi se împlinesc 155 de ani de cînd a fost proclamații Indepen
dența de stat a Republicii Chile. Prin acest eveniment a fost încunu
nată lupta poporului chilian împotriva asupririi colonialiștilor spa
nioli.

Poporul chilian, ca și celelalte popoare latino-americane, năzuiește 
fierbinte spre dezvoltarea economică a patriei sale, spre prosperitate 
și pace. Poporul nostru îi urează să dobîndească succese cit mai mari 
în realizarea acestor aspirații.

Fotografia înfățișează un aspect din Santiago de Chile

rundei Kennedy

„Start timid 
și ezitant“

GENEVA 17 (Agerpres). — 
au început la Geneva negocii
din cadrul rundei Kennedy
reducerea tarifelor vamale la pro
dusele agricole între membrii 
G.A.T.T. (Acordul general pentru 
tarife și comerț). După cum sub
liniază agenția Associated Press, 
„startul acestor negocieri este ti
mid și ezitant, deoarece la ele 
participă Piața comună“. Potrivit 
agenției, la negocieri nu participă 
decît S.U.A., Anglia și alte nouă 
țări din cele 79 de membre ale 
G.A.T.T.

Nereușita negocierilor privind 
reducerea tarifelor vamale la pro
dusele agrare ar putea, după cum 
subliniază observatorii de la Ge
neva, să pericliteze succesul între
gii runde Kennedy, care mai pre
conizează și o reducere vamală a 
produselor industriale.

PARIS

Activitate
preelectorală

Cîfeva fapte înfîmplafe în ultimele 
zile au activizat viafa politică fran
ceză în perspectiva alegerilor prezi
dențiale din decembrie.

Unul dintre faptele menționate 
este semnarea actului de naștere al 
„micii federații* așa-zis „de stînga”, 
plănuită — după eșecul „marii fede
rații*, imaginată acum cîteva luni de 
primarul socialist al Marsiliei, Gaston 
Defferre. Presa pariziană a descris 
„mica federație* ca o încercare de 
coalizare a unei părți a opoziției de 
stînga — în afară de comuniști — 
pentru campania electorală. Carta 
provizorie a „Federației stîngii de
mocrate șl socialiste* a fost parafată 
solemn de reprezentanții partidelor 
socialist, radical. Uniunea democra
tică și socialistă a rezistentei (U.D.S.R.), 
Convenția republicană (care grupea
ză mai multe cluburi politice de stin
gă). Această „mică federație* va in
tra în vigoare numai după ce fexful 
parafat va fi ratificat de congresele 
și conferințele respectivelor forma

Raportul prezentat de U Thant 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 17 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat joi seara Consiliului de 
Securitate un raport preliminar în 
care arată că atitudinea Indiei și a 
Pakistanului față de încetarea fo
cului este atît de nuanțată incit se 
cere de urgență o nouă luare în 
considerație a conflictului. Rapor
tul preliminar expune schimbul de 
vederi pe care U Thant l-a avut cu 
primul ministru indian, Lal Baha
dur Shastri, precum și cu președin
tele Pakistanului, Ayub Khan, în 
cursul vizitei pe care a făcut-o în 
cele două țări. Secretarul general 
al O.N.U. informează, de asemenea,

despre propunerea sa pentru o în- 
tîlnire între cei doi șefi de state, cu 
sau fără prezența secretarului ge
neral al O.N.U., pentru a lua în 
discuție problema încetării focului.

Un raport complet al lui U Thant 
va fi prezentat în ședința Consi
liului de Securitate, care se va des
chide astăzi la 14,30 gmt. Agenția 
Associated Press menționează că 
secretarul general al O.N.U. va ra
porta asupra încercării sale de a 
obține o încetare a focului între 
India și Pakistan și planurile sale 
privind eforturile de viitor în di
recția rezolvării acestei probleme.

OSTILITĂȚILE INDIANO PAKISTANEZE

VIETNAMUL DE SUD
• Poligon de experimentare a avioanelor 
americane „în condiții de război" • De
zertări numeroase din rîndul trupelor 
guvernamentale • Acțiunile detașamen

telor de patriot!
• Plecați din 
Spexla, dar nu 
In Vietnam, cl 
acasă la voll — 
pot citi marina
rii americani 
in manifestele 
afișate pe zi
durile orașului 

italian

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ținută 
joi, ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, a anunțat că 
In toamna acestui an vor fl trimise 
în Vietnamul de sud 12 avioane de 
vînătoare „F-5A“ pentru a fi ex
perimentate in condiții de război. 
Aceste avioane vor fi pilotate de 
către aviatori americani.

SRINAGHAR 17 (Agerpres). — 
Agențiile de presă au relatat vi
neri că luptele dintre trupele in
diene și pakistaneze au conti
nuat. Trupele indiene au ocu
pat, potrivit unui purtător de 
cuvînt oficial indian, poziții dinco
lo de canalul Ichogil, situat la 12 
kilometri de orașul Lahore. Cercu
rile oficiale indiene, relatează 
France Presse, au declarat că In
dia nu intenționează să ocupe ora
șul Lahore.

Postul de radio Caraci a trans

mis că trupele pakistaneze din re
giunea Lahore au respins atacurile 
lansate de indieni, pătrunzînd pe 
teritoriul Indiei. Aviația pakistane
ză a bombardat, potrivit agenției 
Press trust of India, localitatea in
diană Amritsar, precum și alte 
centre din statul Pundjab.

Surse ale ambelor părți comba
tante au declarat că în cursul 
luptelor au fost înregistrate pier
deri în vieți omenești și echipa
ment militar.

încheierea convorbirilor 
dintre P. C. Francez 
și Partidul celor 
ce muncesc din Vietnam

PARIS 17 (Agerpres). — La Pa
ris s-au încheiat convorbirile în
tre delegațiile P.C. Francez și Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam. Waldeck Rochet, secretar ge
neral al P.C. Francez, și Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc, au semnat o declarație co
mună.

Cu prilejul vizitei delegației viet
nameze în Franța, în sala „Mutua
lité“ din Paris a avut loc un mi
ting la care au luat cuvîntul Wal
deck Rochet, Le Duc Țho și Ray
mond Guyot. în cuvîntul său, Wal
deck Rochet a declarat că oamenii 
muncii și comuniștii francezi nu-și 
vor precupeți forțele pentru a des
fășura și mai larg mișcarea de pro
test a maselor largi împotriva a- 
gresiunii americane. Poporul Fran
ței, a spus el, susține pe deplin 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez pentru libertatea și indepen
dența sa.

Luînd cuvîntul, Le Duc Tho a rè- 
levat relațiile frățești stabilite încă 
de mult între P.C. Francez și Parti
dul celor ce muncesc din Vietnam, 
prietenia popoarelor francez și 
vietnamez. Delegația noastră, a 
spus el, a vizitat o serie de orașe 
din Franța și a fost întîmpinată 
pretutindeni cu căldură. Solidarita
tea dv, a spus Le Duc Tho, este un 
mare sprijin pentru poporul nos
tru.

Casablanca

Pregătită in vederea deschiderii noului an școlar, această clădire din 
orașul Vinh (R. D. Vietnam) a fost una din țintele aviației americane

SAIGON 17 (Agerpres). — Pa- 
trioții sud-vietnamezi au atacat 
vineri dimineața un post guver
namental în localitatea Don Go 
Cat, la 11 km de Saigon.

In primele 15 zile ale acestei luni, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au atacat succesiv 10 posturi ale 
trupelor- regimului de la Saigon și 
celor americane provocîndu-le 
pierderi grele. Patrioții au doborît 
6 elicoptere americane care aveau 
la bord 12 persoane. Totodată pa
trioții au atacat numeroase pos
turi de poliție atît din capitala 
sud-vietnameză cît și din alte 
provincii. Agenția de presă „Eli
berarea“ relatează despre un nou 
caz de dezertare în masă a tru
pelor guvernamentale. Un pluton 
din cea de-a 22-a divizie a tru
pelor saigoneze, dislocat în pro
vincia Bing Dinh, a trecut în în
tregime de partea forțelor patrio
tice cerînd să participe la acțiu
nile lor.

VARȘOVIA. La invitația lui A. 
Rapacki, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, la 17 sep
tembrie a sosit într-o vizită ofi
cială în Polonia Michael Stewart, 
ministrul afacerilor externe al 
Angliei. Referindu-se la această 
vizită, agenția P.A.P. arată în- 
tr-un comentariu că în ultimul 
timp s-au înviorat simțitor rela
țiile polono-engleze și că au de
venit tradiționale „mesele rotun
de’ polono-engleze consacrate 
problemelor coexistenței.

SCURTE ȘTIRI
tăfi, se arată tn comunicat, s-au 
luat măsuri pentru a se pune ca
păt luptelor armate.

Conferința arabă 
la nivel înalt

CASABLANCA 17 (Agerpres). — 
Agenția M.E.N. anunță că șefii de 
state și guverne arabe au examinat 
joj seara, în cadrul unei ședințe în
chise a conferinței arabe la nivel 
înalt, stadiul lucrărilor de realizare 
a proiectului de deviere a apelor 
Iordanului și ale afluenților săi, 
probleme privind colaborarea mili
tară a țărilor arabe și situația din 
Federația Arabiei de sud și din te
ritoriile din Golful Persic. Potrivit 
unor surse apropiate conferinței, 
a fost examinată posibilitatea amî- 
nării cu 4 ani a lucrărilor de de
viere a apelor fluviului Iordan și 
afluenților săi.

Vineri dimineața, șefii de state 
și guverne arabe s-au întrunit

pentru a examina, potrivit agen
ției M.E.N., probleme de ordin mi
litar și financiar. Se anunță, totoda
tă, că miniștrii afacerilor externe 
ai țărilor arabe s-au întrunit pen
tru a elabora proiectul comunica
tului comun al lucrărilor conferin
ței care urmează să »fie prezentat 
șefilor de state și guverne. Vineri 
seara, cei 12 șefi de state și gu
verne, participanți la conferință, 
s-au întrunit în cadrul unei ședin
țe plenare pentru a aproba comu
nicatul final în ■ care sînt expuse 
pozițiile țărilor arabe în proble
mele înscrise pe ordinea de zi a 
conferinței și pentru a examina 
restul problemelor de pe ordinea 
de zi.

BUENOS AIRES. Incheindu-și vi
zita în Argentina, președintele 
Italiei, Saragat, și ministrul de ex
terne, Fanfani, au plecat vineri 
după-amiază la Santiago de Chile.

SANAA. Comitetul pentru res
tabilirea păcii tn Yemen a dat pu
blicității joi seara un comunicat 
în care arată că acordul de la 
Djaddah a fost aprobat de toți re
prezentanții politici din Republica 
Arabă Yemen. In prezent, acest 
comitet lși îndreaptă activitatea 
spre Îndeplinirea acordului cu pri
vire la încetarea focului. In opt 
sectoare unde se desfășurau ostili-

ITTIHAD. — Șeicul Mohammed 
Farid al Aulaqi, ministrul afaceri
lor exferne al Federației Arabiel 
de sud, a declarat că șefii de tri
buri și reprezentanții partidelor 
politice din acest teritoriu au în
ceput consultări în vederea alcă
tuirii unei noi agende a conferin
ței constituționale. El a spus că 
majoritatea liderilor politici din 
Arabia de sud consideră că Ma
rea Brifanie este vinovată pentru 
eșuarea recentei conferințe con
stituționale pentru acordarea

independenței teritoriilor din A- 
rabia de sud. „Așteptăm de la 
Marea Brifanie inițiative care să 
ne asigure o independență efec
tivă’, a spus el.

în ultimele zile, 35 de persoane 
au fost omorite, 78 rănite iar 3 
date dispărute. Totodată 30 000 
de familii au trebuit să-și pără
sească casele amenințate de 
inundații.

NEW YORK UL DIN NOU 
FĂRĂ ZIARE

După cum au anunjaf agențiile de 
presă, joi a început la New York 
greva redactorilor, reporterilor și lu
crătorilor de la ziare. Ultima mare 
grevă, din 1962, a durat 114? zile. 
De data aceasta, greva a fost- de
clarată în urma eșecului tratativelor 
dintre reprezentanții Asociației ame
ricane a ziariștilor și patroni. La 
grevă participă lucrătorii de la 7 
ziare, printre care și binecunoscutul 
„New York Times*. Singurul ziar 
care va continua să apară va fi 
„New York Post", deoarece acesta 
nu este afiliat la Gomiteful proprie
tarilor de ziare. Revendicarea prin
cipală a greviștilor se referă la în
cheierea unui nou contract de mun
că. Expirînd valabilitatea vechiu
lui contract, și urmînd să fie încheiat 
unul nou, muncitorii au cerut ca în 
el să fie prevăzute măsuri împotriva 
efectelor automatizării industriei po
ligrafice newyorkeze. Ca și în alte 
ramuri, și în aceasfa introducerea 
automatizării va restrînge r Tțnărul 
locurilor de muncă.

Aceste 7 ziare dispun împreună 
de un personal de 17 000 oameni.

BONN. Prezența probabilă a u- 
nor membri ai Ku-Klux-Klanulul 
în rîndul forțelor americane sta
ționate în Germania occidentală 
a determinat poliția militară să 
deschidă o anchetă specială, 
transmite agenția France Presse. 
Presa vest-germană relatează că 
elemente rasiste din armata a 
7-a americană îi terorizează pe 
soldatii negri.

RIO DE JANEIRO. Poliția sta
tului Minas Gerais din Brazilia a 
redeschis procesul împotriva di
rectorilor Companiei siderurgice 
„Mannesmann", filială a firmei 
vest-germane cu același nume. 
După cum informează agenția 
Prensa Latina, cîțiva directori ai 
acestei firme se fac vinovați de 
a fi emis și răspîndit pe piața 
neagră acțiuni false în valoare 
de 25 de milioane de dolari.

TOKIO. Potrivit unul bilanț 
publicat la Tokio, ca urmare a 
Inundațiilor care s-au abătut a- 
supra părții apusene a Japoniei,

BOULOGNE. Vase franceze au blocat portul pentru a stințenl traficul 
britanic, in semn de protest față de noua decizie adoptată in Anglia 

interzlcfnd pescuitul In „apele britanice" al vaselor franceze
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