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Timpul presează

SEMĂNATUL !
Anul acesta, datorită condițiilor clima

tice deosebite, specialiștii recomandă ca 
semănatul culturilor de toamnă să în
ceapă mal devreme decît în alți ani și 
să se termine într-un timp cit mai scurt. 
Pînă acum în gospodăriile de stat au 
fost arate pentru însămîn’ările de toam
nă 80 la sută din terenurile prevăzute, 
iar în cooperativele agricole peste 60 la 
sută. Au continuat, de asemenea, condi
ționarea semințelor și recoltarea cultu
rilor tîrzii. Pe măsură ce se pregătește 
terenul, este necesar ca pretutindeni uni
tățile agricole să treacă cu toate forțele 
la semănat.

RAIONUL ADJUD

IW TOȚI ȚIN PASUL
Toamna se face simțită 

tot mai mult pe meleagu
rile Adjudului. în Lunca 
Șiretului, ca și pe colinele 
Tutovei, țăranii coopera
tori, ajutați de mecaniza
tori, recoltează culturile 
tîrzii, ară pămîntul și în- 
sămîntează.

Primul popas l-am făcut 
la cooperativa agricolă de 
producție din Valea Seacă.

proape 2 500 kg gria la ha. 
ne spune inginerul. De a- 
ceea acordăm o mal mare 
atenție pregătirii patului 
germinativ și semănatului.

Gheorghe BALTA 
coresp „Scînteii“

Pregătirea terenului pentru semănat la cooperativa 
agricolă de producție Adunați! Copdcenl, raionul 

Giurgiu

La invitația Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a guvernului Republicii 
Populare Bulgaria, între 13 și 18 septembrie 
1965, o delegație de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită oficială în Republica 
Populară Bulgaria.

In timpul șederii în Republica Populară Bul
garia, delegația a vizitat întreprinderi indus
triale, gospodării agricole cooperatiste de mun
că, instituții culturale și științifice, monumente 
istorice din Sofia, Plovdiv, Plevna, Botevgrad. 
Kremikovți, Grivița și alte localități, s-a întîl- 
nit cu muncitori, țărani cooperatori, reprezen
tanți ai intelectualității, conducători ai unor 
organe locale de partid și de stat, luînd cunoș
tință și cu acest prilej de realizările obținute de 
poporul bulgar în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Solii poporului român au fost intîmpinați 
pretutindeni în modul cel mai cordial de popu
lația bulgară. Delegația și-a exprimat mulțumi
rea sinceră pentru primirea frățească, plină de 
căldură de care s-a bucurat în Republica Popu
lară Bulgaria, aceasta fiind o expresie a priete
niei trainice româno-bulgare.

în timpul vizitei, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste România 
s-a întilnit cu tovarășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Populare Bul

garia, și cu alți conducători de partid și de stat 
bulgari.

între delegațiile de partid și guvernamentale 
ale celor două țări au avut loc convorbiri, la 
care au participat :

— din partea Republicii Socialiste România : 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, prim-vicepre- 
ședintc al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Virgil 
Trofin, secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și Ioan Beldean, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la Sofia.

— din partea Republicii Populare Bulgaria : 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Encio Staikov, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al

Partidului Comunist Bulgar, președintele Con
siliului Național al Frontului Patriei, Boris 
Velcev, membru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Pencio Kubadinski, membru 
supleant al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, ministrul transportu
rilor și comunicațiilor, Lîcezar Avramov, se
cretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, ministru, Ivan Bașev, mem
bru al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, și Gheorghi Bog
danov, ambasador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, membru al Comisiei Centrale de Revizie 
a Partidului Comunist Bulgar.

în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de înțelegere 
reciprocă, delegațiile s-au informat asupra des
fășurării construcției socialiste în cele două 
țări, au discutat problemele dezvoltării și în
tăririi continue a prieteniei și colaborării mul
tilaterale între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, a relațiilor to
vărășești dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, au făcut un schimb 
de păreri asupra problemelor actuale ale si
tuației internaționale și mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Întoarcerea în patrie a delegației române 
de partid și guvernamentale

(Continuare 
in pag. a II-a)

Aici, echipa condusă de Ion 
Grecea selecționa și trata 
sămînța de grlu, iar 
cîteva atelaje făceau 
aprovizionarea cu se
mințe a mecanizatorilor 
care lucrează in clmp.

’— Așa este toamna. 
Luptăm pe mal multe fron
turi — spune tov. NICO
LAE BUDESCU, președin
tele cooperativei agricole. 
Am terminat de recoltat 
sfecla de zahăr de pe supra
fața 'pe care o vom semă
na cu grlu. Plugurile au șl 
intrat in brazdă să pregă
tească terenul. Mline vom 
fi gata și cu treieratul flo- 
rii-soarelui.

Pe clmp, la punctul nu
mit „Olării", lucrau patru 
semănători. De două zile 

I seamănă grlu.
— Semănatul din vreme 

și In condiții agrotehnice 
corespunzătoare ne-a adus 
In acest an o recoltă de a-

INSTANTANEE

ClTEVA 
iNTlMPLĂRI...

— Vreau, prietene, să-ți aflu 
părerea despre ceea ce nu
mim Îndeobște erou.

— Nimic mai simplu 1 Scoa
te dicționarul din raftul biblio
tecii și deschide-1 la litera „E".

— Dicționarul meu e mai 
vechi, definiția nu mâ satis
face. Ascultă. „Erou : semizeu 
sau persoană legendară des
pre care se crede că s-a năs
cut dintr-o zeitate și o ființă 
păminteană*.

— Ai dreptate, nu se potri
vește...

Interlocutorul meu surîde 
misterios. îmi spune :

— Arr primit la redacție cî
teva scrișorl despre niște oa- 
menh^Bișnuiți care s-au deta
șat prin fapte ieșite din co
mun, au dovedit că pot fi și ei 
eroi. M-am întors recent de 
la Bistrița — scrie Titus Zgă- 
reanu. In orășel există o fa
brică de cherestea. întîmplă- 
tor, mă aflam acolo în dimi
neața aceea. în sala mașini
lor. La tabloul de comandă 
s-a produs o flamă, un scurt 
circuit. Fumul gros și înnecă- 
cios ne-a învăluit pe toți. Am 
ieșit repede afară. Limbile de 
foc începuseră să urce la fe
restre, spre acoperiș. Incen
diu ! N-aș putea spune că oa
menii intraseră în panică. 
Dimpotrivă, am sesizat un a- 
numit calm, fiecare se stră
duia să fie stăpîn pe sine.

Manole AUNEANU

(Continuare in pag. a II-a)
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Poposim în orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Totul e aci nou, 
modern. Se distinge o 
fațadă dominată de 
multă sticlă. Este spi
talul modern cu 430 
de paturi, care își va 
deschide, tn curînd, 
porțile.

Din Caransebeș sin
tern informați că au 
început săpături la te
meliile viitorului spi
tal cu 300 de paturi. 
Cum va arăta cons
trucția ? Amplasată 
într-o zonă cu o bo
gată vegetație din 
partea de est a orașu
lui, ea va domina îm
prejurimile prin înăl
țimea celor opt etaje. 
Intr-un corp separat 
va funcționa policlini
ca, la care se vor pu
tea acorda anual o ju
mătate de milion de 
consultații.

La spitalele din Con
stanța (900 de paturi) 
și Hunedoara (700 de 
paturi) se fac finisaje.

Construcțiile de spi
tale de la Suceava, 
Baia Mare și Slobozia 
se află și ele într-un 
stadiu avansat. Două 
policlinici mari se ri
dică la Iași. Una este 
destinată deservirii 
studenților, cealaltă— 
locuitorilor din zona 
industrială a orașului. 
Se apropie de sfîrșit 
și lucrările de con
strucție a policlinicii 
din raionul Tudor Vla- 
dimirescu și a noii sta
ții de Salvare din Ca
pitală, cea mai mare 
de acest fel din țară, 
care vor fi date în fo
losință tn curînd.

In anii viitori ur
mează să se înceapă 
construcții de noi spi
tale de adulți sau de 
pediatrie la Galați, Pi
tești, Craiova, Baia 
Mare, Iași, Oradea, 
Turnu Severin etc., 
precum și policlinici 
cu o capacitate între 
400 și 600 de mii de

consultații pe an, cen
tre de stomatologie cu 
circa 500 de fotolii 
dentare, dispensare, 
numeroase centre de 
recoltare și conserva
re a sîngelui în majo
ritatea regiunilor ță
rii. Printre unitățile 
sanitare, care mai ur
mează să se constru
iască în viitor, men
ționăm institutele de 
oncologie și hematolo
gie din Timișoara, de 
gastro-enterologie și 
hematologie la Bucu
rești, în cadrul cărora 
— în afara tratamen
telor aplicate prin spi
talizare—se va desfă
șura și activitate de 
studiu și de cercetare 
științifică. Unele uni
tăți din Capitală vor fi 
extinse. Tot în Bucu
rești mai urmează să 
se construiască un 
mare spital clinic 
complex cu 1500 de 
paturi.

S. UTAN

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL CHIVU STOICA 
A DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI DIN FINLANDA

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit sîmbătă dimineața la Con
siliul de Stat delegația Parlamen
tului din Finlanda în frunte cu 
Karl August Fagerholm, președin
tele parlamentului.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au 
participat tovarășii Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio

nale, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, pre
cum și deputății Ion Pas, președin
tele Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, și Mircea Re- 
breanu.

A fost de față Martti Johannes 
Salomies, ambasadorul Finlandei 
la București.

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL CHIVU STOICA 
A DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI DIN DANEMARCA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit sîmbătă la 
amiază, delegația Parlamentului 
din Danemarca în frunte cu Ju
lius Bornholt, președintele parla
mentului.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat tovarășii Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio

nale, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, 
precum și deputății Tudor Ionescu 
și C. Paraschivescu-Bălăceanu.

A fost de față Viggo Christen
sen, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Danemarcei la București.

(Agerpres)

La aoslra, pa aeroportul Bănoasa

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Sofia, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, a făcut o vizită oficială 
în această țâră. Din delegație au

făcut parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Alexandru Drăghici, Virgil Trofin, 
loan Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Populară Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Chivu Stoica, Emil Bodna- 
raș, Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Le- 
ontin Sălăjan, Ștefan Voitec, mem

bri al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., de membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretari 
ai C.C. al P.C.R., de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, generali, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Re
publica Socialistă România, mem

brii ambasadei Republicii Popu
lare Bulgaria și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu același avion a sosit la Bucu
rești și ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria în Republica 
Socialistă România, Gheorghi Bog
danov.

Membrii delegației au fost în- 
tîmpinați cu căldură de numeroși 
cetățeni ai Capitalei. Pionieri 
le-au oferit flori.

(Agerpres)

Plecarea
SOFIA 18. — Corespondentul

Agerpres, C. Linte, transmite :
Sîmbătă dimineața a părăsit So

fia delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., care, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar și a Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, a făcut o vizită 
oficială în această țară.

Pe bulevardele Sofiei erau arbo
rate drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria. De-a lungul 
traseului ce duce la aeroport, un 
mare număr de locuitori ai Sofiei 
au salutat călduros pe reprezen
tanții poporului român.

Aeroportul din capitala Bulgariei 
era pavoazat cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Se vedeau 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Pe o 
pancartă era scrisă în limbile bul
gară și română urarea : „Drum 
bun, scumpi tovarăși I“.

Membrii delegației române au 
fost conduși la aeroport de tova
rășii : Todor Jivkov, Jivko Jivkov, 
Ivan Mihailov, Encio Staikov, 
Stanko Todorov. Boris Velcev, 
Pencio Kubadinski, Lîcezar Avra
mov, Ivan Prîmov, Ivan Bașev. mi
nistrul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C. Bulgar, ai Prezi
diului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, generali, oameni 
de știință, cultură și artă, nu
meroși oameni ai muncii.

Pe aeroport se aflau șefi și mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați în R. P. Bulgaria, ziariști bul
gari și corespondenți străini.

(Continuare în pag. a III-a)

d i n Sofia
Cuvintarea tovarășului 

Todor Jivkov
Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Scumpe tovarășe Maurer,
Stimați oaspeți și prieteni români.

Peste puțin timp, veți părăsi Republica Populară 
Bulgaria în drum spre patria dv. Vă rugăm să du
ceți poporului frate român, comuniștilor români sa
lutul nostru cald, tovărășesc.

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România în țara noastră a durat 
numai șase zile. Dar și în timpul acestei scurte șe
deri dv., dragi tovarăși, ați avut posibilitatea să vi
zitați o serie de orașe și sate, să vă întîlniți cu mun
citori, țărani-cooperatori, cu oameni de știință și 
cultură. Sperăm că aceste vizite și întîlniri v-au dat 
posibilitatea să cunoașteți viața oamenilor muncii de 
la noi, realizările lor în construirea socialismului, 
sentimentele frumoase și respectul pe care poporul 
nostru le poartă vecinului și prietenului său — po
porul român.

în zilele vizitei dv., am stat de vorbă cu dv. în
tr-o atmosferă de cordialitate, de înțelegere reci
procă și prietenie frățească, despre problemele le
gate de relațiile reciproce dintre partidele și țările 
noastre, despre problemele fundamentale ale contem
poraneității.

înainte de a ne despărți, aș vrea șă^-mi exprim sa
tisfacția pentru aceste convorbiri, pentru rezultatele 
obținute. Sîntem convinși că vizita delegației dv., 
întîlnirile și convorbirile pe care le-am purtat, vor 
crea condiții și mai favorabile pentru dezvoltarea și 
întărirea pe mai departe a prieteniei dintre poporul 
bulgar și poporul român, pentru lărgirea colaborării 
frățești dintre partidele și guvernele noastre în inte
resul socialismului și păcii.

Vă urăm dumneavoastră, dragi tovarăși, poporului 
român noi succese în construcția socialismului, pen
tru avîntul multilateral al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Să se întărească și să se dezvolte prietenia fră

țească dintre poporul bulgar și poporul român !
Drum bun, scumpi tovarăși și prieteni !

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

J

Dragă tovarășe Jîvkov,
Dragi tovarăși și prieteni,
încheind vizita plăcută și deosebit de bogată în re

zultate, delegația de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România mulțumește din inimă 
Partidului Comunist și guvernului, întregului popor 
bulgar pentru calda ospitalitate cu care ne-au primit, 
pentru toate dovezile de prietenie frățească pe care 
ni le-au dat în cursul vizitei. Părăsim pămîntul Bul
gariei cu sentimentul că străvechea prietenie dintre 
popoarele noastre s-a întărit și mai mult, că vizita 
noastră va contribui la lărgirea și intensificarea re
lațiilor de colaborare frățească dintre cele două țări 
și partide.

Am călătorit prin țară, am vizitat puternice unități 
ale industriei dv., cooperative agricole de muncă, am 
văzut peste tot, la orașe și sate, în viața oamenilor 
muncii, schimbările înnoitoare aduse de regimul so
cialist. Cu multă bucurie am constatat pretutindeni 
încrederea nestrămutată a poporului în cauza mă
reață a socialismului și comunismului, hotărîrea lui 
fermă de a munci, sub conducerea Partidului Comu
nist Bulgar, pentru înflorirea continuă a patriei sale 
socialiste, pentru făurirea unei vieți tot mai îmbelșu
gate. Noi vă dorim din tot sufletul, dragi tovarăși, să 
Obțineți victorii cît mai mari în această muncă nobilă.

Noi considerăm că numai depunînd toate eforturile 
pentru întărirea potențialului economic al țărilor 
noastre, pentru dezvoltarea științei și culturii, ne 
aducem contribuția la sporirea forței sistemului so
cialist, la creșterea influenței pe care acesta o exer
cită în lume.

Ceea ce unește țările noastre, toate țările socialiste, 
este cauza victoriei socialismului și păcii. Pornind de 
la această bază, să cimentăm coeziunea sistemului 
socialist — principala forță care determină azi cursul 
dezvoltării societății, al vieții internaționale.

Permiteți-mi să închei, exprimînd cèle mai calde 
mulțumiri populației orașului Sofia, care ne-a salutat 
cu atîta cordialitate, locuitorilor din Plovdiv, Plevna, 
Grivița. Botevgrad, Kremikovți, Pordim și din ce
lelalte localități, care ne-au înconjurat cu dragoste și 
prietenie frățească, tuturor tovarășilor care s-au în
grijit ca vizita noastră să fie rodnică și plăcută.

Urăm poporului bulgar din adîncul inimii succes 
deplin în munca sa nobilă închinată înfloririi patriei 
socialiste, fericire și prosperitate.

Trăiască prietenia româno-bulgară !
Trăiască unitatea țărilor socialiste !
Trăiască pacea în lume I
La revedere, dragi tovarăși și prietenii
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Grijulii, librăriile bucureștene 
și-au împodobit vitrinele cu texte 
policrome, care cuprind aceeași in
vitație : „Procurați-vă din timp re
chizitele școlare ; librăriile sînt a- 
provizionate cu un bogat sorti
ment... etc.“. Se pare însă că invi
tația nu a exercitat o prea mare 
atracție, pentru că abia cînd s-a 
apropiat clinchetul clopoțelului de 
intrare în clasă elevii,. părinții lor 
și-au amintit, dintr-odată, că tre
buie să cumpere rechizite. Să ve
dem in ce măsură au reușit libră
riile să facă față solicitărilor.

DUPĂ RECHIZITE
ȘCOLARE

Nu-i chiar așa cum
sa prevăzut

înainte de a ne începe vizita prin 
librării, am stat de vorbă cu tov. 
MIhal Maxim, director adjunct al 
Centrului de librării și 
a cărții — București.

— Noi am prevăzut 
din perioada actuală — a 
terlocutorul nostru — și am luat o 
serie de măsuri pentru mai buna 
organizare a muncii în unități. 
Astfel, în 25 de librării ale Capi
talei — pe lingă raioanele exis
tente — am înființat comparti
mente sezoniere aprovizionate cu 
seturi complete de rechizite ; chiar 
și unele raioane de papetărie au 
fost compartimentate : la hîrtia. 
albastră s-au pregătit, în unele 
locuri, suluri cu numere variabile 
de coli. In acest fel vînzarea se 
face mai rapid. Totuși, preocupă
rile pentru mai buna organizare 
a vînzării nu dau roade dacă lu
crătorii din librării nu găsesc, în 
funcție de loc și împrejurare, sis
temul cel mai bun pentru o de
servire operativă.

într-adevăr... în 
piere a C.L.D.C., 
ferul clădirii din 
află moderna librărie 
Coșbuc“. Cum îi treci pragul, te 
surprinde că aici servirea cumpă
rătorilor merge încet. Tocmai în
cepusem discuția cu tov. Gheorghe 
Ccnstantinescu, responsabilul uni
tății, cînd de noi se apropie un 
cumpărător.

— M.i-aș permite să fac o se
sizare. De ce nu organizați mai 
bine munca ? Ce folos că ați mă
rit numărul vînzătorilor la raioane, 
dacă plata se face la o singură 
casă ? Nu s-ar putea ca și celelalte 
două case, care stau libere, să de
servească și raionul cu rechizite ?

— Nu se poate ! — sună răs
punsul. Fiecare casă are gestiu
nea unui raion diferit.

Greu de crezut că nu se poate 
găsi o soluție. Aici se resimt efec
tele unei gîndiri înguste, ale lipsei 
de solicitudine față de cumpără
tori.

difuzare

afluenfa 
spus in-

imediata apro- 
chiar la par- 
Lipscani 26, se 

„George

A dispărut vinzătoarea
Se poate spune că majoritatea 

librăriilor sînt aprovizionate abun
dent și ritmic. Spre a se completa 
rapid stocurile epuizate, s-a orga
nizat funcționarea neîntreruptă a 
depozitelor, numărul mașinilor de 
transport s-a mărit, merceologii cir
culă continuu prin unități spre a 
asigura reasortarea cu rechizite. La

POȘTA 
REDACȚIEI

repartiție I în gara Tg. Jiu 
continuă să sosească va
goane cu var de la Ghim
bav și, în același timp, va
goane cu var de la Tg. Jiu

oare au o nemulțumire : 
deși s-au mutat de astă- 
vară, ascensoarele nu s-au 
dat încă în folosință, din 
lipsa contoarelor electrice.

cerut I.R.E.C. și I.L.L. să ni 
le procure contra cost și ni 
s-a răspuns înfr-un glas că 
nu au dreptul să facă acest 
lucru. Cu aceasta cercul vi
cios
cum

multe librării deservirea este ia 
înălțimea aprovizionării. Unitatea 
din str. 11 Iunie 23, de exemplu, se 
bucură de bune aprecieri din par
tea cumpărătorilor, deși aici n-au 
fost aduși vînzători în plus. Cu 
forțele proprii, munca a fost bine 
organizată. Și la librăria „Mihail 
Eminescu“ deservirea merge re
pede. Plata nu se face prin „casă", 
ci direct la vînzători. „E un sis
tem bun, ne spune tov. Clara Po
pescu, responsabila unității. El ar 
trebui extins în toate librăriile. 
Timpul de vînzare se reduce cel 
puțin la jumătate".

Esențial este, în aceste zile, și 
felul în care lucrătorii din librării 
înțeleg să-și facă meseria, con
știinciozitatea cu care lucrează.

Iată ce am mai văzut într-una 
din aceste după-amieze. în unita
tea de papetărie din str. 13 De
cembrie nr. 10 servea o singură 
vînzătoare - 
imposibil să 
Casierița, o 
mai tăia și 
la raion s-o

Cumpărătorii propun

vinzătoarea.
nu... nu. 
indisciplină, 

Soci, ar me- 
unei dezba-

— responsabila. Era 
facă față solicitărilor, 
fată iute și săritoare, 
ea bonuri, apoi fugea 
ajute pe responsabilă.

— De ce sînteți singură ? — am 
întrebat.

— Mi-a dispărut 
Cînd vrea vine, cînd

Asemenea acte de 
ca acela al Georgetei 
rita să facă obiectul
teri mai ample în cadrul OCL-ului 
respectiv, în așa fel ca să tragă 
concluzii și alți vînzători, ca dis
cuția să aibă un puternic efect 
educativ.

Din discuțiile avute cu numeroși 
cumpărători, ca și din propriile ob
servații, a reieșit limpede că s-ar 
putea face mai mult pentru îmbu
nătățirea activității librăriilor. So
cotim util să împărtășim tovarăși
lor de la C.LD.C. unele din propu
nerile ce ne-au fost făcute.

în primul rînd, se pune problema 
extinderii sistemului de plată direct 
la vînzător, spre a nu se mai pier
de timp cu drumurile dintre casă 
și raion, cu scrierea bonurilor. S-ar 
mai putea aplica și alte formule de 
deservire simple, eficace. Mulți 
cumpărători se întreabă, bunăoară, 
de ce n-au fost scoase în fața li
brăriilor standuri cu rechizite, în 
principal caiete, ceea ce ar fi ușu
rat munca și ar fi lărgit spațiile 
de deservire. De asemenea, există 
propunerea ca, cel puțin în viitor, 
să se organizeze astfel de standuri 
chiar în curțile școlilor. Sînt ce
rințe ale comerțului modern, că
rora lucrătorii din acest sector ar 
trebui să le găsească o bază prac
tică de aplicare.

Operativ, din mers, trebuie 
găsite soluțiile cele mai adecvate 
specificului unităților și cerințelor 
locale, spre a se înlesni elevilor 
procurarea rechizitelor necesare.

Dicționarul limbii ro
mâne consemnează în 
dreptul cuvîntului ana
poda doar cîteva expli
cații : pe dos, de-a în- 
doaselea, în altă direc
ție decît trebuie, zăpă
cit, dezorientat. La re
dacție au sosit, în ulti
ma vreme, cîteva scri
sori care arată consecin
țele nefaste ale unor 
lucruri făcute anapoda.

Iată cîteva dintre a- 
ceste scrisori.

Repartiții spoite
&

Vasile TINCU

cu var
Știați că la Tg. Jiu se vă- 

ruiește cu var din regiunea 
Brașov, de la Ghimbav ? 
Nimic n-ar părea neobiș
nuit dacă varul de la cup
toarele din Tg. Jiu n-ar ple
ca în alte direcții. Ne-am 
întrebat cine are interesul 
să plimbe varul de ici- 
colo, dar n-am aflat. Fapt 
este că în urma unei 
repartiții eliberate de 
D.G.I.C.R.M. din Ministerul 
Comerțului Inferior, la Tg, 
Jiu se aduce var de la 
Ghimbav.

înainte de începerea tri
mestrului trei am intervenit 
la forul tutelar pentru 
schimbarea furnizorului : în 
loc de I.R.I. Brașov, secto
rul Ghimbav, am solicita* 
I.R.I.L. Tg. Jiu. Pe de altă 
parte, aceasta din urmă, 
prin adresa nr. 5 476/1965, 
oferă O.C.L. Tg. Jiu pro
ducția ei de var disponi
bilă. Dar cu toate interven
țiile făcute n-am 
rezolvăm nimic. Reparfiția-i

reușit să
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s-a închis ți nu știm 
să ieșim din el.

Nicolae PODARU
muncitor-Cluj

Nu 
unde trebuie 

înfr-una din zile, mergînd 
după cumpărături prin ma
gazinele orașului Moldova 
Veche, am constatat că lip
sesc o seamă de mărfuri, 
iar vînzătorii cu greu cata- 
dixeau să dea vreo relație 
cumpărătorilor. Știind că 
lîngă un magazin se află 
depozitul de mărfuri, m-am 
dus să aflu cauzele. Depo
zitul avea și mobilă, și sare, 
(între altele, fie zis, sarea 
lipsește de mai multă vreme 
din magazinele orașului) și 
făină albă în saci, și putini 
cu brînză cu capacele des
făcute, pregătite ca pentru 
vitrină, într-un cuvînt totul. 
Nu mi-am putut 
ca de ce aceste
stau depozitate la întîm
plare, supuse degradării șl 
cum de nu sînt aduse în 
magazine, la îndemîna 
cumpărătorilor.

expli- 
mărfuri

pleacă în
Ce-ar fi dacă 
anchetă și vinovajii ar fi 
obligați să plătească pagu
bele pricinuite de această 
„repartiție" birocratică ?

localități, 
s-ar face o 

ar

Un grup de salariafi de la 
O.C.L. Comerf Mixt Tg. Jiu

Cerc vicios
Locuiesc într-unul dintre 

cele mai noi cartiere ale 
Clujului — Gheorghieni. 
Apartamentele sînt frumoa
se, confortabile. Dar loca
tarii de la etajele superi-

Pînă nu de mult, contoa
rele electrice de la ascen
soare erau instalate de în
treprinderea rețele electri
ce. La cererea noastră, a 
locatarilor și a administra
torului, I.R.E.C. a răspuns 
că are dispoziție să nu mai 
pună contoare la ascensoa- 
rele de uz particular. Dacă 
locatarii vor să pună liftul 
în funcțiune, să-și cumpere 
contoare. Dar de unde să 
le cumpărăm ? în comerț 
nu se găsesc, de comandat 
nu le putem comanda că 
sîntem... particulari. Aseme
nea contoare se livrează 
numai întreprinderilor. Am

Nicolae CIUMPAVU
funcfionar
Moldova Veche

★

După cum se vede, în 
toate aceste cazuri este 
vorba de o proastă 
gospodărire și dezordine 
care pricinuiesc neca
zuri și pagube. Autori
tățile de resort au da
toria să cerceteze amă
nunțit sesizările respec
tive și să ia măsurile ce 
se impun.

DIN LEMN, CARTON, HÎRTIE
Șl UN BOB DE

• ••

Pe panourile expoziției, păpușile 
reprezintă o atracție permanentă 

pentru vizitatori

FANTEZIE

Teatrul de stat de Operetă ! 
Vînzătorul de păsări — ora 19,30. 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — ora 10, Vlalcu Vodă — 
ora 19,30, (sala Studio) : Mașina de 
scris — ora 19,30. Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din str. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale — ora 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii 
cuminte Cristofor — ora 19,30. 
Teatrul ,,Barbu Delavrancea“ (tea
trul din parcul Herăstrău) : Iubesc 
pe al 7-lea — ora 19,30. Teatrul 
Evreiesc (grădina din str. Mircea 
Vodă nr. 5) : Idei... pentru o re
vistă — ora 20. Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase“ (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Cu muzi
ca... e de glumit — ora 20. Circul 
de stat : Circus București — ora 
16 șl ora 20. Festivalul internațio
nal al teatrelor de păpuși și ma
rionete Sala Savoy — Teatrul 
Central de păpuși din Moscova 
(U.R.S.S.) — ora 20. Sala Țăndă
rică — Teatrul Marcinek (F*/P. 
Polonă) — ora 16 și ora 20.

TELEVIZIUNE
8,50 — Gimnastica de Înviorare 

Ia domiciliu. 9,00 — Rețeta gospo
dinei. 9,30 — Emisiune pentru co
pii șl tineretul școlar. 10,50 — E- 
misiune pentru sate. In jurul orei 
12,15 — Transmisiune de la Ate
neul Republicii Socialiste România 
a părții a II-a a concertului Or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“. 16,15 — 
Duminică sportivă — Fotbal. Trans
misiune de la Praga a meciului 
dintre reprezentativele Republicii 
Socialiste Cehoslovace și Republicii 
Socialiste România. 19,00 — Jur
nalul televiziunii (1). 19,20 — A- 
venturile lui Robin Hood : ,-,*Moli- 
ma“. 20,00 — „Vînzălorul dé pă
sări" — de Karl Zeller — Trans
misiune de la Teatrul de stat de 
operetă din București. In pauză : 
filme de desene animate. 23,00 — 
Jurnalul televiziunii (II). 23,10 — 
Telesport. în încheiere : Buletin 
meteorologic.

Păpușile de pe cinci 
continente pe scenele bu
cureștene constituie eve
nimentul artistic al aces
tor zile de septembrie. 
Timp de două săptămîni, 
sîntem martorii unei ade
vărate parade de specta
cole aduse de cele 33 de 
companii prezente la a- 
ceastă bogata ediție a 
celui de-al III-lea Festival 
internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete. 
Actorii, liliputani sau uri
ași, triști sau veseli, gro
tești sau tragici, cei care 
respiră zilnic, trălndu-și 
„tragediile de hîrtie" ca 
eroii lui Yves Joly, plutind 
pe aripile vaporoase ale 
dansului și policromiei, 
în acordurile muzicii lui 
Stravinski, Bela Bartok, 
Mussorgski, smulgînd ho
hote de rîs în pantomime 
comice, desfășurîndu-se 
în ritmurile exotice ale 
folclorului sud-american,

pot fi întîlniți într-o clipă 
de repaus la expoziția in
ternațională de plastică 
păpușărească. Sînt expu
se aici — prin fotografii, 
schițe, machete de decor 
și păpuși din ÎS țări — 
gîndirea artistică, fante
zia, inventivitatea, atașa
mentul față de tradiție 
sau îndrăzneala inova
toare a făuritorilor acestei 
atît de complicate și atît 
de simple arte care far
mecă, ne întrebăm oare 
pe cine mai mult : pe co
pil sau pe adulți ?

O vizită în expoziție 
este un prim prilej de cu
noaștere a varietății sti
listice, a particularităților 
folclorice, a specificului 
național, propriu fiecărei 
trupe, companii 
Pe harta vie a 
păpușăresc se 
chipuri născute 
diane diferite, 
similitudini : capetele din

burete ale păpușilor din 
Canada se aseamănă pe 
undeva cu sugestivele 
volume grotești ale „ac
torilor" teatrului „Stabile 
dell' Aquila" (creator : 
Maria Signorelli) ; expre
sia acestor fețe decrepite 
evocă cu deosebită finețe 
o tristă faună deopotrivă 
umană și zoologică. Pă
pușile din nuiele sau ra
fie împletită ale teatrului 
din Zagreb se înrudesc 
cu împletiturile de paie, 
cu fețele din ingenioase 
coșuri din papură născu
te din fantezia păpușari
lor din R. P. Ungaria (Pecs 
și Miskolc).

Sînt prezente în expo
ziție interesantele perso
naje shakespeareene, o 
lady Macbeth cu trăsătu
rile acuzate în lemn, Ca
liban și Bottom, create de 
Hilary Boynton de la 
Prospice Pupett Theater, 
Alături, schițele pentru

comedie' ale lui 
de la Teatrul

„Divina 
I. Țonev 
central de păpuși din So
fia, în stilul vechilor vi
tralii, contrastează puter
nic cu păpușile uriașe din 
cilindri de carton, creații
le aceluiași scenograf, ce 
s-au impus în originalul 
spectacol „Ceasornica
rul" Incintă, prin fantezie 
coloristică și simplitatea 
liniei Prințul și Bufonul 
teatrului din Ostrava (R.S. 
Cehoslovacă, scenograf 
V. Kabrt), după cum pă
pușile teatrului din Rfis- 
selheimer (R.F.G.), prin 
sobrietatea culorii cenu
șii, au mult rafinament. 
Atracțloase sînt și păpu
șile cu specific pur națio
nal, ca siluetele din lemn 
ale teatrului din Kiev și 
cele din hîrtie lucioasă cu 
tradiționale figuri din 
pantomima turcească Ka- 
ragâz.

în această confrerie in-

ternațională, gazdele, cu
noscutul Apolodor, ca și 
nu mai puțin cunoscutul 
Țăndărică se impun ală
turi de noile creații ale 
păpușarilor noștri, ca de 
pildă marionetele cu ca
pete uriașe ale lui Eusta- 
țiu Gregorian, (teatrul din 
Craiova), sau volumele 
modelate în lemn și for
mele răsucite din coceni 
de porumb. Această lume 
născută din combinarea 
celor mai neașteptate ma
teriale (carton, pînză de 
sac, sticlă șl sîrmă, paie 
și fibre noi, plastice), ce 
stă nemișcată îndărătul 
acoperișurilor de sticlă 
sau prinsă în ace pe pe
reți, se animă la bătaia 
gongului și devine vie 
prin magia milenară a 
mîinii, creatoarea și sufle
tul păpușii.

Mira IOSIF

Standul teatrului de păpuși din 
Moscova

teatrale. 
peisajului 

întîlnesc 
pe meii- 
Unele au

Nu toți țin pasul
să pătrundă

(Urmare din pag. I-a)

(Urmare din pag. I-a)

cherestea...

din raionul

brînci, a in
vented pom-

un alt 
moment

tău îmi amintește în- 
Nlcolae Bicăjan. Aces- 
la exploatarea fores- 
Corbului

ce 
la 

S-a 
Echi- 

luau pri- 
un

Oricum însă, îți dai seama 
poate însemna un incendiu 
o fabrică de 
telefonat după pompieri, 
pele de intervenție 
mele măsuri. Și deodată, 
strigăt: Mașinile 1 Din hală se dis
tingea un țăcănit surd, uniform. Cî
teva mașini funcționau mai depar
te, alimentate cu curent de la altă 
linie. Pericolul creștea. Un nou scurt 
circuit ar fi însemnat 
focar de incendiu. La un 
dat, cineva s-a desprins de lîngă 
mine. L-am văzut îndreptîndu-se 
hotărît spre ușă. „Cernatonil Ti
beriu 1 încotro ?" l-a somat mește-

Să întrerup curentul 1' a răs-

puns acesta din mers. „Prin focul 
ăsta îl' Cernatoni a pus mîna la 
ochi. De cîteva ori s-a dat derutat 
înapoi. Flăcările păzeau bine in
trarea.

— A reușit totuși 
înăuntru ?

— Da. S-a tîrît pe 
trerupt curentul. La 
pierilor focul era stins.

— Și Cernatoni n-a pățit nimic?
— Nu, cîteva arsuri mici, fără 

importanță — scrie coresponden
tul. Gestul acela spontan, profund, 
momentul de curaj i-a însuflețit și 
pe ceilalți... Mai tîrziu a fost între
bat : „Nu ți-a fost teamă ?'. A rîs 
amuzat. „Nici n-am avut timp să 
mă gîndesc la asta 1'.

— Și iată acum o întîmplare, re
latată în altă scrisoare.

Ai fost vreodată la Ghimbav? La 
marginea localității există un mic 
aerodrom al Aviasanului. într-o zi 
a fost adus aici un bolnav. Trebuia 
transportat imediat la Ineu. Prac
tic însă, comandantul aerodromului 
nu putea face nimic. Furtuna iscată 
în ajun scutura munții, plafonul de 
nori coborîse la cîteva sute 
metri... Nu știu cum să te fac

înțelegi momentele acelea drama
tice. Rudele bolnavului așteptau 
Pilotul de serviciu scoase avionul 
din hangar. Dacă 1 s-ar fi dat or
din... Dar comandantul nu avea 
dreptul să ordone 1 La un moment 
dat doctorul a spus : „Păcat. Omul 
ar mai putea fi salvat..."

— Sînt sigur că pilotul a zburat 
peste munți 1

— E adevărat. A riscat.
— Și?
— Uite ce scrie : La 13,40 a in

trat în munți. Furtuna batea cu 85 
de kilometri la oră. A zburat prin 
trecătoare foarte jos, la mică al
titudine, ca să fie cît mai adăpos
tit. Totuși, la Sebeș Alba a trebuit 
să aterizeze forțat. Se afla chiar 
în epicentrul furtunii. Bolnavul a- 
vea crize... După aceea a con
tinuat zborul spre Ineu.

— Cum îl cheamă pe pilot ?
— Constantin Vasile. Lucrează 

în aviație de 20 de ani.
— întîmplarea e într-adevăr 

impresionantă. Dar nu uita că în
săși meseria de pilot presupune 
curaj, îndrăzneală...

— Așa este. Să știi însă că nu

Vineri seara. Teatrul Național „I. L. C iraglale prezentat în premieră, pe scena sălii Comedia, piesa
„Vedere de pe pod" de Arthur Miller, în regia lui Sică Alexandrescu și scenograiia lui Ion Oroveanu. 
Muzica aparține lui Paul Urmuzescu. Din distribuție fac parte ; Marcel Anghelescu, Tanți Cocea, Chirii 

Economu, Florin Piersic, Emil Liptac, Irina Gârdescu. In fotografie : o scenă din spectacol

atît zborul în sine m-a impresionat. 
Altceva, un amănunt, care ar putea 
trece neobservat, merită să fie re
ținut. Seara, întorcîndu-se la aero
drom, pilotul a telefonat la Ineu. 
I s-a spus că bolnavul se simte 
bine și că e în afară de orice peri
col. A mulțumit politicos, și-a a- 
prins o țigară și s-a lungit pe pat. 
Era fericit, da, ăsta-i cuvîntul, fe
ricit 1 Știa sigur că pasagerul lui 
trăia.

— Ce fel de om e Constantin 
Vasile î

— Simplu, modest. E căsătorit, 
are și copii. Un om cît se poate de 
obișnuit...

— Pilotul 
tr-un fel de 
ta lucrează 
tieră Valea
Toplița. Întîmplarea s-a petrecut 
cu două sau trei luni în urmă. In 
apropierea cabanelor curge un rîu 
capricios și iute. O ploaie toren
țială l-a făcut să iasă din albie și 
să se reverse. Asta s-a petrecut 
seara, cînd muncitorii stăteau în 
cabane, la odihnă. Apa a venit pe 
nesimțite, surprinzîndu-i. în cabane 
erau și neveste cu copii, înțelegi ? 
Femeile se tem de apă mai ceva 
ca de foc. Iar bărbații, descumpă
niți, nu știau ce să facă, se împie
dicau unii de alții. Deodată, Bi
căjan le-a ordonat să-și țină firea 
și să asculte de el. După care a 
ieșit afară cu o frînghie, a trecu* 
pe malul celălalt înotînd șl a legat 
frînghia de un arbore. S-a salvat 
toată lumea. Bicăjan a stat în apă 
mai bine de trei ceasuri, îi însoțea 
pe fiecare, iar pe copii îi căra în 
brațe. Prezența lui de spirit, cal
mul cu care a lucrat au fost hotă- 
rîtoare. Și mai cu seamă strigătul 
acela de ordine care i-a făcut pe 
oameni să se trezească din buimă
ceală. „Noi stăm mai mult în pă
dure — spunea el. Sîntem ca o fa
milie. Noi nu ne risipim".

în dimineața următoare prietenul 
meu îmi spune Ia telefon :

— Am găsit o definiție foarte 
bună. Ascultă: „Erou: persoană 
care s-a distins prin fapte excep
ționale în interesul colectivității".

— Asta da, se potrivește 1

Secara pentru boabe se află de 
acum In pämtnt. Sintern hotăriți ca 
in cel mult o săptămină să terminăm 
și semănatul griului pe Întreaga su
prafață de 450 ha.

Se lucrează intens și pe ogoarele 
cooperativelor agricole de produc
ție din Găiceana, Păunești, Răchi- 
toasa și Tătărăști. La Homocea bri
gada de mecanizatori condusă de 
Ion Bondrea lucrează în două schim
buri — ziua la semănat, noaptea la 
pregătirea terenului — iar brigăzile 
care deservesc cooperativele agri
cole din Ploscuțeni, Orbeni și Fîn- 
tînele lucrează în schimburi prelun
gite.

în drumul nostru am trecut și pe 
la cooperative agricole în care pre
gătirile pentru semănat Intlrzie. în 
comuna Corbasca, de exemplu, au 
fost pregătite pînă acum doar 55 ha, 
iar la Cociu, 50 din cele 570 ha cit 
s-a prevăzut în plan. Aceeași situa
ție am intilnit-o și la cooperativa 
agricolă de producție din Sascut- 
sat. Pe raion au fost pregătite pen
tru însămînțare doar 4 450 ha din 
cele 22 500 ha cîte vor fi însămîn- 
țate în toamna acestui an.

O situație nesatisfăcătoare există 
in raionul Adjud și în ceea ce pri
vește aprovizionarea cu semințe. 
Pînă în prezent s-au schimbat doar 
144 tone de grîu din cele 1 450 tone 
necesare. Laboratorul regional în- 
tîrzie trimiterea buletinelor de ana
liză a semințelor.

— Am trimis 6 probe la laborator 
Încă de la 28 august dar nu am pri
mit nici un rezultat, ne spune ing. 
ION MARIN de la cooperativa agri
colă de producție din Pufești. Acum, 
deși avem pregătit terenul și sd- 
mința, nu putem Începe semănatul.

în aceeași situație se află și coo
perativa agricolă din Glăvănești. 
De ce n-a intervenit consiliul 
col raional pentru rezolvarea 
tei probleme.

Este necesar ca in raion să
măsuri operative pentru intensifica
rea ritmului tuturor lucrărilor.

Standul teatrului „Stabile 
dell*Aquila”-Italia
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Creații ale artiștilor păpușari ro
mâni

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 septembrie a.c. In țară: 
Vreme frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. înnourări parțiale se 
vor produce în nordul țării, unde 
vor cădea ploi izolate. Vint slab, 
pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura aerului în general 
staționară. Minimele vor fi cuprin
se între 5—15 grade, iar maximele 
între 20—30 grade. Ceață locală 
dimineața. în București : Vreme 
frumoasă, cu cerul mai mult se
nin. Vînt slab. Temperatura aeru
lui în general staționară.

UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Patria (completare Mtrcești în pas
tel) — 9,30. 11,45; 14. 16,30. 18,45; 
21. Capitol (completare Satul din 
Ucraina noastră) — 9,30. 11,45; 14. 
16,30: 18,45: 21, rulează și la gră
dină — ora 19,30, Grivita (comple
tare Simetrie) — 10. 12,15. 16.
18,15; 20,30, Expoziția — Pia(a
„Scinteii“ — (completare Simetrie)
— 19,15; RUNDA 6 : Republica
(completare Suită bănățeană) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
CINEVA ACOLO SUS MÄ IUBE/ 
TE : Luceafărul (completare ȘtiMt 
că...) — 8,30; 11. 13,30; 16; 18,30; 
21. Feroviar (completare Știați că...) 
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30, festi
val (completare Știați că...) —
8,45; 11,15 ; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, rulează și la grădină — ora
20, Excelsior (completare Știați 
că...) - 9,15. 12; 14,45. 17,30;
20.15, Stadionul Dinamo (completa
re Invenția epocii) — ora 19,30. 
DANSUL ETERN : Carpati (com
pletare 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: 
București (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 (completare A 
cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, Grădina Progresul — 
ora 20. CARAMBOL : Moșilor 
(completare Satul din Ucraina noas
tră) — 16; 18,15; 20,30, rulează și 
la grădină — ora 19,30. HOȚUL DE 
PIERSICI : Floreasca (completare 
Șl atunci...) — 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. APORT, MUH
TAR I — cinemascop : Victoria 
(completare Acolo unde Carpații 
întîlnesc Dunărea — cinemascop)
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30,
Arta (completare Acolo unde Car
pații întîlnesc Dunărea — cinema
scop) — 16; 18,15; 20,30, rulează 
și la grădină — ora 19,30, Lira 
(completare Goso mincinosul) — 
15,30; 18; EVADATUL — cinema
scop : Central (completare Muzici 
Zambaccian) — 9,30; 11,45; 14;
16,15 ; 18,30 ; 20,45. ROMULUS
ȘI REMUS — cinemascop : Lu
mina ((completare Melodiile stră
zii — cinemascop) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Da
cia (completare Melodiile stră
zii — cinemascop) — 8,45—13
în continuare ; 16; 18,30; 21. ȘO
FERII IADULUI : — Union - 11 ; 
15,30; 18; 20,30; PROGRAM PEN
TRU COPII : Doina — ora 
10; 11,15; 12,15. FEMEIA NE
CUNOSCUTĂ: Doina - 13.30;
16; 18,30; 21. LA CARNA
VAL : Timpuri Noi (completare 
Poveste din Tanganica — Ana Go
lubkina — Sport nr. 4/W65I —

10—21 în continuare. MARȘUL ASU
PRA ROMEI : Giuleștl (codLpletare 
Lucrările Marii Adunări Nationale)
— 16; 18,15; 20,30, înfrățirea între
popoare (comoletare Prielenul meu 
Max) — 11,30; 15,45; 18; 20,15. A 
9-a EDIȚIE A JOCURILOR OLIM
PICE DE IARNĂ : Cultural (com
pletare 180 de zile în Atlantic) — 
16; 18,15; 20,30. VIAȚĂ DIFICILĂ: 
Buzești — 11; 14,30; 17; 19,30, ru
lează și la grădină — ora 20, Are
nele Libertății — ora 20, Modern 
(completare Mircești în pastel) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. CĂ
PITANUL DIN TENKES (ambele 
serii) : Cosmos — 16: 19,30, Feren
tari (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 10,30; 16;
19.30. PENSIUNEA BOULANKA : 
Crîngașl — 16; 18,15; 20,30. LA
LEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
Bucegi — 10; 12,30; 16( 18,30; 21, 
rulează și la grădină -A ora 19,30. 
DOMNUL — cinemascop-.' ‘Unirea 
(completare Construim) — 11; 16; 
18,15, rulează și la grădină — ora
19.30, Drumul Sării (completare
Construim — 11; 15,30; 18; 20,15. 
PROCESUL PROFESORULUI 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 Vi- 
tan — ora 19,30. BANDA : Vitan 
(completare Pionieria nr. 4/1965) 
15; 17; 19; 20,45. RACHETELE NU 
TREBUIE SĂ DECOLEZE — cine
mascop : Munca (completare Lu
crările Marii Adunări Nationale)— 
10; 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 Colentina 
— ora 19. NEAMUL ȘOIMĂREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambe
le serii) : Colentina (comole- 
tare Șopîrle) — 10; 16; 19,30.



SCINTEIA PAGINA 3

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulgaria

(Urmare din pag. I-a)

I.
Delegația de partid și guvernamentală a Re

publicii Socialiste România subliniază cu 
bucurie succesele obținute de harnicul și talen
tatul popor bulgar sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, în construirea societății so- 

\ cialiste. Industria, care are rolul conducător în 
întreaga economie, înregistrează progrese în
semnate, determinînd adinei prefaceri în viața 
social-economică a țării. Se dezvoltă agricul
tura cooperatistă ; se înfăptuiește un program 
bogat de măsuri în vederea creșterii continue 
a producției agricole. Suflul înnoitor al socia
lismului se resimte cu putere în toate dome
niile vieții economice, sociale, culturale, la 
orașe și sate, în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor muncii.

Delegația de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Bulgaria se bucură Incer de 
succesele remarcabile ale poporului frate ro
mân. în construirea socialismului. Sub condu
cerea Partidului Comunist Român, în Repu
blica Socialistă România au fost înfăptuite 
adinei transformări revoluționare în toate do
meniile vieții, reflectate în noua Constituție a 
țării. Se dezvoltă în ritm rapid ramuri hotă- 
rîtoare ale economiei, ca metalurgia, construc
țiile de mașini, chimia modernă, energetica. 
Mari succese au fost obținute în dezvoltarea 
agriculturii socialiste, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Se desfășoară larg revoluția 
culturală, se dezvoltă știința și învățămîntul. 
în prezent eforturile poporului român sînt în
dreptate spre înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
IX-Iea Congres al Partidului Comunist Român.

Exemplul României și Bulgariei a demon
strat încă o dată marea forță vitală a orîn- 
duirii socialiste. Experiența celor două po
poare confirmă din nou faptul că industria
lizarea socialistă este singura cale care des
chide în fața țărilor ce construiesc noua orîn- 
duire perspectiva progresului și civilizației, 
ridicării continue a bunăstării materiale a po
porului. Prin succesele dobîndite în făurirea 
rie(ii noi, Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria își aduc contri
buția Ia întărirea sistemului socialist mon
dial, Ia victoria cauzei socialismului și păcii.

II.
Prietenia dintre popoarele român și bulgar 

are adinei și trainice rădăcini istorice ; ea s-a 
făurit în decursul secolelor în lupta eroică și 
colaborarea celor două popoare pentru elibe
rare și independență națională. Din cele mai 
vechi timpuri, popoarele român și bulgar au 
fost unite prin apropierea geografică, destinul 
istoric asemănător și lupta comună împotriva 
cotropitorilor străini.

Poporul român a acordat adăpost și sprijin 
frățesc patrioților care au luptat pentru elibe
rarea națională a Bulgariei.

Poporul bulgar cinstește memoria fiilor po
porului român căzuți în războiul de eliberare 
din 1877—1878, împreună cu ostașii ruși și vo
luntarii bulgari, pentru libertatea Bulgariei.

După cucerirea independenței naționale, po
poarele român și bulgar au continuat să în
tărească prietenia lor, în pofida politicii cla
selor exploatatoare din România și Bulgaria. 
Această prietenie s-a călit și mai mult în 
lupta popoarelor celor două țări vecine, în 
frunte cu partidele lor comuniste, împotriva 
jugului burghezo-moșieresc și fascist, pentru 
deplina independență națională, libertate și 
progres social.

După eliberarea României și Bulgariei de 
sub jugul fascist, între popoarele român și bul- 
*’r s-au creat relații de tip nou, socialist, con
sfințite prin Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, încheiat la 16 ianuarie 
1948.

Cele două delegații constată cu satisfacție că 
prietenia dintre popoarele român și bulgar, 
relațiile politice, economice și culturale între 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria se întăresc și se dezvoltă 
cu succes pe baza principiilor de nezdruncinat 
ale marxism-leninismului, internaționalismu
lui socialist, colaborării și întrajutorării tovă
rășești, în condițiile strictei respectări a ega
lității în drepturi, independenței și suverani
tății, neamestecului reciproc în treburile in
terne și îmbinării pe această bază a interese
lor fiecărei țări cu interesele generale ale sis
temului .socialist mondial.

Lărgirea relațiilor comerciale dintre cele 
două țări își găsește expresia în creșterea vo
lumului livrărilor reciproce de mărfuri în 1964 
cu 80 la sută față de 1959. Un rol important 
în dezvoltarea colaborării economice între cele 
două țări are Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

Cele două delegații au constatat cu satisfac
ție că specialiștii români și bulgari efectuează 
cu succes lucrările de proiectare a Complexului 
hidrotehnic din sectorul Islaz-Somovit de pe 
Dunăre, obiectiv de mare importanță pentru 
economia Republicii Socialiste România și a 
Republicii Populare Bulgaria.

Succesele obținute de Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria în 
domeniul economici și îndeosebi în dezvoltarea 
rapidă a industriei deschid noi posibilități 
pentru e’ inderea legăturilor economice reci
proce.

în timpul vizitei a fost semnat Acordul pri
vind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 
1966—1970, care prevede majorarea volumului 
schimburilor de mărfuri între cele două țări în 
perioada 1966—1970 cu aproape 50 la sută față 
de ultimii cinci ani. S-a convenit ca organele 
competente ale celor două părți să examineze 
noi posibilități pentru creșterea schimburilor 
de mărfuri, îndeosebi în domeniul industriei 
constructoare de mașini și al industriei chi
mice.

Delegațiile au exprimat dorința ambelor 
părți de a dezvolta colaborarea economică si 
tehnico-științifică cu țările din cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, cu toate ță

rile socialiste, în cadrul diviziunii internațio
nale socialiste a muncii. Cele două țări subli
niază că relațiile de colaborare economică în
tre statele socialiste suverane și egale în drep
turi, pe baza avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești, a neamestecului în treburile 
interne și a internaționalismului socialist, con
tribuie la dezvoltarea și înflorirea fiecărui stat 
socialist, la întărirea sistemului socialist în 
ansamblu, sporesc forța de atracție a socialis
mului.

III.
Schimbul de păreri a demonstrat unitatea de 

vederi între cele două părți în aprecierea celor 
mai importante probleme internaționale con
temporane.

Cele două părți constată că evoluția situației 
internaționale în epoca actuală se caracteri
zează prin întărirea pozițiilor forțelor mondia
le ale socialismului, care determină într-o mă
sură tot mai mare direcția întregii dezvoltări 
a societății, prin avîntul mișcării de eliberare 
națională și al mișcării muncitorești interna
ționale, creșterea forțelor care luptă pentru 
apărarea și întărirea păcii în întreaga lume.

Totodată, delegațiile sînt unanime în a sub
linia că, așa cum demonstrează viața interna
țională, atita timp cît există imperialismul se 
mențin focare de încordare în lume, continuă 
să existe terenul primejdiei unui război mon
dial. Forțele reacțiunii internaționale, care se 
străduiesc să împiedice progresul istoric, re
curg la acte agresive împotriva statelor socia
liste, a mișcării revoluționare, a popoarelor și 
țărilor care luptă contra dominației coloniale.

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria consideră că actele de agre
siune ale imperialismului american agravează 
situația în Asia de sud-est. Ele condamnă 
cu hotărîre acțiunile militare ale S.U.A. îm
potriva Republicii Democrate Vietnam și in
tervenția lor brutală împotriva poporului din 
Vietnamul de sud, care luptă pentru dezvolta
rea liberă și independentă a patriei sale. Poli
tica agresivă a Statelor Unite ale Americii îm
potriva Vietnamului reprezintă o încălcare 
flagrantă a acordurilor de la Geneva din 1954, 
constituie o amenințare gravă pentru pace nu 
numai în Asia de sud-est, ci în întreaga lume. 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria declară că sprijină întru to
tul pozițiile guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud cu privire la căile de re
zolvare a problemei vietnameze pe baza acor
durilor de la Geneva din 1954, încetării bom
bardării Republicii Democrate Vietnam, retra
gerii tuturor trupelor străine din Vietnamul de 
sud, respectării dreptului poporului vietnamez 
de a-și rezolva treburile interne corespunzător 
voinței și intereselor sale.

Cele două părți declară că sînt gata să 
acorde și în viitor poporului vietnamez ajutor 
în lupta sa justă, plină de abnegație, împo
triva agresorilor americani.

Ele consideră Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud drept adevăratul repre
zentant al voinței și năzuințelor poporului din 
Vietnamul de sud, unicul său reprezentant le
gitim.

Cele două părți condamnă invadarea teri
toriului Republicii Dominicane de către tru
pele americane și insistă ca Statele Unite ale 
Americii să-și retragă neîntîrziat armatele lor 
de pe teritoriul acestui stat suveran.

Ambele părți condamnă cu hotărîre orice 
încălcare a independenței și suveranității po
poarelor de către forțele imperialiste, imixtiu
nile și presiunile de orice fel ale acestora 
asupra unei țări sau alteia ; ele consideră că 
interesele majore ale menținerii păcii, cauza 
progresului omenirii, impun respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor, fie el mare 
sau mic, de a-și hotărî singur soarta, de a-și 
alege nestingherit calea dezvoltării politico- 
sociale și economice, corespunzător cu voința 
și interesele sale vitale.

Partea română și partea bulgară condamnă 
în mod liotărît toate manifestările colonialis
mului și neocolonialismului, reafirmă solida
ritatea lor cu popoarele încă subjugate, care 
luptă pentru libertate și independență, cu po
poarele din Africa, Asia și America Latină, 
care luptă pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului, pentru consolidarea independenței 
și suveranității lor naționale.

Principala forță a progresului social contem
poran, a asigurării păcii și securității o consti
tuie sistemul socialist mondial. De aceea, 
ambele delegații apreciază că în condițiile 
internaționale actuale, întărirea unității și 
coeziunii sale capătă o importanță deosebită. 
Ambele părți vor milita neabătut pentru în
tărirea continuă a coeziunii sistemului socialist 
mondial.

Totodată, în politica lor externă, guvernele 
Republicii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria militează pentru dezvolta
rea colaborării cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza respectării stricte 
a principiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc.

Cele două părți constată că există o 
atmosferă favorabilă pentru lărgirea colabo
rării economice și culturale' între țările balca
nice și că în ultimii ani s-au realizat o serie 
de pași pozitivi în această direcție. Lupta pe 
care o duc popoarele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Populare Bulgaria pentru 
pace și colaborare pașnică între țările balca
nice este o contribuție la cauza generală a 
apărării păcii. Cele două delegații declară că 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria vor lupta și în viitor ca 
Balcanii și regiunea Mării Negre să devină o 
zonă a păcii și prieteniei între popoarele balca
nice.

Consecvente politicii lor de slujire a cauzei 
păcii și securității popoarelor, cele două țări 
vor continua să militeze pentru dezarmarea 
generală, încetarea cursei înarmărilor, inter
zicerea necondiționată a folosirii armelor ato
mice și distrugerea completă a stocurilor exis
tente, lichidarea blocurilor militare, desfiin
țarea bazelor militare și retragerea tuturor 
trupelor străine aflate pe teritoriul altor state,

împotriva planurilor de creare a forțelor nu
cleare multilaterale sau atlantice ale N.A.T.O., 
a încercărilor de a crea acces Republicii Fe
derale Germane la arma atomică. Cele două 
părți sprijină propunerea de a se convoca o 
conferință mondială în problema dezarmării.

Cele două părți se pronunță pentru crearea 
unui sistem eficace de securitate europeană. 
Ele consideră că încheierea tratatului de pace 
german — pornindu-se de la realitatea obiec
tivă a existenței celor două state germane — 
ar contribui la destindere in Europa și în lu
mea întreagă.

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria ca țări membre ale O.N.U. 
se pronunță pentru întărirea și creșterea 
eficacității activității acestui for internațional 
în menținerea păcii și securității în întreaga 
lume, pe baza principiilor Cartei O.N.U., pentru 
universalitatea acestei organizații și reprezen
tarea echitabilă a noilor state independente. 
Cele două părți se pronunță pentru restabilirea 
neîntîrziată a drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze la O.N.U.

Cele două părți sînt ferm hotărîte ca și în 
viitor să promoveze o politică de pace și co
existență pașnică, să lupte cu perseverență pen
tru unirea tuturor forțelor antiimperialiste, îm
potriva oricăror agresiuni și atentate la adresa 
libertății și independenței popoarelor, pentru 
salvgardarea păcii și securității mondiale.

IV.
Reprezentanții Partidului Comunist Român 

și Partidului Comunist Bulgar s-au informat 
reciproc în legătură cu activitatea partidelor și 
au făcut un schimb de păreri cu privire la re
lațiile dintre cele două partide, precum și cu 
privire la situația actuală din mișcarea comu
nistă și muncitorească mondială. Schimbul de 
păreri a demonstrat unitatea de vederi în prin
cipalele probleme ale dezvoltării societății con
temporane.

Cele două delegații au subliniat că situația 
internațională actuală cere în mod imperios 
întărirea unității mișcării comuniste și munci
torești, pentru aceasta fiind necesar să depună 
eforturi toate partidele frățești.

Reprezentanții Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar consideră că, co
respunzător internaționalismului proletar, fie
care partid, aplicînd în mod creator învățătura 
marxist-leninistă Ia condițiile concrete și Ia 
stadiul de dezvoltare ale țării sale, are dreptul 
de a-și hotărî singur propria linie politică, for
mele și metodele atît în lupta pentru cucerirea 
puterii politice cît și în opera vastă și complexă 
de construire a noii societăți. In felul acesta 
fiecare partid își aduce contribuția la îmbogă
țirea tezaurului comun al marxism-leninis
mului.

Ambele delegații consideră că atunci cînd 
apar deosebiri de vederi între diferite partide, 
în legătură cu problemele dezvoltării sociale 
contemporane, ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, precum și probleme de 
interes comun, acestea trebuie să fie discutate 
de Ia conducere Ia conducere, în mod sincer și 
tovărășesc, într-o atmosferă de încredere și 
respect reciproc, depunîndu-se eforturi perse
verente pentru înțelegere reciprocă în scopul 
realizării unității de acțiune. Delegațiile por
nesc de la principiul că divergențele de păreri 
nu trebuie extinse asupra relațiilor tovărășești, 
internaționaliste dintre țările sistemului socia
list mondial.

Unitatea partidelor comuniste și muncitorești 
se înfăptuiește numai pe baza principiilor mar
xism-leninismului, internaționalismului prole
tar, a respectării principiilor independenței, 
egalității în drepturi și neamestecului în trebu
rile interne ale altor partide.

Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar își exprimă convingerea că parti
dele comuniste și muncitorești punînd pe pri
mul plan ceea ce le unește și ceea ce este pre
cumpănitor — lupta pentru democrație și pro
gres social, pentru socialism și pace — vor în
tări unitatea și coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Cele două partide 
consideră drept o înaltă îndatorire internațio- 
nalistă a lor să militeze consecvent și neabătut 
pentru întărirea mișcării comuniste și munci
torești, pentru unirea tuturor forțelor revolu
ționare în lupta împotriva imperialismului, 
pentru progres social și pace, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, a 
declarațiilor partidelor comuniste și muncito
rești din 1957 și 1960.

Delegațiile au subliniat necesitatea lărgirii pe 
mai departe a legăturilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Bulgar în 
vederea cunoașterii reciproce a experienței în 
domeniile construcției socialiste în cele două 
țări, precum și a activității Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Bulgar. Ambele 
părți consideră utilă folosirea mai largă a unor 
asemenea forme de colaborare între partide 
cum sînt schimbul de delegații și de materiale 
informative, vizite oficiale și neoficiale, efec
tuarea de consultări asupra problemelor de in
teres comun.

★
Vizita delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România în Republica 
Populară Bulgaria, convorbirile între repre
zentanții celor două partide și guverne, precum 
și întîlnirile cu oamenii muncii bulgari vor 
contribui la dezvoltarea și adîncirea continuă a 
prieteniei tradiționale și a colaborării frățești 
dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, la întărirea unității 
țărilor comunității socialiste, la cauza socialis
mului și păcii în lume.

Delegația română a transmis invitația Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România ca o delegație de partid și 
guvernamentală bulgară, în frunte cu tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, să facă o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, Ia o dată conve
nabilă părții bulgare. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.
Sofia, 17 septembrie 1965.

TELEGRAMĂ

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

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste România exprimă mulțumirile 
cele mai calde pentru ospitalitatea arătată de poporul frate bulgar, 
pentru primirea prietenească de care s-a bucurat în tot timpul vizitei.

Ne exprimăm convingerea că vizita noastră va contribui la dez
voltarea și întărirea prieteniei româno-bulgare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
De la bordul avionului

Plecarea din Sofia
(Urmare din pag. I-a)

Erau prezenți membrii Ambasa
dei Republicii Socialiste România 
la Sofia.

La sosirea pe aeroport, membrii 
delegației române au fost întîmpi- 
nați cu urale și ovații. Garda de 
onoare a prezentat onorul, s-au in
tonat imnurile de stat ale celor 
două țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășul 
Todor Jivkov, a trecut în revistă 
compania de onoare.

Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări de 
rămas bun. Mulțimea venită pe 
aeroport a aplaudat și ovaționat

puternic în cinstea popoarelor și ■ 
partidelor comuniste ale celor două ■ 
țări, a prieteniei dintre popoarele | 
român și bulgar. ®

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ■ 
ceilalți membri ai delegației de I 
partid și guvernamentale a Repu- ■ 
blicii Socialiste România și-au luat a 
rămas bun de la persoanele ofi- I 
ciale bulgare, de la corpul diplo- ■ 
matic și membrii ambasadei ■ 
române la Sofia. Un grup de pio- I 
nieri a oferit oaspeților buchete 
de flori.

Membrii delegației române își | 
iau apoi un călduros rămas bun de 
la conducătorii de partid și de stat 3 
bulgari.

Recepție oferită de tovarășul Ștefan Voitec
In cinstea delegației

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a oferit 
sîmbătă seară o recepție în cinstea 
delegației parlamentare din Dane
marca, în frunte cu Julius Born
holt, președintele parlamentului.

Au participat Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Alexandru Boabă, Adrian Di-

I
I

parlamentare daneze
mitriu și Mihai Marinescu, mi- I 
niștri, membri ai Consiliului de | 
Stat, ai Biroului Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai condu- I 
cerii Ministerului Afacerilor Ex- | 
terne și ai altor instituții centrale, 
deputați, oameni de artă și cultu- 0 
ră, generali și ofițeri superiori, | 
ziariști.

A luat parte însărcinatul cu afa- I 
ceri ad-interim, Viggo Christen- ■ 
sen.

Plecarea tovarășului Gheorghe Rădulescu la cea de a XlX-a 
ședință a Comitetului Executiv al C. A. E. R.

Sîmbătă seara a plecat spre 
Moscova tovarășul Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., care va par
ticipa la cea de a XlX-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
La plecare, în Gara de nord, au 
fost de față tovarășii Iosif Banc și 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre

ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Roman Moldovan, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, precum și membri 
ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale economice.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

DE PESTE
HOTARE

Vizita ministrului 
de externe al Republicii 
Socialiste România 
in R. P. Ungară

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
între 15 și 17 septembrie a.c., Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut o vizită priete
nească în Republica Populară Un
gară, la invitația lui Peter Janos, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare.

Cei doi miniștri de externe au 
făcut un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale situației inter
naționale actuale, precum și asupra 
posibilităților de dezvoltare a co
laborării dintre cele două țări. 
Schimbul de păreri s-a desfășurat 
sub semnul înțelegerii reciproce și 
al respectului prietenesc.

în cursul șederii sale la Buda
pesta, Corneliu Mănescu a fost 
primit de Komocsin Zoltan, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

La 17 septembrie a.c., Peter Ja
nos a oferit un dejun la care au 
luat parte : Apro Antal, membru 
al Biroului Politic al C.C. ăl 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Ungare, 
și membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare.

Au participat, de asemenea, Mi
hail Roșianu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta, și Jozsef Vince, ambasado
rul R. P. Ungare la București.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a 
făcut o vizită în județul Fejer 
unde a fost primit de conducătorii 
organelor locale de partid și de 
stat. La 18 septembrie a.c., Corne
liu Mănescu și-a continuat drumul 
spre New York.

Convorbiri 
între conducătorii 
U. R. S. S. și R. D. G.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Kremlin au început convorbirile 
dintre conducătorii P.C.U.S. și ai 
guvernului sovietic și delegația de 
partid și guvernamentală a R. D. 
Germane, în frunte cu Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G. Din partea sovie
tică, la convorbiri participă Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Anastas 
Mikoian, Kiril Mazurov, Nikolai 
Podgornîi, Mihail Suslov și alți 
conducători de partid și de stat 
sovietici.

Secretar General al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 

ION GHEORGHE MAURER

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria 

TODOR JIVKOV

Încheierea
Congresului național 
de microbiologie 
medicală

După patru zile de dezbateri, 
Congresul național de microbiolo
gie medicală și-a încheiat sîmbătă 
seară lucrările. Cei peste 600 de 
participant, dintre care aproxima
tiv 100 de specialiști de peste ho
tare, au trecut în revistă rezulta
tele obținute pe plan național și 
internațional în profilaxia și tra
tamentul bolilor transmisibile, au 
conturat sarcinile și perspectivele 
activității viitoare în acest dome
niu.

FOTBAL

Concurs pentru „Imnul eroilor"
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă organizează un con
curs pentru crearea „Imnului eroi
lor“, în care să se evoce tradițiile 
de luptă ale poporului nostru pen
tru apărarea libertății, jertfa eroi
lor căzuți pentru eliberarea de sub 
jugul fascist, pentru independență 
națională și suveranitate, pentru 
socialism.

Lucrările prezentate în concurs 
trebuie să aibă două pînă la trei 
strofe și un refren, să fie ușor de 
memorizat și de interpretat.

Lucrările (muzică și text) pot 
fi prezentate sub formă de melo
die simplă, melodie cu acompa
niament, cor a capella sau cor cu 
acompaniament.

La concurs vor putea lua parte

membri ai uniunilor de creație și 
artiști amatori, indiferent de 
vîrstă.

Partiturile, împreună cu textul 
poetic, dactilografiat, vor fi în
semnate cu un motto și însoțite 
de un plic închis în care se va in
dica numele autorilor muzicii și 
versurilor.

Concurență vor trimite lucrările 
pînă la 1 decembrie 1965, pe adre
sa Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Casa Scînteii, cu 
mențiunea „Pentru concursul 
Imnul eroilor“.

Informații suplimentare se pot 
obține de la Consiliul muzicii din 
C.S.C.A., Uniunea compozitorilor 
și filialele Uniunii compozitorilor.

A

In așteptarea întîlnirii
Cehoslovacia — România

PRAGA (prin telefon de la tri
misul nostru).— Al doilea meci Ro
mânia—Cehoslovacia, din cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial de fotbal, are Ioc astâzi după- 
amiază pe stadionul „Strachov" 
din Praga. Ziarele de aici, ca și 
iubitorii de fotbal praghezi, acordă 
partidei multă atenție. Comenta
riile nu omit faptul că fotbaliștii 
cehoslovaci au nevoie de victorie 
pentru a se reabilita în parte după 
înfrîngerile suferite pînă acum în 
actualele preliminarii. Tocmai de 
aceea specialiștii au „operat’ nu
meroase modificări în lotul repre
zentativ, oprindu-se la o formație 
în care debutează trei tineri între 
20—21 ani. Este vorba de portarul 
Vencel de la echipa Slovan Bra
tislava și de înaintașii praghezi 
Vesely (Slavia) și Knebort (Dukla) 
care, pentru forma și tinerețea lor, 
aii fost introduși pe posturile în 
care vechea reprezentativă a ma
nifestat slăbiciuni. Reține atenția 
faptul că Horvath, unul din experi-

mentațil jucători cehoslovaci, nu 
va evolua fiind suspendat pentru 
abateri de la disciplina sportivă.

Echipa noastră a sosit la Praga 
vineri după-amiază și a făcut un 
antrenament în aceeași zi. Antre
norul Ilie Oană a apreciat că ju
cătorii manifestă o bună condiție 
fizică, iar linia de înaintare, prin 
introducerea rapidistului Ion Io- 
nescu, a devenit ceva mai agresi-

vă. Se contează mult și pe aportul 
mijlocașului timișorean Lereter, în 
ciuda faptului că acesta este — la 
32 de ani — debutant în echipa re
prezentativă.

Formațiile anunțate sîmbătă sînt 
următoarele : Cehoslovacia : Ven
cel — Lala, Weiss, Popluhar, Bom
ba — Kvasniak, Hrdlicka — Vesely, 
Knebort, Jokl, Cvetler ; România : 
Ionescu — Popa, Hălmăgeanu, Dan, 
Greavu — Ghergheli, Lereter — 
Pîrcălab, Sasu, I. Ionescu, Sorin 
Avram.

In deschidere la meciul de se
niori se vor întîlni, într-o partidă 
amicală, formațiile de juniori ale 
celor două țări.

Ion DUMITRIU

Reprezentativa de tineret învingătoare

Reamintim cititorilor că me
ciul Cehoslovacia — România 
va fi transmis in întregime de 
posturile noastre de radio și 
televiziune, incepînd din jurul 
orei 17.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Intîlnirea amicală de fotbal din
tre echipele de tineret ale Româ
niei și Cehoslovaciei, disputată 
sîmbătă la Pitești, a revenit fot
baliștilor noștri cu scorul de 2—0. 
Golurile au fost marcate de Fră- 
țilă (minutul 22) din lovitură de la 
11 metri, și Dumitriu II (minutul 
44) în urma unei frumoase combi
nații ofensive. Oaspeții și-au creat 
cîteva situații favorabile spre sfîr- 
șitul partidei, însă apărătorii ro
mâni au reușit să le destrame. Ca- 
racterizînd intîlnirea, antrenorul 
echipei române Basil Marian ne-a 
spus următoarele : „A fost un joc 
de mare luptă, mai mult la mijlo-

cui terenului. Echipa noastră a în
ceput partida slab, redresîndu-se 
abia către sfîrșitul primei reprize. 
In a doua parte a jocului, mulțu
miți (?) de rezultat, băieții noștri 
nu au mai insistat, dînd cehilor 
posibilitatea de a ne asalta poarta. 
Jucătorii cehi au o bună condiție 
fizică, ceea ce le permite să joace 
„în forță“. Partida a constituit 
pentru noi o bună verificare îna
intea meciului de la 29 septembrie 
cu echipa R. D Germane. Vom in
sista mai mult pe omogenizarea 
formației, îndeosebi în comparti
mentul înaintării. Autoritar arbi
trajul prestat de G. Pelomis — 
Grecia“.



DE PESTE HOTARE
Azi alegeri 
în R. F.G.

ATENA

DUPĂ FORMAREA

în urma tentativei

de lovitură de stat

BONN (Agerpres). — 
Azi au loc în Republica 
Federală Germană ale
geri parlamentare. Cei 
aproape 500 de deputați 
ai Bundestagului, care 
vor fi desemnați cu a- 
cest prilej, vor alege la 
rîndul lor pe viitorul 
cancelar. în disputa 
pentru locurile Bundes
tagului sînt angrenați 
2 485 de candidați aflați 
pe listele celor 14 parti
de politice care au luat 
parte la campania elec
torală. Dintre acestea, 
făcîndu-se abstracție de 
listele locale, numai 
cinci își dispută întîie- 
tatea pe întregul terito
riu aï R.F.G. în ordinea 
importanței lor actuale, 
acestea sînt : Uniu
nea creștin-democrată 
(U.C.D.), din care face 
parte cancelarul Lud
wig Erhard, Parti
dul social-democrat din 
Germania (P.S.D.G.), 
condus de primarul Ber
linului occidental, Willy 
Brandt, Partidul liber- 
democrat (C.S.U.), al că
rui șef este vicecance
larul Erich Mende, U- 
niunea germană a păcii

și Partidul național de
mocratic. Partidul co
munist este interzis din 
anul 1956.

în ce privește pro
nosticurile, Uniunea 
creștin-democrată și 
P.S.D.G. se arată deopo
trivă de încrezătoare, 
în ajunul alegerilor, zia
rul vest-german „Frank
furter Rundschau“ era 
de părere că, „potrivit 
ultimelor rezultate ale 
anchetelor, cele două
mari partide rivale,
U.C.D. și P.S.D.G., au
șanse aproximativ e-
gale“.

Primul secretar al
C.C. al Partidului Co-
munist din Germania, 
Max Reimann, s-a adre
sat vineri prin radio a- 
legătorilor vest-germani 
cerîndu-le să nu vote
ze cu uniunile creștin- 
democrate — reprezen
tanții monopolurilor. 
Partidul Comunist din 
Germania a lansat che
marea de a se acorda 
votul acelor candidați 
care au dovedit curaj 
civic în lupta pentru 
pace și democrație.

Conferința arabă 
la nivel inalt 
și-a încheiat lucrările

CASABLANCA 18 (A- 
gerpreș). — Vineri sea
ra s-a încheiat la Casa
blanca cea de-a treia 
conferință arabă la ni
vel înalt. în comunica
tul dat publicității se a- 
rată că cele 12 țări re
prezentate la conferin
ță au semnat un pact de 
solidaritate arabă, care 
urmărește să „asigure o 
atmosferă de prietenie 
și fraternitate între ță
rile arabe“.

Participanții la confe
rință și-au exprimat do
rința ca lucrările de de
viere a apelor Iordanu
lui să fie continuate.

Șefii de stat arabi 
și-au reafirmat sprijinul 
pentru mișcarea de eli
berare din Arabia de 
sud. din Oman și a 
populației din protecto
ratele din golful Per
sic, precum și pentru 
mișcarea de eliberare 
din Angola, Mozambic, 
Guineea portugheză, 
Rhodesia și R.S.A.

Comunicatul se pro
nunță pentru întărirea 
colaborării dintre țările 
afro-asiatice, pentru în
făptuirea dezarmării și 
lichidarea bazelor stră
ine „care amenință se
curitatea țărilor arabe 
și lumea în general“.

Următoarea conferin
ță arabă la nivel înalt 
va avea loc în septem
brie 1966 la Alger.

★
La Casablanca s-a 

deschis a 44-a sesiune 
ordinară a Ligii arabe, 
la care participă mi
niștrii afacerilor exter
ne ai țărilor membre ale 
ligii. în ședința de des
chidere, Abdel Khalek 
Hassouna, secretarul ge
neral al ligii, a făcut o 
expunere asupra activi
tății organizației. Parti
cipantă la sesiune e- 
xaminează probleme bu
getare și participarea 
delegaților Ligii Arabe 
la organismele speciali
zate ale O.N.U.

A

INTILNIRE

NOULUI GUVERN
ATENA 18 (Agerpres). — După 

ce regele Constantin al Greciei a 
încredințat mandatul lui Stephano
poulos, care a format un guvern 
de coaliție națională, se pare că 
actuala criză politică, care durează 
de 64 de zile, va putea fi încheia
tă. Actualul guvern se bazează pe 
voturile în Parlament ale celor 36
de disidenți din Uniunea de cen
tru, cărora li s-au adăugat vineri 
seara încă 6, pe cele 8 ale Parti
dului progresist al lui Markezinis 
și 99 ale E.R.E., în total 149, adică 
cu două voturi mai puțin de ma
joritatea absolută, necesară înves
titurii guvernului. Vineri seara 
însă, alți doi membri ai Uniunii 
de centru au declarat că vor spri
jini guvernul Stephanopoulos.

în actualul cabinet, 17 miniștri 
fac parte din rîndul disidenților 
din Uniunea de centru și cîte unul 
din partidul progresist și E.R.E. 
Atît unul cît și celălalt sînt însă 
miniștri fără portofoliu care asigu
ră prezența „simbolică“ a partide
lor lor. Astfel, spre deosebire de 
guvernele precedente, în actualul 
cabinet sînt reprezentate și parti
dele E.R.E. și progresist (de dreap
ta). Unii miniștri dețin 
leași portofolii ca 
vernele Novas și
Costopoulos, ministrul

ace- 
și în gu- 
Tsirimokos : 

apărării,

Zaimis, ministrul de interne, Ala- 
manis, ministrul ordinei publice, 
Papaspyru, ministrul justiției, Mit- 
sotakis, ministrul coordonării e- 
conomice. în posturile de vicepre
ședinți ai guvernului au fost de
semnați Novas și Tsirimokoș, aces
ta din urmă deținînd, în mod pro
vizoriu, și portofoliul externelor.

După ce a depus jurămîntul, 
primul ministru a declarat că 
scopul principal al noului guvern, 
dacă va fi învestit, este remedierea 
situației economice și sociale criti
ce în care se află în prezent țara. 
El a cerut sprijinul activ al tutu
ror partidelor politice. El a promis, 
de asemenea, că va pregăti țara 
pentru alegeri, care se vor desfă
șura însă după sistemul propor
țional simplu.

Cercurile politice consideră că a- 
ceastă promisiune constituie o 
concesie făcută lui Papandreu, 
care, după cum se știe, continuă 
să ceară cu insistență ținerea de 
alegeri generale. Neprecizînd data 
alegerilor, Stephanopoulos a lăsat 
să se înțeleagă că ele ar putea a- 
vea loc numai „în condiții politice 
normale“. Papandreu, nemulțumit 
de actuala compoziție a guvernu
lui, pleacă într-un turneu de in
formare a opiniei publice asupra 
poziției sale.

In Irak a fost 

instituita 
legea marțială

BAGDAD 18 (Agerpres). — A- 
genția Reuter anunță că în Irak 
a fost instituită legea marțială în 
întreaga țară, după ce unitățile de 
tancuri, conduse de generalul Ab
del Rahman Aref, șef adjunct al 
statului major al armatei irakiene, 
au lichidat tentativa de lovitură de 
stat organizată sub conducerea pre
mierului irakian, Abdel Razzak.

Agenția France Presse, citind o 
emisiune a postului de radio Bag
dad, anunță că președintele Iraku
lui, Abdel Salam Aref, s-a înapo
iat sîmbătă la Bagdad. De la Casa
blanca, în drum spre Bagdad, pre
ședintele Aref a făcut o eșcală la 
Cairo, unde, potrivit agenției 
Associated Press, a conferit cu 
Abdel Hakim Amer, prim-vicepre- 
ședinte al R.A.U. Un membru al 
delegației irakiene a declarat a- 
genției M.E.N. că „în Irak situația 
este calmă“.

S sateliți cu o singură 
rachetă purtătoare

MOSCOVA. La 18 septembrie, în 
Uniunea Sovietică a fost efectuată 
lansarea sateliților artificiali ai Pă- 
mintului ,,Cosmos-86“, ,,Cosmos-87“, 
,,Cosmos-88“, ,,Cosmos-89“, „Cosmos- 
90“. Plasarea pe orbită a celor 5 
sateliți a fost realizată cu o singu
ră rachetă purtătoare. Pentru ali
mentarea cu energie pe unul din 
sateliți funcțibnează o centrală elec
trică care funcționează pe bază de 
izotopi radioactivi. In legătură cu a- 
ceasta au fost luate măsuri care ex
clud complet posibilitatea răspândi
rii izotopilor radioactivi în atmosfe
ră sau pe suprafața Pămîntului.

★
Stația automată interplanetară 

sovietică „Sonda-3" lansată la 18 
iulie a.c. în spațiul cosmic în
depărtat își continuă zborul pe o 
orbită de planetă artificială, înde- 
părtîndu-se treptat de Soare. Ea 
a transmis pe Pămînt fotografii 
ale părții invizibile a Lunii, pre
cum și ample informații. La 16 
septembrie a fost efectuată cu 
succes corectarea traiectoriei.

CONFLICTUL INDIANO PAKISTANEZ
SRINAGHAR 18 (Agerpres). — 

Vineri după-amiază și sîmbătă di
mineață, între trupele indiene și 
cele pakistaneze au avut loc noi 
lupte, anunță agențiile de presă.

Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui indian a anunțat, potrivit a- 
genției France Presse, că vineri 
seara au continuat lupte în ve
cinătatea orașului pakistanez 
Sialkot, iar trupele indiene, care au 
pătruns pe teritoriul pakistanez 
dinspre Jammu, controlează nume
roase centre feroviare importante 
din Pakistan. Purtătorul de cuvînt 
a adăugat că pe frontul de la La
hore trupele indiene resping con
traatacurile pakistaneze. Totodată

s-a anunțat că pe frontul din 
Radjastan au avut loc schim
buri de focuri de artilerie. Aviația 
indiană a bombardat localitățile 
Peshawar și Kohat. Postul de radio 
Rawalpindi a anunțat, potrivit a- 
genției France Presse, că trupele 
pakistaneze controlează în prezent 
zone din teritoriul indian, în sec
toarele Khem Karan, Radjastan și 
altele. Sîmbătă dimineață, avioane 
pakistaneze au bombardat localita
tea Ambala, la 190 kilometri de 
Delhi. Totodată, agenția Reuter re
latează, referindu-se la postul de 
radio Rawalpindi, că a fost atacat 
statul major al trupelor indiene 
din Srinaghar.

încercare de a salva 
runda Kennedy

GENEVA 18 (Agerpres). — S-a 
anunțat că directorul general al 
G.A.T.T., Wyndham White, va pleca 
la începutul săptămînîi viitoare la 
Paris pentru a avea convorbiri cu 
oficialități franceze în ceea ce a- 
genția D.P.A. denumește „o încer
care personală de a salva runda 
Kennedy“. Vizita lui White este de
terminată de stagnarea tratative
lor de la Geneva din cadrul „run
dei Kennedy“, ca urmare a absen
ței Pieței comune europene parali
zate de criză. După părerea obser
vatorilor, există perspectiva unui 
eșec al rundei, dacă dificultățile din 
Piața comună nu vor fi soluționate 
în curînd.

★
BRUXELLES 18 (Agerpres). — 

Franța a făcut cunoscut în scris 
celor cinci parteneri ai săi din Pia
ța comună că aprobă proiectul de 
buget pe anul 1966 al Consiliului 
Ministerial al C.E.E. Acest proiect 
a fost trimis Franței de către secre
tariatul general al C.E.E. după ce 
a fost pregătit în absența delegatu
lui francez la lucrările Comisiei 
Pieței comune. După cum se știe, 
după declanșarea crizei din Piața 
comună pe marginea discutării pro
blemei finanțării politicii agrare a 
„celor șase“, Franța a hotărît să 
boicoteze orice reuniune a organis
melor C.E.E.

La Bruxelles se subliniază că a- 
probarea de către Franța a buge
tului Comisiei C.E.E. nu constituie 
vreun indiciu că ea ar putea să 
participe în viitor la dialogul cu 
ceilalți parteneri ai săi din Piața 
comună, întrucît această aprobare 
nu implică nici un angajament al 
guvernului francez față de C.E.E.

SCURTE ȘTIRI
OTTAWA. Au luat sjîrșit lucrările celei de-a 

54-a sesiuni a Uniunii interparlamentare. Au luat 
parte aproximativ 600 de delegați din peste 60 
de țări. Din partea grupului național român al 
Uniunii interparlamentare la sesiune au partici
pat deputății Teodor Marinescu și Tudor Drăgan.

NEW YORK. Turcia și-a reînnoit cererea ca pe 
ordinea de zi a celei de-a 20-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. să fie inclusă problema Cipru
lui. în memorandumul adresat de reprezentantul 
permanent al Turciei la O.N.U. se arată că si
tuația din Cipru s-a înrăutățit ca urmare a politicii 
Enosis-ului (de alipire a Ciprului la Grecia), subli- 
niindu-se că atît comunitatea ciprioților greci r 
și cea a ciprioților turci resping această poli' ă.

Juan Bosch se va înapoia 
din exil

SANTO DOMINGO. 
Fostul președinte al re
publicii Dominicane, 
Juan Bosch, se va îna
poia din exil la 25 sep
tembrie. Știrea reîntoar
cerii în fără a lui Bosch 
a fosf anunțată de un

purtător de cuvînt al 
Partidului revolutionär 
dominican. Bosch a (ost 
înlăturat de la putere 
în 1963, în urma unei 
lovituri de stat, și de a- 
tunci se află în Porto 
Rico.

PEKIN. La 17 septembrie Mao Tze-dun, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, a primit pe Satomi Haka- 
mada, membru al Prezidiului și Secretariatului 
C.C. al P.C. din Japonia, și pe Ichiro Su gama, 
membru al secretariatului C.C. al P.C. din Japonia, 
cu care a avut o convorbire.

BRATISLAVA. La Bratislava a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Slovacia. Plenara a hotărît convocarea Congresu
lui ordinar al partidului în zilele de 12—14 
mai 1966.

Miting la
LONDRA 18 (Agerpres). — La 

inițiativa „Mișcării pentru dezar
marea nucleară“, la Westminster 
Hall din Londra a avut loc un mi
ting sub lozinca ..Pentru o politică 
externă independentă a Angliei“. 
Vorbitorii au cerut guvernului bri-

Westminster Hall
tanic să nu acorde nici un fel de 
sprijin acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam și în alte re
giuni ale lumii și să pășească pe 
calea unei politici externe pașnice, 
independente și active.

„Un sondaj" preelectoral
PARIS 18. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, trans
mite :

Duminică au loc în cel de-al 
12-lea arondisment al Parisului a- 
legeri pentru completarea unui loc 
de deputat al Adunării Naționale. 
Cu două luni și jumătate înaintea 
alegerilor prezidențiale, aceste a- 
legeri parțiale pot da unele indicii 
în ce privește evoluția principa
lelor tendințe politice, constituind 
un fel de sondaj al opiniei publice 
franceze. Din partea partidului gu
vernamental candidează ministrul 
de interne Roger Frey, din partea 
partidului comunist -- André 
Würmser, scriitor și comentator al 
ziarului „L’Humanité“, din partea 
Partidului socialist unificat — 
Jean Poperen, iar din partea cen
trului — Jean Dides.

ULAN BATOR. La invitația Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
și a guvernului R. P. Mongole, la sfîr- 
șitul lunii septembrie va sosi, într-o vizită de prie
tenie, în R. P. Mongolă, o delegație de partid și 
guvernamentală a R, P. Ungare, în frunte cu Jâ- 
nos Kâdàr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

WASHINGTON. Conferința internațională a ju
riștilor, la care au luat parte peste 3 000 de spe
cialiști din numeroase țări, și-a încheiat lucrările.- 
Delegații au adoptat recomandări privind folo
sirea pașnică a spațiului cosmic și apărarea drep
turilor omului.

BELGRAD. După cum anunță agenția Taniug, la 
invitația Prezidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria și a C.C. al P.C. Bulgar, Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I., va face o vizită oficială în R. P. Bulgaria 
între 22 și 27 septembrie a.c.

• MOSCOVA. Intre 4 și 16 septembrie în Uniu
nea Sovietică s-a aflat o delegație braziliană con
dusă de Robert Campos, ministrul planificării și 
coordonării economice a Braziliei. Delegația a dus 
tratative în legătură cu problemele colaborării eco
nomice și tehnice, în special cele referitoare la 
construirea în Brazilia a unei mari uzine hidro
electrice și a unei uzine de prelucrare a șisturilor 
cu utilaj și asistentă tehnică sovietică.

CU MAIORUL NGUYEN
Știam că vietnamezii — civili și 

militari — muncesc din noapte în 
noapte iar uneori din zori pînă în 
zori și nu ne-am mirat cînd inter
pretul nostru, An, ne-a trezit pe la 
patru și jumătate. Ne aflam într-o 
fostă reședință a demnitarilor co
loniali, amplasată într-un parc stu
fos din orașul Phu Tho. încă la 
sosire, în cursul nopții, ni se spu
sese că dimineață ne vom întîlni 
cu maiorul Nguyen Dinh Quen, 
dintr-o unitate locală. Cîte nu pot 
interveni însă peste noapte într-o 
țară supusă aproape zilnic bom
bardamentelor aviației dușmane. 
La ora stabilită pentru întîlnire mi
litarul s-ar putea afla pe poziție, 
în plină acțiune de luptă. Și într-a- 
devăr, planul nostru se schimbase. 
Pe maior îl vom vedea mai tîrziu, 
iar deocamdată ne evacuăm.

— Ne evacuăm ? Unde și de ce?
— Trebuie să ne grăbim, iar 

motivele vi le va spune maiorul. 
Și soldatul care rostise aceste cu
vinte ne invită în GAZ-uI ce ne aș
tepta cu motorul în funcțiune.

Vremea se schimbase. Am sosit 
pe o zăpușeală sufocantă, iar a- 
cum turna cu găleata. Tunetele se 
rostogoleau de la o margine la 
alta a cerului, asemenea unei ne
întrerupte canonade.

„Trebuie sporită recolta"
îndată ce am ieșit din oraș, ma

șina o coti pe un drum îngust și 
întortocheat, printre ierburi mai 
înalte ca roțile. în față pășeau, în 
șir indian, un grup de militari. Doi 
cîte doi purtau pe umeri tulpini de 
bambus, săltînd, ca niște vergele 
de oțel, în cadența pașilor. De ele 
atîrnau lăzi grele de obuze. Șirul 
de militari se opri la poalele unei 
coline, din pîntecul căreia ieșeau, 
grave și amenințătoare, guri de 
tun.

GAZ-ul călca anevoie pămîntul 
clisos, iar cînd drumul de cîmp 
se frînse la marginea unei tarlale 
de manioc, soldatul nostru opri 
motorul și, oarecum jenat, ne spu

se că de aici va trebui să mer
gem pe jos. N-am făcut, de altfel, 
mai mult de un sfert de oră pînă 
la marginea unui cătun, atît de 
învăluit în verdeață, încît nu i-am 
zărit casele înainte de a ajunge 
pe uliță. Soldatul intră în prima 
casă și se întoarse îndată însoțit 
de un țăran cu pantalonii sufle
cați pînă la genunchi. Ne privi o 
clipă cu ochi mari, apoi ne zîmbi 
și ne invită înăuntru. Vom fi găz- 
duiți aici pînă la venirea maio
rului.

Ne aflam în casa lui Liu Van 
Nhu, din cooperativa „Am Ninh". 
Liu este brigadier. întrucît ploua și 
nu se putea plivi orezul, țăranii

Zboară pe deasupra norilor știind 
că zgomotul îndepărtat al motoa
relor cu reacție poate fi confun
dat cu tunetul. Nevăzînd țintele 
pe care le caută, își aruncă une
ori încărcătura la întîmplare.

Ne arată apoi fotografia a doi 
copii uciși în cîmp. Ei nici nu bă
nuiau că deasupra norilor zboară 
avioanele ucigașe. O bombă a că
zut în apropiere...

Manifestînd multă grijă față de 
securitatea noastră, maiorul dădu
se ordin să fim evacuați în cursul 
nopții. Acum ne spune că, la pu
țin timp după plecarea noastră, pe 
la șase și jumătate, au zburat pe 
deasupra orașului trei grupuri de

• ATENA. Ziarul „Ta Nea" informează că vo
lumul exportului Greciei în țările socialiste a cres
cut cu 40 la sută în comparație cu anul trecut și 
s-a ridicat la 52,6 milioane dolari.

LONDRA. La 15 
septembrie a.c. a a- 
vut loc la Londra 
tnmînarea premii
lor concursului pen
tru cea mai fru
moasă copertă de 
carte, organizat de 
ziarul „Scotsman“ 
tn cadrul festivalu
lui de la Edinburgh. 
Din cele 16 medalii 
oferite cu acest pri

lej, țara noastră a 
obținut două, pen
tru copertele lucră
rilor „Cultura mol
dovenească în tim
pul lui Ștefan cel 
Mare“, publicată de 
Editura Academiei, 
și „Sonete“ de Mi
chelangelo, publica
tă de Editura pen
tru literatură uni
versală.
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stăteau la casele lor și preparau 
îngrășăminte.

— Trebuie sporită recolta pentru 
a satisface nevoile armatei și a 
crea rezerve — spune Liu. Ameri
canii au început să bombardeze 
barajele. Ei cred că dacă nu ne 
pot îngenunchea cu armele, ne vor 
fringe voința de luptă prin foa
mete.

Liu este foarte grijuliu și ne asi
gură că în casa lui ne putem simți 
în afara pericolului. Deși avioane
le americane zboară des pe aici, 
cătunul, bine camuflat în verdea
ță, nu a fost lovit pînă acum. în 
caz de pericol, are două adăpos
turi amenajate după toate regulile 
militare. Cunoaște aceste reguli ; 
cite adăposturi n-a construit el în 
anii războiului de rezistență 1

Focul antiaerian
Către prînz sosi și maiorul Ngu

yen, ud leoarcă. Toată dimineața a 
inspectat pozițiile de apărare din 
jurul orașului.

— Pe timp ploios, dușmanul are 
o tactică perfidă — ne spune el.

avioane, venind din direcții dire- 
rite, cu scopul de a deruta apăra
rea antiaeriană.

în zilele senine au altă tactică. 
De obicei, zboară în direcția soa
relui pentru a li se pierde urma. 
Dar de la un timp nu se mai pot 
conforma tacticii elaborate la baza 
de plecare. în luna iunie, cînd 
„escaladarea" a înglobat și aceas
tă provincie din nord-vestul repu
blicii, avioanele veneau ca Ia pa
radă, în formație de A sau înco
lonate cîte două. Dar apărarea an
tiaeriană le-a împrăștiat — spune 
maiorul. Multe s-au prăbușit. Pe 
teritoriul provinciei a fost lo
vit cel de-al 400-lea avion a- 
merican. Acum nu mai vin ali
niate, ci se furișează cîte 
două-trei printre dealuri. Iar 
cînd sînt supuse unui foc mai 
puternic, își aruncă încărcătura 
oriunde pentru a nu exploda o 
dată cu ea. Maiorul ne arată o 
bombă ceva mai mare decît o 
portocală, dar deosebit de peri
culoasă. Ea împrăștie sute de schi
je mărunte care, pătrunzînd în 
corp, circulă de-a lungul atterelor,

provocînd o moarte lentă. O astfel 
de bombă poate face mai multe 
victime decît una de o tonă — 
spune maiorul. Unul din avioane, 
cuprins într-un cerc de foc, a arun
cat cîteva lăzi în care se aflau, 
împachetate, circa o mie de ase
menea bombe. Acum studiem mo
dalitățile tehnice de a folosi îm
potriva agresorilor bombele care 
au încăput astfel în mîinile noastre.

Maiorul povestește că focul anti
aerian — simple puști, mitraliere 
și tunuri — este atît de dens, mai 
ales în jurul obiectivelor industria
le — încît avioanele sînt nevoite 
să se ridice la înălțimi de unde 
nu-și pot atinge țintele.

Intre alarme
Provincia Phu Tho, ca și între

gul Vietnam, luptă și pe alt front, 
acela al producției economice. 
Pentru a vedea cum întreaga 
populație îmbină lupta armată cu 
o vastă muncă creatoare, pe ogoa
re și în uzine, ni s-a recomandat 
să vizităm cîteva sate și întreprin
deri. Spre seară am părăsit os
pitaliera noastră gazdă, Liu, și am 
plecat spre satul Nam Tien, aflat 
tot în regiunea deluroasă. Este u- 
nul din acele sate care ilustrează 
bine eforturile regimului democrat- 
popular pentru dezvoltarea agri
culturii, ridicarea nivelului de via
ță și de cultură al țărănimii.

In ultimii frei-patru ani localita
tea și-a schimbat înfățișarea, de 
fapt s-a construit un sat nou. Mai

toate casele poartă pe frontispiciu 
anul nașterii : „1962", „1963",
„1964". Secretarul comitetului de 
partid, Nguyen Can, ne-a spus că 
aproape două sute din case sînt 
de cărămidă — asemenea case 
înainte nu aveau decît cei cinci 
moșieri care stăpîneau satul.

De cînd au devenit stăpînii pă
mîntului, țăranii îl gospodăresc cu 
totul altfel. Pe vremea moșierilor 
se obținea doar o recoltă de orez 
pe an. Acum se obțin două și, între 
ele, una de legume. Canalele de 
irigații construite în ultimii ani to
talizează 12 km. Ridică, cu o pom
pă, apa din rîul Than pînă pe vîr- 
furile dealurilor pe caie le-au cu
rățat de mărăcini și le-au transfor
mat în orezării. Peste un an, doi 
vor obține chiar trei recolte.

Am plecat și din acest sat, plin 
de admirație față de oamenii lui. 
Iată-i muncind, ciorchini, în oreză
rii, curățind dealurile sălbatece 
pentru a le face roditoare, constru
ind canale. Cu mijloacele de care 
dispun, transformă natura și o su
pun voinței lor. Se afirmă ca oa
meni harnici, preocupați de ridica
rea satului, de sporirea rodniciei 
acestui pămînt, pe care, deși îl lu
crează de sute de generații, de-a- 
bia acum le aparține Și, deodată, 
alarmă 1 Instinctiv își lasă lopețile, 
gălețile, plivitorul și pun mîna pe 
arme. Ei sînt însuflețiți de încre
dere nestrămutată în dreptatea 
cauzei lor, de hotărîrea de a în
vinge.

Alexandru CÎMPEANU

VARȘOVIA. La 17 septembrie au început con
vorbirile polono-engleze la care participă Adam 
Rapacki, ministrul de externe al R. P. Polon'»- și 
Michael Stewart, ministrul de externe ai Angliei. 
Stewart a fost primit de Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.

ATENA. Ieri au luat sfîrșit la Atena lucrării» 
celui de-al 16-lea Congres internațional de astro
nautics, la care au participat 1 500 de oameni de 
știință din diferite țări. Au fost invitați și cosmo- 
nauții Leonov și Beleaev (U.R.S.S.), Conrad și Coo
per (S.U.A.) (Fotografia de jos). Pentru pri
ma dată la acest congres au fost discu
tate problemele ieșirii omului în Cosmos, scoate
rea unor puternice laboratoare de fizică nucleară 
dincolo de hotarele planetei noastre. Premiul de o- 
noare al Academiei internationale de astronautică 
a fost decernat lui Mstislav Keldiș, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S.
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