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INTERVIUL ACORDAT
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
UNUI GRUP DE ZIARIȘTI ITALIENI

VIZITA TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI Așa cum s-a mai anunțat, recent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit un grup de ziariști italieni alcătuit din Giusseppe Boffa, de la 
ziarul „l’Unita", Franco Bertone, de la revista „Rinascita", Cesare Pillon, 
de la revista „Vie Nouve", Augusto Livi, de la ziarul „Paeșe Sera‘, și 
Sergio Mugnai, corespondentul ziarului „l’Unita" la București.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns la o serie de 
întrebări ale ziariștilor italieni. Redăm mai jos cuprinsul interviului.

DEJUN OFERIT
DEC.C.ALP.C.R.
SI CONSILIUL»
DE MINIȘTRI

Vineri la amiază. Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România au 

$• erit un dejun oficial în onoarea 
tovarășului Ciu En-lai, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, care, în 
fruntea delegației de partid și gu
vernamentale chineze, vizitează 
tara noastră.

La dejun au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Paul Niculescu-Mizil, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membri supleanti ai 
Comitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri.

Au luat parte membrii delega
ției de partid și guvernamentale 
chineze, precum și persoanele ofi
ciale chineze și române care înso
țesc pe înaltul oaspete în vizita 
în țara noastră.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ciu 
En-lai au rostit toasturi.

IWEREA CONVORBIRILOR INTRE DELEGAȚIILE 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNA Șl CHINEZA
Vineri dimineața, Ia sediul C.C. al P.C.R., au început 

convorbirile oficiale între delegațiile de partid și gu
vernamentale română și chineză.

Din delegația română fac parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, Emil Bodna
raș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, membru, 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Aurel Duma, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pekin.

Din delegația chineză fac parte tovarășii Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Co

munist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, Ciao I-min, membru supleant 
al C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Tzen Iun-ciuan, amba
sadorul Republicii Populare Chineze la București.

Din partea română la convorbiri au participat Andrei 
Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef adjunct de secție la C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Din partea chineză la convorbiri a participat Iu-tzan, 
directorul direcției Uniunii Sovietice și țărilor din 
Europa de Est din Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească.

în timpul convorbirilor oficiala Foto i Gh. Vlnțlll

ÎNTREBARE : Am făcut o călă
torie lungă în România și am putut 
aprecia marile sale realizări, de 
care poporul român poate fi mîn- 
dru. V-am ruga să ne împărtășiți 
din preocupările actuale ale parti
dului comunist pentru continuarea 
operei de construire a socialismului.

RĂSPUNS : Dv. ați vizitat cîteva 
din regiunile țării, v-ați întîlnit cu 
activul de partid și de stat, cu 
muncitori, țărani, intelectuali; ați 
putut lua cunoștință direct de mun
ca partidului și poporului nostru 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea.

în centrul preocupărilor actuale 
ale partidului nostru stă continu
area industrializării socialiste — 
sarcina principală trasată de Con
gresul aî IX-lea. Este prevăzut un 
ritm anual de dezvoltare a indus
triei de circa ll°/o. Punem accentul 
pe industria grea și îndeosebi pe 
industria constructoare de mașini, 
dar, în același timp, acordăm o 
atenție mai mare decît în trecut 
dezvoltării industriei bunurilor de 
consum. Creșterile prevăzute pen
tru agricultură în noul cincinal 
vor asigura satisfacerea cerințelor 
populației și un disponibil pentru 
export.

în primele cinci luni ale anului 
în industrie planul a fost realizat 
în proporție de 102,3%. Desigur 
sîntem abia la începutul cincina
lului, însă așa cum spunem noi ro
mânii, am pășit cu, dreptul; reiese 
că prevederile planului sînt realis
te, că avem toate condițiile pentru 
a le îndeplini.

în prezent lucrăm la definiti
varea planului cincinal care stabi
lește sarcinile concrete ale fiecărei 
ramuri și fiecărei întreprinderi pe 
întreaga perioadă a cincinalului și 
pentru fiecare an în parte. Fiecare 
întreprindere va avea un program 
clar de activitate, fiecare departa
ment va ști precis ce are de inves
tit și ce trebuie să realizeze. S-au 
stabilit în amănunțime profilul noi
lor întreprinderi ce se vor construi, 
amplasarea lor teritorială ; aceasta 
dă posibilitatea să se elaboreze din 
timp proiectele, să se asigure reali
zarea la timp a planului de inves
tiții. Planul este aproape gata ; ur
mează să fie dezbătut în plenara 
Comitetului Central și apoi supus 
Marii Adunări Naționale.

Acordăm o mare atenție îmbună
tățirii conducerii economiei. In ca
drul studiilor pe care le întreprin

dem în acest scop un loc important 
ocupă activitatea de planificare. 
Ne gîndim, de asemenea, să lărgim 
atribuțiile organizațiilor econo
mice, ale întreprinderilor, să pu
nem un accent mai mare pe cointe
resarea materială în creșterea can
titativă și calitativă a producției, 
cît și pe răspunderea materială a 
cadrelor de conducere din unitățile 
economice, îmbinînd mai bine aces
te laturi ale cointeresării materia
le. Ne gîndim să întărim mai mult 
răspunderea colectivă a cadrelor 
de conducere economice și tehnice 
care trebuie să poarte împreună 
răspunderea elaborării planurilor, 
a măsurilor tehnico-economice, cît 
și a realizării lor.

Așa cum se știe, noi am luat re
cent o serie de hotărîri pentru îm
bunătățirea conducerii și planifi
cării agriculturii. Am creat uniuni
le raionale, regionale și Uniunea 
națională a cooperativelor agricole 
de producție care asigură partici
parea mai activă a țărănimii la re
zolvarea problemelor agriculturii, 
la întreaga viață socială și politică 
a țării, contribuind totodată la ridi
carea pe un plan superior a alian
ței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, la dezvoltarea 
democrației socialiste. Cu toate că 
a trecut puțin tirnp de la crearea 
lor, se poate spune că uniunile coo
peratiste au fost primite cu satis
facție de țărănime și au început să 
dea rezultate bune.

în vederea aplicării directivelor 
Congresului al IX-lea am avut în 
ultimele luni cîteva consfătuiri pe 
țară cu lucrători din construcții, 
din comerț și din industria cons
tructoare de mașini, care au dez
bătut principalele sarcini ce revin 
ramurilor respective. Aceasta se 
înscrie în practica partidului nos
tru de a se consulta cu masele largi 
asupra principalelor măsuri econo
mice și politice, constituie o formă 
concretă de manifestare a demo
crației socialiste.

La începutul anului a fost creat 
Consiliul Național al Cercetării 
Științifice care, coordonînd în
treaga activitate științifică, are ro
lul de a asigura legarea mai strîn- 
să a cercetării de nevoile economi
ce, sociale și culturale ale țării. 
Oamenii de știință iau parte activă 
atît la definitivarea planului eco
nomic cît și la elaborarea progra
mului general al cercetării științi
fice. Putem spune că practic nu 
există om de știință, Inclusiv din 

intelectualitatea veche, care să 
nu-și aducă aportul la activitatea 
de construcție socialistă. De altfel, 
cei mai buni dintre ei sînt membri 
ai partidului nostru.

Această situație este caracteristi
că și pentru celelalte categorii de 
intelectuali — scriitori, pictori, 
compozitori ș.a. Desigur, am dori 
să avem poezii, romane, picturi și 
alte opere de artă mai multe și mai 
bune. Noi cerem oamenilor de litere 
și artă să-și pună talentul în slujba 
construcției socialiste, în slujba 
intereselor poporului și ale păcii, 
îi lăsăm însă pe ei să hotărască cum 
să scrie, cum să picteze, cum să 
compună, să găsească formele cele 
mai potrivite. Am avut cîteva întîl- 
niri și discuții cu creatorii de artă. 
Ne întîlnim cu ei nu pentru a le da 
indicații cum să scrie și ce să scrie, 
ci pentru a-i face să înțeleagă 
preocupările partidului și poporului 
nostru, pe care să încerce să le ex
prime fiecare după talentul și pri
ceperea sa.

Lucrăm, de asemenea, pe baza 
indicațiilor Congresului al IX-lea, 
pentru a aduce îmbunătățiri siste
mului de organizare și conținutu
lui învățămîntului. Recent, am 
luat măsura reînființării liceelor de 
specialitate — industriale, agrico
le, economice și altele.

O problemă căreia Congresul al 
IX-lea i-a acordat multă atenție 
este activitatea ideologică, precum 
și activitatea de elaborare a isto
riei partidului nostru. Știu că ați 

.fost la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., și de aceea nu voi intra 
în amănunte. Pornim în activita
tea ideologică de la studierea apro
fundată a fenomenelor sociale con
temporane, elaborînd politica noa
stră în raport cu schimbările care 
au loc în epoca în care trăim. Noi 
am adus critici serioase practicilor 
vechi potrivit cărora activitatea 
ideologică era legată de formule 
stereotipe, de citate, de ignorarea 
realității. Noi cerem oamenilor 
noștri de știință, propagandiștilor 
ca, pe baza concepției materialis
mului dialectic și istoric, să se stră
duiască să interpreteze just schim
bările care au loc în lume. în a- 
cest scop, socotim că este necesară 
dezbaterea largă a problemelor, 
schimbul de păreri, fără pretenția 
de a considera pe careva dețină
torul adevărului absolut, al ulti
mului cuvînt spus într-un domeniu 
sau altul al științei sociale.

Elaborarea istoriei partidului va 
fi făcută în acest spirit, pe baza 
studierii faptelor, așa cum s-au 
petrecut ele, a rolului claselor so
ciale, a forțelor politice, a poziției

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul rostit 
de tovarășul

Nicolae Ceaușescu
Adresîndu-se tovarășului Ciu En-lai, celorlalți oas

peți chinezi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: 
Am deosebita plăcere de a vă adresa dumneavoas
tră, distins sol al poporului frate chinez, celorlalți oas
peți din delegația de partid și guvernamentală, salutul 
cordial, tovărășesc al conducerii partidului și statului 
nostru, al tuturor comuniștilor și întregului popor 
român. .

In vizita pe care o faceți în Republica Socialistă 
România își găsesc expresie prietenia și relațiile fră
țești, de solidaritate internaționalistă dintre poporul 
român și poporul chinez, dintre partidele și țările 
noastre.

Oamenii muncii din România au urmărit cu pro
fundă simpatie lupta eroică, îndelungată a poporului 
chinez împotriva imperialismului, a reacțiunii interne, 
pentru eliberare națională și socială. Victoria, revolu
ției și proclamarea Republicii Populare Chineze au 
constituit un moment de cotitură în multimilenara 
istorie a Chinei, un factor de deosebită importanță în 
schimbarea raportului de forțe pe plan mondial în 
favoarea socialismului și mișcării de eliberare a po
poarelor, un eveniment de mare însemnătate al epocii 
noastre. Poporul român se bucură din inimă de remar
cabilele realizări dobîndite de poporul chinez sub 
încercata conducere a partidului său comunist, în dez
voltarea industriei, agriculturii, științei și tehnicii, în 
construcția socialismului, realizări ce demonstrează 
forța și energia creatoare a unui popor eliberat de ju
gul exploatării și asupririi. Este cunoscut rolul pe 
care-1 joacă Republica Populară Chineză, cu marile 
sale resurse materiale și umane, în viața internațională 
contemporană, în lupta împotriva imperialismului, 
pentru libertate, socialism și pace. Succesele Chinei 
populare, ale tuturor țărilor socialiste, sporesc conti
nuu uriașa forță a sistemului mondial socialist, înrîu- 
rirea pe care acesta o exercită asupra dezvoltării so
ciale contemporane.

Vizita dumneavoastră — a spus tovarășul Ceaușescu 
— are loc într-o perioadă cînd poporul român își con
sacră toate eforturile îndeplinirii hotărîrilor Congresu
lui al IX-lea al partidului, îndreptate spre continuarea 
operei de desăvîrșire a construcției socialismului, spre 
dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și cul
turii, întărirea patriei, înflorirea națiunii noastre so
cialiste. Sîntem bucuroși că veți avea prilejul de a 
cunoaște îndeaproape activitatea și preocupările par
tidului și poporului nostru.

între țările noastre s-au statornicit și se întăresc 
relații de colaborare tovărășească pe tărîm economic, 
politic, tehnico-științific, cultural ; se dezvoltă, de ase
menea, relațiile prietenești între cele două partide ale 
noastre, între organizațiile obștești, schimburile de 
delegații în diferite domenii de activitate. Vizita dum
neavoastră, convorbirile pe care le-am început astăzi 
vor aduce, fără îndoială, o contribuție importantă la 
dezvoltarea legăturilor multilaterale dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, în spiritul internaționalis
mului socialist, al respectării independenței și egali
tății în drepturi, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul rostit 
de tovarășul 
Ciu En-lai

Adresîndu-se tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, gazdelor, tovarășul 
Ciu En-lai a spus : Delegația noastră de partid și 
guvernamentală s-a bucurat la sosirea ei la București 
de o primire caldă din partea poporului român. Acum 
ați organizat pentru noi și această recepție atît de 
solemnă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit multe 
cuvinte calde și prietenești la adresa Partidului Co
munist Chinez, guvernului chinez și poporului chinez. 
Permiteți-mi ca, în numele Partidului Comunist Chi
nez, al guvernului chinez și al poporului chinez, să 
exprim Partidului Comunist Român frățesc, guvernu
lui român și poporului român mulțumiri cordiale.

Proletariatul român, sub conducerea detașamentu
lui său de avangardă. Partidul Comunist Român, 
unind întregul popor, a dus o luptă eroică îndelun
gată, iar în anul 1944 a înfăptuit cunoscuta insurecție 
armată de la 23 August, a răsturnat dominația reac
ționară a dușmanilor din interiorul țării și de peste ho
tare și a instaurat un stat nou al poporului, deschizînd 
o eră nouă în istoria României. După eliberare, po
porul român, învingînd prin luptă dîrză și muncă 
harnică tot felul de greutăți provenite din afară și 
din interiorul țării, a obținut realizări importante în 
transformarea și construcția socialistă. In prezent, 
luptați pentru înfăptuirea noului plan cincinal. Po
porul chinez felicită din inimă poporul frate român 
pentru succesele sale obținute în toate domeniile și 
este convins că poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, înaintînd pe calea socialis
mului, va putea obține cu siguranță succese noi și 
mai mari.

Partidul Comunist Român, guvernul și poporul ro
mân luptă împotriva politicii de agresiune și de război 
a imperialismului și au depus eforturi susținute pen
tru apărarea păcii în Europa și în lumea întreagă. 
Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român 
duc o luptă necontenită pentru apărarea independen
ței și suveranității României și pentru apărarea nor
melor relațiilor dintre partidele frățești și țările fră
țești. Puteți fi siguri că în această luptă dreaptă, 
poporul român se va bucura întotdeauna de sprijinul 
hotărît din partea poporului chinez.

In continuare, vorbitorul a arătat că poporul chinez, 
sub conducerea Partidului Comunist Chinez, ținînd 
sus marele steag roșu al gîndirii lui Mao Țze-dun, a 
obținut succese mărețe atît în revoluția socialistă, cît 
și în construcția socialistă. Țara noastră, a spus el, 
a intrat acum în perioada de construcție a celui de-al 
III-lea plan cincinal, un nou avînt de producție și de 
construcție se dezvoltă înainte sănătos.

Marele Lenin ne învață : „Trecerea de la capita
lism la comunism cuprinde o întreagă epocă istorică. 
Atîta timp cît această epocă nu s-a terminat, exploa
tatorii nutresc în mod inevitabil speranța restaurării, 
iar această speranță se transformă în încercări de 
restaurare". Experiența Chinei dovedește că această 
previziune a lui Lenin este întru totul justă.

(Continuare în pag. a III-a)

La uzinele
Tovarășul Giu En-lai, împreună 

cu tovarășul linii Bodnaraș, înso
țiți de persoane oficiale chineze și 
române, au vizitat în cursul după- 
amiezii de vineri uzinele „23 Au
gust" din Capitală.

In drum spre această mare uni
tate a industriei noastre construc
toare de mașini, este străbătută o 
veritabilă magistrală industrială și 
urbanistică în continuă înnoire 
de-a lungul căreia numeroși locui
tori ai Bucureștiului salută căl
duros pe oaspeți. La capătul ei se 
deschid ospitaliere porțile uzinelor 
„23 August" deasupra cărora stă 
înscrisă în limbile română și chi
neză urarea: „Bine ați venit 
scumpi oaspeți !“.

In întîmpinare au sosit ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Mihai Marinescu, colectivul de 
conducere al uzinelor, reprezen
tanți ai comitetului de partid, ai 
sindicatului, numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Tineri și ti
nere îi înconjoară cu căldură pe 
oaspeți, oferindu-le flori.

In sala de consiliu, directorul ge
neral al uzinei, ing. Petre Turcu, 
prezintă pe scurt istoricul între
prinderii care ilustrează în mod 
grăitor înfăptuirea politicii de in
dustrializare a țării promovată cu 
consecvență și fermitate de Parti
dul Comunist Român. Gazda su
bliniază că producția a crescut de 
cinci ori față de 1950. Marca uzi
nei este cunoscută și apreciată în 
țară prin varietatea produselor de 
utilaj greu pe care le livrează di
feritelor ramuri ale economiei na
ționale cît și în alte țări. în legă
tură cu perspectivele de dezvoltare 
ale întreprinderii se relatează că, 
potrivit Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, uzi
nele vor căpăta un nou profil co
respunzător cerințelor actuale ale 
economiei naționale. Ca urmare 
pînă în 1970 vor fi construite în 
cadrul acestui adevărat complex 
metalurgic o fabrică de frîne pen
tru locomotive și vagoane, două 
noi hale destinate producției de lo
comotive Diesel hidraulice, precum 
și fabrici de compresoare și de uti
laj complex. Principalele piese ne
cesare produselor fabricate în a- 
ceste noi unități vor fi livrate de 
uzină.

Tovarășul Ciu En-lai se intere
sează de unele aspecte ale proce
sului de producție, de numărul 
muncitorilor și de vîrsta lor medie, 
precum și de alte probleme privind

„23 Augustu din Capitală
dezvoltarea în continuare a uzi
nelor.

Expunerea directorului general 
este ilustrată apoi cu elemente con
crete în timpul vizitării unor sec
ții, care dau o imagine a întregii 
uzine unde se făuresc locomotive 
Diesel mecanice și hidraulice, mo
toare Diesel de diferite tipuri, fa
brici complete de ciment, utilaje 
moderne pentru industria chimică 
și siderurgică. Tovarășul Ciu En- 
lai se oprește deseori în fața unor 
mari agregate, urmărește modul lor 
de funcționare, strînge cu căldură 
mîna a numeroși muncitori.

In secția unde se prelucrează 
piese pentru utilaje complexe de 
înaltă tehnicitate oaspeții privesc 
uriașul Carusel ce poate prelucra 
piese de dimensiuni pînă la 6 m, 
una din creațiile tehnice îndrăznețe 
ale colectivului uzinei. Alte po
pasuri se fac în fața unor agregate 
din componența morilor de ciment, 
care se exportă de mai mulți ani și 
în Republica Populară Chineză. 
Sînt prezentate în continuare o di
versitate de mașini-unelte româ
nești de înaltă tehnicitate cu care 
este înzestrată uzina. Se trece apoi 
în secția unde se produc motoare 
Diesel între 120—1 250 CP. Oaspeții 
examinează un grup motor de 700

I SARCINI NOI IN PRODUCȚIA 
I DE MAȘINI AGRICOLE 
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î a intonat imnurile de | 
Republicii Socialiste Ro- I 
R.pniihlirii PnnnloțA Chî- ® 

neze. ‘ I
După depunerea coroanei de flori, I 

întreaga asistență a păstrat un ■ 
moment de reculegere.

în rotonda monumentului, tova- I 
rășul Ciu En-lai și persoanele care 
îl însoțesc s-au oprit în fața crip- i 
telor lui Gheorghe Gheorghiu-Dej | 
și dr. Petru Groza.

Solemnitatea a luat sfîrșit prin I 
defilarea gărzii de onoare. ■ .

(Agerpres). H I

CP gata de a fi expediat industriei 
petroliere.

Drumul oaspeților prin uzină este 
marcat pretutindeni de calde salu
turi din partea muncitorilor. La 
plecare, tovarășul Ciu En-lai feli
cită pe constructorii de mașini și 
semnează următoarele în cartea de 
onoare a uzinei: „Fabrica dv. ne-a 
lăsat o impresie profundă. Prin 
munca dv. deosebită aduceți o con
tribuție importantă la opera 
de construcție a socialismului 
în România. Dv. sînteți demni de 
denumirea de „23 August" care are 
o glorioasă și istorică însemnătate. 
Noi vă urăm din inimă ca să obți
neți succese noi și mai mari în în
făptuirea noului plan cincinal".

Luîndu-și rămas bun de la oas
peți, numeroși muncitori îi salută 
cordial.

în drum spre reședință, coloana 
mașinilor oficiale străbate cîteva 
cartiere noi ale Capitalei care o- 
glindesc procesul de transformare 
continuă a Bucureștiului. De-a lun
gul întregului traseu, de pe trotu
are ca și din balcoanele noilor 
blocuri, bucureștenii aclamă cu căl
dură pe oaspeți, exprimînd senti
mentele prietenești ale poporului 
român față de poporul chinez.

Asimilarea
SI

diversificarea

Depunerea
unei coroane de flori

Vineri dimineața, tovarășul Ciu 
En-lai, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chine
ze, însoțit de membrii delegației de 
partid și guvernamentale chineze, 
a depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

împreună cu oaspeții, la monu
ment au sosit tovarășii Emil Bod
naraș, Dumitru Lazăr, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Aurel Duma, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Chineză.

Se aflau prezenți tovarășii Iosif 
Banc, Vasile Patilineț, membri ai 
C.C. al P.C.R., reprezentanți al

ai 
Și

unor instituții centrale de stat, 
Comitetului orășenesc de partid 
ai Sfatului popular al orașului 
București, generali și ofițeri su
periori, numeroși locuitori ai Ca
pitalei.

în fața monumentului, garda de 
onoare a prezentat onorul.

Fanfara a intonat imnurile de 
stat ale l 
mânia și Republicii Populare Chi
neze.

Dezvoltarea producției întreprin
derilor noastre socialiste are un ca
racter continuu ascendent atît sub 
aspect cantitativ, cît și calitativ. 
Nici uzina „Tractorul" din Brașov 
nu a făcut excepție de la această 
regulă. Producția de tractoare a 
sporit continuu și a mers mînă în 
mînă cu perfecționarea și moder
nizarea lor, potrivit nevoilor eco
nomiei și stadiului atins în fabri
cația de tractoare pe plan mondial. 
Cele două etape ale diversificării 
producției — pe de o parte, crea
rea. a_ noi tipuri de tractoare care 
derivă din tipul de bază și a unor 
noi, tipuri total diferite, iar pe de 
altă parte, fabricarea propriu-zisă, 
în serie, a noilor modele de trac
toare — s-au întretăiat, s-au su
prapus, micșorîndu-se aproape la 
jumătate perioada de asimilare și 
de fabricație curentă a noilor trac
toare.

în ultimii ani, paralel cu diver
sificarea familiei lui U-650, colec
tivul nostru și-a concentrat aten
ția spre fabricarea unor noi tipuri 
de tractoare total diferite.

înfăptuirea amplului program de 
dezvoltare a agriculturii în actua
lul cincinal pune în fața colectivu
lui uzinei noastre sarcini deosebit 
de mari. După cum s-a subliniat 
la Consfătuirea pe țară a lucrăto
rilor din industria construcțiilor 
de mașini, în această perioadă vor 
fi asimilate în fabricație noi tipuri 
de tractoare. Asigurînd un număr 
sporit și variat de tractoare, de 
înalț nivel tehnic, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii noștri își vor

Ing. Vasile SECHEL 
director tehnic 
al uzinei „Tractorul" Brașov

r
(Continuare în pag. a V-a)
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Adevărata 
„diplomă a 
demnității" 

femeii
Rodica FLOREA

„Ideea, ea ?i lupta $i 
pîinea-i tot femeie", oma
gia Tudor Arghezi dSrui- 
rea, aptitudinile, curajul și 
entuziasmul celor ignorate 
și înrobite ani, secole, mi
lenii. Revoluția socialistă 
i-a redat femeii conștiința 
condiției ei umane, a de- 
prins-o cu o realitate la 
care a aspirat întotdeauna, 
aceea că este și om întreg, 
cu posibilități, drepturi și 
datorii egale în importan
tă cu ale celui căruia o- 
rînduirea firii i-a sorocit 
să-i fie pereche.

Astăzi, în tara noastră 
femeile își aduc contribu
ția la eforturile constructi
ve ale poporului nostru, ca 
muncitoare în uzină, pro
fesoare universitare, de
putate în Marea Adunare 
Națională, tehniciene, me
dici, educatoare, inginere, 

l cooperatoare, ziariste, ar
hitecte, magistrate, activis
te pe tărîm politic și cul
tural etc. Femeii nu-i mai

este refuzat și negat efor
tul substantial în treburile 
de stat. „Dama voalată" a 
rămas o grotescă figură de 
panopticum, după cum a- 
parfin trecutului istoriile 
cu femei celebre care con
duceau din umbra tronu
rilor destinele popoarelor.

Toate drumurile sint 
deschise, toate împlinirile 
posibile, dar oare înțele
gem întotdeauna pe de
plin semnificația multi
laterală și înalt-etică a a- 
cestei eliberări ? N-am ră
mas încă, unele dintre noi, 
poate fără s-o știm, tribu
tare unor mentalități vechi 
care, inoculate în doze in
sesizabile afectează sufle
tește ? Mîndria și bucuria 
— legitime — pentru în
făptuirile cotidiene, pen
tru capacitățile feminine 
eliberate către realizări 
multiple, tind să cunoască 
uneori un revers perni
cios : desconsiderarea ace-

lora dintre semenele noas
tre care au rămas — tem
porar sau definitiv — „cas
nice". Exista un vechi 
tip de discriminări între 
femeia „din cîmpul mun
cii" și cea de la „coada 
cratitei", între femeia cu 
salariu șf cea fără.

Sînt femei care traduc 
autonomia socială exclu
siv prin ideea de salariu. 
E drept că această ati
tudine este deseori rezul
tatul unei mentalități mas
culine condamnabile. Mai 
sînt încă destui bărbați 
care-și împing soțiile în 
hățișurile unor demorali
zante complexe de inferio
ritate, manifestînd o vădită 
depreciere fată de munca 
din gospodărie, pe care 
o socotesc sinonimă cu 
trîndăvia ori cu distracția 
perpetuă în fața televizo
rului și a aparatului de 
radio.

Nu tofi înțeleg seriozita
tea și dificultatea profesiu
nii de soție și de mamă, 
de educatoare care și-a 
luat pe umeri sarcina no
bilă și plină de răspunde
re a formării unor viitori 
cetățeni ai patriei. Nu toti 
prețuiesc cum se cuvine 
arfa inegalabilă de a trans, 
forma o casă oarecare în- 
tr-un cămin cald, armo
nios, odihnitor. Nu toți în
țeleg că, în cazul femeii, 
autonomia socială înseam
nă împlinirea datoriilor, cu 
conștiința că n-ai făcut nici 
un rabat obligațiilor asu
mate, înseamnă auto-exi- 
gentă, străduința de a te 
forma, de a crește din 
punct de vedere sufletesc 
și intelectual pentru a-i fi 
soțului un ajutor, un sfet
nic, un prieten, un egal.

în trecut, multi i-au in
terzis femeii dezvoltarea 
unor aptitudini reale, so- 
cotind-g capabilă doar să 
scuture praful și să spele 
rufele. Mai sînt și astăzi 
unii care îi recunosc ega
litatea numai condiționat: 
„ai servici și salariu, sîn- 
tem egali!".

Prin autonomia socială, 
unele femei au înțeles 
doar lichidarea dependen

tei materiale față de băr
bat. Ele își măsoară valoa
rea și importanta persona
lității lor după suma pe 
care o primesc ca salariu. 
Proclamarea ostentativă și 
repetată a capacității de 
a-și organiza și cîștiga sin
gure existenta, reclamarea 
uneori a unui regim bă
nesc separat sînt z fapte 
care alterează treptat cli
matul normal dintr-o căs
nicie. Absolutizarea aces
tui factor material poate 
duce chiar la surparea edi
ficiului familial. Nu o dată 
disensiunile se agravează, 
fiecare din cei doi soți în- 
cercînd să-și impună punc
tul de vedere, să rămînă 
„cel mai tare", să triumfe. 
Triumful e însă deseori 
jalnic și se numește divorț.

Autonomia socială nu ne 
scutește pe noi, femeile, de 
feminitate, de acea străda
nie continuă și delicată de 
a închega atmosfera unei 
intimități familiale bazate 
pe unitate de concepții și 
visuri, pe colaborare de
plină în construcția viito
rului, în cimentarea fami
liei.

Bărbatul ne este egal, și 
e bine să combatem mij
loacele prin care el încear
că uneori, conștient sau 
nu, să se manifeste altfel, 
dar fără bruschețe și 
cu mult tact. Drepturile 
cîștigate să nu fie arborat? 
ca un drapel războinic. Fe
meia are cuvînt egal cu al 
bărbatului ei în educarea 
copiilor, în administrarea 
gospodăriei, dar trebuie să 
rămînă femeie. Demnitatea 
și sentimentul egalității cu 
bărbatul nu trebuie, cred, 
să se traducă prin glacia- 
litate, infatuări și insisten
te excesive asupra punc
telor nevralgice.

Autonomia socială des
chide, înaintea noastră, a 
femeilor, noi porți către 
viitor în propria noastră 
familie, și în societate. 
Fiecare posedă o diplomă 
a demnității în alb, pe 
care trebuie să o comple
teze prin felul propriu în 
care învață să gîndească, 
să creeze și să trăiască.

Virgil Bîgu a medic, are 31 de ani și lucrează în orașul Galați. 
Deși tînăr, experiența lui în practica medicală e destul de bogală. 
Contactul nemijlocit cu oamenii, cu „pacienții" — cum îi denumește 
profesional, activitatea desfășurată în diferite colective de lucră
tori din domeniul sanitar i-au permis unele observații interesante 
referitoare la etica medicului, la rolul social al acestuia în viața 
contemporană.

H
— Pînă nu de mult — precizea

ză Virgil Bîgu — am fost medic 
de țară. Primii ani de practică — 
stagieratul — au însemnat pentru 
mine o a doua facultate...

— Cum apreciați circumscripția 
sanitară ca etapă pentru afirmarea 
tînărului medic ?

— Eu aș numi-o etapă de for
mare. în medicină nu te afirmi 
cu una, cu două. Chiar dacă e tobă 
de carte, absolventul venit de pe 
băncile facultății are nevoie de 
contactul direct cu oamenii, cu 
mediul social respectiv, cu condi
țiile concrete de viață ale pacien- 
ților săi. Fiindcă, dincolo de un 
simplu tămăduitor de boli, medicul 
este, în primul rînd, un organiza
tor de sănătate.

— Orice profesie are un caracter 
obștesc.

— De acord ! Dar medicina are, 
mi se pare, o noblețe aparte, ea 
slujește tuturor. Or, ca să-i slujești 
pe oameni, trebuie să fii tu însuți 
la înălțimea lor: cinstit, altruist, 
să ai un caracter integru. Lucrul 
acesta l-am învățat la Greci, o co
mună din raionul Măcin. Eram pe 
atunci un recrut în armata lui Es- 
culap, abia obținusem licența. 
Plin de entuziasm, dornic de afir
mare, dar lipsit de experiență și 
timorat de necunoscut. îmi amin

Excursii

la sfirșit de săptămină
• in programul de ex

cursii oferii turiștilor la 
capătul acestei săptă- 
mfni, Agenția O.N.T.- 
București a Înscris, la 
loc de frunte, litoralul. 
Azi după amiază, sule 
de bucureșteni pleacă — 
cu acceleratul 803 — tn- 
tr-o excursie de o zi șt 
jumătate pe litoral, la 
Mamaia, cu cazare tn 
corturi. Brașovenii vor 
pleca la sffrșltul săpfă- 
mlnii la Eforie-sud, iar 
turiștii din Brăila — la 
Mamaia.

• Valea Prahovei este 
și la sftrșitul acestei 
săptămtni un plăcut loc 
de tntilnire pentru mit 
de turiști din toate col
turile tării. Turiști din 
București poposesc la 
cabanele din zona Văii 
Prahovei; cei din Bra
șov. Iași și Galați fac o 
călătorie cu autocarele 
de-a lungul acestor 
locuri.

• Agenția O.N.T. din 
Bacău, organizează 1B 
excursii, dintre care 4 pe 
litoral, tar restul pe di
verse Itinerarll: Valea 
Oltului, Valea Prahovei, 
prin Capitală sau la 
monumentele de arid

veche din nordul Moldo
vei. 600 din cei aproape 
1 400 de turiști din Ba
cău sint elevi.

• Hidrocentrala „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ de pe 
Argeș primește și la fi
nele săptămtnii vizitatori 
din toate coifurile fării. 
In cadrul unei excursii 
de o zl (plecarea dumi
nică dimineața la ora 6), 
bucureșteni! vor putea 
vizita acest nou obiectiv 
industrial al fării, pre
cum și orașul Pitești și 
mlnăstirea Curtea de Ar
geș. Excursii la hidrocen
trala amintită sint orga
nizate, de asemenea, 
pentru turiștii din Bra
șov și Ploiești, ca și pen
tru cei aflat! la odihnă In 
stafiunea Călimăneștl.

• N-au fost uitafl nici 
Iubitorii itlneririllor du
nărene. Turiști din Ti
mișoara și Cluj fac o că
lătorie pe ruta Hercula- 
ne—Orșova—Ada Kaleh 
și, respectiv, pe ruta 
Cluj — Ada Kaleh — 
Turnu Severin, iar oa
menii muncit aflafl la 
odihnă pe litoral — o 
plăcută incursiune In 
Delta Dunării.

Spre Cheile Bicazului...

tesc, de pildă, pînă la amănunt, 
întîiul drum făcut pe crestele bă- 
trînilor Hercinici. la carierele de 
piatră. Muncitorii m-au întîmpi- 
nat prietenește. M-au ospătat, au 
cerut să le spun tot ce vreau să 
fac, hotărîți să mă ajute într-un 
cuvînt, m-am simțit cum nu se 
poate mai bine. La p’ecare. i-am 
rugat să mă caute la dispensar ori 
de cite ori vor avea nevoie. Acolo 
am cunoscut un adevărat mozaic 
social de caractere și biografii. Pe 
Nicu Pașcheianu, care m-a inițiat 
în tainele meseriei de cioplitor în 
piatră, pe Osia Pastercici. care a 
dus în spate, circa 30 de kilometri, 
un muncitor, depunîndu-1 pe masa 
de consultație, la dispensar. „Ia 
vezi, doctore, băiatul ăsta o să mai 
trăiască ?“ A trăit, într-adevăr, 
datorită vînjosului Pastercici... Da
că mă gîndesc bine, acolo sus, pe 
culmea Hercinicilor, a început for
marea mea nu numai ca medic, ci 
și ca viitor comunist.

■
— Cunosc o tînără doctoriță 

care, deși fusese repartizată. în Ca
pitală, a preferat să se stabilească, 
într-un sat din Deltă. Romantism ? 
Pasiune ?

— în medicină, sacrificiul, dă
ruirea de sine, au fost întotdeauna 
un ideal, consfințit și de jurămîn- 
tul lui .Hippocrate, atins de mulți, 
mai ales astăzi, la noi, cînd etica 
acționează pe un teren fertil. Cu 
ani în urmă, venind la Cerna, am 
întîlnit o colegă, Angela Teodo- 
rescu. Zăcea în pat, bolnavă de 
gripă, cu 40 de grade. „Ce cauți 
aici ? m-a întîmpinat agresiv. N-ai 
găsit o comună ca lumea ? Aici, 
vîntul bate 12 ore din 24. O să te 
ia dracu’, ai să vezi" ! Mai apoi, 
am avut prilejul s-o cunosc bine. 
Alerga toată ziua de la o casă la 
alta, consulta bolnavii, îi muștru- 
luia dacă nu-i respectau indicațiile. 
Autoritatea, puterea ei de muncă 
m-au impresionat. Am întrebat-o : 
„De ce nu ceri transferul în altă 
parte ?“ S-a uitat la mine contra
riată.

— Ce o determina să rămînă ?
— E greu de explicat. Medicul 

nu mai este un intelectual izolat, 
rupt de lume, condamnat să se 
lupte singur, neputincios, cu igno
ranța. Oamenii îi înțeleg rostul, îl 
cheamă să participe la viața so
cială. între ei și medicul care le 
veghează sănătatea există o comu
nicare permanentă, o reciprocitate 
de interese. în regiunea noastră, 
de pildă, muncesc peste 8 700 de 
cadre medicale. Majoritatea lu

crează la sate. Sigur că nu toți me
dicii au condițiile optime de acti
vitate. sînt încă greutăți pe care ei 
trebuie să le învingă. Ceea ce aș 
vrea însă să subliniez este faptul 
că rețeaua medico-sanitară se dez
voltă considerabil „condițiile vi
trege" rămîn tot mai mult de do
meniul trecutului.

■
— Prin specificul profesiei sale, 

medicul e aproape de inima omu
lui. El este și un sfătuitor moral, 
calitate de loc neglijabilă din 
punct de vedere social...

— Investigarea conștiinței omu
lui e o muncă nenormată și fără 
drept de pensionare. Medicul în- 
tîlnește zilnic structuri și carac
tere diferite. în fața bolii, nevoia 
de destăinuire, de sprijin, de aju
tor .— în prezența încrederii tota
le — e caracteristic umană. Oa
menii au adeseori „micile lor tai
ne". care nu o dată se dovedesc 
mari piedici în viată, generate de 
boli psihice sau fizice, de situații 
complexe : imposibilitatea trecă
toare de a se adapta, conflicte 
nerezolvate etc. Obținînd aceste 
„mărturisiri medicale", medicul 
parcurge profunde intimități uma
ne, poate mai mult ca oricine să 
stimuleze forțele morale nefolosite, 
să le îndrume spre modelarea per
sonalității individului, să-i redea 
încrederea, pentru o mai bună in
tegrare în societate. Această mun
că reprezintă un ideal pentru me
dic și coincide, de fapt, cu idealul 
social spre care tindem cu toții. 
Făcînd parte din corpul activ al 
comunei, medicul — lucrătorul sa
nitar în general — este sprijinit 
permanent, în toate acțiunile sa
le, de sfatul popular, de conduce
rile cooperativelor agricole de pro
ducție, de organizațiile de partid 
ale acestora. Cu alte cuvinte, acti
vitatea sa capătă o semnificație 
socială largă, devine o preocupare 
a tuturor.

Cunoașterea unor oameni integri, 
contactul cu ideile înaintate m-au 
influențat în formarea trăsăturilor 
personalității mele, a concepțiilor, 
în cadrul policlinicii din Galați, 
am avut o inițiativă personală : 
depistarea stărilor precanceroase 
în zona gastro-duodenală, cu care 
prilej am consultat cîteva mii de 
pacienți. Găseam că e de datoria 
mea să ajut cercetările medicale 
în acest domeniu. Ulterior, această 
acțiune s-a extins și în alte loca
lități din țară. Bineînțeles, m-am 
bucurat de aprecieri, am fost sti
mulat. Totuși, nici azi n-aș putea 
explica adevăratele modificări pe
trecute în mine. Știu doar că am 
căpătat mai multă încredere în po
sibilitățile mele, că am întrezărit 
saltul calitativ necesar, chiar dacă 
am parcurs un drum obișnuit. 
Sîntem de acord cu toții că cel 
mai sever judecător se găsește în 
noi.

Manole AUNEANU

CURIOZITĂȚI COMERCIALE
*

Două decenii de activitate 
a aviației utilitare

1

Avionul care zboară 
la mică înălțime deasu
pra lanurilor sau pădu
rilor, lăsînd in urmă un 
nor de pulbere alburie 
sau gălbuie, a devenit 
un fapt obișnuit. Agri
cultura, silvicultura, 
prospecțiunile geologice, 
cercetările științifice fac 
tot mai des apel la ser
viciile avionetelor puțin 
pretențioase, dar capa
bile să decoleze și să a- 
terizeze pe terenuri de 
mici dimensiuni. Aviația 
utilitară, de la a cărei 
inființare se împlinesc 
20 de ani, a luat parte 
la lichidarea focarelor 
de lăcuste și a celor de 
țințari, combaterea dife- 
riților dăunători ai cul
turilor de cereale, car
tofi și sfeclă de zahăr, 
ai pădurilor și pepinie
relor. Importante canti
tăți de îngrășăminte 
chimice sint împrăștiate 
pe ogoare cu ajutorul 
aviației utilitare. In a- 
nul 1965 pilofii din avia

ția utilitară au efectuat 
19 500 ore de zbor în 
cursul cărora, au prăfuit 
și stropit o suprafață de 
58 000 hectare. Piloții 
Teodor Cioargă, Vasile 
Petrilă, Gh. Bucur, N. 
Mîndru, pilotul de eli
copter Const. Ștefănes- 
cu și alții au devenit a- 
jutoare de nădejde ale 
specialiștilor din agri
cultură, silvicultură etc.

Aviația utilitară este 
solicitată în tot mai 
multe domenii: în de
pistarea bancurilor de 
pești din Marea Neagră, 
în transportul rapid al 
diferitelor substanțe ne
cesare în medicina vete
rinară etc.

în anii ce urmea
ză, prin dotarea cu noi 
tipuri de avioane de 
construcție românească, 
suprafața de terenuri a- 
gricole și păduri trata
te din avion se va ridi
ca la peste 1 milion ha.

R. S.

La numai 30 de kilometri 
de Cluj, în Busul Someșului 
Mare, prin părțile Năsăudu- 
lui, trăiește o lume cu o în
fățișare deosebit de origi
nală. Oprim în comuna Sal
va, așezare ou aproape 
5000 de locuitori. Aici, tineri 
și bătrîni păstrează tradi
ționala cămașă lungă, piep
tarul înflorat, pălăria lată 
cu păun, iar femeile — zo
diile în culori vii și năfra
mele cu cusături. La maga
zinul universal — mărfuri 
destule, între care țesături 
de bumbac și mătase, stofe 
pe gustul oamenilor. Nu lip
sesc nici pieptarele cu 
ciucuri și basmalele înflo
rate lucrate la Năsăud, chi
mirele brodate la Sîngeorz, 
nici sculurile de mătase în 
diferite culori și mărgelele 
pentru broderii. Oamenii 
poartă pălării negre cu bo
ruri late și tari, pentru 
„păun*. La magazin se pri
mesc însă numai pălării 
orășenești.

De asemenea, cetățenii din 
Salva, Nimigea, îlva ne-au 
rugat să sugerăm tovarăși
lor de la Uniunea coopera
tivelor de consum din ra
ioanele Năsăud și Bistrița 
deschiderea unor ateliere 
pentru valorificarea cusătu
rilor de artă populară, pen
tru confecționarea covoare- 
lor specifice acestei părți a 
țării. Alții au solicitat să se 
asigure procurarea unor 
pene de păun.

Pe Valea Someșului Mic, 
în raionul Gherla, portul 
sătenilor este puternic in
fluențat de moda orășe
nească. Dar — ca o insulă 
— comuna Sic, cu o popu
lație de aproximativ 6 000 
de locuitori, face notă dis
tinctă. Femeile poartă ro
chii roșii cu imprimeuri ne
gre discrete, năframe negre 
cu margini roșii, iar barba-

în magazine si teșii
I

ții veste albastre cu nasturi 
de metal și pălării mici de 
paie, teșite. Am fost infor
mați că Sicaniî sînt in stare 
să bată chiar sute de kilo
metri numai să găsească 
stofa de care au nevoie, 
pentru ca portul să rămînă 
nealterat.

Ne-am închipuit că în a- 
ceastă comună există un 
magazin universal plin cu 
stămburi roșii și negre, cu 
stofe albastre pentru veste, 
cu nasturi și mărgele. Din 
păcate, n-am găsit nimic 
din toate acestea, deși raf
turile erau pline cu altfel 
de țesături.

Că la Uniunea raională 
a cooperativelor de con
sum nu se ține seama de 
specificul și gustul cetățe
nilor ne-am convins vizitînd 
și alte cooperative. De pil
dă, la Iclod, ca și în alte 
părți, am găsit stămburi în 
culorile solicitate la Sic. 
„Cine le cumpără”? — i-am 
întrebat pe gestionari. „Vin 
sicancele și iau tot ce le 
place". Dar de ce să vină 
sicancele aici și de ce nu 
se duc aceste mărfuri la 
magazinul lor din comună?

Am vizitat și cîteva coo
perative de consum de pe 
Valea Năsăudului, pînă sus 
către Ciucea, ca și unele 
de pe Valea Almașului 
Prin aceste locuri, pieselor 
de îmbrăcăminte tradițio
nale li s-au adăugat cele 
orășenești, dar cerințele au 
totuși un specific de care

nu se prea ține seama. Din 
discuțiile pe care le-am a- 
vut cu cetățenii, ca și cu 
vinzătorii din magazine, a 
reieșit limpede că reparti
zarea mărfurilor pe unități 
se face deseori la întîm- 
plare, că unele comenzi nu 
se onorează deși mărfurile 
respective se găsesc in de-

torcîndu-ne la Cluj, am re
petat întrebarea celor de la 
fabrică Tovarășa ing. 
Ileana Savu, șefa atelieru
lui de creație, ne-a arătat 
o colecție de basmale în 
diferite culori, dar nici una 
nu se potrivea cu gustul 
celor de pe Valea Almașu
lui.

Notații dintr-o călătorie 
pe Valea Someșului, 
a Năsăudului și Almașului

pozite, că există prea pu
țină grijă — iar control și 
mai puțin — pentru mulțu
mirea cumpărătorilor. Este 
mai mult decît nefiresc ca 
în zone întinse ale regiunii, 
de exemplu, magazinele 
sătești să nu poată pune la 
dispoziția cetățenilor pălă
rii de paie, mărgele și ațe 
colorate sau alte produse 
simple, între care și bas
malele.

De altfel, cu basmalele e 
o întreagă poveste. „De ce 
creatorii fabricii „România 
Muncitoare" din Cluj nu vin 
pe la noi să vadă ce 
basmale ne plac' — am 
fost întrebați la Ahnașu. în-

— De unde ați luat mo
delul? ■— ne-am interesat.

— Din reviste, din docu
mentare.

— Și unde v-ați docu
mentat ?

— în regiunea Argeș. A- 
colo ne-a repartizat direc
ția noastră generală, iar 
creatorii de la alte fabrici, 
din părțile acelea, au venit 
în regiunea noastră.

Ciudată repartizare : la 
Cluj se fabrică basmale 
specifice Ardealului, dar 
documentarea se face în 
Argeș 1 Mai este atunci de 
mirare că produsele nu se 
potrivesc gusturilor locale?

în încheierea raidului 
nostru am avut o discuție 
la Uniunea regională a 
cooperativelor de consum, 
cu tov. Vasile Botoș, vice
președinte, și cu alți lucră
tori de aici Trecînd peste 
unele greutăți ivite din re
lațiile cu întreprinderile 
producătoare care nu res
pectă întotdeauna comen
zile, trebuie spus că stocu
rile de mărfuri existente în 
întreprinderile comerciale 
interraionale nu sînt repar
tizate judicios, în funcție de 
zonele etnografice și de ce
rințele reale. Deși în ultimii 
ani au luat ființă în unele 
comune mari ateliere pen
tru cojoace, chimire etc, nu 
este suficient stimulată și 
organizarea cusătoriilor și 
broderiilor, țesătoriilor de 
covoare cu caracter local 
etc.

Este limpede că nici coo
perația de consum, nici cea 
meșteșugărească nu au fă
cut toț ce trebuie pentru a 
răspunde cerințelor popu
lației sătești. Iată o proble
mă care poate fi rezolvată 
numai printr-o mai bună 
organizare a activității, 
printr-o preocupare mai 
susținută față de aspecte 
esențiale, printr-un control 
mai exigent, de la care nu 
pot absenta nici organele 
locale de partid.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

E
xists numeroase dispu
te de opinii retcrifoare 
la ținuta litoralului. Ceea 
ce trebuie să caracte
rizeze litoralul nostru 

este, după părerea unora din
tre gospodari, liniștea, decența, 
ponderea, într-un cuvînt nimic 
strident. Răstălmăcită, această 
opinie generează însă monoto
nie. Să luăm de pildă reclama 
pe litoral : ea se reduce, de 
fapt, la panouri : panourile 
egale, dispuse la distanțe egale, 
de-a lungul șoselei, de o parte 
și de alta a drumului ce unește 
Mamaia cu Mangalia.

Ce sînt ele, care era rostul 
lor ?

Să ne amintim. Cînd s-au 
construit primele blocuri la Ma
maia, rămînea între foarte noul 
complex arhifectonic modern 
și capătul Constanței o mare 
zonă deschisă, nesistematizată. 
Era o necesitate estetică de 
prim ordin găsirea unei soluții 
de acoperire a acestor terenuri 
inestetice. S-au comandat a- 
tunci unor graficieni de talent 
multe panouri de dimensiuni e- 
gale, pe plăci aglomerate, și ca
re, plasate in intervalul dintre

GRAFICA
PUBLICITARA 
intr-o 
mare zonă 
turistică
Constanfa și noua Mamaia, 
creau un ritm vertical din re
petarea la distanțe mici a a- 
cestor dreptunghiuri colorate, 
foarte ingenioase ; nu numai că 
ele mascau perfect porfiunea 
respectivă, dar deveneau și un 
centru de interes vizual. Pe 
aceste panouri se popularizau 
bogățiile Dobrogei, frumusețile 

-j reclamă pentru 
unor întreprinderi 

baruri, hoteluri 
bine meritată a 
panouri de mult bun 
i răspîndif fulgerător.

fării, se făcea 
produsele 
locale, 
Faima 
cesfor | 
gust s-a 
S-a creat un adevărat trust de 
panouri „gen Mamaia", care 
s-au răspîndif destul de repede 
pe fot litoralul. Și au intrat în 
tradiție. Respectiva porțiune ne
cesar de mascat nu mai există 
demult. Vechile panouri, din 
plăci prefabricate, n-au rezista' 
climei. Dar au fost înlocuite cu 
altele, din tablă, care se inno-^ 
iese anual și metodic, perpe- 
tuînd forme mereu mai degra
date ale graficii. Anul trecut e- 
rau atît de multe, îneît s-a se
sizat chiar Comitetul de cultură 
și arfă al regiunii Dobrogea și, 
împreună cu D.S.A.P.C., au ho- 
fărîf împuținarea numărului lor. 
Salutară inițiativă 1 Dar nu de
plină. Persistă în număr mare 
reclame C.E.C., Lofo-pronosport, 
pentru obiecte de plajă, cărți 
etc., cărora le lipsește uneori 
cu desăvîrșire ținuta grafică și, 
de multe ori, însăși rostul plan
tării.

Utilitatea inițială a acestor pa
nouri ar putea fi ușor convertită 
în : panouri-ghid, indicatoare de 
direcție, mici surprize vizuale 
despre produse specific dobro
gene (și ele nu se rezumă numai 
ia sticla de Murfatlar), sugestii de 
floră și faună, specialități culi
nare, produse folclorice inedite, 
indicarea exactă — cu adresă, 
prezentare sumară de conținut și 
a orelor de vizitare — a mu
zeelor, recomandări speciale etc. 
Și litoralul conține locuri sufi
ciente, demne de a fi relevate 
de aceste reclame, în moduri 
mult mai diverse și mai origi
nale. Această activitate ar tre
bui coordonată de un singur for 
și avizată de un consiliu artistic 
din care să facă parte neapărat 
graficieni.

Firește, reclamele luminoa
se, cele existente și cele 
proiectate, sînt de cel mai mare 
interes; dar și numai frumusețea 
semnelor de circulație sau a 
semnelor internaționale turistice 
ar fi suficient pentru „personali
zarea* șoselelor.

Poale că n-ar fi chiar alît de 
greu ca la începutul fiecărui se
zon sa se alcătuiască o echipă 
care să se deplaseze în toate 
stațiunile da pe litoral și să le 
facă toaleta operativ.

S-ar putea organiza chiar un 
concurs de ingeniozitate pentțu 
găsirea celor mai simple și uti
le forme de reclamă, pentru su
gestii de materiale sau forme 
specifice. Un asemenea concurs 
ar stîrni, prin însăși tema sa, in
teresul unui mare număr de gra
ficieni.. Realizarea practică a 
panourilor^ n-ar dura mai mult 
de o lună de zile, iar fonduri
le alocate ar fi mult mai mici 
decît cei 800 000 de lei prevă- 
zuți anual pentru asigurarea re- 
clamei pe litoral. Ideile nu vin 
niciodată singure, și, mai ales, 
nu~ se nasc din inerție.

în încheiere, aș menționa o 
frumoasă reușită publicitară a 
constănțenilor: afișul Muzeului 
regional de arfă — de o mare 
simplitate, odihnitor și eleqant, 
Dar ce păcat că îi lipsesc* uti
lele indicații de amplasare a mu
zeului și explicația în mai mul
te limbi străine.

Ileana BRATU

etc,
a-
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VIZITA TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI
Toastul rostit 
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Toastul rostit 
de tovarășul 
Ciu En-lai

(Urmare din pag. I)

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

UNUI GRUP DE ZIARIȘTI ITALIENI
în cadrul schimbului de păreri vom avea prilejul să 

discutăm despre problemele actuale ale vieții interna
ționale, ale mișcării comuniste și muncitorești. Aseme
nea discuții și convorbiri constituie, după părerea 
noastră, o formă utilă și rodnică pentru o mai bună 
cunoaștere și înțelegere reciprocă, pentru dezvoltarea 
legăturilor internaționaliste dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și muncitorești.

Abordînd problemele internaționale vorbitorul a 
arătat că o caracteristică a realităților internaționale 
contemporane este dezvoltarea viguroasă a luptei 
popoarelor împotriva reacțiunii, a imperialismului, 
pentru libertate, democrație, socialism și pace. Ur
mărind să împiedice prin toate mijloacele mersul 
ascendent al societății, cercurile imperialiste, în pri
mul rînd ale imperialismului american, și-au întețit 
în ultima vreme acțiunile agresive, recurg la complo
turi, lovituri de stat și intervenții militare împotriva 
unor țări suverane, încalcă independența și libertatea 
popoarelor, punînd în pericol securitatea internațio
nală. Dar politica agresivă a imperialismului este 
sortită eșecului, ea nu poate stăvili lupta impetuoasă 
a popoarelor pentru eliberare națională și socială.

Republica Socialistă România, ca forță activă a 
vieții internaționale, se pronunță cu toată fermitatea 
împotriva politicii imperialiste, a oricărui amestec 
în treburile interne ale statelor, pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege ne
stingherit calea dezvoltării sociale.

Fidel spiritului de solidaritate internaționalistă, 
poporul nostru condamnă cu tărie agresiunea Statelor 
Unite ale Americii în Vietnam, acordă și va acorda 
întregul său sprijin politic, material și moral luptei 
eroice a poporului vietnamez pînă la victoria sa 
finală, susține întrutotul poziția guvernului Republi
cii Democrate Vietnam și a Frontului Național de 
Eliberare -- singurul reprezentant legitim al poporu
lui din Vietnamul de sud.

în același timp, tara noastră sprijină cu consecventă 
lupta' popoarelor din Asia, Africa și America Latină 
îmnotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru cucerirea și consolidarea indepen
denței, pentru afirmarea ființei lor naționale.

Considerînd că problemele internaționale majore 
nu pot fi rezolvate fără participarea Chinei populare, 
milităm pentru restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la O.N.U. și îndepărtarea 
clicii ciankaișiste din această organizație.

în continuare, tovarășul Ceaușescu a spus că 
partidul și guvernul țării noastre sînt hotărîte să-și 
aducă și pe viitor contribuția activă la asigurarea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a forțelor antiimperialiste și pro
gresiste de pretutindeni.

Țara noastră pune în centrul politicii sale externe 
prietenia, colaborarea și alianța frățească cu țările 
sistemului socialist mondial; ea dezvoltă totodată 
relații cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială, în scopul prorriovării cauzei prieteniei și 
colaborării între popoare. Viața arată că singura 
bază sănătoasă pe care se pot clădi și dezvolta rela
țiile dintre state o constituie principiile respectării 
independenței și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interne, avanta
jului reciproc.

Vorbitorul s-a referit la însemnătatea deosebită a 
asigurării unei securități trainice în Europa, a stator
nicim între statele continentului, între națiunile euro
pene a unor relații de egalitate, colaborare și încredere 
reciprocă. Pentru întărirea securității în Europa se 
pronunță clasa muncitoare, forțele populare, pături 
largi ale opiniei publice, precum și cercuri conducă
toare din diferite țări europene. Prezența în Europa a 
armatelor Statelor Unite ale Americii, sprijinirea de 
către imperialiștii americani a cercurilor celor mai 
reacționare din Germania occidentală și din alte țări 
ale Europei, cer să se desfășoare o luptă susținută 
pentru retragerea trupelor neeuropene din Europa, a 
tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor state, 
pentru lichidarea bazelor militare, pentru împiedicarea 
accesului Republicii Federale Germane la arma nu
cleară. întrucît blocurile militare stînjenesc dezvoltarea 
încrederii și colaborării între popoare, ne pronunțăm 
pentru desființarea pactului agresiv N.A.T.O. și, ca ur
mare, a Tratatului militar de la Varșovia. O impor
tanță deosebită ar avea rezolvarea pașnică, democra
tică a problemei germane, care să garanteze că milita
rismul și revanșismul nu vor mai reînvia pe pămîntul 
Germaniei. în acest fel continentul nostru va putea 
contribui din plin Ia pacea și securitatea întregii lumi.

Poporul român este animat de convingerea că uria
șele forțe progresiste ale epocii noastre, acționînd cu 
toată hotărîrea și în strînsă unitate, vor reuși să ză
dărnicească planurile agresive ale cercurilor imperia
liste, să asigure victoria cauzei libertății și independen
ței popoarelor.

Ne exprimăm încă o dată, stimați oaspeți — a spus 
vorbitorul — încrederea că vizita dumneavoastră în 
România, convorbirile și schimburile de păreri pe care 
le vom avea, întîlnirile dumneavoastră cu oamenii 
muncii vor contribui Ia întărirea relațiilor dintre ță
rile și partidele noastre, în interesul ambelor popoare.' 
al sporirii forței sistemului mondial socialist, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Tovarășul Ceaușescu a toastat pentru eroicul popor 
chinez, pentru noi victorii în opera de construire a so
cialismului în Republica Populară Chineză, pentru 
Partidul Comunist Chinez și Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, în sănătatea 
înaltului oaspete, tovarășul Ciu En-lai, în sănătatea 
celorlalți membri ai delegației de partid și guverna
mentale chineze, pentru prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul român și poporul chinez.

Tovarășul Mao Țze-dun arată că, în țara noastră, 
după încheierea transformării socialiste a proprietății 
asupra mijloacelor de producție „lupta de clasă nu 
a luat sfîrșit. Lupta de clasă dintre proletariat și 
burghezie, lupta de clasă dintre diverse forțe politice, 
lupta de clasă dintre proletariat și burghezie în do
meniul ideologiei rămîne îndelungată, întortocheată 
și, uneori, chiar foarte ascuțită". Pentru a construi 
socialismul și a preveni restaurarea capitalismului 
trebuie să insistăm cu fermitate asupra dictaturii pro
letariatului, să ducem pînă la capăt revoluția socia
listă pe fronturile politic, economic, militar, ideologic 
și cultural.

O dată cu dezvoltarea aprofundată a revoluției so
cialiste din țara noastră, lupta de clasă din domeniul 
ideologiei iese în mod inevitabil în relief. în prezent 
se desfășoară în țara noastră o mare revoluție cultu
rală socialistă. Aceasta este nu numai o luptă pentru 
promovarea ideilor proletare și lichidarea ideilor bur
gheze, luptă care atinge sufletul oamenilor, dar repre
zintă și o problemă cheie care privește faptul dacă 
poate sau nu să se consolideze și să se dezvolte 
înainte dictatura proletariatului și baza economică 
socialistă din țara noastră, o problemă cheie care 
privește destinul și viitorul partidului nostru și al 
țării noastre. Noi vrem ca prin această mare revo
luție culturală să lichidăm complet toate ideile vechi, 
toată cultura veche, toate datinile și obiceiurile vechi 
pe care le-au creat în decursul miilor de ani clasele 
exploatatoare pentru a otrăvi poporul și să creăm 
și să formăm în rândurile maselor largi populare 
noile idei, noua cultură, noile datine și obiceiuri ale 
proletariatului. Principalul tăiș al acestei mari revo
luții culturale se îndreaptă împotriva unui mănunchi 
de elemente rele care duc o activitate murdară antico
munistă sub mantaua unui comunism fals, se în
dreaptă împotriva unui mănunchi de intelectuali bur
ghezi antipartinici, antisocialiști și contrarevoluționari. 
Față de masele largi de intelectuali proveniți din 
vechea societate noi aplicăm politica de unire, edu
care și reeducare. Sîntem profund convinși că această 
mare revoluție culturală va putea cu siguranță să 
împingă în mod considerabil înainte mersul întregii 
cauze a socialismului.

Referindu-șe la situația internațională, tovarășul 
Ciu En-lai a spus : în prezent, cresc necontenit for
țele revoluționare ale clasei muncitoare și ale oame
nilor muncii din lumea întreagă, se dezvoltă impetuos 
mișcarea de eliberare națională din zonele vaste ale 
Asiei, Africii și Americii Latine și mișcarea revoluțio
nară antiimperialistă a popoarelor din diferite țări. 
O duc din ce în ce mai greu imperialismul american 
și complicii săi. Măreața victorie obținută de poporul 
vietnamez în lupta sa de rezistență împotriva agreso
rilor americani și pentru salvarea patriei a explodat 
imperialismul american — acest tigru de hîrtie — încu- 
rajînd considerabil lupta revoluționară a popoarelor 
din lumea întreagă. Cu toate că imperialismul ameri
can recurge în fel și chip la tactica duplicitară con
trarevoluționară de război și de tratative de pace, a 
pus la cale lovituri de stat contrarevoluționare într-o 
serie de țări din Asia și Africa, reprimă lupta revo
luționară a popoarelor din diferite țări, stîrnind un 
curent advers reacționar, el nu poate totuși să scape 
de soarta sa de a păși inevitabil la pieire.

în continuare, vorbitorul a spus : Declarațiile din 
anii 1957 și 1960 au stabilit normele relațiilor dintre 
țările frățești și partidele frățești. Țările frățești tre
buie să-și bazeze relațiile reciproce pe egalitate de
plină în drepturi, pe respectarea integrității teritoria
le, pe respectarea independenței și suveranității, pe 
neamestec reciproc în treburile interne și pe spriîinul 
și ajutorul reciproc internaționalist proletar. între 
partidele frățești trebuie să se aplice principiile de 
unire pe baza marxism-leninismului și a internațio
nalismului proletar, principiile de sprijinire și ajuto
rare reciprocă, de independență și egalitate, de ajun
gerea la unanimitate prin consultări. Arătînd că a- 
ceste principii sînt încălcate, vorbitorul a subliniat că 
pentru menținerea unității este necesară lupta împo
triva acestor încălcări.

Vorbitorul a arătat că în decursul luptei revoluțio
nare îndelungate. între cele două partide, cele două 
țări și cele două popoare ale Chinei și României s-a 
statornicit o prietenie profundă. Relațiile dintre noi, 
a spus el, corespund principiilor marxism-leninismu
lui și ale internaționalismului proletar. în ultimii ani, 
relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două 
țări ale noastre în domeniile politic, economic, cul
tural și tehnico-științific au cunoscut o dezvoltare 
continuă. Cele două partide ale noastre fac deseori 
schimburi de păreri și de experiență asupra proble
melor importante internaționale de interes comun și 
asupra problemelor construcției socialismului.

în continuare, vorbitorul a exprimat hotărîrea de a 
consolida și dezvolta neîncetat și de acum înainte 
relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două 
partide, cele două țări și cele două popoare ale Chinei 
și României în cauza comună de construire a socia
lismului și în lupta comună împotriva imperialismu
lui în frunte cu Statele Unite și a reacționarilor din 
diferite țări, pentru pacea lumii, eliberare națională, 
democrație populară și socialism.

Tovarășul Ciu En-lai a toastat pentru prietenia și 
unitatea frățească dintre cele două partide, cele două 
țări și cele două popoare ale Chinei și României, 
pentru realizările noi și mai mari pe care le va obține 
poporul român în opera de construire a socialismu
lui, pentru unitatea revoluționară a popoarelor lumii, 
în sănătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer și a celorlalți conducă
tori de partid și de stat ai României, în sănătatea 
tuturor tovarășilor prezenți.

(Urmare din pag. I)
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pe care acestea au adoptat-o în 
diferite momente ale dezvoltării 
României, a rolului mișcării mun
citorești și al partidului comunist 
în cadrul dezvoltării social-gene- 
rale a României. Fără îndoială, tre
buie să ținem seama și de influen
țele exercitate de evenimentele in
ternaționale, pentru că România 
nu a fost ruptă de aceste eveni
mente, să analizăm în mod obiec
tiv ceea ce au avut pozitiv sau ne
gativ aceste influențe. Conside
răm că trebuie să redăm istoria 
așa cum a fost-ea, oferind astfel 
generațiilor de azi și de mîine în
vățăminte pentru activitatea lor.

Iată pe scurt preocupările parti
dului nostru îndreptate spre înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea, spre dezvoltarea în con
tinuare a societății noastre pe ca
lea desăvîrșirii construcției socia
lismului.

Partidul nostru este un partid 
puternic, care cuprinde în rîndu- 
riie sale peste un milion și jumă
tate de membri. V-ați întîlnit cu 
membri de partid și ați văzut cum 
gîndesc, cum muncesc. Partidul își 
îndeplinește cu cinste rolul de con
ducător al societății noastre. După 
Congresul al IX-lea am pus ac
cent mai mare pe aplicarea în 
practică a principiului muncii co
lective, pe întărirea legăturilor 
partidului cu masele ; am putea 
spune că întregul popor urmează 
politica partidului și lucrează pen
tru înfăptuirea sa.

ÎNTREBARE : Cum se desfășoa
ră relațiile de colaborare econo
mică ale României cu țările so
cialiste din cadrul C.A.E.R. și cu 
celelalte țări socialiste ?

RĂSPUNS : Noi acordăm o mare 
atenție dezvoltării schimburilor e- 
conomice și a relațiilor multilate
rale de colaborare frățească cu toa
te țările socialiste. Pot spune că 
aceste relații economice se dezvol
tă în general bine. Este suficient 
să arăt că peste 60 la sută din co
merțul nostru exterior se desfășoa
ră cu țările socialiste, din care 
peste 35 la sută cu Uniunea So
vietică. Cred că aceste cifre vor
besc de la sine. în acordurile eco
nomice încheiate cu aproape toate 
țările socialiste se prevăd creșteri 
importante ale volumului de schim
buri pentru perioada pînă în 1970.

Ceea ce aș dori să subliniez este 
că noi dezvoltăm relații economice 
nu numai cu țările socialiste din 
cadrul C.A.E.R., ci cu toate țările 
socialiste, considerînd că existența 
C.A.E.R. nu trebuie să fie o pie
dică pentru lărgirea colaborării 
între toate țările sistemului socia
list mondial.

Totodată ne pronunțăm și acti
văm pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate țările lumii, în ca
drul diviziunii internaționale a 
muncii. Ca și celelalte țări socia
liste întreținem relații de schimb 
comercial și de colaborare teh- 
nico-științifică și culturală cu o 
serie de țări capitaliste precum și 
cu state tinere, care și-au cucerit 
recent independdpța.

în cadrul colaborării noastre 
atît cu țările socialiste, cît și cu 
alte țări ne pronunțăm pentru gă
sirea celor mai potrivite forme de 
cooperare în domeniul producției.

Noi considerăm că baza dezvol
tării relațiilor de colaborare între 
țări, indiferent de orînduirea lor 
socială și politică, este respectarea 
independentei și suveranității na
ționale, a egalității depline în 
drepturi, avantajul reciproc și 
neamestecul în treburile interne.

ÎNTREBARE : în documentele 
Congresului al IX-lea și în unele 
cuvîntări ale dv. și ale altor con
ducători români au fost adesea 
subliniate probleme referitoare la 
tradițiile naționale. Care este sem
nificația acestor referiri ?

RĂSPUNS : Pentru a înțelege 
mai bine problema aceasta aș dori 
să arăt că noi pornim, în aprecie
rea evoluției societății contempo
rane, între altele, de la convinge
rea că națiunile au și vor continua 
încă multă vreme să aibă un rol 
important în dezvoltarea societății 
omenești în general și, implicit, în 
construirea socialismului și comu
nismului. La timpul său. Lenin s-a 
referit la această problemă, sub
liniind că națiunea va continua să 
existe chiar după victoria pe scară 
mondială a comunismului.

După cum știți, socialismul n-a 
învins decît în 14 țări; orînduirea 
capitalistă există încă într-un nu
măr mare de state, dintre care u- 
nele avansate din punct de vedere 
economic. în lume se desfășoară 
o luptă ascuțită pentru scuturarea 
jugului imperialist și colonial, nu
meroase popoare luptă pentru eli
berarea națională, pentru înche
garea lor ca națiuni libere. Neso
cotirea acestei situații nu ar putea 
avea decît repercusiuni negative 
asupra dezvoltării generale a miș
cării revoluționare, a luptei pen
tru socialism. De asemenea, este 
știut că socialismul a învins în 
țări cu un nivel economic și so
cial diferit, aflate în stadii dife
rite de dezvoltare a națiunii. De 
aceea relațiile dintre țările socia
liste trebuie să asigure, să stimu
leze dezvoltarea fiecărei națiuni, a 
fiecărui stat socialist, înflorirea ță
rilor socialiste libere, egale în 
drepturi.

în lumina considerațiunilor ară
tate, apare necesitatea cunoașterii 
aprofundate a trecutului noporului 
în diferitele etane ale dezvoltării 
societății omenești, a luptei sale 

pentru eliberarea națională și so
cială, a factorilor care au favori
zat și accelerat dezvoltarea sa și 
a celor care au constituit o piedi
că în calea progresului. Iată de ce 
considerăm necesară cunoașterea 
tradițiilor progresiste ale vieții și 
luptei poporului nostru, valorifi
carea lor în opera de construire a 
civilizației socialiste.

Poporul român a trăit sute de 
ani sub jugul străin, a dus lupte 
grele și, prin sacrificii, a reușit 
să-și păstreze ființa națională. Is
toria a demonstrat nu o dată, și 
nu numai în cazul României, că 
nu există piedici de neînfrînt în 
lupta pentru dezvoltarea și afir
marea ființei naționale a popoare
lor,

înflorirea fiecărui stat socialist 
nu este în contradicție cu interna
ționalismul socialist, cu solidarita
tea internațională : dimpotrivă, cu 
cît fiecare stat socialist, fiecare 
națiune socialistă vor fi mai puter
nice, cu atît se va dezvolta cola
borarea frățească și solidaritatea 
dintre țările socialiste, unitatea și 
forța sistemului mondial socialist, 
va crește prestigiul și influența sa 
asupra dezvoltării vieții sociale 
contemporane, asupra evenimente
lor internaționale.

ÎNTREBARE : în ultimul an s-a 
delimitat posibilitatea discutării 
problemei securității europene pe 
baze noi. Care este poziția Româ
niei în această problemă și ce 
contribuție poate aduce țara dv. la 
soluționarea ei ?

RĂSPUNS : Aș dori să subliniez 
de la început că, după părerea 
mea, în ultimul timp, în situația 
internațională se observă o dez
voltare a forțelor care se pro
nunță pentru rezolvarea probleme
lor internaționale în direcția co
laborării între popoare.

Este adevărat că asistăm la o 
serie de acțiuni agresive ale 
cercurilor imperialiste și îndeosebi 
ale imperialismului american: a- 
mestec în afacerile interne ale unor 
țări, organizarea unor comploturi 
militare și acțiuni agresive. Mă re
fer la agresiunea Statelor Unite în 
Vietnam, la evenimentele din In
donezia, la Ghana, la intervențiile 
și presiunile pe care le fac cercu
rile imperialiste americane în A- 
merica Latină, în alte țări din Asia 
și Africa. Toate .acestea sînt în
cercări ale reacțiunii de a frîna 
procesul general al mișcării revo- 
luționar-democratice și naționale, 
de a recîștiga unele din pozițiile 
pierdute. Cred că se poate spune 
că aceste cercuri profită de diver
gențele existente între țările socia
liste, în mișcarea muncitorească și 
comunistă.

Cu toate acestea, analiza an
samblului dezvoltării evenimente
lor internaționale demonstrează că 
forțe tot mai largi, din rîndul ma
selor populare, se pronunță împo
triva politicii de forță a imperia
lismului american, pentru rezolva
rea problemelor internaționale pe 
calea înțelegerii între popoare.

Astăzi se observă în aproape 
toate țările din Europa preocupa
rea de a găsi căi de abordare în
tr-o formă nouă a problemelor in
ternaționale europene. Europa a 
jucat un rol important în dezvol
tarea civilizației omenești, în crea
rea patrimoniului material și spi
ritual al popoarelor. Popoarele eu
ropene își dau seama că într-un 
nou război mondial, în care s-ar 
recurge la folosirea armelor ato
mice, omenirea ar avea enorm de 
suferit. De aici preocuparea lor de 
a exclude posibilitatea unui nou 
război mondial.

Aș dori să subliniez schimbările 
care au loc în acest sens și în rîn
dul cercurilor conducătoare din 
unele țări capitaliste. Am avut în 
ultimele luni întîlniri și discuții cu 
reprezentanții multor țări, dintre 
care unele membre ale pactului
N.A.T.O. ; aproape la toți, indife
rent de pozițiile lor politice, am 
constatat îngrijorare față de poli
tica agresivă a S.U.A., dorința de a 
găsi forme de desolidarizare de a- 
ceastă politică, de a duce o politică 
independentă. Nu se poate aștepta 
ca aceste tendințe să dea imediat 
rezultate, dar ele vor evolua în 
mod pozitiv dacă țările socialiste, 
partidele comuniste, forțele antiim
perialiste le vor încuraja și sprijini.

în aceste discuții am constatat 
interes și preocupare — desigur în 
forme și de pe poziții diferite — 
pentru asigurarea securității pe 
continentul nostru prin stabilirea 
unor relații de egalitate în drep
turi, bazate pe respectarea inde
pendenței și suveranității națio
nale, pe neamestec în treburile in
terne ale altor state. O serie de țări 
au inițiat unele propuneri în direc
ția aceasta. în ce privește Româ
nia, ea a fost în toamna anului tre
cut inițiatoarea Rezoluției adoptată 
de O.N.U. cu privire la relațiile de 
bună vecinătate între țările euro
pene cu sisteme sociale diferite, 
inițiativă la care s-au alăturat încă 
opt țări coautoare, socialiste și ne- 
socialiste.

în ultimul timp, problema secu
rității europene este din ce în ce 
mai discutată în cercuri politice, 
în presă, subliniindu-se că au apă
rut condiții prielnice pentru găsi
rea unor soluții acceptabile pentru 
toate țările din Europa.

în acest cadru, un rol important 
are rezolvarea problemei germane, 
pornindu-se de la realitatea exis
tenței celor două state — Repu
blica Democrată Germană și Repu
blica Federală Germană. Națiunea 
germană — una din națiunile mari 
ale Europei — trebuie să-și aducă 
contribuția Ia securitatea Europei 

alături de toate popoarele euro
pene. Unificarea Germaniei trebuie 
să fie rezultatul înțelegerii între 
germani, fără amestec din afară — 
am în vedere, desigur, o unificare 
democratică, pașnică, care să ducă 
la crearea unui stat democratic, la 
împiedicarea reînvierii militaris
mului și revanșismului german. în 
aceasta sînt interesate toate po
poarele din Europa, pentru că, în
tr-o măsură mai mică sau mai 
mare, fiecare a avut de suferit de 
pe urma agresivității imperialis
mului german.

Nu se poate uita că în Europa 
sînt și forțe reacționare, care se 
opun și vor continua să se opună 
tendințelor pozitive. Este știut că 
imperialismul american sprijină 
cele mai reacționare cercuri eu
ropene și, în primul rînd, forțe
le militariste și revanșarde din 
R.F.G. interesate în zădărnicirea 
securității în Europa. De aceea 
securitatea Europei nu poate fi 
decît rezultatul unei activități in
tense, al luptei ferme împotriva 
forțelor reacționare, pentru de
mascarea și izolarea lor. Ea este 
legată de lupta împotriva politi
cii agresive a S.U.A., a cercurilor 
revanșarde militariste din R.F.G.

Considerăm că sînt condiții ca 
această luptă să se desfășoare cu 
rezultate favorabile.

ÎNTREBARE: Tovarășii români 
consideră că actuala evoluție a si
tuației din Europa face posibilă 
punerea problemei desființării 
blocurilor militare ?

RĂSPUNS : Existența pactului 
militar agresiv N.A.T.O. consti
tuie o piedică în organizarea 
securității în Europa. Dezvoltarea 
colaborării pașnice între popoare 
este strîns legată de desființarea 
pactelor militare, a împărțirii Eu
ropei în blocuri militare, de re
tragerea trupelor neeuropene și în 
general de retragerea tuturor tru
pelor străine în granițele națio
nale, de desființarea bazelor mi
litare și interzicerea armelor a- 
tomice. în acest sens noi ne refe
rim la necesitatea ca blocurile 
militare, atît N.A.T.O., cît și Tra
tatul de la Varșovia, să fie desfi
ințate. Desigur, nu se poate conce
pe desființarea pactului militar 
de la Varșovia atîta timp cît va 
exista N.A.T.O. Țările socialiste 
sînt obligate, atîta timp cît se 
menține blocul agresiv occidental, 
cît există trupe americane în Eu
ropa, să-și păstreze vigilența, să-și 
întărească continuu capacitatea de 
apărare, să fie gata de a respinge 
orice . încercare de agresiune îm
potriva lor, să apere pacea în Eu
ropa. Dar blocurile militare, in
clusiv pactul de la Varșovia, nu-și 
vor mai avea locul într-o Europă 
în care relațiile vor fi așezate pe 
baza respectului suveranității și 
independentei popoarelor.

O altă problemă care a pre
ocupat și preocupă toate popoarele 
este problema armelor atomice. 
Desigur, rezolvarea cea mai radica
lă și mai eficace ar fi distrugerea 
definitivă a întregului stoc de ar
mament atomic, dar pînă atunci 
este necesar să căutăm căi de evi
tare a pericolului folosirii arme
lor atomice. Crearea de zone de- 
nuclearizate vine în întîmpinarea 
acestei cerințe, d.acă este însoțită 
de angajamentul statelor nucleare 
de a nu folosi armele atomice, de 
a acorda în acest sens garanții ță
rilor nenucleare. Aceasta ar încu
raja țările respective să renunțe 
la procurarea de arme atomice, 
ar contribui la nerăspîndirea a- 
cestor arme. O mare însemnătate 
pentru cauza securității și păcii o 
are împiedicarea accesului sub 
orice formă la arma nucleară a 
cercurilor militariste revanșarde 
din R.F.G.

ÎNTREBARE : Care este situa
ția în prezent și cum prevedeți, 
dezvoltarea în viitor a relațiilor 
dintre țările balcanice și din zona 
Mării Adriatice ?

RĂSPUNS : Relațiile de colabo
rare între țările din Balcani și 
zona Mării Adriatice se dezvoltă 
în ultimul timp în mod pozitiv.

România își dezvoltă relațiile cu 
toate țările socialiste din Balcani. 
Există condiții pentru îmbunătă
țirea și lărgirea relațiilor de co
laborare a țării noastre cu Grecia, 
în discuțiile cu delegația parla
mentară din Turcia, care a vizitat 
recent țara noastră, am constatat 
preocupare și interes pentru dez
voltarea colaborării între statele 
balcanice, precum și pentru găsirea 
unor căi de asigurare a securității 
în Europa. în cursul acestei veri 
ya vizita Turcia o delegație română 
în. frunte cu președintele Consiliu
lui de Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Cu Italia avem, de asemenea, re
lații bune economice, științifice, cul
turale, diplomatice și există pers
pectiva dezvoltării lor în folosul 
ambelor țări. Cu prilejul vizitei 
d-lui Zagari am constatat interes 
din partea guvernului italian în 
această direcție.

ÎNTREBARE : Cum apreciați si
tuația creată prin agresiunea impe
rialismului american împotriva po
porului vietnamez ?

RĂSPUNS : în mod deosebit ne 
îngrijorează situația din Vietnam, 
în primul rînd, pentru că politica 
escaladării războiului poartă în sine 
un grav pericol la adresa păcii.

România a acordat de la început 
și continuă să acorde poporului 
vietnamez, Republicii Democrate 
Vietnam, ajutor material și moral- 

politic, Recent o delegație română 
a fost în Vietnam exprimînd încă 
o dată poziția partidului și poporu
lui nostru, hotărîrea de a acordt. 
tot sprijinul luptei drepte a po
porului vietnamez. România spri
jină lupta eroică a Frontului Na
țional de Eliberare — singurul re
prezentant. legitim al populației 
Vietnamului de sud.

Noi considerăm că nu poate fi 
vorba de rezolvarea situației din 
Vietnam atîta vreme cît nu înce
tează agresiunea americană. Accep
tarea rezolvării situației din Viet
nam în condițiile menținerii trupe
lor americane în Vietnamul de sud 
ar constitui o primă de încurajare 
pentru imperialiștii americani; 
acest lucru nu poate fi acceptat de 
poporul vietnamez, de nici un 
popor care vrea să trăiască liber.

Agresiunea americană în Viet
nam a stârnit protestul popoarelor, 
al unor cercuri largi ale opiniei 
publice. Chiar state capitaliste își 
exprimă dezaprobarea față de po
litica agresivă a S.U.A. Este cu
noscută poziția Franței în acest 
sens ; într-o formă mai mult sau 
mai puțin deschisă și alte țări se 
pronunță împotriva amestecului a- 
merican în treburile interne ale 
poporului vietnamez. în înseși 
S.U.A. sînt cercuri care se declară 
pentru încetarea agresiunii, pentru 
retragerea trupelor americane din 
Vietnam.

Credem, de aceea, că există con
diții pentru intensificarea luptei 
menite să determine cercurile im
perialiste ale S.U.A. să înceteze 
necondiționat bombardamentele a- 
supra R. D. Vietnam, să pună ca
păt agresiunii, să fie retrase tru
pele americane, toate trupele 
străine din Vietnamul de sud, po
porul vietnamez să fie lăsat, să-și 
rezolve singur treburile, fără a- 
mestec din afară. Dacă toate țările 
socialiste, dacă partidele comunis
te și muncitorești vor trece peste 
divergențele existente și își vor 
concentra forțele în această direc
ție, se vor putea obține fără îndo
ială rezultate bune. Noi credem că, 
acționînd ferm și în strînsă uni
tate, țările socialiste, partidele co
muniste, mișcarea democratică și 
antiimperialistă, toate popoarele 
interesate pot determina încetarea 
agresiunii S.U.A. în Vietnam.

ÎNTREBARE : Am dori să vă 
referiți la atitudinea Partidului 
Comunist Român față de proble
ma unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român pune în centrul politicii 
sale externe dezvoltarea colaboră
rii cu toate țările socialiste, a re
lațiilor frățești cu partidele comu
niste. Avem relații bune cu toate 
țările socialiste, relații care se dez
voltă în interesul partidelor și po
poarelor noastre. Partidul nostru 
stă pe poziția că ceea ce unește 
partidele comuniste și muncitorești 
este fundamental și preponderent, 
mai presus de orice deosebiri de 
vederi. Comunitatea orînduirii so
ciale, lupta comună pentru victo
ria cauzei socialismului și păcii — 
reprezintă temelia pe care se poa
te clădi unitatea țărilor socialiste, 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești.

Noi considerăm că este normal 
ca în condițiile deosebirilor exis
tente în dezvoltarea economică și 
istorică a unor țări să apară inter
pretări și păreri deosebite într-o 
serie de probleme politice și so
ciale, soluții diferite în rezolvarea 
unor probleme ale construcției so
cialismului sau ale luptei revolu
ționare. Discutarea acestor proble
me — în spirit obiectiv științific, 
al respectului și încrederii re
ciproce, al dorinței de a clarifica 
lucrurile — nu trebuie să afec
teze colaborarea, unitatea țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Ne pronunțăm pentru dreptul 
fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător linia politică, strate
gia și tactica, corespunzător con
dițiilor concrete în care își desfă
șoară activitatea, considerînd că 
numai astfel partidele comuniste 
pot deveni exponente ale maselor 
largi ale poporului, pot juca un rol 
hotărîtor în viața politică a țărilor 
lor.

După părerea noastră astăzi nu 
mai este posibilă existența unui 
centru care să elaboreze o linie 
unică și să dea îndrumări tuturor 
partidelor comuniste; acest lucru 
? t08? ..recunoscut încă cu ocazia 
hotărîrii de autodizolvare a Inter
naționalei a III-a în 1943. Numai 
Pe baza egalității în drepturi se 
pot stabili relații de colaborare în
tre partidele comuniste, se poate 
întări unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

In ce privește relațiile partidu
lui nostru cu Partidul Comunist 
Italian, noi Ie considerăm bune. 
Am avut un schimb de păreri cu 
conducerea Partidului Comunist 
Italian, au fost organizate schim
buri de delegații ; avem în vedere 
și anul acesta asemenea schimburi 
Considerăm că există toate condi
țiile ca relațiile internaționaliste 
de colaborare frățească dintre 
P.C.R. și P.C.I. să se dezvolte în 
continuare. Pe această cale ne vom 
aduce și unii și alții contribuția la 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 

Vă rog să transmiteți conducerii 
partidului dv., tovarășului Longo 
personal și celorlalți tovarăși, multe 
salutări, urări de sănătate. Adresez, 
de asemenea, prin intermediul zia
rului „l’Unita", urări de prosperi
tate și succes tuturor comuniști
lor, întregului popor italian.
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13 AL TEATRELOR
în organizarea vieții interne a 

teatrelor există un serviciu care 
depune o muncă de cele mai multe 
ori anonimă, însă deosebit de im
portantă în drumul pe care lucra
rea dramatică îl parcurge pînă la 
reprezentarea ei pe scenă : este 
vorba de secretariatul literar. A- 
cesta a devenit în unele teatre 
din București și din tară (ca de 
pildă, Teatrul Bulandra, Teatrul de 
Comedie, Teatrul Național din Cluj, 
Teatrul de stat din Constanța, 
Brăila, Piatra Neamț) un organ 
activ, un sprijin important în 
munca de conducere a vieții și ac
tivității instituției respective. înce- 
pînd cu munca atentă de studiu în 
vederea stabilirii proiectelor de 
repertoriu în funcție de profilul 
propriu al fiecărei unități teatrale, 
de posibilitățile artistice existente 
și continuînd cu sprijinul — mai 
ales de ordinul documentării — pe 
care-1 acordă pe parcurs echipei 
care realizează viitorul spectacol, 
contribuția secretariatului literar xe 
face simțită în ceea ce am putea 
numi „gîndirea colectivă a teatru
lui".

în multe locuri, însă, activitatea 
sa se reduce mai mult la elabora
rea programelor de sală, la asigu
rarea afișelor, precum și la unele 
îndeletniciri administrative, igno
rind tocmai atribuțiile care ar tre-

bui să definească această funcție. 
Alteori se întimplă ca secretarii 
literari să fie permanent solicitați 
pentru o serie de activități extra- 
teatrale.

„Urechismul11 
în elaborarea 
repertoriului

Toți interlocutorii noștri au sub
liniat rolul ce revine secretariatu
lui literar în stabilirea repertoriu
lui „Parcurgînd cele mai diverse 
arii ale dramaturgiei clasice româ
nești și universale — aprecia Ho- 
ria Lovinescu, directorul Teatrului 
Nottara — fiind la curent cu bogă
ția vieții teatrale contemporane, el

Inaugurarea

Merită să fie salutată pu
blicarea de către Editura Me
ridiane a primelor voluma
șe ale unei colecții de studii 
românești de istorie și critică 
de film, cu speranța că ini
țiativa va fi continuată.

în lucrarea sa „Momente din 
trecutul filmului românesc", 
Ion Cantacuzino întreprinde o 
prețioasă acțiune de „defrișa
re", de luminare a trecutului, 
punînd premisele unei ulterioa
re cercetări analitice a etape
lor străbătute de filmul româ
nesc înainte de instaurarea 
puterii populare. Sînt schi
țate, într-un context istoric 
mai larg, momente-cheie: pri
mele reprezentații cinemato
grafice la București în mai 
1896, la scurt timp după „lan
sarea" noii descoperiri la Pa
ris ; începuturile unei pro
ducții cinematografice în Ro- 
mânia; reluarea sporadică, 
în perioada dintre cele două 
războaie, a eforturilor unor 
entuziaști lipsiți de mijloace 
și de sprijinul necesar ; rea
lizarea ecranizării „O noap
te furtunoasă" etc. Autorul a 
trăit nemijlocit o bună par
te a evenimentelor la care 
se referă, a cunoscut căută
rile și elanurile celor care 
încercau înjghebarea unei pro
ducții cinematografice na
ționale în condițiile indife
renței oficialităților și înfrun- 
tînd mari dificultăți finan
ciare și tehnico-materiale. Fa
ță de intențiile limitate ale a- 
cestei prime incursiuni în tre
cutul filmului românesc, măr
turisite de altfel de autor din 
capul locului, considerațiile 
finale — care încearcă o de
finire globală a caracteris
ticilor esențiale ale producții
lor cinematografice românești 
din trecut — apar destul de 
hazardate. Se cere o analiză 
mai profundă pentru a pu
tea fi formulate judecăți de 
valoare și concluzii estetice 
de ansamblu.

De o factură diferită, stu
diul Anei Maria Narti despre 
Eisenstein aparține genu
lui monografic. Autoarea a 
închegat un portret al mare
lui cineast și teoretician al ar
tei filmului, trecînd în revistă 
biografia acestuia, marcînd 
trăsăturile originale ale opere
lor sale intrate în patrimoniul 
clasic al cinematografiei.

Conciziunea la care obligă 
spațiul acordat de editură se 
dovedește mai puțin fericită 
atunci cînd sînt discutate te
zele teoretice ale lui Eisen
stein; majoritatea acestora ră- 
mîn doar enunțate.

Primite cu îndreptățită sa
tisfacție de cititori, cele două 
cărți vor fi, sperăm, urma
te de altele, tratînd diverse 
aspecte ale universului ex
trem de bogat al artei cine
matografice. în același timp, 
este de așteptat ca viitoarele 
apariții să aducă și o îmbu
nătățire a aspectului grafic 
si a acurateții tipografice a a- 
cestei colecții destinate iubi
torilor filmului.

Mihail LUPU

este cel mai în măsură să sugereze 
către ce lucrări trebuie să se în
drepte eforturile creatoare ale tea
trului. Pentru aceasta, informarea 
sa trebuie să fie „la zi", iar docu
mentarea să iasă din sfera lecturi
lor întîmplătoare".

în cazul cînd stabilirea reperto
riului nu se realizează în urma 
unui studiu științific, acesta riscă 
să alunece, din superficialitate, pe 
panta „modei". Din pricina unei 
slabe informări, secretariatele lite
rare includ uneori în proiectele de 
repertoriu lucrări nesemnificative, 
traduse de persoane fără pregătire 
de specialitate, care „bombardea
ză" teatrele cu tălmăciri de calitate 
îndoielnică.

După cum ne-au spus diferiți se
cretari literari, informarea nesatis
făcătoare a teatrelor se datorește și 
sprijinului încă insuficient pe care 
îl primesc din partea centrului de 
documentare al A.T.M. La începu
tul acestei stagiuni Consiliul Tea
trelor avea pregătite vreo 30 de 
traduceri pentru a fi publicate și 
trimise teatrelor. Dar la sfîrșitul 
anului 1965 centrul de documentare 
multiplicase doar 10. Abia în pre
zent sînt pe cale să ajungă toate la 
destinație, adică în momentul cînd 
propunerile pentru repertoriul sta
giunii viitoare s-au încheiat. Nici 
cu „Buletinul de informare" editat 
de A.T.M. situația nu e mai bună. 
Conținutul, util, nu este servit în 
aceeași măsură de ritmicitatea și 
punctualitatea publicației.

Elaborarea repertoriului presu
pune, pe lîngă vaste cunoștințe li
terare, o cunoaștere amănunțită a 
colectivului teatrului (actori, re
gizori, scenografi) și a posibilități
lor lui. Aceasta pentru ca proiec
tul de repertoriu pentru stagiunea 
următoare să nu reprezinte o su
mă de titluri de piese sau de nu
me de autori, alese după criterii 
subiective, ci însăși o oglindă a 
activității viitoare.

La Pitești, secretariatul literar a 
întocmit, o îistă de piese care au 
fost supuse discuției Consiliului 
artistic. S-a pus de la bun 
început în discuție up număr 
prea mare de piese, neonerîn- 
du-se nici o selecție prealabilă, deși 
era lesne de presupus că unele din
tre ele, cum ar fi „Don Carlos" sau 
,.Maria Stuart", nu vor fi acceptate 
din cauza lipsei unor interpreți 
potriviți. Am răsfoit cîteva referate 
care au însoțit propunerile de re
pertoriu. Erau, în marea lor majo
ritate, cronici literare completate 
de biografii ale dramaturgilpr, și 
abia în final cîteva rînduri încer
cau o sumară expunere de motive 
a alegerii piesei pentru colectivul 
teatrului respectiv.

filul teatrului nostru". Sau un alt 
caz : de curînd, descoperind o lu
crare dramatică interesantă, Tea
trul Național din Iași s-a grăbit 
să... scape de a mai lucra cu autorul 
și a trimis-o Consiliului Teatrelor, 
bizuindu-se pe faptul că munca 
cu autorul va fi dusă aici. Aceas
tă grabă în „rezolvarea" pieselor 
primite are o influență negativă 
asupra calității lucrărilor. Teatrul 
Național din Cluj a prevăzut pen
tru stagiunea următoare două pre
miere ale unor debutanți în dra
maturgie. între manuscrisul sosit 
prin poștă și cel care așteaptă 
pentru a fi dat în lucru actorilor 
există alte cîteva versiuni, ceea 
ce echivalează cu îmbunătățiri 
succesive, clarificări continue, în
delungi discuții pe marginea tex
tului între autori și secretarul li
terar. Saltul calitativ înregistrat 
a fost evident. Iată însă și un alt 
exemplu. Este a doua stagiune, 
consecutiv, de cînd Teatrul de 
Stat din Sibiu își propune să mon
teze lucrările unor autori locali. 
Dar piesele aduse în fața Consi
liului Teatrelor erau nefinisate, 
susceptibile de a fi mult îmbună
tățite. denotînd o slabă, dacă nu 
inexistentă colaborare între se
cretariatul literar și autori.

Recenta premieră pe țară a Tea
trului de stat din Constanța cu 
piesa istorică a lui Dan Tărchilă 
„Io Mircea Voevod" este rodul 
unei strînse colaborări a autorului 
cu teatrul. în genere, însă, relații 
constante ale unui dramaturg cu 
un anumit teatru, o legătură 
fectivă și de idei se realizează 
arareori. Acum vreo 3- 
Pitești 
tru un 
pusese 
locali, 
neze mijloacele de expresie, 
cercările s-au dovedit, momentan, 
infructuoase, 
fost reluate 
din țară.

a- 
încă 
și la 
tea- 
pro- 

autori

■4 ani 
se înființase pe lîngă 
cerc dramatic care-și 
să formeze cîțiva 
să-i ajute să-și perfecțio- 

în-

Dar nici n-au mai 
aici sau în alt oraș

, ★

Pentru a face* față sarcinilor 
multiple care le revin, secretaria
tele literare trebuie să fie înca
drate cu un număr suficient de 
oameni, în același timp competen- 
ți, de o largă cultură, care să aibă 
„mandatul" de a purta 
creatoare cu autorii < 
Care este însă situația în teatre ? 
La Bacău. Baia Mare, 
de exemplu, există în prezent un 
singur secretar literar care nu be
neficiază de sprijinul nici unui re
ferent sau bibliotecar. Chiar și în 
București s-a creat un decalaj 
mare între diferite teatre. Pe cînd 
la „Național" sînt încadrați vreo 
6—7 oameni, Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. sau Nottara lucrează la se
cretariatul literar doar cu cite 
două persoane. Făcînd o sumară 
statistică a calificării secretarilor 
literari, constatările sînt de aseme
nea revelatoare. în țară, abia ju
mătate din ei au studii superioare 
de specialitate, iar în Capitală 
doar... doi; la trei dintre teatrele 
bucureștene, secretarii literari lip
sesc cu desăvîrșire.

Paralel cu completarea posturi
lor libere, participanții la anchetă 
au subliniat necesitatea unor in
strucțiuni care să reglementeze 
oficial sarcinile și atribuțiile 
cretariatelor literare. De 
sînt elaborate de cîțiva 
fost discutate chiar 
literari, dar nu pot 
deoarece nu există 
gulament general al 
ne a teatrelor.

i discuții 
dramatici.

Botoșani,
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Muzica să plece de 
la viață —
Altfel se anemiază 1 
— dar să r amină mi- 
zică—

Colaborarea
cu autorii 
dramatici

în discuțiile purtate în presă în 
ultimii ani s-a făcut auzită tot mai 
frecvent ideea că secretariatelor li- 
terare le revine o răspundere im
portantă în descoperirea și lansa
rea tinerilor autori dramatici. 
După părerea acad. Zaharia Stan- 
cu, directorul Teatrului Națio
nal din București, „secretarul li
terar trebuie să aibă un ochi 
sigur și un gust care să nu-1 
înșele, o intuiție care să-l permită 
să „simtă" pe dramaturgul talen
tat pentru ca, discutînd cu el, în- 
drumtndu-1, să-1 păstreze aproa
pe de teatru, chiar dacă primele 
încercări nu 1 se vor putea juca".

Colaborarea dintre secretariatele 
literare și autorii dramatici tre
buie să înceapă încă din faza pro
iectelor. Aici, în „laboratorul dra
maturgie" al teatrului trebuie să 
se creeze o atmosferă stimulativă. 
Ce se întimplă însă după ce ma
nuscrisul e gata ?

— în numeroase teatre din țară
— apreciază Margareta Bărbuță, 
consultantă la Consiliul Teatrelor
— după cum o demonstrează chiar 
sesizările primite, multe piese aș
teaptă luni întregi pentru a fi ci
tite. Altele au primit un răspuns 
lapidar, fără nicio altă precizare : 
„Lucrarea e bună, dar nu pe pro-

se- 
fapt, ele 
ani, au 
secretarii 
aprobate,

cu 
fi 

încă... un re- 
muncii inter-

Radu CONSTANTINESCU

ta începuturile educa
ției tale muzicale au stat, 
printre altele, și „Anotim
purile" lui Vivaldi. Un 
prieten mai inițiat îți evo
case peisajele și scenele 
la care, zicea el, fac alu
zie cele patru concerte 
ale ciclului : renașterea 
naturii cu scurtele furtuni 
de primăvară, ciripitul 
păsărelelor și dansul păs
torilor ; atmosfera înă
bușitoare de toropeală a 
zilei de vară, cu o nouă 
dezlănțuire a furtunii, de 
astă dată mai spectacu
loasă ; culesul roadelor în 
toamnă și desfășurarea 
vînătorii pe fondul naturii 
ruginii ; In sfîrșit neplăce
rile aduse de iarnă, de 
care, după ce simte fiorul 
frigului și exasperează a- 
lunecînd pe gheață, omul 
se refugiată în liniștea și 
căldura căminului. Ai as
cultat muzica, înarmat cu 
aceste explicații, ce ți se 
oferiseră de altfel mai de
taliat, dar te-ai arătat 
foarte dezamăgit consta- 
tînd că nu poți sesiza 
echivalența dintre muzică 
și literatură, că în ceea 
ce-ți spunea Vivaldi nu 
identificai mai nici nna 
din aluziile peisagistice 
asupra cărora fuseseși 
prevenit. Muzica în sine 
îți plăcuse enorm, spu
neai chiar că te cucerise 
de la primele măsuri dar, 
nerecunoscînd unde este 
zugrăvit cîinele care doar
me alături de păstor pe 
pajiște sau animalul ur
mărit de hăitași, aveai 
convingerea că ți-a scă
pat esențialul, că de fapt 
n-ai izbutit să înțelegi cu 
adevărat muzica. O insa
tisfacție de a cărei nete- 
meinicie aveai să-ți dai 
seama mai tîrziu, umbrea 
bucuria primei tale cu
noștințe cu Vivaldi.

A trecut apoi vreme, 
multă vreme, de-a lungul 
căreia, spre cinstea ta. 
n-ai ostenit în a te cultiva 
întru ale muzicii. Ai con
sumat cîțiva ani uriașe 
cantități de muzică cu 
program, și mai bună și 
mai proastă. Iar pentru a 
evita dezamăgiri, ca a- 
ceea prilejuită de ascul
tarea „Anotimpurilor", ai 
căutat mai ales acea mu
zică în care intențiile des
criptive se exprimau cu o 
plasticitate izbitoare. Ți-a 
fost agreabil să identifici 
în sunete cortegiul fune
bru din „Fantastica* 
Berlioz, fuga nebună 
calului în „Mazeppa* 
Liszt, scîrțîitul patului 
„Domestica* lui Strauss. 
Sonoritățile spectaculoasa 
ale unor piese cu pro
gram, Vum ar fi „Serbări
le romane" de Respighi, 
îți produceau adesea, la 
prima audiție, o impresie 
copleșitoare, pentru ca a- 
poi această impresie să 
pălească, ba chiar să dis
pară cu totul.

Și iată că într-o bună zi 
întîmplarea ți-1 readuse 
în față pe îndelung ne
glijatul Vivaldi. Trecuse 
atîta vreme îneît uitaseși 
aproape cu desăvîrșire 
scenele și peisajele ca-

re-ți fuseseră cîndva pre
zentate ca intenții expre
sive ale compozitorului. 
N-ai mai urmărit nici o 
echivalență literar-muzi- 
cală, (măcar pentru faptul 
că nu-ți mai aminteai ni
mic din poveștile aflate o- 
dinioară) și ai constatat 
cu plăcută surprindere că 
lipsa reperelor programa
tice nu te stingherea cu 
nimic și nu diminua cu 
nimic intensitatea senti
mentului muzical. Erai 
transportat de nobila fru
musețe a ideilor, de ire
zistibila bucurie de viață 
a acestei muzici. Contem-

de George BĂLAN

sugereze toate acestea. 
Ce să mai crezi atunci ? 
Unde dispăruseră toate 
furtunile, păsărelele și vî- 
nătorile care, prezente în 
concepția inițială a lui Vi1 
valdi, nu-ți atrăgeau a- 
tenția cu evidența cu care 
cotcodăcește găina din 
„Păsările” lui Respighi 
sau behăie berbecii 
„Don Quijote" al Iui 
Strauss ? N-a fost nevoie

în 
R.

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) ; CON
CERT SIMFONIC. Dirijor : MIRCEA BASARAB — 20.
• Teatrul de stat de operetă : PAGANINI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Studio) ; 
PATIMA ROȘIE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul
— 20.
• Teatrul 
parcul „N.
20.
• Teatrul
GHEAȚA — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 20, (la teatrul 
de vară din parcul Herăstrău) : AMOOOR I — 20,
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM
— 20.
• Teatral satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
NU ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat ; SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

„C. I. Nottara" (sala Magheru) : COLOMBE

Muncitoresc C.F.R. (la teatrul de vară din 
Bălcescu") : ULISE ȘI... COINCIDENȚELE —

,,Barbu Delavrancea* : SĂ SPARGEM

pa-

pled vrăjit splendida si
metrie a edificiului care 
se contura și ai fi consi
derat C91 puțin ca un 
semn de prost gust dacă 
în timpul audiției cineva 
ți-ar fi șoptit : fii atent, a- 
ceste duble coarde cu 
cvarte și arpegii ale viorii 
principale semnifică „goa
na încordată și răsuflarea 
animalului înspăimîntat 
de moartea care îl fugă
rește*. Nu ți-ai putut stă- 
pîni totuși curiozitatea și 
ai dat fuga la cartea lui 
Ianegic pentru a afla in
tențiile descriptive ale 
compozitorului și a face, 
măcar a posteriori, o con
fruntare între ele și mu
zică. Ai regăsit acolo po
veștile cîndva cunoscute 
cu furtuna, păsărelele, 
vînătoarea, ghețușul și ce
lelalte. Șocat de discor
danța dintre o muzică atît 
de spiritualizată și o lite- ' 
ratură atît de anecdotică, 
ai crezut la un moment 
dat că trebuie să fie vor
ba de o tălmăcire arbi
trară și vulgară a comen
tatorului. Te-ai adresat a- 
tunci partiturii și ai con
statat că descrierile din 
carte nu contraziceau in
tențiile compozitorului; 
da, Vivaldi urmărise

să consulți un specialist 
oa să-ți dai seama, după 
o scurtă convorbire cu 
tine însuți, că Vivaldi rea
liza de așa manieră pito
rescul (cu onomatopeile, 
reprezentările, evocările 
sale) îneît preocuparea 
descriptivă se vărsa în al
bia frumuseții, logicii și 
purității muzicale și în 
primul rînd în frumusețea, 
logica și puritatea dez
voltării melodice. Te-ar fi 
amuzat poate să urmă
rești în detaliu corespon
dențele, să identifici cu
tare instrument cu nu știu 
ce animal (căci într-ade- 
văr Vivaldi merge pînă la 
asemenea precizări) ; nu 
simțeai însă deloc ca ne
cesară o astfel de înde
letnicire, frumusețea in
trinsecă a muzicii, eloc
vența ei proprie, îți ajun
gea ; mai adînc decît ac
ționa asupra ta muzica 
însăși n-ar fi putut acțio- . 
na nici un fel de comen
tariu anecdotic. De alt
minteri, punînd din nou 
discul, muzica lui Vivaldi 
mătură ca prin farmec 
toate informațiile livrești 
și se instaură suverană, 
atotputernică.

Ți-am amintit toate a- 
cestea, prieten necunos-

cut care ai parcurs o ex
periență asemănătoare cu 
cea descrisă, pentru a-ți 
atrage atenția că, înțele- 
gînd astfel „Anotimpurile’, 
ai făcut o descoperire 
care depășește cadrul n- 
nei opere, al stilului vi- 
valdian : ai înțeles de fapt 
esența marelui fenomen 
muzical denumit preclasi- 
cism, acel curent început 
în jurul lui 1600 cu creația 
lui Monteverdi, desfășu- 
rîndu-se cam un secol și 
jumătate și realizîndu-se 
cu o culminantă plenitudi
ne în muzica lui Antonio 
Vivaldi (1678—1741). Toți 
preclasicii (foarte îndoc
trinați cu teoria aristoteli
că a „mimesis*-ului re
pusă în circulație de Re
naștere) nutreau convin
gerea că muzica trebuie 
să se inspire din viața în
conjurătoare și încercau 
o adevărată plăcere în 
găsirea echivalentului mu
zical al celor mai diverse 
întîmplări, viețuitoare, o- 
biecte, peisaje. Franțois 
Couperin, contemporan cu 
Vivaldi și reprezentant ti
pic al preclasicismului 
francez, își revendica pltn 
de mîndrie meritul de a fi 
inventat „portretul muzi
cal’ : Țiparul, Arlechinul, 
îndrăzneață, Crăpatul zo
rilor, împletitoarele etc 
etc — este de-a dreptul 
uriaș numărul de Imagini 
din viața de toate zilele 
pe care le-am putea 
ventaria parcurgînd pie
sele pentru clavecin sau 
formații de cameră ale a- 
cestui muzician. Dorința 
preclasicilor de a imita, 
de a zugrăvi ne pare 
astăzi uneori naivă, ca 
bunăoară pretenția Iul Vi
valdi de a evoca simul
tan polifonic în Largo din 
„Primăvara’ somnul păs
torului (vioara principa
lă), murmurul frunzelor 
(vioara întîi și a doua), 
prezența cîinelui (viola). 
Cine va sesiza și disocia 
toate acestea, și încă în 
același timp ? Naivitatea 
aceasta era însă mai mult 
aparentă pentru că, în 
realitate, preclasicii dove
deau un superior rafina

in-

s început examenul de maturitate

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran 
noramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop : Republica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15, Stadionul Dinamo — 20,15 (la ambele completa
rea Consfătuirea lucrătorilor din industria constructoare 
de mașini), București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21. 
Gloria — 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15, Patinoarul 
,,23 August" — 20,15.
• EU SÎNT CUBA 1 : Luceafărul — 9; 12; 15; 18; 21, 
Feroviar — 15; 18; 21, Grădina „Doina" — 20,15, Aurora 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20; la grădină — 20,30.
• DITTE, FIICA OMULUI : Cinemateca — 10; 12; 14.
• FANFAN LA TULIPE : Capitol — 9,15; 11,30; 14,45; 
16: 18,30; 21; la grădină — 20,15, Grivi.ta (completare 
Ninge) — 8,45; 11,15; 13,45, 16,15; 18,45; 21,15.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop ; Festival

— 8,30; 11,30; 14,30; 17,45; 21; la grădină — 20,15, Are
nele Libertății — 20,30, Modern — 9,45; 12: 14,15; 16,30; 
18,45; 21,15, Feroviar — 9,30; 12,30.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ Lumina — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Victoria — 10; 12; 
14 ;16; 18,15; 20,30, Melodia (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat In regiunea Iași) — 8,30; 
11: 13,30; 16; 18,30; 21, Rahova — (completare Vizita 
în Republica Socialistă 
Broz Tito) — 16; 18,15; la grădină
• OMICRON : Central (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Iași) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Flamura (completare Tractorul 
’66) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Grădina „Expoziția" 
(Piața Scînteii) — 20,30.
• WINNETOU — seria a Il-a ; Union — 14,30; 16,30; 
18,45; 21.
9 PROGRAM
0 FERICIREA
18,15; 20,30.
• CLOVNUL
CÎND SOȚIA E PLECATĂ — STELUȚA CENUȘIE 
PALATUL VECHI — HALAL MEȘTERI I . i, ,
TEHNICĂ nr. 12/1965 : Timpuri Noi - 9—21 în conti
nuare.
• NU PLÎNGE, PETER I cinemascop : Ciulești (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de «tat In re
giunea Suceava) — 15,30; 18; 20,30.
© FIFI ÎNARIPATUL : Înfrățirea între popoare (com
pletare Pescari amatori) — 14; 16; 18,15; 20,30.
• FAȚA PIERDUTA — cinemascop și ANGELICA, 
MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : Excelsior — 
10; 15,15, 19,30.
A O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Dacia (completare O po
veste cu cîntec) — 9,30—13,45 tn continuare; 16; 18,15; 
20,30.
e TRF.T PAȘI PE PĂMÎNT : Buzeștf (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Iași) — 
14: 16,15; 18 45; la grădină — 20,30, Tomis (completare 
Ninge) - 10; 12,15: 16; 18,15; 20,30.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Crtngași — 16: 
18: 20.
o SOȚIE FIDELA ; Bucegi (completare Tractorul ’66) 
9.30; 11,45: 14: 16,15; 18,30; 20,45; la grădină - " 
Lira (completare Culori în pictură) — 15; 17,15; 
Ia grădină — 20;15.
A A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Unirea 
pletare Rășinari) — 16; 18,15; la grădină — 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Flacăra
10: 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării - 11; 15,15; 17,45; 
» DEPĂȘIREA : Vitan (completare Știință șl tehnică 
11 1965) — 16; 18,30.
• SERBĂRILE GALANTE: Arta — 9; 11,30; 14;

România a președintelui Iosip
20,30.

PENTRU COPII : Doina — 10.
ÎN TRAISTĂ : Doina — 11,30; 13,45; 16;

FERNAND — AJUTOR, MĂ ÎNEC — 
ÎN 

ȘTIINȚĂ ȘI

20.15,
19,30;

(com-

20.
nr.

17;

— 16; 18; 20. 
Otto Iullevici

(completare 
20.

19,30; Ia grădină — 20,30, FJoreasca (completare Ninge)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Grădina „Progre
sul" — 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Miorița— 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, Volga — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Munca 
(completare Un bloc neobișnuit) — 16; 18,15; 20,30.
• HAIDUCII — cinemascop : Popular (completare 1 
Mai 1966) -— 10,30; 16; 18,30; 21, Pacea (completare 
Congresul sindicatelor) — 16; 18,15; 20,30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Moșilor (completare Congresul 
sindicatelor) — 15,30; 18; 20,30.
• ATENTATUL — cinemascop : Cosmos
• DE LA 7 LA 12 : Viitorul (completare 
Schmidt) — 15,30; 18; 20,30.
• PARCAREA INTERZISĂ : Colentina
Pavlik) — 16; 18,15; 20,30; la grădină —
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Pro
gresul (completare 1 Mai 1966) — 14; 16,15; 18,45; 21.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Ferentari — 10; 
15,30; 18; 20,30.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Cotrocenl — 
15; 17,45; 20,30.
• O STEA CADE DIN CER : Grădina „Moșilor" — 
20,15.
9 VALURILE DUNĂRII : Grădina „Tomls" - 20,15.
• FATA DIN JUNGLĂ : Grădina „Progresul-Parc" — 
20,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Grădina „Vitan"
— 20,30.
• INSPECTORUL : Clubul Uzinelor „Republica" — 15; 
17,30; 20.

TELE. E

Programul Începe la ora 18,30 cu Telejurnalul de 
. seară • 18,45 - Pentru cei mici filmul : „CĂCIULITĂ 
CU CIUC ROȘ" — producție a Studioului „București" 
® 19,00 — Concurs internațional de atletism. Transmi
siune de la Varșovia • 20 — Tele-enclclopedie • 21,20
— Cîntă Nicolae Herlca 9 21,35 — Documente de piatră 
(emisiunea a V-a). 0 22,00 — Melodii estivale — PRO
GRAM DE MUZICĂ UȘOARĂ ROMANEASCĂ • 22,30
— Filmul „SFÎNTUL" e 23,20 — Telesnort 9 23,30 — 
Telejurnalul de noapte ® 23,40 — Buletinul meteoro
logic.

merit șl o profunzime pînă 
acum neegalată în înțele
gerea specificului și a 
rosturilor muzicii. Inspi- 
rîndu-se din cutare sau 
cutare aspect al vieții, ei 
prelucrau faptul (eu su
gestiile lui onomatopeice) 
pînă ce devenea idee 
muzicală în accepția cea 
mai elevată a cuvîntului. 
De aici dificultatea de a 
mai identifica viețuitoarea 
sau scena aflată la origi
nea inspirației, dar trebuie 
oare să privim această 
dificultate ca un neajuns 
cînd, în schimb, astfel 
transfigurată, imaginea 
muzicală căpăta O am
ploare nelimitată a cu
prinderii, se vedea proiec
tată în infinit ? Nu știu 
dacă preclasicii își pu
neau problema aceasta 
deliberat dar, atrași de 
bogăția oaleidoscoplcă ți 
fremătătoare a realității 
din jur, ei știau (sau sim
țeau) că muzica, dacă 
vrea să rămînă muzică, 
trebuie să planeze în cele 
mai înalte zone ale spi
ritualității. Iată, priete
ne, de ce nu identi
ficai în „Anotimpurile’ 
întîmplările pe care ți 
le descrie programul : 
muzica îți vorbea despre 
ceva mult mai adînc, atît 
de adînc îneît cuvintele 
n-ar fi putut să-l formu
leze, despre „anotimpuri
le’ noastre sufletești, des
pre exuberanța, to’ipea- 
îa, împlinirea, înghețul de 
care ne simțim atît de des 
cuprinsă inima și pe care 
intuitiv le recunoșteai ca 
răsfrînte într-o miraculoa
să oglindă revelatoare, în 
cele patru concerte ale lui 
Vivaldi. Năzuind să fie 
mai presus de toate Mu
zică, expresia ancorează 
implicit în cea mai adîncă 
substanță sufletească, du
pă cum orice expresie a- 
țintită spre esențe umane 
nu poate să nu fie nobilă. 
Cine înțelege acest spe
cific al preclasicismu
lui a înțeles de fapt 
rațiunea de existență a 
artei muzicale.

Preocuparea imitativă a 
preclasicilor, extinsă ulte
rior la noi și noi aspecte 
ale realității materiale, a 
continuat să fie în arta 
componistică un principiu 
călăuzitor, determinin’ 1 îm
bogățirea limbajului mu
zical cu sonorități armo
nice și orchestrale nebă
nuite pe vremea lui Vi
valdi. Din ce în ce mai 
stăruitoare, ba chiar ex
cesivă, această preocu
pare a determinat — nu 
prea de mult — apariția 
așa-zisei muzici concrete: 
considerat insuficient de 
evocator, limbajul folosit 
de la Machault la Webern 
a fost înlocuit prin monta
jul zgomotelor înregistrate 
pe bandă de magnetofon. 
Dobîndind da-a lungul ul
timelor două veacuri o 
capacitate tot mai plasti
că de a evoca particula
rul, exteriorul, fapticul, a- 
necdoticul, muzica — în 
sensul în care era înțe
leasă de preclasici — s-a 
văzut amenințată cu 
pulverizarea elevatei și 
integrei sale frumuseți în 
efecte sonore, nu totdea
una la fel de expresive pe 
cît de spectaculoase, la 
fel de elocvente pe cît de 
interesante. Atingînd ade
vărate performanțe în su
gerarea ingenioasă a e- 
venimentelor, muzica în 
aceBt mod concepută a 
pierdut considerabil din 
universalitatea mesajului 
și a căpătat un caracter 
de șaradă care-1 obligă 
pe ascultător s-o urmă
rească înarmat cu tot fe
lul de explicații și lecturi 
preliminare. în muzica se
colului XX substituirea 
muzicii prin efecte sonore 
a căpătat amploare de e- 
pidemie, dificultățile de 
înțelegere crescînd cores
punzător : ca să-l înțeleg 
pe Xenakis trebuie să stu
diez tratatul său despre 
muzica stokastică, în care 
explică de ce își derivă 
compoziția din calculul 
probabilităților. Cam de 
la Wagner spre noi, ten
tați din ce în ce mai In
tens să exprime prin mu
zică idei abstracte, ope
rații științifice, fenomene 
naturale, evenimente mon
diale, unii compozitori au 
neglijat muzica propriu- 
zisă ; nutresc visuri cos
mice de expresie, dar uită 
că muzica Înseamnă no
blețe melodică și logică a 
organizării; cum ar spune 
Debussy „fac metafizică 
dar nu ne dau muzică’. 
Mi-am permis această di
gresiune pentru a te ajuta 
să înțelegi de ce secolul 
XX este atît de îndrăgos
tit de preclasici : ne este 
dor, tînjim după acea fru
musețe neîntinată a melo
diei după acea logică in
teligibilă a construcției pe 
care preclasicii ni le ofe
reau cu atîta generozitate 
si pe care modernii, în
cercați cu alte atracții, ni 
le oferă într-o mai mică’ 
măsură.
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PLTMRȚ COKIIIMI UNIUNII
MIIimiE A COOPERATIVELOR

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
în zilele de 16—17 iunie a avut 

loc plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție la care au par
ticipat membrii și membrii su- 
pleanți ai Consiliului Uniunii, ai 
Comitetului Casei de pensii și ai 
Comisiei de revizie.

La lucrările plenarei au luat 
parte tovarășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R. 
Au participat, ca invitați, miniștri, 
conducători și reprezentanți ai 
unor instituții centrale de stat.

Plenara a dezbătut raportul pre
zentat de tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole, privind activitatea desfășura
tă de către Comitetul Executiv 
pentru aplicarea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție ; a analizat — pe baza 
raportului prezentat de tov. Eu
gen Alexe, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Naționale — 
modul în care a fost elaborat pla
nul de dezvoltare pe perioada 
1966—1970 a cooperativelor agri
cole de producție și măsurile ce 
trebuie luate de către uniunile 
cooperatiste pentru definitivarea 
și îndeplinirea lor ; a discutat — 
pe baza raportului prezentat de 
tov. Constantin Iftodi, vicepre
ședinte al Consiliului Uniunii Na
ționale — munca desfășurată în 
cai jania agricolă de primăvară 
și măsurile ce trebuie luate pentru 
organizarea și desfășurarea cam
paniilor agricole din vara și toam
na acestui an.

La dezbateri au luat cuvîntul 
numeroși participant la plenară.

în urma dezbaterilor, plenara a 
stabilit o seamă de măsuri care 
trebuie luate de uniunile coopera
tivelor agricole de producție pen
tru aplicarea în viață a hotărîrilor 
adoptate de Consiliul de Miniștri 
privind aprovizionarea tehnico- 
materială a cooperativelor agricole, 
repararea utilajelor și mașinilor 
proprietatea cooperativelor agricole 
de producție, organizarea Depar
tamentului pentru valorificarea le
gumelor și fructelor, îmbunătățirea 
evidenței contabile și a controlu
lui financiar-gestionar în coopera
tivele agricole. Subliniind însem
nătatea acestor hotărîri pentru în
tărirea economico-organizatorică a 
co perativelor, majoritatea vorbi
te lor au scos în evidență faptul 
că ele constituie un ajutor deose
bit de important dat de conduce
rea partidului și statului uniu
nilor cooperatiste în scopul realiză
rii obiectivelor stabilite de primul 
Congres al țărănimii cooperatiste.

Luînd în discuție proiectul pla

ASIMILAREA
Șl DIVERSIFICAREA

(Urmare din pag. I)

aduce contribuția la asigurarea 
mecanizării complexe a agricul
turii, care urmează să fie rezolva
tă in linii generale pînă în 1970.

Dincolo de aspectele tehnice, in
trinsece, ale diversificării produc
ției de tractoare, la o analiză amă
nunțită ies în relief problemele de 
economicitate, de corelații, cum 
sînt: efectul economic al diversifi
cării, influența ei în industrie și 
agricultură, dependența dintre pro
dusul de bază și utilajele de lucru. 
Asemenea probleme trebuie trata
te diferențiat, necesitînd variante 
individualizate, care să pună în 
lumină diversitatea condițiiloi- de 
producție, de funcționare la bene
ficiar. De pildă, după părerea mea, 
se impune ca noile tipuri de trac
toare și mașini să fie introduse în 
fabricație numai în cazul cînd a- 
cestea răspund unor necesități 
reale, cînd mărimea seriei de pro
ducție se dovedește rentabilă la 
nivelul economiei și nu neapărat 
și exclusiv pentru întreprinderea 
producătoare. De asemenea, tre
buie ținut seama de faptul că gra
dul de tehnicitate al produselor 
este într-o continuă creștere și, din 
acest punct de vedere, sondarea 
perspectivei, a tendințelor pro
gresului tehnic nu poate fi igno
rată.

Dar diversificarea presupune și 
un anumit mod de organizare a 
producției. Ceea ce înseamnă mo
dificări mai mari sau mai mici în 
întregul sistem de muncă al uzi
nei. de la concepție și pînă la des
facerea produsului finit. Acum a- 
pare stringența specializării în 
proiectare, în sensul ca unele ca
dre să se ocupe de proiectarea și 
modernizarea continuă a anumitor 
tipuri de tractoare, urmărind 
comportarea lor în exploatare și 
în comparație cu evoluția tehnicii 
de fabricație pe plan mondial, 
încă de la concepție e bine să se 
aibă în vedere un factor de bază 
— și anume acela al utilizării la 
maximum a elementelor tipizate, 
comune mai multor tipuri de 
tractoare și mașini, ceea ce per

nului de dezvoltare a agriculturii 
cooperatiste în anii 1966—1970, 
plenara a relevat faptul că toate 
cooperativele agricole de produc
ție și-au întocmit, cu sprijinul con
siliilor agricole și al uniunilor re
gionale, raionale și orășenești, pro
iecte de plan pentru perioada 
noului cincinal. S-a apreciat că 
planurile sînt rezultatul unei 
analize economice ample și temei
nice, făcute cu chibzuință gospo
dărească în fiecare unitate. Ele se 
încadrează armonios în programul 
general de dezvoltare a economiei 
noastre naționale, stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Manifestîndu-și recunoștința pen
tru sprijinul permanent și multila
teral acordat de stat cooperative
lor, prin tractoare și mașini agri
cole. îngrășăminte chimice, credite, 
semințe, cadre de specialitate, par- 
ticipanții la plenară și-au expri
mat convingerea că sînt create 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
integrală și chiar depășirea sarci
nilor stabilite de partid agricultu
rii noastre socialiste pentru urmă
torii cinci ani, pentru obținerea 
unor producții sporite de cereale, 
plante tehnice, legume și fructe, 
produse animale etc, în vederea 
satisfacerii cerințelor crescînde ale 
populației și mărirea veniturilor 
cooperativelor agricole.

Plenara a hotărît să se organi
zeze în fiecare cooperativă dezba
terea cu masa largă a cooperatori
lor a sarcinilor de dezvoltare a 
producției agricole în anii 1966— 
1970 și să fie supuse spre aprobare 
adunărilor generale. Dezbaterile în 
adunările generale vor trebui să 
scoată în evidență rezervele de 
creștere a producției, să stabilească 
cele mai potrivite și eficace mă
suri tehnico-organizatorice pentru 
îndeplinirea și depășirea prevede
rilor planului, să ducă, în același 
timp, la mobilizarea tuturor coope
ratorilor la o participare activă în 
munca pentru realizarea obiecti
velor stabilite.

După ce a analizat modul în 
care s-au desfășurat lucrările din 
campania agricolă de primăvară, 
plenara a stabilit măsuri pentru 
efectuarea la timp a lucrărilor de 
vară și pentru pregătirea celor 
din campania de toamnă.

Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a stabilit măsurile necesa
re pentru a asigura strîngerea re
coltei în cele mai bune condiții, 
pentru obținerea unor producții 
sporite încă din primul an al cin
cinalului, contribuind astfel la în
tărirea și consolidarea economico- 
organizatorică a cooperativelor a- 
gricole de producție, la dezvol
tarea economiei naționale.

în încheierea lucrărilor plena
rei au luat cuvîntul tovarășii Vir
gil Trofin și Vasile Vîlcu.

mite simplificarea organizării, fa
bricației propriu-zise. în caz con
trar se naște pericolul ca diver
sificarea producției să ducă la 
creșterea considerabilă a număru
lui reperelor ce se execută în in
dustrie (în paralel), fapt care în
greunează și face nerentabil pro
cesul de fabricație, creează difi
cultăți în îndeplinirea optimă a 
planului și cheltuieli inutile, pro
voacă o utilizare nerațională a 
utilajelor de producție. Apare deci 
foarte necesar ca specialiștii care 
se ocupă de proiectarea de agre
gate pentru producție să țină sea
ma de mărirea universalității lor 
pentru a putea fi ușor adaptate 
la un tip sau altul de tractor.

Mă refer și la un alt aspect. 
Cînd se fabrică un anumit utilaj 
care nu se utilizează independent, 
ci în agregat cu diferite alte ma
șini, coordonarea producției lor 
este mai mult decît logică. Aceas
tă coordonare îmbracă atît aspec
tul calitativ cît și cel cantitativ. 
Astfel, perfecționarea continuă a 
produsului de bază — tractorul, 
de exemplu — impune, în paralel, 
îmbunătățirea utilajelor de lucru, 
iar diversificarea lui necesită fa
bricarea de noi tipuri de mașini 
și utilaje care atașate la tractor 
să permită utilizarea lor cu ma
ximum de randament. în același 
timp, trebuie armonizată produc
ția acestora din punct de vedere 
cantitativ, astfel încît lucrările la 
beneficiari să poată fi executate 
într-un termen cît mai scurt. Cu 
alte cuvinte, dacă vrem să crească 
gradul de mecanizare a lucrări
lor nu trebuie să punem totul nu
mai pe seama tractoarelor. Co
respunzător diversificării tipurilor 
de tractoare a devenit necesară 
lărgirea considerabilă și diversifi
carea fabricației tuturor utilajelor 
și echipamentelor de lucru care 
pot fi folosite în agregat.

Chiar și un nespecialist își dă 
seama că tipurile de tractoare, pe 
care le fabricăm în paralel, nu 
pot satisface în întregime nevoi
le economiei. Există lucrări în vi
ticultură și pomicultură pentru 
care folosirea actualelor tipuri de

PLECAREA DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST H JAPONIA
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația Partidului Comunist 
din Japonia care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită în 
Republica Socialistă România. Din 
delegația condusă de tovarășul 
Kasuga Shoichi, membru al Prezi
diului Comitetului Central al P.C. 
din Japonia și deputat în Camera 
Superioară din Japonia, au făcut 
parte Nishizawa Tomio, membru 
supleant al Prezidiului, secretar al 
Comitetului Central al P.C. din 
Japonia, Kajita Shigeho, membru 
al Comitetului Central al P.C. din 
Japonia, Suwa Shigeru și Narita 
Satoshi, membri supleanți ai Comi

A treia zi a Festivalului național 
al filmului de la Mamaia

Aseară, la Mamaia, juriul 
și-a continuat activitatea vi- 
zionînd scurt-metrajul „Pasiuni". 
După cum îl arată și titlul, 
filmul lui Jean Petrovici în
fățișează cîteva pasiuni nobile ale 
unor oameni simpli: un zugrav, 
crescător de porumbei, arta con
strucției de zmee a unui contabil 
și cea a unui mecanic agricol, 
„doctor" al ceasului cu păpuși de 
la Sighișoara, pe care îl repune în 
funcțiune după 180 de ani. „Fer

r

Spectacolele Ansamblului 
de cîntece și dansuri din Pekin
După două reprezentații susți

nute în orașul Pitești, care s-au 
bucurat de un deosebit succes, An
samblul de cîntece și dansuri din 
Pekin a prezentat vineri seara pri
mul spectacol în Capitală. Bucu- 
reștenii au aplaudat îndelung fru
musețea creațiilor muzicale și fol
clorice din bogatul tezaur artistic 
al R. P. Chineze, printre care cin
icele „Oratoriul închiriat Marelui 
Marș", „S-a ridicat milionul de 
iobagi", dansurile „Pe drumul can
tonamentului", „Florile de pe lîngă 
marele zid chinezesc" și altele. Au 
fost interpretate, de asemenea, me
lodiile populare românești „Grîu- 
șor din Bărăgan", „Asta e Mol
dova mea", „A plecat Gheorghiță

PREZENTAREA FILMULUI COREEAN
„FEMEILE DIN SATUL NAM-GANG"

Ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Giăn du Hoan, a orga
nizat vineri seara un spectacol cu 
filmul coreean „Femeile din satul 
Nam-gang“. Au fost prezenți Va- 

tractoare nu dă randamentul do
rit. Aceasta deoarece atît pu
terea cît și dimensiunile tractoa
relor sînt prea mari față de utila
jele cu care lucrează. Deci, după 
părerea mea, fabricarea unei noi 
game de tractoare, de puteri și di
mensiuni mult mai mici, care să 
permită mecanizarea lucrărilor în 
ramuri importante ale agricultu
rii (viticultură, legumicultură și 
pomicultură, domenii în care 
gradul de mecanizare a lu
crărilor este scăzut, nu mai poa
te fi amînată. Ce arată calcule
le ? Tractorul de uz general pe 
roți permite în general reducerea 
cheltuielilor pe ha cu 7 lei; trac
torul viticol pe roți micșorează 
cheltuielile pe ha cu 229 lei, rea- 
lizîndu-se, totodată, diminuarea 
volumului de muncă cu 225 ore 
om/ha ; tractorul viticol pe șenile 
reduce cheltuielile cu 133 lei pe 
ha și volumul de muncă cu 225 
ore om/ha. Tot la fel, tractorul 
legumicol asigură scăderea chel
tuielilor cu 1 449 lei/ha și a volu
mului de muncă cu 716 ore om/ 
ha. Dacă ținem seama de faptul 
că aceste tractoare ar putea asi
gura extinderea mecanizării pe 
suprafețe destul de mari, efectul 
economic capătă o importanță 
deosebită.

Acțiunea de diversificare trebuie, 
bineînțeles, coordonată, deoarece 
ea influențează o serie de ramuri 
economice. Considerăm important 
ca această nouă categorie de trac
toare, de putere mică, să facă parte 
dintr-o familie cu un grad mare de 
unificare ; altfel fabricația și explo
atarea lor pot deveni neeconomi- 
coase. Trecerea la asimilarea lor 
impune crearea unor condiții nece
sare atît la noi în uzină, cît și la 
întreprinderile colaboratoare. Cu 
siguranță, vor apare probleme noi 
de proiectare, de organizare și ur
mărire a producției, care vor tre
bui rezolvate operativ și la un nivel 
corespunzător.

în orice caz, existența unei baze 
tehnico-materiale corespunzătoare, 
a unei bogate experiențe, coordo
narea tuturor lucrărilor necesare 
asimilării și diversificării sînt fac
tori principali care ne vor permite 
ca sarcinile trasate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R în ce privește asi
gurarea economiei naționale cu un 
număr sporit și variat de tractoare 
să fie îndeplinită cu succes. Esen
țial este să fructificăm aceste po
sibilități, să acționăm energic pen
tru realizarea cît mai devreme a 
■sarcinii puse de partid în domeniul 
diversificării producției de trac
toare. 

tetului Central al P.C. din Japonia, 
Nishizawa Shunichi, activist al Co
mitetului Central al P.C. din Japo
nia.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației Partidului 
Comunist din Japonia au fost sa
lutați de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea și Vasile Patilineț, secretari 
ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Andrei Păcuraru, membri ai C.C. 
al P.C.R., Ion Iliescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Ionescu și Ștefan Andrei, adjuncți 
de șefi de secție a C.C. al P.C.R.

menții la lucru" este o peliculă de 
știință popularizată semnată de 
Doru Cheșu, în care, cu ajutorul 
microscopului și al filmărilor spe
ciale, ni se prezintă o scurtă lecție 
despre fermenți și, bineînțeles, 
despre importanța acestora în via
ța de toate zilele.

Programul serii s-a încheiat cu 
„Procesul alb", ecranizare de Iu
lian Mihu, după romanul lui Eugen 
Barbu „Șoseaua Nordului".

militar" și duetul „în Bucureștiul 
iubit".

La spectacol au asistat Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Alecu Costică, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai 
Sfatului popular al Capitalei, oa
meni de artă și cultură, precum și 
un numeros public.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor chinezi le-au fost oferite flori 
din partea Comitetului de Stșt 
pentru Cultură și Artă.

sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, funcționari superiori din 
M.A.E., oameni de artă și cultură. 
Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați lâ București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Cronica zilei

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a unei delegații a Agenției de 
concerte Prago-Concert și al sem
nării acordului de schimburi ar
tistice dintre această instituție din 
R. S. Cehoslovacă și O.S.T.A., 
Cestmir Cisar, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, a orga
nizat vineri după-amiază o întîl- 
nire prietenească. Au luat parte 
reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Ministerului Învățămîntului, ai
O.S.T.A., oameni de artă și cul
tură bucureșteni.

★
Dr. docent M. Popescu-Buzău, 

secretar general al Uniunii Medi
cale Balcanice, a plecat vineri în 
Italia, ca invitat de onoare la Con
gresul organizației Uniunii Medica
le a Mediteranei Latine.

★
Artiștii Teatrului Național din 

Belgrad, care întreprind un turneu 
în țara noastră, s-au întîlnit vineri 
dimineața la Hotelul Nord din Ca
pitală cu reprezentanți ai presei 
centrale și radioteleviziunii româ
ne. Oaspeții au vorbit despre spec
tacolele „Doamna Ministru" și 
„Thomas Moore", incluse în pro
gramul turneului, despre unele 
preocupări actuale ale dramatur
giei iugoslave și au răspuns apoi la 
întrebările ziariștilor referitoare la 
activitatea colectivului artistic.

(Agerpres)

LOTO
La tragerea Loto din 17 iunie 1966 au 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

81 13 42 50 12 57 46 90 69 20

Premii suplimentare : 25 33 27.

Fond de premii : 753 874 lei.

Delegația Comisiei afacerilor externe 
a Senatului francez a părăsit Capitală

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala delegația Comisiei afacerilor 
externe a Senatului francez, con
dusă de Vincent Rotinat, care, la 
invitația Comisiei de politică ex
ternă a Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, senatorii francezi au fost salu
tați de Dumitru Popescu, președin
tele Comisiei de politică externă a 
M.A.N., acad. Andrei Oțetea, vice
președinte, prof. Traian Ionașcu,

„CONVORBIRILE AU FOST FOARTE UTILE" 
Declarațiile ministrului lucrărilor publice 
și resurselor miniere din Sudan

După o vizită de două zile în 
țara npastră, vineri dimineața a 
părăsit Capitala Abu Kassabu, 
ministrul lucrărilor publice și re
surselor miniere din Sudan.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost salutat de Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, și de

SIMPOZION:

„Din trecutul glorios 
al aripilor românești**

în cadrul manifestărilor consa
crate Zilei aviației Republicii So
cialiste România, Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice și Universitatea populară 
București au organizat vineri 
după-amiază un simpozion pe 
tema „Din trecutul glorios al ari
pilor românești". La acest simpo
zion, care a fost prezidat de ge
neral maior în rezervă Ion Gudju, 
profesor emerit, au luat cuvîntul 
general maior în rezervă Gheorghe 
Negrescu, locotenent colonel dr. 
ing. Constantin Teodorescu-Țintea, 
colonel aviator în rezervă Gheor
ghe Iacobescu. în continuare a 
rulat filmul documentar românesc 
„Asaltul cerului".

In memoria 

iui Aurel Vlaicu
La liceul nr. 1 din Brașov a avut 

loc vineri după-amiază festivitatea 
dezvelirii unei plăci comemorative 
consacrată lui Aurel Vlaicu, pre
cursor al aviației românești. Placa 
are următorul text : „în curtea a- 
cestei școli, la 8 octombrie 1909, 
genialul pionier al aviației româ
nești, Aurel Vlaicu, a prezentat mo
delul mașinii sale de zburat, cu 
care a executat 10 zboruri. La 1 
octombrie 1911, Aurel Vlaicu a 
zburat la Brașov cu avionul inven
tat, construit și pilotat de el".

La festivitatea dezvelirii plăcii 
comemorative, conf. univ. Constan
tin Prigoreanu, președintele Comi
tetului regional de cultură și artă 
Brașov, a evocat momente din via
ța lui Aurel Vlaicu.

în momentul dezvelirii plăcii co
memorative, escadrile de avioane 
străbăteau cerul Brașovului, în 
semn de cinstire a marelui înaintaș 
al aviației românești. (Agerpres)
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| Miine Începe

In Capitală

I Campionatul mondial de popice
După cum s-a mai anunțat, cea 

de-a 6-a ediție a campionatului 
mondial de popice se va desfă- 
șura la București între 19 și 25 
iunie, într-o arenă nouă, cu 6 
piste, construită în incinta stadio
nului Voinfa. La campionate și-au 
anunțat participarea popicari din 
10 țări : Iugoslavia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Franța (numai la întrecerile indi
viduale), Austria, Elveția, Italia, 
Ungaria și România.

începînd cu această ediție, în 
programul competiției a fost in
clusă și proba de perechi, astfel 
că participanții își vor disputa 

vicepreședinte al Grupului parla
mentar român pentru relații de 
prietenie România-Franța, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu și Ion Cris- 
toloveanu, deputați, funcționari 
superiori ai Marii Adunări Națio
nale și ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres).

Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

înainte de plecare, ministrul lu
crărilor publice și resurselor mi
niere din Sudan a declarat redac
torului „Agerpres", T. Nițescu, ur
mătoarele •-

Călătoria mea în țara dumnea
voastră a avut ca obiectiv colabo
rarea în domeniul industriei mi
niere și cea a petrolului, cunoscînd 
că România este una din cele mai 
capabile țări în aceste domenii.

împărtășindu-și impresiile culese 
cu prilejul vizitării unor obiective 
industriale, oaspetele a spus : Am 
vizitat Uzinele de tractoare din 
Brașov și am fost deosebit de im
presionat de munca intensă desfă
șurată aici, de marea varietate de 
tipuri de tractoare, de înaltul lor 
nivel tehnic. De asemenea, mi s-a 
oferit prilejul să fac cunoștință cu 
Uzinele constructoare de utilaj 
petrolier din Ploiești și cu rafină
ria de la Brazi, construcții dotate 
la nivelul tehnicii mondiale.

Referindu-se la întîlnirile pe 
care le-a avut cu diferite perso
nalități ale vieții noastre econo
mice și comerciale, ministrul su
danez a spus: Convorbirile pe 
care le-am avut cu oficialitățile 
românești au fost foarte utile. Am 
avut un schimb de păreri asupra 
potențialului economic actual al 
Sudanului, a resurselor sale mi
niere și petroliere, precum și a 
posibilităților de colaborare în a- 
ceste domenii. într-un viitor 
foarte apropiat vom face schim
buri de delegații tehnice care să 
studieze detaliile. Sînt convins — 
a spus în încheiere Abu Kassabu 
— că în următoarele luni vom 
dobîndi foarte bune rezultate în 
domeniul colaborării noastre".

(OM E VREMEA
Ieri în țară t vremea a fost căldu

roasă. cu cerul variabil. înnourări mai 
accentuate s-au produs în Oltenia și 
nordul Moldovei, unde s-au semnalat 
ploi temporare și averse însoțite de 
descărcări electrice. Averse locale și 
descărcări electrice s-au mai semnalat 
în Ardeal, Banat și regiunea deluroasă 
a Munteniei. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 18 grade la Joseni 
și 29 de grade la Rîuseni. în București: 
vremea a fost călduroasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a atins 29 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 iunie : în țară : vreme în ge
neral călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Local vor cădea averse de ploaie, în
soțite de descărcări electrice. Vînt po
trivit din sectorul estic. Minimele vot 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 21 și 31 de grade. în 
București : vreme în general călduroa
să. Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului ușor 
variabilă.

Duminică pe stadionul „23 August"

0 revanșă după 36 de ani 
România-Uruguay la fotbal 

@ Echipa sud-americană a sosit ieri 
® A fost definitivată echipa României

Unul dintre mult așteptatele eveni
mente fotbalistice programate în 
acest an în țara noastră este cel de 
mîine, de pe stadionul „23 August" 
din Capitală. Începînd de la ora 
17,30, aci va avea loc partida ami
cală dintre selecționatele Uruguayu- 
lui și României. Pe lîngă caracterul 
de verificare a garniturilor respective, 
meciul de mîine constituie totodată 
o revanșă — după 36 de ani — între 
fotbalul românesc și cel Uruguayan.

întiietatea în probele de echipe 
(20 și 21 iunie), probele de pe
rechi (22 iunie) și probele indivi
duale (23 și 24 iunie calificările, 
iar la 25 iunie turneul final).

Printre concurenții de la Bucu
rești se află campionul european 
Sterzaj Miro (Iugoslavia), cam
pionul mondial Iosit Szabo (Un
garia), fostul campion mondial 
Ion Micoroiu (România), ceea ce 
ne face să credem că vom asista 
la întreceri spectaculoase și de 
un bun nivel tehnic. Deschiderea 
festivă va avea loc mîine la 
ora 11.

(Agerpres)

Presa chineză 
despre vizita 
tovarășului 
Ciu En-lai

PEKIN 17 — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Toate ziarele din Pekin publică la 
loc de frunte ample știri și repor
taje despre sosirea la București a 
delegației de partid și guvernamen
tale chineze, în frunte cu tovarășul 
Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. 
al P.C- Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze. Re
portajele sînt însoțite de fotografii 
înfățișînd primirea făcută pe aero
port și întîlnirea de la C.C. al
P.C.R. Ziarele subliniază primirea 
călduroasă pe care locuitorii capi
talei, ieșiți în întîmpinarea înal- 
ților oaspeți chinezi, au făcut-o la 
aeroport și de-a lungul întregului 
traseu pînă la reședință.

Totodată, în editorialele lor pu
blicațiile centrale din Pekin relevă 
relațiile de prietenie dintre cele 
două țări, trecînd în revistă succe
sele obținute în construirea socia
lismului de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

în editorialul „Un nou capitol al 
prieteniei între popoarele chinez si 
român", „Jenminjibao" scrie că vi
zita constituie un eveniment fericit 
în relațiile prietenești dintre cele 
două popoare, adăugind că în ulti
mii ani „colaborarea și ajutorul re
ciproc în domeniul politic, econo
mic, cultural, științific și tehnic 
s-au întărit zi de zi, iar relațiile de 
prietenie dintre cele două popoare 
s-au dezvoltat și mai mult".

„Partidul Comunist Român spri
jină cu hotărîre principiile care 
călăuzesc relațiile dintre partidele 
și guvernele frățești, precum si 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării reciproce a in
tegrității teritoriale, suveranității 
și independenței, neamestecului în 
treburile interne ale altor țări" — 
se relevă în editorial.

„întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre China 
și România" este titlul sub care 
„Dagunbao" publică un editorial în 
care subliniază că „dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două partide și țări este în confor
mitate cu aspirațiile și interesele 
comune ale celor două popoare, cu 
interesele comune ale popoarelor 
țărilor socialiste și ale popoarelor 
revoluționare din lumea întreagă".

La rîndul său, ziarul „Guanmin- 
jibao" scrie în editorialul intitulat 
„O nouă dezvoltare a prieteniei 
frățești dintre popoarele chinez și 
român" că „în urma acestei vizite 
relațiile prietenești dintre cele două 
partide, dintre cele două țări și po
poare se vor consolida și dezvolta 
și mai mult", relevînd că „prietenia 
frățească dintre popoarele chinez șî 
român se bazează pe principiile in
ternaționalismului proletar și a>e 
mari perspective de dezvoltare".

Pentru prima dată, reprezentativele 
celor două țări s-au înfîlnit la Mon
tevideo, în 1930, cu ocazia ceiei 
dinții ediții a campionatului mondial, 
care pînă la urmă avea să fie cîști- 
gată de fotbaliștii uruguayeni.

Oaspeții noștri — fotbaliști, antre
nori, consilieri, ziariști — au sosit la 
București vineri după-amiază. Lotul 
cuprinde 26 de jucători ; decanul de 
vîrstă este portarul Taibo (36 de ani), 
iar mezinul — atacantul Milton Viera 
(19 ani). La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, antrenorul Ondino Viera a 
declarat : „Intenția noastră este să 
facem un joc valoros. Rezultatul con
tează poate mai puțin ; de altfel îmi 
este și greu să fac vreun pronostic, 
pentru că nu cunosc stilul echipei 
românești".

Fotbaliștii noștri și-au încheiat ieri 
pregătirile. Aseară, după un consult 
al antrenorilor șl medicilor echipei, 
s-a definitivat formația care va fi ali
niată duminică. Antrenorul Ștefan 
Covaci a comunicat ziariștilor urmă
torul „unsprezece" : Ionescu — Popa, 
Nunveiller III, Dan, Mocanu — Gher- 
gheli, Dobrin — Pîrcălab, Dridea I, 
lancu, Sorin Avram. Din cîte se vede, 
față de echipa din meciul cu R.F.G. 
sînt doar două modificări : în locul 
lui Hălmăgeanu, accidentat, a fost 
preferat pentru forma și experiența 
sa maestrul emerit al sportului Nun- 
veiiler Iii, iar perechea lui Dridea ca 
vîrf de atac este lancu.



TOKIO VIETNAMUL DE SUDConsfătuirea miniștrilor
La Hue continuăde externe

1

participante la Tratatul
rezistenfa

de Ea Varșovia
La Moscova a avut loc o con

sfătuire a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia. La întîl- 
nire au participat : Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria, Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Cehoslova
ce. Otto Winzer, ministrul aface
rilor externe al Republicii Demo
crate Germane, Marian Naszkow- 
ski, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Republicii Popu
lare Polone, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Janos

ministrul afacerilor externePeter, 
al Republicii Populare Ungare, 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

La consfătuire au fost discutate 
problemele securității Europei și 
alte probleme de interes comun în 
legătură cu consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia, care urmea
ză să aibă loc la București, la în
ceputul lunii iulie 1966. Consfă
tuirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă.

15

La sesiunea Consiliului

GENEVA 17 (Agerpres). — 
La sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii, Jozef Ozga-Miehalski, re
prezentantul Comitetului polonez 
de luptă pentru pace, a arătat 
printre altele că „în cadrul prezen
tei sesiuni un loc de seamă îl ocu
pă problema securității europene, 
căreia i se acordă o tot mai mare 
atenție. Printre premisele secu
rității europene, a spus vorbitorul, 
Polonia pune pe primul plan re
nunțarea de către cele două state 
germane la arma nucleară și recu
noașterea frontierelor existente în 
Europa. „Sintem martori ai unei 
evidente crize a politicii războiului 
rece pe continentul nostru. Iniția
torii acestei politici sînt Statele 
Unite. Politica lor a dus și la 
scindarea Europei în blocuri mili
tare opuse. Este lesne de înțeles 
că țările socialiste năzuiesc spre 
lichidarea acestei anomalii, spre 
înlocuirea scindării printr-un Sis
tem de securitate. Criticile care se 
fac în sinul Pactului atlantic la a- 
dresa tendințelor sale agresive, 
teama tot mai accentuată a unor 
membri ai acestui pact de a se po
meni atrași într-un conflict din 
pricina intereselor străine creea
ză o atmosferă favorabilă tratati
velor pe tema creării unui sistem 
al securității în Europa".

gate de pregătirea celei de-a 
cincea sesiuni a comisiei.

Tot vineri, Gh. Rădulescu a avut 
convorbiri cu J. Krejci, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace și ministru . al industriei 
grele. Au fost abordate probleme 
privind colaborarea între cele 
două țări. Convorbirile s-au des
fășurat în spiritul prieteniei și 
înțelegerii reciproce.

Seara, O. Simunek a oferit o 
recepție în cinstea oaspetelui.

ț PRAGA 17 (Agerpres). — Vi
rări, între Gh. Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, și O. Simunek, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace — președinții celor două 
părți din Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
și tehnico-științifică româno-ceho- 
slovacă — au început convorbirile 
în probleme de colaborare eco
nomică între cele două țări, le-

în speranța de a remedia grelele 
înfrîngeri suferite în luptele de la 
Nam Bo, comandamentul S.U.A. din 
Vietnamul de sud a mobilizat 
cursul lunii mai zeci de mii 
soldați americani și 
patru operațiuni de „curățire". A- 
genția V.N.A. menționează că mi
litarii inamici au comis, în cursul 
acestor operațiuni, noi acte ilegale, 
bombardind și mitraliind sate paș
nice. Ei au folosit în nenumărate 
rînduri substanțe toxice. Trupele 
inamice au suferit însă pierderi 
grele, confirmate, de altfel, și 
agențiile americane de presă, 
provincia 
luna mai, 
fost scoși 
soldați.

SAIGON 17 (Agerpres). — Trupele 
guvernului de la Saigon nu reușesc 
să înfrîngă rezistenja orașului Hue, 
consemnează corespondenții agenjii- 
lor de presă. Patru batalioane din 
trupele de elită — acelea care au 
„pacificat" Da Nang-ul — ocupau 
vineri după-amiază jumătate din Hue, 
dar partea de nord a orașului, unde 
se găsește fostul palat imperial, a 
rămas sub controlul populafiei rebele.

SAIGON 17 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. relatează că o unitate a 
forțelor Frontului Național de Eli
berare, care operează în regiunea 
septentrională a Vietnamului de 
sud, a doborît, recent, două elicop
tere americane. Se menționează că 
ambele elicoptere au fost reperate 
și distruse de un tinăr patriot din- 
tr-o unitate a F.N.E.

în 
de 

saigonezi în
TOKIO 17 (Agerpres). — La 

iunie 1966, împăratul Japoniei, Hi
rohito, l-a primit pe noul ambasa
dor al Republicii Socialiste Româ
nia în Japonia, Ion Datcu, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

La ceremonie au participat din 
partea japoneză T. Fukuda, minis
trul finanțelor, în calitate de mi
nistru ad-interim al afacerilor ex
terne, T. Usami, mare steward, S. 
Inada, mare șambelan, și K. Hara
da, mare maestru de ceremonii la 
casa imperială.

Ambasadorul Republicii Socia
liste România a fost însoțit 
membri ai ambasadei.

După prezentarea scrisorilor 
acreditare, împăratul Japoniei 
întreținut cordial cu ambasadorul 
român.

Tay Ninh, de pildă, 
din rîndul agresorilor 
din luptă peste 1 000

de 
In 
în 
au 
de

Semnarea Acordului privind schimbul
de mărfuri și plățile pe 1966-1970

17 (Agerpres). — 
al S.U.A., Dean

Dean Rușkț; ffO experiență

critica pentru N.A.T.O
WASHINGTON 

Secretarul de stat 
Rusk, a prezentat joi în subcomisia 
senatorială pentru securitatea na
țională o informare privind recen
ta sesiune a N.A.T.O. de la Bru
xelles, pe care a caracterizat-o 
drept „o experiență critică pentru 
existența N.A.T.O.".

Neputînd ignora curentul de opi
nie în favoarea lărgirii relațiilor 
dintre țările europene, indiferent 
de sistemul lor politic și social, se
cretarul de stat al S.U.A. a arătat 
că țările membre ale N.A.T.O. sînt 
de părere că Occidentul „trebuie să 
arate cît se poate de limpede că do
rește îmbunătățirea relațiilor" cu 
țările din răsăritul Europei.

★

Ministrul afacerilor externe bel
gian, Pierre Harmel, vorbind des
pre instalarea comandamentului 
suprem al forțelor 
Europa (SHAPE) în 
cat, printre altele, 
vor fi suportate de
ma acestui transfer. El a arătat că 
în total contribuția Belgiei se va

N.A.T.O. din 
Belgia a evo- 
cheltuielile ce 
țara sa în ur-

o n u. Initiative in domeniul 
cercetării spațiului cosmic

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. la O.N.U., P. Morozov, 
a remis la 16 
general al 
proiect de 
principiile 
cercetarea 
nii și altor corpuri cerești". După 
cum relatează agenția TASS, gu
vernul sovietic a cerut ca acest 
proiect de acord să fie supus spre

iunie secretarului 
O.N.U., U Thant, un 

acord „Cu privire la 
activității statelor în 
spațiului cosmic, a Lu-

discutare celei de-a XXI-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

în aceeași zi, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg, a înaintat președintelui 
Comisiei O.N.U. pentru folosirea 
pașnică a spațiului cosmic, Kurt 
Waldheim (Austria), proiectul a- 
merican de „Tratat internațional 
privind explorarea Lunii și a altor 
corpuri cerești".

intre România și Cehoslovacia

ridica la circa două miliarde de 
franci belgieni.

★
LONDRA 17 (Agerpres).

17 iunie a fost dat publicității la 
Londra un comunicat oficial în 
care se arată că primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wilson, 
va face o vizită oficială în S.U.A. 
în a doua jumătate a lunii iulie. Cu 
acest prilej, între premierul brita
nic și președintele S.U.A. va avea 
loc un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale actualei situații 
internaționale, între care un rol 
important îl vor ocupa criza din ca
drul N.A.T.O., situația din Vietnam, 
relațiile Est-Vest.

iunie, avioane de luptă americane au continuat să bombardeze teri- 
R. D. Vietnam. Forjele militare aeriene ale Armatei populare vietna- 
au doborît în provincia Nghe An trei avioane. Numărul avioanelor

La 17
toriul
meze
americane doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam se cifrează astfel 

la 1 123. în fotografie : rămășițele unui avion doborît

Vizita lui Jânos MOSCOVA

PRAGA 17. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : La 
17 iunie a fost semnat la Praga 
Acordul de lungă durată privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
perioada 1966—1970 între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

în baza prevederilor acestui 
acord, Republica Socialistă Româ
nia va livra în Republica Socia
listă Cehoslovacă utilaj petrolier, 
motoare electrice, transformatori, 
mașini-unelte, autocamioane și 
piese de schimb, remorci basculan
te, produse petrolifere, produse 
chimice, produse ale industriei lem
nului, ciment, geamuri, fructe și 
legume proaspete și conservate, 
tutun, diferite bunuri de consum 
și alte mărfuri.

Republica Socialistă Cehoslovacă 
va livra în Republica Socialistă 
România utilaje energetice, ma
șini-unelte, aparataj electric de 
înaltă și joasă tensiune, autocami
oane și piese de schimb, mașini 
textile, aparate de măsură și con
trol, cărbuni cocsificabili, cocs, la
minate din oțel, materiale refrac
tare, malț, diferite bunuri de con
sum și alte mărfuri.

Acordul semnat prevede crește
rea livrărilor reciproce de mărfuri 
în perioada 1966—1970 cu circa 30 
la sută în comparație cu volumul 
schimburilor realizat în perioada 
1961—1965.

Din împuternicirea guvernului 
român, acordul de lungă durată a 
fost semnat de inginer Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, iar din împuternicirea guver
nului cehoslovac de Frantisek Ha- 
mouz, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

La semnare au asistat Gh. Ră
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, O. Simunek, vice
președinte al guvernului Ren^bli- 
cii Socialiste Cehoslovace, >ae 
Anghel, adjunct al ministrului co
merțului exterior al Republicii So
cialiste România, L. Simovic, 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al R. S. Cehoslovace, 
D. Drahomir, prim-vicepreședinte 
și V. Strakos, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării a 
R. S. Cehoslovace, Mareș Frantisek 
și E. Misovsky, locțiitori ai minis
trului comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace, și alte persoane ofici
ale. A fost prezent prof. Gheorghe 
Nițescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga.

Tratativele pentru încheierea A- 
cordului comercial de lungă durată 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de colaborare prietenească și în
țelegere reciprocă.

în R. D. Germană

Friedrichstadtpalast din

cuvîntul, 
prim-secretar

Walter Ul- 
al C.C. al

BERLIN 17 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ungare, 
condusă de Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., în R. D. 
Germană, joi a avut loc un miting, 
în sala 
Berlin.

Luînd 
bricht,
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a apre
ciat vizita delegației ungare drept 
o contribuție importantă la conso
lidarea și dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre cele două țări. 
Vorbind despre unele probleme 
ale securității europene, el a ară
tat că un obstacol în calea aces
teia îl constituie politica revan- 
șistă din Germania occidentală.

Schimb

Printr-o notă remisă 
recent Statelor Unite, 
Cambodgia protestează 
energic împotriva bom
bardării teritoriului ei de 
către forțe americano- 
saigoneze și tailandeze. 
Se știe că de multă vre
me militariștn americani 
pun la cale provocări 
împotriva Cambodgiei 
ca măsuri de represiune 
pentru politica sa de 
neutralitate și pace. In 
pofida protestelor Cam
bodgiei și altor state iu
bitoare de pace, S.U.A. 
nu au renunțat la acțiu
nile lor provocatoare, ci 
au trecut la bombarda
mente efective, 
cînd pierderi de 
menești și mari ] 
materiale.

Este cunoscut, i 
menea, că S.U.A. 
prind atacuri sistemati
ce, cu folosirea de bom
be incendiare, bombe cu 
acțiune întîrziată, na
palm și gaze toxice îm
potriva Laosului. încâl
cind demult acordurile 
de la Geneva din 1954 
cu privire la Indochina 
și acordurile de la Ge
neva cu privire la Laos 
din 1962, S.U.A. nesoco
tesc granițele Cambod
giei și Laosului. Pentru a 
da o formă „oficia
lă" extinderii agresiunii, 
cercurile militariste a- 
mericane au recurs la 
invocarea unor pretexte 
de genul „dreptului de 
urmărire", ele însele 
exemple flagrante de 
nesocotire a suverani
tății și de amestec în 
treburile interne ale altor 
state. Departamentul de
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vieți o- 
pagube

de ase- 
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Stat a autorizat pe ofițe
rii americani aflați în 
Vietnamul de sud să ex
tindă cu de la sine pu
tere acțiunile de luptă 
„dincolo de hotarele 
Vietnamului de sud", 
respectiv în Cambodgia 
și Laos, „dacă vor con
sidera că acțiunea lor 
ar fi esențială pentru 
protejarea forțelor lor ar
mate".

Provocările la adresa

arată în telegramele a- 
dresate țărilor membre 
ale Conierinței de la Ge
neva din 1962 cu privire 
la Laos Fumi Vongvicit, 
secretar general al Par
tidului Neo Lao Haksat, 
S.U.A. intenționează să 
ocupe regiunile de cen
tru și de sud ale Laosu- 
lui pentru a le transfor
ma într-un cap de pod 
împotriva R. D. Vietnam 
și a Frontului Na-
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Cambodgiei 
lui reflectă 
care S.U.A. 
în războiul 
siv împotriva poporu
lui vietnamez, faptul că 
în pofida concentrării li
nei imense mașini de 
război împotriva Armatei 
de eliberare și a parti
zanilor sud-vietnamezi, 
ele nu numai că nu au 
reușit să schimbe în fa
voarea lor mersul lupte
lor, dar primesc lovituri 
serioase chiar în bazele 
lor militare. în aceste 
împrejurări, după cum

Jional de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Nu de 
mult, revista „U. S. News 
and World Report' scria 
că mulți ofițeri ameri
cani, dislocați în țările 
din Asia de sud-est, sînt 
convinși că războiul din 
Vietnamul de sud „nu 
poate fi cîștigat fără 
deschiderea unui al doi
lea front în Laos". Co
mentatorul militar al zia
rului „New York Times' 
observa că „cele trei țări 
strîns legate între ele — 
Vietnamul de sud, Lao
sul și Tailanda — sînt

de mult considerate de 
specialiștii militari drept 
un complex strategic in
divizibil".

S.U.A. au rezervat fie
căreia din aceste țări 
un anumit rol. In afară 
de cei cîteva sute de 
consilieri și specialiști 
militari americani care 
conduc operațiunile îm
potriva Patet Lao, State
le Unite urmează să tri
mită în toamna acestui 
an în Laos, potrivit unui 
plan elaborat de coman
damentul militar ameri
can de la Saigon, 50 000 
militari americani. “ 
că Vietnamul de 
și Laosul urmează 
constituie ceea ce 
cheamă „frontul 
mijlocit", Tailandei i se 
rezervă rolul de „spate 
al frontului". Tailanda e 
pusă pe picior de război, 
constata „Newsweek". 
Aici staționează sute de 
avioane americane și 
peste 13 000 militari ai 
S.U.A., se execută mari 
lucrări de reconstrucție 
și construire de baze 
și aerodromuri.

Atragerea Tailandei în 
planurile de extindere a 
agresiunii în întreaga 
Indochină contravine in
tereselor poporului tai- 
landez, intereselor tu
turor popoarelor din a- 
ceastă zonă. încercările 
S.U.A. de a folosi Cam
bodgia, Laosul, Tailanda 
pentru extinderea agre
siunii împotriva Vietna
mului pun în pericol în 
mod grav pacea și secu
ritatea în Asia de sud- 
est și în lume.

G. BONDOC
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Referindu-se la problema germa
nă, el a declarat că „în scopul 
normalizării treptate a relațiilor 
dintre cele două state germane și 
pentru a evita agravarea scindării 
lor, R. D. Germană a propus 
coexistanța pașnică între cele 
două state germane și apoi apro
pierea și colaborarea dintre ele, 
pe calea unei confederații ger
mane".

Vorbitorul a apreciat că merită 
să fie examinată cu atenție decla
rația făcută, la recentul 
de la Dortmund, de Willy 
președintele Partidului 
Democrat ''din Germania, 
vorbit despre posibilitatea 
conviețuiri a celor două state ger
mane. „Ar putea exista aici unele 
puncte de contact cu concepțiile 
noastre despre o coexistență paș
nică și despre o confederație ger
mană, a subliniat Walter Ulbricht. 
Bineînțeles că în această problemă 
trebuie trase concluzii politice 
practice, care să pornească de la 
realitatea egalității în drepturi a 
celor două state germane și care 
să excludă drept nerealistă pre
tenția guvernului vest-german de 
a reprezenta întreaga Germanie". 
El a adăugat că „pacea și securi
tatea pentru germani și cele două 
state germane nu pot fi asigura- 
rate decît prin tratative pe bază 
de egalitate între cele două gu
verne și prin acorduri între toate 
statele europene cu privire la 
securitatea europeană".

Luînd cuvîntul, Jănos Kâdâr a 
vorbit despre colaborarea dintre 
cele două partide și cele două țări. 
El s-a referit în continuare la 
situația internațională, precum și 
la problemele securității europene, 
în legătură cu problema germană, 
Jânos Kâdâr a subliniat că „crea
rea unității germane este o pro
blemă care privește poporul ger
man, dar ea nu poate fi indife
rentă nici Europei și nici lumii 
întregi. Ea nu poate fi în nici un 
caz realizată în condiții în care 
securitatea europeană și pacea 
mondială ar fi amenințate". în 
continuare, Jânos Kâdâr, referin- 
du-se la relațiile dintre partidele 
comuniste și muncitorești, a ară
tat că fiecare partid este indepen
dent. El trebuie să elaboreze sin
gur politica sa, așa cum îi impun 
condițiile istorice, sociale și eco
nomice ale țării sale. Independen
ța și înțelegerea în probleme care 
privesc toate partidele se află în 
deplină concordanță. Aceasta 
împiedică și promovează 
partidelor comuniste și 
rșști.

Vineri, după semnarea 
ției comune, delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Ungare 
s-a întors în patrie.
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MOSCOVA 17. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmi
te : între 14 și 16 iunie la Moscova 
a avut loc o consfătuire cu carac
ter de schimb de experiență, la 
care au participat delegații ale Mi
nisterelor învățămîntului din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Repu
blica Cuba, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. Delegația Ministerului în
vățămîntului din România a fost 
condusă de prof, doctor-docent 
Jean Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului.

Participanții la consfătuire au 
făcut un schimb de experiență în 
probleme privind organizarea în
vățămîntului superior, pregătirea 
specialiștilor cu calificare superi
oară și medie și pregătirea cadre
lor pentru cercetarea științifică.

PARIS 17 (Agerpres). — într-o 
declarație a Comitetului Executiv 
al P.C. din Spania, dată publicității 
în legătură cu aniversarea în luna 
iulie a 30 de ani de la începerea 
războiului revoluționar național al 
poporului spaniol, Partidul Co
munist din Spania cheamă toa
te partidele, grupările, asocia
țiile și pe oamenii politici din 
Spania, care recunosc necesitatea 
de a se stabili un sistem de liber
tăți politice în Spania, să participe 
la o întîlnire pentru discutarea po
sibilităților concrete în vederea u- 
nor acțiuni comune pentru „a în
toarce o pagină în istoria Spaniei 
și a începe un nou capitol de li
bertăți democratice și progres".

Comuniștii spanioli, se arată în 
declarație, consideră că sărbători
rea celei de-a 30-a aniversări a 
războiului trebuie să sublinieze 
dorința comună a marii ma
jorități a spaniolilor de a in
staura în țară o adevărată demo
crație și de a realiza aceasta fără 
un nou război civil. în acest scop, 
subliniază Comitetul Executiv al 
P.C. din Spania, este necesar să se 
lărgească tot mai mult lupta mase-

lor de oameni al muncii, a tuturor 
grupurilor de antifranchiști, astfel 
încît aceasta să devină o largă miș
care populară de neînfrînt care să 
înlăture obstacolele din calea de
mocratizării tării.

„IMAGINI DIN

ROMÂNIA"

n SOFIA. Vineri s-au încheiat lucrările celei de-a șaptea adunări 
a organizațiilor membre ale Federației Mondiale a Tineretu

lui Democrat (F.M.T.D.). In cursul dimineții a fost adoptată rezo
luția generală, au fost primiți noi membri ai federației și s-a ales 
noul comitet executiv. Au fost adoptate o serie de documerite 
privind aspectele majore care preocupă îndeosebi tineretul din 
întreaga lume: lupta împotriva colonialismului și neocolonialis- 
mului, lupta pentru libertate și independență națională, pentru 
progres și pace. Se subliniază în mod deosebit solidaritatea tine
retului de pretutindeni cu eroicul tineret și popor vietnamez.

M NEW YORK. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor 
“ Unite a aprobat joi în unanimitate proiectul de rezoluție pri
vind prelungirea mandatului forțelor O.N.U. în Cipru pe o pe
rioadă de încă șase luni, adică pînă la 26 decembrie 1966.

M BUDAPESTA. Agenția M.T.I. anunță că între 13 și 17 iunie, 
" M. Ajtai, președintele Comisiei de Stat a Planificării a R. P. 
Ungare, a făcut o vizită în Uniunea Sovietică, la invitația pre
ședintelui Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., N. Bai
bakov. In cursul convorbirilor dintre N. Baibakov și M. Ajtai au 
fost discutate probleme ale extinderii colaborării economice din
tre U.R.S.S. și R. P. Ungară.

KINSHASA. Postul de radio Leopoldville a anunțat la 17 iunie 
™ că în curînd urmează să aibă loc procesul lui Cleophas Ka- 
mitatu, ministru de externe în fostul guvern al lui Kimba. Pro
cesul va fi judecat de un tribunal militar și, după unele surse 
din Kinshasa, Kamitatu va fi condamnat la moarte.

n MOSCOVA. La 17 iunie în Uniunea Sovietică a fost lansat 
“ satelitul artificial al Pământului „Cosmos-121".

jM GUAYAQUIL. Nave de patrulă ecuadoriene au surprins traule- 
™ rele nord-americane „City of Tacoma" și „Clipper Town" pes
cuind în apele teritoriale ale Ecuadorului, în dreptul provinciei 
Manabi. Cele două nave au fost escortate în portul Manta, unde 
sînt sechestrate.

PARIS 17 (Agerpres). — La 17 
iunie s-a deschis la Paris ex
poziția „Imagini din România". 
La festivitatea inaugurării au 
luat parte Froment Morrice, 
director al Serviciului cultural 
din Ministerul de Externe al 
Franței, reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice pariziene. 
A fost prezent, de asemenea, 
dr. Victor Dimitriu, ambasado- 
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Franța.

In cadrul expoziției sînt pre
zentate peste 100 de fotografii 
înfățișînd diferite aspecte din 
domeniul industriei, agricultu
rii și turismului în România. 
Sînt expuse, totodată, nume
roase obiecte de ceramică, co
voare cu motive naționale ro
mânești, broderii, sculpturi în 
lemn.
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In rada portului New York s-a pe
trecut joi o catastrofă soldată cu 
moartea a 23 persoane, ca urmare 
a ciocnirii dintre petrolierul ameri
can „Texaco Massachussetts" și pe

trolierul englez „Alva Cape"
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