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■ 19 iulie — un gn de la
Congresul al IX-lea al P.C.R.

MEREU MAI SUS 

® PLEDOARIE PENTRU FRESCĂ

■ Arta și „specialiștii"

S Coordonarea locală

a activității comerciale 

poate fi perfecționată

■ DRUMUL SPRE AUTENTICITATE

NICOLAE CEAUSESCU
9

cu privire la consfătuirile
din 4-7 iulie tinute la București

9 9

Vineri, 15 iulie, a avut 
loc în Sala Palatului Re
publicii Socialiste România 
o adunare a activului do 
partid convocată de Comi
tetul Central al Partidului 
Comunist Român, la care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. 
al P.C.R., a făcut o 
expunere în legătură cu 
recenta Consfătuire de la 
București a Comitetului 
Politic Consultativ al sta
telor participante la Tra
tatul de la Varșovia și In- 
tîlnirea conducătorilor de 
partid și a șefilor de gu
verne ale țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

In prezidiu au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Uie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Petre 
Borilă Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
care au fost întîmpinați cu

puternice aplauze șl înde
lungi ovații.

La adunare au participat 
membri și membri suple
anți ai C.C. al P.C.R.. 
membri ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor ob
ștești, membri ai comitetu
lui de partid orășenesc și 
ai Comitetului regional de 
partid București, activiști 
de partid și de stat, oa
meni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Comi
tetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, urmă
rită cu deosebit interes, a 
fost subliniată de partici- 
panții la adunare în repe
tate rînduri cu aplauze vii, 
însuflețite.

La încheiere, întreaga a- 
sistență, în picioare, ova
ționează puternic, înde
lung.

(Agerpres)
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încheierea lucrărilor ședinței 
plenare a Consiliului Național 

al Cercetării Științifice
Vineri s-au încheiat lucrările 

ședinței plenare a Consiliului 
Național al Cercetării Științifice.

Plenara a adoptat în unanimi
tate Programul unitar al cerce
tării științifice pe perioada 1966- 
1970.

La cel de-al doilea punct de 
pe ordinea de zi, conf. univ. Tra
ian Dudaș. secretar general al 
Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice, a prezentat planul

de măsuri privind participarea 
Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice, a oamenilor de 
știință și cercetătorilor științifici 
la acțiunea de lansare a planului 
de stat pe perioada 1966—1970.

In concluziile plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice. (Agerpres)

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL EXTRAORDINAR
Șl PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII MALI 

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
La 15 iulie, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a 
primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu

blicii Mali, Ya Doumbia, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare. (In pagina a V-a, cuvîn- 
tările rostite).

Cooperativele 
au terminat

Cooperativele agri
cole ' .de producție 
din raionul Brăila au 
terminat primele din 
regiunea Galați strîn- 
sul recoltei de păioa- 
se. Cele 33 246 ha cu 
grîu au fost recolta
te în mai puțin de 10

agricole din raionul Brăila

zile. Acest succes se 
datorește folosirii din 
plin a timpului priel
nic, a tractoarelor și 
mașinilor agricole, 
bunei organizări a 
muncii, colaborării 
strînse dintre brigă
zile de mecanizatori

și brigăzile de cîmp 
din cooperativele a- 
gricole de produc
ție.

Recoltatul culturi
lor păioase se apro
pie de sfîrșit și în 
raioanele Făurei și 
Galați.

Stimați tovarăși,

După cum știți, timp de aproape o săptă- 
mînă țara noastră a găzduit importante ma
nifestări internaționale ale țărilor socialiste : 
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Var
șovia, la care au participat Bulgaria, Ceho
slovacia, Republica Democrată Germană, Po
lonia, România, Ungaria și Uniunea Sovie
tică, precum și întîlnirea conducătorilor par
tidelor comuniste și muncitorești și a șefilor 
de guverne ale țărilor membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc la care a 
luat parte și delegația Republicii Populare 
Mongole. Statele reprezentate la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ au adoptat 
Declarația cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa și Declarația cu privire 
la agresiunea Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam. Aceste documente de o excepțională 
însemnătate politică pentru soarta păcii po
poarelor, pentru slăbirea încordării interna
ționale răspund unor preocupări arzătoare 
ale celor mai largi pături sociale din întreaga 
lume. Delegațiile țărilor participante au făcut 
totodată un larg și util schimb de păreri în 
legătură cu activitatea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, cu problemele colaboră
rii economice frățești dintre țările socialiste.

întîlnirile de la București au avut un pro
fund caracter de lucru, documentele elabo
rate fiind rodul unei analize temeinice a pro
blemelor de pe ordinea de zi, al dezbaterilor 
purtate în spirit de prietenie frățească, uni
tate și înțelegere reciprocă. Partidul și gu
vernul nostru dau o înaltă prețuire acestor 
întîlniri, bilanțului pozitiv cu care ele s-au 
încheiat, documentelor adoptate de țările par
ticipante. Examinînd rezultatele consfătuiri
lor, Comitetul Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român a apre
ciat în unanimitate însemnătatea deosebită 
a celor două Declarații, a schimburilor de pă
reri și a aprobat activitatea desfășurată de de
legația țării noastre la aceste consfătuiri.

Cu toate că de la încheierea consfătuirilor 
ținute la București au trecut puține zile, se 
poate spune de pe acum că cele două docu
mente adoptate de țările noastre au găsit un 
profund ecou internațional; ele suscită un 
uriaș interes în rîndul popoarelor, al opiniei 
publice de pretutindeni, al unor importante 
cercuri politice din diferite țări.

Conducerea partidului nostru este încredin
țată că întîlnirile de la București vor aduce 
o contribuție de seamă la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre popoarele noastre, la 
cauza unității țărilor socialiste, a forțelor re
voluționare și democratice de pretutindeni, la 
lupta împotriva politicii cercurilor imperia
liste, a agresiunii Statelor Unite ale Americii 
în Vietnam, pentru asigurarea securității eu
ropene, pentru apărarea și consolidarea păcii 
în lume.

în cele ce urmează doresc să mă opresc mal 
pe larg asupra problemelor care au stat pe 
ordinea de zi a întîlnirilor care au avut loc 
la București.

Tovarăși,
Problema asigurării securității europene, 

care și-a găsit concretizarea în Declarația 
statelor reprezentate la consfătuirea țărilor 
participante la Tratatul de la Varșovia, este, 
după părerea Partidului Comunist Român și 
a guvernului Republicii Socialiste România, 
una din problemele cele mai importante ale 
vieții politice de pe continentul nostru, care 
afectează, prin consecințele sale, întreaga si
tuație internațională. Rezolvarea ei intere
sează în mod direct toate țările socialiste din 
Europa, toate popoarele europene, constituind, 
în același timp, o preocupare pentru po
poarele din întreaga lume.

Abordînd în mod constructiv, cu un înalt 
spirit de răspundere, problema securității eu
ropene, inițiind lupta pentru înfăptuirea a- 
cestui deziderat important, formulînd pro
puneri judicioase în vederea lichidării surse
lor de încordare de pe continentul nostru, ță
rile socialiste contribuie la mobilizarea for
țelor iubitoare de pace de pretutindeni, se 
afirmă încă o dată ca promotori ai păcii și 
prieteniei între popoare fac să sporească și 
mai mult prestigiul și autoritatea socialis
mului in lume, influența sa asupra dezvoltă
rii sociale contemporane.

Analizînd condițiile istorice actuale din 
Europa, noi pornim de la rolul pe care l-a 
jucat continentul nostru de-a lungul veacu

rilor în progresul vieții materiale și spiritu
ale a omenirii, în marile cuceriri ale geniului 
uman. Leagăn al civilizației moderne, Euro
pa a dat lumii gînditori și savanți celebri, 
inventatori și artiști care ocupă un loc de 
frunte în patrimoniul culturii universale. De

neral al mișcării revoluționare, democratice 
și naționale, de a-și menține pozițiile ame
nințate.

în Europa, imperialismul american își spri
jină politica de dominație și război pe blocul 
agresiv al Atlanticului de Nord al cărui as-

pe acest continent au pornit, nu o dată, mari 
idei și curente progresiste care au contribuit 
la mersul înainte al societății; aici s-a născut 
marxism-leninismul, învățătura revoluționară 
despre lume și viață a clasei muncitoare.

în același timp însă forțele sociale retro
grade au folosit marile cuceriri ale științei și 
civilizației pentru exploatarea maselor celor 
ce muncesc, pentsu asuprirea popoarelor, 
pentru înrobirea locuitorilor altor continente, 
pentru acapararea unor uriașe bogății mate
riale ale societății. Europa a fost nu o dată 
teatrul unor sîngeroase și distrugătoare în
cleștări armate ; numai în decursul primei 
jumătăți a acestui veac, imperialismul ger
man, în cîrdășie cu cercurile reacționare din 
alte țări, a declanșat în Europa două războaie 
mondiale care au pricinuit popoarelor pagube 
uriașe.

Acum, la peste douăzeci de ani de la sta
bilirea păcii, urmele celui de-al doilea război 
mondial nu au fost încă lichidate, nu s-a în
cheiat tratatul de pace cu Germania, impor
tante probleme litigioase au rămas neregle
mentate ; în Europa se mențin surse de încor
dare, primejdii pentru pacea popoarelor.

Declarația de la București a țărilor socia
liste relevă cu tărie faptul că politica de do
minație a cercurilor imperialiste, și în primul 
rînd a imperialismului american, constituie 
principala piedică în calea normalizării re
lațiilor dintre statele europene, a soluționă
rii problemelor actuale arzătoare, cauza de 
bază a menținerii și agravării neînțelegerii 
între state.

Imperialismul american se manifestă vădit 
ca centru al reacțiunii mondiale împotriva 
luptei pentru libertate și progres social, pen
tru independență și suveranitate națională. 
Statele Unite ale Americii, care în ultima 
vreme și-au intensificat acțiunile agresive, 
se amestecă în mod brutal în treburile altor 
popoare, încalcă suveranitatea unor state in
dependente, organizează comploturi militare 
și lovituri de stat pentru instaurarea și men
ținerea unor regimuri și guverne reacționare, 
urîte de popoare, exercită presiuni economi
ce și politice în numeroase țări, extind răz
boiul împotriva poporului vietnamez. Este 
evident că toate aceste manifestări nu oglin
desc sporirea forței imperialismului ameri
can, ci încercarea sa de a frîna procesul ge-

cuțiș este îndreptat împotriva statelor socia
liste, a forțelor progresiste și democratice, re- 
prezentînd în același timp un pericol pentru 
toate popoarele europene, pentru pacea între
gii lumi. O puternică influență negativă asu
pra atmosferei politice europene o exercită 
existența pe continent a trupelor americane 
și a altor trupe neeuropene, amplasarea ba
zelor militare și a depozitelor nucleare ame
ricane în țările membre ale N.A.T.O., prezen
ta în Europa a navelor de război maritime și 
aeriene ale Statelor Unite ale Americii pre
văzute cu bombe nucleare.

Imperialismul american sprijină și încura
jează militarismul și revanșismul vest-ger- 
man care își arogă dreptul de a vorbi în nu
mele întregului popor german, formulează 
revendicări teritoriale față de alte țări, pro
ferează amenințări militare. Accelerînd pro
cesul de înarmare a Bundeswehrului, impe
rialiștii vest-germani exercită puternice pre
siuni pentru a dobîndi accesul la arma nu
cleară, ceea ce îngrijorează în mod deosebit 
popoarele europene.

Analizînd aceste aspecte ale situației poli
tice europene, întîlnirea de la București a re
levat totodată că împotriva politicii agresive 
a cercurilor imperialiste se ridică, atît în Eu
ropa cît și în lumea întreagă, uriașe forțe 
social-politice. Aceasta constituie una din 
trăsăturile esențiale ale evoluției vieții in
ternaționale contemporane. Se creează tot mai 
multe premise pentru desfășurarea cu succes 
a luptei împotriva forțelor reacționare, pen
tru așezarea pe baze sănătoase a relațiilor 
dintre state.

Popoarele de pe continentul nostru sînt 
vital interesate în zădărnicirea izbucnirii 
unui nou război, în statornicirea unei păci 
trainice. în Europa este încă vie amintirea 
sacrificiilor uriașe pe care le-a cerut lupta 
pentru înfrîngerea agresorilor fasciști în cel 
de-al doilea război mondial. în zdrobirea co
tropitorilor hitleriști rolul principal l-a jucat 
U.R.S.S., eroicul popor sovietic, care a dus pe 
umerii săi greul războiului. Alături de Uniu
nea Sovietică și de celelalte puteri ale coali
ției antihitleriste, de toate forțele antifasciste 
din Europa, România și-a adus contribuția la 
înfrîngerea agresorilor germani, dînd în a- 
ceastă luptă un greu tribut de sînge.

După cel de-al doilea război mondial, ță

rile socialiste din Europa, și în primul rînd 
Uniunea Sovietică, au desfășurat o intensă 
activitate politică pentru lichidarea cauzelor 
generatoare de noi conflicte militare pe con
tinentul nostru. Republica Socialistă Româ
nia se manifestă activ pe arena internațio
nală, aducîndu-și propria contribuție la lupta 
pentru1 zădărnicirea unui nou război, la so
luționarea problemelor internaționale euro
pene. O intensă activitate în scopul întăririi 
păcii și securității în Europa desfășoară clasa 
muncitoare din țările occidentale, partidele 
comuniste și muncitorești, însemnate forțe 
democratice, patriotice și progresiste.

în numeroase țări occidentale, din care 
unele membre ale N.A.T.O., se manifestă, in
clusiv în cercuri conducătoare, o adîncă în
grijorare față de politica agresivă a Statelor 
Unite ale Americii, față de perspectiva an
gajării lor în aventuri militare americane, cu 
grave repercusiuni pentru interesele naționale 
ale popoarelor ; iese la iveală dorința unor 
cercuri politice tot mai largi din aceste țări 
de a găsi modalitatea desolidarizării de poli
tica Statelor Unite ale Americii, de a pro
mova o politică proprie, independentă, de co
laborare multilaterală între state. In această 
ordine de idei, merită subliniate în mod deo
sebit eforturile depuse de guvernul francez 
pentru promovarea unei politici internațio
nale independente, pentru dezvoltarea cola
borării între statele europene, indiferent de 
orînduirea lor socială. Tendințe pozitive se 
manifestă și în alte țări europene. Chiar și în 
Republica Federală Germană se afirmă forțe 
care se pronunță pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru lărgirea relațiilor 
reciproc avantajoase între state. Politica 
agresivă a imperialismului american și a 
celorlalte forțe reacționare din Europa se 
discreditează tot mai mult în ochii popoare
lor, devine pe zi ce trece tot mai izolată.

Pornind de la analiza acestor manifestări 
și tendințe pozitive, Declarația de la Bucu
rești trage pe drept cuvînt concluzia că în 
Europa se intensifică și se dezvoltă tot mai 
mult curentul în favoarea lichidării rămăși
țelor războiului rece și a obstacolelor care 
stau în calea colaborării generale europene, 
pentru rezolvarea problemelor litigioase pe 
calea înțelegerii reciproce, pentru normaliza
rea vieții internaționale și apropierea între 
popoare. Există acum posibilitatea abordării 
problemei securității într-un mod nou, pe 
baze acceptabile pentru toate statele europene. 
Aceasta face deosebit de importantă și de 
actuală inițiativa țărilor socialiste membre 
ale Tratatului de la Varșovia de a pune în 
discuție problema securității europene — 
care răspunde unei necesități politice reale — 
de a prezenta un amplu program de măsuri 
menite să ducă la realizarea acestui obiectiv.

înfăptuirea securității europene este o pro
blemă complexă, care cere eforturi susținute ; 
ea presupune un proces evolutiv menit să a- 
sigure eliminarea treptată a surselor de ten
siune și de fricțiuni între state, a neîncre
derii între popoare, să împrăștie atmosfera 
de teamă de război, de agresiune. Ea este 
nemijlocit legată de lupta împotriva politicii 
forțelor reacționare și în primul rînd a impe
rialismului american, care se opun aspirației 
de pace și bună înțelegere a popoarelor euro
pene.

Țările socialiste care au participat la con
sfătuire au relevat însemnătatea extinderii 
colaborării multilaterale între toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socială, a dezvol
tării raporturilor de cooperare între toate po
poarele de pe continentul nostru. Colaborarea 
economică nestînjenită de discriminări și 
condiții politice, schimbul de bunuri, coope
rarea în producție, schimburile tehnico-ști- 
ințifice și cultural-artistice contribuie la pro
gresul material și spiritual al fiecărui popor, 
la dezvoltarea civilizației pe întregul conti
nent și, în același timp, favorizează apropie
rea între state, dezvoltă încrederea, stima și 
respectul reciproc.

Condiția hotărîtoare a progresului relații
lor internaționale europene, ca de altfel între 
toate statele lumii, o constituie — așa cum 
se subliniază cu putere în Declarație — res
pectarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, fără Imixtiuni din afară, 
de a urma calea de dezvoltare care cores
punde cel mai bine voinței și intereselor sale 
fundamentale.

(Continuare în pag. a III-a)
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MEREU MAI SUS
TntF-un an de zile, griul crește, 

înflorește și rodește o singură dată. 
O singură dată înfloresc și rodesc 
pomii. Și iarba crește o singură dată, 
într-un an de zile. Iar puiul de om, 
fiinfa cea mai plăpîndă și mai vi
guroasă din lume, abia dacă începe 
să umble după un an de zile, abia 
dacă face primii pași. Toate se îm
plinesc în timp, după un anumit so
roc, înfr-o limită anumită, fixată par
că pentru totdeauna, de neschimbat, 
lată însă că există și fapte, care au 
schimbat și schimbă soroacele, limi
tele cunoscute, condensîndu-le, dîn- 
du-le semnificații deosebite și din ce 
în ce mai multe. La noi, de pildă, în 
România liberă și independentă, con
structoare a unei noi orînduiri și a u- 
nei noi viefi a crescut și crește me- 
“eu densitatea clipei, a zilei și a ani
lor, în raport direct cu creșterile pe

Ion LÂNCRÂNJAN

Cică pe vremuri un precupef, 
ager la minte, vindea în piață 
același. sortiment de mere în 
două coșuri, la două preturi. Și 
vindea omul la mere de se mi
rau vecinii de tarabă. întrebai o 
dată de ce vinde aceleași mere 
la două prefuri diferite, și cum 
de le vinde pe toate, a răs
puns :

— Unii cumpără mărul, alfii 
prejul.

Tarabagiii n-au priceput fîlcul 
răspunsului și precupeful, ager 
la minte, a despicat atunci sîm- 
burele adevărului :

cut copilul cu manualul ăsta I E 
mînjit, tăiat, vopsit,

— Lasă, nu-l certa — i-a spus 
el soției. înfeleg să-l cer|i pentru 
sandale, pentru cartea de po
vești, că ne-au costat. Dar astea 
le-am primit pe gratis I

•A
Convorbire pe stradă :
— Da ? Nu mai spune I Și cîf 

face o invitație?.,. Cu-um I ? Ni
mic ?

— Unii vor să cumpere mere
pur și simplu. Alții însă vor
mere scumpe, să se laude CU
cheltuiala.

Un vecin de-al meu are un
băiat în clasa a ll-a. Aud un
dialog între el Și sofia lui :

— Măi bărbate, uite ce a fă-

care le obținem în toate domeniile 
de activitate, în raport cu dezvolta
rea noastră, mereu mai înaltă, mereu 
mai impetuoasă și mai strălucitoare.

Dialogul acesta cu timpul, purtat 
de o întreagă fără și de un popor 
întreg, este unul dintre cele mai 
semnificative ale contemporaneității, 
mai ales că el continuă, desfășurîn- 
du-se pe coordonate din ce în ce 
mai înalte, încărcîndu-se cu noi și 
noi înțelesuri, mai semnificative și 
mai profunde. N-a trecut decît un 
an de zile de la Congresul al IX-lea 
al partidului și în urma noastră a 
rămas un lanț întreg de evenimente 
importante, de fapte care pardosesc 
și întăresc drumul nostru mereu as
cendent, mereu suitor. Nu e vorba, 
desigur, de evenimente sărbătorești, 
de date festive, ci de fapte și de 
aefiuni de lucru, menite să transpu
nă în via(ă holărîrile Congresului, 
a cărui însemnătate în făurirea isto
riei noastre contemporane este deo
sebit de mare.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a avut loc într-o 
perioadă cînd (ara noastră atinsese 
o înaltă treaptă de dezvoltare, im
presionantă, în raport cu stadiul ini
tial, de la care pornisem. Și după 
cum bine se știe, sarcinile care se 
pun într-o asemenea etapă sînt mai 
mari, mai grele și mai complexe, din 
toate punctele de vedere. Dezvolta
rea și progresul cer, cu necesitate, 
mereu mai mult, o pricepere sporită, 
o cunoaștere cît mai amănunțită a 
tuturor forțelor, a întregii capacități 
creatoare a unei unități de produc
ție, precum și a întregului popor. 
Și dacă se poate vorbi de Con
gresul al IX-lea al partidului ca 
de un eveniment de importantă isto
rică în făurirea României noi este

tocmai pentru că a sintetizat proble
mele cele mai importante ale stadiu
lui de dezvoltare atins de fara noas
tră — ale unui stadiu înalt, complex, 
— și pentru că a trasat, în conti
nuare, sarcini grandioase dar pre
cise, fixînd și tăind în vreme, cu în
drăzneală, noi magistrale ale progre
sului și prosperității românești.

în prezent, sarcinile și hotărîrile 
Congresului sînt transpuse în prac
tică cu un elan sporit, fiindcă oa
menilor le este drag să muncească 
atunci cînd simt și cînd văd că sînt 
conduși cu hotărîre și înțelepciune, 
cu un devotament și cu o răspun
dere pe care nu le-a avut nici o altă 
for(ă politică din istoria, altfel bo
gată și eroică, a tării noastre. De a- 
ceea se și manifestă atît de puter
nic patriotismul nostru luminos și 
adînc, de aceea se împletește el 
atît de firesc cu internaționalismul ce 
caracterizează politica dusă de Parti
dul Comunist Român, cu dorinja 
noastră fierbinte și veche, de a rea
liza pe aceste pămînfuri lucruri mă
rețe, de a aduce progresul și pros
peritatea. Și de a trăi în pace și în 
bună înțelegere cu toate popoarele.

Partidul Comunist Român a luptat, 
de la înființarea sa, pentru realizarea 
acestor deziderate fundamentale ale 
poporului român, pentru realizarea 
orînduirii socialiste, pentru schim
barea și reînnoirea vieții. Lucrul a- 
cesta este cu atît mai evident a- 
cum, în actuala etapă de dezvolta
re a societății românești. O perioadă 
nouă pune, cum arătam mai sus, sar
cini noi și complexe, care nu pot fi 
îndeplinite fără înlăturarea din mun
că a fenomenelor vechiului, printre 
altele, a șablonismului, a comodității 
și anchilozării, a tuturor piedicilor ce 
se ivesc, în mod firesc, în drum. Și

dacă astăzi ne dezvoltăm șî pro
gresăm, atingînd noi și impresio
nante coordonate, este tocmai pen
tru că asemenea racile sînt înlătu
rate în permanență, pentru că Con
gresul al IX-lea a adus în viafa țării 
un suflu nou și înnoitor, întineritor, 
menit să-i sporească desimea frunzi
șului și povara atît de dorită și de 
aducătoare de bucurie, a roadelor. 
Este vorba de ridicarea pe o nouă 
treaptă — mai mult decît necesară
— a dezvoltării și propășirii noastre 
socialiste.

în programul de lucru al parti
dului nostru, visul se împletește cu 
realitatea, previziunea cea mai în
drăzneală s-a născut din cunoaștere, 
dintr-o analiză amănunjită a situației 
în care ne aflăm. Se poate vorbi și 
aici de o creștere, de o mare acu
mulare de experienfă, de o impre
sionantă sporire a competentei, pre
zente toate în Congres și în măsu
rile care i-au urmat. îndrăzneala 
noastră, comunistă, aspirațiile po
porului român s-au bizuit întot
deauna — și cu atît mai mult astăzi
— pe cunoaștere și pe cercetare, pe 
chibzuință, pe înțelepciune. în apa
rentă, aceste cuvinte, — îndrăzneala 
și înțelepciunea — nu se împacă. 
Numai în aparență, însă, fiindcă în 
realitate, în practica noastră se îm
pletesc perfect, au dat și dau roade 
dintre cele mai uimitoare, îndeosebi 
pentru cei ce nu ne cunosc suficient.

Izvorul mereu viu și din ce în ce 
mai bogat al succeselor noastre de 
aici se frage, din îndrăzneala noas
tră și din înțelepciunea noastră, 
din cîștigurile mari pe care le-am 
ob(inut în acești ani, în 1965 
și 1966, din vară pînă în vară. Nu 
vom rămîne la atît, la ce am obfinut 
pînă acum, dar de amintit cred că ne 
vom aminti cu mîndrie și cu emoție 
de acești ani. Și de alții care le vor 
urma, pe același drum greu dar fru
mos, mereu suifor.

Plin sezon la Eforie-nord Foto : Agerpres

Măsuri pentru îmbunătățirea 

aprovizionării populației
Zilele acestea a avut loc la ML 

nisterul Comerțului Interior o șe
dință lărgită de colegiu, la care 
au participat directorii direcțiilor 
comerciale și inspectorii șefi ai 
inspecțiilor comerciale de stat din 
toate regiunile țării. S-a analizat 
activitatea pentru realizarea pla
nului de desfacere a mărfurilor pe 
primul semestru, mijloacele și 
căile care să ducă la o mai bună 
aprovizionare în semestrul II, 
precum și la îmbunătățirea deser
virii consumatorilor. S-a arătat că 
planul de desfacere pe semestrul 
I a fost depășit, ca urmare a a- 
plicării de către organele și or
ganizațiile comerciale de stat și 
cooperatiste a concluziilor Con- 
sfătuirii pe țară a lucrătorilor din 
comerț.

Din dezbateri a rezultat, tot
odată, că unele magazine nu sînt 
aprovizionate cu toate mărfurile 
existente în depozite. Colegiul a 
stabilit măsuri pentru intensifica
rea aprovizionării magazinelor, 
pentru întărirea controlului din 
partea tuturor organelor de con
ducere ale comerțului, pentru ca 
lucrătorii din unitățile de desface
re să aibă o atitudine corectă și 
să manifeste respect și solicitudi
ne fată de cumpărători.

(Agerpres)

Copiii sînt azi 
mai voinici?

CE DEMONSTREAZĂ ULTIMELE STUDII

ȘTIINȚIFICE MEDICALE DIN ȚARA NOASTRĂ

moravuri

Zece secunde pauză.
— Chiar nici un leu ? Zici că 

mîine seară... La opt... Nu, iar- 
fă-mă, sînt foarte ocupat, nu pot 
lipsi de acasă. Am un musafir,..

★
Discufie cu un șofer de la în

treprinderea de transporturi în 
comun :

— N-aș vrea să fac o glumă 
nelalocul ei, dar am impresia că 
dacă într-o bună zi aș spune : 
un drum cu autobuzul costă 10 
lei, iar cu taxiul 50 de bani — 
pasagerii mei ar fi mai grijulii 
cu scaunele, cu ferestrele, cu 
ușile și ar păstra și curățenia 
mai bine...

★
Vefi spune poate că exagerez 

pe ici, colo. Dimpotrivă. Rațio
namentul are și aspecte mai 
grave.

O soră de la circumscripția 
sanitară îmi spune :

— Trebuie să umblu prin car
tier zile întregi să mobilizez lu
mea la controlul radiologie obli
gatoriu, Dacă ar costa bani sau 
dacă asemenea examinări s-ar 
face, să zicem, cu aprobări spe
ciale, atunci gr sta lumea la 
coadă...

în discufie intervine medicul 
pediatru :

— Sînt unii cetățeni care nu 
fac nici măcar drumul pînă la 
dispensar sau pînă la farmacia 
policlinicii să ridice medicamen
tul prescris copilului, oferit în 
mod gratuit. Dacă, în cea mai 
mare parte, asistenta medicală 
este gratuită pentru cetățean, 
pentru stat însă ea costă, și nu 
pufin.

Am făcut o dată un calcul unei 
„bolnave pasionate’. în baza fi
șei din dispensar și cunoscînd 
preful aproximativ al spitalizări
lor și al consultațiilor, i-am de
monstrat că stalul nostru a chel
tuit pentru ea o sumă care — 
dacă ar fi fost s-o plătească în 
unele fari occidentale — ar fi 
reprezentat circa 3 800 de do
lari.,. Și i-am demonstrat acest 
lucru în clipa în care mi s-a a- 
dresat cu un „ia lăsafi-mă în 
pace I’ — după ce o rugasem 
să se prezinte la controlul me
dical gratuit.

★
Discufie cu președintele unui 

comitet de bloc :
— Am impresia că unii ar pre

țul în mult mai mare măsură lo
cuința lor dacă ar fi fost nevoi)! 
să plătească pentru ea 100 000 
lei și dacă s-ar fi căznit pentru 
ea zeci de ani de zile,..

*
Am redat aceste episoade con

vins fiind că prejudecata care se 
desprinde nu mai are nevoie de
comentarii.

Păi BODOR

n sistemul actual de or
ganizare a comerțului la 
nivelul regiunilor, direc
țiile comerciale au atri
buții complexe în co
ordonarea activității și

în conducerea directă a între
prinderilor și organizațiilor su
bordonate. în perioada celor patru 
ani, care au trecut de la înființarea 
lor, direcțiile comerciale (merită 
evidențiate în special cele din Cluj, 
Brașov, Bacău, Galați și din orașul 
București) au dobîndit o largă ex
periență, ce se reflectă nemijlocit în 
rezultatele obținute, în nivelul de 
dezvoltare și modernizare a rețe
lei comerciale, în sporirea desfa
cerilor, în aprovizionarea din ce 
în ce mai complexă a populației.

Rezultatele obținute în activita
tea comerțului — și implicit a 
organelor regionale de resort — 
s-au bucurat de apreciere la 
Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din comerțul socialist, organizată 
în luna aprilie din inițiativa con
ducerii de partid și de stat. Aces
te aprecieri obligă direcțiile co
merciale, întreprinderile și orga
nizațiile cu amănuntul și cu 
ridicata la sporirea eforturilor 
pentru îmbunătățirea necontenită 
a desfășurării aprovizionării popu
lației și a condițiilor în care se 
realizează deservirea consumato
rilor.

în activitatea direcțiilor comercia
le continuă încă să se facă resim
țite serioase deficiențe și dificul
tăți. Chiar dacă se manifestă în 
condiții locale diferite, ele gravi
tează, în cele din urmă, în jurul 
următoarelor aspecte :

Gradul de operativitate în solu
ționarea unei categorii însemnate 
de probleme nu este încă la nive
lul impus de cerințele actuale ale 
activității comerciale curente, ca
racterizate în esență printr-un 
deosebit dinamism. Situația poate 
fi remediată în mare parte prin 
întărirea răspunderii direcțiilor 
comerciale, prin trecerea asupra 
acestora a unor atribuții care în 
prezent aglomerează activitatea 
comitetelor executive ale sfaturi
lor populare. De pildă, orice mo
dificare a întinderii și a profilului 
rețelei de desfacere, dictată adese
ori de evoluția structurii fondului 
de marfă, nu poate fi făcută decît 
cu aprobarea comitetului executiv 
al sfatului popular regional. A- 
ceastă concentrare de atribuții era 
necesară și oportună în perioada 
de formare și maturizare a direc
țiilor comerciale. Dar, pe măsură 
ce experiența acestora s-a îmbogă
țit, comitetele executive sînt în
dreptățite, după opinia noastră, să 
cedeze aceste atribuții direcțiilor 
comerciale.

în aceeași ordine de idei, trans
ferarea fondurilor fixe și a altor 
bunuri de inventar între organi

PUNCTE DE VEDERE
'Sjț;

COORDONAREA LOCALĂ
A ACTIVITĂȚII 
COMERCIALE 
POATE FI 
PERFECȚIONATĂ

a rețelei de desfacere cu .toate | 
mărfurile existente în depozitele _ 
cu ridicata. Direcțiile comerciale fi 
trebuie să combată mentalitatea | 
conform căreia aprovizionarea 
populației este lăsată la libera a- | 
preciere a gestionarilor de unități, | 
interesați în mod unilateral să-și 8 
procure articole și sortimente de | 
valoare mare, „convenabile" pen- | 
tru îndeplinirea sarcinilor de plan. S 
Ele trebuie să realizeze în per- - 
manență o largă aprovizionare I 
a populației cu toate categoriile ■ 
de mărfuri destinate satisfacerii | 
tuturor trebuințelor consumatori- I 
lor. . ■

zațiile comerciale de subordonare 
locală se poate efectua în prezent 
numai prin decizii ale comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
regionale, sistem care, din practica 
lucrurilor, se dovedește a fi depă
șit de caracterul mobil al nevoilor 
reale. Aceste transferuri, avînd 
caracter economic bine definit, 
trebuie să fie în mod real la înde- 
mîna organului economic care con
duce nemijlocit activitatea comer
cială a întreprinderilor între care 
operează asemenea reașezări de 
fonduri fixe, adică în competența 
direcțiilor comerciale.

De asemenea, aprobarea reducerii 
prețurilor la mărfurile supuse re
gimului de soldare, în limita fon
durilor alocate prin plan, este 
concentrată la nivelul comitete
lor executive, în cadrul u- 
nei proceduri de loc lesnicioase. 
Aprobarea acestot reduceri de pre
turi poate fi trecută în răspun
derea direcțiilor comerciale care 
cunosc nu numai situația fondului 
de marfă existent pe regiune dar 
și perspectiva imediată a acestuia, 
în raport cu care, printre alți fac
tori, este estimată oportunitatea și 
proporția în structură a acestor 
operații. Situația nu diferă nici în 
ce privește aprobarea statelor de 
funcțiuni pentru organizațiile co
merciale locale, împrejurare care 
„împinge" la comitetele executive 
aprecierea dacă este sau nu nece
sară suplimentarea, anularea sau

1260 autoturisme la tragerile C. E. C.
Depunerile la C.E.C. înregis

trează o creștere continuă. Astfel 
economiile bănești ale populației 
au fost în prima jumătate a a- 
cestui an cu peste 38 la sută mai 
mari decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Ele au fost stimu
late in semestrul I a.c. și de in
troducerea la 1 aprilie 1966 a li
bretului de economii pentru con
struirea de locuințe, instrument 
de economisire care cunoaște o 
tot mai mare răspîndire. Prima 
tragere pentru acest tip de li
bret va avea loc la 5 august în

Capitală cînd se vor acorda pre
mii de 50 mii, 40 mii, 30 mii, 20 
mii și 15 mii lei. Cît privește li
bretul de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme, din ce 
în ce mai solicitat la orașe și 
sate, tragerea pentru trimestrul 
II a.c. va avea loc la 29 iulie în 
Capitală. Se vor acorda cu aceas
tă ocazie cîștigătorilor 170 de au
toturisme Fiat 1 800, Fiat 1 300, 
Fiat. 850, Fiat 600 și Trabant 601. 
Cu aceasta numărul de autotu
risme acordat la. trageri depună
torilor C.E.C. se ridică la 1 260.

transformarea unui post din apa
ratul acestor organizații.

Fără îndoială, această concen
trare de atribuții a avut, inițial o 
motivare justificată. în condițiile 
actuale de dezvoltare rapidă a ac
tivității comerciale, menținerea 
unor asemenea atribuții la comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare regionale poate constitui un 
impediment care să conducă la 
diminuarea responsabilității direc
țiilor comerciale în îndeplinirea 
sarcinilor de conducere operativă 
ce le revin.

Apropierea aparatului direcțiilor 
comerciale de unitățile operative, 
înțelegîndu-se prin aceasta spriji
nirea sistematică a dezvoltării ce
rințelor activității curente, supra
vegherea și controlul rețelei co
merciale, este încă sub limita ne
voilor reale. O bună parte din 
timpul de lucru al aparatului de 
conducere al direcțiilor comerciale 
este încărcat cu ședințe la diferi
tele organe și instituții locale pre
cum și cu un volum mare de lu
crări cu caracter informativ, în 
detrimentul timpului ce ar trebui 
afectat muncii operative, directe, 
pentru a sprijini, îndruma și con
trola verigile de bază în vederea 
aprovizionării cît mai bune a 
populației. De multe ori, din pă
cate, asemenea acțiuni, la nivelul 
rețelei, se desfășoară din ini
țiativa Ministerului Comerțului 
Interior, atunci cînd delegații lui 
se deplasează în regiuni pentru 
diverse sarcini privind desfășura
rea aprovizionării. Acest stil de 
muncă ajunge în cele din urmă la 
„împămîntenirea" rutinei adminis
trative, deosebit de dăunătoare în 
comerț.

Documentele Congresului al IX- 
lea al Partidului Comunist Român 
stabilesc, printre altele, sarcina 
îmbunătățirii muncii de conducere 
în toate domeniile vieții economi
ce. în această lumină, direcțiile co
merciale, cu sprijinul activ al or
ganelor locale de partid și de stat, 
trebuie să-și ridice activitatea la 
nivelul cerut de realități.

Este necesară intensificarea a- 
plicării măsurilor de aprovizionare

■ Pe de altă parte, se impune 
concentrarea eforturilor pentru ca 
sarcinile prevăzute în plan pe a- 
cest an să fie îndeplinite în mod 
exemplar. Sporirea eforturilor în 
acest domeniu, coordonarea lor cu 
acțiunile întreprinse de comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
regionale, trebuie să urmărească, 
în egală măsură, adoptarea unor 
soluții constructive, raționale, eco
nomicoase, creîndu-se pe această 
bază unele disponibilități de fon
duri în vederea realizării altor o- 
biective suplimentare. Investirea 
unor însemnate sume de bani în 
lucrări noi trebuie însoțită de o 
largă acțiune de modernizare a 
unităților comerciale vechi, pentru 
asigurarea omogenă a celor mai 
bune condiții de aprovizionare și 
deservire a populației.

în sfîrșit, este necesar să fie 
urmărită periodic, sistematic, cu 
maximum de simț de răspundere, 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
prin planul de stat, la toți indica
torii. Această răspundere, privind 
îndeplinirea planului la toate ve
rigile și în toate sectoarele de ac
tivitate, trebuie pusă în centrul 
preocupărilor aparatului de condu
cere al direcțiilor comerciale și al 
întreprinderilor și organizațiilor 
de comerț cu amănuntul și cu ri
dicata.

Este un fapt cert că direcțiile 
comerciale ale sfaturilor populare 
au cîștigat o bogată experiență. în 
viitor dezvoltarea acestei expe
riențe trebuie să fie îndrumată pe 
o cale cît mai fertilă.

Aurel FILIPOIU 
consilier Io Ministerul 
Comerjului Interior
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Paralel cu îmbunătățirea conti
nuă a stării de sănătate a popu
lației, în ultimii 15 ani s-au înre
gistrat modificări pozitive impor
tante și în dezvoltarea fizică a co
piilor și tineretului. Aceste modi
ficări au fost constatate în urma 
unor anchete întreprinse la scară 
națională de către Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale și In
stitutul de igienă-București. Pen
tru a afla unele amănunte, ne-am 
adresat tov. dr. GH. TĂNĂSESCU, 
șeful secției de igienă a copilului 
și adolescentului din cadrul Insti
tutului de igienă-București — care 
ne-a reîatat următoarele ;

Din toate timpurile oamenii au 
acordat o deosebită prețuire dez
voltării fizice armonioase, capaci
tății de rezistență a copiilor și ti
neretului. Dar abia către jumătatea 
secolului 19 s-a pus la punct me
todologia aprecierii dezvoltării fi
zice pe baza unor măsurători siste
matice. Cercetările științifice au 
demonstrat strînsa legătură dintre 
dezvoltarea fizică și condițiile de 
trai. La noi în țară s-au între
prins vaste studii în această direc
ție : în 1950 în rîndul a 125 000 
copii și tineri între 3—18 ani, în 
1957 în rîndul a 310 000 copii și ti
neri între zero și 18 ani, iar în 1964 
în rîndul a 350 000 copii și tineri. 
(Un nou studiu de amploare va 
urma în 1970 pe un eșantion de 
cel puțin-350 000 Copii).

Pentru ca structura eșantionului 
pentru studiile întreprinse pînă a- 
cum să reflecte diversitatea condi
țiilor de viață ale populației, s-au 
delimitat pe teritoriul țării 11 re
giuni de studiu (care nu corespund 
delimitărilor administrative), în 
raport cu criteriile geoclimaterice, 
economice, social-culturale, istori
ce și sanitare. în cadrul fiecărei 
regiuni s-au stabilit localitățile 
urbane ' și rurale reprezentati
ve a căror populație de copii și 
tineri a fost examinată în întregi
me din punct de vedere medical și 
antropometric. Echipele speciale 
alcătuite din medici pediatri și de 
medicină generală, din igieniști și 
cadre didactice, dotate cu apara
tură corespunzătoare, au anchetat 
populația de copii și tineri din cir
ca 400 de localități rurale și 25 de 
orașe. Investigațiile au scos la 
iveală faptul că în țara noastră 
nivelul dezvoltării fizice a copiilor 
și tinerilor — concretizat în datele

medii ale înălțimii, greutății și pe
rimetrului toracic — s-a îmbună
tățit simțitor. Datele anchetei 
din anul 1957 arată că înăl
țimea copiilor a crescut cu 0,6 
pînă la 6,2 cm, iar greutatea cu 
0,2 kg la 5,8 kg față de 1950. Acest 
fenomen e specific la copiii și ti
nerii de toate vîrstele și este pre
zent în toate regiunile țării. Datele 
parțiale și preliminare obținute în 
urma studiilor efectuate în 1964 (pe 
eșantioane din București, Iași și 
Constanța, care au fost prelucrate 
pînă în prezent) arată că fenome
nul de creștere a înălțimii, greută
ții și perimetrului toracic la copii 
și tineri a continuat și după 1957, 
cu sporuri pentru toate grupele de 
vîrstă, depășind 1—2 cm la înălți
me și 1—3 kg la greutate. în ace
lași timp s-a mărit nivelul mediu 
al înălțimii, greutății și perimetru
lui toracic al noilor născuți, ajun- 
gîndu-se la greutatea medie de 
3,300 kg și la înălțimea de 50,57 
cm. Toate aceste creșteri sînt ur-( 
mări firești ale îmbunătățirii con-/ 
dițiilor de trai ale populației.

Rezultatele valoroase obținute vor 
constitui pe viitor un sprijin pre
țios, o bază științifică pentru o 
mai bună adaptare a mobilierului 
școlar (bănci), a meselor de lucru 
și uneltelor din ateliere la dimen
siunile corporale ale elevilor sau 
tinerilor lucrători în vederea asi
gurării condițiilor unei dezvoltări 
fizice armonioase. Concluziile spe
cialiștilor referitoare la dezvolta
rea actuală a copiilor și tineretu
lui vor putea oferi premise noi în 
dezbaterea unor probleme ca vîrsta 
de școlarizare și durata acesteia, 
vîrsta intrării în producție sau 
chiar vîrsta maturității. De aseme
nea, aceste concluzii lasă să se în
trevadă, la generația tînără de as
tăzi, o prelungire a duratei de via
ță activă, productivă și o întîrziere 
a fenomenelor de îmbătrînire.

Pe viitor este de prevăzut că; 
paralel cu îmbunătățirea condiții
lor de viață, dezvoltarea fizică a 
copiilor și tineretului va continua 
în anumite limite. Acest fenomen, 
în esență pozitiv, se impune a fi 
atent cercetat și supravegheat de 
către medici, cadre didactice și 
părinți în scopul favorizării nu nu
mai a creșterii în înălțime și greu
tate, ci și a perfecționării funcțiu
nilor organismului, a creșterii ca
pacităților lui de adaptare. Pentru 
realizarea acestui obiectiv trebuie 
avute în vedere asigurarea unei a- 
limentații echilibrate (corespunză
toare nevoilor fiziologice ale or
ganismului), a unui program de 
educație fizică practicată rațional 
și a unui proces de educație și in
struire adaptat cerințelor societății 
noastre socialiste.

D. MINCULESCU

Caniculă Foto : A. Carlojan
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Aceasta cere înfăptuirea strictă în relațiile 
dintre țări a principiului independenței și su
veranității naționale, a neamestecului în trebu
rile interne, a egalității depline în drepturi în
tre națiuni. Declarația arată pe bună dreptate 
că, în ciuda diferitelor obstacole, aceste princi
pii capătă o tot mai largă adeziune internațio
nală, sînt recunoscute din ce în ce mai mult ca 
singura bază rațională pentru colaborarea între 
state.

Lărgirea colaborării între țările europene va 
avea urmări pozitive asupra schimburilor inter
naționale în ansamblu și, în mod deosebit, va 
contribui la intensificarea legăturilor cu țările 
în curs de dezvoltare.

Punînd în centrul politicii sale internaționale 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească multilaterală cu toate țările socialiste, 
România depune totodată eforturi pentru inten
sificarea legăturilor economice, politice, știin
țifice și culturale cu toate statele europene, cu 
toate popoarele lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială. Pentru a contribui la stimularea re
lații' r de colaborare dintre state, România a 
inițiat, în toamna anului trecut, rezoluția cu 
privire la buna vecinătate „întrebările. europene, 
cu sisteme sociale diferite.. Fap.tțrl că„gceaștă re
zoluție — la care s-au adăugat, în calitate de 
coautori, încă opt state socialiste și nesocialiste 

•— a fost adoptată de Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite, exprimă interesul 
de care se bucură în opinia publică internațio
nală ideea dezvoltării cooperării interstatale ca 
mijloc de consolidare a păcii.

Partidul și guvernul țării noastre consideră că 
pentru rezolvarea cu succes a problemei securi
tății europene este necesar să se pornească — 
așa cum se face în Declarația de la București — 
de la realitățile istorice apărute pe continentul 
nostru ca urmare a celui de-al doilea război 
mondial și anume, de la existența celor două 
state germane : Republica Democrată Germană 
— țară suverană, cel dintîi stat socialist ger
man — și Republica Federală Germană. Accep
tarea acestei premise profund rationale presupune 
ca țările europene să întrețină și să dezvolte 
legături economice, politice, științifice și cul
turale normale cu ambele state germane. Consi
derăm deosebit de important să se deschidă am
belor state germane, întregului popor german, 
perspectiva de a-și aduce contribuția activă la 
asigurarea păcii și securității europene, la în
treaga viață economică și politică a continentu
lui nostru. în cadrul securității europene se vor 
crea astfel condiții pentru rezolvarea problemei 
germane, inclusiv a problemei unificării Ger
maniei. Toate popoarele europene sînt 
profund interesate în excluderea posibilității ca 
Germania să mai poată provoca vreodată de
clanșarea unui nou război mondial. Acest lucru 
este necesar să fie înțeles și de cercurile con
ducătoare din Germania Federală cărora li se 
cere să dea dovadă de realism în politică, să 
țină seama de schimbările survenite în lume.

O condiție importantă a îmbunătățirii rela
țiilor dintre țări, a întăririi securității europene 
este respectarea granițelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial, asigurarea inviola
bilității teritoriale a tuturor statelor din Europa.

Țările semnatare ale Declarației și-au expri
mat convingerea că în momentul de față este 
coaptă necesitatea de a se întreprinde măsuri 
pentru slăbirea încordării militare în Europa. 
Ele au subliniat că existența blocurilor mili
tare constituie o piedică în calea colaborării 
între state. După cum se știe, ca răspuns la 
amenințarea reprezentată de activitatea N.A.T.O., 
la șase ani de la înființarea acestuia, și după 
includerea în statutul său a Republicii Fede
rale Germane, statele socialiste din Europa au 
creat Tratatul de la Varșovia, important instru
ment de apărare a securității lor, a păcii ge
nerale. Așa cum se arată în Declarație, blocu
rile militare nu mai corespund condițiilor in
ternaționale actuale. Adevărata garanție a secu
rității popoarelor, a fiecărei țări, nu se află în 
politica blocurilor militare, ci în lichidarea 
surselor de încordare dintre state, a cauzelor 
care pot genera conflicte armate, în dezvol
tarea încrederii și colaborării popoarelor.

Partidul și guvernul nostru consideră că, în 
actuala situație internațională, o cale radicală 
pentru slăbirea încordării militare în Europa 
ar constitui-o desființarea blocului agresiv 
N.A.T.O. și în același timp a Tratatului de la 
Varșovia. La Consfătuire țările socialiste au 
reafirmat solemn că sînt gata pentru lichida
rea concomitentă a celor două alianțe.

Desigur, atîta timp cît va exista blocul agre
siv occidental, țările socialiste sînt obligate să 
mențină Tratatul de la Varșovia și, păstrînd 
neslăbită vigilența, să-și dezvolte capacitatea 
de apărare pentru a fi gata să respingă orice 
încercare de agresiune.

Militînd pentru desființarea blocurilor mili
tare, țările semnatare ale Declarației și-au ex
primat totodată- hotărîrea de a depune eforturi 
consecvente pentru adoptarea unor măsuri par
țiale de dezarmare și de frînare a cursei înar
mărilor în Europa, de natură să faciliteze crea
rea securității europene, consolidarea păcii și 
securității internaționale. Una din acestea ar 
fi retragerea trupelor americane și a celorlalte 
trupe neeuropene de pe continentul nostru, re
tragerea tuturor trupelor străine în limita gra
nițelor lor naționale. Efecte pozitive asupra 
situației politice din Europa ar avea lichidarea 
bazelor militare străine de pe teritoriul altor 
state.

O importanță deosebită pentru securitatea 
europeană are împiedicarea accesului, sub orice 
formă, a forțelor militariste din Republica Fe
derală Germană la arma atomică.

Pornind de la considerentul principal potri
vit căruia singura cale de rezolvare radicală a 
pericolului războiului termonuclear este inter
zicerea armei atomice și lichidarea tuturor 
stocurilor de bombe nucleare, apreciem că o 
măsură tranzitorie utilă ar constitui-o crearea 
unor zone denuclearizate în Europa, întărite de 

angajamentul statelor nucleare de a nu folosi 
niciodată arma atomică împotriva țărilor nenu
cleare. De mare actualitate este, de asemenea, 
încetarea zborurilor avioanelor străine încărcate 
cu arme nucleare deasupra teritoriului statelor 
europene, precum și interzicerea accesului în 
porturile europene a vaselor și submarinelor 
avînd la bord bombe atomice.

România a acordat și acordă o importanță 
deosebită aplicării în viață a principiilor cu
prinse în Rezoluția adoptată de Organizația Na
țiunilor Unite cu privire la dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate între țări cu sisteme 
sociale diferite.

In mod special țara noastră depune eforturi 
consecvente pentru dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare între țările din 
Balcani și regiunea Mării Adriatice, pentru 
transformarea acestei zone a continentului nos
tru într-o zonă a păcii, fără arma nucleară. 
Exprimînd interesele vitale ale tuturor popoa
relor care trăiesc în această regiune, atît socia
liste cît și nesocialiste, dezvoltarea colaborării 
pașnice în Balcani constituie totodată o contri
buție prețioasă la înfăptuirea securității euro
pene, la întărirea păcii pe continentul nostru 

. și. în întreaga lume,
... Eăcînd ,(>'.■ analiză aprofundată și obiectivă a si- 
Țiuației pîffltice actuate din'Europa, afirmînd po
litica principială a țărilor socialiste în slujba 
cauzei păcii și securității internaționale, Decla
rația are un profund caracter constructiv. Asi
gurarea securității europene nu este îndreptată 
împotriva nici unui popor : ea corespunde inte
reselor naționale vitale ale tuturor țărilor, re
prezintă o cauză comună a întregii Europe. 
Lupta pentru securitatea europeană oferă fie
cărei țări de pe continentul nostru posibilitatea 
de a juca un rol demn în viața internațională 
contemporană, de a-și aduce contribuția la cauza 
păcii mondiale. Declarația deschide perspective 
mobilizatoare popoarelor europene, prezintă un 
bogat program de acțiune și o bază largă de 
discuții pentru găsirea căilor celor mai bune în 
vederea realizării securității europene și a în
tăririi păcii mondiale. Ea este de natură să sti
muleze dialogul dintre toate statele europene, 
indiferent de orînduirea lor socială, participarea 
lor activă la elaborarea soluțiilor pentru întă
rirea securității europene. Este bine venită în 
acest sens orice propunere constructivă menită 
să contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre 
state, la consolidarea păcii pe continentul nos
tru.

Un loc important în Declarația țărilor socia
liste ocupă propunerea de a se convoca o con
ferință general europeană pentru discutarea 
problemelor referitoare la asigurarea securității 
europene. Noi considerăm că o asemenea con
ferință ar avea o însemnătate deosebită.

Partidul Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România consideră deosebit de 
importantă mențiunea cuprinsă în Declarație 
potrivit căreia obținerea unor progrese reale în 
direcția reglementării problemelor politice 
europene face necesar ca fiecare țară, mare sau 
mică, să militeze cu perseverență pentru a-și 
aduce contribuția proprie la întărirea securității 
europene, la cauza păcii tuturor popoarelor. 
Considerăm că rezultatele obținute în această 
direcție de fiecare țară folosesc cauzei generale, 
contribuie la înfăptuirea dezideratelor de pace 
ale tuturor popoarelor.

înfăptuirea securității europene prezintă o 
mare însemnătate nu numai pentru popoarele 
de pe continentul nostru ; ea ar avea consecințe 
deosebit de pozitive asupra luptei dusă în în
treaga lume în scopul zădărnicirii politicii agre
sive a imperialismului, asupra luptei popoare
lor pentru libertate și independență națională, 
pentru pace și progres social.

Declarația adoptată la Consfătuirea de la 
București va reprezenta fără îndoială un sprijin 
efectiv în activitatea politică desfășurată de 
partidele comuniste și muncitorești din țările 
Europei occidentale, . de toate forțele înaintate 
ale societății, pentru mobilizarea opiniei publi
ce la acțiuni concrete împotriva forțelor reac
ționare, a politicii agresive a imperialismului 
american, pentru întărirea păcii și securității 
europene și a întregii lumi.

Declarația cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa reprezintă o platformă 
largă pentru dezvoltarea vieții internaționale 
pe continentul nostru. Ceea ce se cere acum, 
sînt măsurile și acțiunile concrete pentru tra
ducerea în practică a acestui important dezide
rat al popoarelor europene.

Partidul și guvernul țării noastre sînt ho- 
tărîte să desfășoare o activitate perseverentă 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre state în spi
ritul principiilor enunțate în Declarație,, adți- 
cîndu-și astfel contribuția la cauza păcii și secu
rității europene, la salvgardarea păcii mon
diale.

Tovarăși, f
Declarația cu privire la agresiunea Statelor 

Unite în Vietnam reprezintă o puternică mani
festare a solidarității țărilor socialiste cu Re
publica Democrată Vietnam, cu patrioții din 
Vietnamul de sud, o expresie a unității statelor 
noastre în lupta împotriva agresiunii săvîrșite 
de imperialiștii americani, a hotărîrii nestrămu
tate a țărilor socialiste semnatare de a lua toa
te măsurile care se impun pentru sprijinirea 
luptei drepte a eroicului popor vietnamez.

După cum ne este cunoscut, această Declara
ție se bucură de o înaltă apreciere din partea 
poporului vietnamez, ca un călduros sprijin in
ternaționalist dat de țările socialiste armatei și 
populației din întregul Vietnam, sprijin care le 
sporește forța de luptă, spiritul combativ împo
triva agresorilor americani, pentru apărarea 
nordului, eliberarea sudului și unificarea pa
triei.

Declarația de la București are un puternic 
ecou internațional, găsește aprobare și sprijin 
în opinia publică mondială și sîntem convinși 
că ea va da un nou imbold mișcării de solida
rizare cu cauza poporului vietnamez.

Vietnamul este situat la mii și mii de kilo
metri departe de România, dar inimile cetățe
nilor din patria noastră bat alături de neînfri- 
cații fii ai Vietnamului luptător.

De poporul vietnamez, de Partidul celor ce 
muncesc și guvernul Republicii Democrate 
Vietnam ne leagă o prietenie trainică, frățească, 
bazată pe comunitatea orînduirii, a țelurilor 
construcției socialiste, pe internaționalismul 
socialist și colaborare tovărășească. Devotată 
cauzei nobile a libertății și independenței na
ționale a popoarelor, România nutrește cea mai 
vie simpatie față de viteaza populație din Viet
namul de sud care, sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare, duce cu eroism și abne
gație lupta împotriva , invadatorilor americani, 
pentru dreptul de a-și hotărî singură destinele, 
fără nici un amestec din afară.

Exprimînd sentimentele întregului popor, 
Partidul Comunist Român, Republica Socialistă 
România și-au afirmat din prima clipă solida
ritatea cu lupta dreaptă a noporului vietnamez, 
i-au acordat ajutor material, politic și moral, 
și-au ridicat cu fermitate glasul împotriva 
agresorilor americani, pentru apărarea dreptu
rilor naționale fundamentale ale Vietnamului. 
Această poziție și-a găsit locul într-o serie de 
documente ale partidului nostru, în declarații 
de stat. în luările de poziție ale reprezentanți
lor țării noastre.

Războiul pe care Statele Unite ale Americii 
îl duc în Vietnam constituie — așa cum se 
arată în Declarația adoptată la întîlnîrea de la 
București — cea mai cinică expresie a liniei 
agresive a politicii promovate de imperialismul 
american. Această agresiune a fost dezlănțuită 
de Statele Unite ale Americii pentru a înăbuși 
voința de libertate a populației din Vietnamul 
de sud, pentru a sprijini regimul putred, de dic
tatură militară, profund urît de popor, pentru 
a menține dominația imperialismului american 
în această parte a lumii.

Intîmpinînd împotrivirea viguroasă a pat.rio- 
tilor sud-vietnamezi. intervenționiștii au deplasat 
în Vietnam circa 300 000 de militari americani si 
trupe de mercenari din alte țări, mari cantități 
de armament modern. Ele sînt folosite cu o 
cruzime de neînchipuit împotriva populației paș
nice din Vietnamul de sud și împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam — stat socialist, liber 
suveran. Agresorii americani asasinează bătrîni, 
femei, copii, prefac în ruină și cenușă fabrici, 
școli, locuințe și spitale, distrug culturi agricole 
cu substanțe toxice. Agresiunea americană în 
Vietnam reprezintă o sfidare a celor mai elemen
tare norme de drept și a principiilor libertății și 
independenței, o crimă gravă împotriva umani
tății, un ultragiu adus conștiinței umane, civili
zației.

Omenirea apreciază remarcabila dîrzenie, 
înaltul spirit de sacrificiu și combativitatea cu 
care întregul popor vietnamez s-a ridicat, ca un 
singur om, împotriva agresorilor, obținînd victorii 
însemnate în lupta sa neînfricată. Așa cum arată 
Declarația, țările semnatare consideră că prin 
lupta pe care o desfășoară împotriva imperialis
mului american, poporul vietnamez își apără nu 
numai drepturile naționale, dar aduce și o im
portantă contribuție la lupta țărilor sistemului 
socialist mondial, a tuturor popoarelor lumii 
pentru pace, independență, democrație și socia
lism. Simpatia profundă și solidaritatea deplină 
a țărilor socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a mișcării de eliberare națională, a 
tuturor forțelor păcii și progresului, față de 
cauza dreaptă a poporului vietnamez, sporesc 
forța sa de luptă, hotărîrea sa de a respinge pînă 
la capăt agresiunea americană.

Fărădelegile agresorilor americani în Vietnam 
trezesc o puternică dezaprobare față de politica 
Statelor Unite ale Americii, protestul plin de in
dignare al forțelor democratice și progresiste de 
pretutindeni, mînia popoarelor.

In fața neputinței de a infringe rezistența de 
luptă a poporului vietnamez și sub presiunea va
lului revoltei și protestului popoarelor, conducă
torii americani încearcă să camufleze intensi
ficarea agresiunii prin cuvinte despre pace. Ce 
credit se poate acorda unor declarații care pretind 
că obiectivul Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam nu este războiul, ci pacea ? Cum poate 
susține cineva în mod serios în fața omenirii că, 
năpustindu-și forța militară asupra unui popor 
aflat la mii de kilometri depărtare, asupra unui 
popor care n-a amenințat niciodată pe nimeni, 
dorește nu război, ci pace ? Cuvintele despre 
„dorința de pace" nu pot induce în eroare opi
nia publică. Perseverînd pe calea extinderii agre
siunii în Vietnam, Statele Unite își atrag într-o 
măsură și mai mare discreditul și condamnarea 
popoarelor, își adîncesc Izolarea lor moral-po- 
litică.

Analizînd situația creată prin noile acțiuni cri
minale ale Statelor Unite ale Americii în Viet
nam, statele participante la Consfătuirea de la 
București au avertizat în modul cel mai cate
goric guvernul Statelor Unite ale Americii asupra 
răspunderii grele ce și-o asumă în fața întregii 
omeniri prin continuarea și intensificarea războ
iului, asupra consecințelor imprevizibile ce pot 
decurge de aici.

Istoria oferă nenumărate exemple din care a- 
gresorii americani ar trebui să tragă învăță
minte. întotdeauna, de-a lungul secolelor, pro
motorii politicii de război și agresiune, cei care, 
bazîndu-se pe forță, au atacat alte popoare pen
tru a le subjuga, pentru a-și impune domi
nația, au sfîrșit în cele din urmă prin a fi în- 
frînți și alungați. Nu pot fi îngenuncheate po
poarele care își apără libertatea, ființa națională, 
cuceririle revoluționare, integritatea patriei.

Istoria a arătat că cei ce s-au făcut vinovați 
de crime. împotriva păcii și umanității au tre
buit să dea pînă la urmă socoteală pentru fără
delegile lor în fața forului suprem al judecății 
popoarelor, și-au primit pedeapsa cuvenită. Așa 
cum se arată în Declarație, agresorii americani 
nu vor putea evita să plătească pentru uriașele 
distrugeri și pagube materiale pricinuite poporu
lui vietnamez, pentru orașele și satele ruinate, 

pentru spitalele și școlile mistuite de incendii, 
pentru căile de comunicație distruse.

Așa cum se arată în Declarație, există o in
compatibilitate flagrantă între continuarea și 
extinderea războiului în Vietnam și așa-zisa 
dorință a Statelor Unite ale Americii de a în
treprinde pași pe calea dezarmării. Nu este cu 
putință ca, la Geneva, să te declari pentru acor
duri în problema dezarmării și concomitent să 
duci război de agresiune împotriva altui popor. 
Prin acțiunile lor, Statele Unite creează piedici 
serioase în calea găsirii de Soluții în această 
problemă, ca și în rezolvarea altor probleme in
ternaționale arzătoare.

Țările participante la Consfătuire cer cu toată 
hotărîrea Statelor Unite să nună neîntîrziat ca
păt războiului de agresiune din Vietnam, să res- 

. pecte drepturile naționale ale poporului vietna
mez — pacea, independența națională, unita
tea și integritatea patriei.

Pornind de la considerentul că dreptul de a 
decide asupra treburilor interne aparține ex
clusiv poporului vietnamez, partidul și guvernul 
nostru susțin fără rezerve poziția în patru punc
te a guvernului Republicii Democrate Vietnam 
și Declarația în cinci nuncte a Frontului Natio
nal de Eliberare din Vietnamul de sud — sin
gura bază justă pentru reglementarea politică 
a problemei vietnameze, corespunzătoare acor
durilor de la Geneva din 1954, intereselor păcii 
în Asia de sud-est si în întreaga lume. Poporul 
nostru consideră că este imperios necesar ca 
Statele Unite să înceteze imediat, definitiv si 
necondiționat bombardamentele și orice acte de 
război împotriva Republicii Democrate Vietnam, 
să fie retrase din Vietnamul de sud toate tru
pele americane, armamentul lor. precum și ce
lelalte trupe străine interventioniste, să fie des
ființate bazele militare ale Statelor Unite ale 
Americii. Frontul Național de Eliberare este ex
ponentul aspirațiilor fundamentale ale Vietna
mului de sud ; el trebuie recunoscut ca unicul 
reprezentant autentic al populației din această 

, parte a țării. Poporul vietnamez este singurul 
îndreptățit să rezolve problema reunificării 
Vietnamului, fără nici un amestec din afară, po
trivit cu voința sa suverană, cu aspirațiile sale 
legitime spre unitate națională.

Guvernul Statelor Unite trebuie să respecte 
cu strictețe și să aplice acordurile de la Geneva 
privitoare la Laos, să înceteze orice amestec și 
agresiune împotriva acestei țări, să pună capăt 
oricăror amenințări și provocări la adresa 
Cambodgiei.

In Declarația de la București fiecare din ță
rile semnatare și-a reafirmat hotărîrea de a 
spori ajutorul acordat Vietnamului, de a lua toate 
măsurile necesare pentru a ajuta poporul viet
namez să zdrobească agresiunea americană. Fo
losesc acest prilej pentru a declara din nou. în 
numele partidului comunist, al guvernului Re
publicii Socialiste România, al întregului popor 
român, că sîntem ferm hotărîți să luăm măsu- 

• rile corespunzătoare pentru a intensifica spri
jinul material, politic și moral acordat poporu
lui vietnamez, pînă la zdrobirea definitivă a a- 
gresorilor americani. In Declarație toate guver
nele semnatare s-au arătat gata ca, la cererea 
Republicii Democrate Vietnam, să ofere volunta
rilor din țările respective posibilitatea de a pleca 
în Vietnam pentru a lupta împotriva agresori
lor imperialiști.

După cum este știut, în țara noastră nume
roși cetățeni și-au exprimat dorința de a mer
ge ca voluntari să lupte în Vietnam ; noi am 
arătat că, dacă poporul vietnamez o va cere, 
această dorință va fi satisfăcută de guvernul 
nostru.

■ Declarația cu privire la agresiunea Statelor 
Unite ale Americii în Vietnam reprezintă un 
apel, o chemare adresată popoarelor, partidelor 
comuniste și muncitorești, forțelor progresiste 
și democratice, opiniei publice mondiale, tuturor 
celor cărora le sînt scumpe pacea și civilizația o- 
menirii, de a-și uni eforturile și a acționa cu 
hotărîre pentru a opri mîna agresorului. De o 
mare însemnătate în sprijinirea luptei poporu
lui vietnamez este unitatea țărilor socialiste; 
cu cît statele socialiste vor acționa mai solidar, 
cu atît riposta dată agresorului va fi mai puter
nică. Declarația se adresează totodată guverne
lor tuturor statelor, chemîndu-le să facă tot ce 
depinde de ele pentru a pune capăt agresiunii 
Statelor Unite ale Americii în Vietnam, să con
tribuie la lichidarea focarului de război din Asia 
de sud-est, la slăbirea încordării și normalizarea 
relațiilor internaționale.

Ne exprimăm încrederea că, strîngîndu-și 
rîndurile, acționînd cu energie sporită, uriașele 
forțe mondiale care sprijină lupta poporului 
vietnamez pot impune imperialiștilor americani 
încetarea agresiunii din Vietnam, aducînd ast
fel o mare contribuție la cauza apărării păcii 
în întreaga lume. Poporul nostru este încredin
țat că lupta dreaptă a poporului vietnamez va 
fi încununată de victorie.

Stimați tovarăși,

La București a avut loc, de asemenea, întîl- 
nirea conducătorilor partidelor comuniste șl 
muncitorești și șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Delegațiile participante la această întîlnire, 
desfășurată într-o atmosferă de prietenie și de
plină înțelegere reciprocă, au făcut un schimb 
util de păreri cu privire la colaborarea econo
mică dintre țările noastre. Consfătuirea a rele
vat că Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a 
depus o activitate însemnată în direcția coor
donării planurilor economiei naționale, speciali
zării și cooperării în producție, lărgirii pe a- 
ceastă bază a legăturilor economice între țările 
membre ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. După cum se arată în comunicatul dat 
publicității, participanții la întîlnire și-au ex
primat în unanimitate năzuința de a depune și 
în viitor eforturi îndreptate spre dezvoltarea 
colaborării reciproce, în conformitate cu prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, respectării 
suveranității și intereselor naționale, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovărășești, contri

buind prin aceasta la întărirea continuă a inter
naționalismului proletar, a unității și coeziunii 
țărilor sistemului mondial socialist.

în cadrul discuțiilor purtate la Consfătuire au 
fost relevate succesele importante obținute de 
țările socialiste în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în promovarea progresului tehnic și ști
ințific, în ridicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii. Cu cît fiecare țară socialistă este 
mai bogată și mai prosperă, are un nivel de 
dezvoltare economică și socială mai ridicat, cu 
atît mai mare este capacitatea materială și po
litică a sistemului mondial socialist, cu atît mai 
puternice sînt forțele socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Progresul economic al fiecărei țări socialiste, 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor dezvoltării 
economiei naționale sînt rezultatul eforturilor 
depuse de fiecare popor pentru punerea în va
loare a tuturor resurselor materiale și umane 
ale țării respective, pentru folosirea deplină a 
superiorității orînduirii socialiste.

Totodată, un rol important în accelerarea dez
voltării economice și t.ehnico-științifice a țărilor 
socialiste îl au relațiile de colaborare și întra
jutorare reciprocă. Partidul și guvernul nostru 
acordă o atenție permanentă dezvoltării schim
burilor economice, relațiilor multilaterale de co
laborare frățească cu țările membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, cu toate sta
tele socialiste.

în prezent, fiecare dintre țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc a tre
cut la realizarea planului său de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 1966—1970. In 
toate țările sînt stabilite pentru această, perioadă 
ritmuri susținute de sporire a producției mate
riale, ceea ce va contribui la dezvoltarea lor 
economică și socială, la sporirea venitului na
țional. Avînt.ul economiei fiecărei țări socialiste 
creează posibilități de extindere și intensificare 
a colaborării între statele socialiste în interesul 
fiecărui popor și al întregului sistem mondial 
socialist.

Partidul Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România apreciază că în întări
rea și lărgirea relațiilor economice dintre țările 
socialiste, un rol important au, alături de coor
donarea planurilor economice ca formă princi
pală de colaborare, dezvoltarea, pe baza prin
cipiilor unanim convenite, a cooperării în pro
ducție și a specializării, extinderea legăturilor 
tehnico-științifice. Dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a colaborării economice, reciproc avan
tajoase, contribuie la înflorirea fiecărei țări so
cialiste, la întărirea sistemului socialist mon
dial, la triumful cauzei socialismului și păcii în 
lumea întreagă.

Tovarăși,

O influență puternică asupra spiritului în care 
se dezvoltă relațiile dintre state pe continen
tul nostru și în întreaga lume exercită, după pă
rerea noastră, raporturile dintre țările socialis
te. După cum este cunoscut, formarea sistemu
lui mondial socialist a pus în fața țărilor socia
liste sarcina de înaltă răspundere de a clădi 
relații internaționale de tip nou, de a elabora 
norme de colaborare bazate pe prietenie, pe sti
mă și respect reciproc, care să asigure înfăptu
irea intereselor naționale ale fiecărui popor și 
a intereselor sistemului socialist mondial în an
samblu.

Desigur, într-un domeniu de o asemenea în
semnătate, cum este statornicirea unor relații 
interstatale de un fel nemaiîntîlnit în istorie, 
domeniu în care n-a existat o experiență ante
rioară, se impune soluționarea a numeroase pro
bleme complexe pe care viața le scoate la ivea
lă, perfecționarea continuă a formelor de cola
borare. La aceasta trebuie să-și aducă contribu
ția fiecare țară socialistă, toate fiind răspunză
toare de modul în care progresează, se întăresc 
relațiile frățești dintre popoarele noastre.

Promovarea consecventă a relațiilor interna
ționale de tip nou dintre țările socialiste este 
menită să ofere un model de colaborare inter
statală, un prototip de raporturi pentru zeci și 
zeci de popoare ce și-au cucerit independența 
de stat, pentru toate popoarele care vor păși pe 
calea socialismului. Contribuind la înflorirea 
fiecărei națiuni, la afirmarea tuturor națiunilor 
socialiste, libere și egale în drepturi, în marea 
familie a popoarelor lumii, relațiile dintre țările 
socialiste constituie un factor important în 
creșterea forțelor sistemului socialist mondial, 
a prestigiului și influenței socialismului pe are
na mondială.

Consfătuirile de la București, Declarațiile a- 
doptate au demonstrat unitatea de vederi a ță
rilor socialiste participante în problemele inter
naționale analizate, au constituit o puternică 
manifestare de prietenie și înțelegere reciprocă. 
Aceasta are o deosebită importanță interna
țională. Acționînd în strînsă unire și coeziune 
pentru interesele majore ale omenirii, pentru 
pacea și securitatea internațională, țările socia
liste^ aduc o contribuție de mare însemnătate 
la zădărnicirea politicii agresive a imperialis
mului, la înfrîngerea intervenționiștilor ameri
cani în Vietnam, la întărirea și dezvoltarea 
luptei tuturor forțelor antiimperialiste pentru 
înfăptuirea idealurilor de pace ale popoarelor.

In calitate de participantă la aceste consfă
tuiri și de semnatară a Declarațiilor adoptate, 
România va milita neobosit pentru întărirea 
păcii și securității în Europa, va intensifica spri
jinul acordat luptei drepte a poporului vietna
mez pentru respingerea agresiunii criminale a 
imperialismului american, își va aduce întreaga 
contribuție la întărirea colaborării frățești și a 
unității țărilor socialiste. Poporul român consi
deră drept o înaltă îndatorire internaționalistă 
de a contribui activ atît prin succesele obținute 
în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, 
cît și prin întreaga sa politică externă, la întări
rea forțelor socialismului și păcii în întreaga 
lume, la victoria cauzei progresului social al 
omenirii contemporane.

(In repetate rînduri expunerea a fost subli
niată de vii și îndelungi aplauze).



oate părea de prisos in
tervenția pentru renaște
rea unui gen de artă ce 
pare promovat cu precă
dere, dar ținem să facem

precizarea că printr-o improprie 
folosire, termenul de frescă s-a 
extins asupra unor genuri ale pic
turii monumentale de structură 
asemănătoare dar diferite ca teh
nică. Pictura în tempera, piroxili- 
aa, mozaicul, sgrafitto-ul 
șînt tehnici de mare am
ploare monumentală, fo
losite pe seară largă, dar 
ele nu păstrează decît 
calificativul general lite
rar de „frescă", adică o 
mare suprafață pictată, e- 
chivalentă în pictură unei 
dimensiuni de proză.

Fiindcă, există în arta mo
numentală o tehnică anume de
numită de italieni „alfresco" (tra
dus „pe ud", adică pictură pe su
port umed) care diferă substanțial 
de tehnica celeilalte picturi „al 
secco" (tradus „pe uscat", adică 
pictură pe suport uscat). Vechea 
tradiție a frescei se leagă de înce
puturile artei bizantine a secolelor 
X—XI și a fost promovată pînă spre 
maxima sa înflorire din secolele 
XV—XVII. Caracterul strict cons
tructiv al acestei tehnici este de
terminat de suportul de cărămidă 
al frescelor aplicate pe monumen
tele de arhitectură ce necesitau de

corații. Fresca s-a dovedit de-a 
lungul secolelor unul din proce
deele cele mai trainice și mai in
tim legate de suprafața construc
țiilor. Vechii meșteri foloseau ca 
suport pentru pictură varul ames
tecat cu piatră pisată și păr de 
porc (materiale ieftine) peste care 
pigmenții naturali diluați cu apă 
nu necesitau nici un alt liant, căci 
prin uscare culoarea suprapusă

rioară a monumentelor de arhitec
tură românească. Este măgulitoare 
pentru țara noastră dezbaterea 
succesivă la U.N.E.S.C.O. a măsu
rilor de popularizare a acestor 
monumente de mare originalitate. 
Sucevița și Voronețul, Humorul, 
Arbore, Moldovița — cele 5 mo
numente de arhitectură moldove
nească construite în timpul lui 
Ștefan și pictate în timpul domniei

foarte mici cerea, aproape, inter
venția picturii. Putem afirma deci, 
cu certitudine că atît stilul arhi
tectura], cît și cel al picturii apar
țin exclusiv creatorilor români.

Nu intenționăm o analiză sti
listică și nici o plasare în epocă 
a acestor monumente. Simpla lor 
existență, predilecția manifestă a 
poporului nostru pentru culoare și 
pictură servesc singure ca argu

varului umed se integra în masa 
compactă a suportului, fiind neal- 
terabilă la agenții externi (ploaie, 
căldură etc).

Procesul de eroziune, aplicat 
de-a lungul timpului la frescele 
noastre din nordul Moldovei, se 
datorează expunerii directe la me
diul neprielnic, dar au trebuit să 
treacă circa 5 secole ca să se dis
trugă unele porțiuni de frescă ex
terioară dispuse spre nord, în ca
zul monumentelor fără zid de in
cintă și fără protecția naturală a 
pădurilor sau dealurilor. Istoria 
picturii murale universale con
semnează ca unică decorarea exte

lui Petru Rareș (sec. XV—XVI) — 
sînt originale expresii artistice ale 
spiritului nostru național. Se știe 
că Ștefan a chemat meșteri italieni 
pentru ca meșterii noștri să-și de- 
săvîrșească meșteșugul frescei. Dar 
nu stătea în deprinderea lor pictu
ra exterioară, căci nici o biserică 
italienească nu fusese pictată ex
terior. La confluența fericită a 
unor influențe bine asimilate (bi
zantin, romanic, gotic), arhitectura 
moldovenească a apărut cu un 
caracter propriu, diferențiat de al 
celorlalte țări. Zidul exterior lă
sat compact și avînd doar strict 
necesarele ferestre de dimensiuni
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lă filmați într-o gara sau 
într-un cămin, în atelie
rul unui pictor sau lîngă 
cuibul unei păsări, prin 
lentila microscopului sau 
în adîncul apelor, chipul 
peisajului sau al omului, 
gestul celui care taie 
stuful în deltă, desfășoa
ră peste munți și văi 
magistralele luminii, con
duce plute sau modelea
ză lutul, pot să nu în
semne încă film, ci doar 
fapte brute pe care me
moria aparatului și pe
liculei le înmagazinează. 
Documentaristul este cel 
care dă semnificație de 
artă acestui material, 
idee și finalitate, trans- 
ferînd valoarea autenti
cului în fapt de artă, fă- 
cînd din „document ci
nematografic"— film do
cumentar. Felul și mă
sura în care se reali
zează aceasta rămîn 
„proba de foc" pentru 
oricare film documen
tar, pe deasupra tutu
ror deosebirilor de for
mulă (reportaj, film de 
artă, film de montaj, do
cumentar pur, film ști
ințific etc.) pe care ge
nul și le-a impus toc
mai pentru a le încălca. 
Acestei probe au trebu
it să-i facă față șf fil
mele documentare pre
zentate anul acesta la 
Festivalul de la Ma
maia, din care — bună 
inițiativă — spectatorii 
bucureșteni au avut pri
lejul să le vadă recent 
în bună parte, în cadrul 
a două programe săp- 
tămînale special pro
filate.

Chipul și îndeletnici
rea cotidiană a „omu
lui de lîngă tine", ele
mentul spectaculos re
zultat dintr-o anumită 
monumentalitate a ges
tului uman, conștient 
temperată parcă de 
reacția și firescul zilnic, 
omenescul pe care rea
lizatorii știu să-l sur
prindă și să-l pună în 
evidență fac valoarea 
filmelor „Navigatori 
care dispar", „Liniorii", 
„Stuf", „Gara", „Pasi
uni", „Ceramica de O- 
boga*.

Fără retorismul fraze
lor umflate și fără a ni 
se împinge înaintea o- 
chiului detalii tehnice 
ostentative, un film ca 
„Liniorii" (regia D. Do
ne ; imaginea C. Patak- 
falvi) ne vorbește lim- 
nede despre frumusețea 
și temeritatea muncii. îi 
vedem pe eroii filmului 
conducînd ridicarea 
stîlpilor pentru rețelele 
de înaltă tensiune, mon- 
tînd izolatori la mari 
înălțimi, urcînd și cobo- 
rînd pe traversele meta
lice ; alunecarea aproa
pe Imaterială a căru
cioarelor aeriene în sec
vența „Zborului" ne 
face să sesizăm dimen
siunile sublime ale a- 
cestei munci. în „Gara" 
(regia : G. Barta ; ima
ginea T. Olasz) imagini 
furate freamătului coti
dian sînt orchestrate 
într-un poem cinemato
grafic, cu rigoarea unui 
montai de mare suges
tie a ritmului și atmos
ferei. Respiră atîta via
ță această galerie de 
expresii omenești sur
prinsă în reacțiile ei 
cele mai obișnuite, pe 
care obiectivul indiscret 
ne lasă răgazul să le 
privim. organizîndu-le

firesc pe firul ideilor ce 
definesc fiecare mo
ment : „cei care așteap
tă”, „cei care vin", „cei 
care pleacă", „cei care 
rămîn".

Frumusețea de-o băr
bătească duritate a 
exodului muncitorilor 
peste apele înghețate 
ale ghiolului („Stuf” — 
regia : T. Mesaroș, ima
ginea W. Goldgraber), 
ironia caldă, umorul 
cuceritor cu care se 
discută despre „marile 
mici pasiuni" — un

generoasă) iar stîngă- 
cia cu care sînt formu
late concluziile morale 
violentează, își trădea
ză artificialitatea și în 
ultimă instanță inefici
enta. împotriva autenti
cității, pînă la fals, mer
ge și filmul „Sandi, să 
asculți de mămica" (re
gia — S. Penu, imagi
nea — V. Popescu și L. 
Mărculescu), expresia 
unei ciudate idei de a 
transpune cunoscuta 
schiță „Puiul" de Bră- 
tescu-Voinești în ima-

contabil colecționar de 
smee, un muncitor în
drăgostit de ceasul me
dieval al Sighișoarei, un 
altul pasionat crescător 
de porumbei („Pasiuni" 
— regia J. Petrovici, i- 
maginea D. Segal), măr
turia sensibilă asupra 
unui fenomen de interes 
sociologic — dispariția 
unei profesii de veche 
tradiție și renume cum 
e plutăritul („Navigatori 
care dispar* — regia 
I. Moscu, imaginea — 
W. Goldgraber), obser
vația atentă și gingașă 
a vieții păsărilor, lipsi
tă de comentariul exce-

gini de film științific 
despre potîrnichi, agre
mentate cu un episod 
contemporan (slab ju
cat) despre un copil ne
ascultător. Mai puțin 
supărătoare, dar con- 
damnînd la banal, sînt 
filmele în care factolo- 
gia domină totul. O ima
gine spectaculoasă, un 
montaj bun, o muzică 
adecvată pot face utile 
filme ca „Frunze", 
„Plante acvatice", „Crim
ea", „De 6 000 de 
ani", dar interesul 
spectatorului este de 
secund ordin, nu inclu

de aspecte profund re
velatorii ale vieții, ade
văruri și frumuseți esen
țiale. De aci pînă la o 
anumită grandilocvență 
a imaginii, pînă la o a- 
numită prețiozitate „pro
fesională" goală nu e 
decît un pas. Ori, ma
rile adevăruri pe care 
ni le descoperă docu
mentarul (ne-o dovedeș
te și experiența maeș
trilor genului), adevăru
rile semnificative, pro
funde și specifice, se 
impun întotdeauna prin 
simplitatea formulării 
lor. Analizate amă
nunțit, și cele mai bune 
filme de care vorbeam 
mai sus își descoperă 
unele lipsuri. Lungimi 
există și în „Navigatori 
care dispar* și în „Ca
zul D", o anumită stili
zare către spectaculos 
se face simțită și în „Li
niorii', și în „Stuf", și în 
„Pasiuni". Dar principiul 
valabil, principiul au
tenticității este de mi
nune ilustrat de aceste 
filme ce dovedesc încă 
o dată căile viabile pe 
care se îndreaptă do
cumentarul românesc. 
Căile acestea sînt cele 
ale exprimării directe și 
simple a realității și mo
dului nostru de a gîndi, 
căile care fac din filmul 
documentar autentic un 
veritabil document al e- 
pocii noastre.

B. T. RIPEANU

ment pentru preluarea lor în arta 
modernă. Este una din cele mai 
importante moșteniri culturale pe 
care poporul nostru le-a păstrat 
dintr-una din epocile de vîrf ale 
civilizației românești. Pledoaria 
pentru reactualizarea acestei teh
nici ține de un punct de vedere 
care vizează folosirea cuvenită a 
tradițiilor celor mai valoroase ale 
artei noastre. Frescele noastre cu 
coloritul lor optimist, în care pre
domină culorile pure — albastrul, 
verdele, roșul — se armonizează 
perfect cu peisajul natural, con
stituie o zonă de delectare vizua
lă amplă, sonoră, puternică. Oare 
arhitectura modernă — ne refe
rim în special la edificiile publi
ce, la pereții exteriori potriviți de
corației — n-ar suporta interven
ția unei concepții picturale mai 
personale, mai puțin subordonată 
ritmului arhitectonic, chiar con- 
trastînd cu acesta ? Grija pe care 
o au artiștii plastici de a nu vio
lenta suprafața, de a se menține 
în sfera decorației geometrice, a 
stilizării, este doar unul din mo
durile de a înțelege relația arhi- 
tectură-pictură. De cele mai mul
te ori, această subordonare mic
șorează considerabil interesul pen
tru pictură. Nu văd de ce s-ar 
ocoli și cealaltă posibilitate, a in
dividualizării picturii, creînd în 
fine mult așteptata pictură mu
rală. Ceea ce s-a realizat recent la 
noi ține mai ales de decorația 
murală, de agrementarea zidului 
cu mici elemente decorative, de 
cele mai multe ori simboluri sau 
alegorii. Este adevărat că tehnici
le folosite cu precădere au fost 
mozaicul, sgrafitto-ul, ceramica și 
în acest caz era chiar preferabilă 
decorația. Fresca, însă, are posibi
lități mai mari de depășire a con

vențiilor decorative, rezolvările 
compoziționale pot avea o sferă de 
inedit mult mai largă. în frescă 
poate interveni chiar a treia di
mensiune — adîncimea — fără ca 
aceasta să dezavantajeze arhitec
tura, căci volumul sau modelajul 
formei sînt chiar cerute de ma
rile suprafețe. Credem că arhitec
turii noastre moderne îi va folosi 
pentru personalizare și diferenție

re din contextul unui 
„modern" generalizat toc
mai pictura exterioară, 
de mari dimensiuni. Arta 
mexicană, de pildă, una
nim recunoscută ca pio
nieră a renașterii monu
mentale moderne, a știut 
s-o preia din vechile cul
turi aztece.

Momentul actual al dezvoltării 
urbanistice presupune o simbioză 
perfectă a artelor și tot istoria a 
demonstrat că au rămas ca puncte 
de vîrf în civilizație mai ales a- 
cele perioade în . care arhitectura, 
pictura și sculptura au viețuit în 
comun. Cele mai recente cercetări 
urbanistice, completate cu studii 
sociologice, pledează în favoarea 
diferențierii realizărilor de arhi
tectură pe zone de cultură speci
fică a spațiului arhitectonic. Edi
ficiile reprezentative se întregesc 
interior și exterior cu decorația 
de mare amploare monumentală.

încercările timide de decorare a 
spațiilor interioare cu frescă, e- 
fectuate la noi, au demonstrat, cu 
tot numărul lor redus, marele a- 
vantaj oferit de zidul decorat 
compact prin folosirea acestei mo-ț 
dalități. La noul hotel internațio
nal din Piatra Neamț, un tînăr ar
tist plastic a realizat o lucrare în 
frescă în interiorul unei încăperi 
mici, destinată O.N.T.-ului. Deși 
există în același complex arhi
tectonic decorații în mozaic, 
sticlă, fier forjat de mult mai 
mare întindere,' acest perete mic, 
casetat în registre, colorat cu in
tenția de sonoritate cristalină a 
pigmenților naturali este — cu 
toate stîngăciile sale tehnice și de 
concepție — un punct de mare in
teres vizual. Chiar și numai acest 
singur exemplu de integrare a 
frescei în arhitectura modernă ar 
putea folosi ca bază de dezbatere 
pentru un întreg proces de asi
milare, pentru declanșarea unui 
fenomen de maxim interes ar
tistic.

Ileana BRATU

ARTA Șl „SPECIALIȘTII
............................................ . ■ - .......... ..........................- ■■ ■<

de Lucian GIURCHESCU

E un adevăr de mult cunoscut, e 
un adevăr devenit banal, banal nu 
ca esență, ci doar ca enun) : trăim o 
epocă a accentuării specializării unor 
profesiuni și activități. Nimic rău în 
asta, dimpotrivă. Cu amendamentul 
înfelegerii noțiunii în sensul apro
fundării și nu în cel al limitării ori
zontului cunoașterii. Tehnica cere 
specializare minuțioasă, cercetarea 
de asemenea ; doar arfa scapă în- 
tr-o oarecare măsură acestui pro
ces firesc, normal. Scapă sau ar 
trebui să scape.

Nu e vorba de o contradicție, ci 
doar de faptul că reflectarea artisti
că a realității, a coordonatelor de 
gîndire contemporană, a necesităților 
psihice și materiale ale unei socie
tăți, a tendințelor de exprimare și 
realizare, nu se poate face în afara 
cunoașterii largi, diverse, în afara

unui enciclopedism — să-i spunem 
așa — cu un termen nu tocmai exact 
și poate pretenfios.

Și lotuși, artistul, creatorul, vrînd- 
nevrînd, devine și el, într-o măsură, 
specialist, în conformitate cu tempe
ramentul și preferințele sale, în 
funcfie de posibilitățile de exprima
re, determinat de practica ce-i indică, 
ce-i semnalează drumul cel mai 
potrivit, uneltele cele mai eficace lui, 
domeniile sau genurile pentru care 
calitățile și cultura îl predispun,

Nu e însă vorba de o specializare 
asemănătoare tehnicianului ; nu arare
ori vei constata că unul și același 
plasfician e, în egală măsură, stră
lucit pictor și bun grafician, sculptor 
și pictor la fel de interesant, pictor 
de șevalet și pictor scenograf etc. 
etc. Ba, mai mult, nu chiar atît de 
rar e cazul celui ce în egală măsu
ră mînuieșfe condeiul și dalta, al ce
lui ce îmbină preocupările artistice, 
fiind un arfisf, și cele științifice, ca 
un adevărat om de știință, ale 
scriiforului-gazetar, compoziforului- 
interpret sau dirijor, actorului-autor, 
crilicului-creator sau istoric de artă, 
dovedindu-se, prin aceasta, posibili
tatea multiplicării direcțiilor de preo

siv didacticist al atîtor 
filme care vor să ne 
spună tor despre feno
menul studiat („Vezi 
rîndunelele se duc' — 
regia C. Budișteanu, 1- 
maginea Fr. Toth) jalo
nează preocupările va
riate ale documentare
lor românești din pro
ducția recentă.

Filmul „Cazul D" (re
gia Al. Boiangiu, imagi
nea S. Huzum și Gh. 
Herschdorfer) distins la 
Mamaia cu premiul cri
ticii pentru „autenticitate 
și eficiență socială" 
dezvoltă cu mijloacele 
„cinematografului - ade
văr' firul unei anchete 
sociale publicate de 
Mihai Stoian în „Scîn- 
teia”. Dialogul filmat 
reușește să reconstituie 
destine și relații ome
nești, devine un apel la 
responsabilitate și ade
văr, la conștiința uma
nă, ia poziție socială 
activă. Totul e fasci
nant prin viața care 
pulsează aci, prin lipsa 
de ostentație a replici
lor și reacțiilor, prin rit
mul anchetei. Nici un 
fel de indiscreție peni
bilă în cercetarea a- 
ceasta delicată, perma
nent spectatorul simte 
poziția activă a cineas
tului, parte socială la 
discutarea acestui caz. 
Există în film o remar
cabilă sete de cunoaș
tere, o dorință cinstită 
și clară de restabilire 
pe baze etice firești a 
unor fenomene anor
male pentru societatea 
noastră. Pus alături de 
un asemenea film care 
respiră prin fiecare i- 
magine autenticul vieții, 
decepționează un altul 
ca „Copiii, iai copiii’ 
(regia : FI. Holban, ima
ginea — V. Nițu) în 
care falsul reconstituiri
lor se trădează perma
nent (și trădează o idee

I CINEMA j
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• COLIBA UNCHIULUI TOM — film penfru ecran pa
noramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ: Republica 
(completare Orizont științific nr. 3) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15.
• COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Sala Palatului (seria 
de bilete 1688 — orele 19,30), Luceafărul — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Excelsior — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 21, Capitol — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15 ; la grădină — 20,30 (la toate completarea Simfo
nie în alb). Grădina „Doina" — 20,15.
• NOAPTEA AMINTIRILOR : Cinemateca — 10; 12; 16; 
18,30; 21.
• CELE DOUĂ ORFELINE : București — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Feroviar — 9; 12; 15; 18; 21, Grădina 
„Progresul” — 20,30 (Ia toate completarea Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat in regiunea Argeș), 
Melodia — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, Stadionul 
„Dinamo” — 20,30 (la ultimele două completarea Parti
dului, slavă I).
• MONEDA ANTICĂ : Gloria — 9; 11; 13,15; 15,45; 18; 
21,15, Patinoarul „23 August" — 20,30 (la ambele com
pletarea Stuf), Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21,15, Arenele Libertății — 20,30 (Ia ultimele două com
pletarea Vizita conducătorilor de partid și de stat In 
regiunea Oltenia).
• M1INE, MEXICUL I : Festival (completare Crimea) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină — 20,30, 
Grivița (completare Orizont științific nr. 3) — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45: 21.
• EU SINT CUBA 1 : Central — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 
20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.
• FANFAN LA TULIPE : Doina (completare Stuf) — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Popular (completare Crimea)
— 15,30; 18; 20,45..
• INSULELE FERMECATE : Timpuri Noi (completare 
Mobila) — 9—21 în continuare.
• DRAGOSTEA Șl MODA : Giulești (completare Stuf)
— 15,30; 18,15; 20,45.
• SERBĂRILE GALANTE : Dacia (completare Liniorii)
— 8,45—14,45 în continuare ; 16,45; 19, 21, Volga (com
pletare Stuf) — 9, 11,15: 13,30; 16; 18,30: 21, Lira 
(completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din in
dustria constructoare de mașini) — 15,30: 18; 20,30: la 
grădinii — 20.30.
e NOAPTEA IGUANE1 : Buzești - 15,30: 18; la gră
dină — 20,45 (completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Argeș).
® OMICRON : Cosmos (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Suceava) — 15,30: 
18; 20.45.
• FANTOMAS — cinemascop : Tomis (completare Stuf)
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21 ; la grădină — 20,30, 
Aurora (completare Simfonie în alb) — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grădina „Vitan" — 21,45.

• ȘAH LA REGE i Vitan (completare Tractorul ’«6)
16; 18,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ» Arta «»= »ț M,30» 
15; 17,30; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERILOR — cinemascop I 
Miorița — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Pacea (corw- 
pletare Stupidități) — 11; 15,30; 18; 20,30.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Munca (completare
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Suceava) — 15,30; 18; 20,45, Colentina (completare
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Iași) — 15,30; 17,45; 20.
• HAIDUCII — cinemascop : Viitorul (completare 
Liniorii) — 15,30; 18; 20,45.
• PREA TlRZIU : Flamura (completare Sandi, să asculți
pe mămica 1) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45. .
• BARCAGIUL — cinemascop : Ferentari (completare 
Impresii nocturne) — 15,30; 18,15; 20,30.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) : Grădina „Expoziția” — 20,15.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Grădina „Arta” — 20,45.
• VALURILE DUNĂRII : Grădina „Unirea” — 20,15.
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Grădina „Colentina” 
(completare Cotidiene) — 20,30.
• GAUDEAMUS IGITUR : Grădina „Aurora” — 20,30. 
® PROCESUL ALB — cinemascop : Grădina „Moșilor” 
— 20,30.
• RUNDA 6 : Grădina „Progresul-Parc” ‘— 20,30.

'VIZIUNE
15,55 — Campionatul mondial de fotbal — 1966:

Intîlnii'ea dintre echipele Bulgariei. și 
Portugaliei, transmisie de la Manchester.

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar : Dre
sură de lei și tigri, Povestiri pe lut, 
Filmul: Aventurile lui Bobo.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Rapsozi populari: Cernat Nicolae din 

Șugag, regiunea Hunedoara.
19,35 —• Actualitatea cinematografică.
19.50 — Desene animate.
20,00 — Tele-enciclopedie.
21,00 — Melodii din filme.
21,30 — Studioul mic : Ecranizare după nuvela 

„Drumul spinos al iubirii" de Teodor 
Mazilu.

22,00 — Filmul „Sfîntul".
22.50 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

DIN AGENDA O.S.T.A.
Ov5.TiA. ne-a comunicat progra

mul celor mai importante manifes
tări pe care le organizează pînă la 
sfîrșitul anului.

în prezent, orchestra de muzică 
ușoară și de jazz „Vanni Cafellani” 
din Italia concertează în diferite sta
țiuni de pe litoral. După un turneu 
în diferite orașe (Galafi, Tujcea, 
Brăila, lași, Suceava, Roman, Bacău, 
Ploiești), publicul bucureșfean va 
avea prilejul să asculte această or
chestră în zilele de 17 și 18 iulie la 
Teatrul de vară „23 August*.

La numai o săptămînă după a- 
ceea, în zilele de 23 și 24 iulie, fot 
la Teatrul de vară „23 August’ va 
pulea fi ascultat din nou cînfărejul 
de muzică ușoară din R. P. Bulgaria, 
Emil Dimitrov, cu formația „Albas- 
tru-Alb”. El va susține concerte și 
într-o serie de orașe : Buzău, Plo
iești, Galafi, Tulcea, Constanța, Ba

cău, Pitești, Piafra-Neamf, Craiova, 
Tîrgu Jiu, Reșița, Lugoj, Timișoara, 
Deva și Sibiu.

Tot pentru luna iulie se anunță 
concertele de muzică ușoară susți
nute de apreciatul cîntăref Luis 
Mariano cu baletul „Madrilen", la 
București în zilele de 30—31 iulie și 
9 august și în alte cîteva orașe din 
țară (lași, Galafi, Eforie sud, Ma
maia).

între 1—10 septembrie ne vom 
reîntîlni și cu Remo Germani, de 
astă-dată însoțit de formația sa or
chestrală, pe scena Teatrului de 
vară „23 August".

Nu a fost uitat nici publicul apa
ratelor de televiziune. Penfru el, 
într-un spectacol televizat, între 18 
și 24 iulie, va cînta Lili Ivanova 
din R. P. Bulgaria și solista de mu
zică ușoară Veronika Kruglova din 
U.R.S.S.

După redeschiderea stagiunii vor 
avea loc concertele simfonice ale 
Filarmonicii din Ankara în 26 sep
tembrie la București și în 28 
septembrie la Cluj, precum și ale 
Filarmonicii cehe dirijate de Karl 
Ancei, care va concerta în Bucu
rești la începutul lunii octombrie. 
De asemenea, „Capela Bidgosiensis" 
din Polonia va susține în țara noas
tră, în luna noiembrie, o serie de 
concerte de muzică veche, iar în 
luna decembrie va sosi „Cvintetul 
de suflători” al Filarmonicii cehe.

în trimestrul al patrulea sosirea a 3 
mari companii de balet : Royal Bal
let (Covent Garden) din Anglia, ba
leful din Kiev — U.R.S.S. și un 
ansamblu de balet din R. P. Chine
ză. Amatorii de teatru vor avea o- 
cazia să vadă spectacolele unui tea
tru dramatic din Budapesta și să se 
reîntîlnească cu Raikin, de la Tea
trul de miniaturi din Leningrad.

cupare șl realizare oferite de artă 
și via)ă.

Ceea ce afirmam cu cîfeva rînduri 
mai sus se referea deci nu la o 
strictă delimitare, ci mai degrabă la 
o opțiune mai mult sau mai puțin 
controlată de însuși artistul; la o pre
ferință, la posibilitatea individuală 
de exprimare, la un stil personal.

Sînt cîțiva ani de cînd m-am ri
dicat, într-o revistă, împotriva etiche
tării mecanice, comode, a unor re
gizori de teatru, deveniji în ochii 
unora „specialiști" ai unui gen de 
spectacole, condamnați de fapt la 
stereotipie timpurie, pe baza unuia 
sau a cîforva spectacole. Recunoș
team și atunci,- ca și azi, în cazul a- 
cesfor inferpreți, ca și al oricărui ar- 
tist-inferpret, preferințe și înclinații, 
protesfînd însă împotriva „clasifică
rii” rigide ce naște prejudecata și 
limitează cîmpul de investigație, de 
cercetare, de încercare.

Cred că timpul mi-a dat dreptate. 
Și aici n-am absolut nici un merit, de
oarece era un lucru pe care doar cei cu 
ochelari de cal nu puteau sau nu 
voiau să-l vadă. Istoria teatrului era 
și e plină de exemple concludente. 
Un Max Reinhardt, „specialist” al 
marilor montări, a fost în același 
timp un genial regizor de piese psi
hologice, Stanislavski nu e egal cu 
cehovismul, preocupările sale, reali
zările sale cuprinzînd și vodevi
lul, și tragedia clasică, și piesa revo
luționară, și drama muzicală. Plan- 
chon poate fi autorul unei parodii, 
unei drame sau al unui specti^gde 
umor trist și grav, Brook nu ^.re
comandă doar ca un strălucit inter
pret shakespearian, iar la noi, Paul 
Guști, Ion Sava, Ion Șahighian sau 
Aurel Ion Maican s-au impus cu 
toată pregnanta personalității lor 
prin diversitatea operelor și chiar a 
manierelor de înscenare.

Deci, cred că în cazul artistului și 
mai ales al interpretului, specializa
rea e sinonimă cu dorinfa de cunoaș
tere în profunzime a unei maniere, 
opere sau filozofii, cu credința că 
ceea ce face îl exprimă pe el și pe 
autorul sau. compozitorul interpretat, 
cu fuga de manierism, cu dorința de 
înnoire, cu o cultură generală și 
specială serioasă, cu înțelegerea su
biectului, cu înlăturarea „modelelor" 
devenite „clasice", uitate în esență, 
dar preluate din a doua mînă și 
reduse la ticurile lor, cu independen
ța față de teoretizări subiective, cu 
stăpînirea meșteșugului.

Un astfel de artist e un specialist. 
Un specialist în arfă și nu înfr-un 
autor sau într-o singură cale de ex
primare. Adăugîndu-se personalita
tea sa, ce ar trebui, la modul ideal, 
să fie un unicat, primim conturul 
propriu, amprenta eului său, origina
litatea, valoarea.

lată însă că nu acest drum e sin
gurul ales. Sînt unii pentru care o 
asemenea cale e prea grea, pr ia 
lungă și, deci, plictisitoare și nu de's- 
tul de eclatantă. Seriozitatea și răb
darea constituie o povară înlocuită 
cu spoiala și imitația, cu pretenția, cu 
cultura după ureche, cu mica șmeche
rie. E mai ușor ? Fără doar și poale.

De ce să cercetezi, de ce să te 
autoanalizezi, de ce să cunoști cu 
adevărat, de ce să fii modest cînd e 
mai simplu să afirmi, profitînd sau 
sperînd că po|i profita de lipsa de 
informare a celorlalți ? De ce să în
veți, cînd pofi fi direct pedagog ? 
De ce să încerci să înțelegi, cînd 
pofi înjura.

De obicei, din acest soi de oameni 
.se nasc „specialiștii", generați spon
tanee de cunoscători pe baza unei 
cărți, conversații sau conferințe, spe
culanți ai unor lipsuri din biblioteci-, 
le publice, care, înarmați cu două 
sau trei citate, știu fot, pot tot, sînt 
„îndrăzneți”, și „personali", categorici 
și intransigenți. Vezi, cîieodafă, 
cum munca de clarificare scenică, de 
descifrare a unor opere și autori 
controversați, dificili la prima înțele
gere, cu un sistem de gîndire com
plicat și în unele direcții cețoși, vezi 
cum munca de clarificare scenică, de 
contemporaneizare nevulgarizafă, de 
găsire a unor echivalente metaforice 
proprii gîndirii teatrale de azi, esfe 
expediată sentențios pe baza lectu
rii fugare a unei broșuri sau cărți, a 
citatelor din program rău sau de loc 
înțelese, cu pretenție de „teoreti
zare” serioasă, de punct de vedere.

Alteori, ți-e dat să descoperi, în 
expoziții și spectacole, individual'- 
făți multiplicate la nesfîrșif, să con- 
sfați cu tristețe rapturi, să te zăpă
cească asemănarea dintre ou și 
găină, mai ales atunci cînd găina 
nu e autohtonă și poate fi ignorată 
de marele public, spre folosul „crea
torului". Să deschizi un album și să 
cunoști reproducerile, deși e cert că 
nu le-ai văzut, de fapt, în original, 
niciodată și asffe! să simți nevoia 
de-a te ciupi, penfru a constata că 
nu visezi, că nu ai o viafa dublă, cu 
un alter ego pe un alt meridian, ca, 
de fapt, nu cunoști creația, ci doar 
copia.

Din fericire, încă mulți dinfre cei 
tineri și chiar foarte tineri, fie crea
tori sau inferpreți, inferpreți sau 
critici, nu aleg aceste căi. E reconfor
tant. Important e nu că așteaptă în
delung, ci că au bun simț. Poți fi un 
arfisf, un specialist în artă, la 20 și 
ceva de ani (amintiți-vă de primele 
pînze ale lui Piliuță, Nicodim sau Măr- 
gineanu, de primele spectacole ale lui 
Pinfilie, Cojar sau Penciulescu sau 
mai recent, foarte recent, ale lui An
drei Șerban, de debuturile Anei 
Blandiana sau Ion Gheorghe, de pri
mele cronici ale unora dintre’ crifi.dl 
de astăzi. Deci, nu vîrsta, ci serio
zitatea. Pentru că, din păcate, și 
la 60 de ani poți să fii fot un balon 
de săpun, în declin desigur, dar gol, 
întristător de gol.

Specialiști și „specialiști”. Sînt și 
probabil vor mai coabita încă mult 
timp. Ce să-i faci I Sita timpului cer
ne poate nu prea repede, dar minu
țios. $i putem da și noi' o mînă de 
ajutor. Nu strică să plivim din cînd 
în cînd. Nu pentru neghină. Pentru 
grîu.
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL EXTRAORDINAR 
Șl PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII MALI 

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 
Cuvîntările rostite

Tn euvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Republicii Mali 
și-a exprimat satisfacția de a re
prezenta țara sa în Republica So
cialistă România.

Subliniind preocuparea noilor 
state independente din Africa față 
de primejdiile pe care le reprezin
tă atacurile și amenințările străine 
la adresa lor, ambasadorul a rele
vat activitatea depusă pe plan in
ternațional de către Republica So
cialistă România pentru apărarea 
suveranității naționale a tinerelor 
state și a păcii mondiale.

în continuare, noul ambasador 
a menționat dezvoltarea colaboră
rii sincere și prietenești statorni
cite între cele două țări.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
salutînd pe noul ambasador al 
Republicii Mali, a reliefat activi
tatea desfășurată pe plan intern 
și internațional de poporul și gu
vernul malian în vederea consoli
dării independenței naționale, dez
voltării economiei și lichidării 
depline a colonialismului, destin
derii situației internaționale și 
apărării păcii; el a arătat că

poporul român sprijină cu hotărîre 
lupta de eliberare națională a po
poarelor.

Președintele Consiliului de Stat 
a exprimat convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare 
sinceră, statornicite între România 
și Mali, se vor dezvolta în toate 
domeniile de activitate în folosul 
ambelor popoare, al păcii și cola
borării internaționale.

Președintele Chivu Stoica a urat 
ambasadorului malian succes în 
activitatea sa și l-a asigurat de în
treg sprijinul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
al guvernului român și al său per
sonal.

între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, și ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Mali, Ya Doumbia, a 
avut loc o convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Ședința Comitetului Executiv al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

....  ' '■ ■:• 1 ■ ■ i < f>< > ■ 16■ • -■ iy

Vineri a avut loc ședința lărgi
tă a Comitetului Executiv al Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Biroul per
manent al Uniunii a prezentat un 
raport cu privire la îndeplinirea 
sarcinilor economico-financiare ale 
cooperativelor agricole pe primul 
semestru al acestui an, principa
lele probleme ale planului cincinal 
și ale planului pe 1967, precum și 
măsurile tehnico-organizatorice 
care trebuie luate în vederea reali
zării lor.

Dezbateri^ care au avut loc au 
permis stabilirea unor măsuri con
crete menite să ducă la descoperi
rea rezervelor de sporire a pro
ducției agricole și au arătat ce tre
buie întreprins de cooperativele 
agricole pentru punerea lor în va

loare, astfel ca sarcinile stabilite 
la recenta Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și în sesiunea Marii Adu
nări Naționale, concretizate în pla
nul de stat, să fie îndeplinite.

în cadrul ședinței au fost anali
zate activitatea desfășurată de De
partamentul pentru valorificarea 
legumelor și fructelor, precum și 
unele probleme ale planului acestui 
departament pe perioada 1966— 
1970.

Comitetul executiv a discutat și 
problema desfășurării în cele mai 
bune condiții a campaniei agricole 
de vară, stabilindu-se măsuri con
crete care să ducă la grăbirea re
coltatului și păstrarea în bune 
condiții a producției obținute.

VIZITĂ LA EXPOZIȚIA
DE ARTĂ PLASTICĂ CHINEZĂ

Tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Manea Mănescu, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, au vizitat vineri la amiază 
expoziția de artă plastică din Re
publica Populară Chineză, deschi
să la sala Dalles din Capitală. La 
sosire au fost salutați de Tzen Iu- 
ciuan, ambasadorul R. P. Chineze 
la București.

In timpul vizitei, oaspeții s-au 
oprit în fața numeroaselor lucrări 
de pictură, sculptură și grafică in
spirate din viața și munca talen
tatului popor chinez, după care 
s-au întreținut cordial cu persona
litățile chineze prezente la expo
ziție.

(Agerpres)

Plecarea
delegației

P. C. din Chile
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația P.C. din Chile, 
condusă de Victor Diaz, membru 
al Secretariatului P.C. din Chile, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită în Republica 
Socialistă România.

Din delegație au mai făcut par
te Cesar Godoy, membru al Comi
tetului Central al P.C. din Chile, 
deputat în Congresul Național al 
Republicii Chile, și Maria Herrera, 
învățătoare.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de 
de partid.

activiști

★

în ziua de 13 iulie a.c. 
Partidului Comunist din 
depus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

delegația 
Chile a

LOTO

(Agerpres)

La tragerea Loto din ziua de 
He a.c. au fost extrase din urnă 
toarele numere : 30 80 71 24 15 
23 43 60. Premii speciale : 24 62 60.

Fond de premii : 732 661 lei.

15 iu- 
urmă-
52 62

Cronica zilei
SEARĂ DE FILME

Cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la semnarea acordurilor de la 
Geneva în legătură cu Vietnamul, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, Hoang Tu, a organizat 
vineri în Capitală, la sala Teatru
lui „Ion Creangă" o seară de filme 
documentare, inspirate din viața și 
lupta poporului vietnamez.

Au participat Eduard Mezinces- 
cu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, ziariști. Au luat parte, de 
asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★

Vineri a plecat spre patrie dele
gația Asociației ziariștilor din 
R. D. Germană, oare, la invitația 
Uniunii Ziariștilor din Republica 
Socialistă 
zită în 
condusă 
general 
biective
rale din Capitală 
avut

Cu 
iată 
între
publica Socialistă România și Aso
ciația ziariștilor din R. D. 
Germană. (Agerpres)

România, a făcut o vi- 
țara noastră. Delegația, 
de Horst Voigt, secretar 

al Asociației, a vizitat o- 
economice și social-cultu- 

și din țară, a
întîlniri cu ziariști români, 
prilejul vizitei a fost înche- 
o înțelegere de colaborare 
Uniunea Ziariștilor din Re-

CUM £ VREMEA

0 delegație a sindicatelor 

din România vizitează Bulgaria
Vineri dimineața a plecat la So

fia o delegație a sindicatelor din 
țara noastră, condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, care, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Bulgaria, va face o vizită în Bul
garia. Din delegație fac parte Pe
tru Despot și Gheorghe Borș, 
membri ai Comitetului executiv al 
Uniunii, și Aurel Moja, redactor 
șef adjunct al ziarului „Munca".

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Alexandru Drăghici, Petre Lupu, 
Dumitru Gheorghiu, vicepreședin
te al Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor, loan 
Cotoț, Gheorghe Petrescu, Larisa 
Munteanu, Ion Preoteasa, Iosif 
Anderco, secretari ai Consiliului 
Central.

★

în aceeași zi delegația a sosit la 
Sofia. Pe aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Stoian Ghiurov, 
președintele C.C.S. din R. P. Bul
garia, și de alte persoane oficiale. 
A fost de față, de asemenea, loan 
Beldean, ambasadorul României 
la Sofia.

însoțită de Stoian Ghiurov, de
legația a vizitat Combinatul Kre- 
mikovțî din apropierea Sofiei,

unde a fost întîmpinată de Krîstiu 
Boșkov, președintele Sindicatului 
muncitorilor din industria meta
lurgică și minieră. Inginerul șef 
Gheo Ghenov a prezentat mem
brilor delegației stadiul construc
ției combinatului și perspectivele 
de dezvoltare în actualul cincinal. 
Despre unele aspecte ale activită
ții organizației sindicale din com
binat a vorbit Nikola Kolev, mem
bru al comitetului sindical.

Tovarășul Constantin Drăgan, 
după ce a înfățișat preocupările 
partidului și guvernului nostru în 
domeniul industrializării socialis
te, a vorbit despre activitatea sin
dicatelor din România în mobili
zarea maselor de oameni ai mun
cii la înfăptuirea prevederilor Di
rectivelor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.

Au fost vizitate apoi diferite 
secții ale combinatului.

în cursul după-amiezii, delega
ția sindicatelor din România a de
pus' o coroană de flori la Mau
soleul lui Gheorghi Dimitrov.

în aceeași zi a avut loc o întîl- 
nire cu conducătorii Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Bulgaria, în cadrul căreia s-a fă
cut un schimb de păreri referitoa
re la experiența și preocupările 
actuale ale sindicatelor din cele 
două țări.

(Agerpres)

Conferința oamenilor 
muncii din țările 
regiunii Mării Baltice

ROSTOCK 15 (Agerpres). — 
Peste 650 de delegați și oaspeți 
participă la cea de-a IX-a Confe
rință a oamenilor muncii din ță
rile regiunii Mării Baltice, Norve
gia și Islanda, de la Rostock. în 
cadrul lucrărilor conferinței, care 
discută posibilitatea unor acțiuni 
îndreptate spre menținerea păcii, 
A. Petersen (Danemarca) a pre
zentat referatul intitulat „înțele
gerea reciprocă și colaborarea sin
dicatelor — premisă importantă 
pentru asigurarea păcii în zona 
Mării Baltice și Europa".

Participanții la Conferință au a- 
doptat o declarație în care este 
condamnată escaladarea primej
dioasă a războiului S.U.A. împo
triva poporului vietnamez, prin 
bombardarea regiunilor populate, 
a marilor orașe din R. D. Vietnam. 
Ei au cerut să se pună capăt ime
diat acțiunilor S.U.A. în Vietnam 
și să fie retrase toate trupele 
străine din Indochina. în declara
ție este condamnat, de asemenea, 
sprijinul acordat de R. F. Germa
nă, agresorilor în Vietnam.

s i’tfv

PE STADIONUL „23 AUGUST'

lin interesant med
de atletism

A doua etapă a campionatului 
republican de atletism pe echipe 
programează sîmbătă și duminică 
pe stadionul „23 August" din Ca
pitală întîlnirea Steaua București 
—Dinamo București—Selecționata
regiunii Argeș. Cu acest prilej voz 
evolua majoritatea atleților frun
tași din țara noastră printre care 
Iolanda Balaș, Mihaela Peneș, 
Viorica Viscopoleanu, Gh. Zamfi-, 
rescu, Andrei Barabaș, Zoltan Va- 
moș, Gh. Costache etc. Programul 
întrecerilor începe în fiecare zi 
ora 17.

la

IN CÎTEVA

de• La turneul feminin de baschet 
la Messina (Italia) selecționata Româ
niei a învins în prima zi echipa Franței 
cu scorul de 50—39. Meciul Italia—Un
garia a revenit echipei italiene cu sco
rul de 45—37.

• După opt runde, în turneul mascu
lin de șah de la Szombathely (Ungaria) 
conduce marele maestru Wolfgang 
Uhlmann (R.D. Germană) cu 6 puncte, 
urmat de Ciocîltea (România), Bilek 
(Ungaria), Bronstein (U.R.S.S.) și Kava- 
lek (Cehoslovacia) cu cîte 5 puncte 
fiecare. In runda a 8-a Ciocîltea a re
mizat cu Kavalek.

• Trofeul „Globul de argint", oferit 
de revista „Magazin 
fotbalist 
1966. a 
Pîrcălab

celui mai bun 
român al campionatului 1965 — 
fost atribuit jucătorului Ion 
de la echipa Dinamo București.

a doua zi a turneului de volei• în 
masculin de la Tbilisi s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Bulgaria—Iugo
slavia 3—2 (15—13, 15—12, 4—15, 8-15, • 
15—8): R.S.S. Gruzină—Olanda 3—2 
(10—15, 16—14, 15—11, 12—15, 16—14).

„Mondialele" de fotbal
GRUPA A : Uruguay — Franța 

2—1 (2—1). Au marcat Rocha și 
Cortes pentru uruguayeni ; Bour- 
going — din „11 m.' pen-fru fran
cezi.

GRUPA B : Spania — Elveția 
2—1 (0—1). Au marcat : Sanchis și 
Amancio pentru spanioli ; Quetin 
pentru elvețieni.

GRUPA C.: Ungaria — Brazilia 
3—1 (1—1). Au marcat : Bene, Far- 
kaș, Meszoly — din „11 m.’ pentru 
maghiari ; Tostao pentru brazilieni.

GRUPA 0. : Chile — R.P.D. Co
reeană 1—1 (1—0). Au marcat : 
Pak Sin Din pentru coreeni și Mar
cos pentru chilieni.

LANJUL SURPRIZELOR
„Recunosc că „pe pără. Faza se petrece

hîrtie" brazilienii sînt în minutul î. fată însă
mai buni ca noi, dar 
astăzi pe teren s-ar pu
tea să fie invers..." — 
această declarație a se
lecționerului maghiar 
Lajos Baroti, făcută zia
riștilor înainte de meci, 
s-a adeverit : echipa 
Ungariei a „subscris" 
la lista marilor surpri
ze ale actualului cam
pionat mondial, învin- 
gînd ieri — chiar mai 
net decît arată scorul 
3—1 (1—1) — pe deți
nătorii titlului, fotbaliș
tii brazilieni. Este 
drept că din rîndul e- 
chipei sud-americane 
a lipsit „șeful de or
chestră’ — Pelă (acci
dentat), însă ceea ce a 
decis victoria în me
ciul de ieri de la Li
verpool a fost extraordi
nara putere de luptă a 
reprezentativei ma
ghiare. Cu o pregătire 

impecabilă, a-fizică
ceasta a dominat cate
goric, 
brazilieni să stea 
mult în defensivă, 
poate aprecia — 
altfel telegramele 
presa sosite aseară 
insistat asupra acestui 
lucru — că selecțio
nata Ungariei a jucat 
aproape fără greșeală, 
obținînd nu numa: o 
victorie care o menține 
în lupta pentru califi
care în „sferturi", ci și 
un succes de prestigiu.

...După un prim 
schimb de pase efec
tuat imediat ce arbitrul 
a fluierat începutul jo
cului, brazilienii 
tează puternic, 
surprindere, dar 
farul maghiar Gelei a-

obligîndu-i pe 
mal 

Se 
de 
de 
au

șu- 
prin 
por-

că nu trec de
cît trei minute și o 
minge, trimisă pe con
traatac, îl găsește pe 
la mijlocul terenului, 
puțin pe dreapta, pe 
Bene. Acesta preia 
mingea și pătrunde în 
viteză, prinfr-un șir de 
driblinguri scurte, de 
adevărat virtuos, pînă 
în careul mic al porții 
lui Gilmar; aci nu e- 
zifă și, după ce îl 
tentează și pe portar, 
șutează imparabil cu 
stîngul. Gol I 1—0 
pentru Ungaria. Egala- 
rea se produce în min. 
15. O 
de la circa 20 m. Lima 
șutează puternic în 
zid, mingea ricoșează 
spre Tostao (înlocuito
rul lui Pele) care în
scrie. Maghiarii domi
nă, „încearcă" poarta. 
Șuturile sînt precise, 
puternice, dar Gilmar 
— un adevărat 
al meciului" — 
vă fotul cu bine, 
traatacurile 
lor sînt și ele pericu
loase. Aproape de în
cheierea primei repri
ze, Sipos salvează de 
pe linia porții un gol 
sigur...

Fotbaliștii maghiari 
atacă vijelios după 
pauză și majorează 
scorul în min. 63 prin 
Farkas, care reia direct, 
de la 8 m, o minge 
centrată la semiînălți- 
me de Bene. După 
alte zece minute, Bene 
este faultat în careu ; 
lovitura de la 11 m o 
transformă Meszoly și 
scorul devine 3—1, 
Meciul este jucat...

minutul 57, iar Aman- 
cio a 
toriei

înscris golul vic- 
în minutul 74.

Un 
obținut reprezentativa 
R. P. D. Coreene, care 
a terminat nedecis 
1—1 (0—1) cu selec
ționata Chile, clasată 
pe locul trei la cam
pionatul mondial pre
cedent.

rezultai bun a

lovitură liberă

„erou 
rezol- 
Con- 

brazi lieni-

puncte, 
victorie, 

Uiu- 
mărif

de aziAAeciurile
ARGENTINA—R. F. GERMANA (la Birminghan) 

— se transmite la radio, ora 16.
PORTUGALIA—BULGARIA (la Manchester) — 

se transmite la televiziune, ora 16.
MEXIC—ANGLIA (la Londra).
ITALIA—U.R.S.S. (la Sunderland).
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La Sheffield, echipa 

Spaniei, deși condusă 
cu 1—0 la pauză, a 
reușit să învingă for
mația Elveției cu 2—1. 
Sanchis a egalat în

Rezultatul macului 
Uruguay-Franja, 2—1
în favoarea fotbaliști
lor uruguayeni, a lim
pezit într-o oarecare 
măsură situația de in
certitudine ce se crea
se în grupa A după 
desfășurarea primei e- 
tape, cînd toate cele 
patru componente (An
glia, Uruguay, Franța, 
Mexic) se aflau la e- 
galitate de 
Prin această 
reprezentativa 
guayului și-a
considerabil șansele de 
a ocupa unul din pri
mele două locuri și, 
prin urmare, de a se 
califica în sferturile de 
finală. Ieri, în întîlnirea 
cu reprezentativa fran
ceză, uruguayen i au 
pus un accent mult mai 
mare pe acțium'e o- 
fensive decît în parF- 
da inaugurală (cu An
glia). In ansamblu, jo
cul lor s-a caracterzaf 
prin pregătirea atentă 
a tazelor în jumatalea 
de teren adversă și 
printr-o „îndemînare'' 
în conducerea și pasa
rea balonului superi
oară celei f francezi
lor. După părerea mul
tor specialiști, repre
zentativa Uruguayului 
se anunță nu numai ca 
o pretendentă ia șefia 
gAjpei A, ci și la ocupa
rea unuia din locurile 
fruntașe în clasamentul 
final al competiției.
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Ieri în (ară : vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin în sudul și es
tul țării. Unele înnourări s-au pro
dus în Ardeal și Banat, unde s-au 
semnalat descărcări electrice și 
numai izolat și averse. Vintul a 
suflat în general slab. Temperatu
ra aerului la ora 14 oscila intre 
20 grade la Cluj și 33 grade la 
Bechetu, Băilești și București. In 
București : vremea a fost frumoa
să și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vintul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 34 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 iulie. In țară : vreme 
ușor instabilă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi varia
bil. Local vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vint slab, pînă la 
Temperatura în scădere 
Minimele vor fi cuprinse 
și 17 grade, iar maximele ___  _
și 28 grade. In București și pe li
toral : vreme ușor instabilă. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea a- 
verse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vint slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

O

potrivit, 
ușoară, 
între 7 

între 18

Tn valea rîului Lim, 
între Priboi și Priepo- 
le, un furnicar de oa
meni și mașini lucrea
ză de zor la construi
rea terasamentului vi
itorului drum de fier. 
Aproape zilnic colecti
vul de aici este infor
mat asupra mersului lu
crărilor pe șantierul hi
drocentralei „Polpeci" 
din apropiere. Întrucîf 
se prevede că în oc
tombrie va fi gata ba
rajul hidrocentralei, cei 
de la construirea căii 
ferate trebuie să lucre
ze în ritm susjinut 
pentru înăljarea fera- 
samentului cu cîțiva 
metri, pentru ca ape
le viitorului lac de a- 
cumulare să nu-i prin
dă din urmă.

Acesta este numai 
un episod de pe șan
tierul noii căi ferate, 
lungă de 475 km, din
tre Belgrad și noul 
port de la Marea A- 
driatică, Bar. Impor
tantă arteră de circu
lație,, care va uni re
giunile din nordul 
Serbiei cu Muntene- 
gru și Macedonia, noul 
drum de fier va re
duce distanta dintre 
capitală și Adrialică 
cu 169 km (cu atît este 
mai lungă calea fera
tă actuală dintre Bel
grad și Rieka).

Construcția liniei fe
rate Belgrad—Bar a 
început cu cîfiva ani 
în urmă. Pînă în pre
zent au fost terminate 
două porțiuni — de la 
Belgrad la Vreoți și de 
la Titograd la Bar — 
ultima cu o lungime 
de 105 km. într -un 
stadiu avansat sînt și 
operațiile de străpun
gere a cîtorva funele.

Pentru continuarea

7ORF SPON,DENTĂ DIN 1BELGRAD

PE MAGISTRALELE
TRANSPORTURILOR
lucrărilor de construc
ție la unele obiective 
mai importante de pe 
traseu, Skupșcina fe
derală a aprobat pen- 
fru anul 1966 suma de 
7 miliarde dinari 
vechi, la care se a- 
daugă alte 1,5 miliar
de dinari din fondu
rile republicane. Pri
mul din obiectivele 
importante aflate în 
construcție este tune
lul Drenovaciki Kik, 
situat între Valievo și 
Kosierici, cu o lungi
me de peste 3,9 km, 
care pînă în prezent a 
fost străpuns pe o 
distanță depășind o 
jumătate din total. în
tre Tifovo Ujițe și Pri
boi se găsește tunelul 
Zlatibor, care va avea 
o lungime de aproape 
6,2 km ; a:ci au fost 
străpunși aproape 4 km.

De asemenea, pe 
porțiunea de cale fe
rată care- trece prin 
Muntenegru sînt alte 
cîteva iunele — Mai- 
kovaț, Ostrovifa și 
Trebișnița. Acesta este 
de fapt sectorul de 
lucru cel mai dificil și 
de terminarea obiecti
velor de aici va de
pinde darea în ex
ploatare a căii ferate.

Amănuntele de mai

sus ne-au fost relata
te de ing. Vasile Dra- 
goevici, adjunct al Se
cretarului federal pen
tru circulație și trans
misiuni. Convorbirea 
s-a referit la proble
ma dezvoltării trans
porturilor în R.S.F. 
Iugoslavia, în anii pu
terii populare.

— Țara noastră, ne 
spune ing. Dragoevici, 
a moștenit o situație 
foarte grea. Rețeaua 
de căi de comunica
ții, destul de redusă 
odinioară (o bună 
parte din căile ferate 
erau cu ecartament 
redus, iar șoselele, în 
majoritatea lor, neas
faltate), a avut pe 
deasupra mult de su
ferit în timpul războ
iului. După eliberare 
au trebuit să se depu
nă mari eforturi, în 
primul rînd, pentru a 
se reface tot ce fuse
se distrus — șosele, 
poduri, căi ferate — 
și apoi pentru dezvol
tarea rețelei, știut fi
ind că realizarea pla
nurilor economice, 
dezvoltarea continuă 
a producției, ridicarea 
potențialului econo
mic al tuturor regiuni
lor și valorificarea bo
gățiilor țării nu se pot

concepe fără un sistem 
de transporturi bine 
pus la punct.

Începînd din 1950 
s-a pornit într-un ritm 
susținut la completarea 
rețelei de comunicații. 
S-au construit căi ferate 
și gări moderne. Se a- 
cordă totodată o mare 
atenție trecerii la trac
țiunea Diesel și electri
că. In ultimii ani a fost 
electrificată calea fera
tă Zagreb — Rieka ; 
un alt drum de fier, 
care va uni Saraievo cu 
portul Ploce, se află 
înfr-o fază de construc
ție avansată. A sporit 
simțitor și parcul de va
goane.

în timp ce în perioa
da eliberării existau in 
țară doar 1 500 km șo
sele asfaltate, astăzi 
lungimea lor e de a- 
proape 13 000 km. Țara 
este străbătută de la 
nord la sud de o auto
stradă modernă, care 
unește localitățile Liu- 
bliana, Zagreb, Bel
grad, Niș, Skoplie. O 
altă magistrală face le
gătura între localitățile 
principale de pe coasta 
Adriaficii.

S-au dezvoltat, de a- 
semenea, transporturile 
aeriene și cele mariti
me și fluviale. Aero

porturile de la Belgrad, 
Zagreb, Liubliana, Sko
plie, Priștina, precum și 
cele recent construite 
la Split și Rieka, pot 
primi zilnic un mare 
număr de avioane. A- 
nul trecut, 500 000 de 
persoane au folosit 
serviciile aviației. Iu
goslavia dispune în 
prezent de porturi mo
derne și de o flotă co
mercială care numără 
360 de unități — în cea 
mai mare parte cons
truite de șantierele na
vale iugoslave. Anul 
trecut numai prin por
tul Rieka au trecut 6,2 
milioane tone mărfuri. 
Față de perioada dina
inte de război volumul 
transporturilor navale 
a sporit de șase ori. în 
ce privește volumul 
transporturilor, 'pe pri
mul loc se situează 
căile ferate. Din cele 
108 milioane tone măr
furi transportate anul 
trecut în Iugoslavia 
(față de numai 21 mi
lioane tone în 1939), 
căilor ferate le-au re
venit 65 mil'oane tone.

în prezent — ne 
spune ing. Dragoevici 
— ridicarea gradului 
de mecanizare și auto
matizare a procesului 
de transport constituie 
o preocupare princi
pală. Acesta este de 
altfel un obiectiv pre
văzut în domeniul 
transporturilor de pro
iectul de plan pe ter
men mediu (1966— 
1970). Măsurile în curs 
de aplicare vor asigura 
servicii calitativ înalte 
pentru transportul călă
torilor și al mărfurilor.

N. PLOPEANU

amenii privesc în jur nedu
meriți, încercînd să distingă 
prin întunericul ce s-a lăsat, 
contururile curioase din ime
diata lor apropiere: gar-

și vălătuci din sîrmă ghim- 
cazărmi în formă de han- 
pentru avioane, capre de

duri 
pată, 
gare 
fier, soldați și ofițeri mergînd gră
biți. Neobișnuita priveliște învălui
tă în negura nopții provoacă cel 
puțin sentimente de nedumerire a- 
mestecate cu neliniște și curiozita
te. Abia mai tîrziu am înțeles că 
aterizasem pe pistele bazei mili
tare engleze din Nicosia, folosite 
și de avioanele civile. Sîrma ghim
pată ne-a mai însoțit un kilometru 
și jumătate în drum spre oraș, 
după care am putut să ne destin
dem puțin, circa 5 km, pînă la in
trarea în capitală. Depășim neo
priți cîteva posturi de control și în 
cinci minute ajungem în centru. Lu
minile multicolore de neon ale recla
melor scrise în engleză, circulația 
pe stingă a autovehiculelor, vitri
nele cu mărfuri importate din toate 
țările Commonwealthului, vilele 
moderne cu verande, terase și bal
coane suspendate, împodobite cu 
ghivece de flori, palmierii și chi
paroșii de pe marginea drumurilor 
și binecuvîntata răcoare a serii 
reușiseră să spulbere obsesia ne
plăcutei cunoștințe cu sîrma ghim
pată.

Mergem de-a lungul faimoasei 
„green line" (linia verde) inventată 
de conducătorii politici și militari 
englezi. Aceștia au folosit drept 
pretext evenimentele din decem
brie 1963, cînd în Cipru au izbuc
nit cunoscutele ciocniri sîngeroase 
dintre cele două comunități.

— Istoria „liniei verzi", ne spu
nea o oficialitate, este următoarea: 
Cînd forțele engleze au sosit în 
Cipru, ciocnirile erau în toi. En
glezii au ocupat poziții pe linia 
dintre fortificațiile ciprioților turci 
și ciprioților greci, urmînd ca, în 
cîteva zile, ambele tabere să se 
retragă, armatele engleze să eva
cueze insula iar între cartierele 
turc și grec să fie reluată circu-

lațla fără nici un fel de restricții. 
Pe harta Nicosiei un general en
glez a trasat o linie cu creionul 
verde, delimitînd pozițiile părților. 
In timp ce așteptam aplicarea a- 
cesiui acord, care la prima vedere 
părea bun și inofensiv, am con
statat că lucrurile mergeau de iapt 
în direcția divizării celor două 
populații care de veacuri au trăit, 
au suferit și au luptat împreună. 
Cînd ne-am dat seama de realitate 
era prea tîrziu.

Pe toate străzile de acces spre 
„linia verde' din Nicosia au fost 
ridicate baricade formate din auto
vehicule vechi sau arse și garduri 
din sîrmă ghimpată. Deasupra fie
cărei baricade stau aprinse ziua

Totuși, în timpul zilei viața 
își continuă cursul ei normal, 
ca și cum moartea nu ar pîn- 
di din toate părțile. Cafenelele, 
prăvăliile, dughenele, tavernele se 
deschid și se închid o dată cu ce
lelalte din restul orașului. Carnea, 
peștele, zahărul, zarzavaturile sînt 
chiar mai ieftine pe „linia verde", 
tocmai pentru a încuraja desfășu
rarea unei vieți pașnice și a lupta 
împotriva fricii. Seara însă străzile 
din apropierea „liniei verzi" sînt 
pustii, luminile camuflate, zgomo
tele înăbușite. Pe străzi întîlnești 
din loc în loc tăblițe care indică 
direcțiile spre adăposturi.

La Famagusta și Limasol „liniile 
verzi" au fost desființate. Nu mai

SCRISOARE DIN CIPRU

„LINIA VERDE"
și noaptea puternice reflectoare 
pentru a vesti pe neavizați că tre
cerea este oprită. Pe străzile ime
diat paralele „liniei verzi" din cele 
două sectoare au fost ridicate ca
zemate și piramide de saci umpluți 
cu nisip. Pe ambrazuri sînt plasate 
mitraliere și alte arme automate. 
Pe ziduri și case sînt așezate, de-o 
parte și de alta, guri de foc care 
se pîndesc, gata să se anihileze 
reciproc. în sfîrșit, întreaga întin
dere a „liniei verzi” este suprave
gheată de patrule ale trupeloi 
O.N.U., ale căror posturi de obser
vare se află în mijlocul „teritoriului 
nimănui", pe cele mai înalte clă
diri. Multe case din această zonă 
au fost părăsite.

există nici urmă de fortificații, ba
ricade, cazemate etc, deși și în a- 
ceste două orașe ciprioții turci 
trăiesc în cartiere separate de ci
prioții greci. în numeroase alte lo
calități peste 50 000 de ciprioți 
turci, adică circa 50 la sută din 
întreaga populație cipriotă turcă, 
continuă nestingheriți vechea și 
nobila tradiție a conviețuirii paș
nice cu ciprioții greci.

în satul Dali de lingă Nicosia, 
spre exemplu am avut prilejul să 
vorbim cu mulți ciprioți turci și 
greci. Mustafa Huseir. ne spunea ■ 
înfricoșați de propagandă și a- 
vînd la dispoziție helicopterele 
britanice, am părăsii acest sat cu 
doi ani în urmă împreună cu ne

vasta și cei patru copii. Ne-am în
tors insă lingă concetățenii noștri 
greci, cu care trăim împreună din 
moși-strămoși. Unii dintre noi nu 
s-au mai întors în sat. Peticele lor 
de pămint sini cultivate de priete
nii lor ciprioți greci. La sfîrșitul se
zonului aceștia le trimit banii re
zultați din vinderea cerealelor și-și 
opresc doar costul mîinii de lucru, 
în sat trei ciprioți turci și un cipriot 
grec au cumpărat un tractor cu 
care ară pămîntul împreună. Cup
torul satului îl folosim toți laolaltă 
pentru gătitul mîncărurilor. Marele 
negustor Abdulah Hamil, cunoscut 
în întreaga insulă, îmi spune că 
cele mai bune afaceri le face cu 
ciprioții greci. Suleiman Iusuf, 
muncitor constructor în vîrstă de 
18 ani, ne vorbea despre grija lui 
pentru a asigura existența mamei 
și celor 7 frați ai săi mai mici și 
ajutorul care-1 primește din partea 
colegilor săi de muncă ciprioți 
greci. în districtul Paphos s-a 
întimplat recent ca satul Timi, 
locuit de ciprioți greci, să fie 
amenințat de foamete din cau
za secetei. Ciprioții turci din satul 
vecin Mandria, venindu-le in aju
tor, și-au vîndut produsele la coo
perativa din Timi, care le-a distri
buit apoi țăranilor. Asemenea e- 
xemple de conviețuire pașnică se 
îniîlnesc pretutindeni în insulă.

„Problema cipriotă, ne spunea 
un membru al guvernului insu
lei, a lost complicată de stră
ini, ale căroi interese nu cores
pund cu cele ale întregului popor 
cipriot. Dacă am li lăsați în pace 
să ne rezolvăm singuri probleme
le, fără amestecul Statelor Unite, 
Angliei sau oricăror altor puteri, 
am demonstra cum acest popcr 
mic poate trăi în pace și priete
nie. Și poporul nostru are acum 
nevoie de pace mai mult ca ori- 
cînd, pentru a se smulge din îna
poierea economică datorată asu
pririi de veacuri de către străini".

C. ALEXANDROAIE
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CORESPONDENT^ DIN LONDRA'

„în N.A.T.O. treburile se află în- 
fr-o stare deprimantă". Așa își for
mula părerea feld-mareșalul Mont
gomery, la începutul anului 1963, 
referindu-se doar la una din fazele 
de accentuare a crizei atlantice. 
Treptat, vederile de acest gen s-au 
înmulfif, s-a lărgit cercul oamenilor 
politici din Occident care nu mai 
pot ignora realitățile ; o tristă expe- 
rienfă a perioadei postbelice a con
turat din ce în ce mai profund ca
racterul agresiv al N.A.T.O., 
Instrument al războiului 
devenit tot 
(ea pozifiei fărilor socialiste, 
s-au pronunțat împotriva |___
lor militare, au demascat de la în
ceput N.A.T.O. ca un pericol la a- 
dresa păcii. în mai 1964, săptărhî- 
nalul „TRIBUNE" semnala că în ță
rile atlantice — și mai ales în 
Fran(a — cîșfiga teren „ideea că 
Europa occidentală trebuie să ajun
gă ea însăși la o reglementare cu 
Răsăritul. Nici N.A.T.O. și nici pre
zenta S.U.A. în Europa nu sînt ne
cesare".

Aparifia unei mișcări centrifuge — 
pe alocuri surdă, iar în altele erup
tivă — în cadrul N.A.T.O. este con
siderată și ca unul din rezultatele 
politicii S.U.A. de dominație asupra 
partenerilor săi, în cadrul unor rela
ții caracterizate printr-o flagrantă 
inegalitate în drepturi și roluri și 
printr-o calculată nesocotire a inte
reselor altora. Instructivă pare în a- 
ceastă privință o lucrare a lui Henry 
A. Kissinger*) profesor la universi
tatea americană Harvard și fost con
silier apropiat al președintelui 
Kennedy, în care se pledează pen
tru o adaptare a politicii atlantice 
americane la realitățile europene. 
Autorul reamintește ceea ce multor 
politicieni americani le-a scăpat 
din vedere : „Fiecare stat european 
este produsul multor secole de 
istorie, în care simțul identității na
ționale a fost deseori legat de ceea 
ce distinge o națiune de vecinii săi. 
Pentru multe fări, independenta a 
cerut un lung proces al luptei îm
potriva dominafiei altor state euro
pene. Cu alte cuvinte, națiunile Eu
ropei s-au format într-un mod care 
subliniază unicitatea lor. Mai mult, 
în Europa conducerea politicii ex
terne și asumarea răspunderii pen
tru apărarea națională au fost con
siderate printre atribufele-cheie ale 
suveranității". Potrivit părerii sale, 
în felul acesta se pot explica „ati
tudinile actuale ale statelor euro
pene fată de formele supranationale 
ale unifă|ii...".

Teoriile integrării — indiferent 
dacă este vorba de forma „federali
zării" sau „confederalizării" Europei 
— vin in contradicție cu indepen
denta și suveranitatea statelor, lucru 
pe care uneori Kissinger îl recu
noaște, deși fără intenfie expresă : 
„într-o coahfie de state suverane.... 
legitimitatea rezidă în guvernele 
luate individual. Hofărîrile necesită 
consim)ămîniul lor, aceasta este e- 
senfa suveranității".

După ce exemplul Franfei de a 
promova o politică independentă a 
pătruns în spatiile centrale ale lite
raturii politice occidentale, iar poli
tica de hegemonie a Washingtonu
lui continuă să rămînă un serios 
obstacol în calea dezvoltării unor 
relafii normale între țările Europei, 
mulfi oameni politici din Occident 
au început să arunce priviri mai lu
cide asupra situajiei din propriile lor 
țări. Un astfel de exemplu îl pre
zintă și Marea Britanie. într-o lu
crare intitulată : „O singură Euro
pă", autorii — 18 deputafi conserva
tori — scriu : „Nici unei (ări nu i se 
poate cere să accepte sacrificarea 
suveranității sale economice". Mai 
departe ei constată însă următoa
rele : „Noi am pierdut multă suve
ranitate — în domeniile monetar, 
militar șl al politicii externe — da
torită faptului că ne-am alăturat unor 
organizații ca F.M.I.... N.A.T.O....".
Alfii o spun și mai deschis, cum 
face, de exemplu, ziarul „GUAR
DIAN" : „Marea Britanie trăiește as
tăzi înfr-o cămașă de forfă, ale cărei 
legături sînt controlate de S.U.A. 
Ceea ce se înfîmplă acum — după 
21 de ani de la război — seamănă 

• cu smucifura unui corp care este 
" nesigur dacă se mai poate mișca".

Multă vreme s-a crezut, în capi
talele occidentale, că ar fi sufi- 

o „slăbire a sfrînsorilor 
, adică instaurarea a ceea 

numește „hegemonia 
Mul(i ajung însă la 

că pentru limpezirea 
internaționale, pentru 

secu-

europene trebuie să-șl aducă pro
pria lor contribujie. Oprindu-se a- 
supra Marii Britanii, autorul scrie ur
mătoarele : „Marea Britanie poate 
juca un rol de răspundere pentru 
viitorul pașnic al Europei șl al lumii, 
pentru înlocuirea N.A.T.O. și pactu- 
iui de la Varșovia cu un tratat euro
pean de securitate, pentru retrage
rea tuturor trupelor de ocupație din 
(ările europene, pentru prietenia și 
cooperarea europeană și în Est și 
în Vest. Europa nu înseamnă numai 
6 state din cele 36. Europa înseam
nă întreaga Europă, Europa istorică, 
înseamnă și estul și vestul continen
tului".

Pătrunzînd în conștiința popoare
lor, ideea necesității îmbunătățirii 
climatului internațional pe conti
nentul nostru, a dezvoltării colabo
rării înfre țările europene își lăr
gește acum circulația în opinia pu
blică. Recent, un grup de deputafi 
laburiști au inițiat și semnat o mo
țiune în parlament în care cer gu
vernului britanic să acorde sprijin 
propunerii române de a se între
prinde pași în direefia desființării 
pactelor militare. Tema a revenit 
ulterior în dezbaterile Camerii Co
munelor sub formă de întrebări și 
interpelări, continuînd să atragă a- 
deziunea unor cercuri parlamentare.

In viafa politică a Europei au in
tervenit în ultima vreme elemente 
noi, în frunte sifuîndu-se recenta 
Declarafie de la București cu pri
vire la întărirea păcii și securității 
în Europa, căreia presa britanică 
i-a acordat și continuă să-i acorde 
o deosebită atenfie. Comentatorii 
s-au oprit în special asupra ideilor 
de bază privind convocarea unei 
conferinfe general-europene și crea
rea unui climat politic prielnic des
tinderii internaționale. Săpfămînalul 
„Observer" remarcă, de exemplu, 
că „principalul punct al Declarației 
— propunerea pentru o conferință 
a securităfii europene — confine 
ideea unor relafii active, prietenești, 
între toate statele, fără a ține sea
ma de sistemul lor social, pe baza 
unei promisiuni semnate și parafate 
de a respecta guvernele nafionaie 
și frontierele”.

în contextul acestor teme, pers
pectiva convocării unei conferin
fe europene constituie acum o- 
biectul unor atente discufii în 
cercurile politice și însuși M. Ste
wart, ministrul de externe, a abor
dat tema în Camera Comunelor zi
lele trecute, recunoscînd că trebuie 
să se depună eforturi în această 
direefie în ciuda dificultăților.

Treptat, după cum se spune în 
diferite cercuri politice britanice, 
inifiativa de la București începe să 
devină unul din punctele centrale 
ale agendei europene, cerînd o 
concentrare a eforturilor și contac- 

„Financialtelor, aspect despre care
Times" scrie : ,.Un larg accent se 
pune acum pe necesitatea și posi
bilitatea unei continue relaxări a 
tensiunii, cît și pe o cooperare ge
nerală în Europa".

Liviu RODESCU

cientă
N.A.T.O." 
ce Kissinger 
suportabilă".

- convingerea 
atmosferei 
crearea unui teren favorabil

. rifății europene și dezvoltării rela- 
" fiilor est-vest este necesară desfiin

țarea totală a N.A.T.O. și, o dată cu 
aceasta, a tuturor pactelor militare.

4 Cu numai trei ani în urmă, mare
șalul Montgomeiy vorbea despre

- „un semn al timpurilor noastre". 
Semnele au devenit astăzi dovezi

î din ce în ce mai concrete și mai 
clare că a sosit timpul ca blocurile 

" militare să fie eliminate din viata in
ternațională pentru a determina în
sănătoșirea acesteia. Dupăcum scrie 
revista „LABOUR 
„N.A.T.O. a fost 
timpul să se tragă

MONTHLY” : 
depășit... este 

.... concluziile din 
noua situație mondială. Este timpul 
ca N.A.T.O. să fie măturat". Revista 
pornește de la ideea că toate țările

*) The Troubled partnership (Alian
ța agitată).

Ci

Una din bateriile antiaeriene nord-vietnameze care s-a distins în timpulUna din bateriile antiaeriene nord-vietnameze care s-a distins 
apărării spafiului aerian al Hanoiului, contra atacurilor aviajieiapărării spafiului aerian al Hanoiului, contra atacurilor aviajiei

Miting cu prilejul vizitei 
la Moscova a premierului indian

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
în cadrul mitingului prieteniei so- 
vieto-indiene, care a avut loc la 
Moscova cu prilejul vizitei primu
lui ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., referindu-se la situația 
internațională, a spus că „proble
ma războiului și a păcii se ridică 
în prezent cu o deosebită acuitate 
în fața omenirii. Aceasta se expli
că în primul rînd prin faptul că 
intervenția S.U.A. în Vietnamul de 
sud, atacurile lor împotriva R. D. 
Vietnam determină o simțitoare 
înrăutățire a situației internațio
nale, creează un pericol pentru pace 
nu numai în Asia de sud-est, ci și 
în întreaga lume. Ceea ce se în- 
tîmplă pe teritoriul vietnamez 
contravine oricărei norme a drep
tului internațional, este incompa
tibil cu orice cod al moralei inter
naționale. Aceste acțiuni își au o 
denumire a lor : vandalism și bar
barie de proporții internaționaje". 
In continuare, vorbitorul a arătat 
că guvernul american dorește im
posibilul — să înfrîngă rezistența 
poporului vietnamez, iar pentru a-

americane

SESIUNEA CONSILIULUI
ECONOMIC Șl SOCIAL
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 15 (Agerpres). — La 
Geneva continuă lucrările celei 
de-a 41-a sesiuni a Consiliului E- 
conomic și Social (E.C.O.S.O.C.). în 
cadrul ședfhțelor plenare s-a tre
cut, după încheierea dezbaterilor 
generale, la examinarea rapoarte
lor de activitate ale comisiilor e- 
conomice regionale pentru Europa, 
Africa, America Latină și Asia.

Din partea delegației române a 
luat cuvîntul, pe marginea aces
tor rapoarte, Costin Murgescu. 
Delegatul român a subliniat nece
sitatea întăririi activității comisii
lor regionale pentru promovarea 
industrializării, a comerțului inter
regional, ca parte componentă a 
dezvoltării comerțului pe plan 
mondial, a cooperării științifice și 
tehnice. Reprezentantul țării noas
tre a arătat că delegația română 
acordă atenție deosebită Comisiei 
economice pentru Europa, care reu
nește țări cu orînduiri social-poli- 
tice diferite, ceea ce i-a permis să 
acumuleze o bogată experiență în 
domeniul cooperării internaționale.

După ce s-a referit la o serie de 
inițiative pozitive ale acestei co
misii și a subliniat tendințele de 
extindere a cooperării economice 
între țările europene, delegatul ro
mân a prezentat poziția consecven
tă a țării noastre în problemele 
cooperării dintre toate țările Eu
ropei pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc. El a menționat importan
ța rezoluției adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U. anul trecut pri
vind „acțiunile pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite". Precizînd că 
atunci cînd se discută problemele

cooperării intereuropene nu se poa
te face abstracție de obstacolele 
care mai există încă, delegatul ro
mân a atras atenția Consiliului a- 
supra importantei preocupărilor 
constructive cuprinse în Declarația 
cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa, semnată re
cent la București la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
Statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

cest țel irealizabil este în stare de 
orice, condamnînd astfel S.U.A. la 
izolare internațională.

Cu privire la recenta consfătui
re de la București, A. Kosîghin a 
declarat că într-o atmosferă to
vărășească statele participante la 
Tratatul de la Varșovia reprezen
tate la consfătuire au discutat mă
surile pe care urmează să le ia. 
în urma discuțiilor, a fost elabo
rată și dată publicității Declarația 
cu privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. în ea și-a găsit expresie 
hotărîrea unanimă - —1— n
state 
R. D. 
sprijin 
gerea 
mericane. Șeful guvernului sovie
tic a arătat că la consfătuirea 
de la București statele parti
cipante au declarat că sînt gata 
ca, la cererea guvernului R. D. 
Vietnam, să ofere voluntarilor lor 
posibilitatea de a pleca în Viet
nam. „Agresorii trebuie să știe, a 
spus vorbitorul, că oricîte acțiuni 
nesăbuite și oricîte crime ar săvîr- 
și. nu vor infringe o țară ale că
rei milioane de fii și fiice s-au ri
dicat pentru, a-și apăra libertatea 
și independența, o țară care are 
prieteni siguri și de nădejde".

Alexei Kosîghin a subliniat, de 
asemenea, că problema războiului 
și a păcii depinde în mare măsură 
de situația de pe continentul euro
pean și că Declarația adoptată la 
București constituie „un program 
amplu și realist de întărire a pă
cii și securității în Europa".

„Statele care au semnat declara
ția sînt unanime în aprecierea că 
a sosit timpul să fie convocată o 
conferință europeană unde să fie 
dezbătute împreună măsurile ce 
trebuie să fie luate pentru trans
formarea Europei într-un continent 
al unei păci trainice și sigure. Ne 
exprimăm speranța — a spus el — 
că propunerile țărilor socialiste 
vor găsi înțelegere și sprijin din 
partea tuturor statelor interesate 
nu în vorbe, ci în fapte — în crea
rea unei asemenea Europe".

socialiste
Vietnam 
crescînd 

cu succes

a celor 7 
de a acorda 
un ajutor și 

pentru respin- 
a agresiunii a-

PERIPEȚIILE
UNIFICĂRII

Pe ordinea de zi a actualității po
litice italiepe continuă să se afle 
proiectata unificare înfre socialiști 
și social-democra(i, Zilele acestea 
Direcjiunea P.S.I. a examinat, în lu
mina unei informări prezentate de 
președintele partidului, Nenni, sta
diul la care s-a ajuns și mai ales 
divergentele care se manifestă înfre 
cei doi parteneri privind scadenta 
înfăptuirii actualei unificări. Urmea
ză ca și' social-democrajii să anali
zeze aceleași probleme, iar la în
ceputul săpfămînii viitoare să se în
trunească comitetul bipartinic.

In legătură cu factorul timp, ob
servatorii politici din capitală decla
ră că au intervenit cîteva elemente 
noi care schimbă î.nfrucîtva datele 
problemei. Pină nu de mult, cei care 
vroiau să apese pînă la capăt 
pe pedala accelerării operației erau 
social-democrafii. Exponenți de frun
te ai acestui partid solicitau ca toate

lucrările să fie încheiate pînă la vii
toarele alegeri generale din 1968. Ă 
intervenit însă consultarea electora
lă de la 12 iunie, care a marcat o 
netă dare înapoi a socialiștilor în 
favoarea social-democraților. Acum, 
convingîndu-se că timpul lucrează 
împotriva propriului partid, secreta
rul socialist De Martino a adoptat 
o nouă poziție și anume aceea de 
a grăbi fuzionarea. Dar teza aceasta 
nu a întrunit aprobarea conducerii 
social-democrafilor, care, prin vice- 
secretaru! Cariglia, a cerut ca, după 
adunarea constitutivă prevăzută 
pentru toamna acestui an, să ur
meze o etapă de tranziție pe 
parcursul căreia noul partid unifi
cat ar urma să fie condus în mod 
practic de organele directoare ale 
ambelor partide, realizîndu-se deci 
o dualitate a puterii. La alege
rile din 1968 socialiștii și social-

Agenția de presă „Eliberarea" a 
dat publicității un comunicat al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud referitor la 
succesele obținute de forțele pa
triotice în luptele din prima ju
mătate a anului în curs cu trupele 
saigoneze și americane. Potrivit 
comunicatului, au avut loc 9 000 
de operațiuni, în cursul cărora au 
fost scoși din luptă 112 000 militari 
inamici, din care circa 46 000 ame
ricani și aliați ai lor. Circa 
50 000 de soldați și ofițeri din ar
mata saigoneză au dezertat. Au 
fost, de asemenea, doborîte sau 
avariate 1 429 avioane, distruse sau 
avariate 1100 vehicule militare și 
care blindate, 20 de trenuri, nu
meroase vagoane și locomotive și 
capturate circa 7 000 de tunuri. Au 
fost eliberate peste 22 așa-zise 
„sate strategice".

PEKIN 16. — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
După o vizită prin R- P. Chineză, 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului oră

șenesc București al P.C.R., s-a 
înapoiat vineri după-amiază la 
Pekin.

în cursul călătoriei prin țară, 
membrii delegației au vizitat, la 
Șanhai șl Hanciou, întreprinderi 
industriale, instituții de artă și 
cultură.

Noi atacuri 
ale patriciilor

SAIGON 15 (Agerpres). — în 
cursul ultimelor două zile în Viet
namul de sud au avut loc lupte 
violente între forțele patriotice și 
pușcașii marini americani. Patrio- 
ții sud-vietnamezi, menționează 
corespondenții de presă de la Sai
gon, au lansat atacuri simultane 
asupra trupelor americane stațio
nate în apropiere de Da Nang. Au 
fost astfel atacate simultan șapte 
avanposturi americane, luptele 
cele mai violente avînd loc în a- 
propiere de Chou Lai. De aseme
nea, lupte sîngeroase au avut loc 
la 36 kilometri sud de Da Nang. 
După cîteva ore de luptă, mențio
nează corespondentul agenției 
France Presse, trupele patriotice 
au reușit să provoace 
pierderi însemnate.

Principala bătălie a 
însă la 105 kilometri 
Saigon, unde unitățile 
au atacat comandamentul 
unități americane. Patrioții, pre
cizează agenția citată, au reușit și 
de astă dată să iasă victorioși.

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 
Waldeck Rochet, secretar general 
al P.C. Francez, s-a aflat împreu
nă cu familia în R. P. Ungară, la 
invitația C.C. al P.M.S.U. Waldeck 
Rochet și Janos Kadar, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., au a- 
vut o convorbire în cursul căreia 
s-au informat reciproc despre si
tuația și activitatea celor două 
partide, au făcut un schimb de 
păreri privind problemele cele 
mai importante ale situației in
ternaționale actuale. Agențig MTI 
transmite că P.M.S.U. și P.C.

Francez condamnă cu hotărîre a- 
gresiunea imperialismului ameri
can în Vietnam și își exprimă so
lidaritatea deplină cu poporul 
vietnamez care luptă pentru inde
pendența sa. în interesul asigură
rii păcii în Europa și în întreaga 
lume conducătorii P.M.S.U. și 

consideră necesar 
sistem colectiv de 

două

P.C. Francez 
crearea unui 
securitate în Europa. Cele 
părți se pronunță împotriva ten
dințelor cercurilor militariste vest- 
germane îndreptate spre obținerea 
armei nucleare, pentru recunoaș
terea R. D. Germane. Cele două 
partide consideră că este necesar 
să se depună eforturi comune îri 
interesul întăririi unității mișcă
rii comuniste internaționale.

inamicului

avut ' loc 
distantă de 

patriotice 
unei

|gj LONDRA. Angelo Micu- 
lescu, prim-vicepreședinte 

al Consiliului Superior al A- 
griculturii, care se află în Ma
rea Britanie la invitația gu
vernului britanic, împreună cu 
Vasile Pungan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Londra, au fost primiți de 
Fred Peart, ministrul agricul
turii, pisciculturii și alimenta
ției al Marii Britanii. Lordul 
Walston, subsecretar de stat 
la Ministerul 
oferit o recepție în 
oaspeților. Vasile Pungan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Marea Britanie, a 
oferit, de asemenea, o recep
ție.

CHICAGO 15 (Agerpres). — Joi, 
în Chicago au avut loc din nou 
grave tulburări rasiale, care au că
pătat aspectul unei adevărate re
volte a populației de culoare. Timp 
de cîteva ore, peste 900 de polițiști 
au dus lupte de stradă cu o mulți
me de 5 000 de negri care au ma
nifestat în semn de protest împotri
va discriminărilor la care este su
pusă populația de culoare. Negrii 
urcați pe acoperișurile caselor și 
la ferestre au aruncat în polițiști 
cu pietre, lemne și tot ce aveau 
la îndemînă, în timp ce aceștia au 
deschis focul asupra manifestan- 
ților. Mașini ale poliției, ca și au
tomobile particulare, au fost in
cendiate de demonstranți. Ciocni
rile au căpătat aspecte atît de gra
ve încît vineri guvernatorul sta
tului Illinois, la cererea primarului 
Richard Udaley, a pus la dispoziția 
municipalității 15 unități ale gărzii 
naționale, cu un efectiv de 3 000 
de militari. în cursul incidentelor, 
un număr de aproximativ 50 de 
persoane au fost rănite, iar două au 
fost ucise de gloanțele poliției. Au 
fost efectuate 50 de arestări.

ltr » 1 n’1 '~r

6 avioane doborîte

confir- 
negaii- 

curs ;

constitutivă 
spunea 

toate 
asupra

democrații ar urma să prezinte o 
listă unică, dar cu simboluri diferite.

Sub titlul „Oboseala unificării", 
revista „L’Expresso" scrie : „Social- 
democrafii au tot interesul să difu
zeze termenul unificării și deci să 
înfrunte alegerile politice din 1968 
fără a fi sufocafi de îmbrățișarea 
vărului lor mai puternic".

Comentatorii sînt de părere tot
odată că nu numai divergentele 
privind etapele stau la baza ac
tualelor neînfelegeri. Ei văd ca o

P.S.I.U.P., Dario
referindu-se la așa-numifa 

" a viitorului 
că : „ea 

previziunile 
operafiei în 
amestec de cele mai 
demodate prevederi

într - o zi 
deasupra R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 15 iulie un 
grup de avioane agresoare ameri
cane au pătruns în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam. Forțele militare 
aeriene ale Armatei populare viet
nameze au doborît trei avioane cu 
reacție americane deasupra sub
urbiilor orașului Hanoi, și au fă
cut prizonieri un număr de piloți 
americani. De asemenea, au mai 
fost doborîte trei avioane ale 
S.U.A. deasupra orașului Haifong 
și în provinciile Nam Ha și Quang 
Binh. Numeroase alte avioane 
fost avariate.

în cadrul unui miting care a avut loc zilele trecute la Chicago (S.U.A.), popu
lația de culoare și-a manifestat hotărîrea de a lupta pentru respectarea 

drepturilor sale civile

rădăcină a acestora înseși contra
dicțiile de natură politică.

Vice-secrefarul
Valori, 
„Cartă 
partid, 
mă I 
ve 
este doar un 
vechi și mai 
fradifionale ale reformismului". Se
cretarul general al P.C.I., Luigi

Longo, a scris în ziarul
„reunifies rea social-democratică, 
tocmai pentru că se realizează pe 
baze social-democrate, de subor
donare fa|ă de imperialismul ame
rican și față de democrația creștină, 
în loc să atenueze și să depășească 
actualul stadiu al lucrurilor nu 
poate decît să-l agraveze, lată pen
tru ce această unificare social-de- 
mocrată nu poate să fie decît 
respinsă și combătută de cei care 
în(eleg că alta este calea de străbă
tut dacă se vrea cu adevărat re
înnoirea și mersul înainte. Calea de 
urmat este aceea a colaborării și uni
rii tuturor forfelor populare demo
cratice și de stînga care se află în 
interiorul sau în afara diferitelor 
partide ale coaliției de centru- 
stînga".

Pentru a ilustra frămîntările din 
sînul socialiștilor, ziarele dau nu
meroase exemple din care rezultă 
că unii conducători ai federațiilor 
provinciale, nemulfumiti de actuala 
orientare a partidului lor, și-au dat 
demisia. Printre aceștia se află fos
tul senator Solari din Udine, consi
lierul provincial Praf din Ivrea, un 
grup de conducători ai Federației 
tineretului din Torino.

Ion MARGINEANU

de Externe, a 
cinstea

E5S PARIS. Joi s-a semnat la
Paris un acord de coope

rare economică între Laos 
Franța.

Și

CAIRO. în urma unei șe- 
dințe a Comitetului su

prem pentru lichidarea feuda
lismului din R.A.U. s-a hotărît 
sechestrarea proprietății a 26 
de familii feudale.

su-

|| VARȘOVIA. Lordul Chal
font, ministru de stat la 

Ministerul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii, care se ocu
pă de problemele dezarmării, 
a sosit joi la Varșovia într-o 
vizită în R. P. Polonă, la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne, Adam Rapacki.

TO BONN. După cum relatea- 
“““ ză agenția D.P.A., o dele
gație vest-germană studiază 
în prezent în Canada posibi
litățile unor livrări de uraniu 
canadian pe termen lung pen
tru centralele atomice din 
R.F.G. între R.F.G. și Canada 
există un acord de colabora
re în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașni
ce.

||| RABAT. Buletinul oficial 
marocan a dat publicită

ții joi la Rabat decretul regal 
privind reforma agrară. De
cretul se referă, în esență, la 
terenurile agricole recuperate 
de la proprietarii străini. Pă- 
mînturile afectate de reforma 
agrară vor fi atribuite agri
cultorilor de naționalitate ma
rocană.

WASHINGTON. — S.U.A. 
au recunoscut noul gu

vern al Argentinei condus de 
generalul Ongania, venit la 
putere după lovitura militară, 
care a înlăturat pe fostul pre
ședinte, Arturo Illia.

BARCELONA. Circa 
de muncitori de la 

„Andreis Metalgraf" 
celona au declarat 
în semn de protest 
concedierii nelegale 
dintre colegii lor.

1 000 
uzina 

din Bar- 
o grevă 
împotriva 
a unuia

KE3 ANKARA. Ministrul aface
rilor externe al Italiei, A- 

mintore Fanfani, a sosit la An
kara, unde va face o vizită 
oficială de două zile. El va 
avea convorbiri cu președin
tele Turciei generalul Sunay, 
cu primul ministru Demirel și 
cu ministrul de externe Cagla- 
yangil.

cîteva zile asupra re- 
centrale și de est ale 
Unite a provocat un 
mare de

||| NEW YORK. Valul neobiș
nuit da căldură care bîn- 

tuie de 
giunilor 
Statelor 
număr
După cum relatează
Reuter, autoritățile
New York au anunfat că, 
ultimele două săptămîni,
cauza căldurii au încetat din 
viață peste 1 000 de persoane.

victime, 
agenția 

orașului 
în 

din
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