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in 
alMeseria de tinichigiu într-o secție, ca cea de capotaj a Uzinelor 

„Steagul roșu“ Brașov, presupune multă fndemînare și expe
riență. Tinărul losif Tița se numără printre cei care și-au 
tnsușit-o cel mai bine. Pentru rezultatele obținute la locul 

de muncă e evidențiat lună de lună
tovarășii K. T. Ma- 
al P.C.U.S., prim- 

U.R.S.S.,

Socialiste România 
membru al C.C.

în timpul semnării Comu
nicatului cu privire la vizi
ta oficială făcută In U.R.S.S. 
de către delegația de partid
și guvernamentală a Repu

blicii Socialiste România
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■ 75 de ani de la moar
tea lui Vasile Alecsan- 
dri
■ Cel de-al IÎI-lea Fes
tival internațional al 
teatrelor de păpuși și 
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■ Cu foarfecele de mon
taj prin kilometri de 
peliculă (Nașterea spec
tacolului cinematografic)
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■ Locul activistului: or
ganizația U.T.C.
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intense de lucru
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■ Neliniști pe țărmuri 
atlantice
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bră“
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Succese ale minerilor

Teleloto : TASS — Agerpres

de la Petrila

1 n producția mi
nei Petrila, pon
derea cea mai 
însemnată o are 
sectorul III. Din 
cele 9 abataje- 
cameră ale sale, 
dispuse în stra
tul III, blocul

II, se extrag zilnic aproape 1000 
tone de cărbune. Faptul că toc
mai acest sector ocupă locul de 
frunte pe exploatare în întrecerea 
socialistă, devine astfel și mai 
semnificativ. Minerii de aici au 
expediat preparațiilor în primele 
8 luni ale anului mai bine de 
5 700 tone de cărbune peste 
plan la un indice calitativ supe
rior. Pe graficul întrecerii expus 
în curtea minei, cifrele sînt zil
nic împrospătate adăugîndu-li-se 
noi și noi valori.

...Sîntem în abatajul-cameră în 
care lucrează brigada condusă 
de comunistul Laszlo Ștefan, 
Șutul se apropie de sfîrșit. Oa
menii au tras șuturile, au ridicat 
grinzile pentru susținerea abata
jului, au evacuat ultimele canti
tăți de cărbune. Banda rulantă 
sau crațerul cum îl numesc mi
nerii, s-a oprit. Ultimele minute 
de muncă sînt însă la fel de 
intens folosite. Intr-o aripă și 
alta a abatajului se perforează, 
un miner se ocupă de curățenie, 
alții mai verifică încă o dată cali
tatea armării, se pregătesc unel-

tele și materialele pentru schim
bul următor. Printretrunchiurile 
dese ale armăturilor abatajului 
apar siluetele minerilor din 
schimbul II. Nu lipsește nici ți
nui dintre ei. Sosesc în grup și 
pleacă în grup, sînt prieteni buni, 
uniți prin aceeași muncă, prin a- 
celași interes.

— Cum a mers ?
— Am pușcat de cite 2 ori pe 

aripă.
— Uneltele ?
— Toate bune; rezervele sînt 

pregătite; puteți continua perfo
ratul;..

— „Goalele“ ?
~ Suficiente. Țineți legătura 

cu maistrul. Fiți atenți la pre
siune ...

Sînt discuții lapidare, concise 
în limbajul minerilor despre ceea 
ce s-a realizat, despre ceea ce 
trebuie continuat în noul schimb, 
se înfiripă cu alte cuvinte o mică 
consfătuire înainte de predarea 
și preluarea ștafetei întrecerii. in 
producție se intră direct din 
„mers“ ciclul operațiunilor nu 
reîncepe, ci continuă fără între
rupere, în același ritm.

— In abatajul nostru — spu
nea tov. Laszlo — întrecerea se 
desfășoară sub cunoscuta iniția
tivă „2 cîmpuri de cărbune pe 
fiecare aripă de abataj și schimb“.

Prin organizarea judicioasă a 
muncii în abataj, prin disciplina 
și mai ales prin însuflețirea oa

Îmbunătățiri privind condițiile
de admitere în

șco- 
teh-

Pentru a lărgi accesul la 
Iile tehnice pentru personal 
nie și în școlile tehnice de maiștri 
în vederea pregătirii de cadre 
tehnice necesare economiei noas
tre naționale, printr-o recentă lio- 
tărîre a Consiliului de Miniștri 
au fost aduse unele îmbunătățiri 
privind condițiile de admitere în 
aceste școli.

Potrivit hotărîrii, se desființea
ză limita de vîrstă pentru în
scrierea la concursul de admitere 
în ambele categorii de școli. La 
examenul de admitere în școlile 
tehnice pentru personal tehnic 
se primesc absolvenți ai învăță- 
mîntului mediu de cultură gene
rală cu diplomă de maturitate 

■ u cu certificat de absolvire. La 
admiterea în școlile tehnice de 
maiștri vor fi înscriși — în ace
leași condiții cu muncitorii ab-

școlile tehnice
solvenți ai învățămîntului profe
sional — și muncitorii absolvenți 
ai învățămîntului mediu de cul
tură generală care s-au calificat 
prin cursurile organizate în între
prinderi. Pentru specialitățile mi
ner și foraj-extracție sînt admiși 
și anumite categorii de muncitori 
calificați la locul de muncă sau 
prin cursuri organizate în între
prinderi, dacă sînt absolvenți ai 
școlii generale sau ai altor școli 
echivalente. Pentru aceștia se 
vor organiza clase aparte cu o 
durată de școlarizare adecvată.

Primirea elevilor în școlile teh
nice de maiștri se face pe baza 
recomandării întreprinderii sau 
instituției de unde provin, în or
dinea rezultatelor obținute la 
examenul de admitere și în limi
ta planului de școlarizare.

(Agerpres)

menilor în realizarea angajamen
telor, reușim să pușcărn într-a- 
devăr cu regularitate de două 
ori pe schimb și aripă. Evident, 
pe această cale se obțin randa
mente mari. Ele sînt concretizate 
în cele 1600 tone de cărbune 
pe care le-am extras pînă acum 
peste prevederile planului.

Atmosfera de întrecere, ordi
nea și buna organizare, sînt spe
cifice în fiecare din cele 9 aba
taje ale sectorului III. In brigă
zile conduse de tinerii Enache 
Chiriță, Purda Constantin și alții 
se aplică cu eficiență inițiativa 
utilizării stîlpilor metalici inter
calați cu stîlpi de lemn, Za arma
rea abatajelor.

— Construcția lor a fost con
cepută de un grup de ingineri 
și tehnicieni din secție ne expli
că maistrul Moldovan Ștefan. 
Prezintă mai multe avantaje. în 
primul rînd șînt recuperabili, 
economișindu-se pe această cale 
însemnate cantități de lemn (pes
te 60 m.c.), iar în al doilea rînd 
au o rezistență cu mult mai mare 
la presiunea tavanului evitîndu-se 
deci prăbușirile.

La ieșirea din mină, am pri
vit graficul întrecerii, această 
edificatoare oglindă a entuzias
mului oamenilor din adîncuri. Pe 
coloana sectorului III în dreptul 
fiecărei brigăzi „mercurul“ suc
ceselor se află în urcare continuă 
de la începutul anului, iar la fi
nele acestor 8 luni înregistrîn- 
du-se cantități mult peste limita 
planificată: Purda Constantin 
2964 tone, Rotam Ion 2404 tone, 
Cîșlaru Ion 2501 tone, Jiirca Ion 
945 tone etc. Și „mercurul“ suc
ceselor urcă cu fiecare zi, con
stant ca o forță vie impus de 
temperatura care vine direct din 
abataj, din încleștarea palmelor 
cu

La 10 septembrie, la Krem
lin, au avut loc convorbiri în
tre delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România și condu
cătorii partidului și guvernu
lui sovietic.

In timpul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie fră
țească, înțelegere reciprocă 
și cordialitate, a continuat 
schimbul de păreri cu privi
re la dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor româno-so- 
vietice, cu privire la proble
mele actuale ale situației in
ternaționale contemporane și 
ale mișcării comuniste și mun
citorești mondiale.

A fost, de asemenea, pus 
de acord textul comunicatului 
despre vizita în Uniunea So
vietică a delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România.

La 10 septembrie, în Palatul mare al Kremlinului din 
Moscova, a avut loc semnarea Comunicatului cu privire la 
vizita oficială făcută în Uniunea Sovietică de către delegația 
de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste Ro

mânia.
Comunicatul a fost semnat, din partea română, de tova

rășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, și Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România ; din partea sovietică — de tovarășii 
Brejnev, prim-secretar al Comitetului Central al 
și Alexei Kosîghin, membru al Prezidiului C.C. al 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La semnare au fost de față tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-viceprcședinte al Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv 
a! C.C. a! P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Nicolae Guină, membru al C.C.

Leonid
P.C.U.S.,
P.C.U.S.,

al P.C.R., ambasadorul Republicii 
U.R.S.S., precum și Andrei Păcuraru, 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.

Din partea sovietică au asistat 
zurov, membru al Prezidiului C.C.
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
A. I. Mikoian, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., D. S. 
Poleanski, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Șelepin. 
membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., G. I. 
Voronov, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S. Rusă, V. V. Grișin, 
membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului Unional Central al sindicatelor sovietice, 
P. N. Demicev, membru supleant al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov și A. P. Rudakov, secre
tari ai C.C. al P.C.U.S., V. E. Dîmșiț, M. A. Leseciko, P. F. 
Lomako, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii Sovietice în Republica Socia
listă România-

Un nou obiectiv industrial în Capitală

FABRICA DE ELEMENTE PREFABRICATE DE BETON

minerul pickamerelor.
LAL ROMULUS

Mitingul prieteniei româno sovietice Transmisie directă la radio

și televiziune de la plecarea

de la Kremlin din Moscova a delegației de

Pe harta economi
că a Capitalei a în
ceput să se profileze 
un nou obiectiv in
dustrial — Fabrica 
de elemente prefa
bricate din beton 
pentru locuințe — 
din cartierul Militari. 
Pînă în prezent, a

fost terminată cea 
mai mare parte a lu
crărilor la structura 
de rezistență a clădi
rii care va adăposti 
halele de producție.

Noua fabrică de 
case, care urmează 
să intre în funcțiune 
anul viitor, va ocupa

o suprafață de 17 000 
mp și va funcționa pe 
principiul unui com
binat, unde vor fi 
produse toate elemen
tele necesare unei 
clădiri. Capacitatea 
de producție a aces
teia va fi de 4 500 a- 
partamente pe an.

In marea Sală a Congrese
lor din Palatul Kremlinului u 
avut loc la 10 septembrie un 
miting consacrat prieteniei ro- 
mâno-sovietice. In sala de 
peste 6 000 de locuri se aflau 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Moscova, munci
tori, ingineri, funcționari, oa
meni de știință și cultură, 
scriitori, reprezentanți di for
țelor armate ale U.R.S.S.

Tribuna, dominată de chipul 
lui Lenin, era încadrată de 
drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

Cei prezenți. au întîmpinat 
cu aplauze. prelungite apariția 
în prezidiu a tovarășilor Ni
colae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Manea Mănes
cu, Corneliu Mănescu, Nicolae 
Guină, a tovarășilor L. I. Brej
nev, A. N. Kosîghin, A. I. Mi- prim-secretar
koian, K. T. Mazurov, D. S. ~
Poleanski, A. N. Șelepin, G. I.

Voronov, V. V. Grișin, P. N, 
Demicev, I. V. Andropov, D. F. 
Ustinov, a reprezentanților lo
cuitorilor capitalei sovietice.

Mitingul a fost deschis de 
N. G. Egorîcev, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., care în nu
mele locuitorilor Moscovei a 
salutat cu căldură pe membrii 
delegației române.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice.

Au luat euvîntul A, V. Vik
torov, șef de brigadă la uzina 
de rulmenți nr. 1 din Mosco
va, prof. D. I. Diakonov, de
canul facultății de petrol și 
gaze a Institutului „Gubkin“, 
T. P. Volkova, învățătoare la 
școala nr. 101 „Kosmodemian- 
ski“ din Moscova.

In aplauzele prelungite ale 
participanților la miting a luat 
apoi euvîntul Leonid Brejnev, 

al C.C. al

plauze prelungite cind se 
euvîntul șefului delegației 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R.

Cuvîntările rostite de tova-

dă 
de

în pag. II—III

P.C.U.S.
Din nou în sală răsună a-

rășii Leonid Brejnev, și Ni
colae Ceaușescu au fost urmă
rite cu deosebită atenție și 
subliniate în repetate rînduri 
de aplauze.

Mitingul a fost o vie manife
stare a sentimentelor de prie
tenie romăno-sovietică.

partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste Româhiia

Mos- 
sep- 

jUTlil

Cuvîntările rostite de tovarășii

LEONID BREJNEV
SI
A

NICOLAE CEAUȘESCU

Posturile noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite de Ia 
cova, sîmbătă 11 
tembrie a.c. în
orei 9,30 plecarea spre 
patrie a delegației 
de partid și guverna
mentale a Republicii 
Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu, se
cretar general al Co
mitetului Central al 
Parf’dului Comunist 
Roman.
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Cu angajamentele anuale îndeplinite
• SUCEAVA. — Muncitorii din economia forestieră a regiunii 

Suceava și-au realizat în întregime angajamentele anuale luate în 
întrecerea socialistă. La producția globală acestea au fost de
pășite cu peste 8 milioane lei, iar la producția marfă cu aproape 
10 milioane. Datorită dotării cu noi utilaje, modernizării mașinilor 
și bunei organizări a muncii, în fabricile de industrializare a 
lemnului s-au produs în plus în acest an 18 732 mc cherestea. 
Un obiectiv principal al întrecerii îl constituie îmbunătățirea cali
tății produselor. în acest scop, Ia fabricile de mobilă s-a genera
lizat metoda turnării Iacului poliesteric „umed pe umed“, iar ia 
Fabrica de placaje se folosesc pe scară largă benzile de furnir. 
Prin folosirea la fabricarea plăcilor fibrolemnoase dure și izolatoa
re a unor adezivi superiori, s-a reușit ca angajamentul privind 

îmbunătățirea calității plăcilor să fie depășit cu 4 la sută. Mai 
mult de 85 la sută din producția de plăci fibrolemnoase este acum 
de calitatea I.

• PLOIEȘTI. — întreprinderile producătoare de materiale de 
construcții din regiunea Ploiești au livrat în primele 8 luni din 
acest an, peste prevederile de plan, o producție de ciment, 
carton asfaltat și alte materiale, aproape egală cu cea realizată 
în întregul an 1950. Din producția respectivă se pot construi 
circa 1 200 de apartamente. Aceste unități au îndeplinit și anga
jamentul anual privind realizarea de economii suplimentare la 
prețul de cost.

Pentru producția anului viitor, care va fi mai mare cu apro
ximativ 12 la sută, se iau de pe acum măsuri tehnico-organizato- 
rice. La Fieni, Pătîrlagele, Doicești, Măgura și Văleni de Munte 
se construiesc și se amenajează noi secții și instalații menite să 
valorifice resursele bogate de nisip cuarțos, marnă, piatră de var 
ete. în cariere au fost luate măsuri de sporire a mecanizării 
lucrărilor.

(Agerpres)



MITINGUL PRIETENIEI ROMĂNO-SOVIETICE DE LA KREMLIN

Cuvîntarea tovarășului
A. V. VIKTOROV

Dragă tovarășe Ceaușescu ! 
Dragă tovarășe Maurer ! 

. Dragi prieteni români !

Permiteți-mi, ca în numele 
colectivului Uzinei de stat de 
rulmenți nr. 1, în numele tu
turor oamenilor muncii din 
Moscova să vă salut cu căl
dură pe dv — scumpii noștri 
oaspeți — pe toți membrii de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialis
te România.

Noi, locuitorii Moscovéi; 
precum și toți oamenii sovie
tici nutrim cele mai calde și. 
mai cordiale sentimente față; 
de poporul frate român, față 
de Partidul Comunist Român.

Poporul nostru cunoaște 
bine și se bucură împreună 
cu voi de marile realizări 
pe care le-au obținut oamenii 
muncii din România Socialistă 
sub conducerea Partidului co
munist în construirea socialis
mului. Aceste cuceriri revolu
ționare ale poporului român 
sînt consfințite în prezent în 
hotăririle celui de-al IX-lea 
Congres, în noua Constituție a 
Republicii Socialiste România.

Dragi tovarăși !

Uzina noastră este membru 
colectiv al Asociației de prie
tenie sovieto-române. Noi ufr 
mărim cu atenție succesele 
prietenilor noștri români, în
treținem relații prietenești cu

Dragă tovarășe Ceaușescu ! 
Dragă tovarășe Maurer ! 
Dragi prieteni români !

îngăduiți-mi să vă salut 
cordial în numele oamenilor 
de știință, al tuturor intelec
tualilor orașului Moscova pe 
dumneavoastră — membrii 
delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România.

Noi, oamenii sovietici, con
siderăm că vizita dumnea
voastră în țara noastră va 
servi cauza întăririi pe mai 
departe a. relațiilor de priete
nie frățească dintre partidele 
comuniste și popoarele țărilor 
noastre, popoare care au o a- 
ceeași concepție, care merg 
împreună în același front pe 
calea construirii socialismu
lui și comunismului.

Pe noi, oamenii de știință, 
la fel ca și pe întregul popor 
sovietic, ne bucură sincer mi
nunatele transformări care 
s-au petrecut pe pămîntul ro
mânesc în anii puterii popu
lare, ne bucură că între po
poarele noastre s-au stator
nicit relații de prietenie și co
laborare frățească, care se în
tăresc și se dezvoltă an de an.

Recent, la invitația colegi
lor români, am avut prilejul 
să'vizitez țara dumneavoastră 
și, ca om de știință petrolist, 
aș dori în primul rînd să sub-

Dragi tovarăși,
Dragi prieteni români,

în numele comsomoliștilor 
din capitală, în numele tutu
ror tinerilor și tinerelor din 
Moscova, vă transmit cu mare 
bucurie dv. și minunatului 
tineret român salutul nostru 
fierbinte, cordial.

în anii puterii populare în
fățișarea țării dv. a devenit 
de nerecunoscut. Au crescut 
mari centre industriale, au a- 
părut noi ramuri industriale, 
noi orașe socialiste ale tinere
ții; au apărut cooperative a- 
gricole înzestrate din punct 
de- vedere tehnic. Noi ne mîn- 
drim că, alături de întregul 
popor, tinerii români de ace
eași vîrstă cu noi, participă 
activ la transformarea socia
listă a României.

Tineretul Uniunii Sovietice 
și tînăra generație din Repu
blică Socialistă România au 
idealuri comune, țeluri co
mune. Noi, tineretul sovietic, 
trăim o viață tumultuoasă, 
interesantă, pătrunsă de aspi
rațiile Și înfăptuirile poporu
lui nostru. Nouă ne-a revenit 
înalta misiune de a fi parti- 
cipanți la construirea practi
că a societății comuniste în 
prima țară din lume a socia
lismului. Pot să spun cu mîn- 
drie că nu există întreprinde
re, șantier în orașul nostru 
erou unde tinerii moscoviți să 

numeroase întreprinderi din 
Republica Socialistă România.

Ne face plăcere faptul că 
colectivul uzinei noastre a a- 
cordat ajutor prietenilor noștri 
români în asimilarea produc
ției de rulmenți. La uzina 
noastră au făcut practică spe
cialiști români cărora le-am 
împărtășit cu plăcere expe
riența noastră.

Producția uzinei noastre este 
exportată în numeroase țări 
ale lumii. Rulmenții noștri sînt 

... livrați și în Republica Socia
listă România. Noi executăm 
cu plăcere comenzile prieteni
lor români. Și pe viitor 

■ vom întări prietenia cu frații 
români, vom dezvolta legătu
rile prietenești.

Dragi tovarăși români!

în cursul vizitei prin țara 
noastră ați putut vedea cu ce 
entuziasm muncește poporul 
nostru sovietic traducînd în 
viață mărețul program al con
strucției comunismului. Oa
menii muncii din Moscova au 
îndeplinit cu aproape cinci 
luni înainte de termen planul 
de șapte ani. Colectivul uzinei 
noastre a îndeplinit planul 
șeptenal, de asemenea, înainte 
de termen, la 16 iunie 1965, și 
a dat deja patriei anul aces
ta o producție peste plan de 
cîteva milioane ruble.

Aprobăm și sprijinim cu 
căldură pblitica scumpului
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liniez marile succese pe care 
le-a obținut poporul român 
în dezvoltarea industriei pe
trolului și gazelor. întreprin
derile pe care le-am vizitat 
ne-au produs o bună impresie 
prin înaltul lor nivel de pro
ducție și organizare a muncii.

Ne-a rămas o impresie 
deosebit de plăcută de la în- 
tîlnirile cu prietenii noștri ro
mâni.

în continuare vorbitorul a 
spus : Vom face totul pentru a 
dezvolta și pe viitor legă
turile de prietenie, contactele 
de lucru între institutele noas
tre, între specialiștii sovietici 
și români în domeniul petro
lului, deoarece acestea ne îm
bogățesc reciproc, sporesc suc
cesele noastre. Prietenia și 
colaborarea popoarelor noas
tre servesc la întărirea puterii 
țărilor comunității socialiste.

Colectivul institutului nos
tru își aduce contribuția la 
cauza generală a creării bazei 
tehnico-materiale a comunis
mului în țara noastră. Noi 
pregătim cadre de înaltă cali
ficare pentru industria petro
lului și gazelor care se dez
voltă vertiginos.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la contribuția pe care o 
aduc specialiștii sovietici la
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nu muncească cu pasiune și 
abnegație..

Dragi prieteni.

Școala noastră poartă nu
mele eroilor Uniunii Sovieti
ce, Zoia și Alexandr Kosmo- 
demianski. Noi facem totul 
pentru a păstra cu sfințenie 
tradițiile de luptă și revolu
ționare ale poporului nostru și 
din primele zile ale școlii că
utăm să educăm pe copiii 
noștri în spiritul patriotismu
lui sovietic, al solidarității 
proletare cu popoarele celor
lalte țări.

îmi face plăcere să comu
nic că, în ultimii ani, am sta
bilit relații strînse priete
nești cu elevii români. De 9 
ani, școala noastră este mem
bru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-române.

în continuare, R. P. Volkova 
s-a referit la relațiile de prie
tenie care există între școlarii 
sovietici și români.

Tovarăși,
Munca de pedagog este sti

mată și respectată în țara 
noastră. Eu sînt învățătoare și 
îmi face o mare plăcere să 
văd fețele luminoase ale co
piilor, încălzite de fericirea 
vieții. Noi vrem ca copiii noș
tri să nu cunoască niciodată 
grozăviile războiului. Iată de 
ce tineretul sovietic susține 
cu căldură eforturile scumpu
lui nostru partid comunist și 

nostru partid comunist care 
face totul pentru întărirea u- 
nității și coeziunii țărilor so
cialiste, a întregii mișcări co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Ne dăm seama că în prezent 
cînd forțele imperialismului, 
reacțiunii și războiului își in
tensifică activitatea, cînd se 
varsă sînge pe pămîntul viet
namez mult încercat, cînd se 
intensifică uneltirile imperia
liștilor în alte părți ale lumii, 
în aceste condiții este deose
bit de importantă întărirea u- 
nității tuturor forțelor antiim- 
perialiste și în primul rînd 
unitatea și coeziunea țărilor 
comunității socialiste.

Oamenii sovietici condamnă 
cu mînie acțiunile agresive ale 
imperialiștilor americani în 
Vietnam. Noi, am ajutat, aju
tăm și vom ajuta poporul viet
namez în lupta sa dreaptă și 
sîntem profund convinși că 
cauza dreaptă a curajosului 
popor vietnamez, a tuturor po
poarelor care luptă pentru li
bertatea și independența lor 
va triumfa.

Vă rugăm, dragi prieteni, să 
transmiteți salutul nostru fier
binte, cordial poporului frate 
român, urările noastre din tot 
sufletul de noi succese în de- 
săvîrșirea construcției socia
liste în România.

creșterea producției de petrol 
și gaze din U.R.S.S.

Dragi tovarăși !

Noi, oamenii de știință, la 
fel ca și toți oamenii sovie
tici, aprobăm și sprijinim cu 
căldură politica externă a 
scumpului nostru partid co
munist și a guvernului sovie
tic, îndreptată spre consolida
rea unității și coeziunii țărilor 
socialiste, spre sprijinirea 
luptei de eliberare națională 
a popoarelor iubitoare de li
bertate, spre, preintîmpinarea 
unui război termonuclear 
mondial, politica păcii și prie
teniei între popoare.

Inimile noastre vor fi tot
deauna de partea celor care 
luptă cu arma în mînă pen
tru libertatea și independența 
lor.

Ne bucurăm de faptul că 
popoarele noastre sînt unite 
prin profunda noastră convin
gere comună că este necesar 
să se întărească unitatea tu
turor forțelor păcii, libertății 
și progresului pe pămînt.

Dragi tovarăși români !

îngăduiți-mi ca în numele 
intelectualilor sovietici să vă 
rog să transmiteți poporului 
român frate urările noastre 
fierbinți de noi succese în de- 
săvîrșirea construirii socialis
mului.

guvernului, îndreptate spre 
consolidarea economiei socia
liste, a capacității de apărare 
a țării noastre. Tinerii și ti
nerele sovietice urmăresc cu 
atenție evenimentele care se 
petrec în lume. Noi nu putem 
rămîne pasivi cînd sîngele 
curge pe pămîntul Vietnamu
lui. Iar poporul nostru nu îi 
va părăsi la nevoie pe frații 
săi vietnamezi. Sîntem ferm 
convinși că poporul vietnamez 
va învinge.

Tineretul țării noastre, e- 
ducat în spiritul internaționa
lismului proletar, va fi tot
deauna alături de acele po
poare care luptă pentru li
bertatea și independența lor. 
Noi știm bine că pe pămînt 
viitorul este al comunismului 
și, repetînd cuvintele poetului, 
spunem : 
Comunismul este stindardul 

tău, omule ! 
Comunismul este fericirea ta, 

omule ! 
Comunismul — iată aripile 

tale, omule ! 
Fii, dar, fericit pe veci, omule ! 
Și în numele comunismului, 
tineretul nostru nu-și va cru
ța forțele, energia, va purta 
sus și de acum înainte, alături 
de întregul nostru popor, mă
rețul steag al lui Lenin.

Să trăiască și să se întă
rească prietenia de nezdrun
cinat între tineretul sovietic 
și român, între tineretul tu
turor țărilor socialismului !

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Stimați prieteni români, 
Tovarăși moscoviți,

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, al guvernului so
vietic și al tuturor oamenilor 
sovietici, să salut cu căldură 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii So
cialiste România și, în per
soana dv., dragi prieteni, să 
salut pe fratele și vecinul 
nostru — întregul popor ro
mân harnic, să salut pe toți 
membrii Partidului Comunist 
Român. (Aplauze).

în urmă cu o lună și jumă
tate, eu și tovarășii mei am 
avut prilejul să asistăm, în 
calitate de oaspeți, la al IX- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român, care va con
stitui, fără îndoială, o etapă 
importantă în înaintarea po
porului român spre viitorul 
comunist.

întîlnirile cu comuniștii ro
mâni, cu muncitorii și țăranii 
ne-au produs o puternică im
presie. Am văzut oameni pă
trunși de o încredere profun
dă în partidul lor, oameni 
care, în lupta lor pentru un 
viitor luminos, îmbină bine 
entuziasmul revoluționar au
tentic cu activitatea concretă 
și spiritul întreprinzător. Am 
văzut pretutindeni imensele 
transformări în viața poporu
lui român. Se dezvoltă cu suc
ces economia și cultura, creș
te bunăstarea poporului, se 
schimbă întreaga înfățișare a 
țării. Și privind tabloul înflo
riri noii Românii socialiste, 
îți pui, fără să vrei, întreba
rea : care este secretul aces
tor succese, unde este izvorul 
acelor forțe care au adus o 
țară, înapoiată în trecut, pe 
calea largă a progresului ?

Izvorul acesta îl constituie 
munca plină de abnegație a 
poporului frate român, condus 
de Partidul Comunist Român, 
avantajele sistemului socialist 
al economiei.

Se știe că natura cu bogă
țiile sale n-a vitregit Româ
nia. Ea are petrol, gaze, căr
bune, păduri, metale neferoa
se și multe altele. Dar oare 
sînt puține țări pe lume care 
dispun de tot atîtea resurse 
naturale ?

Să luăm, de exemplu, o se
rie de state din Orientul Mij
lociu și Apropiat sau din 
America Latină. Unele din ele 
dispun de surse nesecate de 
petrol. Totuși, în condițiile 
capitalismului, aceste bogății 
naturale, atrăgînd pe rechinii 
imperialiști, devin adesea un 
blestem pentru popor. Prădă
torii își vîră amîndouă mîi- 
nile în buzunarul străin, con- 
damnînd milioane de oameni 
la mizerie. Numai regimul so
cialist permite folosirea bogă
țiilor naturale în interesele 
poporului, pentru fericirea și 
înflorirea lui. România este 
un exemplu grăitor în acest 
sens.

Asistînd la congres, noi am 
putut cunoaște temeinic noul 
plan cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a Româ
niei și planul de 10 ani de 
dezvoltare a energeticii ei. 
Aceste documente deschid ori
zonturi noi în fața României 
socialiste. Nu mai departe de- 
cît peste cinci ani în țară se 
vor produce doar în 24 de zile 
tot atîtea produse industriale 
cit producea România antebe
lică într-un an întreg. Oame
nii sovietici se bucură în mod 
sincer pentru poporul frate 
român, care acumulează tot 
mai multe forțe pentru noi și 
noi victorii. (Aplauze). Uniu
nea Sovietică și România sînt 
nu numai vecine, ci și tovarăși 
de luptă pentru o cauză co
mună. Prietenia noastră este 
întărită de unitatea scopurilor 
în lupta pentru viitorul co
munist, de comunitatea ide
alurilor comuniste. Această 
prietenie este o măreață cuce
rire istorică a popoarelor 
Uniunii Sovietice și României 
socialiste.

După cum se știe, istoria re
lațiilor dintre țările noastre 
nu s-a dezvoltat nici pe de
parte pe un drum neted. Po
litica antipopulară, naționalis
tă a guvernanților Rusiei ța
riste și ai României moșie
rești a dat naștere nu o dată 
la conflicte, la neîncredere 
reciprocă. Dar muncitorii și 
țăranii Rusiei și României au 
fost totdeauna solidari în 
lupta împotriva asupririi din 
partea exploatatorilor ruși și 
români.

Prietenia popoarelor noas
tre s-a călit și s-a întărit și 
mai mult în ultimele două 
decenii în lupta împotriva im
perialismului și colonialismu
lui, în munca comună pentru 
socialism și comunism. Socia
lismul a deschis drum larg 
dezvoltării relațiilor noastre 
pe o temelie cu totul nouă — 
pe principiile leniniste ale in
ternaționalismului socialist, 
colaborării frățești, egalității 
în drepturi, independenței, 
neamestecului în treburile ce
luilalt.

Atunci cînd vorbim despre
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prietenia țărilor noastre, avem 
în vedere nu numai senti
mentele bune, tovărășești pe 
care le nutresc popoarele 
noastre unul față de celălalt. 
Alături de aceste sentimente 
stau fapte reale. Prietenia 
noastră contribuie la dezvol
tarea continuă a colaborării 
reciproc avantajoase în dome
niul politic, economic și cul
tural. Cu cît mai multe sînt 
aceste fapte reale, cu atît mai 
trainice sînt sentimentele fră
țești care ne unesc. Cu cît 
este mai strînsă prietenia 
noastră, cu atît sînt mai largi 
posibilitățile pentru colabo
rare, pentru accelerarea îna
intării noastre aomune.

Este îmbucurător de relevat 
că se întăresc an de an rela
țiile economice multilaterale 
dintre țările noastre. în anul 
curent, schimburile de mărfuri 
dintre U.R.S.S. și România vor 
fi de 790 milioane ruble, ceea 
ce este de 16 ori mai mult de- 
cît nivelul anului 1946. Dar nu 
este vorba numai de creșterea 
volumului comerțului. Este 
foarte important și cu ce fa
cem noi comerț. Doar însăși 
structura comerțului este un 
bun indicator al progresului 
economic-social. în comerțul 
țărilor noastre ocupă un loc 
tot mai mare livrările recipro
ce de mașini și instalații in
dustriale. în economia națio
nală a U.R.S.S. își cuceresc un 
bun renume utilajul pentru 
industria chimică și petrolieră, 
aparatele, navele, mobila, în
călțămintea, articolele textile 
românești. Crește schimbul de 
experiență în producție și de 
informații tehnice. Toate ace
stea arată marile succese ale 
țărilor noastre și, totodată, sînt 
o mărfurile a faptului că rela
țiile economice dintre Uniunea 
Sovietică și România capătă o 
temelie tot mai puternică și să
nătoasă. Sîntem ferm convinși 
că colaborarea economică rod
nică dintre Uniunea Sovietică 
și România se va dezvolta cu 
succes și pe mai departe.

Desigur, organizarea unei 
astfel de colaborări nu este 
simplă. Relațiile socialiste din
tre state, inclusiv cele econo
mice, nu se formează spontan, 
de la sine, ci sînt rezultatul 
activității conștiente a partide
lor noastre. în această muncă 
mare și complexă, P.C.U.S. 
pornește de la indicațiile le
niniste că la baza noilor relații 
socialiste între popoare stă îm
binarea justă a intereselor na
ționale și internaționale. Noi 
sîntem ferm convinși că toc
mai în aceasta stă cheia spre 
rezolvarea multor probleme ale 
consolidării continue a socia
lismului, spre învingerea ace
lor greutăți de care se mai 
lovește noul regim. Unirea mai 
strînsă în lupta pentru măre
țele țeluri ale învățăturii mar- 
xist-leniniste, lărgirea colabo
rării care ar duce la progresul 
cauzei socialismului și comu
nismului în fiecare dintre ță
rile noastre și ar face să 
crească forțele socialismului 
în lumea întreagă — astfel văd 
comuniștii întărirea și dezvol
tarea continuă a prieteniei 
țărilor și popoarelor socialiste.

Unitatea și coeziunea comu
niștilor, a tuturor forțelor re
voluționare, pentru care au 
luptat cu pasiune Marx, En- 
gels, Lenin, sînt necesare as
tăzi mai mult ca oricînd. Pen
tru nimeni nu este un secret 
că forțele reacțiunii și impe
rialismului mizează astăzi toc
mai pe dezbinarea țărilor so
cialismului, pe divergențele 
dintre partidele comuniste. Ca
lea cea mai sigură pentru a 
tăia imperialiștilor pofta de a- 
venturi și agresiuni constă în 
consolidarea unității noastre, 
în grija permanentă pentru 
coeziunea tuturor forțelor re
voluționare.

în lume se desfășoară tot 
mai larg mărețul proces de 
dezrobire națională și socială 
a popoarelor, se îngustează 
sfera dominației imperialismu
lui, sfera exploatării capitali
ste. Se înțelege că imperia
liștii nu intenționează să pă
răsească de bună voie scena, 
să renunțe la putere și la pri
vilegii, Ei încearcă febril să 
ridice un baraj în calea puter
nicului torent revoluționar. Și 
în primul rînd ei nu cruță nici 
forțe, nici mijloace pentru a 
încerca să ridice acest baraj 
în calea sistemului nostru so
cialist, pentru a slăbi sistemul 
socialist mondial, a micșora in- • 
fluența lui asupra evoluției 
evenimentelor mondiale.

Imperialiștii, și în primul 
rînd imperialiștii S.U.A., nu 
pregetă nici în fața aventurilor 
militare directe împotriva sta
telor socialiste. Avioanele și 
navele militare ale S.U.A. vio
lează în mod sistematic spa
țiul aerian și apele teritoriale 
ale Republicii Populare Chi
neze. Imperialiștii americani 
săvîrșesc atacuri piraterești 
infame împotriva Republicii 
Democrate Vietnam.

Firește, că nici un fel de a- 
venturi militare nu pot opri 
inevitabilul proces istoric de e- 
liberare a popoarelor. Ar fi 

însă o greșeală să se subapre
cieze primejdia provocărilor 
imperialiste, să nu se vadă că 
așa-zisele „conflicte locale“, 
organizate de imperialiști cînd 
într-o regiune, cînd în alta a 
lumii, aduc cu ele suferințe 
grele popoarelor, implică pri
mejdia unui mare război.

Uniunea Sovietică, alte țări 
ale comunității socialiste au 
tras din toate acestea concluzii 
corespunzătoare, urmăresc cu 
vigilență evoluția evenimente
lor, își întăresc neîncetat for
țele lor armate, care apără cu 
nădejde munca pașnică a po
poarelor noastre, stau de strajă 
păcii generale,

Sîntem profund convinși de 
faptul că aventura imperialiș
tilor americani în Vietnam va 
avea același sfîrșit lipsit de 
glorie pe care l-au avut toate 
încercările precedente de a- 
tacuri militare imperialiste a- 
supra țărilor socialiste.

Se știe că de mulți ani tru
pele americane se află pe teri
toriul Vietnamului de sud, 
sprijinind regimul putred de 
la Saigon. în ultimul timp e- 
fectivul acestor trupe a crescut 
de mai multe ori și ele au în
ceput să participe direct la ac
țiunile militare împotriva pa- 
trioților sud-vietnamezi. Avia
ția americană bombardează în 
mod sistematic orașele și sa
tele Republicii Democrate 
Vietnam. Dar ce au reușit 
prin toate aceste acțiuni stra
tegii Pentagonului ? După cum 
recunoaște însăși presa ameri
cană, aceste operațiuni nu au 
adus nici politicienilor și nici 
forțelor armate ale Statelor 
Unite, glorie militară sau 
succes politic. Pe zi ce trece 
politica americană în Vietnam 
ajunge tot mai mult în impas, 
lipsa ei de perspectivă și ca
racterul ei dezastruos devin 
din ce în ce mai evidente.

în ultimul timp conducă
torii americani vorbesc tot 
mai des despre reglementarea 
pașnică a crizei vietnameze. 
Acest lucru nu este întîmplă- 
tor. Declarațiile de acest fel 
reflectă greutățile crescînde 
de care se lovește politica a- 
gresivă atît în Statele Unite, 
cît și în afara frontierelor 
lor.

Conducătorii americani nu 
vor reuși însă să înșele pe 
cineva cu declarații de acest 
fel. Cum se poate crede că 
tind spre o reglementare poli
tică cei care în fiecare săptă- 
mînă, aproape chiar în fieca
re zi, urcă tot mai sus pe trep
tele faimoasei „escaladări“, 
adică ale extinderii agresiunii 
împotriva poporului vietna
mez ?

întreaga lume cunoaște baza 
justă și firească pentru regle
mentarea crizei din Vietnam, 
propusă de guvernul Republi
cii Democrate Vietnam și de 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Ea pre
vede îndeplinirea întocmai a 
acordurilor internaționale, 
semnate la Geneva în anul 
1954, încetarea bombardamen
telor tîlhărești asupra terito
riului R. D. Vietnam, evacua
rea din Vietnamul de sud a 
tuturor trupelor intervențio- 
niștilor străini — ale S.U.A. și 
aliaților lor întru agresiune — 
retragerea armamentului ame
rican, acordarea poporului 
vietnamez a posibilității de 
a-și hotărî singur soarta. A- 
ceste prevederi corespund în
tru totul principiilor dreptului 
internațional și moralei, inte
reselor restabilirii unei păci 
trainice în Asia de sud-est.

Dacă S.U.A. intenționează 
să abordeze în mod real pro
blema vietnameză, ele trebuie 
să accepte această bază de re
glementare. Dacă, însă, ele 
intenționează să-și continue 
războiul agresiv lipsit de spe
ranță împotriva poporului 
vietnamez, trebuie să țină 
minte că lupta lui eroică pen
tru libertate și independență 
se bucură de sprijinul nețăr
murit al Uniunii Sovietice și 
altor țări socialiste frățești, 
tuturor prietenilor păcii și 
progresului de pe glob. (Apla
uze). Poporul vietnamez luptă 
pentru o cauză justă și el își 
va salvgarda libertatea, oricîte 
piedici ar pune imperialiștii 
în calea lui.

Noi, comuniștii, sîntem ferm 
convinși de faptul că viitorul 
aparține socialismului, că toa
te încercările de a opri mer
sul dezvoltării sociale și, cu 
atît mai mult, a-1 întoarce 
înapoi, sînt sortite eșecului. 
Nu ne este însă cîtuși de pu
țin indiferent prin ce etape 
va trece această dezvoltare, 
ce preț va plăti omenirea 
pentru dreptul ei de a trăi li
beră și fericită. Luptînd îm
potriva încercărilor imperia
liștilor de a sugruma mișca
rea de eliberare, luptăm tot
odată pentru interesele mili
oanelor și milioanelor de oa
meni. Acționăm ca cei mai ho- 
tărîți apărători ai păcii și se
curității popoarelor. Declarăm 
că sprijinim pe de-a-ntregul 

mișcarea de eliberare naționa
lă a popoarelor care se mai 
află sub jugul colonialiștilor.

întărirea continuă a siste
mului mondial socialist, elibe
rarea națională și independen
ța tuturor popoarelor care mai 
sînt încă asuprite, coexistența 
pașnică între țări cu orînduiri 
sociale diferite, solidaritatea 
revoluționară frățească cu 
toate forțele care luptă pentru 
pace și progres social — aces
ta este programul de luptă al 
comuniștilor, în jurul căruia 
se unesc cele mai largi mase 
populare. Popoarele pot și tre
buie să pună în cămașă de 
forță pe „turbații“ de tot felul, 
din lagărul imperialismului 
care își întind mîinile spre bu
toanele de declanșare ale in
stalațiilor nucleare. (Aplau
ze).

Uniunea Sovietică, Republi
ca Socialistă România, toate 
statele socialiste sînt unanime 
în ceea ce privește faptul că 
punerea armei nucleare la dis
poziția revanșarzilor vest-ger- 
mani nu trebuie admisă în 
nici un fel de împrejurări, sub 
nici o formă, nici chiar • sub 
forma așa-ziselor forțe nuclea
re multilaterale sau atlantice 
ale blocului N.A.T.O. Aceasta 
este poziția noastră fermă, ea 
este dictată de interesele men
ținerii păcii în Europa și în 
lumea întreagă. (Aplauze).

Lumea trece astăzi prin în
cercări serioase. Acum opt ani 
partidele comuniste au chemat 
popoarele să acționeze fără 
întîrziere înainte de a izbucpi 
flacăra unui nou război, înain
te de a începe să cadă bom
bele. Astăzi, cînd bombele au 
și început să cadă pe pămîn- 
tul vietnamez, această chema
re răsună cu o forță deosebi
tă. Astăzi este deosebit de evi
dent faptul că apărarea păcii 
necesită o luptă permanentă, 
de zi cu zi, concretă și activă 
împotriva cercurilor reacțio
nare. (Aplauze). Războiul mon
dial poate fi preîntîmpinat da
că în Calea forțelor agresive 
se vor ridica popoarele iubi
toare de pace.

Este necesar ca imperialiștii 
să fie obligați să renunțe la 
imixtiunea în treburile inter
ne. ale altor popoare, la dez
lănțuirea războaielor „locale", 
să înceteze „războiul rece“, să 
înlăture toate focarele încor
dării internaționale, să ia mă
suri eficace pentru interzice
rea folosirii și pentru lichida
rea armelor nucleare. (Aplau
ze).

In prezent, lumea este în
grijorată de conflictul militar 
izbucnit între două mari pu
teri asiatice — India și Pakis
tanul. Au fost călcate frontie
rele, sînt bombardate orașe, 
armatele și populația pașnică 
ale ambelor țări suferă pier
deri. Poporul sovietic și gu
vernul său sînt serios îngrijo
rate de această evoluție a eve
nimentelor. Nouă nu ne este 
nici pe departe indiferent ce 
se întîmplă acum între India 
și Pakistan. Acțiunile militare 
din Peninsula Hindustan, pre
cum și războiul pe care îl con
tinuă imperialismul american 
împotriva poporului Vietna
mului complică și mai mult 
situația din Asia de sud-est și 
din lumea întreagă, fac să 
crească și mai mult pericolul 
care amenință pacea generală 
și securitatea tuturor popoa
relor.

De India ne leagă o priete
nie devenită deja tradiționa
lă. Noi ne-am obișnuit să a- 
preciem și să stimăm politica 
externă iubitoare de pace a 
Indiei, fidelitatea ei față de 
principiile neangajării, liber
tății naționale și colaborării 
prietenești între popoare. Po
porul sovietic a făcut multe 
pentru a ajuta India prietenă 
să meargă pe calea consolidă
rii independenței sale, pe ca
lea păcii și progresului.

Sîntem adepții dezvoltării 
relațiilor de bună vecinătate 
și cu Pakistanul. Considerăm 
că asemenea relații corespund 
intereselor popoarelor celor 
două țări ale noastre și am re
levat cu satisfacție că această 
tendință a noastră a găsit în
țelegere din partea guvernului 
Pakistanului.

Pe baza dreptului de prie
teni sinceri și dezinteresați, 
noi adresăm conducătorilor 
Indiei și Pakistanului chema
rea insistentă să dea dovadă 
de realism, reținere și înțe
lepciune, să stingă Incendiul 
războiului care a izbucnit, să 
înceteze focul și să retragă 
trupele ambelor părți pe te
ritoriile pe care se aflau îna
inte de a începe acțiunile mi
litare.

în condițiile vărsărilor reci
proce de sînge, distrugerii o
rașelor și satelor, în atmosfera 
de viitoare războinică și de 
incingere a pasiunilor, nu 
poate fi rezolvată cu adevă
rat nici una din 
care stau în fața 
state, și a căror 

problemele 
celor două 
soluționare

este de dorit pentru asigura
rea relațiilor de bună vecină
tate între ele. în schimb, în 
aceste condiții, se pot ivi zeci 
de noi probleme, care vor fi o 

povară grea pentru relațiile 
dintre cei doi vecini și, s-ar 
putea spune, frați de sînge, 
și vor submina din temelii a- 
ceste relații pentru mulți ani 
de acum înainte. Cui îi ser
vește aceasta ? Cred că acest 
lucru nu servește nici po
porului Indiei, nici poporului 
Pakistanului. Ele au suficiente 
probleme pentru rezolvarea 
cărora este nevoie de pace, de 
concentrarea forțelor, mijloa
celor și energiei în scopuri 
pașnice, constructive.

în schimb, se pot găsi tert« 
forțe — și ele, fără îndoială, 
există — care vor fi mulțu
mite și vor căuta să tragă fo
loase din ascuțirea relațiilor 
indo-pakistaneze, iar uneori să 
pună și paie pe foc. Este cu
noscut doar faptul că organi
zatorilor blocurilor militare a- 
gresive nu le este pe plac de 
mult politica pașnică de nean- 
gajare desfășurată de India. 
Nu le era pe plac nici dorința 
Pakistanului să desfășoare o 
politică națională independen
tă. Nu este greu de ghicit că 
atragerea acestor două state 
într-un conflict pustiitor între 
ele, slăbirea lor reciprocă ar 
face doar jocul acelora care 
visează să subordoneze in
fluenței lor aceste două mari 
puteri asiatice, să le facă 
din nou dependente de influ
ența și dictatul străin. Este 
clar că o asemenea evo
luție a evenimentelor ar 
aduce prejudicii imense nu 
numai intereselor și pre
stigiului Indiei și Pakistanu
lui, ci și întregii cauze nobile 
și juste a luptei popoarelor 
Asiei, Africii și Americii La
tine pentru libertate națio
nală, independență și progres 
social.

Noi nu ne amestecăm în 
treburile altor state și înțele
gem că conflictul apărut poa
te și trebuie să fie înlăturat 
de înseși guvernele Indiei și 
Pakistanului. Dar oamenii so
vietici își exprimă speranța 
fierbinte că incendiul războ
iului, care a izbucnit între a- 
ceste două state, va fi stins 
fără întîrziere. Din partea sa, 
așa cum a fost anunțat oficial, 
Uniunea Sovietică este gata 
să acorde sprijinul, pe care 
ambele părți l-ar considera 
util pentru atingerea acestui 
scop.

Comuniștii sînt conștienți de 
înalta lor răspundere în fața 
generațiilor în viață șt în fața 
acelora care ne vor lua locul. 
Un puternic mijloe pentru a- 
tingerea mărețelor țeluri ale 
comuniștilor — pacea, demo
crația, independența naționa
lă, socialismul și comunismul
— îl constituie unitatea comu
niștilor, solidaritatea tuturor 
forțelor revoluționare în lupta 
împotriva imperialismului, îm
potriva colonialiștilor vechi și 
noi, împotriva pericolului de 
război. Iată de ce Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice a 
depus și depune toate efortu
rile pentru înlăturarea diver
gențelor și realizarea unității- 
în mișcarea noastră.

Dragi tovarăși români ! 
Prieteni ! Noi credem că vizi
ta dv. pe pămîntul sovietic și 
convorbirile care au avut loc 
între noi au adus o contribuție 
utilă la cauza apropierii con
tinue a popoarelor și partide
lor noastre.

Convorbirile pe care le-am 
avut asupra tuturor probleme
lor relațiilor sovieto-române 
nu numai că au confirmat u- 
nitatea deplină de păreri asu
pra celor mai importante pro
bleme ale contemporaneității, 
dar au constituit totodată un 
nou pas pe calea consolidării 
colaborării noastre. Ceea ce 
s-a realizat deja între parti
dele și stațele noastre provoa
că o satisfacție profundă. In 
relațiile noastre sînt aplicate 
în practică principiile interna
ționalismului socialist, ale de
plinei egalități în drepturi, in
dependenței și colaborării fră
țești a statelor socialiste. Prie
tenia și tovărășia popoarelor 
noastre, a partidelor și gu
vernelor noastre, înțelegerea 
reciprocă și coeziunea lor 
crescîndă constituie mărețul 
nostru patrimoniu comun. Oa
menii sovietici păstrează și 
vor păstra această prietenie ca 
lumina ochilor. (Aplauze).

In fața noastră se deschid 
perspective tot mai largi ale 
construirii în comun a lumii 
noi — a societății comuniste. 
Acest măreț și nobil țel con
stituie mijlocul cel mai puter
nic al coeziunii tuturor popoa
relor. El ne dă noi forțe în 
lupta pentru triumful cauzei 
noastre comune, pentru trium
ful comunismului. (Aplauze).

Trăiască și înflorească prie
tenia de nezdruncinat și co
laborarea dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republi
cii Socialiste România ! (Apla
uze prelungite).

Trăiască poporul român fra
te, care construiește socialis
mul ! (Aplauze prelungite).

Trăiască unitatea și coeziu
nea țărilor sistemului socialist
— chezășia puternică a pro
gresului social și a păcii pe 
pămînt ! (Aplauze prelungite).

Trăiască comunismul! (A- 
plauze prelungite).



MITINGUL PRIETENIEI ROMANO-SOVIETICE
DE LA KREMLIN

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Recepție la Kremlin 
în cinstea 

delegației române
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernul sovietic au o- 
terit vineri seara, în palatul 
mare al Kremlinului, o recen- 
tie în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La recepție au participat 
membrii delegației de partid si 
guvernamentale a Republicii

Socialiste România și persoa
nele care o însoțesc.

Din partea sovietică, la re
cepție au fost prezenți tovară
șii L. I. Brejnev, A. N. Kosî- 
ghin, A. I. Mikoian, K. T. Ma
zurov, D. S. Poleanski, A. N. 
Șelepin; membri ai C.C. al 
P.C.U.S., ai Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., miniș
tri, președinți ai comitetelor de 
stat ale U.R.S.S., mareșali și

ofițeri superiori, deputați și alte 
persoane oficiale sovietice.

Erau prezent!, de asemenea, 
șefi ai reprezentantelor diplo
matice acreditați Ia Moscova, 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști sovietici și străini.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de prietenie frățească, 
tovarășii Alexei Kosîghin și 
Ion Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

»ragă tovarășe Brejnev, 
Dragă tovarășe Kosîghin, 
Dragă tovarășe Mikoian, 
Dragi tovarăși,

Mulțumim de la această 
tribună Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și guvernu
lui sovietic pentru invitația 
de a vizita Uniunea Republi
cilor Socialiste Sovietice. (A- 
plauze). Folosesc acest prilej 
pentru a transmite locuitori
lor orașului Moscova, întregu
lui popor sovietic, salutul fră
țesc al poporului român, me
sajul său de prietenie și 
solidaritate internationalistă. 
(Aplauze).

De mai bine de o săptămî- 
nă, delegația noastră este oas
pete al Uniunii Sovietice — 
patria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, prima ța
ră a socialismului victorios. 
Peste tot, în cursul călătoriei 
prin țara dv.. ne-a reținut în 
mod deosebit atenția entuzias
mul și hotărîrea cu care oa
menii sovietici înfăptuiesc — 
prin munca lor creatoare — 
politica partidului comunist, 
conducătorul încercat al po
porului sovietic în opera de 
construire a comunismului. 
(Aplauze). Manifestările de 
prietenie tovărășească cu care 
am fost înconjurați pretutin
deni exprimă sentimentele 
frățești pe care oamenii so
vietici le poartă poporului ro
mân, sînt o expresie a prie
teniei dintre popoarele noas
tre. (Aplauze).

Poporul nostru cunoaște și 
se bucură din toată inima de 
succesele remarcabile obținute 
în Uniunea Sovietică în creș
terea forțelor de producție si 
dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului, de 
progresele obținute în dome
niul științei și culturii, al ri
dicării nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Vizitînd uzina de tractoare 
din Volgograd, hidrocentrala 
de pe Volga și uzina metalur
gică „Congresul al XXII-lea“ 
din Leningrad am putut a- 
precia înzestrarea tehnică la 
un nivel ridicat a întreprin
derilor, buna pregătire profe
sională a muncitorilor și spe
cialiștilor.

Forța creatoare a oamenilor 
muncii conduși de partid a 
transformat Uniunea Sovieti
că într-o mare putere indus
trială care dă o cincime din 
întreaga producție a lumii. 
Industria sovietică este una 
din marile cuceriri ale parti
dului comunist și popoarelor 
Uniunii Sovietice. Realizările 
obținute de poporul sovietic 
demonstrează marea impor
tanță a industrializării în asi
gurarea progresului și civili
zației țărilor care construiesc 
noua orînduire.

Creșterea în ritm susținut a 
industriei sovietice a creat 
condiții pentru înzestrarea 
tehnică a tuturor ramurilor 
economiei naționale, ea asigu
ră baza tehnică-materială a 
agriculturii sovietice în vede
rea înfăptuirii programului de 
dezvoltare continuă a aceste
ia.

O contribuție importantă în 
construcția comunismului și la 
progresul științific mondial 
aduc strălucitele realizări ale 
cercetătorilor sovietici în do
menii de cea mai mare im
portanță ale științei și tehni
cii contemporane.

Comuniștii din România, în
tregul nostru popor urează 
comuniștilor sovietici, tutu
ror oamenilor muncii, succese 
tot mai mari în munca în
chinată înfloririi continue a 
patriei sovietice, ridicării ei 
tot mai sus pe culmile civi
lizației comuniste. (Aplauze).

Vă rog tovarăși, să-mi per
miteți acum să mă refer, pe 
scurt, la viața și munca po
porului român, la preocupări
le și proiectele sale de viitor. 
Congresul al IX-lea al parti
dului nostru, care a avut loc 
recent, făcînd bilanțul victo
riilor obținute de oamenii 
muncii în construcția socialis
tă, a arătat că sarcinile fun
damentale ale planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale în perioada 1960—1965 
sînt îndeplinite cu succes. 
Forțele de producție ale țării 
au cunoscut în această peri
oadă o puternică înflorire. A 
crescut în ritm impetulos in
dustria socialistă, a progresat 
economia națională, s-a ridi
cat nivelul de trai al poporu
lui. Dezvoltîndu-se în anii 
planului de șase ani într-un 
ritm anual de 14,4 la sută, 
producția industrială este în 
1965 de 2,24 ori mai mare de- 
cît în 1959 și de aproape zece 
ori decît în 1938 — anul în 
care producția a atins nivelul 
cel mai înalt cunoscut de re
gimul burghezo-moșieresc.

în primii ani ai planului șe- 
senal s-a încheiat cooperati
vizarea agriculturii care îm

preună cu măsurile luate pen
tru întărirea bazei tehnice- 
materiale și organizarea pro
ducției după metode științifice 
au creat condiții pentru spo
rirea producției agricole, pen
tru creșterea aportului acestei 
importante ramuri a econo
miei noastre naționale la 
progresul țării.

Transformările revoluționa
re care au avut loc în viața 
poporului, stadiul actual de 
dezvoltare social-politică și 
economică a țării, victoria de
plină și definitivă a socialis
mului la orașe și sate, și-au 
găsit expresia în noua lege 
fundamentală a țării noastre 
adoptată de Marea Adunare 
Națională — Constituția Re
publicii Socialiste România. 
(Aplauze). Aceste realizări, 
rod al muncii eroice a po
porului român, demonstrează 
justețea liniei politice a par
tidului nostru — detașamentul 
de avangardă al clasei mun
citoare, forța politică condu
cătoare a societății socialiste 
— care în întreaga sa activi
tate se călăuzește neabătut de 
învățătura marxist-leninistă 
si t> aplică creator la condițiile 
concrete ale țării noastre.

Congresul al IX-lea a tra
sat, de asemenea, liniile di
rectoare ale continuării pe o 
treaptă mai înaltă a procesu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste, programul dez
voltării multilaterale a econo
miei, științei și culturii, a în
tregii societăți.

în centrul acestui program 
stă politica partidului de in
dustrializare a țării, care, așa 
cum arată experiența poporu
lui român, a celorlalte țări 
socialiste, concluziile dezvol
tării societății omenești, este 
singura cale ce duce spre pro
gres și civilizație, spre bună
starea poporului, asigură în 
fapt independența și suvera
nitatea națională. (Aplauze).

Poporul român a primit cu 
însuflețire, elan patriotic și 
nețărmurită încredere hotărî- 
rile Congresului. înfăptuind 
marile obiective ale planului 
cincinal el va parcurge încă o 
etapă pe drumul vieții noi, se 
va apropia și mai mult de ci
vilizația comunistă. (Aplauze).

Dragi tovarăși,

Prietenia româno-sovietică 
s-a dezvoltat și întărit în lup
ta comună a poporului român 
și sovietic împotriva fascis
mului. După instaurarea pu
terii populare în România, 
între țările noastre s-au sta
tornicit legături trainice de 
solidaritate, alianță și colabo
rare frățească. (Aplauze).

în cadrul vizitei, delegația 
noastră a avut un larg și util 
schimb de păreri cu tovarășii 
Brejnev, Kosîghin și alți 
conducători de partid și de 
stat sovietici referitor la re
lațiile dintre partidele și ță
rile noastre, la problemele 
mișcării comuniste și munci
torești, precum și la o serie de 
probleme internaționale actua
le.

Delegațiile au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico- 
științifice dintre țările noas
tre. Urmînd o linie ascenden
tă, schimburile economice au 
crescut în 1964 cu peste 65 la 
sută față de 1961. Dezvoltarea 
și diversificarea economiei ce
lor două țări creează condiții 
ca în anii viitori să se inten
sifice schimburile economice, 
comerciale și tehnico-științifi- 
ce româno-sovietice, în intere
sul ambelor popoare.

în pas cu progresele econo
miei și pornind de la faptul 
că relațiile reciproc avanta
joase contribuie la prosperita
tea fiecărei țări socialiste și a 
întregului sistem socialist, Ro
mânia dezvoltă relații de co
laborare frățească cu celelal
te țări membre ale C.A.E.R., 
cu toate țările socialiste, în 
cadrul diviziunii internaționa
le socialiste a muncii.

Succesele popoarelor noas
tre, ale tuturor țărilor socia
liste întăresc forțele socialis
mului, demonstrează superio
ritatea sa și îi sporesc influ
ența în lume, mobilizează oa
menii muncii din țările capi
taliste la lupta pentru tran
sformarea revoluționară a so
cietății. (Aplauze).

O puternică forță de atrac
ție exercită asupra popoarelor 
relațiile de tip nou, internațio
naliste, dintre țările socialiste.

Este știut că în lumea capi
talistă relațiile dintre state 
sînt dominate de inegalitate, 
de dependență economică și 
politică. Unele teorii cosmo
polite încearcă să acrediteze 

părerea că națiunile și-au în
cheiat rolul istoric, s-au peri
mat, că a apărut necesitatea 
integrării lor în organizații 
suprastatale. Uniunile mono
poliste frînează în capitalism 
dezvoltarea liberă a națiunii, a 
statului, îngrădesc suveranita
tea națională, extind, în forme 
deghizate, dominația imperia
listă și colonialistă asupra po
poarelor. Viața internațională 
demonstrează că asemenea 
Imixtiuni în treburile interne 
ale altor țări, presiunile de 
orice natură asupra popoare
lor au repercusiuni grele asu
pra progresului social, alimen
tează încordarea și neîncrede
rea între state, constituie o 
sursă de primejdie pentru pa
cea lumii.

Contrastînd puternic cu si
tuația din lumea capitalistă, 
relațiile din cadrul sistemului 
socialist mondial sînt menite 
să asigure dezvoltarea și înflo
rirea fiecărui stat socialist, a 
fiecărei națiuni socialiste, 
conlucrarea frățească între na
țiuni socialiste egale în drep
turi, în scopul asigurării pro
gresului fiecăreia, a întăririi 
sistemului socialist mondial. 
(Aplauze).

Este știut că diversitatea 
condițiilor economice, politice, 
sociale și naționale, particula
ritățile istorice și stadiul di
ferit de dezvoltare a țărilor 
socialiste generează deosebiri 
în formele construcției socia
lismului, în metodele de orga
nizare a economiei și vieții so
ciale.

Asemenea deosebiri sînt fi
rești și inevitabile într-un 
proces atît de complex cum 
este construirea socialismului. 
Viața, experiența demonstrea
ză că mersul înainte al țărilor 
socialiste face imperios nece
sară aplicarea adevărurilor 
generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete 
ale fiecărui popor, atît în in
teresul fiecărei țări socialiste 
în parte, cît și al întăririi sis
temului socialist mondial. U- 
nitatea dintre țările socialiste 
se bazează pe identitatea țe
lurilor fundamentale: ideolo
gia comună marxist-leninistă, 
făurirea noii orînduiri sociale, 
întărirea forțelor socialismu
lui și păcii în întreaga lume. 
(Aplauze). Partidul nostru 
consideră că divergențele ce 
apar în legătură cu interpre
tarea diferită a problemelor 
dezvoltării contemporane sau 
ale situației internaționale, nu 
trebuie să afecteze raporturile 
tovărășești, internaționaliste 
dintre țările sistemului socia
list. Analizarea în spirit tovă
rășesc, de înțelegere reciprocă 
a divergențelor, aplicarea nea
bătută în practică a principii
lor internaționalismului socia
list asigură baza trainică a 
dezvoltării și consolidării uni
tății și coeziunii sistemului 
socialist mondial. (Aplauze 
prelungite).

Ne exprimăm convingerea 
că punînd pe primul plan 
ceea ce le unește și ceea ce 
este precumpănitor — lupta 
pentru victoria socialismului 
și păcii în lume — partidele 
și guvernele țărilor socialiste 
vor întări necontenit unitatea 
și solidaritatea popoarelor sis
temului socialist mondial. (A- 
plauze).

Republica Socialistă Româ
nia consideră drept o înaltă 
îndatorire națională și inter- 
naționalistă ca și în viitor să 
depună toate eforturile pentru 
a contribui la întărirea conti
nuă a unității și coeziunii ță
rilor socialiste. (Aplauze).

Dragi tovarăși,

Realitățile internaționale de
monstrează creșterea continuă 
a forței partidelor comuniste 
și muncitorești — factor esen
țial al progresului social în 
epoca contemporană — spori
rea influenței lor în desfășu
rarea vieții politice, a luptei 
popoarelor pentru o viață mai 
bună. Partidele comuniste sînt 
unite în lupta sub steagul in
vincibil al marxism-leninis- 
mului. După cum este cunos
cut, activitatea partidelor co
muniste se desfășoară însă în 
condiții foarte complexe, deo
sebite de la o țară la alta, 
ceea ce face ca în fața fiecă
rui partid să apară sarcini in
terne și obiective politice di
ferite. Viața demonstrează că 
pentru a-și îndeplini cu suc
ces sarcinile ce le revin în în
făptuirea revoluției socialiste, 
este necesar ca partidele 
comuniste să-și elaboreze li
nia politică, să-și stabilească 
de sine stătător etapele luptei, 
strategia și tactica revoluțio

nară pe baza marxism-leni- 
nismului, corespunzător con
dițiilor concrete și particula
rităților sociale și naționale 
ale fiecărei țări. (Aplauze).

Militînd consecvent pentru 
dezvoltarea solidarității inter
naționale a celor ce muncesc 
Partidul Comunist Român se 
călăuzește în relațiile cu alte 
partide după principiile inde
pendenței, egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile interne, ale respectării 
dreptului fiecărui partid de a 
hotărî singur asupra politicii 
și activității sale practice, ale 
dezvoltării solidarității inter
naționale. Partidul nostru 
consideră că problemele de 
interes comun trebuie să fie 
discutate nemijlocit de la par
tid la partid, de la conducere 
la conducere, în mod sincer, 
prietenesc.

între partidele comuniste 
pot apare și păreri divergen
te, interpretări diferite ale 
problemelor mișcării revolu
ționare și dezvoltării sociale 
contemporane. Noi considerăm 
că pentru a fi clarificate, a- 
ceste probleme trebuie să fie 
dezbătute într-o atmosferă 
principială, tovărășească, de 
stimă, încredere și respect 
reciproc, pornind de la intere
sul comun al unității în lupta 
pentru socialism și pace. (A- 
plauze prelungite).

în spiritul declarației co
mune a partidelor comuniste 
și muncitorești din 1960, care 
subliniază că datoria supremă 
a fiecărui partid este apăra
rea unității mișcării comunis
te, Congresul al IX-lea a 
stabilit că Partidul Comunist 
Român va milita neobosit 
pentru apărarea și consolida
rea coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale — bunul cel mai de 
preț al celor ce muncesc din 
întreaga lume. (Aplauze).

Una din problemele funda
mentale ale vieții internațio
nale este zădărnicirea planuri
lor imperialismului ațîțător 
la război, salvgardarea păcii 
mondiale. în această luptă se 
ridică pe toate continentele 
forțe uriașe.

Viața demonstrează că atîta 
vreme cît în lume continuă 
să existe imperialismul, care 
se opune procesului istoric de 
dezvoltare a societății, se 
mențin și cauzele care gene
rează conflicte internaționale, 
tendințe de agresiune, atenta
te la adresa independenței și 
suveranității unor țări, peri
colul izbucnirii unui nou răz
boi mondial. Aceasta impune 
unirea și mobilizarea într-un 
singur șuvoi a tuturor forțe
lor antiimperialiste, lupta lor 
activă pentru impunerea și 
consolidarea păcii. (Aplauze).

Partidul și guvernul țării 
noastre pornesc de la conside
rentul că datoria fiecărui stat, 
mare sau mic, este de a-și a- 
duce contribuția la lupta pen
tru înfrîngerea agresorilor, de 
a milita pentru pace și cola
borare internațională.

Politica internațională a Re
publicii Socialiste România 
exprimă aspirația profundă a 
poporului nostru spre pace și 
prietenie cu toate popoarele 
lumii. La baza politicii exter
ne a României socialiste se 
află alianța și prietenia fră
țească cu toate țările sistemu
lui socialist mondial. (Aplau
ze). Totodată, România dez
voltă relații de cooperare cu 
toate țările, indiferent de o- 
rînduirea lor socială. Țara 
noastră consideră că singurul 
temei pe care se pot așeza re
lațiile normale între state este 
respectarea suveranității și 
independenței naționale, ega
litatea în drepturi, neameste
cul în treburile interne, avan
tajul reciproc. Colaborarea 
internațională și pacea sînt 
incompatibile cu orice încăl
care a dreptului sfînt al fie
cărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, de a-și alege 
calea dezvoltării politice, eco
nomice și sociale, potrivit vo
inței și intereselor sale.

încâlcind cu brutalitate 
cele mai elementare norme ale 
dreptului internațional, forțe
le armate ale S.U.A. continuă 
să bombardeze teritoriul R.D.

Inmînarea

unor medalii jubiliare
La Kremlin a avut loc 

festivitatea înmînării meda
liei jubiliare „20 de ani 
de la victoria în Marele 
Război de Apărare a Patriei 
1941—1945“, membrilor dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialis
te România, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
unui grup de tovarăși care 
însoțesc delegația.

Medalia jubiliară a fost în- 

Vietnam, să ucidă oameni și 
să distrugă obiective de utili
tate publică. Prin aceasta, 
imperialiștii americani își 
atrag protestul și dezaproba
rea popoarelor, a cercurilor 
democratice și progresiste din 
întreaga lume, ei creează un 
grav pericol pentru pacea ge
nerală. Partidul și guvernul 
țării noastre, solidare cu ca
uza dreaptă a poporului viet
namez, au subliniat în repe
tate rînduri necesitatea im
perioasă a respectării stricte a 
prevederilor Acordurilor de 
la Geneva, cerînd încetarea 
agresiunii, retragerea tuturor 
trupelor străine din Vietnam. 
Țara noastră a acordat și va 
continua să acorde sprijinul 
său internaționalist luptei e- 
roice a poporului vietnamez. 
(Aplauze).

Poporul român își manifes
tă solidaritatea cu toate po
poarele care luptă pentru eli
berarea națională și socială, 
împotriva oricăror forme ale 
colonialismului, pentru conso
lidarea independenței de 
stat.

în vederea însănătoșirii vie
ții internaționale, Republica 
Socialistă România se pro
nunță pentru desființarea ba
zelor militare și retragerea 
trupelor aflate pe teritorii 
străine, pentru lichidarea 
blocurilor militare, pentru 
încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, interzice
rea folosirii armelor nucle
are și distrugerea integra
lă a stocurilor create. Un 
însemnat rol pozitiv în 
normalizarea relațiilor dintre 
state ar avea lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea 
război mondial, încheierea 
tratatului de pace german, 
pornindu-se de la realitatea 
obiectivă a existenței celor 
două state germane.

Țara noastră se pronunță 
pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U., pen
tru transformarea acestei or
ganizații într-un for cu ade
vărat universal, care să țină 
seama de realitățile lumii de 
azi, să unească toate statele, 
să reprezinte în mod echita
bil noile țări independente.

România depune eforturi 
susținute pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună înțelegere 
pe plan european și între toa
te statele balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și prieteni
ei între popoare.

Partidul și guvernul nostru 
acordă o atenție neslăbită în
tăririi capacității de apărare a 
patriei și, împreună cu țări
le membre ale Tratatului de 
la Varșovia, cu toate țările 
socialiste, apărării cauzei so
cialismului și păcii. (Aplauze).

Interesele salvgardării secu
rității mondiale cer, mai mult 
ca oricînd, creșterea vigilen
ței popoarelor și întărirea u- 
nității marelui front al luptei 
antiimperialiste. Sîntem în
credințați că aceste forțe gi
gantice ale lumii contempora
ne pot înfrîna pe agresori, 
pot asigura liniștea popoare
lor și apărarea civilizației u- 
mane, pacea omenirii. (Apla
uze).

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca în încheie
re să ne exprimăm convinge
rea că vizita delegației noas
tre de partid și guvernamen
tale va contribui la dezvolta
rea și întărirea continuă a 
prieteniei româno-sovietice, la 
intensificarea colaborării fră
țești dintre popoarele și parti
dele noastre. (Aplauze pre
lungite).

Trăiască Uniunea Sovietică 
și gloriosul partid comunist al 
Uniunii Sovietice ! (Aplauze 
prelungite).

Trăiască prietenia de ne
zdruncinat dintre poporul ro
mân și popoarele U.R.S.S. ! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale ! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască pacea în lumea 
întreagă! (Aplauze prelun
gite).

mînată de tovarășul Anastas 
Mikoian, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La festivitate au luat parte 
conducători de partid și de 
stat sovietici.

Tovarășul Anastas Mikoian 
a felicitat pe cei distinși cu 
această medalie jubiliară.

în numele celor deco
rați a mulțumit tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Mîine dimineață, delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România 
părăsește Moscova, în ajunul 
plecării prietenilor noștri ro
mâni, am dori să le exprimăm 
încă odată stima noastră sin
ceră în numele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, în 
numele guvernului sovietic, 
în numele opiniei publice so
vietice, ai cărei numeroși re
prezentanți sînt prezenți la 
recepția noastră.

Tovarășii Ceaușescu, Mau
rer și alți tovarăși români au 
vorbit despre faptul că în 
timpul vizitei oamenii sovie
tici au înconjurat delegația cu 
căldură și cordialitate fră
țească și acest lucru este pe 
deplin firesc. Poporul nostru 
nutrește o mare simpatie și 
respect față de poporul ro
mân, cunoaște marile lui rea
lizări în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, în construirea 
societății socialiste, obținute 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Noi vedem 
în poporul român un aliat de

Dragă tovarășe Brejnev, 
Dragă tovarășe Kosîghin, 
Dragă tovarășe Mikoian, 
Doamnelor și domnilor, 
Tovarăși,

îngăduiți-mi să vă mulțu
mesc în numele delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
pentru cordialitatea și atenția 
cu care am fost întîmpinați 
în cursul vizitei, pentru cu
vintele calde și aprecierile 
rostite aici la adresa țării 
noastre și a poporului român.

Am venit în țara dum
neavoastră animați de dorința 
ca această vizită să contri
buie la adîncirea și dezvolta
rea prieteniei dintre Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, în folosul cauzei 
ambelor popoare, al unității 
și coeziunii sistemului mon
dial socialist.

In regiunea Suceava

Au început 
însămințările 

de toamnă
SUCEAVA. — (de la cores

pondentul nostru).
în regiunea Suceava, în a- 

ceastă toamnă se va însămînța 
cu grîu, secară, orz, o suprafață 
de 142 600 hectare. Pentru acest 
an în numeroase cooperative a- 
gricole și G.A.S. s-au făcut te
meinice pregătiri. Pînă în pre
zent s-au executat arături pe o 
suprafață de 75 680 hectare, iar 
pe 38 000 ha s-au aplicat 11 000 
de tone îngrășăminte naturale și 
chimice. De asemenea, s-au exe
cutat lucrările de pregătire a 
terenului pentru însămînțări pe o 
suprafață de aproape 25 000 hec
tare. Specialiștii din regiune și 
raioane ținînd seama de experi
ența anilor trecuți au apreciat că 
a sosit timpul optim pentru ca 
să înceapă însămințările de 
toamnă. Astfel, zilele acestea în 
numeroase cooperative agricole 
și G.A.S. din regiunea Suceava 
au început însămințările. în ra
ionul Săveni au fost însămînța- 
te peste 5 000 hectare cu grîu de 
vară, la Dorohoi 2355 ha, Rădă
uți 1868 ha etc. în întreaga re
giune au fost însămînțate, în 
cîteva zile, peste 12 000 ha, din 
care 8 000 ha cu grîu și secară,

Toastul tovarășului
Ä. N. Kosîghin

nădejde și un tovarăș în lupta 
pentru ideile comunismului, 
pentru pace și colaborare în
tre popoare.

în aceste zile, ne-am întîl- 
nit, de mai multe ori cu mem
brii delegației române, am 
examinat amănunțit proble
mele relațiilor dintre parti
dele noastre, probleme politi
ce, probleme ale comunității 
socialiste și ale mișcării, co
muniste internaționale, pro
bleme ale relațiilor economice 
dintre statele noastre și am 
ajuns la concluzii care au fost 
întîmpinate cu satisfacție de 
ambele părți. Unitatea de ve
deri, care s-a manifestat în 
cursul schimbului tovărășesc 
de păreri, a fost consfințită 
în comunicatul sovieto-român, 
semnat înaintea acestei re
cepții.

Astfel, noi am pășit și mai 
departe pe calea lărgirii rela
țiilor frățești dintre țările și 
popoarele noastre, relații în
temeiate pe principiile inter
naționalismului socialist și 
solidarității.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 
este un important eveniment 
politic în întărirea legăturilor

Toastul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Acum, cînd vizita delegației 
se apropie de sfîrșit, vrem șă 
subliniem că ea a prilejuit 
reafirmarea prieteniei în+-e 
popoarele, țările și partidele 
noastre. Aceasta își găsește 
oglindirea în comunicatul 
semnat în comun, în hotărîrile 
luate cu privire la dezvolta
rea relațiilor dintre partidele 
și guvernele noastre, în în- 
tîlnirile pe care le-am avut 
cu oamenii sovietici.

în ce privește Partidul Co
munist Român și guvernul 
Republicii Socialiste România, 
vă asigurăm, dragi tovarăși, 
că vom milita în continuare 
pentru a întări aceste relații 
prietenești în spiritul respec
tului reciproc și al principiilor 
internaționalismului socialist.

Istoria contemporană pla
sează în primele rînduri ale 
luptei pentru pace și progres 
social țările socialiste a că
ror unitate și coeziune este 
astăzi mai necesară ca ori
cînd. Partidul Comunist Ro-

SPORT
Reprezentanții Republicii 

Socialiste România au luat un 
start bun în cea de-a 24-a e- 
diție a Jocurilor balcanice de 
atletism, cucerind 4 victorii 
în prima zi de întreceri prin 
Bloțiu — l’50“3/10 la 800 m, 
Zamfirescu — 10“6/10 la 100 
m, Mustață — 29’25“8/10 la 
10 000 m și Caraiosifoglu — 
lh43’45“2/10 la 20 kilometri 
marș.

învingătorii celorlalte pro
be : 400 m garduri : Covaci 
(Iugoslavia) 52“ ; înălțime :

*

• Sala Floreasca 
din Capitală găzduieș
te mîine de la ora J9 
prima partidă interna
țională de handbal din 
actualul sezon.

Selecționata femini
nă a tării noastre In- 
tîlnește reprezentativa 
Uniunii Sovietice. Du
pă acest meci, handba
listele sovietice vor 
mai evolua Ia Brașov 
(14 septembrie) și la 
Galați (16 septembrie).

• în cea de-a 11-a 
rundă a turneului in
ternațional de șah de 
la Havana, maestrul 
român Victor Ciocîltea 
a jucat cu piesele ne
gre împotriva polone
zului Doda. Partida 
s-a terminat remiză 
la mutarea a 22-a. 
Fruntașii clasamentu
lui au obținut victorii: 
Smîslov a cîștigat la 
Perez, Ivkov l-a în
vins pe Bilek și Fis- 
cher pe Robatsch. S-au 
încheiat remiză parti
dele: Gheller — Trin- 
gov, Wade — Donner, 

Pietsch — Lehmann, 
O'Kelly — Holmov. în 
clasament continuă să 
conducă Smîslov cu 
8,5 puncte, urmat de 
Ivkov și Fischer cu' 
cîte 8 puncte și o par
tidă amînată. Ciocîltea 
are 5,5 puncte și ocu
pă locul 10 din 22 de 
concurenti.

• Un număr de 15 
țări au confirmat parti
ciparea Ia „Săptămîna 
preolimpică internațio
nală", care va avea 
loc la Ciudad de Me- 
xico, între 11 și 17 oc
tombrie, și va cuprin
de întreceri de atle
tism, ciclism, scrimă, 
natație, gimnastică și 
box.

Țările înscrise sînt 
următoarele: Franța,
Italia, România, Olan
da, U.R.S.S., Japonia, 
S.U.A., Anglia, Spania, 
Norvegia, Suedia, Cu
ba, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Peru.

trainice dintre popoarele, par
tidele și guvernele noastre.

Prietenia sovieto-română 
constituie un factor de seamă 
pentru asigurarea păcii și 
securității popoarelor Europei, 
și nu numai ale Europei, un 
factor important pentru întă
rirea unității țărilor comuni
tății socialiste.

Dorim să urăm poporului 
român pace și înflorire, noi 
și mari succese în construcția 
socialistă, în întărirea securi
tății patriei sale.

Rog pe toți cei prezenți să 
se alăture toastului pentru 
Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al Co
mitetului Central, tovarășul 
Ceaușescu !

Pentru Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, pentru președintele 
Consiliului de Miniștri, tova
rășul Maurer!

Pentru membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
și pentru toți oaspeții noștri 
din România !

Trăiască poporul frate ro
mân !

Să se întărească și să în
florească prietenia sovieto- 
română 1 

mân, guvernul Republicii So
cialiste România, întregul 
nostru popor își vor consacra 
și pe viitor forțele pentru 
dezvoltarea legăturilor fră
țești ce dau putere și tărie 
țărilor socialiste. Socotim a- 
Ceasta o înaltă îndatorire față 
de propriul nostru popor, față 
de toate popoarele din țările 
sistemului mondial socialist.

Vă invit să ridicăm paharul 
pentru poporul sovietic, con
structor al comunismului — 
în sănătatea tovarășilor Brej
nev, Kosîghin, Mikoian, a ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat ai Uniunii Sovie
tice.

Pentru prietenia de ne
zdruncinat și colaborarea fră
țească dintre popoarele ro
mân șl sovietic !

Pentru pace în lumea în
treagă !

în sănătatea dumneavoastră 
a tuturor !

lordanov (Bulgaria) 2,03 m : 
ciocan : Politis (Grecia) 62,45 
m ; greutate : Jocovici (Iugo
slavia) 17,92; disc fete : Mi- 
hailova (Bulgaria) 52,02 m ; 
800 m fete : Nicolici (Iugosla
via) 2’12“2/10 ; maraton : Sa- 
rankov (Bulgaria) 2h39’50“.

Pe echipe, la masculin con
duce România, cu 66 puncte, 
urmată de Bulgaria — 48
puncte, iar la feminin, pe pri
mul loc se află tot echipa ță
rii noastre, cu 23 puncte, se
condată de Iugoslavia, cu 20 
puncte.

★

„Săptămîna preolim
pică“ va fi organizată 
de Comitetul olimpic 
mexican în fiecare an 
pînă în 1967 pentru a 
permite sportivilor 
străini să se familiari
zeze cu altitudinea, 
climatul, alimentația și 
în general cu ambian
ta orașului gazdă a vi
itoarei Olimpiade de 
vară.

• In meci retur pen
tru „Cupa campionilor 
europeni“ la fotbal, 
Derry City (Irlanda) a 
Învins echipa Lyn Oslo 
cu 5—1 și s-a calificat 
în optimile de finală.

• Meciul de șah 
dintre Boris Spasski și 
Mihail Tal, cei doi 
pretendenti la titlul 
mondial deținut de Ti- 
gran Petrosian, Se va 
desfășura între 31 oc
tombrie și 28 noiem
brie la Tbilisi.

(Agerpres)



75 DE ANI DE LA MOARTEA
LUI VASILE ALECSANDRI

■i

In cadrul „Zilelor Vasile 
Alecsandri“, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uni
unea Scriitorilor a organizat 
vineri seara, în sala Palatului 
Republicii, o adunare festivă 

. consacrată comemorării a 75 
de ani de la moartea scriito
rului.

;.Ș;.Au participat Pompiliu Ma- 
" covei, președintele Comitetu- 

: tai de Stat pentru Cultură și 
i'iArtă, Jean Livescu, adjifnct al 

ministrului învățămîntului, 
.Ion Jalea, președintele Uni-, 
unii Artiștilor Plastici, Zaharia 
Ștancu, și Pop Simion, vice

președinți ai Uniunii Scriito
rilor, academicieni, scriitori, 
cadre didactice și alți oameni 
de cultură, numeroși oameni 
ai muncii, studenți și elevi din 
Capitală.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Pompiliu Maco- 
vei. în continuare, acad. Al. 
Philippide a făcut o succintă 
analiză a operei lui Vasile A- 
lecsandri. Excelentele lui ca
lități — a spus vorbitorul — 
fac din Alecsandri un scriitor, 
un poet în primul rînd, care 
e sigur că găsește în orice e- 
pocă un public cititor. El e a- 
proape mereu de noi nu numai 
prin faptul că știm că fără el 
edificiul literaturii noastre nu 
s-ar putea concepe, dar și prin 
faptul că citim și astăzi, cu 
mult interes și o mare satis
facție estetică, multe poezii 
de-ale lui, proza lui atașantă;

Și 
cu 
al 
la

. cîteva comedii, pe care le 
vedem reprezentate mereu 
succes. El bste un clasic 
nostru care e mereu viu și 
care se cuvine să ne întoar
cem din cînd în cînd cu folos 
și cu plăcere.

A luat apoi cuvîntul prof. 
univ. G. C. Nicolescu. Cadrul 
solemn în care este întîmpi- 
nată astăzi, pe tot întinsul 
țării, împlinirea a 75 de ani 
de la moartea marelui Alec
sandri — a subliniat el — 
mărturisește prețuirea cu care 
epoca noastră socialistă îm
brățișează tot ce este valoros 
artistic, tot ce este patriotic 
și pozitiv în trecutul nostru. 
Alecsandri este o luminoasă 
figură de luptător pe tărîm 
național, social și politic. în 
continuare, vorbitorul a rele
vat pe larg valoroasa operă 
literară a scriitorului. înțele- 
gînd importanța națională, 
valoarea artistică a literaturii 
populare — a spus el — Alec- 
sandri a cules și a publicat cel 
dintîi doinele și baladele po
porului, a scris emoționante 
pagini de valorificare a lor, 
mareînd un adevărat moment 
istoric în literatura și arta ro
mânească.

Vasile Alecsandri se identi
fică cu aspirațiile celor mulți, 
al căror stegar a fost pînă în 
zilele cele din urmă — a spus 
printre altele acad. Victor Ef- 
timiu. El a scris aproape o ju-

pentru 
inde-

Manifestări în țară
IAȘI — La Casa de cultură 

a sindicatelor din Iași a avut 
loc o adunare festivă consa
crată împlinirii a 75 de ani de 
la moartea 
dri.

Cuvîntul 
fost rostit

a Creangă, rectorul Universității 
„AI. I. Cuza“. Au mai vorbit 
prof. univ. Al. Dima, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, 
despre baza populară a operei 
lui Alecsandri și prof. univ 
Uîe Grămadă, directorul Tea
trului Național, despre Alec
sandri și Teatrul românesc. 
Prof. univ. Gavril Istrate a 
vorbit despre limba operei lui 
Alecsandri.

Poetul George Lesnea a 
citit versuri din creația bar- 

1 dului de la Mircești. A urmat 
un program artistic oferit de 
Opera de St.aț și Filarmonica 
„Moldova“ din localitate.

lui Vasile Alecsan-

de deschidere a 
de prof. univ. Ion

lologiei din Cluj, iar scriitorul 
Dumitru Mircea, redactor șef 
al revistei „Tribuna“, a vorbit 
despre arta de prozator a lui 
Vasile Alecsandri. In încheie
re, artiști ai Teatrului Națio
nal și ai Operei de Stat din 
localitate au prezentat un bo
gat program artistic care a cu
prins lucrări din creația ma
relui scriitor.

R

CONSTANȚA — în orașul 
Constanța a avut loc vineri 
o seară literară. Despre viața 
și opera lui Vasile Alecsandri 
a vorbit lectorul universitar 
Puiu Enache de la Institutul 
pedagogic de 3 ani. Actori 
constănțeni au interpretat 
fragmente din piesa „Chirița 
în provincie“, cîntece pe ver
suri de Vasile Alecsandri, și 
au citit poezii din creația cla
sicului literaturii noastre.

F

»
s IN

Plecarea delegației 
guvernamentale romàne 

la Tirgul internațional 
de la Brno

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, care va participa la 
deschiderea Tîrgului internațio
nal de la Brno.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere eco
nomice, ai Camerei de Comerț, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Jaroslav Syko- 
ra, ambasadorul R. S. Cehoslo
vace la București, și membri ai 
ambasadei.

O delegație a Republicii 
Socialiste România 

a plecat la Congresul 
internațional de chirurgie 

din S.U.A.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd în S.U.A., o dele
gație română condusă de prof. dr. 
Voinea Marinescu, membru cores
pondent al Academiei, care va 
participa la lucrările Congresului

internațional de chirurgie gene
rală și cardio-vasculară ce se va 
desfășura la Philadelphia între 
11 și 18 septembrie.

Sosirea unei delegații 
parlamentare daneze

La invitația Marii Adunări 
Naționale, vineri seara a so
sit în Capitală o delegație 
parlamentară din Danemarca, 
condusă de Julius Bomholt, 
președintele Parlamentului. 
Din delegație fac parte Si- 
mon From, prim-vicepreșe- 
dinte al Parlamentului, Cari 
Skitte, al treilea vicepreședin
te al Parlamentului, prof. 
Morten Lange. al patrulea vi
cepreședinte, Niels Gotts- 
chalck-Hansen, deputat, și Ei- 
gil Olsen, directorul Secreta
riatului Parlamentului.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, acad. Șt. S. Nicolau și 
Mia Groza, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, Ion 
Pas, președintele 
român al Uniunii interpar
lamentare, Eduard 
cescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, deputațl 
ai M.A.N., precum și de alte 
persoane oficiale.

A fost de față Viggo Chris- 
tensen, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la 
București.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
rostit un salut de bun sosit. 
A răspuns președintele Parla
mentului danez, Julius Bom- 
holt.

Înapoierea delegației 
guvernamentale române 
care a participat Ia Tîrgnl 

internațional de la 
Leipzig

Grupului

Mezin-

Vineri seara, s-a înapoiat : 
în Capitală, delegația guver
namentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
Alexandru Sencovici, minis
trul industriei ușoare, care a 
participat la deschiderea Tîr
gului internațional de la Leip
zig.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exte
rior, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere economice, 
Camerei de Comerț, 
nari superiori

Au fost de 
ambasadei R. 
București.

funcțio- 
din M.A.E.
față membri ai 
D. Germane la

(Ageirpres)
Șantierul Combinatului side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ Galați. Lucrări de fini
sare la sala de comandă au
tomată a cajelor de laminare

Cel de al 111-lea Festival

mătate de secol cîntînd plaiu
rile Moldovei, pe haiducii co
drilor, pe toți cei ce întrupau 
aspirațiile către libertate ale 
poporului. Mandatar al po
porului, Vasile Alecsandri i-a 
cîntat suferințele, aspirațiile, 
bucuriile, într-aripările. El 
n-a fost un .glas izolat, pe 
piscuri de munte, ci ecoul mii
lor de glasuri ce răsuna în a- 
dîncul văilor și al sufletelor 
românești. La fiecare moment 
decisiv din istoria patriei poe
tul de la Mircești a fost pre
zent. El participă cu întreaga 
lui dăruire la cele trei mari 
evenimente care au prefăcut 
țara noastră în veacul al 
XlX-lea : revoluția de la 1848, 
Unirea Principatelor și răz
boiul pentru scuturarea jugu
lui turcesc, de la 1877—1878. A 
fost cîntăreț inspirat al aces
tor momente hotărîtoare, 
luptătorul înflăcărat 
crearea unei Românii
pendente, democratice și pro
gresiste.

Referindu-se la contribuția 
lui Alecsandri la dezvoltarea 
culturii românești, prof. univ. 
Alexandru Bălăci a arătat 
printre altele : întreaga sa 
viață, Alecsandri și-a închi
nat-o dezvoltării culturii ro
mânești. în prodigioasa-i acti
vitate culturală a acordat o 
mare importanță teatrului, iz
butind să dezvolte gustul pu
blicului pentru literatura tea
trală românească, al cărei a- 
devărat întemeietoi' poate fi 
considerat. El și-a dat seama 
că teatrul este literatura celor 
mulți, chiar a celor care nu 
știu să scrie și să citească. 
Vorbitorul a scos în evidență 
activitatea publicistică a lui 
Vasile Alecsandri pe care el o 
considera ca unul dintre cele 
mai bune mijloace de a fi ac
tiv în domeniul culturii.

Tradusă în principalele limbi 
ale globului, încă din timpul 
vieții —■ a încheiat vorbitorul 
— opera lui Vasile Alecsandri, 
ecou sonor al veacului său, 
oglindă adîncă și clară a vieții 
poporului nostru, a contribuit 
la cunoașterea și la întărirea 
prestigiului culturii românești 
în lume.

în încheierea adunării fes
tive a fost prezentat un festi
val literar-muzical, care a cu
prins recitări de versuri, frag
mente din piesele scriitorului, 
cîntece pe versuri de Alec- 
sandri. Și-au dat concursul 
artiștii poporului George Cal- 
boreanu, Ion Dacian și Miluță 
Gheorghiu, artiștii emeriți, 
Magda Ianculescu, Irina Ră- 
chițeanu-Șirianu și alții, pre
cum și corul Filarmonicii 
stat „George Enescu“.

Foto: O. ARCADIE

Noutăți în programul 
de
al

învățămînt 
Universității 
populare
la sediul Universității

international al Teatrelor

de păpuși și marionete
Vineri, 1 

populare —- București, acad. Re
mus Răduleț, rectorul Universi
tății, a expus ziariștilor 
în legătură cu programul 
vățămînt al anului școlar 
1966.

Vorbitorul a subliniat, 
altele, că în cadrul Universității 
populare bucureștene vor fi pre
date — începînd cu luna octom
brie — noi cursuri: „Istoria civi
lizației în cultura universală“, 
„Psihologia și viața“, „Tineretul 
și viața contemporană“, „Radiö- 
electronica“, „Fotografia artisti
că“, „Utilul și frumosul cotidian“, 
„Lumea, azi“. De asemenea au 
fost aduse îmbunătățiri progra
melor celorlalte cursuri existente 
în anii precedenți, prin adăuga
rea unor noi capitole și aprofun
darea temelor care reflectă ulti
mele cuceriri ale științei, tehnicii 
și culturii contemporane. Din a- 
cestea fac parte cursurile <le 
biologie, fizică și chimie modernă, 
cibernetică, literatură, teatru, 
film etc. O atenție deosebită a 
fost acordată cursului intitulat: 
„România socialistă“ care va pre
zenta la un înalt nivel teoretic 
fenomenele vieții sociale și reali
zările obținute în diferitele dome
nii de activitate din țara noastră.

noutăți 
de în- 
1965—

printre

Âjim de competiție

1965

mîinilor sale din care păpușarul 
francez a făcut un erou scenic, 
trupele de păpuși din S.U.A., 
dintre care cea a lui Lewis 
Mahlman e cunoscută prin adap
tările scenice după piese din 
muzica modernă, și altele. Cap
tivante se anunță spectacolele de 
varietăți promise de mai mulți 
dintre participanți. Un interes în 
plus îl prezintă Expediția Ale
xandre, titulatură stih care e cu
noscută compania franceză Phi
lippe Genty, care a făcut încon
jurul lumii studiind marionetele 
din diferite puncte ale globului, 
înserînd apoi unele dintre ele
mentele descoperite în specta
colul lor.

Vn juriu al festivalului prezi
dat de MARCEL BRESLAȘU 
(România) va viziona spectaco
lele și va hotărî scara valorilor. 
Din el fac parte : Georges 
Speaight (Anglia), Aii El Ray 
(R.A.U.), José Geal (Belgia), Jan 
Malik (R. S. Cehoslovacă), llu 
Dai-tcei (R. P. Chineză), Paul- 
Louis Mignon (Franța), Henryk 
Juricokovski (R. P. Polonă), Mar
gareta Niculescu, Al. Brătășanu, 
Pascal Bentoiu (România), Wil
liam Baird (S.U.A.), Lenora Spet 
(U.R.S.S.).

Deschiderea

festivalului

M
îine seară corti
na festivalului 
se va ridica pen
tru prima oară. 
Primii competi
tori sînt trupele 
din R.A.U., Bo
livia, Franța și 
România. Ele 
vor deschide în trei săli un fes
tival a cărui participare se anun

ță remarcabilă. Dintre cele 
țări participante cîteva și-au cîș- 
tigat, fie în fața publicului nos
tru, fie în fața celui străin, o 
binemeritată faimă. Vor fi pre- 
zenți : Teatrul central de păpuși 
din Moscova, și publicul îl va în- 
tilni din nou pe Obrazțov, Tea
trul de păpuși și umbre din pro
vincia Hunan (China), reprezen
tant al unei arte milenare, păpu
șarul ~Yv.es Joii, care a fermecat 
pe spectatorii români acum ciți- 
va ani prin admirabila artă a

După cum a decurs ceremo
nialul de deschidere, Festivalul 
se anunță sub semnul operativi
tății. Președintele juriului nu și-a 
intîmpinat oaspeții cu discursuri. 
Păpușarii oaspeți i-au citit cu
vîntul în imprimatele din sală : 
„Sîntem cu toții la București și 
asta este plăcut. Venim din mul
te țări ale lumii, avem vederi 
politice diferite, aparținem unor 
religii diferite, reprezentăm di
ferite concepții artistice și totuși 
ne înțelegem, căci pe noi, toți 
păpușarii care am venit în acest 
oraș splendid, ne leagă păpușa. 
Oaspeții s-au întîlnit în sala Tea
trului C.C.S. din Lipscani, unde 
Margareta Niculescu, directoa
rea Teatrului Țăndărică, a rostit 
cuvîntul de salut. După cuvîntul 
lui Vasile Dinu, 
al Comitetului de 
Cultură și Artă, 
(R.F.G.), a vorbit
Uniunii internaționale a marione- 
tiștilor al cărui președinte este. 
Foarte gustată pentru cei ce au 
înțeles-o, a fost confesiunea ar
tistului poporului Radu Beligan, 
președintele Comitetului de or
ganizare al festivalului, care s-a 
declarat invidios pe artiștii de 
lemn, urînd în încheiere partici- 
panților succese, juriului obiecti
vitate și festivaliștilor ședințe 
scurte. A urmat apoi un program 
artistic dat în cinstea oaspeților.

PLOIEȘTI —- Comemorarea 
a 75 de ani de la moartea Iui 
Vasile Alecsandri a prilejuit 
organizarea unui medalion li
terar la Casa de cultură din 
Sinaia. Numeroși oameni aflați 
la odihnă au ascultat versuri 
din opera marelui scriitor.

(Agerpres)

(Agerpres)
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(Agerpres)

comerciale româno-italiene

MM

. .. CLUJ — Cu același prilej, la 
Casa de cultură a studenților 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej “ din 
Cluj, a avut loc un simpozion. 

Viața și activitatea creatoare 
, a lui Vasile Alecsandri au fost 

. relevate de conf. univ. Mircea 
' Zaciu, decanul Facultății de fi- Pe șantierul

de la Porțile de Fier

vicepreședinte
Stat pentru

Max Iacoh 
în numele

înainte de a părăsi tara noas
tră, Bernardo Mattarella, minis
trul comerțului exterior al Ita- 

' 'lipi, ă acordat o declarație repre
zentanților radiodifuziunii și A- 
genției române de presă „Ager
pres“, în care a subliniat impor
tanța acordului pe termen lung 

'- privind schimburile comerciale și 
acordul de colaborare economi
că,! industrială și tehnică între 
România și Italia.

, „Sînt ferm convins că aceste 
. acorduri vor contribui la extin

derea relațiilor comerciale și eco- 
Dornice care cunosc o dezvolta
re însemnată. In ultimii 5 ani 
ele au crescut de aproximativ 5 
bri.

Intenția comună de dezvoltare 
a relațiilor economice între cele

două țări manifestate de guver
nele noastre constituie cea mai 
bună garanție a transpunerii în 
viață a prevederilor acordurilor 
semnate. Pe de altă parte, este 
clar că dezvoltarea industrială a 
României va contribui la crește
rea exporturilor italiene de insta
lații și bineînțeles la sporirea și 
diversificarea achizițiilor pe care 
piața italiană le va face în Ro
mânia.

Totodată țin să remarc că a- 
cește relații se încadrează de 
altfel într-o atmosferă de. deose
bită înțelegere și simpatie, ce își 
au rădăcinile într-un patrimoniu 
bimilenar ; de care e legată tra
diția legăturilor dintre cele două 
națiuni ale noastre.

Străpungerea 
primului tunel 

de cale ferată PAUL-LOUIS MIGNON

U. MIHAI Desene de NEAGU RADULESCU

Vineri, pe șantierul sistemului 
hidroenergetic și de navigația 
Porțile de Fier, în sectorul Gura 
Văii, artificierii au făcut să răsune 
ultima explozie anunțînd străpun
gerea primului tunel din cele 19 
cite va număra noua cale ferată 
ce se construiește aici. Tunelul 
Moșu, cum este denumit, a fost 
străpuns cu 30 de zile înainte de 
data prevăzută în graficele lucră
rilor.

Cinematografe

Avioane Aviasan de la stația Suceava sfat pregătite de zbor
Foto i AGERPRES

Cu foarfecele de montaj
prin kilometri de peliculă

I
n iarna acestui an 
un modern cine
matograf bucu- 
reștean a adăpostit 
o interesantă expo
ziție Melies și a 
găzduit pe ecranul 
său imaginea ce
lor dinții peli- 

concepute șl realizate cacule concepute șl realizate ca 
spectacol public. Programul de 
sală tipărit cu acel prilej avea 
pe prima pagină scris vizibil 
„Georges Meliès, creatorul 
spectacolului cinematografic“.

Cine a fost Meliès? Un șco
lar care nu visa să fie nici ac
tor nici pictor, dar a cărui 
mare plăcere era să meștereas
că păpuși miniaturale din car
ton și hîrtiuțe decupate. El a 
crescut, s-a făcut om mare și a 
ajuns mai mult dintr-un capri
ciu al soartei director al tea
trului de iluzionism Robert 
Houdin din Paris și, ca atare, 
iluzionist. La una din proiec
țiile fraților Lumière de la 
Grand Cafe din bulevardul 
Capucinilor, Meliès a avut re
velația imenselor posibilități 
ce zăceau ascunse în jocurile 
umbrelor și luminilor aruncate 
de ochiul, lentilei și le-a oferit 
inventatorilor 10 000 franci pe

invenția lor. Aceștia însă i-au 
explicat că invenția n-are viitor 
comercial și că preferă s-o ex
ploateze ei cît mai merge, 
o lună, două, trei. Meliès și-a 
procurat însă aparate de la o 
firmă englezească (începuseră 
de acum să apară ca ciupercile 
după ploaie tot felul de bre
vete, bineînțeles copiate după 
aparatele Lumière) și a trecut 
la lucru. Teatrul Robert Hou
din a devenit cel dintîi platou 
de filmare din lume. Al doilea 
platou avea să-l construiască 
tot Meliès, mai tîrziu, cînd a 
fondat „Star-film", cel dintîi 
studio cinematografic, la Mon- 
treuil, lîngă Paris, cu o pro
ducție constantă, cu cataloage, 
cu agenti de distribuție răspin- 
diți în lumea întreagă. Primele 
sale producții erau pastișe 
după peliculele fraților Lumiè
re a căror glorie abia începuse. 
Adevăratul 
nască cînd 
operei din 
aparatul și 
rupă filmarea. După ce a înlă
turat defecțiunea a continuat 
să filmeze pitoreasca panora
mă a Parisului., La proiecția fil
mului, Meliès a observat cu 
surprindere că unul din omni-

buzele ce treceau prin piață 
s-a transformat brusc într-un 
car funebru. Era ceva formida
bil 1 Un asemenea truc nu mai 
văzuse nimeni, nici măcar el,

general al pieței. Cînd a reluat 
filmarea, omnibusul dispăruse 
de mult. Un car funebru tre
cea din întîmplare atunci exact 
prin același loc. Primul trucaj

sPEcimmi

dus pe Melies la spectacolele 
feerie, în care apar fel de fel 
de ființe fantomatice, vrăjitori 
și vrăjitoare etc. Tot practica 
trucurilor l-a dus la reconsti
tuirea în studiou a unor eve
nimente. Explozia cuirasatulul 
„Marne" scufundat în rada por
tului Havana în anul 1898 va 
fi reluată de Melies în 1899, 
care va filma totul în studioul 
său din Montreuil. Melies a 
creat pentru prima oară iluzia 
filmărilor subacvatice deoarece 
între aparat și macheta de car
ton a vasului a așezat un acva
riu plin cu pești și alge. Și azi 
se face la fel I Urmează apoi 
marile sale filme de fantezie 
științifică „Voiaj în lună“, „Cu
cerirea polului", „Voiajul lui 
Guliver“ etc. Se vorbea de 
acum despre Melids ca despre 
un Jules Vernes al filmului și 
era adevărat. Melies a inven- 

a dovedit 
faptul că filmul este 
cinematografia indus- 
„inventat" scenariul, 
în scenă, folosirea ac- 
trucajele, machetele

( Agerpres)

Meliès avea să se 
filmînd în piața 

Paris i s-a defectat 
a trebuit să între-

mm
urmașul marelui Houdin. Me
lies a înțeles numai decît cau
za acestui efect.
pelicula, aceasta a 
ginea omnibusului

Blocîndu-se 
păstrat ima- 

în planul

cinematografic, pe care cineaș
tii îl folosesc și azi, era inven
tat. Pentru un iluzionist ca Me
lies a inventat noi trucuri era de 
acum o joacă. Trucurile l-au

tat aproape totul, 
chiar și ‘ '
artă, iar 
trie. A 
punerea 
torilor, 
etc. Georges Meliès a fost pro
vidența care a scos filmul din 
cercul îngust căruia îl meni
seră frații Lumière pentru a 
face din el un mare spectacol 
destinat publicului larg. Gloria 
sa însă n-avea să dureze. Me
liès a căzut victima propriilor 
erori. La el totul era artificial.
Copacii din filmele sale dacă 
nu erau pictați erau din scîn- 
dură, iar frunzele din cîrpă 
decupată. Nici o boare nu miș- 

. ca frunzele acestea din stam- 
i bă cusută cu ață de niște bețe

inerte. Alți realizatori, Zecea, 
Nonguet, Monca, și alții grupați 
în jurul unor studiouri rivale ca 
Pathe, Gaumont sau Eclair au 
scos filmul dincolo de pereții 
prăfuiți ai plateurilor rudimen
tare, aducînd un stil nou, rea
list. Meliăs, rob al aparatului 
de filmat nemișcat, închipuind 
p07.iția ideală a unui fotoliu 
din sala de spectacol, fidel tea
trului său filmat în care intra
rea și ieșirea din scenă erau 
scrupulos respectate, fidel de
corurilor teatrale de mucava, 
a fost depășit și uitat. Filmul 
se îndrepta către viață și acest 
genial dascăl a rămas fără 
ucenici. Stilul său a fost pără
sit dar nu și procedeele sale 
care i-au îmbogățit pe proprie
tarii noilor studiouri. în 1938, 
Meliâs moare sărac și uitat de 
toți cei a căror glorie și avere 
o pregătise, moare ca umil vîn- 
zător de cărți poștale ilustrate 
într-o gară de metrou din Pa
ris. Tîrziu de tot, cînd Melies 
a fost redescoperit și i s-au re
cunoscut marile-i merite, s-a 
construit la Paris o sală de ci
nema ce-i poartă numele și pe 
a cărei placă de marmoră i se 
aduc mulțumiri postume. Scrie 
acolo în mod exagerat că Me
lies ar fi realizat peste 4 000 
filme. Adevărul este că n-a 
realizat decît vreo mie, ceea ce 
nu-i deloc puțin. Dar indife
rent de numărul bobinelor rea
lizate, meritul lui Melies este 
de a fi fost marele precursor a 
ceea ce noi cu toți numim azi 
spectacolul cinematografic.

UN CARTOF, DOI CARTOFI ru
lează la Patria (completare LEC
ȚIE ÎN INFINIT) — 9,30; 11,45; 
14, 16,30; 18,45; 21. SAMBA ru
lează Ia București (completare SI
METRIA) — 9; 11,36; 14; 16,30;
19; 21,15, Modern (completare A 
CUI E VINA?) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19, 21,30, Stadionul Dina- 
mo (completare SIMETRIA) — ora
20, Arenele Libertății
HOȚUL DE PIERSICI 
Republica (completare 
PE SOMEȘ) — 9,45; 
16,45; 18,45; 21, Festival 
12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Gră
dina Doina (completare FATA DE 
PE SOMEȘ) — ora 20. VIAȚĂ 
DIFICILĂ rulează la Luceafărul — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30, Excelsior — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,45, Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale (Piața Scîn- 
teii) — ora 19,30. PROCESUL PRO
FESORULUI WEIR rulează la Car- 
pați — 9,45; 12,30; 15,15; 18;
20,45, Floreasca — 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30, Flamura — 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45, Grădina
Progresul — ora 19,30. CARAM
BOL rulează la Capitol (completa
re SATUL DIN UCRAINA NOAS
TRĂ) — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21; Ia grădină, ora 20, Fe
roviar (completare SATUL DIN 
UCRAINA NOASTRĂ) — 9,30; 
11,30; 13,45, 16; 18,15; 20,30, Me
lodia 
NU 
9,45;
21.

— ora 20. 
rulează 
FATA 
12;

la
DE 

14,15; 
• 10;

ATANASIE TOMA

(completare
UITAȚI

12 ; 14,15 ; 16,30;
CULORILE LUPTEI 

Diascop) rulează la 
(completare LA O 
TAIGA ! — cinemascop) 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 
vița (completare 
MARII ADUNĂRI
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, To- 
mis (completare LUCRĂRILE MA
RII ADUNĂRI NAȚIONALE) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; 
grădină, ora 19,15. UNORA 
PLACE JAZZUL rulează la Central
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
Arta — 15; 17,30; 20; la grădină, 
ora 19,30. CĂPITANUL DIN TEN- 
KEȘ (ambele serii) rulează Ia Lu
mina — 9,30; 13; 16,30; 20, Bu- 
cegi — 10; 16; 20; la grădină, ora 
19,30. LOGODNICELE VĂDUVE 
rulează la Union (completare ȘI 
ATUNCI...) — 15; 17; 19; 21.
PROGRAM PENTRU COPII rulea
ză la Doina — ora 10. DINTELE 
DE AUR rulează la Doina — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. LOGOD
NICUL rulează la Timpuri Noi 
(completare LA CARNAVAL — 
POVESTE DIN TANGANICA — 
COMORILE ORAȘULUI SCUFUN
DAT) — 10—21 In continuare.

FOTBALIȘTI, 
COPILĂRIA I) — 

14,15; 16,30; 18,45;
(cine- 

Victoria 
PARTE, 

— 9,45 ;
21, Gri- 

LUCRÄRILE 
NAȚIONALE)

la 
LE

APORT, MUHTAR I (cinemascop) 
îulează la Giulești (completare 
ACOLO UNDE CARPAȚII ÎNT1L- 
NESC DUNĂREA — cinemascop)
— 16; 18,15; 20,30, Miorița (com
pletare ACOLO UNDE CARPAȚII 
ÎNT1LNESC DUNĂREA — cinema- 
scop) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30. AH, EVA I rulează Ia Cul
tural — 15; 17; 19; 21. BANDA 
rulează la înfrățirea între popoare 
(completare ZILELE SIGHIȘOA- 
REI) — 10,30; 15,45; 18;. 20,15,
Rahova (completare PRIETENUL 
MEU MAX) — 16, 18,15; la gră
dină, ora 20. IANOȘIK (cinema
scop — ambele serii) rulează la 
Dacia — 9,30—20,30 în continuare. 
DOMNUL rulează la Buzești (com
pletare CONSTRUIM) — 11 •
14,15; 16,30; 18,45; la grădină, ora
20, Viitorul (Completate CON
STRUIM) — 16, 18,15; 20,30. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI ru
lează la Cosmos (completare 180 
ZILE ÎN ATLANTIC) — 16; 18,15
20.30. CARTOUCHE (cinemascop) 
rulează la Unirea — 16; 18,15; 20; 
la grădină, ora 19,30. CINTÎND 
DESPRE ARIZONA rulează la 
Flacăra (completare LUCRĂRILE 
CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES 
AL P.C.R.) — 16; 18,15; 20,30. NE
VASTA NR. 13 rulează la Vitan
— 16; 18,30; la grădină, ora 19,45. 
EVADATUL (cinemascop) —■ rulea
ză la Munca (completare LA O 
PARTE, TAIGA I — cinemascop)
— 16; 18,15; 20,30. FEMEIA NE
CUNOSCUTĂ rulează la Popular
— 10,30; 16; 18,30; 21. JUNGLA 
TRAGICĂ rulează la Crîngași — 
16; 18,15; 20,30. UN LUCRU FĂ
CUT LA TIMP rulează la Colenti- 
na (completare LA CEL MAI 
6NALT NIVEL) — 16; 18,15; 20,30: 
la grădină, ora 19,30. LALEAUA 
NEAGRĂ (cinemascop) rulează la 
Volga — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, Moșilor — 15,30; 18; 20,30; la
grădină, ora 19,30. IVAILO rulează 
Ia Proqresul (completare POVES
TEA LEULUI) — 15,30; 18; 20,30. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD (ci
nemascop) rulează la Lira (comple
tare SATUL DIN UCRAINA 
NOASTRĂ) — 15; 17; 19, 21, Fe
rentari (completare OLTENII DIN 
OLTENIA) — 10,30; 16; 18,15;
MARȘUL ASUPRA ROMEI rulea
ză la Drumul Sării (completare 
LUCRĂRILE MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE) — 16; 18; 20. STRI
GĂTUL rulează la Cotroceni (com
pletare SURÎSUL) — 15,30; 18 ;
20.30, Progresul-parc — ora 20, 
Grădina Lira — ora 20. ÎNTÎLNIRE 
I.A ISCHIA (cinemascop) rulează 
la Pacea (completare SPRE CER — 
cinemascop) — 11, 16; 18,15; 20,30.

I



LOCUL ACTIVISTULUI
ORGANIZAȚIA U. T. C

MERGEȚI I EV
PE TEREN?

— Deplasările pe teren ale secretari
lor comitetului orășenesc, ale instruc
torilor — ne răspunde tovarășul Ion 
Hadnagy, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.C. Tg. Mureș — se 
fac conform unui plan de muncă. Eu, 
de pildă, în ultimele luni m-am ocu
pat mai mult de sprijinirea activității 
organizației U.T.C. de la combinatul 
chimic. Principalul ajutor trebuia dat 
comitetului U.T.C. în direcția îmbună
tățirii muncii de mobilizare a tineri
lor în producție.

Evident, cunoșteam unele lucruri 
privind munca constructorilor pentru 
că, nu de puține ori, în ședințele co
mitetului orășenesc P.C.R., al cărui 
membru sînt, s-a discutat despre pro
blemele de producție ale acestui șanti
er. Voiam însă să cunosc în amănunt 
părerea tovarășilor din conducerea 
șantierului despre munca tinerilor, ce 
au făcut bun pînă acum și mai ales ce 
au de făcut în viitor. îmi erau nece
sare aceste cunoștințe foarte concrete 
pentru a putea ajuta comitetul U.T.C. 
să-și orienteze și să-și organizeze mai 
bine munca. De aceea, împreună cu 
Constantin Vrînceanu, secretarul comi
tetului U.T.C., am luat mai întîi le
gătura cu organizația de partid, cu 
conducerea administrativă a șantieru
lui. Concluziile trase 
discuții 
dezbateri 
U. T. C. cu întreg ;

combinat. După 
fiecărei organizații

ședințele comitetului, ajutîndu-1 con
cret în munca de instruire a activului.

— In cîte organizații 
geți într-o lună ?

— Merg în minimum 
de bază și particip la 3 
rale și alte două-trei ședințe de comi
tet. în practica muncii noastre obișnuim 
ca timpul pe care-1 stăm într-o organi
zație sau alta să-1 fixăm în raport cu 
problemele pe care le urmărim și pe 
care le avem de rezolvat.

de bază mer-

10 organizații 
adunări gene

♦..Șl CE RAMINE
PE UNDE TRECEȚI?

în urma acestor 
obiectul unor 
de comitetul 

activul U. T. C. 
pe combinat. După aceea, comi
tetele fiecărei organizații de bază 
U.T.C., alăturîndu-și din rîndul cadre
lor inginerești și tehnice cîte doi-trei 
uteciști, timp de o săptămînă au făcut 
un sondaj în toate unitățile din com
binat, privind felul în care tinerii își 
îndeplinesc sarcinile de producție. Con
statările lor au fost prezentate în a- 
dunările generale ale organizațiilor de 
bază, în cadrul cărora s-au stabilit și 
măsurile practice pentru îmbunătăți
rea muncii. în perioada respectivă, mă 
duceam zilnic pe șantier. M-am ocupat 
nu numai de îndrumarea comitetului 
U.T.C. al combinatului ci, împreună 
cu secretarul U.T.C. sau cu alți mem
bri ai comitetului, și de unele organi
zații de bază cum ar fi, bunăoară, or
ganizația de la secția aparate tehnice 
și de control unde . își perfecționează 
cunoștințele profesionale tineri care 
într-un viitor apropiat vor controla 
și vor răspunde de buna funcționare a 
tuturor agregatelor. I-am ajutat să 
realizeze practic o propunere valo
roasă făcută de mai mulți uteciști : este 
vorba de propunerea ca lunar să se 
organizeze un simpozion, în cadrul că
ruia tineri ingineri să dezvolte o temă 
tehnică axată pe pregătirea noilor ca
dre care vor lucra în combinat. Efi
ciența acestei acțiuni s-a văzut, mai 
cu seamă, în ultima vreme. Lucrările 
executate de tineri au fost realizate în 
termen și de mai bună calitate.

După ce am văzut eficacitatea acestei 
acțiuni interesante ne-am gîndit s-o 
recomandăm și altor comitete U.T.C. 
din întreprinderile orașului. Și, la una 
din „zilele secretarului“, tovarășul Con
stantin Vrînceanu a vorbit despre ea.

Tovarășul Eugen Trîmbițaș, secretar 
al comitetului orășenesc U.T.C., ne-a 
relatat cîteva lucruri despre perioada 
cînd s-a ocupat mai intens de spriji
nirea activității organizației U.T.C. de 
la I.R.A. 2 care numără peste 400 de 
uteciști.

— Ceea ce a făcut să-mi concentrez 
atenția asupra acestei organizații este 
'aptul că în urmă cu mai multe luni 
de zile aici adunările generale nu în
totdeauna se desfășurau la un nivel 
corespunzător, problemele puse în dez
batere, cel mai adesea, nu vizau direct 
preocupările tinerilor, activitatea 
în producție. Timp de două-trei 
de zile m-am deplasat mereu în 
ceasta întreprindere. Am îndrumat și 
ajutat comitetul U.T.C., comitetele or
ganizațiilor de bază să organizeze di
ferite activități, i-am sprijinit în fixa
rea tematicii adunărilor generale, în 
organizarea lor. Apoi am participat la

au format 
organizate

lor 
luni 

a-

Am mers pe cîteva trasee ale itine- 
rariilor activiștilor Comitetului orășe
nesc U.T.C. Tg. Mureș. Un popas scurt 
am făcut la Combinatul de îngrășă
minte azotoase.

— Este adevărat că membrii comite
tului U.T.C. de la combinatul nostru 
simt îndrumarea, sprijinul activiștilor 
comitetului orășenesc — ne spune Con
stantin Vrînceanu. Nu cred însă că 
munca de control și îndrumare a acti
vistului trebuie să se oprească — așa 
cum se mai întîmplă din păcate — la 
comitetul U.T.C. pe întreprindere. Nu 
aș vrea să se înțeleagă de aici că acti
vistul trebuie să se substituie comite
tului U.T.C., să facă munca acestuia. 
Cred însă că el poate să ajute comite
tul, să-l învețe cum să conducă, să con
troleze și să îndrume activitatea organi
zațiilor subordonate. Și acest lucru 
poate fi realizat cel mai bine atunci 
cînd activistul se deplasează în organi
zațiile de bază împreună cu membri 
ai comitetului, învățîndu-i astfel prac
tic cum să se descurce în treburile de 
organizație. Dacă mai înainte ne-am 
bucurat mai mult de ajutorul to
varășului Hadnagy, acum nici el 
n-a mai fost demult pe la noi, 
iar instructorii ne ocolesc și ei. Unii 
invocă motivul că eu sînt membru al 
comitetului orășenesc U.T.C., dar îl so
cotesc neîntemeiat. De altfel, în anali
zele care se fac cu prilejul „zilei secre
tarului“ mi-am dat seama să sînt încă 
multe organizații și chiar din acelea 
mari care sînt insuficient ajutate de 
activiștii comitetului orășenesc. Zilnic, 
la orice oră mergi la sediu, întîlnești 
acolo 3—4 instructori. Or,se știe, locul 
activistului este pe teren. Se simte mul
tă nevoie ca organizațiile U.T.C., comi
tetele acestora să fie ajutate și îndru
mate cum să organizeze diferitele ac
tivități.

Faptul că activiștii comitetului oră
șenesc U.T.C. stau puțin, ori deloc în 
organizațiile de bază mi-1 explic și prin 
aceea că, în general, majoritatea acțiu
nilor care se organizează se fac la ni
velul orașului. Ele sînt bune, însă cu
prind un număr foarte mic de tineri. 
Aici, pe șantier, avem peste 700 de u- 
teciști. Ce putem face cu 3—4 invitații 
pe care le primim ? Le dăm tinerilor 
celor mai buni. Dar ceilalți ce fac ? Nu 
spun că nu este bine să se organizeze 
în continuare asemenea activități la 
nivelul orașului. Consider însă că cen
trul de greutate trebuie mutat în or
ganizațiile U.T.C. din întreprinderi și 
instituții, din școli și facultăți iar acti
vistul comitetului orășenesc să ajute co
mitetele U.T.C. să se orienteze spre 
problemele curente care privesc munca 
tineretului în producție, munca de edu
cație

Ne-am oprit și la I.R.A. 2. Interlocu
torul nostru, Iulian Pentek, secretarul 
comitetului U.T.C., a vorbit cu entuzi
asm despre sprijinul pe care l-a primit 
de la tovarășul Eugen Trîmbițaș.

— De vreo 2—3 luni tovarășul se
cretar n-a mai fost pe 
schimb, au fost în urmă cu 
tovarășii instructori Mihai 
Fillop Ladislau.
- Și?
— Tovarășul Ruj an m-a întrebat 

cum merge organizația. Merge 
i-am răspuns. Cam la asta s-a 
toată discuția noastră. A zăbovit cam 
o oră și a plecat. Tovarășul Fiilop și-a 
completat în carnețel după un registru 
a! nostru cu evidența, acțiunile și re

la noi. In 
cîtva timp 
Ruj an și

bine, 
redus

zultatele obținute de tineri în produc
ție, niște date și a plecat.

Dacă cei doi instructori ar fi stat mai 
mult Ia I.R.A. 2, și ar fi controlat așa 
cum se cuvine munca comitetului, ob
servau, desigur, că multe din obiec
tivele propuse în planul de muncă al 
comitetului n-au fost îndeplinite.

O întreprindere mare, cu foarte 
mulți tineri este și Iprofil-,,23 August“. 
Am stat de vorbă cu tovarășul Ion 
Stoica, membru al comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, cu Zachei Vințeleru, 
secretarul organizației de bază U.T.C. 
de Ia mașini, și Petru Puni, secretarul 
U.T.C. de la secția alll-a montaj-fini- 
saj. Tinerii aceștia mi-au mărturisit că 
de mai multă vreme activiștii comitetu
lui orășenesc U.T.C. „vizitează“ sporadic 
și pentru scurt timp fabrica lor. Activi
tățile organizațiilor U.T.C., firește n-au 
fost mai puțin numeroase. Dacă acti
viștii comitetului orășenesc U.T.C. s-ar 
fi interesat mai îndeaproape de activi
tatea acestei organizații ar fi găsit lu
cruri interesante, care meritau să fie 
generalizate și în alte organizații. Aici, 
de pildă, există o experiență bună în 
ceea ce privește instruirea activului: se 
analizează cu competență, într-un mod 
exigent, îndeplinirea sarcinilor prin 
informări pe care le prezintă unii secre
tari ai organizațiilor de bază în fața ac
tivului : oameni de specialitate din în
treprindere prezintă expuneri pe teme 
economice concrete, au loc utile schim
buri de păreri cu privire la eficacitatea 
metodelor folosite etc. De obicei, la a- 
ceste ședințe participă secretarul de 
partid, directorul fabricii, inginerii care 
conduc diferite secții. Asemenea ex
periență trebuie să fie larg răspîndită 
și generalizată.

Despre tot ceea ce ați citit pînă aici 
l-am informat și pe tovarășul Iosif Val- 
ter, primul secretar al comitetului re
gional U.T.C., rugîndu-1 pe dînsul să 
tragă concluziile cuvenite :

— Consider, în ansamblu, că activiș
tii comitetului orășenesc U.T.C. își fac 
datoria. Ei au obținut și rezultate bune, 
așa cum ați observat 
voi 
va 
lor 
tă.
sebi la muncă practică concretă în rîn- 
durile tineretului. Principala lipsă în 
această direcție, cum bine ați sesizat, 
este aceea că nu ajută întotdeauna în 
mod concret organizațiile de bază 
U. T. C., centrul activității lor nu 
se află în permanență aici. Acti
viștii, fie ei secretari ai comitetu
lui orășenesc, instructori, își con
centrează mai mult atenția asupra unor 
activități pe care le organizează la ni
velul orașului și mai puțin asupra ace
lora care ar trebui inițiate la nivelul 
întreprinderilor și instituțiilor din oraș, 
la nivelul comitetelor U.T.C. Părerea 
mea este că acest neajuns reflectă sla
ba preocupare a biroului comitetului 
orășenesc pentru antrenarea la organi
zarea diferitelor activități, fie la nivel de 
întreprindere, fie la nivelul orașului a 
activiștilor nesalariați. Dacă ac
tiviștii nesalariați ar fi mobilizați la 
diferite acțiuni poate n-ar mai fi ne
voie ca activul salariat să-și disperseze 
în așa măsură forțele.

Altă lacună este aceea să unii acti
viști — atunci cînd se impune acest 
lucru — nu stau o perioadă mai înde
lungată într-o organizație, să ajute în 
mod concret la îmbunătățirea muncii, 
să cunoască într-adevăr problemele 
specifice ale fiecăreia. Din acest punct 
de vedere, organizațiile U.T.C. de la 
sate sînt și mai slab ajutate.

Există, îmi pare rău că trebuie să 
spun, încă mult formalism în munca 
unora dintre activiștii noștri. Și faptul 
că destul de rar un activist U.T.C. mer
ge în organizația de bază în care tinerii 
lucrează după amiaza sau în schimbul 
de noapte îmi întărește această convin
gere. Biroul comitetului regional a a- 
nalizat nu demult stilul de muncă al 
comitetului orășenesc U.T.C. stabilind 
măsuri concrete, practice de îndreptare 
a lucrurilor.

și dv. Nu mă 
referi la ele. Voi releva și eu cîte- 
neajunsuri care fac ca activitatea 
uneori să nu aibă eficacitatea dori- 
Aceste deficiențe se referă, îndeo-
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Ritmuri intense
de lucruMANUALE NOI

Dunărea la Insula Ada-
Kaleh

PENTRU STUDENTI c
ln viitorul an școlar, Editura 

didactică și pedagogică va pune 
la dispoziția studenților din învă- 
țămîntul universitar, politehnic 
și economic, 200 noi cursuri și 
manuale, într-un tiraj de 500 000 
exemplare. Printre acestea se a- 
flă studiile de istoria limbii și 
literaturii române, antologia de 
texte latine și germane, culege
rea de texte pentru limba engle
ză, lucrările despre istoria tea
trului universal, zoologie gene
rală și genetică, pediatrie, turbi
ne hidraulice și echipament 
hidroenergetic, mașini, centrale 
și rețele electrice, topografie și 
desen tehnic, 
și integrale, 
funcției reale

La cererea 
Anglia,
R. D. Germană, U.R.S.S., aceeași 
editură a pus la dispoziție unele 
manuale școlare, cursuri univer
sitare și cărți științifice pentru a 
fi traduse. Printre lucrările care 
au întrunit aprecieri unanime in 
cercurile de specialitate din ță
rile respective se numără: geo
metria de clasa a Vl-a, „Astrono
mia“ pentru clasa a X-a, lucrările 
intitulate „Lingvistica matemati
că“ de E. Marcus, „Elemente de 
topologie și vâri-tați diferenția- 
hile“ de C. Teman, „Teoria pro
babilității și aplicații“ de O. 
Onicescu și altele.

ecuații diferențiale 
teoria măsurii și 

etc.
unor edituri din

Cehoslovacia, Franța,

ampania de vară 
și cea de toamnă 
nu au, de fapt, o 
delimitare strictă 
in timp pentru că, 
odată cu arăturile 
adînci pe ultimele 
zeci de hectare, 
încep și pregătiri

le pentru recoltatul porumbu
lui și însămînțarea griului de 
toamnă. De aceea, adevărata 
încheiere a ambelor campanii 
nu poate fi socotită decît în 
ziua cînd semințele recoltei 
viitoare se află toate în 
brazdă.

Despre preocupările actuale 
ale țăranilor cooperatori și 
mecanizatorilor din raionul 
Arad ne-a vorbit recent to
varășul Mihail Plop.șoreanu, 
președintele consiliului agri
col raional:

— La această oră, arăturile 
de vară s-au încheiat în coo
perativele agricole. în total, 
au fost arate 33 000 de hecta
re, din care 18 000 sînt desti
nate griului. Pe suprafețele 
arate s-au aplicat 24 200 tone 
îngrășăminte naturale, iar o 
suprafață de 6 700 hectare a 
fost fertilizată cu îngrășăminte 
chimice fosfatice și azotoase.

Pentru însămînțările de 
toamnă a fost condiționată a- 
proape toată cantitatea de să- 
mînță necesară (mai exact, 93 
la sută) iar „buletinele roșii“ 
au și început să sosească. In
sistăm asupra calității lucrări
lor și în următoarele zile 
urmărim terminarea parce
lelor pe care se execută a do
ua arătură, pentru ca pămîn- 
tul să aibă timp să se așeze 
pînă la însămînțat.

Interesul manifestat de spe
cialiști pentru bunul mers al 
lucrărilor agricole este con
firmat și în cele mai multe 
din comunele în care am po
posit. Așa, de pildă, tovarășul 
inginer Ion Barna de la coo
perativa agricolă „30 Decem- 
brie“-Vinga a ținut să preci
zeze chiar la începutul
convorbirii :

— Membrii cooperativei noa
stre au tras multe învățăminte 
din experiența dobîndită în 
ceea ce privește cultura griu
lui.
piu, că soiul B 301 a dat nu
mai 1 550 kg 
timp ce Bezostaia a realizat 
aproape 2 200 kg. De aceea, 
consiliul de conducere a hotă- 
rît ca pentru anul viitor să fo
losim soiul Bezostaia. Pro
bele au și fost trimise la la
borator. De asemenea, pentru 
anul 1966 terenul va fi .semă
nat după plante premergătoare 
bune (legume), ceea ce iarăși 
va contribui la obținerea unor 
producții mari.

La Orțișoara, inginerul șef 
al G.A.S., tovarășul Cornel 
Tripa, a venit cu alte amă
nunte care au completat în 
mod firesc tabloul muncilor a- 
gricole despre care ni s-a vor
bit la Vinga.

— Am obținut în acest an o 
medie de 2 322 kg grîu la hec
tar pe o suprafață de 2 060 
hectare. Producția putea fi și 
mai bună, însă anul trecut nu 
s-a efectuat la timp elibera
rea terenului de paie, ceea ce a 
dus la înțîrzierea unor lucrări 
și la o pregătire necorespunză
toare a ogorului pe unele 
sole. Faptul acesta a fost do
vedit de producția obținută : 
pe solele bine pregătite, și deci 
însămînțate în timpul optim, 
am avut 2 600—2 700 kg la 
hectar, iar pe cele neeliberate 
la timp, 1 700 kg. Pentru re
colta viitoare ne-am îngrijit 
ca ogoarele de vară să fie fă
cute imediat după seceriș, ur- 
gentîndu-se eliberarea lor de 
paie ; calitatea arăturilor este 
și ea superioară. In sfîrșit, 
800 de hectare sînt deja fer
tilizate cu superfosfat iar în 
decurs de o săptămînă va fi 
administrat și azotatul.

Stadiul lucrărilor nu este 
însă peste tot același. Unele 
G.A.S.-uri sînt rămase în ur
mă la arături. G.A.S. Vladi- 
mirescu arase pînă la începu
tul lunii doar 1 200 hectare din

Am observat, de exem-

Ia hectar, în

Strungarul Untarci Nicolae de 
la Uzinele „Eiectroputere“- 

GraiOva

VASILE CÄBULEA (Agerpres)
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o mul 
poi 
mai 
își 
sub 
rămînea 
dat ci se îndrepta 
cu toată viteza 
spre pămînt, 

tras de o forță nevăzută 
forța de atracție gravitaționa
lă a pămîntului.

Asemănător, în jurul ori
cărei sarcini electrice (corpu
rile care nu au același nu
măr de electroni și protoni a 
căror identitate o cunoaștem) 
apar forțe nevăzute de atrac
ție, dar și de respingere (de 
atracție cînd sarcinile au 
semne diferite și de respinge
re cînd au același semn), for- 
mînd „cîmpul electric“, una 
din cele mai mari descoperiri 
ale omului. Corpul, zicem că 
are sarcina electrică pozitivă 
cînd numărul protonilor de
pășește pe al electronilor și 
sarcină electrică negativă 
cînd are un surplus de elec
troni. Cu cît sarcina electrică 
este mai mare, cu atît cîmpul 
electric este mai puternic. For
țele (fie de respingere, fie de

primitiv, a- 
chiar și cel 
evoluat, cînd 
tăia craca de 
picioare, nu 

suspen-

a-

atracție) timpului electric sînt 
capabile să producă un lucru 
mecanic, adică să deplaseze un 
anumit corp pe o anumită 
distanță.

Cine determină mărimea 
lucrului mecanic efectuat ?

Pornim tot de la fenomene
le care au loc în natură.

Ca un corp să fie atras de 
către pămînt de o forță „per-, 
ceptibilă“ trebuie să se afle la 
o anumită distanță de el.

Un corp aflat la 5 km dea
supra pămîntului dispune „în 
cădere“ de o putere superi
oară aceluiași corp aflat la nu
mai 1 km. Zicem că cele 
două corpuri sînt la potenți
ale diferite (înălțimi diferite). 
Așa ,se petrec lucrurile și în 
cîmpul electric. Pentru ca o 
sarcină electrică să se depla
seze între două puncte, tre
buie ca între acestea să exis
te o diferență de potențial, o 
..tensiune“. Tensiunea se mă
soară în volți.

Intre o sarcină electri
că pozitivă și alta negativă, 
apare un cîmp electric (prin 
însumarea cîmpurilor de la 
ambele sarcini) și o diferență

de potențial (o tensiune). Co- 
nectîndu-se între cele două 
sarcini, un corp bun conduc
tor de electricitate, atunci 
surplusul de electroni se va 
deplasa la sarcina pozitivă, 
atrași de către surplusul de 
protoni, formînd „curentul 
electric continuu“. Mărimea 
curentului electric, care se 
măsoară în amperi, depinde 
de tensiunea de la capetele 
circuitului și de rezistența pe 
care o opune circuitul (rezis
tența se măsoară în ohmi).

Orice sarcină electrică, în 
deplasarea ei între cele două 
puncte cu potențiale diferite, 
dispune de o „putere“ care 
este cu atît mai mare cu cît 
sarcina este mai mare 
rentul electric) și cu cît 
ferența de potențial este 
mare. Puterea electrică 
măsoară
foarte importantă în tehnică.

(cu- 
di- 

mai 
se

în wați — noțiune

Antenă colectivă
Doriți să conectați la o sin

gură antenă, două sau mai

multe televizoare ? Nimic mai 
simplu. Construiți-vă singuri 
un distribuitor.

Din tablă galvanizată, ala
mă sau aluminiu, avînd gro
simea de 1 mm, executăm pla
ca de bază (1) de forma unui 
pătrat decupat, cu latura de 
100 mm (decuparea are o la
tură de 60 mm și colțurile ca 
în figură). Dintr-o placă de 
pertinax, avînd aceeași gro
sime (1 mm) executăm supor
tul (2) trasat cu linie între
ruptă pe desen, care este tot 
de formă pătrată cu latura de 
64 mm. Suportul (2) se fixea
ză pe placa de bază (1) cu a- 
•jutorul a patru nituri (capse) 
de 3 mm sau cu patru șuru
buri M«. Pentru cele patru 
coliere (3) —• fixate cu șuru
buri Ma care trebuie să îm
brace corect cadrul coaxial ce 
face legătura cu televizorul 
sau cu antena — folosim tablă 
de alamă, aluminiu de 0,5 mm. 
Pe suportul de pertinax se 
montează ca în desen patru re
zistente — prin lipire între 
ele cu ajutorul letconului

care au aceeași valoare, cu
prinsă între 35—40 ohmi. De
senul reprezintă un distribui
tor pentru trei televizoare. 
Dacă dorim să conectăm însă

numai două televizoare atunci 
folosim trei rezistențe a cîte 
25 ohmi fiecare. In acest caz, 
putem executa placa de bază 
și suportul în formă de tri-

cele 2 180 planificate, urmînd 
să termine în întregime ară
turile de vară abia la 25 sep
tembrie. Tovarășul director 
Nicolae Chișiu, a motivat că 
multe din tractoarele gospo
dăriei sînt mobilizate la iri
gări iar altele lucrează încă, 
cu remorci, la eliberarea te
renului. Motivul este, oare
cum plauzibil. Dar, nu s-ar 
mai putea explica întîrzierea 
și prin viteza medie zilnică 
de cca. trei hectare, care este 
fără îndoială sub posibilități ? 
Și nu cumva viteza de lucru 
a fost împiedicată de ritmul 
încetinit de eliberare a supra
fețelor ?

Situații asemănătoare în 
ceea ce privește stadiul ară
turilor de vară există și la 
G.A.S. Pecica (plan : 2 090
hectare; realizat 1 004) sau 
G.A.S. Mașloc (plan : . 2 570 
hectare, realizat 1 280). Către 
aceste unități trebuie acum 
să-și îndrepte grabnic atenția 
Trustul Gostat Arad.

La realizarea integrală 
obiectivelor 
toamnă, o 
portantă a 
retul. Iată cîteva din acțiunile 
inițiate de organizațiile U.T.C. 
în diferite comune.

• La cooperativa agricolă 
Șagu, o mare suprafață de te
ren a fost eliberată datorită 
participării unui mare număr 
de tineri, îndeosebi a fe
telor. Iată și cîteva nu
me : Elena Popa, Lote Rau- 
ner, Saveta Miclăuș. Dintre 
ele, unele se prezentau la 
strîngerea paielor după ce își 
îndeplineau mai întîi îndato
ririle în sectorul zootehnic 
unde lucrează de fapt.

O acțiune asemănătoare a 
fost realizată de organizația 
de bază din sectorul zootehnic 
din Nădlac.

• In cadrul S.M.T. Aradul 
Nou și Orțișoara, majoritatea 
mecanizatorilor din schimbul

au format-o tinerii. In- 
ei, amintim pe Vasile

campaniei 
contribuție 

adus-o și

a 
de 

im- 
tine-

II 
tre
Neaga din brigada a IlI-a (A- 
radul Nou) care ziua lucra pe 
tocătoare la însilozat iar noap
tea, cîteva ore, pe tractor, sau 
pe Nicolae Nicodim și Anton 
Balner din brigada a Vil-a. 
De la S.M.T. Orțișoara am cu
les alte exemple care concre
tizau aceeași grijă față de 
ritmul și calitatea lucrărilor : 
Gheorghe Păun și Ștefan Hăl- 
măgeanu, din brigada a IX-a, 
Iosif Dedin și Alexandru Șzi- 
lagy, nou veniți la brigada a 
Xl-a și alții.

D. MATALĂ

In fata noii clădiri a hotelu
lui din Brașov

Foto : AGERPRES

unghi echilateral. Se observă 
că de fiecare dată rămîne' o 
rezistență liberă la care se 
leagă cablul coborîtor al an
tenei.

Din motive estetice, monta
jul poate fi protejat cu un ca
pac din material plastic ce se 
fixează pe placa de bază.

★

• Cîmpul electric se stabi
lește aproape instantaneu, 
viteza lui fiind egală cu vite
za luminii, de 300 000 km/sec.

• Curentul electric se stabi
lește ca și cîmpul, instanta
neu, cu toate că electronii cir
culă aproape cu viteza... mel
cului, abia cu 10 m/oră.

• Un televizor are mai mult 
de 500 lipituri, foarte impor
tante pentru buna lui func
ționare. înainte se executau 
individual. Acum, circuitele 
imprimate permit executarea 
simultană a unui număr mult 
mai mare de lipituri și, mai 
important, elimină un număr 
însemnat dintre ele.

ing. GH. ZAMFIR



VIETNAMUL DE SUD. — 
Pușcași marini americani 
au întreprins recent o nouă 
„operație de curățire“. In 
fotografie: aspect de la o a- 

semenea „operație

Lucrările Congresului mondial Ostilitățile indo-pakistaneze
pentru lichidarea analfabetismului

Mesajul adresat de tovarășul Chivu Stoica

TEHERAN 10 (Agerpres). — 
La Teheran își continuă lucră
rile Congresul mondial al miniș
trilor educației pentru lichida
rea analfabetismului, la care par
ticipă delegați din 87 de state, 
reprezentanți ai O.N.U. și ai unor 
organizații specializate.

Luînd cuvîntul în cadrul lu
crărilor, conducătorul delegației 
țării noastre, acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, a citit 
mesajul adresat participanților la 
Congres de președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Cliivu Stoica, 
în care se spune :

„în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, am onoarea să 
transmit un călduros salut Con
gresului mondial al miniștrilor 
educației pentru lichidarea anal
fabetismului, organizat sub aus
piciile U.N.E.S.C.O. și ca urmare 
a inițiativei Majestății Sale Im
periale Șahinșahul Iranului, Mo- 
hammed Reza Pahlevi.

Doresc să-i asigur pe toți parti-

cipanții de profunda simpatie 
față de ideea nobilă care a in
spirat acest Congres menit să 
dezbată problema lichidării ne- 
științei de carte în lume și a căi
lor prin care să poată fi înde
plinită această sarcină umanitară.

Poporul român a cunoscut din 
proprie experiență efectele bine
făcătoare ale lichidării analfabe
tismului în opera de transformări 
profunde prin care a trecut țara 
noastră în toate domeniile vieții 
economice, politice, sociale și cul
turale. Republica Socialistă Ro
mânia înțelege să-și aducă în 
mod constant contribuția sa la 
eforturile care se depun astăzi în 
lume pentru găsirea celor mai 
eficiente forme de lichidare a a- 
nalfabetismului în focul promo
vării progresului economic și so
cial al tuturor popoarelor, al u- 
nei mai bune cunoașteri și înțe
legeri reciproce, ca mijloc de 
consolidare a păcii.

Urez Congresului succes deplin 
în realizarea telului nobil pe care 
și l-a propus“.

continuă cu intensitate

Republica Dominicană: Wessin
a fost expulzat din țară

SRINAGHAR 10 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile de 
presă, surse oficiale indiene și 
pakistaneze au declarat că în 
cursul zilei de vineri au conti
nuat să se desfășoare lupte grele 
pe fronturile unde sînt angajate 
trupele celor două părți în con
flict.

Ministrul apărării al Indiei, 
Chavan, a spus vineri în parla
ment că trupele pakistaneze au 
lansat un puternic contraatac cu 
care blindate pe frontul Lahore, 
ceea ce a determinat o retragere 
a trupelor indiene. Lupte grele 
continuă să se desfășoare la 
nord de Jammu, a adăugat Cha
van, precizînd că în punctul Dara 
Baba Nanak, trupele pakistaneze 
au aruncat în aer un pod pentru 
a stăvili înaintarea indienilor. A- 
genția Reuter relatează că am
bele părți au avut pierderi grele 
în oameni și armament. Se mai 
anunță că avioane indiene au 
bombardat joi seara baza militară 
pakistaneză de la Sargodha, la 
150 kilometri nord-vest de La
hore. Totodată, un purtător de 
cuvînt al guvernului indian a de
clarat că joi seara avioane paki
staneze au încercat în repetate 
rînduri să bombardeze orașul 
Delhi, dar n-au ajuns la țintă.

Vineri dimineața în orașul Ca- 
raci s-a dat o alarmă aeriană care 
a durat 90 de minute, dar for
mația de avioane de bombarda
ment indiene nu a reușit să a- 
jungă deasupra orașului. Sursele 
oficiale pakistaneze citate de a- 
genția France Presse, confirmă

faptul că ostilitățile au crescut în 
intensitate. Postul de radio Ca- 
raci a anunțat că ofensiva indi
ană a fost oprită pe toate fron
turile si că bombardiere pakista
neze au sprijinit contraatacul în
treprins joi seara împotriva tru
pelor indiene bombardînd bazele 
militare Halwara, Pathankot. 
Jumngar, precum și alte localități 
din nord-estul Indiei. Un purtă
tor de cuvînt al Pakistanului a 
declarat că trupele pakistaneze au 
cucerit o serie de poziții de pe 
frontiera cu India și înaintează 
spre Amristar.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, aflat la Rawalpindi, a 
avut vineri o nouă întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului, Zulficar Aii Bhutto, 
încercînd să găsească soluții pen
tru aplanarea conflictului indo- 
pakistanez. U Thant va pleca, 
sîmbătă la Delhi, pentru a con
feri cu autoritățile indiene în a- 
ceeași problemă.

Evoluția crizei politice
de la Atena

• ÎNTREVEDERILE LUI TSIRIMOKOS • DIN NOU
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e unul din aero
porturile militare 
din împrejurimi
le Saigonului a 
aterizat recent, 
în plină noapte, 
un avion cuadri- 
motor al forțelor 
aeriene ale 

un militar sud-viet- 
avut dreptul să se 
aparat, care a fost

a fost marcată la Santo Domingo deZiua de joi
mai multe întrevederi între președintele guvernu
lui provizoriu, Hectar Garda Godoy, și principalii 
lideri militari. în afară de șefii armatei și poliției, 
la aceste întrevederi au mai participat și repre
zentanții O.S.A. și ai forțelor interamericane sta
ționate la Santo Domingo.

„FORMULA STEPHANOPOULOS" ?

Confruntare
electorală

în Norvegia
ampania electo
rală din Norve
gia, caracteriza
tă ca fiind cea 
mai intensă din 
ultimii 30 de 
ani, se apropie 
de sfîrșit. Parti
dele și-au pre

zentat platformele politice, s-au 
propuneri de candidați. Cu 

timp înaintea alegerilor 
se vor ține în zilele de 12 
septembrie) se încheie tur- 
electorale, se urmăresc cu

c

Vizita lui Cyrankiewicz 
în Franța

Agenția France Presse a cali
ficat, potrivit unor declarații fă
cute de personalități oficiale, că 
aceste reuniuni au fost „vitale 
pentru reîntoarcerea țării la o 
situație normală“.

In timpul acestor consfătuiri 
secrete, mai multe elicoptere ale 
forțelor interamericane s-au de
plasat în repetate rînduri la baza 
de la San Isidro, unde se află 
centrul de comandă al forțelor 
militare de sub conducerea gene
ralului Elias Wessin. In cele din 
urmă s-a anunțat că generalul 
Wessin a fost forțat, sub escortă, 
să părăsească țara cu un avion 
militar. Sprijinitorii lui, rămași 
la Sau Isidro, pretind că el a

fost arestat. Potrivit unor păreri, 
se crede că el a plecat în Porto 
Rico. Agențiile de presă consi
deră că prin înlăturarea lui Wes
sin, exponentul aripei de dreap
ta în viața politică dominicană, 
care în 1953 a condus lovitura de 
stat împotriva președintelui Juan 
Bosch, s-a înlăturat un obstacol 
important întîmpinat de guvern 
în acțiunea sa de 
situația din țară.

După expulzarea 
președintele Heclor
doy a anunțat la radio și televi
ziune confirmarea lui Francisco 
Ulcera Caminero în postul de 
ministru al forțelor armate.

a normaliza

lui Wessin, 
Garda Go-

PARIS 10 (Agerpres). — Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone, care întreprinde o vizită o- 
ficială în Franța la invitația gu
vernului francez, a fost primit 
la 10 septembrie de președintele 
de Gaulle.

în aceeași zi, la Paris au în
ceput convorbiri între ministrul 
de externe francez Couve de 
Murville și adjunctul ministrului 
de externe polonez, Marian Nasz- 
kowski, care au trecut în revistă 
situația internațională, în special 
problemele europene și cele re
feritoare la relațiile franco-po- 
lone.

Au fost purtate discuții de 
către miniștri de resort în dome
niul relațiilor economice dintre 
cele două țări.

Primul ministru interimar al Greciei, Elias Tsiri- 
mokos, a fost primit vineri dimineața de regele 
Constantin. Tsirimokos l-a informat pe rege despre 
ultimele contacte pe care le-a avut cu liderii unor 
partide printre care Caneilopoulos (Uniunea națio- 
nal-radicală E.R.E.) și Markezinis, (Partidul progre
sist), în legătură cu posibilitățile de reglementare 
a actualei crize politice care durează de 56 de zile.

După cum se știe, joi noap
tea Tsirimokos și-a exprimat 
optimismul față de posibilita
tea formării unui guvern 
„viabil“. După întrevederea 
sa cu regele, Tsirimokos a de
clarat ziariștilor că este posi
bil ca regele să primească se
parat pe liderii partidelor po
litice.

Pe de altă parte, între șefii 
partidelor și deputății dreptei 
are loc în prezent un intens 
schimb de vederi. Se consi
deră, astfel, că o mare impor
tanță a avut-o întrevederea 
de vineri după-amiază dintre 
liderul E.R.E., Caneilopoulos, 
și fostul prim-ministru ad
junct în guvernul Papandreu,

Stephanopoulos. Liderul Par
tidului progresist, Markezinis, 
continuă să-și susțină punctul 
său de vedere, cerînd crearea 
unui guvern 
ruia i se opune 
ță liderul E.R.E.

Observatorii 
Atena consideră 
cîștige teren ideea alcătuirii 
unui 
lui 
s-a pronunțat în favoarea u- 
nui 
miniștri din partidul E.R.E., 
partidul progresist, din grupul 
dizidenților ai Uniunii de cen
tru și orice alți deputați care 
l-ar părăsi pe Papandreu.

de coaliție, ca
di vehemen-

politici din 
că pare să

guvern sub conducerea 
Stephanopoulos. Acesta

cabinet care ar include

S.U.A.
namez nu a 
apropie de 
înconjurat de membri ai poliției 
militare nord-americane. Din a- 
vion a coborît un grup de civili 
care, în cea mai mare grabă, s-a 
îndreptat spre mai multe auto
mobile ale ambasadei S.U.A. A 
doua zi, în cercurile politice din 
capitala sud-vietnameză s-a a- 
flat că a sosit generalul Edward 
Lansdale, însoțit de o echipă de 
„experți“ americani, 
acestei echipe — 
„New York Herald 
este de a dezvolta 
pentru a închide 
spărtură din toate 
în Vietnamul de sud, prăpastia 

i neîncetat între 
popor și guvernul de la Saigon“.

~........ Casei
s că

rora acționează nemijlo
cit echipa de „experți“ 
americani, s-au gîndit 
îndelung asupra alege
rii ce trebuia făcută 

t această misiune. 
Importanța ei este con-

Peste 800 de ziariști s-au reunit în ma
rea sală de recepție a Palatului Elysée 
pentru a asista la conferința de presă a 
președintelui de Gaulle.

Turul de orizont a fost complet — de 
la marile probleme ale actualității inter
naționale și pînă la chestiuni privind po
litica internă a Franței.litica internă

D esigur, în cadrul li
mitat al acestor 
rînduri, este dificil 
de făcut o analiză 
mai amplă a pozi
țiilor susținute de 
președintele Fran
ței. Se poate însă 
spune, în mod cert,

că din examinarea textului reiese 
că generalul de Gaulle a prezen
tat un bilanț al guvernării sale 
de pînă acum, schițînd în linii 
mari și perspectivele. întrebarea 
care și-au pus-o imediat observa
torii politici parizieni a fost dacă 
discursul reprezintă un manifest 
electoral pe care președintele 
l-a prezentat francezilor, viitorii 
săi alegători în alegerile prezi
dențiale, sau schița unui program 
destinat celui care îi va urma la 
Palatul Elysée. Căci, generalul 
de Gaulle a evitat cu grijă să 
răspundă la întrebarea dacă se 
va prezenta în alegeri. El a pro
mis că peste două luni își va face 
cunoscută hotărîrea. Așa că s-a 
lăsat cale liberă tuturor supozi
țiilor, această hrană de zi de zi 
a comentatorilor politici.

Dar șă ne sițuăm pe terenul 
mai ferm al faptelor.

Prima, și poate tema cu
mai amplă rezonanță internațio
nală pe care a abordat-o preșe
dintele de Gaulle a fost aparte
nența Franței la Pactul Atlantic, 
în această privință agenția 
FRANCE PRESSE a transmis un

comentariu oficios în care se 
spune „Președintele de Gaulle 
a declarat pentru prima oară în 
mod public că revizuirea Trata
tului Nord-Atlantic trebuie să 
fie înfăptuită cel mai tîrziu pînă 
în 1969. Franța, se afirmă în 
cercuri autorizate, va lua o ini
țiativă în acest sens anul viitor, 
cerînd în special să fie înlătura-

tînd limpede care sînt intențiile 
Franței în ce privește Pactul At
lantic. Că aceste afirmații au 
fost primite fără surpriză la 
Washington, după cum transmi
te John Higtower unul din co
respondenții agenției ASSOCIA
TED PRESS, este un fapt că
reia i se poate da crezare, dat 
fiind că, în linii generale, inten
țiile președintelui de Gaulle erau 
mai de mult cunoscute, dar că 
ele, după cum susține agenția 
U.P.I., nu au neliniștit oficiali
tățile americane este îndoielnic. 
Căci corespondentul A. P. sub
liniază că planurile de reorgani
zare a pozițiilor strategice ale 
N.A.T.O. în Europa occidentală,

linia că președintele de Gaulle 
n-a făcut aproape nimic pentru 
liniștirea partenerilor Franței fie 
a celor din N.A.T.O., fie a ce
lor din Piața comună.

într-adevăr nici în ce priveș
te Piața comună președintele 
Franței nu a fost mai puțin ca
tegoric. Ziarul parizian „LE FI- 
GARO“ arată în această privin
ță : „Nici o dată nu a fost fixată 
pentru o reluare eventuală a ne
gocierilor. Piața comună este și 
va rămîne stopată atîta timp cit 
partenerii noștri nu vor accepta 
o modificare a tratatelor de la 
Roma, care poate să ducă, mai 
tîrziu sau mai devreme, la. sub
stituirea unui sistem federal cu o

cea

După conferința de presă a generalului de Gaulle
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te orice fel de prevederi prevă- 
zîrid o integrare. Căci, se spune 
în aceleași cercuri, integrare în
seamnă subordonare. Deci, Fran
ța dă un preaviz de patru 
ani pentru reorganizarea 
N. A. T. O. și speră că pînă 
atunci tratatul va fi revi
zuit ținînd seama de cererile 
franceze.' Altfel, Franța înțelege 
să se retragă din această orga
nizație fără ca prin aceasta să 
pună în cauză N.A.T.O. Pactul 
Atlantic este astfel pentru prima 
oară denunțat, precizîndu-se ca 
dată limită pentru reorganizarea 
sa anul 1969“. Precizări nete 
care înlătură orice echivoc ară-

în cazul cînd Franța ar părăsi 
această alianță, nu au o prea mare 
valoare. De asemenea, trebuie 
privită cu circumspecție afirmația 
că 14 țări din cele 15 membre 
ale N.A.T.O. nu ar cere și ele o 
reorganizare a Pactului. Este 
deajuns să amintim poziția Nor
vegiei și Danemarcei care au 
formulat în repetate rînduri cri
tici, mai mult sau mai puțin pu
blice, la adresa N.A.T.O. pentru 
a putea aprecia mai exact ra
portul de forțe din cadrul aces
tei alianțe. Așa că este îndrep
tățită remarca, încărcată de tris
tețe, a unui comentator al postu
rilor de radio engleze care sub

atlantice
simplă cooperare interguverna- 
mentală“. în acest sens se acordă 
o atenție specială afirmației fă
cută de președintele de Gaulle că 
este gata să ducă convorbiri cu 
cele cinci țări interesate, ceea ce 
înseamnă de fapt o ocolire a or
ganismelor de la Bruxelles ale 
Pieței comune. In aceste condiții 
nu este de mirare că la sediul 
Comunității Economice din capi
tala Belgiei, declarațiile președin
telui de Gaulle au fost primite 
cu deosebită reținere, după cum 
remarca un corespondent al pos
turilor de radio elvețiene.

Categorice au fost în schimb 
opiniile exprimate la Haga, unde

s-a spus că părerile președinte
lui Franței înseamnă în fapt „un 
adio spus Europei (occidentale) 
integrate“. Mai nuanțată a fost 
poziția Italiei, exprimată printr-o 
notă oficioasă a agenției A.N.S.A. 
în care se arată că eliminarea 
obstacolelor de natură politică 
ar putea deschide calea reluării 
discuțiilor în cadrul Pieței comu
ne. Palatul Famesina (sediul Mi
nisterului de Externe al Italiei) 
are însă o mică scăpare, uitînd 
să indice cum ar putea fi ocoli
te obstacolele politice, cunoscînd 
că în fapt acestea au dus în ulti
mă instanță, la paralizarea ac
tivității Comunității Economice 
Europene. Mai ales că principala 
cerere susținută de generalul de 
Gaulle a fost cea a înlăturării 
prevederii din tratat referitoare 
Ja introducerea de la 1 ianuarie 
1966 a votului majoritar și a ex
cluderii dreptului de veto. Dar, 
remarcă agenția FRANCE PRES
SE, „condițiile pe care le pune 
de Gaulle par greu de acceptat 
de către ceilalți parteneri din 
Piața comună“.

Desigur că toate aceste pro
bleme (ne-am referit doar la 
cele privind alianța atlantică și 
Piața comună), trebuie aprecia
te în actualui complex aî poli
ticii occidentale și, în general, 
al situației internaționale. Diferi
tele teze care se înfruntă în ca
drul discuțiilor dintre partenerii 
atlantici nu trebuie absolutizate, 
ci considerate ca puncte de ple
care pentru discuții ulterioare, 
în orice caz afirmarea publică a 
actualelor opinii ale Parisului „a 
deschis o criză generală în ali
anța atlantică“, după cum scrie 
„NEW YORK TIMES“.
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Isiderată drept „capi
tală" la Washington 
unde, chiar și în ace-

Iste condiții, atît în 
cercurile ziaristice cît și 
în unele cercuri politice,

Ise exprimă serioase îndoieli
pra succesului scontat. După cum 
arată „New York Herald Tri- 

Ibune“ generalul Lansdale a 
fost ales pentru că „are ex
periență“. EJ este conside- 

Irat drept un „veteran“ al acțiu
nilor din culise „evidențiindu-se“, 
pentru prima oară, în cursul 

(războiului dus de guvernul fili- 
pinez, ajutat substanțial de A- 
genția centrală de investigații 

I(C.I.A.) a S.U.A. împotriva parti
zanilor Huk. în treacăt fie spus, 
„succesul" misiunii lui Lansdale 

Iîn Filipine a fost dezmințit în 
ultimele luni, prin reluarea 
lor de către partizanii Huk.

[generalul are și un bogat trecut 
sud-vietnamez. „Lansdale — 
subliniază ziarul newyorkez — 

Ieste un militar care a fost la cu
rent cu toate dedesubturile în 
zilele tulburi ale fostului preșe- I dinte din Saigon, Ngo Dinh
Diem. El era un om de legătură 
pentru misiuni secrete între am- 

Ibasada S.U.A. din Saigon și gu
vernul șubred al lui Diem. „Ni
mic nu se întîmplă la Saigon 

Ifără ca Ed. să nu știe — a de
clarat un cunoscut al său. Știe 
pînă și locurile unde sînt îngro- 

Ipați cei executați în secret“. Toc
mai de aceea el s-a făcut atît de 
urît nu numai de către poporul I sud-vietnamez, dar și de unele
cercuri politice din această țară.

La Washington se știa că tri- 
Smiterea specialistului american 

în „probleme dubioase“ nu va fi 
• prea bine primită de actualii 
* guvernanți sud-vietnamezi. Acea- 
Ista și explică, dealtfel, secretul 

cu care a fost înconjurată sosirea 
generalului Lansdale la Saigon, 

Ica și tăcerea cu care este încon
jurată „activitatea" lui. Faptul 
este explicabil. „Trecutul Iui —■ I subliniază «New York Herald
Tribune» — mai curînd îngrijo-

„Misiunea 
scrie ziarul 

Tribune“ — 
tehnici noi 

cea mai rea 
cele produse

asu-

rează decît bucură noua condu- a 
cere sud-vietnameză în frunte cu I 
Nguyen Cao Ky“.

Toți corespondenții de presă ■ 
din Saigon sînt de acord în a! 
aprecia că misiunea de „experți“ I 
americani are o sarcină mai mult| 
decît ingrată. „Lansdale — scrie 
agenția U.P.I. — va trebui săi 
realizeze ceea ce nu poate facel 
imensa misiune militară a S.U.A.. 
care cheltuiește 350 milioane do-l 
lari pe an pentru a atrage po- i 
porul de partea guvernului sud- ■ 
vietnamez“. Pe lîngă actualul | 
război fățiș dus de S.U.A. împo-l 
triva patrioților și populației paș-. 
.nice sud-vietnameze, el va trebui g 
să poarte un „război din umbră“. | 
Aceasta deoarece, după cum 
scrie „New York Herald Tri-I 
bune“, în ciuda tuturor eforturi-B 
lor întreprinse atît de S.U.A. cît. 
și de guvernul de la Saigon „în-l 
străinarea“ populației rurale fațăS 
de guvern continuă. în provincie, 
nu există nici un semn de iden-1 
tificare cu guvernul central. La | 
aceasta se adaugă miile de vie- | 
time inocente ale escaladării răz-l| 
boiului (de către S.U.A. n.r.) II 
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sricane și g 
suflat încă 11 
e la rezul-lj 

țațele obținute. Dar eșecul eii| 
poate fi întrevăzut din însăși in-11 
tensificarea bombardamentelor a- • B

I 
I 
fl

pentru care sînt făcute vinovate 
Statele Unite“. O situație care, 
potrivit ziarului citat, „îngrijo
rează profund administrația John- 
son“.

Și „experții" au trecut 1 
treabă. Prima acțiune anunțată, 
căreia i se face multă publicita
te, uimește pur și simplu prin 
cinismul ei și prin necunoaște
rea stării de spirit a poporului 
sud-vietnamez. într-o depeșă a 
agenției France Presse, s-a arătat 
astfel că specialiștii americani în 
„războiul din umbră“ au 1 
parașutarea de pachete cu... ju
cării în regiunile ocupate de 
forțele Vietcong. Mai întîi, regi
unile respective vor fi bombarda
te cu napalm, bombe incendiare 
și explozive după care va urma 
bombardamentul cu... jucării. Pa- 
sămi-te, generalul Lansdale con
sideră că în felul acesta, prăpas
tia dintre poporul sud-vietnamez 
și guvernul lui Ky se va putea 
micșora ! întreaga acțiune a pri
mit denumirea de „pacificare ru
rală“. Autoritățile americane 
sud-vietnameze nu au i 
nici o vorbă cu privire la rozul-

supra patrioților sud-vietnamezi, 
cărora, în cele mai dese cazuri, 
le cad victime zeci și sute de fe
mei și copii. Acțiunea de „paci
ficare rurală" s-a dovedit, de 
altfel, încă înainte de a fi început 
un faliment. Oricît de mult s-ar 
strădui echipele de „experți“ a- 
mericani de la Saigon poporul 
sud-vietnamez a arătat, prin ho
tărîrea sa de luptă împotriva tru
pelor intervenționiste nord-ame
ricane și a forțelor generalului 
Ky, că știe prea bine cui trebuie 
să-i acorde încrederea sa.

I. RETEGAN j

făcut 
puțin 
(care 
și 13 
neele 
interes rezultatele ultimelor son
daje. Acestea din urmă indică o 
scădere a popularității partidului 
guvernamental.

După aproape 30 de ani de gu
vernare aproape neîntreruptă, 
Partidul muncitoresc norvegian, 
partid de orientare social-demo- 
crată, este amenințat de înfrînge- 
re. „Nimeni nu mai crede — 
scria într-o corespondență din 
Oslo ziarul „DIE TAT“ — că 
partidul guvernamental va reuși 
să recîștige majoritatea în Stor- 
ting (parlament) cucerită în anul 
1960“. Parlamentul norvegian 
(care a fost dizolvat la 1 iulie) a- 
vea în ultima sa legislatură urmă
toarea compoziție: din cele 150 
de mandate, 74 aparțineau Parti
dului muncitoresc, 74 erau ale 
coaliției formate din patru parti
de (conservator, liberal, agrarian 
și creștin popular). Celelalte două 
mandate aparțineau partidului de 
stînga socialist-popular.

în urmă cu doi ani, Partidul 
muncitoresc a suferit prima sa 
înfrîngere de amploare. Acest 
partid a fost înălturat de la pu
tere de coaliția antiguvernamen
tală, care întîia oară în ultimele 
trei decenii făcuse front comun. 
Cauza principală a eșecului de 
atunci fusese incidentul politic 
cauzat de accidentul de la o 
mină carboniferă din Spitzenber- 
gen, proprietate a statului și în 
care își pierduseră viata 20 de 
oameni. După patru săptămîni, 
guvernul format de liderul con
servatorilor John Lyng a putut fi 
răsturnat ca urmare a votului 
deputaților Partidului muncito
resc și celor doi deputați socia- 
liști-populari.

Cu toate că Partidul muncito
resc 
tunci sondajele de opinie arată 
că el a pierdut mult din popu
laritatea sa.

Care sînt criticile aduse parti
dului guvernamental și ce șanse 
ar avea adversarii acestuia ?

Partidul socialist-popular acu
ză guvernul că duce o politică 
prea dependentă de N.A.T.O., 

ta ceea ce ar aduce prejudicii poli- H ticii independente a Norvegiei. 
H Socialiștii de stînga — după re
fl zultatele unor sondaje — ar pu- H tea obține aproximativ 5 la sută B din totalul voturilor. Acest plus 
® de voturi s-ar putea să nu le a- 
® sigure noi locuri în Storting. Ele 
fl ar proveni însă de la simpatizanții B Partidului guvernamental, provo- 
H cîndu-i acestuia reducerea locu- B rilor în parlament.
fl După aprecierile observatori-
■ lor partidele de dreapta ar putea 
M obține un spor de 3—5 locuri,
■ deși se face rezerva că, conform 
N tradiției, Partidul muncitoresc o-
■ bișnuiește ca în ultimul moment 
| să „renască“.
|j Liderii social-democrați își pun I speranțele în buna organizare a S partidului lor precum și în atitu- B dinea maselor de alegători potriv- 
fl nică față de. ceea ce platforma e- B lectorală social-democrată denu- H mește „primejdiile sociale ale u- 
| nui guvern reacționar“.
H în afara unor probleme de or- 
H din politic, scăderea popularită- 

ții partidului guvernamental este B pusă și pe seama unor dificultăți 
fl apărute în economia norvegiană. 
| Astfel la Oslo se subliniază B faptul că suprataxa britanică a- B supra importurilor și discrimină-
■ rile tarifare ale Pieței comune B sînt un handicap serios pentru 
| capacitatea de export a Norvegiei. B Prețurile în continuă creștere, ca B urmare a unei politici inechitabi- B le în domeniul circulației mone- B tare, indică începutul unei insta-
■ bilități economice — al cărui iz- B vor se află în politica internă. B O.E.C.D. a și recomandat în ulti- B mul timp Norvegiei să-și restrîn- B gă bugetul și să-și suprime sub- 
B vențiile în scopul combaterii fe- B nomenelor de inflație care au de- 
S venit tot mai alarmante.B „Oricare ar fi coloratura noului B guvern — arată „ECONOMIST" B — el va moșteni unele probleme B economice spinoase“.

a revenit la putere, de a-
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BELGIA. — Instituțiile culturale din Bruxelles se pregătesc pentru deschiderea stagiunii 
teatrale. In iotograiie: Teatrul „Royal de Monnaie“ din Bruxelles

PE SCURT
• AGENȚIA China Nouă a- 

nunță că la 9 și 10 septembrie 
nave de război americane au pă
truns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze în regiunile Guan- 
dun și Fuțzian. Purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a fost 
autorizat să adreseze un avertis
ment serios.

Delegația 
cehoslovacă 

în vizită la Minsk
• DELEGAȚIA de partid și 

de stat a R. S. Cehoslovace con
dusă de Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, a vizitat vineri mu
zeul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei din Minsk și a 
depus coroane de flori la Monu
mentul Victoriei. în aceeași zi, 
ea a vizitat Combinatul textil

din Minsk, unde a avut loc un 
miting. A luat cuvîntul Antonin 
Novotny.

• LA TOKIO a avut loc o 
consfătuire consacrată probleme
lor economice la care au partici
pat reprezentanți ai organelor lo
cale ale Ministerului de Finanțe 
al Japoniei și ai cercurilor de a- 
faceri. In rapoartele prezentate 
se arată că politica de reducere 
a producției nu a dus la o îm
bunătățire a situației economice, 
pe piață continuă să se manifeste 
fenomene de stagnare, iar influ
ența depresiunii economice a tre
cut în sfera consumului.

• COMITETUL special O.N.U. 
pentru examinarea problemei a- 
plicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale s-a întrunit 
joi seara pentru a dezbate situația 
din coloniile engleze Basutoland, 
Bechuanalan și Swaziland.

• IN ECUADOR ia amploare 
mișcarea pentru restabilirea orcli- 
nei constituționale. Tratativele 
dintre junta militară și o parte a 
liderilor politici de opoziție, ini
țiate în urmă cu citeva săptămîni,

nu au. dus pînă în prezent la nici 
un rezultat. După cum a anunțat mi
nistrul Rafael Garcia Velasco, auto
ritățile ecuadoriene consideră că 
,,nu trebuie să se manifeste nici o 
grabă" în această privință din mo
ment ce junta studiază condițiile în 
care ar putea preda puterea 
unui președinte ales. în cercu
rile de opoziție se cere ca 
junta să predea puterea unui 
președinte provizoriu cel tîr
ziu la 9 octombrie,

Prima etapă a vizitei 
lui Saragat

• PREȘEDINTELE Italiei, 
Giuseppe Saragat, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe. Amin- 
tore Fanfani, a sosit vineri în 
capitala Braziliei. în timpul celor 
trei zile cît va dura vizita sa o- 
ficială în Brazilia, Saragat se va 
întîlni cu Castello Branco și cu 
alte oficialități braziliene. Bra
zilia este prima etapă a vizitei 
pe care Saragat o face în mai 
multe țări latino-americane. A- 
genția France Presse relevă că 
scopul principal al vizitei lui Sa
ragat este întărirea relațiilor cul
turale șl intensificarea schimbu

rilor comerciale ale Italiei cu ță
rile de pe continentul latino-ame- 
rican.

Prezențe românești
• VINERI, la tîrgul interna

țional de la Salonic, s-a sărbăto
rit ziua pavilionului Republicii 
Socialiste România. Cu această 
ocazie, ambasadorul român la A- 
tena, Mircea Bălănescu, însoțit 
de șeful Agenției economice, Gri- 
gore Logofățu, au făcut o vizită 
prefectului regiunii 'SaloMc, 
Kournavos, primarul orașului Tsi- 
ros și la direcția tîrgului inter
național'.

Pavilionul țării noastre continuă 
să fie vizitat de mii de persoane. 
Presa locală și ateniană publică 
articole elogioase despre expo
natele românești. Ziarul „Elleni- 
kos Vorras“ relevă că varietatea 
mărfurilor românești se bucură 
de aprecierea consumatorilor. 
Ziarul subliniază, de asemenea, 
posibilitățile crescînde de export 
ale României datorită dezvoltării 
sale economice. Multe dintre a- 
ceste produse — este de părere 
ziarul — pot găsi desfacere pe 
piața greacă.

• LA CONCURSUL Inter
național de compoziție pentru 
cvartete de coarde de la Liège, 
premiul întîi a fost acordat 
compozitorului român Wilhem 
Berger pentru compoziția 
„Epos“.

Premiul a fost înmînat în 
prezența lui Pierre Harmel, 
prim-ministru al Belgiei și a 
primarului orașului Liège, 
Maurice Destenay.

La 9 septembrie compozito
rul român a fost primit de 
regina Elisabeta a Belgiei.

• AGENȚIA C.T.K. anunță 
că la 9 septembrie a sosit la 
Praga Quido Carlo, directorul 
Băncii Naționale italiene 
„Banca d’Italia“, la invitația 
lui Otakar Pohl, directorul 
general al Băncii de Stat a 
R. S. Cehoslovace.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii“. Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafio „Casa Scînteii".


