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Turnătoria — locul I
pe fluxul tehnologic

ouă momente 
trebuie neapă
rat redate din 
adunarea de 
dezbatere a sar
cinilor de plan 
cu cadrele de 
conducere de la 
Uzina „Timpuri 

noi".
Primul: toți cei prezent', ln- 

ce pi nd cu. tovarășul director și 
terminind cu ultimul maistru, 
nu așternut in carnetele lor 
două cifre : 10,9 la sută și 17,5 
la sută. Ce reprezintă ele ? 
Sporurile cu care cresc sarci
nile de plan ale uzinei — la 
producția globală și marfă — 
in primul plan anual al cincina
lului. In dreptul lor s-au făcut, 
imediat după notare, tot felul de 
calcule. Rezultatul acestora a 
tost exprimat (au luat cuvîntul 
peste 20 de maiștri și ingi
neri) printr-un numitor comun: 
„sarcinile anului viitor sint pe 
deplin realizabile“.

Al doilea: n-a fost partici
pant lă dezbatere care să nu fi 
remarcat rolul deosebit de im
portant ce-i revine turnătoriei 
in îndeplinirea acestor sarcini. 
„Avem nevoie de un decalaj
cit mai mare — spuneau repre
zentanții secțiilor de uzinaj și 
montaj. Turnătoria trebuie să 
fie motorul ritmicității. Si totul 
va merge bine dacă turnătoria 
va atinge un ritm bun de la 
Început".

Am vizitat turnătoria acum 
două zile. întreaga activitate se 
desfășoară sub semnul acestor 
deziderate. „Pentru noi, — ară
ta inginerul Stan Costache, șe
ful sectorului — viitorul Începe 
astăzi. Nu-i o simplă figură de 
stil. Eforturile noastre sint În
dreptate in prezent spre Înde
plinirea sarcinilor de plan anu
ale piuă la 15 octombrie. De la 
această dată vom pregăti și 
lansa în fabricație comenzile 
pentru trimestrul I 1966. Aceas
ta trebuie să fie, și va fi cu si
guranță — baza ritmicității".

Șefului sectorului turnătorie, 
un inginer tinăr, nu-i place să 
se lanseze In discuții teoretice. 
Pentru fiecare cuvînt are ar
gumente. în prezent, turnătoria 
are un avans fată de planul ca
lendaristic de 45 de zile. („Am 
fi putut sta și mai bine — și 
fruntea inginerului Costache se 

Încrețește. Planificarea a lan
sat Insă ultimele comenzi „la 
zi", In loc de 2-3 luni cum e 
normal. Știu, planificarea aduce 
motivări. Mie nu-mi trebuie 
motivări. Planul are o discipli
nă pentru tofi").

Decalajul — șl acest lucru 
este apreciat in toată uzina — 
s-a realizat și se realizează in 
condițiile creșterii continue a 
calității pieselor turnate. Pro
centul de rebut a fost redus 
fafă de anul trecut — Ia fontă 
cu 8 Ia sută, iar la neferoase 
cu 11,5 la sută. Rezultatul Îm
bunătățirii calității se reflectă 
și in reducerea prețului de cost 
al pieselor turnate. Turnătoria 
a realizat economii suplimen
tare la prețul de cost, pe'8 luni, 
in valoare de 1320 000 lei.

Sursa principală de calitate 
și de economii este noua metodă 
elaborată de inginerii Stroe Io- 
nescu și Stan Costache. Un vo
lum mare de piese ce se toarnă 
aici (5-6 tone pe zi) trebuie să 
aibă caracteristici mecanice su
perioare — o rezistentă de ru
pere ridicată. Capacitatea cup
torului electric (500 kg pe șar
jă) nu putea asigura sub nici o 
formă această cantitate. Ce era 
de făcut ? Răspunsul l-au dat 
cei doi ingineri. Un răspuns 
care n-a ocolit tratatele de spe
cialitate, n-a ocolit zecile de 
experimentări, și care, in final, 
a pus bazele unei metode noi :

Lucrările agricole 
de toamnă

• In legiunea DO- 
BROGEA a început 
recoltatul porumbului 
pentru boabe și al ce
lorlalte culturi de 
toamnă. Gospodăriile 
de stat și cooperati
vele agricole au cu
les în cîteva zile po
rumbul de pe 2 500 
ha și au recoltat 
floarea-soarelui de pe 
mai mult de 6 000 ha. 
Aceste culturi au fost 
strinse de pe supra- 

fcțe mai mari în coo
perativele agricole 
din raioanele Adam
clisi, Macin și Hîr- 
șova.

Culturile se recol
tează cu prioritate de 
pe terenurile ce vor 
fi însămînțate cu 
grîu.

Au fost însămînța- 
te pînă acum mai 
mult de 5 000 ha. 
Primele suprafețe au

modificarea fontelor ca oțel li
chid.

Autorul unei alte inifiative 
in domeniul calității, la fel de 
valoroase, este tînărul Ilie Da
vid. El este conducătorul unei 
brigăzi de turnare la crud. Ini
țiativa lui s-ar putea intitula 
„judecata produsului". Despre 
ce este vorba ? Brigada toarnă 
zilnic citeva tone de piese. „în- 
tr-o vreme — povestește David 
— odată cu turnarea, consideram 
munca noastră Încheiată. Ctnd 
aveam respingeri de la contro
lul tehnic sau de la prelucrări 
nu ne venea să credem că noi 
am produs piese cu asemenea 
defecte. Am hotărit atunci să 
formăm o comisie in cadrul 
brigăzii care să analizeze după 
fiecare turnare calitatea piese
lor. Acum, piesele care nu co
respund nu mai iau drumul fa
bricației. Defectele sint anali
zate in cadrul brigăzii șl, in fe
lul acesta, ridicăm noi înșine 
ștacheta exigentei".

La discuția noastră asistă 
și Petre Nemeth, membru în 
comitetul U.T.C. pe secție, și el 
șef de brigadă. Tovarășul Ne
meth precizează :

— Inițiativa lui David este 
toarte bună. Am aplicat-o și în 
cadrul brigăzii mele. Băieții lu
crează acum cu mult mai mul-

C. PRIESCU
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fost. însămînțate cu 
grîu în cooperativele 
agricole din comu
nele Cobadin, Me- 
reni, Ciobanu, Hîrșo- 
va, Gălbiori și Vul
turii.

Griul se va cultiva 
în Dobrogea pe 
300 000 ha. Mai mult 
de 90 la sută din a- 
ceastă suprafață a 
fost arată, iar peste 
50 la sută fertilizată.

La uzina 

de mașini unelte 

dm Sofia
SOFIA 17 (Agerpres). — Tri

mișii noștri speciali transmit r
Delegația da partid ți guver

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

Și aici, ca și în toate celelalte 
vizite făcute de delegația noastră 
în orașele și satele Bulgariei ve
cine și prietene, delegației româ
ne i s-a făcut o primire caldă, 
prietenească.

La intrarea în uzină, oaspeții 
români au fost întâmpinați de Vla- 
dimir Videnov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B., Peniu Kirațov, prim-vice- 
președinte al Comitetului pentru 
construcțiile de mașini, ing. Eli 
Lorer, directorul general i. uzi
nei, Ivan Tomov, secretarul co
mitetului de partid al uzinei, de 
numeroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Aceștia au făcut mem
brilor delegației o călduroasă pri
mire, au ovaționat pentru prietenia 
trainică dintre popoarele și par
tidele celor două țări vecine și 
prietene.

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

în sala de consiliu, ing. Eli 
Lorer, directorul uzinei, a făcut 
o scurtă prezentare a dezvoltării 
acestei noi întreprinderi a indus
triei constructoare de mașini a 
Bulgariei socialiste.

Membrii delegației, însoțiți de 
cadre din conducerea uzinei, au 
vizitat apoi secțiile de prelucrare 
mecanică, asamblarea și montarea 
strungurilor. In secțiile vizitate se. 
puteau vedea stegulețe românești 
și bulgare, pancarde cu urări de 
bun venit și saluturi în cinstea 
partidului și poporului român. 
Peste tot muncitorii și tehnicie
nii au primit cu aplauze însufle
țite pe oaspeții români. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți mem
bri ai delegației au discutat cu 
muncitorii și cadrele tehnice des
pre unele faze ale procesului de 
producție.

In marea hală a secției de mon
taj a uzinei constructoare de ma
șini unelte a avut loc un miting. 
Secretarul comitetului de partid 
al Uzinei, Ivan Tomov, a adresat 
un cald salut delegației noastre în 
numele comuniștilor, al întregului 
colectiv al uzinei.

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

Pentru noi, România frățească 
nu este numai o simplă țară ve
cină, ci și un bun prieten. In
tr-o colaborare frățească, popoa
rele noastre pășesc pe același 
drum comun al socialismului și 
comunismului.

în continuare, directorul gene
ral al uzinei a înfățișat oaspeților 
succesele constructorilor de ma
șini din Sofia. Uzina noastră, a 
spus el, este încă tînără, dar nu
mele ei se pronunță cu stimă, nu 
numai în uzine din țară. Marca 
uzinei este cunoscută deja în 
multe țări.

(Continuare în pag. a Il-a)

Vizita in R. Bulgaria a delegației
de partid și guvernamentale

a Republicii Socialiste România

în timpul semnării Comunicatului cu privite la vizita oficială făcută in Republica Populară Bulgaria de către delegația de 
partid șl guvernamentală a Republicii Socialiste România

TeMotot B.TJL.—AGERPRES

Semnarea Comunicatului comun
La 17 septembrie, Ia Palatul Lozeneț din Sofia a avut loc so

lemnitatea semnării Comunicatului cu privire la vizita oficială 
făcută în Republica Populară Bulgaria de către delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România.

Comunicatul a fost semnat din partea română de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, iar din partea bulgară de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia.

La semnare au fost de față tovarășii Alexandru Birlădeanu. 
membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșcdinte al Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Draghici, membru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., Ioan Beldean,

ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Popu
lară Bulgaria.

Din partea bulgară au asistat tovarășii Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, Encio Staikov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Boris Velcev, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de miniștri, Pencio Kuba- 
dinski, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Lîcezar Avramov, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, ministru, Ivan Prîmov, secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, Ivan Bașev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul afacerilor externe, Ii an Budinov, ministrul 
comerțului exterior, Mincio Mlnccv, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, secretarul Prezidiului Adunării Populare a R.P. Bulga
ria, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

Miting consacrat prieteniei

romàno - bulgare
în sala sporturilor „Univer

siada“ din Sofia a avut loc 
vineri după-amiază un mare 
miting al prieteniei romàno
bulgare organizat de Comite
tul orășenesc Sofia al P.C. Bul
gar, Sfatul Popular orășenesc 
și Comitetul orășenesc din So
fia al Frontului Patriei. In 
marea sală se aflau reprezen
tanți ai populației Capitalei 
Bulgariei — muncitori din 
marile întreprinderi, oameni 
de artă, știință și cultură, 
funcționari, activiști de partid 
și de stat, studenți, ofițeri su
periori ai armatei populare. 
Scena era dominată de portre
tele tovarășilor Nicolae Ceau
șescu și Todor Jivkov, de 
drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria. 
Pe o pancardă era înscrisă 
urarea : „Trăiască prietenia 
frățească dintre popoarele bul
gar și român“.

Participanții la miting au 
primit cu îndelungi aplauze 
și urale apariția în prezidiu a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Birlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Virgil Trofin, Ioan 
Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Sofia, a tovarășilor Todor Jiv
kov, Gheorghi Traikov, Jivko 
Jivkov, Ivan Mihailov, Boris 
Velcev, Encio Staikov, Pencio 
Kubadinski, Lîcezar Avramov, 
Ivan Prîmov, Ivan Bașev, 

Gheorghi Bogdanov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Mitingul prieteniei româno- 
buigare a fost deschis de Vla
dimir Videnov, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Sofia 
al P.C. Bulgar.

în numele muncitorilor din 
Sofia, delegația de partid și 
guvernamentală română a 
fost salutată în mod călduros 
de muncitorul Ghenko Ghen- 
kov, de la Fabrica de încălță
minte „9 septembrie“.

Sint bucuros că am avut 
fericirea să vă salut în modul 
cel mai cordial în numele 
muncitorilor din Sofia, a spus 
el. Ca popoare vecine, bulga
rii și românii trăiesc de mult 
în pace, prietenie și înțelegere 
reciprocă. Nu am uitat și nu 
vom uita niciodată ajutorul pe 
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Cuvîntarile rostite de tovarășii

TODOR JIVKOV
și

NICOLAE CEAUȘESCU

care ni l-a acordat poporul 
romîn în anii grei de luptă îm
potriva robiei otomane.

Noi, muncitorii din Sofia, 
la fel ca și toți oamenii mun
cii din Bulgaria, nutrim sen
timentele cele mai cordiale 
față de poporul frate român, 
față de Partidul Comunist 
Român.

Vorbitorul a subliniat că 
poporul bulgar este bucuros 
de marile realizări repurtate 
de oamenii muncii din Româ
nia Socialistă, sub conduce
rea partidului comunist, în 
construirea socialismului.

Dragi tovarăși, a spus în în
cheiere vorbitorul, transmi
teți oamenilor muncii din 
București, întregului popor 
frate român, salutul nostru 
tovărășesc și urări de noi 

succese, și mai mari, în con
struirea socialismului și co
munismului.

Oaspeții au fost salutați a- 
poi de Liliana Zdravceva, șef 
de echipă în gospodăria agri
colă cooperativă de muncă 
„Vasil Kolarov“ din satul 
Mramor. Noi, oamenii muncii 
de la sate, a spus ea, sintem 
bucuroși să vă salutăm din 
toată inima în țara noastră. 
Vă rugăm să transmiteți sa
lutul nostru cald și sincer 
fraților noștri români — coo
peratori și mecanizatori, în
tregului popor român. Ur
mărim cu interes succesele 
agriculturii din România fră
țească și sintem bucuroși de 
realizările dv. Dorim să lăr
gim și mai mult relațiile de 
prietenie dintre cooperatorii 
bulgari și români. Ne dăm bi
ne seama că astăzi, mai mult 
ca oricînd, este necesar să 
fim strînși într-o unitate de 
granit în lunta centru pace și 
socialism, să pășim umăr la 
umăr în lupta împotriva im
perialismului și a ațîțătorilor 
la război. Pacea este fericirea 
noastră. Satele și orașele noas
tre înfloritoare, casele și uzi
nele noastre noi, copiii noștri 
dragi au nevoie de pace pe 
întregul glob.

în numele oamenilor de 
știință și cultură a luat cuvîn-

(Continuare în pag. a Il-a)

Al doilea concurs de admitere 
in învățămintul superior

Ministerul Învățământului face cunoscut că în ziua de 23 septem
brie a.c. se organizează un al doilea concurs de admitere în învăță- 
mîntul superior, cursuri de zi și serale, la următoarele institute și 
facultăți

Cursuri de zi

Universitatea din București, 
facultatea de matematică-me- 
canică; Universitatea „Babeș- 
Bolyai“ din Cluj, facultatea de 
filologie (secții de limbi străine) ; 
la Universitatea „Al. I. Cuza" 
din Iași, facultatea de filologie 
(secții de limbi străine) ; Univer
sitatea din Timișoara, facultatea 
de filologie (secția de limbi străi
ne) ; Institutul pedagogic de 3 
ani din Baia Mare, facultățile de 
filologie și matematică ; Institu
tul pedagogic de 3 ani din Cluj, 
facultatea de fizică-chimie ; Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
Constanța, facultățile de mate

matică și de fizică-chimie; In
stitutul pedagogic de 3 ani din 
Galați, facultățile de matematică 
și fizică-chimie ; Institutul peda
gogic de 3 ani din Iași, facul
tatea dp matematică ; Institutul 
pedagogic de 3 ani din Oradea, 
facultățile de matematică și de 
educație fizică ; Institutul peda
gogic de 3 ani din Pitești, fa
cultatea de matematică; Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
Suceava, facultatea de matema
tică ; Institutul pedagogic de 3 
ani din Tîrgu-Mureș, facultățile 
de matematică și fizică-chimie; 
Institutul de artă teatrală și cine
matografică București, facultatea 
de teatru, secția de artă drama

tică—băieți; Institutul politehnic 
din Timișoara, facultățile de me
canică, mecanică agricolă și con
strucții ; Institutul politehnic Iași, 
facultatea de hidrotehnică ; Insti
tutul de construcții București, 
toate facultățile ; Institutul agro
nomic din Iași — facultatea de 
agricultură ; Institutul de științe 
economice București, toate fa
cultățile ; Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu“ București, faculta
tea de instrumente și canto și fa
cultatea de compoziție, dirijat și 
pedagogie ; Conservatorul, „Geor- 
ge Enescu“ din Iași, facultatea 
de instrumente și canto și facul
tatea de compoziție, dirijat și 
pedagogie.

Cursuri serale

Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ București, facul
tățile de electrotehnică, mecani

că, tehnologia construcției de ma
șini, metalurgie, transporturi; 
institutul politehnic Timișoara, 
facultățile de electrotehnică, me
canică, construcții ; Institutul po
litehnic Iași, facultatea de chi
mie industrială ; Institutul poli
tehnic Cluj, facultatea de meca
nică ; Institutul de construcții 
București, facultățile de construc
ții și instalații pentru construcții; 
Institutul de mine Petroșeni, fa
cultatea de mine.

înscrierile se primesc pînă în 
ziua de 22 septembrie, ora 14. 
Candidații pentru cursurile se
rale vor prezenta adeverința de 
la locul de muncă, din care să 
rezulte specialitatea și funcția în 
care lucrează.

Informații detaliate asupra nu
mărului de locuri, pe facultăți și 
secții, precum și orice alte lămu
riri se obțin de la secretariatele 
facultăților respective.

Uzinele chimico-metalurgice din Copșa Mică — vedere exterioară.
Foto : AGERPRES



MITING CONSACRAT PRIETENIEI ROMÀNO-BULGARE
(Urmare din pag. I) 

tul Nikolai Todorov, directo
rul Institutului de balcanisti
că al Academiei bulgare de 
științe, care a spus, printre 
altele : oamenii noștri de știin
ță și cultură întîmpină vizita 
dv. în țara noastră cu o bucu
rie sinceră, fiind încredințați 
că prietenia noastră frățească, 
că relațiile noastre științifice 
și culturale se vor întări și 
dezvolta din ce în ce mai mult.

Colaborarea științifică și 
culturală între cele două 
popoare ale noastre, a spus în 
continuare vorbitorul, este de
terminată de calea noastră co
mună de construcție socialis
tă. Ea este însă și rezultatul 
firesc al prieteniei istorice 
dintre bulgari și români în de
cursul veacurilor. Vorbitorul 
a amintit după aceea lupta 
comună dusă de bulgari și ro
mâni în perioada dominației

La uzina

de mașini unelte din Sofia
(Urmare din pag. I)

Zilele în care Bulgaria era o 
țară nedezvoltată, înapoiată, sînt 
de domeniul trecutului. Astăzi, 
patria noastră este o țară cu mul
te întreprinderi. Noi privim cu 
satisfacție rezultatele construcției 
socialiste sub conducerea Parti
dului Comunist Bulgar.

Anul acesta este ultimul an al 
șesenalului românesc și al cinci
nalului bulgar, a spus în înche
iere vorbitorul. Fie ca eforturile 
neobosite ale celor două popoare 
frățești ale noastre pentru în
deplinirea cu succes a planurilor 
lor să aducă o înflorire și mai 
mare Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bul
garia.

Primit cu puternice aplauze și 
urale, a luat apoi cuvîntul tova
rășul Alexandru Bîrlădeanu. Du
pă ce a transmis colectivului u- 
zinei un călduros salut din partea 
muncitorilor români constructori 
de mașini, din partea clasei mun
citoare, a întregului nostru po
por, vorbitorul a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această tribună să exprim cele 
mai cordiale mulțumiri pentru 
căldura frățească cu care ne-ați 

La uzina de mașini unelte din Sofia

întâmpinat. Aceasta este o expre
sie a prieteniei tradiționale, fră
țești, care leagă popoarele ro
mân și bulgar. Sîntem bucuroși 
că în timpul vizitei pe care o fa
cem în țara dumnevoastră la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria ni s-a o- 
ferit prilejul să cunoaștem și u- 
zina dumnevoastră, realizările și 
proiectele de viitor ale harnicu
lui dv. colectiv.

Ne-a impresionat plăcut orga
nizarea și priceperea cu care 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinei folosesc tehnica’nouă în 
producție, munca dumnevoastră 
avîntată — parte integrantă a 
eforturilor întregului popor bul
gar pentru dezvoltarea industri
ei. Noi știm că uzina dumnevoas
tră deține un rol important în 
procesul industrializării socialiste 
a țării/ în înzestrarea tehnică a 
celorlalte ramuri industriale. 
Munca și realizările dumnevoas
tră sînt o ilustrare a talentului și 
capacității poporului bulgar de 
a crea tehnica modernă, de a fă
uri o industrie socialistă puterni
că, înfloritoare. Pentru realizările 
cu care, pe drept cuvînt vă pu
teți mîndri, vă felicităm din toa
tă inima. Vă dorim, dragi to
varăși, succese și mai mari în 
activitatea de viitor închinată 
propășirii economice a patriei 
dv.

turcești și despre lupta parti
delor comuniste din cele două 
țări împotriva fascismului.

Vasilka Markova, studentă 
la Institutul Superior de Ști
ințe Economice „Karl Marx“ a 
salutat pe oaspeți în numele 
tineretului comunist din Sofia.

Noi, tineri și tinere din cele 
două țări, ne bucurăm de tra
diția seculară de colaborare 
dintre popoarele noastre și o 
păstrăm cu sfințenie. Această 
tradiție este temelia trainică, 
pe care înflorește colaborarea 
frățească dintre popoarele 
român și bulgar. V. Markova 
i-a asigurat pe oaspeți că ti
neretul bulgar va participa 
activ la întărirea continuă a 
prieteniei frățești și a colabo
rării dintre cele două popoare.

Asistența salută cu aplauze 
prelungite și urale apariția la 
tribună a tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C, 
al P.C.B., președintele Con

Și în țara noastră — a spus în 
continuare vorbitorul — ca urma
re a politicii Partidului Comu
nist Român de industrializare so
cialistă a țării, de orientare sus
ținută spre dezvoltarea cu priori
tate a industriei mijloacelor de 
producție și creșterea în ritmuri 
înalte a ramurilor hotărîtoare 
pentru progresul întregii econo
mii, producția industriei con
structoare de mașini a cunoscut 
un avînt continuu. Sporirea 
producției industriei constructoa
re de mașini — care a îndepli
nit cu un an mai devreme sar
cinile șesenalului — și continua 
îmbunătățire a calității produse
lor au făcut posibilă creșterea 
de trei ori a exportului în acest 
domeniu față de anul 1959.

Experiența arată că numai 
dezvoltînd intens industria, și în 
special, ramurile ei de bază, 
vom putea asigura progresul con
tinuu al țării. Vom putea ajunge 
la nivelul țărilor celor mai avan
sate din punct de vedere eco
nomic. De aceea, obiectivul eco
nomic central al directivelor vii
torului plan de dezvoltare a eco
nomiei naționale în perioada 
1966—1970, aprobate de Congre
sul recent al partidului, este con
tinuarea în ritm susținut a indus
trializării socialiste, creșterea in

dustriei grele, îndeosebi a indus
triei constructoare de mașini. 
Circa două treimi din utilajul 
necesar realizării investițiilor din 
economia națională vor fi livrate 
în viitorul cincinal de industria 
noastră constructoare de mașini.

Partidul Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste 
România, a spus vorbitorul, con
sideră drept o înaltă datorie in- 
ternaționalistă a sa să militeze 
pentru unitatea și coeziunea sis
temului socialist mondial, pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare frățească între țările socia
liste pe baza cauzei comune a 
principiilor respectării indepen
denței și suveranității, a egalită
ții în drepturi și neamestecului 
în treburile interne, avantajului

Semnarea acordului privind schimbul de mărfuri 

și plățile ipe perioada 1966-1970
Vineri după-amiază, în palatul 

Lozeneț din Sofia, a fost semnat 
acordul între guvernele Republi
cii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe perioada 1966—1970.

Din partea română, acordul a 
fost semnat de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului executiv și al Prezidiu

siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, care rostește o amplă 
cuvîntare.

Intîmpinat cu aplauze pre
lungite, ovații și urale, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R. Se scandează lo
zinci adresate poporului ro
mân, Partidului Comunist Ro
mân, pentru prietenia româno- 
bulgară.

Cuvîntările rostite de tova
rășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au fost subliniate 
în repetate rînduri de aplauze
le puternice ale celor prezenți. 
Asistența a aclamat și ovațio
nat îndelung pentru prietenia 
româno-bulgară, pentru pace, 
pentru socialism.

Mitingul oamenilor muncii 
din Sofia s-a transformat în- 
tr-o puternică manifestare a 
prieteniei trainice dintre cele 
două popoare și partide ale 
noastre.

reciproo și întrajutorării tovără
șești.

Considerăm astăzi mai nece
sar decît oricînd ca popoarele 
iubitoare de pace, toate forțele 
mondiale ale păcii și progresului 
să-și intensifice eforturile împo
triva acțiunilor agresive ale im
perialismului, să-și întărească 
unitatea și să lupte într-un sin
gur front pentru a bara calea e- 
voluției evenimentelor spre con
flicte grave pentru soarta omeni
rii.

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

In amintirea vizitei, colectivul 
uzinei constructoare de mașini 
unelte din Sofia a oferit dele
gației un strung, cu rugămintea 
de a fi predat unei uzine con
structoare de mașini din Republi
ca Socialistă România.

Mulțumind în numele delega
ției, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mtîmpinat cu vii ovații de cei 
prezen(i, a spus: Este cunoscut 
că mașinile unelte sînt hotărîtoa
re în industrializarea și dezvolta
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rea economiei unei țări. Uzina 
dv. este o uzină bună. Vă feli
cităm din toată inima și vă dorim 
succese și mai mari pe calea so
cialismului și comunismului. Vă 
dorim dv. și familiilor dv. multă 
fericire în viată.

Delegația română a oferit co
lectivului uzinei daruri.

După ce au părăsit uzina, mem
brii delegației și persoanele ofi
ciale bulgare care îi însoțesc au 
vizitat noul cartier de locuințe 
„Zapaden Park", unde numeroase 
blocuri sînt date în folosință, iar 
altele se află în plină construc
ție. In continuarea vizitei prin 
Sofia, oaspeții români au făcut 
un scurt popas în cunoscutul parc 
„Vitoșa", de pe muntele cu ace
lași nume din apropierea Sofiei.

lui Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar din 
partea bulgară de tovarășul Jivko 
Jivkov, membra al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Tovarășe și tovarăși-

Cetățene și cetățeni ai So
fiei,

La mitingul de astăzi, con
sacrat prieteniei bulgaro-ro- 
mâne, ne întîlnim cu oaspeți 
scumpi — solii poporului ro
mân, ai Partidului Comunist 
Român și ai guvernului Re 
publicii Socialiste România. 
Permiteți-mi ca în numele dv., 
în numele cetățenilor Capi
talei noastre și al poporului 
bulgar, să salut din toată ini
ma pe secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu (Apla
uze puternice), pe președinte
le Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer (Aplauze), pe tovară
șii Alexandru Bîrlădeanu (A- 
plauze), Alexandru Drăghici, 
(Aplauze), Virgil Trofin (Apla
uze) și Ioan Beldean (Aplau
ze), precum și pe tovarășii 
care însoțesc delegația. (Ura
le, aclamații).

Poporul bulgar întotdeauna 
își întîmpină oaspeții cu prie
tenie, cu stimă și cu inima 
deschisă, mai ales atunci cînd 
în mijlocul nostru se află pri
eteni apropiați, tovarăși de 
idei și de luptă. Sîntem încre
dințați că în zilele vizitei la 
noi. oaspeții români au avut 
posibilitatea să simtă în mod 
direct cordialitatea și sinceri
tatea pe care poporul nostru 
le nutresc față de poporul ro
mân vecin și prieten, față de 
Partidul lui Comunist și de 
guvernul lui, față de condu
cătorii de partid și de stat ai 
României Socialiste. (Aplauze 
puternice).

O asemenea primire este fi
rească între prieteni și vecini, 
între popoare legate printr-o 
prietenie îndelungată. Priete 
ni a dintre poporul bulgar și 
poporul român este o priete
nie făurită în lupta comună 
împotriva invadatorilor și asu
pritorilor. în luptele de elibe
rare națională și socială. Este 
călită în lupta comună a oa
menilor muncii din țările 
noastre împotriva capitalismu
lui și fascismului, pentru li
bertate, independență națio
nală și progres. (Aplauze).

în memoria poporului nos
tru recunoscător este vie a- 
mintirea faptului că în mijlo
cul poporului român luptăto 
rii noștri pentru libertate na
țională au găsit o călduroasă 
primire, compasiune și sprijin, 
în România au trăit și au ac
ționat titanii mișcării noas
tre de eliberare națională Ra- 
kovski, Karavelov, Levski, Bo- 
tev. La Grivița mii de fii ai 
poporului român și-au ames
tecat sîngele cu sîngele osta
șilor ruși și al patrioților bul
gari pentru eliberarea Bulga
riei de sub jugul străin de 
cinci secole. (Aplauze).

Cu tovarășii din delegația 
de partid și guvernamentală 
română am vizitat meleaguri
le unde în războiul de elibe
rare din 1877—1878 au fost 
duse lupte crîncene, unde se 
decidea soarta libertății noas
tre naționale. Și acolo a fost 
cimentată cu sînge prietenia 
bulgaro-rusă, care în condițiila 
socialismului s-a transformat 
într-o prietenie indestructibilă 
dintre poporul bulgar și cel 
sovietic. Acolo a fost cimenta
tă cu sînge și prietenia noas
tră cu poporul român. Po
porul nostru stimează profund 
și venerează jertfirea de sine 
a bravilor ostași, care și-au 
dat viața pentru libertatea 
noastră. (Aplauze).

Astăzi, noi, bulgarii și ro 
mânii, sîntem legați și uniți 
prin ideile mărețe ale mar
xismului și leninismului, prin
cipiile internaționalismului 
proletar, țelurile și sarcinile 
comune în lupta pentru con
struirea socialismului și co
munismului în cele două țări, 
pentru apărarea cauzei păcii. 
Prietenia noastră este cimen
tată de apartenența noastră 
comună la sistemul socialist 
mondial.

Actuala vizită a conducă
torilor de partid și de stat ai 
României Socialiste constituie 
o manifestare nouă a priete
niei dintre cele două popoare 
vecine, dintre cele două țări 
socialiste. Vreau să vă comu
nic cu satisfacție că întâlniri
le și convorbirile noastre cu 
tovarășii români, care se des
fășoară în spirit de adevărată 
prietenie și cordialitate, sînt 
rodnice. (Aplauze puternice). 
Rezultatele acestor întîlniri 
și convorbiri sînt reflecta
te în Comunicatul semnat 
astăzi. în acest document 
sînt expuse concepțiile ce
lor două partide și gu
verne în problemele de bază 
ale situației internaționale 
contemporane și ale mișcării 
internaționale comuniste și 
muncitorești, în problemele 
relațiilor reciproce dintre ță
rile și partidele noastre.

Firește, în convorbirile noas
tre au ocupat un loc impor
tant problemele colaborării

Cuvintaroa tovarășului /odor Jivkov

reciproce dintre cele două 
țări. In condițiile dezvoltării 
rapide a forțelor de producție 
din Republica Populară Bul
garia și Republica Socialistă 
România, colaborarea noastră 
se extinde și se întărește pe 
baza ajutorului reciproc to
vărășesc și a respectului re
ciproc, a îmbinării juste a in
tereselor celor două țări, pe 
baza internaționalismului so
cialist. Numai în cursul ulti
milor cinci ani schimburile 
noastre de mărfuri au crescut 
cu circa 80 la sută. Potrivit 
prevederilor acordului pentru 
schimb de mărfuri și plăți, 
în perioada 1966—1970 schim
burile de mărfuri dintre ce
le două țări se vor majora cu 
aproape încă 50 la sută fa
ță de realizările din ultimii 
cinci ani. Este pozitiv faptul 
că, paralel cu dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri, se 
modifică și structura lor, o 
pondere tot mai importantă 
căpătând produsele indus
triei constructoare de ma
șini bulgare și române. în 
afară de aceasta, acordul 
semnat astăzi prevede ca or
ganele respective din cele 
două țări să caute posibilități 
noi pentru lărgirea în conti
nuare a colaborării noastre 
economice, îndeosebi în do
meniul industriei constructoa
re de mașini și chimice.

Partidele și guvernele noas
tre, după cum s-a confirmat 
din nou în mod unanim în 
timpul convorbirilor, sînt ho- 
tărîte să lărgească și să întă
rească cu consecvență și de 
acum înainte prietenia bulga- 
ro-română, să dezvolte o cola
borare politică, economică, 
tehnico-științifică și culturală 
rodnică spre binele celor două 
popoare, în interesul socialis
mului și al păcii. (Aplauze).

Cu cît se dezvoltă mai mult 
economia socialistă din țările 
noastre, cu cît se desfășoară 
mai larg revoluția culturală, 
cu atît se deschid și se vor 
deschide mai multe posibili
tăți de extindere a colaborării 
noastre reciproce. Am putea 
arăta cu bucurie că în Repu
blica Socialistă România și în 
Republica Populară Bulgaria, 
ca și în toate țările socialiste, 
se manifestă tot mai străluci
tor puternica forță vitală a 
orînduirii socialiste. Si exem
plul Bulgariei cît și cel al Ro
mâniei, care în termene isto
rice scurte au obținut succe
se importante în toate dome
niile dezvoltării materiale și 
spirituale, este semnificativ, 
are o mare forță de atracție. 
Cele două popoare ale noastre, 
care au scurtat robia capitalis
tă și dependența imperialistă, 
merg cu încredere pe calea 
aleasă — calea socialismului 
și a comunismului, asigură un 
avînt multilateral în dezvolta
rea lor.

Nu demult, o delegație a 
partidului nostru a participat 
la cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Cu acest prilej am avut posi
bilitatea să vedem din nou cu
ceririle oamenilor muncii ro
mâni, transformările adînci 
efectuate în țară sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân.

La Congres am luat cunoș
tință de noul plan cincinal 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale a României, de pla
nul de zece ani pentru dezvol
tarea energeticii. Aceste docu
mente trasează un vast pro
gram pentru avîntul continuu 
al României socialiste.

Ne bucurăm sincer de reali
zările poporului român în in
dustrializarea socialistă, în a- 
vîntul agriculturii, în dezvol
tarea culturii naționale și creș
terea bunăstării a poporului. 
Poporul nostru este convins că 
oamenii muncii din Republica 
Socialistă România vor rezol
va cu succes sarcinile noi, 
trasate de cel de al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român. (Aplauze puterni
ce).

Realizările poporului român, 
ale tuturor popoarelor comu
nității socialiste, constituie o 
cucerire măreață a socialismu
lui. Ele sînt totodată o dovadă 
a eficienței colaborării dintre 
țările socialiste, a forței con
structive a relațiilor lor reci
proce. Acestea sînt relații re
ciproce de tip nou, necunos
cute înainte în istorie, relații 
pătrunse de spiritul ajutorului 
reciproc, al internaționalismu
lui proletar.

Chiar și o comparație fugi
tivă între relațiile reciproce, 
care domină în țările capita
lului și relațiile reciproce din
tre țările din sistemul socialist 
mondial, poate dezvălui ce 
diferență într-adevăr profun
dă, principială există între 
ele.

Care este caracterul rela
țiilor reciproce dintre țările 
capitaliste ? Nu este un secret 
pentru nimeni că acestea sînt 
relații reciproce în care ac
ționează legile junglei ca
pitaliste. Inegalitatea în 
drepturi, exploatare, o luptă 
crîncenă de concurență, in
tervenție brutală în tre
burile interne ale unor sta
te — acestea sînt trăsă

turile caracteristice ale re
lațiilor reciproce capitaliste. 
Se înțelege, că asemenea rela
ții duc la dominația celor pu
ternici asupra celor mai slabi, 
la frînarea dezvoltării econo
miei naționale, la supunerea 
economiei unor țări interese
lor monopolurilor imperialis
te, și în acest fel, la submi
narea independenței naționale 
a acestor țări.

Cu ce am putea ilustra mai 
expresiv caracterul acestor 
relații decît cu faptele privi
toare la intervenția brutală a 
statelor imperialiste în trebu
rile interne ale unui șir de 
țări din Africa, Asia și Ame
rica Latină, încercările lor de 
a-și menține dominația econo
mică și politică în aceste țări, 
de a restabili într-o formă 
nouă vechile orînduiri colonia
liste ?

Este clar că față de aseme
nea relații reciproce, indepen
dența națională și suveranita
tea statelor se transformă în 
fraze goale, și sînt lipsite de 
conținut. Bulgaria capitalistă, 
care cîndva era o jucărie în 
mîinile statelor imperialiste, 
constituie un exemplu viu.

Cu totul altele sînt relațiile 
dintre statele din lumea so
cialismului. Relațiile reciproce 
dintre țările socialiste, făurite 
pe principiile internaționalis
mului proletar, sînt relații de 
colaborare tovărășească și a- 
jutor reciproc frățesc, de sti
mă reciprocă și năzuința co
mună de a merge umăr la 
umăr înainte. Acestea sînt re
lații reciproce între state cu 
adevărat libere, egale în drep
turi, suverane, socialiste. Și 
tocmai de aceea relațiile re
ciproce socialiste presupun 
respectarea independenței și 
suveranității fiecărui stat din 
comunitatea socialistă, o îm
binare justă a patriotismului 
și internaționalismului, a in
tereselor naționale ale fiecărei 
țări socialiste cu interesele 
comune ale întregului sistem 
socialist. Tocmai datorită a- 
cestor relații reciproce, țările 
socialiste beneficiază de posi
bilitatea de a folosi mai just 
și mai complet resursele lor 
naturale și umane, de a-și dez
volta rapid economia naționa
lă, inclusiv ramuri ale indus
triei grele, de a participa tot 
mai eficient Ia diviziunea so
cialistă internațională a mun
cii. Toate acestea constituie o 
bază materială de nădejde, 
prin care se întărește indepen
dența națională și suveranita
tea de stat a fiecăreia din ță
rile noastre, se dezvoltă și 
înfloresc națiunile socialiste, 
cultura lor națională.

Dacă Republica Populară 
Bulgaria își dezvoltă într-un 
ritm rapid economia națională, 
și dacă își ridică cu succes cul
tura materială și spirituală, un 
rol imens în aceasta a reve
nit și revine ajutorului reci
proc și colaborării noastre cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte 
state socialiste, relațiilor reci
proce de tip nou dintre țările 
noastre. Oare țara noastră ar 
fi putut să creeze și să dez
volte o industrie modernă — 
energetica, siderurgia proprie, 
construcția de mașini, chimia, 
în termene atît de scurte fără 
un astfel de ajutor reciproc și 
colaborare? Desigur, nu ar fi 
putut și nu poate. Țara noas
tră a obținut adevărata sa in
dependență națională și suve
ranitate de stat, a crescut pre
stigiul său internațional toc
mai în cadrul familiei comune 
a țărilor socialiste, pe temelia 
solidă a noilor relații recipro
ce socialiste, participînd ac
tiv la diviziunea socialistă in
ternațională a muncii.

Fără îndoială, că în relațiile 
dintre diferitele țări socialiste, 
precum și în sistemul socialist 
mondial în ansamblu, există 
și nu poate să nu existe deo
sebiri de păreri cu privire la 
modul de abordare, formele și 
mijloacele de soluționare a u- 
nor probleme ale luptei revo
luționare și construcției socia
liste. Pot să apară și contra
dicții. N-ar fi deloc de mirare. 
Fiecare țară își are condițiile 
sale specifice, fiecare partid 
frățesc acționează într-o situa
ție concretă, diferită.

Aceste deosebiri și contradic
ții se depășesc și se soluțio
nează însă prin eforturi comu
ne, pe baza unității și comuni
tății intereselor fundamentale 
ale țărilor socialiste. Depăși
rea și soluționarea lor duce în 
mod obiectiv la consolidarea 
în continuare a coeziunii și 
unității noastre de gîndire, la 
dezvoltarea și perfecționarea 
relațiilor noastre reciproce. Și 
cu cît mai puternică este uni
tatea noastră, cu cît mai cu
prinzătoare este colaborarea 
noastră, cu cît mai perfecte 
sînt relațiile noastre reciproce, 
cu atît vor apare mai puține 
deosebiri și contradicții, cu atît 
mai grabnic șl mai eficace le 
vom birui, cu atît mai grabni
că va fi dezvoltarea noastră 
socialistă, avîntul general al 
întregului sistem socialist 
mondial. Acesta este raportul 
dialectic dintre aceste feno
mene.

Elementul esențial, ldgic, în 

relațiile reciproce dintre țările 
socialiste decurgînd nemijlocit 
din orînduirea de stat și so
cială de același tip, din natu
ra sa socialistă, din ideologia 
noastră comună marxist-leni- 
nistă, este unitatea, comunita
tea intereselor noastre. In u- 
nitatea și relațiile recipro
ce frățești dintre țările socia
liste vedem chezășia puterii și 
invincibilității noastre, a 
triumfului socialismului și co
munismului. a păcii în lume 
(Aplauze).

Noi, comuniștii bulgari, po
porul bulgar, considerăm drept 
datoria noastră internaționalis- 
tă ca și în viitor să apărăm și 
să respectăm cu strictețe prin
cipiile leniniste pe care sînt 
făurite relațiile reciproce din
tre țările socialiste, să dezvol
tăm multilateral colaborarea 
cu țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc și cu celelalte țări so
cialiste în spiritul internațio
nalismului socialist, al ajuto
rului reciproc tovărășesc, al e- 
galității în drepturi și al res
pectului reciproc.

Călăuzindu-se după princi
piile coexistenței pașnice, ță
rile socialiste, inclusiv Repu
blica Populară Bulgaria, dez
voltă relații economice cu ță
rile capitaliste și cu țările în 
dezvoltare, participă în felul 
acesta la diviziunea internațio
nală a muncii. Noi milităm 
pentru relații multiple econo
mice și comerciale cu aceste 
țări pe baza principiilor avan
tajului reciproc, în condiții de 
egalitate în drepturi, fără nici 
un fel de discriminare, fără 
nici un fel de dictat politic.

Tovarășe șl tovarăși,

Convorbirile noastre cu to
varășii români au confirmat 
hotărîrea partidelor noastre 
de a lupta pentru întărirea u- 
nității mișcării internaționale 
comuniste și muncitorești și a 
sistemului socialist mondial. 
Unitatea și coeziunea noastră 
sînt o necesitate vitală pentru 
dezvoltarea cu succes a pro
cesului mondial revoluționar, 
pentru înfrînarea forțelor 
obscure ale reacțiunii și im
perialismului, pentru trium
ful ideilor comuniste, pentru 
victoria păcii.

Forțele imperialiste ale Sta
telor Unite ale Americii re
curg tot mai des la acțiuni a- 
gresive și aventuriste. în si
tuația actuală datoria noastră, 
a comuniștilor din lumea în
treagă, este să ne strîngem 
rîndurile de luptă, să muncim 
din răsputeri pentru întărirea 
frontului unic antiimperialist, 
să dăm ripostă fermă forțelor 
reacțiunii și agresiunii. Inter
venția armată în Congo și Re- 
publicș Dominicană, războiul 
din Vietnamul de sud, bom
bardamentele barbare asupra 
Republicii Democrate Vietnam, 
acțiunile instigatoare într-o 
serie de alte regiuni ale lumii 
— toate acestea sînt acte de 
agresiune fățișă ale imperia
lismului american, care în
cearcă să înăbușe lupta de 
eliberare a popoarelor prin 
forța armelor.

Statele Unite ale Americii 
se angajează din ce în ce mai 
mult în războiul pe care l-au 
provocat în Asia de sud-est, 
sporesc continuu contingente
le lor militare și armamente
le pe pămîntul vietnamez, în
calcă normele și legile inter
naționale.

în timpul convorbirilor cu 
tovarășii români s-a manifes
tat o deplină unitate de vederi 
cu privire la situația din Asia 
de sud-est, am condamnat a- 
gresiunea Statelor Unite ale 
Americii, ne-am declarat pe 
deplin în sprijinul luptei eroi
ce a poporului vietnamez. (A- 
plauze). Țara noastră sus
ține întrutotul propunerile 
guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și ale 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud cu 
privire la reglementarea si
tuației din această regiune.

Credincioasă internaționa
lismului socialist, Republica 
Populară Bulgaria acordă și 
va acorda și de acum înainte 
ajutor moral, economic și de 
altă natură eroicului popor 
vietnamez. (Aplauze puterni
ce).

Interesele păcii cer să nu 
se permită agravarea situației 
din Europa, să fie dejucate 
încercările de a pune la dis
poziția militariștilor vest-ger- 
mani sub orice formă arme 
nucleare distrugătoare, să fie 
înlăturate bazele militare și 
să fie create zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale lu
mii și mai ales în Europa. îm
preună cu celelalte țări parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, cu toate țările socialiste 
și iubitoare de pace, Republi
ca Populară Bulgaria se ri
dică ferm și neclintit împotri
va planurilor instigatoare de 
război ale agresorilor, în apă
rarea păcii și a securității po
poarelor. (Aplauze puternice).

Ambele noastre guverne a- 
cordă o atenție mare și per
manentă situației din Balcani, 
depun eforturi pentru tran

sformarea Balcanilor și regiu
nii Mării Negre într-o zonă a 
păcii și prieteniei între popoa
re. Țările socialiste balcanice 
sînt un factor activ al păcii, 
sînt inspirate de politica în
țelegerii și a relațiilor de bună 
vecinătate. Noi urmăm aceas
tă politică nu din considerente 
temporare, de conjunctură, ci 
pentru că ea corespunde inte
reselor vitale naționale ale tu
turor popoarelor din Balcani, 
intereselor păcii în Europa și 
în întreaga lume, este în uni
son cu prezentul și viitorul 
popoarelor balcanice.

Este îmbucurător faptul că 
politica de înțelegere, colabo
rare și bună vecinătate găseș
te tot mai mult un răsunet 
favorabil la guvernele și po
poarele din Grecia și Turcia. 
Acordurile semnate anul tre
cut între Republica Populară 
Bulgaria și regatul Greciei au 
pus capăt situației anormale 
îndelungate în relațiile dintre 
cele două țări vecine, au des
chis o pagină nouă în aceste 
relații. Sîntem satisfăcuți de 
modul în care se îndeplinesc 
acordurile, de evoluția rela
țiilor bulgaro-grecești. (Apla
uze).

Sînt folositoare și rodnice 
contactele și demersurile în
treprinse pentru lărgirea co
laborării dintre Republica 
Populară Bulgaria și Turcia. 
Sîntem convinși că manifes- 
tîndu-se bunăvoință atît din 
partea noastră, cît și din par
tea guvernului turc, relațiile 
bulgaro-turce se vor dezvolta 
tot mai favorabil în interesul 
ambelor țări. (Aplauze).

Nu se poate să nu subliniem 
aici aportul guvernului Repu
blicii Socialiste România la 
pacificarea Balcanilor, pentru 
dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate între popoarele 
balcanice. (Aplauze).

Desigur, sîntem departe de 
a considera că s-a făcut totul 
în domeniul relațiilor dintre 
țările balcanice. Dimpotrivă, 
după părerea noastră, mai 
sînt o serie de posibilități 
pentru extinderea colaborării 
economice și culturale dintre 
statele balcanice, pentru îm
bunătățirea continuă a clima
tului politic din Balcani. Ca și 
pînă acum, noi nu ne vom 
precupeți eforturile pentru 
valorificarea acestor posibili
tăți.

Țara noastră este ferm hotă- 
rîtă ca și de acum înainte, u- 
măr la umăr cu Uniunea So
vietică — bastionul cel mai 
puternic al păcii și socialismu
lui din lume, umăr la umăr și 
cu celelalte țări socialiste, să 
ducă o politică de pace și co
existență pașnică între statele 
cu orînduiri sociale diferite, să 
lupte cu persistență pentru u- 
nirea tuturor forțelor antiim- 
perialiste și democratice, îm
potriva oricărei forme de colo
nialism și neocolonialism, îm
potriva oricărei agresiuni im
perialiste.

Tovarășe și tovarăși,

Aș vrea să exprim aici con
vingerea noastră, a tuturora, 
că vizita delegației de partid și 
guvernamentale române în ța
ra noastră este un aport la 
dezvoltarea și întărirea în con
tinuare a prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre par
tidele și țările noastre și tot
odată va contribui la unitatea 
mișcării internaționale comu
niste și muncitorești, la unita
tea sistemului socialist mon
dial. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Transmiteți, scumpi tovarăși 
și prieteni români, salutările 
noastre frățești Partidului Co
munist Român și Comitetului 
său Central, Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii So
cialiste România, poporului ro
mân — constructor al socia
lismului. Urăm din toată ini
ma României Socialiste avînt 
continuu multilateral. (Aplau
ze și urale).

Gheorghi Dimitrov spunea : 
„Este necesar ca de la nașterea 
copilului, la Sofia sau la 
București, în Bulgaria sau în 
România, mama, alăptîndu-1 
pentru prima dată, să-i insu
fle și să-l învețe mereu că 
românii și bulgarii sînt frați 
pe veci"., (Aplauze îndelung 
repetate).

Trăiască și să se întărească 
prietenia dintre poporul bul
gar și poporul român. (Aplau
ze și urale).

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

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

Trăiască unitatea și coeziu
nea comunității socialiste, uni
tatea și coeziunea mișcării in
ternaționale comuniste și mun
citorești. (Aplauze prelungite), 

înainte, spre noi victorii în 
lupta pentru socialism și pa
ce. (Aplauze puternice, pre
lungite, urale).

f



MITING CONSACRAT
PRIETENIEI ROMÀNO-BULGARE

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Recepție oferită de conducătorul

delegației române

Stimate tovarășe Jivkov, 
Dragi tovarăși și tovarășe,

Permiteți-mi, în primul rînd, 
să transmit comuniștilor bul
gari, dumneavoastră, dragi ce
tățeni ai Sofiei, întregului po
por bulgar, un fierbinte salut 
din partea comuniștilor ro
mâni, a întregului nostru po
por. (Aplauze prelungite). în 
numele delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România mulțumesc 
din toată inima tovarășilor 
Todor Jivkov, Gheorghi Trai
kov, Jivko Jivkov, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat bulgari, întregului popor 
bulgar pentru primirea căl
duroasă ce ni s-a făcut, pentru 
afecțiunea cu care am fost în
conjurați în tot decursul vi
zitei. (Aplauze puternice).

în cursul călătoriei am vi
zitat capitala țării — Sofia, 
Plovdiv, Plevna, Botevgrad, 
Kremikovți, Grivița, Pordim 
și alte localități, am fost în 
fabrici și uzine, în cooperative 
agricole de muncă, în institu
ții de cultură. Peste tot popu
lația bulgară ne-a înconjurat 
cu cordialitate frățească, cu o 
prietenie sinceră, mișcătoare, 
în aceste manifestări se re
flectă prietenia profundă care 
leagă popoarele și țările noas
tre. întîlnirile cu oamenii 
muncii, convorbirile cu con
ducătorii de partid și de stat 
bulgari au confirmat încă o 
dată trăinicia legăturilor de 
solidaritate statornicite între 
partidele și popoarele noas
tre în lupta pentru măreața 
cauză a socialismului și păcii. 
(Aplauze).

Prietenia româno-bulgară 
are rădăcini adînci în trecu
tul istoriei, în lupta dusă de 
popoarele noastre, cot la cot, 
pentru libertate socială și na
țională. Popoarele român și 
bulgar și-au vărsat nu o dată 
sîngele laolaltă, pentru sfă- 
rîmarea jugului oprimării na
ționale, pentru cucerirea in
dependentei de stat și a suve
ranității, împotriva acelorași 
cotropitori. Vizitînd Plevna și 
Grivița am cinstit cu adînc 
respect memoria ostașilor ro
mâni și ruși și a partizanilor 
bulgari care s-au jertfit în 
războiul contra asupritorilor 
otomani din 1877, înscriind o 
pagină glorioasă în istoria fră
ției romàno-bulgare. (Aplau
ze). In multe privințe desti
nele popoarelor noastre s-au 
asemănat, ele au avut duș
mani comuni, au fost animate 
de aceleași idealuri și aspira
ții. în aceste împrejurări is
torice, trăind în vecinătate, 
popoarele noastre s-au legat 
prin sentimente profunde de 
stimă și prețuire reciprocă, 
prin relații de bună înțelege
re și prietenie frățească. _

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar au 
dus mai departe tradițiile de 
solidaritate ale militanților 
progresiști și revoluționarilor 
din Bulgaria și România, au 
luptat, încă de la înființarea 
lor, împotriva politicii claselor 
exploatatoare, pentru legături 
de prietenie între cele două 
popoare. După cucerirea pu- 
terii politice de către clasa 
muncitoare, în condițiile con
struirii socialismului, priete
nia româno-bulgară s-a dez
voltat și a căpătat un nou 
conținut. La baza relațiilor 
dintre țările noastre se află 
caracterul comun al orînduirii 
de stat, ideologia marxist-le
ninistă. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși.

so- 
so- 
în-

Poporul nostru cunoaște și 
se bucură de succesele obținu
te de poporul bulgar sub con
ducerea Partidului Comunist, 
în dezvoltarea industriei 
cialiste și transformarea 
cialistă a agriculturii, în 
fiorirea culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al oameni
lor muncii.

în timpul călătoriei prin 
țara dv. am văzut o parte din 
aceste realizări. Peste tot am 
admirat frumusețile țării 
dumneavoastră, și totodată am 
fost impresionați de entuzias
mul și hărnicia muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor 
bulgari, care muncesc pentru 
înflorirea patriei lor socialis
te. (Aplauze).

Industria socialistă, care are 
rolul conducător în întreaga 
economie, înregistrează pro
grese însemnate, determinînd 
adînci prefaceri în viața so- 
cial-economică a țării. Ora
șele și centrele muncitorești 
pe care le-am vizitat oferă 
imaginea avîntului constructiv 
al Bulgariei socialiste, reflec
tă freamătul muncii creatoare 
a poporului bulgar. (Aplauze).

Am putut constata cu sa
tisfacție că viața nouă, socia
listă, a transformat și satele 
bulgărești. Ea se oglindește în 
activitatea unităților agricole 
socialiste, în creșterea bună
stării țărănimii, întruchipată 
în casele noi, școlile, instituții
le de cultură și sănătate con
struite în anii puterii popu
lare. . ... .

Rezultatele dobindite în 
dezvoltarea industriei și agri
culturii, în sporirea venitului 
național, în creșterea nivelu
lui de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii, în 
înflorirea științei, învățămin- 
tului, culturii sînt o confirma
re vie a superiorității socialis
mului, a capacității creatoare 
a poporului bulgar, care, li
ber și stăpîn pe soarta sa, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Bulgar, își făurește o via
ță fericită. (Aplauze puterni
ce)- .

Vă transmitem calde feliei- 

țări din partea poporului ro
mân pentru rezultatele do- 
bîndite și vă urăm din toată 
inima noi și tot mai mari suc
cese în munca pentru înflori
rea Bulgariei socialiste, pen
tru desăvîrșirea construcției 
noii orînduiri sociale în patria 
dumneavoastră. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși,

Vizita noastră în Bulgaria 
are loc la puțin timp după 
desfășurarea unor evenimente 
de însemnătate istorică în via
ța partidului și poporului ro
mân. Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român 
a făcut bilanțul unei impor
tante etape din istoria țării 
noastre și a adoptat progra
mul dezvoltării multilaterale a 
României în următorii 5 ani., 
în vederea continuării pe o 
treaptă superioară a procesu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste. Recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale a 
dat țării o nouă lege funda
mentală — Constituția Repu
blicii Socialiste România — 
care consemnează cuceririle 
istorice ale poporului român, 
victoria deplină și definitivă 
a socialismului la orașe și sa
te. (Aplauze prelungite).

Astăzi, România înfățișează 
tabloul unei țări în plin avînt, 
cu o economie socialistă mul
tilateral dezvoltată. Partidul a 
pus în centrul politicii sale 
industrializarea socialistă a 
țării, care, așa cum arată ex
periența statului nostru, a ce
lorlalte state socialiste, a în
tregii dezvoltări a societății 
moderne, reprezintă singura 
cale ce asigură progresul și 
civilizația unui popor, ridica
rea standardului său de via
tă, suveranitatea și indepen
denta națională. (Aplauze pu
ternice). Industria României 
cunoaște un continuu proces 
de creștere, perfecționare și 
adaptare la cerințele progre
sului tehnic contemporan. La 
sfîrșitul acestui an producția 
industrială globală este de 
2,24 ori mai mare decît în 
1959, sarcinile planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe perioada 1960—1965 
fiind îndeplinite cu succes. 
(Aulauze).

In anii regimului socialist, 
în țara noastră au fost create 
și s-au dezvoltat ramuri in
dustriale noi ale căror produse 
sînt cunoscute și dincolo de 
hotarele țării : industria de 
utilaj petrolier, de rulmenți, 
de mașini unelte și agregate 
complexe, de locomotive Die
sel electrice magistrale, de 
tractoare și autocamioane, de 
utilaj energetic, de utilaj pen
tru industria chimică și de 
prelucrare a lemnului, pentru 
industria alimentară și ușoară.

încheierea procesului de 
cooperativizare a agriculturii, 
atenția deosebită acordată în
tăririi bazei ei tehnico-mate- 
riale și aplicării pe scară lar
gă a științei-agrozootehnice 
au creat condiții pentru creș
terea producției agricole, ceea 
ce a permis satisfacerea nece
sităților de produse agro-ali- 
mentare ale populației și ale 
industriei cu materii prime, 
crearea rezervelor de stat și a 
unor disponibilități pentru ex
port.

Dezvoltarea continuă a eco
nomiei a dus la creșterea ve
nitului național, la înflorirea 
științei și culturii, la ridicarea 
sistematică a nivelului de trai 
al populației.

Directivele cu privire la 
dezvoltarea economiei națio
nale în perioada 1966—1970, a- 
probate de recentul Congres 
al Partidului, situează în con
tinuare în centrul politicii 
noastre economice industriali
zarea socialistă a țării, crește
rea cu precădere a industriei 
grele și în special a industriei 
constructoare de mașini. Po
trivit prevederilor viitorului 
plan cincinal, se va menține 
în continuare un ritm susți
nut de dezvoltare industrială 
a țării. Valoarea producției 
globale pe ansamblul indus
triei va fi în 1970 cu circa 65 
la sută mai mare decît în 1965. 
(Aplauze).

Vom înfăptui un complex 
de măsuri pentru dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a a- 
griculturii. Se va lărgi baza 
tehnico-materială a acestei 
importante ramuri a economi
ei naționale, astfel ca la sfîrși
tul planului de cinci ani să se 
rezolve în linii generale pro
blemele mecanizării complexe 
și ale chimizării agriculturii.

în construcția socialismului, 
în dezvoltarea multilaterală a 
economiei naționale, partidul 
nostru acordă o importanță 
deosebită rolului științei și 
culturii, ca factor activ al pro
gresului și civilizației. înfăp
tuirea Directivelor Congresu
lui va asigura ridicarea nive
lului de trai al poporului, în
florirea multilaterală a între
gii noastre societăți socialiste.

S-a dezvoltat democrația so
cialistă, a crescut rolul statu
lui ca organizator al construc
ției socialismului, se dezvoltă 
și se întărește continuu națiu
nea socialistă, care va conti
nua să fie încă multă vreme 
baza dezvoltării societății so
cialiste.

Toate victoriile obținute în 
construcția socialismului sînt 
rodul muncii devotate a mun
citorilor, țăranilor și intelec
tualilor, fără deosebire de na
ționalitate, al înfăptuirii po
liticii Partidului Comunist Ro
mân, care aplică adevărurile 
generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete 
ale țării noastre. (Aplauze). 

Conștiința că de munca și 
eforturile sale depinde înflori
rea țării, punerea în valoare 
a tuturor resurselor și bogă
țiilor ei, bunăstarea celor ce 
muncesc, constituie un puter
nic factor mobilizator în lup
ta poporului nostru pentru 
construcția socialismului. A- 
ceasta îi sporește încrederea 
în propriile forțe, în viitorul 
său luminos, socialist. (A- 
plauze).

Cu cît fiecare țară socia
listă devine mai puternică, își 
dezvoltă economia, știința, 
cultura, întreaga viață socia
lă, cu atît mai mult se întă
rește sistemul mondial socia
list, crește prestigiul și influ
ența socialismului în lume. 
(Aplauze).

Dragi tovarăși,

sută mai mari
1959. Realizările

și diversificarea

acordului 
perioada 

intensifi- 
reciproce

unita- 
țărilor 

mondial

Delegațiile noastre au con
statat cu satisfacție că relații
le de colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Bulgaria se dezvoltă cu 
succes. (Aplauze). Schimbu
rile comerciale sînt în 1965 
cu 80 la 
ca în anul 
obținute de cele două țări în 
dezvoltarea 
economiei creează condiții tot 
mai favorabile pentru lărgirea 
colaborării lor multilaterale, 
pe baza avantajului reciproc. 
Un exemplu în acest sens îl 
constituie elaborarea în co
mun a studiilor și proiectelor 
privitoare la hidrocentrala de 
pe Dunăre, în zona Islaz-Sa- 
movit care urmează să se con
struiască cu forțe unite în anii 
următori. Semnarea 
de colaborare pe 
1966—1970 prevede 
carea schimburilor 
dintre cele două țări. Sîntem 
convinși că dezvoltarea cola
borării economice, științifice 
și culturale va întări și mai 
mult prietenia româno-bulga- 
ră. (Aplauze puternice).

Este un fapt incontestabil 
că procesul construcției socia
lismului are loc în condiții 
deosebit de complexe, diferite 
de la țară la țară. Aceasta ne
cesită ca, pornind de la învă
țătura marxist-leninistă, fie
care partid să-și stabilească 
linia politică, etapele, formele 
și metodele construcției socia
liste corespunzător condițiilor 
sale concrete, particularităților 
istorice și naționale ale fiecă
rei țări, gradului ei de dezvol
tare, aducîndu-și astfel contri
buția la dezvoltarea creatoare 
a ideologiei clasei muncitoare, 
la îmbogățirea experienței co
mune a popoarelor care fău
resc noua orînduire socială. 
Abordarea diferită a unor 
probleme ale construcției so
cialismului, precum și deose
birile de păreri în interpreta
rea unor probleme principiale 
ale situației internaționale și 
mișcării comuniste, nu trebuie 
să dăuneze colaborării frățești 
între statele socialiste, solida
rității lor internaționaliste în 
lupta pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii în lume. 
(Aplauze prelungite). Practica 
demonstrează că baza de ne
clintit care asigură 
tea și coeziunea 
sistemului socialist 
este respectarea neabătută a 
principiilor internaționalismu
lui socialist, a independenței 
și suveranității naționale, 
egalității' în drepturi, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, analiza
rea în spirit tovărășesc, de în
țelegere reciprocă, a tuturor 
problemelor de interes comun. 
(Aplauze puternice).

Este știut că în lumea capi
talistă relațiile dintre state 
sînt dominate de inegalitatea 
economică și politică, de de
pendența față de marile puteri, 
de amestecul brutal al cercu
rilor imperialiste în treburile 
interne ale altor popoare, de 
încălcarea grosolană a inde
pendenței și suveranității na
ționale. Exprimând interesele 
monopolurilor, teorii de tot fe
lul proclamă națiunea drept o 
categorie socială depășită is
toricește, înlocuirea ei cu or
ganizații suprastatale, cu „su- 
praguverne“, la adăpostul că
rora imperialiștii să poată dic
ta nestingheriți în viața po
poarelor.

In contrast cu realitățile 
existente în capitalism, relații
le de tip nou dintre țările so
cialiste sînt menite să asigure 
dezvoltarea fiecărui stat so
cialist, colaborarea frățească 
între națiuni socialiste egale 
în drepturi, suverane și inde
pendente, în vederea progre
sului fiecăreia, întăririi între
gului sistem socialist. (Apla
uze puternice).

în epoca contemporană, cînd 
independența și suveranitatea 
națională reprezintă una din 
aspirațiile cele mai profunde 
ale popoarelor oprimate, cînd 
popoarele se ridică la luptă 
pentru a-și cuceri șl apăra 
dreptul la ființa națională îm
potriva dominației imperialis
te și colonialiste, promovarea 
relațiilor internaționaliste din
tre țările socialiste exercită o 
uriașă înrîurire asupra dez
voltării societății, asupra pro
gresului social.

Epoca noastră pune în fața 
partidelor comuniste sarcini 
de mare răspundere în organi
zarea luptei popoarelor J?en- 
tru eliberare 
socială, pentru 
bună.

Viața arată 
existente în condițiile concrete 
în care-și desfășoară activita
tea fiecare partid comunist 

națională și 
o viață mai

că deosebirile

generează sarcini interne și 
obiective politice diferite de la 
țară la țară, ceea ce face ca 
legile generale ale revoluției 
socialiste să se concretizeze în 
forme și metode de o mare di
versitate. Acesta este un feno
men firesc și obiectiv, care nu 
trebuie 
normale, 
partide, 
clasă. După părerea partidului 
nostru, divergențele care apar 
în sînul mișcării comuniste 
pot fi clarificate într-o atmos
feră principială, tovărășească, 
de stimă, încredere și respect 
reciproc, prin discuții nemij
locite de la partid la partid, 
de la conducere la conducere. 
(Aplauze puternice, prelungi
te). Dezvoltarea normală a re
lațiilor dintre partide se poate 
asigura numai pe baza princi
piilor independenței, egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, respectă
rii dreptului fiecărui partid de 
a hotărî singur asupra politi
cii și activității sale practice. 
(Aplauze puternice). Noi con
siderăm 
partidele comuniste 
sențial 
lupta 
toria 
me, 
progres social, 
păcii popoarelor. Partidul nos
tru este hotărît să militeze și 
în viitor cu hotărîre pentru 
apărarea și consolidarea coe
ziunii mișcării comuniste in
ternaționale — bunul cel mai 
de preț al oamenilor muncii 
din întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

să afecteze relațiile 
tovărășești, între 

solidaritatea lor de

că ceea ce unește 
este e- 

și precumpănitor — 
comună pentru vic- 
socialismului în lu- 

pentru democrație și 
salvgardarea

Dragi tovarăși,

mon- 
consi- 
parti- 
lor în

rela- 
între po-

internațio- 
Sccialiste

Apărarea păcii este unul din 
obiectivele cele mai importan
te ale timpurilor noastre. în 
epoca actuală de adînci pre
faceri sociale, cînd puterea de 
înrîurire a sistemului 
dial socialist a crescut 
derabil, cînd influența 
delor comuniste și rolul 
viața socială sporesc tot mai 
mult și se lărgește frontul 
mișcării antiimperialiste, s-au 
creat condiții favorabile pen
tru zădărnicirea încercărilor 
cercurilor imperialiste de a a- 
runca omenirea într-un nou 
război mondial, pentru apăra
rea și consolidarea păcii. în 
aceste condiții fiecare stat, 
mare sau mic, poartă răspun
derea pentru soarta păcii 
mondiale, poate și trebuie 
să-și aducă contribuția activă 
la slăbirea încordării interna
ționale, la dezvoltarea 
țiilor de încredere 
poare.

La baza politicii 
nale a Republicii 
România — expresie a voinței 
de pace a poporului român — 
se află alianța și colaborarea 
frățească cu toate țările so
cialiste. în același timp, 
statul nostru dezvoltă re
lații de colaborare cu toate 
statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, în spiritul co
existenței pașnice. Partidul și 
guvernul țării noastre pornesc 
de la considerentul că rela
țiile dintre state se pot desfă
șura nofmal numai pe temeiul 
de nezdruncinat al principii
lor respectării independenței 
și suveranității naționale; ega
lității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. (A- 
plauze).

Viața internațională demon
strează însă că existența im
perialismului constituie o sur
să permanentă de încordare 
în viața internațională, de în
călcare sistematică a normelor 
de conviețuire între popoare, 
alimentează noi focare de pri
mejdie pentru pacea lumii, 
menține terenul dezlănțuirii 
unui nou război mondial. Ală
turi de celelalte state socia
liste, de forțele iubitoare de 
pace, Republica Socialistă Ro
mânia militează activ pentru 
zădărnicirea acțiunilor agresi
ve ale imperialiștilor, pentru 
salvgardarea păcii mondiale. 
(Aplauze puternice).

Condamnînd cu hotărîre in
tervenția imperialistă a S.U.A. 
în Vietnam, poporul român 
și-a exprimat în repetate rîn- 
durl deplina solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului 
vietnamez. Țara noastră a a- 
cordat și va continua să a- 
corde sprijin poporului R. D. 
Vietnam în lupta sa eroică. 
(Aplauze). România cere cu 
hotărîre aplicarea strictă a 
Acordurilor de la Geneva, în
cetarea agresiunii americane 
și retragerea tuturor trupelor 
străine din Vietnam, sprijină 
propunerile Republicii Demo
crate Vietnam și ale Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — singura 
bază de • reglementare a pro
blemei vietnameze. (Aplauze).

Luptînd cu fermitate împo
triva politicii agresive a impe
rialismului, a oricăror încer
cări de subminare a indepen
denței și suveranității po
poarelor, România își mani
festă solidaritatea cu toate 
popoarele care luptă pentru 
eliberarea lor națională și so
cială, pentru pace și progres. 
Fiecare popor trebuie lăsat 
să-șl hotărască singur soarta, 
să-și rezolve treburile interne 
conform propriei sale voințe. 
Imixtiunile de orice fel în 
viața, popoarelor frînează pro
gresul social, creează neîncre
dere între state, dăunează co
laborării internaționale, peri
clitează pacea mondială.

Intensificarea acțiunilor a- 
gresive ale cercurilor imperia
liste din ultimul timp face 
mai necesară ca oricînd creș-

inter- 
în în-

terea vigilenței popoarelor, în
tărirea unității de luptă a tu
turor forțelor iubitoare de 
pace pentru a bara drumul 
războiului, a salva omenirea 
de o catastrofă termo-nuclea- 
ră care ar provoca distru
geri incalculabile civilizației 
umane.

Unite într-un singur front, 
țările socialiste, clasa munci
toare internațională, noile 
state independente, mișcarea 
de eliberare națională, mișca
rea mondială pentru apărarea 
păcii au capacitatea reală de 
a salvgarda pacea și securita
tea popoarelor. (Aplauze).

România se pronunță con
secvent pentru îmbunătățirea 
structurii și activității O.N.U., 
în așa fel încît acest for in
ternațional să oglindească 
realitățile lumii de azi, să a- 
sigure reprezentarea echita
bilă a noilor state indepen
dente. Ne pronunțăm consec
vent pentru universalitatea a- 
cestei organizații și pentru 
restabilirea la O.N.U. a drep.- 
turilor marelui popor chinez, 
al cărui singur reprezentant 
legitim este R. P. Chineză. 
(Aplauze). Considerăm, de a- 
semenea, că încheierea Tra
tatului de pace german — 
pornind de la realitatea is
torică obiectivă a exis
tenței celor două state ger
mane — ar avea un rol în
semnat în destinderea 
națională în Europa și 
treaga luriie.

România militează 
încetarea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării, pentru 
crearea de zone denucleariza- 
te, pentru interzicerea necon
diționată a folosirii armelor 
atomice și distrugerea totală 
a stocurilor existente, pentru 
lichidarea oricăror blocuri mi
litare.

Cele două state ale noastre 
acționează perseverent în spi
ritul apropierii și înțelegerii 
reciproce a popoarelor euro
pene și din zona balcanică. 
Noi considerăm că este ne
cesară și posibilă statornici
rea în această regiune a unor 
relații de bună vecinătate și 
de colaborare pașnică, ceea ce 
ar contribui la însănătoșirea 
relațiilor internaționale.

Partidul Comunist Român 
și guvernul Republicii Socia
liste România 
convingerea că 
socialismului, 
progresului social și păcii vor 
acționa în strînsă unitate în 
marele front al luptei antiim
perialiste, pacea lumii poate fi 
și va fi apărată. (Aplauze). 
România este hotărîtă să mili
teze și în viitor cu toată pu
terea pentru a-și aduce con
tribuția la această cauză mă
reață. (Aplauze puternice).

pentru

își exprimă 
dacă forțele 
democrației,

Stimați tovarăși și prieteni.

Sîntem convinși că vizita 
noastră în Bulgaria va contri
bui la întărirea relațiilor de 
bună vecinătate și prietenie 
frățească între popoarele ro
mân și bulgar. (Aplauze pu
ternice). Exprimăm încă o 
dată cele mai vii mulțumiri 
conducătorilor Partidului Co
munist și guvernului, organe
lor de partid și de stat locale, 
oamenilor muncii bulgari pen
tru atenția și ospitalitatea pe 
care au acordat-o delegației 
noastre, în tot timpul vizitei, 
pentru prietenia manifestată 
față de poporul român —- con
structor al socialismului. 
(Aplauze puternice).

Comuniștii români, întregul 
nostru popor, urează comuniș
tilor bulgari, poporului frate 
bulgar să obțină rezultate tot 
mai mari în opera de desă
vîrșire a construcției socia
liste. (Aplauze, urale).

Trăiască poporul frate bul
gar și conducătorul 
Partidul Comunist
(Aplauze îndelungate, urale).

Trăiască prietenia româno- 
bulgară. (Aplauze prelungite).

Să se dezvolte necontenit 
unitatea țărilor socialiste, să 
se întărească coeziunea miș- 

muncito- 
(Aplauze

său —< 
Bulgar.

cării comuniste și 
rești internaționale, 
puternice).

Să triumfe cauza 
progresului social

păcii șl 
_____ ___ . ____ în lumea
întreagă. (Aplauze puternice, 
prelungite, urale).

Vineri seara, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a oferit în saloanele ho
telului „Balkan“ din Sofia o 
recepție cu prilejul vizitei în 
Republica Populară Bulgaria 
a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România.

Din partea bulgară au par
ticipat tovarășii Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, Gheor
ghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C.B., Jiv- 
ko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C.. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ivan Mihai- 
lov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, Encio
Biroului

Staikov, membru al 
Politic al C.C. al

delegației Paria-Vizitele 
meniului din Danemarca

Delegația Parlamentului din 
Danemarca, în frunte cu Julius 
Bomholt, președintele Parlamen
tului, însoțită de deputății în 
Marea Adunare Națională prof. 
Tudor Ionescu și C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, și-a continuat în 
cursul zilei de vineri călătoria în 
regiunea Brașov.

A fost vizitată cooperativa a- 
gricolă de producție Hălchiu, iar 
apoi Uzina „Tractorul“, precum 
și noi construcții de locuințe, 
monumente istorice, complexul 
turistic de la Poiana Brașov.

La amiază, președintele sfatu
lui popular regional, Ion Mărcuș, 
a oferit în cinstea oaspeților un 
dejun.

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

Vizitele delegației Parla
mentului din Finlanda

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a oferit 
vineri seara o recepție în cin
stea delegației Parlamentului din 
Finlanda, în frunte cu Karl Au
gust Fagerholm, președintele par
lamentului.

Au participat Petre Blajovici, 
vice-președinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, A- 
lexandru Boabă, Gheorgbe Cioa
ră, Dumitru Simulescu, miniștri; 
membri ai Consliului de Stat, ai 
Biroului Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai conducerii Mini
sterului Afacerilor Externe și ai 
altor instituții centrale, deputați, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

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

★

Cu prilejul vizitei delegației 
Parlamentului din Finlanda, 
Martti Johannes Salomies, amba
sadorul Finlandei la București, a 
oferit vineri la amiază un dejun.

★

In aceeași zi, membrii, delega
ției Parlamentului din ..Finlanda, 
însoțiți de deputății Traian Io- 
nașcu și Mircea Rébreanu, au vi
zitat Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București, Muzeul Satu
lui, cartiere bucureștene și Mu
zeul de artă al Republicii Socia
liste România.

fntîlnirea conducerilor u- 
niversităților din țările 
regiunii Balcanilor și 

Mării Adriatico

Intre 17—23 septembrie are 
loo la București întîlnirea condu
cerilor universităților din țării« 
regiunii Balcanilor și Mării A- 
driatice. In cadrul acestei mani
festări, inițiată și organizată de 
Universitatea bucureșteană, vor 
fi dezbătute problemele dezvol
tării legăturilor tradiționale din
tre universitățile țărilor din a- 
ceastă parte a Europei.

în vederea participării Ia a- 
ceastă întîlnire, se află în Capi
tală reprezentanți ai conducerii 
universităților din Albania, Bul- 

• garia, Grecia, Iugoslavia și 
Turcia. Joi, oaspeții au fost prl- 

Aplauze puternice subliniază cuvtntdrlle rostit«
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P.C.B.; președintele Consiliu
lui Național al Frontului Pa
triei, Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Pencio 
Kubadinski, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Lîcezar 
Avramov și Ivan Prîmov, se
cretari ai C.C. al P.C.B., Ivan 
Bașev, membru al C.C. al 
P.C.B., ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, membri ai C.C. al 
P.C. Bulgar, ai Consiliului de 
Miniștri, ai Prezidiului Adu
nării Populare, conducători ai 
instituțiilor centrale și ob
ștești, oameni de artă, știință 
și cultură.

La recepție au participat 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România — to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 

INFORMAȚII Cu planul
miți de conducători ai universi
tăților din București, Iași, Cluj și 
Timișoara, și au vizitat orașul 
București. în ziua următoare, ei 
s-au întîlnit cu acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei 
Bepublicii Socialiste România și 
au vizitat diferite facultăți.

Conferința națională 
ocrotirea naturii

de

La Constanța au început vineri 
dimineața lucrările celei de-a 
doua Conferințe naționale de o- 
crotirea naturii, organizată de A- 
cademia Republicii Socialiste 
România.

Conferința are drept scop cu
noașterea situației rezervațiilor 
naturale din țară și a progrese
lor făcute în ultimul timp în do
meniul ocrotirii naturii, întocmi
rea planului de perspectivă pri
vind această activitate, precum și 
lărgirea schimburilor de experien
ță și a colaborării pe această li
nie cu alte țări.

★
„Forma noi farmaceutice folo

site in terapeutica infantilă", este 
tema unei consfătuiri pe țară 
care și-a început vineri lucrările 
la Bacău.

La consfătuire participă 180 
de farmaciști și medici pediatri 
din țară, precum și cadre din in- 
vățămîntul superior medico-far- 
maceutict reprezentanți ai Direc
ției farmaceutice din cadrul Mini
sterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale. Ea va dura două zile, 
timp în care vor fi prezentate nu
meroase referate și comunicări 
științifice de specialitate.

★
La numai cîteva zile de la pri

mul gong al actualei stagiuni, 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" a prezentat vineri seara cea 
de-a treia premieră a sa din a- 
ceastă toamnă, cu piesa „Vedere 
de pe pod" de Arthur Miller.

★

Opera de. stat din Cluj a pre
zentat vineri seară un spectacol 
extraordinar cu operai „Boema", 
la care și-a dat concursul sopra
na Virginia Zeani de la opera 
„Scala" din Milano.

In următoarele zile, opera* din 
Cluj prezintă alte trei spectacole 
cu „Traviata", „Bărbierul din 
Sevilla" și „Faust", la care îyi 
vor da concursul cântăreții ita
lieni Virginia Zeani și Nicola 
Roșii Lemeni.

(Agerpret)

Turnătoria
pe fluxul

(Urmare din pag. I)

atenție, tn cursul acesteifd
luni vom lua măsuri, împreună 
cu comitetul sindicatului, pen
tru generalizarea ei la toate 
brigăzile.

Timp de o lună de zile, la 
Uzina 23 August, a avut loc un 
schimb' de experiență la care 
au participat cei mat buni tur- 

; <

Alexandru BîrlădeanU, mem
bru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., secre
tar al C.C. al P.C.R., Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ioan Beldean, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Popu
lară Bulgaria, precum și per
soanele care însoțesc delega
ția.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi și membri ai corpului di
plomatic acreditați în R. P. 
Bulgaria, ziariști bulgari și 
străini.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială și priete
nească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
toastat pentru fericirea po
poarelor român și bulgar, pen
tru partidele comuniste ale ce
lor două țări, pentru pace și 
prietenie între popoare.

pe trimestrul III
îndeplinit

Frrnaliștii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au îndepli
nit eu 15 zile înainte de termen 
sarcinile planului de producție pe 
primele trei trimestre din a- 
cest an.

Pe de altă parte, furnaliștii de 
la Hunedoara au realizat anul 
acesta economii suplimentare în 
valoare de aproximativ 9 milioane 
lei, ca rod al aplicării inițiativei 
de a produce cu cocs economisit 
întreaga cantitate de fontă dată 
peste plan.

Tot în ziua de 17 septembrie 
a anunțat îndeplinirea planului 
pe 9 luni și colectivul fabricii 
nr. 1 de aglomerare a minereu
rilor din combinat, caro asigură 
o parte însemnată din materia 
primă necesară furnalelor.

(Agerpren)

la C. I. L.

sigîictul Marmiațicl

O noua

secție produce
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru).

La C.I.L. Sighetul Marma- 
țlel a început de ieri să pro
ducă cu întreaga capacitate o 
nouă secție. Este vorba de sec
ția de croit a fabricii de mo
bilă curbată înzestrată cu uti
laje moderne dă înaltă tehni
citate. Secția a intrat în pro
ducție cu două săptămîni 
înainte de termen. Aici, gra
dul înalt de mecanizare și 
automatizare a procesului de 
producție va permite croirea 
unei cantități de material echi

valentă cu confecționarea a cir
ca 600 000 bucăți scaune 
curbate.

I
tehnologic
nători din țară. Reprezentantul 
Uzinei „Timpuri noi" a fost Ilie 
David. Primul om cu care s-a 
întîlnit David la Întoarcerea 
de la acest schimb de experien
ță a fost chiar șeful secției, 

învățat, Davide,

multe luerari noi,

— Ce-ai 
acolo ?

—• Foarte 
tovarășe inginer.

— Aplică-le 1
David a Început intr-adevăr 

să le aplice. Brigada lui lu
crează după o metodă nouă: 
formarea miezurilor cu silicat 
de sodiu cu uscarea in atmos
fera de bioxid de carbon. N-ar 
ii fost oare bine ca expe
riența dobindită de David să 
fie împărtășită tuturor turnăto
rilor ?

— Chiar începînd de astăzi 
— ne asigură și tovarășul 
Nemeth, și șeful secției — or
ganizăm întilniri între David si 
celelalte brigăzi de turnători.

tn turnătorie toate verbele 
„lucrează" la timpul prezent. 
N-au trecut decît cîteva zile 
de la dezbaterea sarcinilor de 
plan la nivelul cadrelor de 
conducere și în secție există 
acum un plan care are 37 de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Abia au fost stabilite și peste 
20 din ele sînt acum in curs de 
execuție. Se lucrează la ream- 
plasarea stației pentru extinde
rea turnării centrifugale ; se lu
crează la executarea dispoziti
vului de ridicat la platformă a 
instalației de preparare a ames
tecurilor de formare ■, se extin
de turnarea de precizie în mo
dele ușor fuzibile ; se genera
lizează la cîteva brigăzi turna
rea în coji de bachelită ■, se 
însușește metoda turnării în 
ploaie. Nu întîmplător șeful 
secției spunea că viitorul în
cepe astăzi I



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

A m citit sute de ce
reri în care nu
meroși tineri din 
comunele raionu
lui Tecuci cer să 
fie primiți în rîn- 
durile organizației 
noastre, am discu
tat cu sute de ti

neri atunci cînd le-am înmî- 
nat carnetul roșu de membru 
al organizației. La întrebarea, 
„de ce vrei să intri în U.T.C.“ 
majoritatea au răspuns aproa
pe la fel : „Organizația U.T.C. 
m-a ajutat și mă ajută să cu
nosc politica partidului nos
tru, îmi dă tot sprijinul pentru 
ca alături de ceilalți oameni 
ai muncii de la sate să mun
cesc din ce în ce mai bine 
pentru aplicarea în viață a 
sarcinilor trasate de partid. în 
organizația U.T.C. pot să-mi 
dezvolt aptitudinile, aici gă
sesc răspuns la multe din pre
ocupările mele cotidiene“.

Există în aceste răspunsuri 
dovada unei temeinice munci 
politice desfășurate de orga
nizațiile U.T.C. Ele conțin însă 
și cerința îmbunătățirii per
manente a activității de orga
nizație, îmbunătățirea Conți
nutului educativ al tuturor ac
țiunilor inițiate. Tocmai în a- 
ceastă direcție biroul comite
tului raional U.T.C. și-a în
dreptat atenția în munca de 
îndrumare, control și sprijini
re concretă a activității orga
nizațiilor U.T.C.

în primul rînd am ajutat 
organizațiile U.T.C. în organi
zarea unor acțiuni eficiente, 
de cunoaștere profundă a po
liticii partidului nostru, a do
cumentelor celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R. în această 
privință deosebit de interesan
te și instructive au fost întîl- 
nirile tinerilor din comunele

LA INTRAREA

Corod, Cosmești, Ghidigenl și 
multe altele, cu activiști de 
partid și de stat. Tovarășii 
Vasile Zapis, prim secretar al 
Comitetului raional P.C.R. Te
cuci, Horia Lazăr, Ion Rapo- 
tan, secretari ai comitetului 
raional P.C.R., au vorbit tine
rilor despre politica partidului 
nostru de dezvoltare intensivă 
și multilaterală a agriculturii: 
„Regiunea Galați în plină dez
voltare“, „Realizările șesena- 
lului și sarcinile tineretului în 
noul plan cincinal“, „Condiții
le create de partid tineretului 
pentru a-și valorifica aptitu
dinile în munca concretă. în
chinată înfloririi patriei noa
stre“. De fiecare dată vorbito
rii s-au referit cohcret la ti
neri dintr-o comună sau alta, 
la sarcinile tor pentru viitor, 
expunerile cabtînd astfel a- 
tenția auditoriului, exercitînd 
o puternică influență educati
vă asupra lui.

în comuna Cudalbi, de 
exemplu, s-a statornicit obice
iul ca la serile distractive să 
fie invitat! și tinerii care nu 
sînt 
zației 
ceste 
torul
U.T.C. a vorbit despre „Rolul 
și caracterul revoluționar al 
organizației noastre“. Cu alte 
prilejuri s-au organizat recen
zii la diverse cărți de litbrătu- 
ră politică și beletristică etc. 
Tot aici, la căminul cultural, 
tinerii au fost invitați la o 
călătorie imaginară pe harta 
patriei făcînd setirte popasuri 
la marile obiective industriale.

în multe comune sînt orga
nizate cu regularitate șezători 
în care bătrînii satului vorbesc 
despre cum arăta comuna îna
inte, despre viața 
menilor pe aceste 
Numeroși tineri 
nostru au fost în 
Doftana, la Muzeul de istorie 
din Galați și în alte locuri le-

încă membri ai drganl- 
noastre. La una din a- 
seri distractive instruc- 

comitetului raional

grea a oa- 
tneleaguri. 

din raionul 
excursie la

gate de lupta partidului nostru 
pentru fericirea poporului.

O bună experiență au acu
mulat organizațiile U.T.C. din 
comunele Corod, Blînzi și altele 
în munca de organizare a șe
zătorilor în aer liber, activități 
la care participă mii de tineri. 
Organizațiile U.T.C. de aici au 
avut grijă să asigure acestor 
manifestări culturale un bo
gat conținut politico-educativ. 
S-au prezentat cu acest prilej 
expuneri deosebit de intere
sante privind comportarea ti
neretului în muncă și în socie
tate, s-au ținut expuneri des
pre trăsăturile moral-politice 
ale tînărului înaintat al zile
lor noastre, li s-a explicat ti
nerilor ce înseamnă a fi un 
om cult. Aici s-a discutat des
pre atitudinea înaintată a ti
nerilor față de muncă, față de 
bunul obștesc, respectul față 
de vîrstnici etc. Toate aceste 
expuneri au avut la bază 
exemplele concrete din rîndul 
tinerilor țărani cooperatori din 
aceste comune. Dovadă că a- 
ceste discuții au avut un mare 
efect este și faptul că tinerii 
au solicitat ca asemenea ac
țiuni să fie organizate cît mai 
des.

în comuna Cudalbi organi
zația U.T.C. primește lunar în 
rîndul uteciștilor aproximativ 
20 de tineri. Pentru pregătirea 
politică a acestora, în afara 
unor forme și metode de ge
nul celor arătate mai sus, or
ganizația U.T.C. a luat o ini
țiativă care dă rezultate bune, 
în perioada de vară aici sînt 
organizate grupe de 10—15 ti
neri care dezbat, cu sprijinul 
unor cadre de specialiști, ca
dre de conducere ale organi
zației noastre, documentele de 
partid și de stat sub forma 
unor discuții libere.

Acțiunile de 
muncă patrioti
că, activitățile 
cultural-educa
tive sînt mult 
îndrăgite de ti
neri. Noi am 
îndrumat orga
nizațiile U.T.C. 
să asigure ace
stor activități 
un conținut din 
ce în ce mai 
bogat. în co
muna Matca, 
de exemplu, ac
țiunile de imin- 
că 
sînt precedate 
de 
artistice îh cin

stea celor care s-au evidențiat 
în muncă, sînt invitați specia
liști să vorbească tinerilor 
despre importanța întreținerii 
pășunilor, a însilozării furaje
lor etc.

O seamă de alte acțiuni cum 
sînt îhmînarea buletinelor de 

. identitate, sărbătoarea frunta
șilor etc, sîrit folosite pentru 
atragerea unui mare număr de 
tineri la activitățile întreprin
se de organizația noastră.

Tocmai datorită acestei ac
tivități multilaterale a orga
nizațiilor U.T.C., in fiecare 
lună, peste 180 de tineri cer și 
sînt primiți în rihdurile ute
ciștilor

Cu toate acestea, unele co
mune cum ar fi Cudalbi, Mat
ca, COItod și altele — chiar 
dacă le-am citat mai sils 
pentru unele acțiuni intere
sante — au posibilități de a 
primi în rîndurile uteciștilor 
mult mal mulți tineri. Nu reu
șesc acest lucru în primul rînd 
pentru faptul că nu toate or
ganizațiile U.T.C. din aceste 
mari comune desfășoară o 
multilaterală activitate. în 
unele din organizațiile U.T.C. 
amintite, conținutul adunări
lor generale este tnefeti ace
lași. în unele cooperative agri
cole de producție activitatea 
culturală și Sportivă e slabă.

In perioada care urmează, 
perioadă în care vor avea loc 
și adunările generale U.T.C. 
pentru dări de seamă și ale
geri, întreg biroul comitetului 
raional se va deplasa în orga
nizațiile 
tîndu-le 
lui în 
cii lor.
ca activitatea organizațiilor 
U.T.C. să răspundă mal bine 
sarcinilor mari pe care parti
dul le-a pus în fața organiza
ției noastre în perioada actua
lă, preocupărilor tinerilor, 
specificului vîrstei lor, antre
nării acestora la toate activi
tățile organizate.

patriotică

programe

tî.T.C. amintite aju- 
concret, la fața locu- 
îmbunătățirea mun- 
Acest lucru va face

ÏON PAȘCAU
prim-secretar

al Comitetului raional U.T.C.
Tecuci

E

Despre

-

Ion Besoiu nu putem da amănunte căci face parte din suspensia Ulmului

de aventuri „Șah la rege", 
plină de încurcă-

Cu Haralambie Boroș despre:

ȘAH LA REGE"
Intr-una din aceste zile de toam

nă timpurie, liniștea binecunoscu
tă a parcului Ioanid, situat in plin 
centru al Bucureștiului, a fost 
tulburată pe neașteptate. Forfotă 
pe aleile umbrite, duduitul genera
toarelor electrice, lumina puterni
că a proiectoarelor cu arc, vocea 
autoritară care acopetea vacarmul, 
„atenție, motor", toate acestea 
trădau activitatea febrilă a Uhei 
echipe de filmare. L-am rugat pe 
regizorul Haralambie Boroș, pre
zent în mijlocul echipei de cine
aști, să ne spună citeva cuvinte.

— Tragem ultimii metri din fil
mul 
Este o poveste 
turi, așa cum li stă bine genului 
polițist, despre o bandă de falsifi
catori de bani. Filmul e inspirat 
de un caz real, descoperit de or
ganele de miliție. De altfel, fil
mul nostru le datorează foarte 
mult lucrătorilor din organele de 
miliție. Din colaborarea cu acești
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cea mai mare personalitate a filmului francez, 
fost un adevărat comic, un adevărat umanist..

LOUIS DELLUC

istorici aiulți 
cinematografului 
afirmă cu tărie 
că Max Linder 
a fost modelul 
lui Charlie Cha- 
plin în realiza
rea tulburătoru
lui său Charlot.

Afirmația pare să o confirme în-' 
suși Chaplin, care i-a oferit acto
rului francez o fotografie cu ur
mătoarea dedicație „Lui Max 
Linder care m-a învățat meserie. 
Charlie Chaplin". La rîndul său 
Max a afirmat atunci că e mîn- 
dru să învețe meserie de la cel 
care se socotește elevul său.

Cert este că Linder a creat 
primul personaj de comedie ci
nematografică : Max (Așa cum 
Chaplin l-a creat pe Charlot). 
Max întruchipa tipul ideal al 
tînărului mic burghez, îmbrăcat 
corect, nici gras, nici slab, res
pectabil, convențional în aparentă 
dar distrat și gata de boroboațe 
în fond. Charlot este Max vă
zut invers sau, mai degrabă, un 
Max ruinat. Un vagabond a câ
rtii îmbrăcăminte boțită aminteș
te starea înfloritoare de altădată. 
Deosebirea fundamentală dintre 
cei doi este că Max era un dandtj 
leneș și uneori conformist, în 
timp ce Charlot este im vaga
bond învăluit într-o atmosferă 
de atiientlcă poezie. Max era să
tul, Charlot flăihînd, de aici toa
te deosebirile.

După ce 
vatoriil din 
Maxiihiliaii 
cucerească 
numele. E 
Pathe cu 20 de franci pe zi, a- 
vînd tih sripiithent de 15 franci 
dacă schna în care juca compor
ta o cădere în apă. ($i o primă

mai mare dacă i se stricau hai
nele). Primele sale filme au un 
asemenea succes îneît realizatorii 
vremii se întreceau în a-l distri
bui. Simțindu-și puterea, Max se 
prezintă la director și-t cere răs
picat un contract pe 3 ani, cu un 
onorariu de 150 000 franci a- 
nual, altminteri pleacă într-un 
turneu european cu o companie 
de varietăți. Patronul a calculat 
pe loc și a înțeles că nu face o 
investiție proastă. Era pentru pri
ma dată cînd Un actor punea

mergători primului război mon
dial începînd de la 1905 (Max 
decorat, Vacanța lui Max, Max 
se însoară, Max face sport, Max 
fotograf, Duelul lui Max etc., etc). 
Războiul a întrerupt dramatic ca
riera artistică a lui Linder. Mo
bilizat pe front, Max este grav 
rănit. După vindecare rămâne cu 
O gravă boală cronică din prici
na căreia câțiva ani mai tîrziu a- 
vea să i se tragă sfîrșitul. După 
terminarea războiului, Max rea
lizează cîteva filme care consti
tuie o treaptă nouă în creația sa. 
Unul din acestea este „Letroit 
mousquetaire“. Este prima încer
care cinematografică de a paro
dia un film. Jocul de cuvinte ba-

născut

MAX llm
a studiat la Conser- 

Bozdenux, tînărul 
Le'vielle a vehit să 
Parisul sctirtindu-și 

angajat la studioul 
de franci pe zi, a-

condiții în colaborarea cu stu
diourile și faptul a făcut mare 
vîlvă. Max Linder era acum ido
lul Franței, al Europei și al nou
lui continent. Se născuse prima 
vedetă. Max capătă dreptul să-și 
scrie singur scenariile și tot sin
gur să le pună în scenă. Era tm 
diate privilegiu, nemaiîntîlnit 
pină atunci la un actor. (E drept 
și Melies făcea la fel, dar să nu 
uităm că era patronul Star-filmu- 
lizi). Filmele de o bobină din se
ria Max țin afișul în toți anii pre-

în

neobosiți lucrători ai inteligenței, 
care veghează la liniștea noastră, 
printre care colonelul Ștefănescu, 
coautor al scenariului, alături de 
poetul Andrițoiil sau colonelul 
Ciacanica, am realizat un film 
care își propune să reia în genul 
de aventură formulele seducătoa
re ale jocului de șah, joc prin 
excelentă inteligent, în caro apat 
și dispar pioiii, în funcție de țjîti- 
direa celor cară dirijează partida.

— Cd ne puteți spune despre 
distribuție ?

— M-am orientat către o distri
buție a debuturilor. Am conside
rat că filmul polițist contemporan 
trebuie să mizeze pe veridicitate 
în toate privințele. Figuri de ac
tori ultracunoscuți din alte pro
ducții ar putea știrbi, cred, inedi
tul unor personaje învăluite in 
mister. Iată pentru ce am distri
buit tineri talentați ca Silvia Năs- 
tase (absolventă în acest an a In
stitutului de teatru și cinemato
grafie), care aduce o puternică 
notă de prospețime, Aura Andrițo- 
iu, care realizează un frumos rol 
de compoziție, ca și Dinu Cezar, 
de la Teatrul din Tg. Mureș, Bo- 
ris Olinescu, de la Naționalul ie
șean, Ion Pastor, de la Teatrul 
maghiar din Cluj, său o neprofe- 
sionistă, Elena Maria Vitros. Ală
turi de acești debutanti, filmul se

bucură de participarea unor actori 
cu o veche consacrare cinemato
grafică, cum sînt Emil Bota, La
zăr Vrabie sau Ion Besoiu.

— Publicul vă cunoaște ca un bun 
actor al rolurilor de compoziție 
în genul polițist. Amintesc rolu
rile din „Portretul unui necunos
cut" și „S-a furat o bombă"... V8 
vom vedea și în acest film ?

— Da, am încercat să realizez 
un tip de infractor cate pe 
va se aseairiăhă cu cel din 
tretul unui necunoscut“. Dar 
pre asta prefer să discutăm 
premieră. Să vorbim acum despre 
ceilalți membri ai echipei. Gheor- 
ghe Fischer este operatorul șef, 
LiviU Popa semnează decorurile 
și costumele, iar muzica a reali
zat-o compozitorul Mircea Istrate.

M-at bucura mult ca filmul nos
tru să fie o reușită a acestui gen 
atît de iubit de tinerii spectatori. 
Și aș mai dori ca tinerii spectatori 
să vadă în unii din eroii filmului 
lucrători modești și devotați ai mi
liției, senieni ai noștri ce trec 
adeseori neobservat! dar care le 
asigură liniștea, munca sau învăță
tura.

tinde- 
„Pot- 

des- 
după

Proiect de monument — Galați

Sculpturi de P. BALOGH

Intim ți monumentar)
de simțăminte gingaș»

zat pe pronunțarea identică 
limba franceză a cuvântului „le- 
troit“ (mărginitul) cu „Ies trois" 
(cei trei) arată de la început că 
este vorba de o parodie. Parodie 
nu a cărții cu același nume ci a 
filmului realizat cu Douglas 
Fairbanks în rolul lui D’Artag
nan, Se poate spune, fără exa
gerare, că acest film constituie 
punctul culminant al creației lui 
Linder. Max Linder introduce 
pentru prima oară în dramatur
gia cinematografică anacrnnis-

mid, atît de frecvent azi în ope
ra unor realizări moderne. în 
filmul lui Linder, cardinalid Ri- 
chelieu își adună garda prin te
lefon, în timp ce pe biroul său 
se află un bust al lui Napoleon. 
Regina Franței îi scrie o scrisoa
re de dragoste lordului Buckin- 
gharn bătînd grijuliu cu un de
get la mașina de scris. Cînd se 
plictisesc, doamnele de onoare 
cîntă charleston la trompetă. 
Mușchetarii mustădoși și încinși 
cu săbii încalecă îh fugă nu pe 
cai ci pe... motociclete. O paro
die teribil de modernă realizează 
Max în scena luptei la han. 
Jumătate din decorul acestei sce
ne e realizat în stilul hanurilor 
din secolul al XVIII-lea, în timp 
ce cealaltă jumătate închipuie un 
„saloon“ tip western. Verva lui 
Linder era inepuizabilă. „E cea 
mai mare personalitate a filmului 
francez — scria Louis Delltlc, 
primul mare teoretician al artei 
filmului. în filmele sale, Lin
der a probat o inteligență strălu
citoare. Studiind filmele sale 
rămîi surprins de ceea ce promi
tea...“ La cîteva decenii după 
moartea tragică a marelui actor, 
fiica sa Maud-Max Linder a în
treprins o migăloasă muncă de 
descoperire a peliculelor aparți- 
mnd celui care a fost Max Lin
der. Ea a realizat un interesant 
film de montaj care cuprinde 
cele mai reușite momente din 
creația lui Linder. In urmă cu 
doi ani filmul acesta de montaj 
a rulat cu mare succes pe ecra
nele pariziene. Ce-ar fi dacă 
D.R.C.D.F., care ne gratulează 
atît de des cu comedioare fragile, 
ar găsi de cuviință să studieze 
posibilitățile de achiziționare pen
tru ecranele noastre a acestui 
film ? Ar fi nu numai un spec
tacol de artă și gust, ci și un 
omagiu față de un mare actor.

„SAMBA“
sau rețeta salatei

pe peliculă

Construi#-vă singuri

Ce este Samba > La această în
trebare se poate răspunde foarte 
simplu : este numele Unui cartier 
mizer din Rio de Janeiro. Și mal 
ce ? Se poate formula și pentru a 
doua întrebare un răspuns la fel 
de simplu : numele unul dans 
modern, după toate probabilități
le născut în cartierul cu pricina. 
Iar, dacă cineva, cu totul insi
nuant ar mai pune și o a treia în 
trebare : totuși, ce este „Samba" ? 
atunci trebuie să ne gîndim la tit
lul unei pelicule ce poate fi Vă
zută pe ecranele cinematografelor 
în aceste zile.

Ce este oare, din punct de vede
re cinematografic, „Sambă“ f in 
primul rînd, peliculă. Adică 
proximativ 2 700 metri de celulo
id lat de 35 milimetri. Iar, în al 
doilea rînd, o teribilă demonstra/ie 
a lipsei de gust și a improvizației 
artistice. Pelicula cineaștilor spa
nioli care s-au plimbat prin Brazi
lia în compania unei femei frumoa
se și atîta tot (Sara Montlel) poa
te fi folosită In clnecluburi sau 
Ia Institutul de artă teatrală șl 
cinematografică ca etalon al non
valorii. Prezentarea acestui film în 
sălile retefel cinematografice n-ar 
trebui făcută fără o prealabilii a- 
vertizare a spectatorului obișnuit 
sau neformat. existînd serioase 
primejdii de viciere a gustului 
pentru frumos. Splendoarea pcl 
salului sud-americân, folclorul a 
cestui cohtlnent sau arhitectura 
orașului Brasilia nu pot salva din 
mediocritate subiectele sfupitfe O 
femeie frumoasă, conștienta lot 
timpul de farmecul pe care îl răs- 
pîndește, filmată copios în prim 
planuri ,din fată sau profil, fil
mată ostentativ In poziții în cate 
rochia dezvăluie genunchii 
zatl, etc. etc. nu înseamnfi 
șl o actriță. Sara Monliel 
mereu aceeași In toate filmele el: 
o femeie frumoasă, pe care re-

moi 
me- 
po- 
hal 
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gizorii au ajulat-o plnă acum doar 
la realizarea unei „performante" 
vestimentare. Bucuriile și tristeți
le ei pe ecran sini naive, lipsite 
de strălucire actoricească. Orice 
femeie frumoasă, de pe oricare 
din meridianele pămîntului, fără a 
ii acuzată de cea mai mică um
bra de talent actoricesc s-ar putea 
comporta la fel sau aproape la 
fel. (Ba, poate și mai bine). Des
pre intriga Ulmului, ce să 
vorbim. O crimă la început, 
lodramă în continuare, acțiuni 
litiste încîlclte in asemenea 
Incit te apucă durerea de cap, 
zică sud-aniericană, procesiuni
carnaval, împușcături in noapte, 
gangsteri, furturi de briliante, un 
castelan gelos, nebun și asasin. 
$1 lista se poate încă prelungi.

Unicul merit al limulul este că 
dezvăluie cîteva frumuseți natu
rale, pitorescul unor cartiere mi
zere situate la poalele zgîrle-nbrl- 
lor sau dansuri șl melodii brazille 
ne. Dramaturgia filmului este un 
adaos de prost gust, o condimen
tate forfotă, lipsită de fantezie, o 
reluare în stil cabotin a unor si 
tuafii ciupite din alte product'' 
similare. Se spune — și pe bună 
dreptate — că cinematograful este 
o instituție de artă. De ce oare 
Direcția rețelei cinematografice și 
difuzării filmelor tine să ne con
vingă că are cîteodată și o altă 
părere ? Nu este un secret pentru 
nimeni faptul că filmele Sârbi 
Montie! cultivă în mod exclusiv 
calitățile fizice ale interpretei și 
cfl sînt realizate de regizori me
diocri, lipsiți de scânteia sacră a 
talentului. Șl atunci, de ce aceSt 
rabat tetă de gustul îndoielnic al 
unor cineaști occidentali, situați 
la perileria sau destul de aproape 
de periferia artei ?

ATANASIE TOMA

Cimpul magnetic

c

:.pozitia de sculptură 
și Ieșituri de raiie a 
soților Balogh este 
o ilustrare vie, 
convingătoare a va
lorii artei decorati
ve de interior șl a 
conjugării ei fericite 
cu celelate forme 
artistice în ansam

blul producțiilor contemporane. 
Frumosul cotidian oscilează as
tăzi între doi poli, două dimensiuni 
aparent opuse : intim și monu
mental. Sinteza lor estetică, pre
zentă și în expozi/ie, este un fe
nomen complex, bazat pe relații 
de interferență șl reciprocitate și 
nicidecum de exclusivitate. Arfa 
de interior, Intimă, pusă de unii 
în situația de rudă săracă a arte
lor plastice, concurează în egală 
măsurd cu arta monumentală, la 
cultivarea și satlsiacerea gustului 
estetic contemporan. Sculptorul Pe
ter Balogh, la cea de-a șaptea 
expoziție personală, descoperă as
tăzi publicului o altă fațetă a po
sibilităților sale creatoare, care e 
sculptura de Interior. Lucrările sa
le ne introduc într-un univers a-

*) Expoziția de sculptură și 
țesături de rafie, Peter și An
gela Balogh, deschisă la Ga
leriile fondului plastic din Bu
levardul N. Bălcescu nr. 23.

dolescentln ...
șl pure, oferind cu flecare o invi
tație la medltare șl reflecție. Ple
nitudine, echilibru, liniște, 
cele trei coordonate lirice în care 
se înscriu lucrări ca „Floarea", 
„Amintire", „Mama și fiul", „Cren
guță", „NUd“, „Avint", „Rod". In 
alte sculpturi ca „Farmecul vie
ții' sau „Familid", armonia forme
lor și a compoziției sugerează 
plastic armonia firească, nattirala 
șl în același timp abstractă a sen
timentelor ce uhesc pe oămehi în 
nucleul familiei. Ca o reîntoarcere 
cu gîndul îh IrecUt, la arta sttă- 
veche ci cioplitorilor noștri îrt 
lemn, sînt șl cele cîteva „moti
ve folclorice“. admirabile piese 
de artizanat, care completează an
samblu! sculpiutil de interior din 
expoziție. In țoale, artistul a topit 
o căldtlră șl o înțelegere plină de 
dragoste falii de oameni, de viată, 
de forme și de volitme. Ctl un 
meșteșug bine stăpihit, meticulos, 
atent la materialul pe care îl fo
losește, a făcut apel la tratarea 
temelor sale la materiale remar
cabile ca prețiozități cromatice și 
durabilitate (abanos, lemn de Tisa 
șa.). Arta lui Peter Balogh ne de
monstrează că sculptura de inte
rior e Încă nouă, cu posibilități 
infinite de afirmare, că nu eȘIe 
numai un foc gratuit de Unit, su
prafețe șl volume.

sini

O completare fericită a expozi
ției, șl In același timp o afirmare 
sînt țesăturile din rafie ale grafi
ciene! Angela Balogh, care con
ferit in lucrările sale o strălucire 
puțin obișnuită materialului obscur, 
ce e rafia. Biodate pe teme fol
clorice („Cocoși', „Cu oile“, „Mo
tiv oltenesc', „Vata", „Motiv de
corativ ctl păsări' ș.a.), armoniile 
sale cromatice dovedesc rafina
ment artistic și o asimilare orga
nică a Unor arte șl practici popu
lare foarte vechi.

Țesăturile sale au poate Pitii pu
țin o valoare utiiiinrif, cti todte că 
ea exlstd, cit rtihi ales una esteti
ca. fiind prin culoare și compozi
ție iiitil aproape de pictură dhcît 
de broderie. Cfeafia artistei este 
o realizare orlglndlă de sifib sfă- 
tătoare șl, in același iihifi, 0 sU- 
gbstie adfesttlă artiștilor in sbHda- 
rea posibilităților nelimitate pe 
cate Ie dietă diversele materiale, 
măi riililt sau mal pUfih nobile, îh 
realizarea frumosului plastic.

La polul celSIdlt al viziunii plas
tice contemporane se sltitfedză 
proiectele de monumente din ex
poziție, realizate de Peter Ba
logh, ce nu sparg atmosfera gene
rală ci, dimpotrivă, o completează 
acordind problematicilor noi sen
suri șl dimensiuni. Preocupările de 
monumentali»! al» artistului sini

acelea 
ca ale

concretizate în proiecte ca 
ale „Stiinfel șl artei' sau 
monumentului de la Galați, imens 
obelisc de piatră, ce a început să 
fie înălțat în prezent în cartierul 
Țiglina din orașul citat.

Demn de remdrcât rhai estb șl 
proiectul pentru un turn de tele
viziune, pe care, din păcate artiș
tii! l-a intitulat, foarte vag „Pro
iect de edificiu", marele public 
ca și o parte din Interesați ne- 
putînd discerne pentfu moment 
sbu fără explicații prediabile ros
tui machetei. Moniihieiiteie, in 
ansamblu, au caiilMtl de compozi
ție șt Inedit, ca și aceea de a 
Se acorda fhricit cit fiatiti arhitec
tură d tării, cătelti artistul i-d în
țeles îh prohihzime roSitirlle, sbn- 
surile.

Expoziția nu lihificd nttfnal vi
ziuni de ansamblu diferite, ci șl 
manifestări creatoare diferite care, 
măture de/a, poartă pecetea unor 
limbaje plastice originale, dlieren- 
(late. Există dincolo de îndrăzne
lile de stilizate ale ârtlșiilOr, un 
sîmbure de viată, o aplecare aten. 
IS asupra universului lăuntric al 
omului.

împului de atracție 
al pămîntului și 
cîmpului electric — 
familiare nouă acum 
— li se adaugă o 
notia „taină“ a na
turii : cîmpul mag
netic. Avînd largi 
aplicații tehnice (in

China a apărut busola încă din 
secolul al Il-lea al erei noastre) 
cîmpul magnetic a stat pentru în
ceput la baza construirii apara
telor de orientare ; deci primii 
beneficiari sîiit navigatorii și a- 
matorii de călătorii. Ignorarea a- 
cestei mari taine a naturii a fost 
scump plătită — un mare nu
măr de navigatori îndrăzneți, 
căutători de comori și bogății au 
pierit în timpul expedițiilor toc
mai pentru că nu dispuneau de 
aparate care să le orienteze di
recția.

S-a observat în natură eă exi
stă corpuri cu însușiri misterioase, 
care acționează asupra altor cor
puri, imprimîndu-le o anumită o- 
rientare în spațiu. Ambele cor
puri poartă numele de magneți 
permanenți. Care este misterul ? 
Mai tîrziu, cînd s-a constatat că 
în jurul unui conductor străbătut 
de un curent electric ia naștere un 
cîmp magnetic, s-a dezlegat și 
această taină ; în magneții per- 
manenți există curenți interni 
„moleculari’ care creează cîmpul 
magnetic deci... tot electronul!

Așadar, cîmpul magnetic este 
creat de curentul electric. S-a 
observat că dacă un conductor 
electric se deplasează într-un 
cîmp magnetic, el este străbă
tut de un curent electric. Folosin- 
du-se acest fenomen au fost 
construite puternice centrale elec
trice hidro și termo (căderile de 
apă sau motoarele termice depla
sează în cîmpul magnetic al gene
ratoarelor electrice conductorii, 
— așezați după o tehnică destul 
do complicată — în care apare 
curentul electric de valori foarte 
mari).

Este evident că o mișcare con
tinuă în cîmpul magnetic se face 
mai ușor prin rotirea unui COh- 
ductor decît prin deplasarea lui. 
Curentul care apare în acest caz, 
este curent alternativ (nu are o 
valoare constantă ci variază de 
la zero la o valoare maximă apoi 
la o valoare mininiă și invers).

Apariția ciirentului alternativ a 
dus la noi aplicații ale cîmpului 
magnetic.

Curentul electric alternativ cre- 
ază în jurul său un cîmp mag
netic variabil. Dacă în acest cîmp 
magnetic se găsește un conductoi 
electric, în el va apare un cu
rent electric fără a mai fi nevoie 
să-l deplasăm. Aplibația cea mai 
importantă a acestui fenomen este 
construirea transformatoarelor e- 
lectrice, care ușurează mult folo
sirea curentului electric alterna
tiv.

Transformarea curentului elec
tric alternativ în cel continuu, în 
radio-televiziune și 
este înlesnită de 
sori.

Bineînțeles că 
cîmpului magnetic 
numai la producerea și utilizarea 
curentului alternativ, ci se întîl- 
nesc la tot pasul în tehnică (geo
fizică, geologie, tehnica minieră, 
electronică, automatizări, teleco
municații, astronomie etc).

Antena de televiziune „scurtată“1 !

CORNEL RADU 
CONSTANTTNESCU

transporturi, 
către redre-

aplicațiile 
nU se reduc

Dacă doriți să montați anteiia 
într-un loc apropiat de televizor 
(2—3 m) este mult mai comod 
să vă construită o antenă scurtată.

Pentru aceasta procurați-vă 2 
bucăți de țeavă de oțel, alumi
niu sau alamă cu diametrul eXte-

rior de
interior nu influențează). în lipsa 
țevilor se poate folosi bara me
talică. Lungimea lor este deter
minată de canalul pe care recep
ționați.

circa 10 mm (diametrul

Canalul 
Lungimea țevii 
sau barei (mm)

Se îndoaie ambele țevi și se 
prind prin șuruburi cu două co
liere metalice pe o placă izola
toare din pertinax sau textolit 
de dimensiunile din desen.

La capetele celor dottă țevi 
prindem cu ajutorul a două șu-

ruburi două fire conductoare o- 
bișritrite (răsucite) care se conec
tează lă bornele de intrare ale 
televizorului indiferent dacă are 
intrate pentru cablu coaxiol sâtl 
pentru cablul bifilar.

Ing. GH. ZAMFIR

patriei. In ținutul Hațegului,

locuiesc acești destinderii i 

ai iegendarilor zimbri

Monumente vil ale naturii



Cinci medici
Dr. Maria Negoiță, inspector sanitar, igiena copilului și 
a adolescentului
Dr. Nicolae Budrică, medic specialist, medicina școlară 
Dr. Dumitru Husariu, medic specialist, medicina muncii 
Dr. Elmano Costiner, medic specialist, neuropsihiatrie
Dr. Vladimir Moraru, medic specialist, organizator de 
sănătate publică

VA PROPUN UN

DECALOG DE VIAȚA LUNGA
„DUȘMANUL CUNOSCUT ESTE PE JUMĂTATE 

ÎNVINS" spune un cunoscut proverb. Acest lucru 
este cu atît mai valabil cu cit este vorba de sănă
tatea noastră.

Nu sînt obligatorii cîtuși de puțin cine știe ce cu-

noștințe complicate pentru a putea singuri să con
tribuim Ia întărirea sănătății noastre, Ia prevenirea 
îmbolnăvirilor și, ca urmare, la prelungirea vieții

Iată cîteva siaturi practice în acest sens :

ij

I dominați
Aceia

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Întărirea sănătății 
psihice — este pri
ma regulă de aur. 
Trebuie neapărat 
să învățăm să ne 
dominăm viața noas

tră emoțională, trebuie cu orice 
preț să nu ne lăsăm antrenați, 

i de emoțiile noastre.
care se închină exclu

siv plăcerilor inferioare și egois
te îji micșorează rezistența inte
rioară în fața intemperiilor vieții. 

Educația corectă, însușită din 
copilărie, are un rol covîrșitor în 
menținerea echilibrului sufletesc. 
Mai tîrziu, atitudinea corectă 
față de colegi, față de tovarășii 
de muncă și de procesul muncii 
contribuie la întărirea 
echilibru, 
agreabilă

acestui 
Munca trebuie să-i fie 
omului, să-l pasioneze.

2 Regimul de mun
că are un mare cu- 
vînt de spus in 
complexul de mă
suri privind preve
nirea îmbătrînnii

premature. Raționalizarea proce
sului muncii include noțiunea 
fundamentală de ritm- Nu este 
nuii nimic dăunător pentru să
nătate decît munca în salturi I

| Dimpotrivă, eșalonarea chibzuită 

a tuturor sarcinilor, respectarea 
! strictă a programului de lucru

zilnic, alternarea muncii cu odih- 
Ina — sînt tot atîtea elemente 

care contribuie la întărirea sănă
tății și menținerea capacității de 

■ muncă,

3

I
I
I

Dar odihna ? 
Oricît ar părea de 
ciudat, dar cercetă
rile medicale au 
constatat că un 
mare număr de oa

meni nu știu să se... odihnească. 
Odihna trebuie să fie atît pasi
vă (somnul, lungirea în pat) cit 
și activă.

Repausul va fi de cel puțin 7-8 
ore din 24.

Repausul săptămînal și conce
diul anual trebuie respectate cu 
toată strictețea. Este de dorit ca 
sfîrșitul de săptămână să fie pe
trecut într-o pădure, la marginea 
unei ape, în excursii în împreju
rimile orașului. Omul care duce 
o viață sedentară are neapărată 
nevoie de mișcare și de viață în 
natură, 
„odihnă 
lectura, 
latelia...

Printre mijloacele de 
activă“ cităm pescuitul 

muzica, fotografiatul, fi-

Din toate timpurile oamenii au 
fost preocupați de problema pre
lungirii vieții omenești. Mult timp 
ea a fost considerată ca un mit. 
Datorită evoluției științelor expe
rimentale, a îmbunătățirii condiții
lor igienice și creșterii nivelului 
de trai au putut fi realizate pro
grese și in acest domeniu.

— Care este de fapt vîrsta „normală" 
pe care ar putea s-o atingă omul ?

— Totdeauna a existat un „dezacord“ 
intre longevitatea mijlocie a vieții și lon
gevitatea potențială. Aceasta a determi
nat pe Mecinikov să spună că „viața omu
lui se oprește Ia mijlocul drumului". Dacă 
urmărim limita de viață Ia diferite specii 
de animale vom constata că aceasta este 
în raport cu „perioada de creștere, lon
gevitatea fiind de 5—6 ori mai mare ca 
aceasta. Pentru om perioada de creștere 
se încheie în jurul vîrstei de 25 ani (cînd 
se determină osificarea cartilajelor de 
creștere). Aplicînd acelaș raport la om, ar 
rezulta că durata normală de viață a aces
tuia ar trebui să fie de 
deci cu mult mai lungă

— Este un argument 
să privim cu optimism 
lungirii vieții Rezultă deci că „perioada 
de creștere' are o valoare fixă fiind se
parată de maturitate în mod precis prin 
pubertate și oprirea creșterii. Dar granița 
dintre maturitate și îmbătrînire ?

— Limita între maturitate și îmbătrînire 
nu este fixă. E un moment care variază 
în raport cu o serie întreagă de factori, 
în interiorul aceleiași specii „viteza de îm
bătrînire“ variază cu factorii genetici și în 
special cu factorii de mediu dintre care o 
mare importanță o dețin factorii sociali, ni
velul de trai al populației respective, mă
surile de igienă, dar și factorii climatici, 
geografici, alimentari ș.a.m.d.

Perioada de îmbătrînire nu decurge în 
mod uniform la tot> oamenii, această pe
rioadă putînd fi influențată prin interven
ții profilactice care să creeze condițiile 
cele mai bune pentru desfășurarea unei 
îmbătrîniri normale. Astfel se explică fap
tul că doi oameni care au aceeași vîrstă 
pot să apară din punct de vedere biologic 
cu o diferență uneori de o decadă I Toc
mai această diferență este determinată de 
factorii de mai sus.

— Care sînt factorii care grăbesc ritmul 
procesului de îmbătrînire ?

— Funcțiile organismului diminuează 
In cadrul procesului de îmbătrînire și a-

cca 125—150 ani, 
decît cea actuală.
care ne permite 
posibilitatea pre-

Exercițiile fizice 
metodice, plimbări
le, călirea organis
mului prin factori 
naturali (aer, apă, 
soare) sînt obligato

rii pînă la adînci bătrînețe. Tre
buie să înțelegem că viața mo
dernă impune practicarea măcar 
a două sporturi simple: înotul 
și mersul pe munte, fără a mai 
pomeni patinajul și schiul.

„Tinerețe 

fără bătrînete“
Biologia ne iăgă- 

luieste minuni, omul 
lelur.ă Încă să creadă 
..dar speră. Jean 
Rosland, marele bio
log. ne asigură doar 
că „stăpînind baza 
chimică a eredității 
vom perfecționa con
tinuu speța umană". 
51 ce Înseamnă per
fecționare in clmpul 
biologiei, dacă nu fn- 
ilorirea celor mai cu
tezătoare aspirații spre 
realizarea complexă si 
multilaterală a omu
lui î

Că nu vom putea 
prelungi viata la 
nesllrșit ? E de la sine 
înțeles, dar Engelhard 
Încearcă si el să ne 
obișnuiască de pe a- 
cum cu ideea că vom 
dormi — curînd — o 
singură oră din 24 și 
că ne vom prelungi 
astiel viata... cu o 
treime de viată. Dar 
va ii omul In stare 
să se bucure de toate 
avantalele muncii eli
berate și de plinătatea 
vieții fără „crize de 
timp' ? Mal mult ca 
sigur că da, răspund 
încă o dată savantil.
E suficient să-i du

blăm omului cefe zece 
miliarde de celule ner
voase pe care le are 
In prezent. Si lucrul e 
posibil, cu ajutorul nu 
știm cărui „venin", 
ne asigură iarăși 
Rosland.

Hormoni, glande, 
cromozonl. celule ner-

Sens și 
metaforă

voase. tot și toate se 
cer, șl sînt tot mal 
mult, subordonate cu
noașterii, Aspirația, 
fantastică sau nu, spre 
prelungirea șl pleni
tudinea vieții ni se 
pare, In aceeași mtlsu- 
ră. legitimă.

51 dacă Lucian Blaga 
scria r
„Copilul rlde :

Înțelepciunea si iu
birea mea e locul 1 

Tinărul clntă :
Jocul sl-ntelepciunea 
mea ! Iubirea I

Bătrinul tace :

Iubirea și jocul meu 
e-nțelepciunea I"
...e timpul să-i rugăm 

pe savant! să Intlrzie 
asupra acestei poezii 
și să ne deslușească.

Vom reuși să reu
nim vreodată cele 
„trei fete’ ale deve
nirii noastre Intr-o sin
gură fată I Vom ști 
să ne prelungim intr-a- 
tit tinerețea șl să ne-o 
îmbogățim suiletește 
îneît „tisul", „clnte- 
cul" și „tăcerea" să 
devină trăsăturile ace
leiași unice virste de 
aur, In care omul, în- 
vătind să-și apropie, 
din timp, liniștea înțe
lepciuni! să poată păs
tra, totodată, nebunia 
nevinovată a locului 
șl să se bucure din 
plin de melodia fără 
de seamăn a iubirii ?

Dar nu acesta e dru
mul biologiei 7 51 nu 
pentru această „tine
rele fără bătrînete" 
ne-au pregătit minu
natele basme ale copi
lăriei f

DOREL DORIAN

5

cest fenomen este influențat negativ de 
orice tulburare, orice boală, orice toxină 
care lasă o urmă în organism. Profilaxia 
îmbătrînirii, pe care trebuie s-o abordeze 
în același timp igieniștii, educatorii și me
dicii e legată de asemenea de profilaxia 
arterosclerozei, a obezității, diabetului și a 
altor boli metabolice. Dintre toxice, alcoo
lul — în special alcoolurile tari — lezează 
celulele nervoase care trebuie să-și păs
treze un echilibru funcțional normal și 
țigările al căror rol nefast a fost dovedit.

Interviu cu prof.

directorul institutului de gerlatric-Ducurcștl

ASLAN

LONGEVITATE
— Organismul îmbătrinește deci în 

funcție de influențele nocive din mediu 
și cu factorii transmiși prin ereditate. Dar 
care este mecanismul intim al procesului 
de îmbătrînire ?

— Există numeroase ipoteze privind 
determinismul procesului de îmbătrînire. 
în unele teorii se consideră importanța 
deosebită a unor organe sau sisteme în 
apariția îmbătrînirii. Astfel se pune ac
centul pe rolul sistemului nervos, al glan
delor endocrine, al țesutului conjunctiv, al 
sistemului arterial,' al vaselor capilare etc. 
Alte concepții mai largi acordă o însem
nătate deosebită i fenomenelor de intoxi
cație, îmbolnăvirii coloizilor, dezacordului 
între asimilatie și dezasimilație etc.

Oricare ar fi însă acest mecanism, pe 
baza studiilor efectuate s-a constatat că 
printr-o serie de măsuri profilactice apli-

cate din timpul maturității și chiar din 
perioada tinereții se poate preveni și în- 
tîrzia apariția îmbătrînirii precoce. GIM
NASTICA, SPORTUL, O MUNCĂ ECHI
LIBRATĂ ATÎT FIZICĂ CÎT ȘI PSIHICĂ, 
ALIMENTAȚIA RAȚIONALĂ, SÎNT MĂ
SURI IMPORTANTE CARE TREBUIE SĂ 
FIE LUATE DIN TIMP. în afară de aceste 
măsuri s-au preconizat și o serie de medi
camente și substante vitaminico care duc 
la întîrzierea procesului de îmbătrînire 
prematură.

— înțelegem că aceste medicamente nu 
pot acționa fără respectarea regulilor ele
mentare profilactice amintite de 
sînt aceste substanțe practicate 
laxia îmbătrînirii ?

— în institutul nostru a fost

dv. Care 
în proîi-

introdus 
un tratament profilactic cu substanțe de 
tip vitaminic care influențează funcțiile

organismului, mărește rezistenta fată de 
boli și alte agresiuni. Tratamentul cu Ge- 
rovital H3 a fost aplicat după indicațiile 
noastre în 115 centre din țară pe un nu
măr de aproximativ 20 000 de subiecte, la 
vîrsta critică de 45—60 de ani. Pînă astăzi 
se poate considera că s-a obținut, după o 
observație de 2 ani, o diminuare a morbi- 
lității (îmbolnăvirilor) la cei tratati 
de martori, o creștere a dorinței 
vitate, ameliorarea stării fizice și 
judecate după criterii științifice.

— în concluzie, este posibilă 
laxie a îmbătrînirii premature ?

— Datele cunoscute privind importan
ta nutriției asupra funcțiilor organismului, 
valoarea pozitivă a exercițiului fizic pre
cum și a altor factori influentînd procesul 
de îmbătrînire, fac posibilă fără îndoială, 
abordarea pe un plan larg a ceea ce am 
putea numi astăzi profilaxia îmbătrînirii.

față 
de acti- 
psihice,

o profi-

Excesele de orice 
fel trebuie combă
tute cu orice preț. 
Ele trebuie de a- 
ceea stăvilite cu a- 
tît mai mult cu cit

este vorba de toxice inveterate 
ca: alcoolul, cafeaua, tutunul.

6 Alimentația joacă 
un rol de seamă în 
prevenirea îmbătrâ
nirii premature. Este 
știut că materia și 
energia necesară re

facerii țesuturilor vii se obține

în primul rînd din hrană. De a- 
ceea nu este deloc indiferent ce 
mîncăm.

In alimentația tinerilor, albu- 
minele constituie „materia pri
mă“ absolut necesară înnoirii ce
lulelor și țesuturilor, creșterii fi 
dezvoltării 
nerii stării 
valoroase 
punct de
ouăle, laptele, brînza, leguminoa
sele ca fasolea, lintea, mazărea.

organismului, menți- 
de sănătate. Cele mai 
albumine din acest 

vedere Sînt carnea,

Un aliment reputat ca „antidot“ 
al bătrîneții este iaurtul. Lapte
le fermentat (iaurt, lapte bătut) 
combate procesul de putrefacție 
intestinal și deci și resorbția de 
substanțe toxice din tubul diges
tiv.

O alimentație rațională trebuie 
să cuprindă în proporții anumi
te și celelate grupe alimentare: 
glucide (dulciuri), făinoase, lipi
de (grăsimi). Trebuie deaseme- 
nea incluse în alimentație produ
se cu o putere calorică redusă, 
dar bogate în vitamine — legu-

me crude (varză, castraveți, gulii, 
dovlecei), fructe (vișine, agrișe, 
afine, coacăze), cartofi, sfeclă și 
morcovi.

Abuzul de mâncare „îmbătrî- 
nește". Cei lacomi uită cuvintele 
înțelepte ale filozofului Socrate : 
„Omul mănîncă pentru ca să 
trăiască și nu trăiește ca să mă- 
nînce". Pentru un om care nu e 
legat de munca fizică sînt sufi
ciente 3 200—3 500 de calorii. 
Pentru cei care duc o viață ac
tivă depunînd eforturi fizice, nu-

mărul caloriilor se mărește pînă 
la 4 000—5 000 în 24 de ore. Din 
aceste calorii 20—25 la sută vor 
fi date de albumine, 15—20 la 
sută de grăsimi și 50—60 de 
glucide.

Este necesar să mîncăm cel 
puțin de trei ori pe zi, reparti- 
zînd cantitățile de hrană în felul 
următor: 30 la sută la micul de
jun, 45—50 la sută la masa de 
prînz și 20—25 la sută la masa 
de seară. Pentru copii și tineret 
este bine să se introducă una

Gerontologiștii sînt mai modești decît doctorul Faust, visătorul 
veșnicei tinereți, Savanțîi știu că nu au puterea să schimbe cursul 
timpului în căutarea unei „noi tinereți“. Dar cei care se ocupă de 
problemele bătrîneții încep să aibă o minunată speranță i ei cred 
că astăzi este posibil să încetinească ritmul îmbătrînirii, permițînd 
astfel oamenilor să se bucure cît mai mult timp de tinerețea lor 

„Viteza“ cu care îmbătrînesc oamenii nu este aceeași la toți. 
„Vîrsta calendaristică" nu corespunde întotdeauna cu cea „biolo
gică“.

Lucrările efectuate în Franța la Centrul de Gerontologie „Cla- 
ude-Bernard“, ca și observațiile institutelor de gerontologie și ge
riatrie din Europa tind să demonstreze că omul începe să îmbă
trânească mult mai devreme decît se credea pînă acum. Bătrîne- 
țea se face simțită mult înainte de ceea ce se numea altă
dată „vîrsta critică“ — situată de obicei între 50 și 60 de ani. La 
recentul congres de gerontologie de la Kiev (U.R.S.S.), ținut sub 
egida Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.) s-au stabilit ur
mătoarele etape cronologice ale bătrîneții: 1) „vîrsta mijlocie“, de 
la 45 la 59 de ani ; 2) persoanele „în vîrstă“ de la 60—74 de ani; 
3) „bătrînii“, de la 75 de ani în sus. în fine 4) persoanele de pes
te 90 de ani formează categoria specială de „marii bătrîni“.

Cum se poate diagnostica bătrânețea ? Există în prezent o 
„baterie“ de teste capabile să măsoare destul de precis numeroa
se funcțiuni biologice și psihologice. Iată, cu titlu de curiozitate, 
cîteva din acestea : metabolismul bazai, capacitatea vitală și ven
tilația maximă pe minut, presiunea arterială și pulsul în repaus,

Profesorul francez J. BOURLIERE

răspunde la întrebarea:

Înfăptuim

forța musculară a mușchilor mîinii, amplitudinea de acomodare, 
timpul de reacție psihomotorie la un stimul luminos, test de memo
rie, de învățare, de vocabular, de intelect.

Interpretarea rezultatelor se face nu numai în funcție de vîrsta 
subiectului dar și ținînd seama de modul lui de viață, gradul de 
cultură, constituția biologică etc.

Toate studiile privind procesul de îmbătrînire acordă un rol

Doi cercetători din Ca- 
raci, Ashar Mahmud șl 
Sardar Mahdinassan, stu
diind hrana tribului Hun- 
za au ajuns Ia concluzia 
că o alimentație bogată 
în cafse prelungește via
ța. Experiențele au ară
tat că 100 gr. de caise 
uscate au același efect de 
regenerare a sîngelui ca 
și 40 m.g. de fier sau 250 
gr. de ficat proaspăt.

Miracolul caiselor

De curînd a încetat din 
viață cel mal bătrîn om 
din lume: Hadji Maham- 
med Rais, țăran din dis
trictul Lubuk Pakam (Su- 
matra) avînd vîrsta de 
194 (!) ani. EI a lăsat In 
urma Iui 9 copii, cîteva 
sute de nepoți și străne
poți și o soție în vîrstă 
de 120 de ani.

194 ani...

Doi oameni de știință 
norvegieni Pierre Laband 
și Ons Dediken au des
coperit în ficat o nouă 
substanță organică.

Denumită provizoriu 
„Urgoutom“ ea pare să 
libă o Importanță hotări- 
toare pentru regenerarea 
anor procese vitale din 
organism.

„Urgoutom"

Suferința fizică și mo
rală precum și enervările 
ar constitui 40 la sută din 
uzura organismului uman. 
Această afirmație făcută 
Ia un recent colocviu me
dical din San Francisco, 
urmărește să demonstre
ze că durerea ar repre
zenta factorul principal 
care duce la îmbătrîni- 
rea precoce.

Nu vă enervați

mesele •

I
I
I
I
I

IVTlUUt- țJDTHrl <♦ •JUțtUl'UȘC'U , 
Împotriva lor știința I 
stăzi de arme eficace, I

I
din al bolilor infecto-contagioase I 
sînt vaccinările. Datorită acesto- j 
ra, boli grave ca variola (vărsatul 
negru), poliomielita (paralizia in- | 
fantilă) și multe altele au dispă- |

conta- I 
factorii | 

,__ „____ „_____ ă
tinerețea noastră. Campaniile de I 
vaccinări care se fac în școli, fa- > 
cultăți, instituții și uzine trebuie ■ 
susținute de fiecare tînăr, ca pe I 
un aliat de nădejde al sănătății. ■ 
Printre vaccinările obligatorii a 
care se face în țara noastră, de o I 
deosebită eficacitate sînt: vacci- ' 
narea antivariolică, antitetanică, I 
antitifiparatifică, antipoliomieliti- I 
că și antituherculoasă.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

apere de atîtea agresiuni I 
microbii, factorii atmosferici I 

......’ I

sau două 
principale.

gustări între

1
perir

este o
Controlul 

dic medical 
obligație superioară 
pentru otice tînăr 
conștient. In felul 
acesta se pot des

coperi într-o fază cît mai „pre
coce" eventualele îmbolnăviri, in- 
dieîndu-se la timp măsurile tera
peutice necesare.

Bolile contagioase constituie 
un mare pericol pentru sănătatea 
omului. * , ’ . ’ .
dispune astăzi de arme eficace, 
dar în acest domeniu mai mult ca 
în oricare altul „este mai ușor să 
previi decît să vindeci“. Un 
mijloc de prevenire de prim or-

rut din țara noastră. Vaccinîn- 
du-ne împotriva bolilor 
gioase, evităm unul din j 
cei mai răspîndiți care grevează

Respectarea mă
surilor de igienă 
corporală constituie 
un element indis
pensabil al întreți
nerii sănătății. Cre

dem că nu mai este cazul să 
insistăm asupra modului cum tre
buie îndeplinit. Am vrea să men
ționăm doar că igiena individua
lă cuprinde în special măsurile 
de curățenie și spălare a pielii, 
organelor de simț externe, dinți
lor și părului. Pielea, „cel mai 
mare organ al corpului nostru“ 
are o structură complexă și foar
te ingenioasă, iar funcțiile sale 
biologice sînt esențiale pentru 
integritatea organismului. Pe ' 
„șantierul“ nostru cutanat se 
elaborează necontenit materiale 
noi pentru pielea care se uzea
ză fără întrerupere. Aceste ma
teriale sînt menite să impregneze 
suprafața pielii cu substanțe care 
să o apere de atîtea 
ca: 1 
nocivi, substanțele chimice apli
cate intenționat sau fără voia 
noastră și multe altele.

Reiese deci importanța menți- I 
nerii în perfectă stare de cură- ■ 
țenie a pielii. In ce privește din- 1 
ții, îngrijirea lor chiar prin sim- I 
pla spălare cu apă micșorează | 
pericolul cariilor.

I
lenei locuin- I 
locului de I 

, cu un cu- 
ității. Încape- I 
rbuie aerisite, I 

Ț
> atenție spe- I 

încăperilor |

I 
I
I 
I 
I 
I 
I I

3 La fel de însem
nată pentru viața 
noastră este respec
tarea igienei ' 
țel, a l 
muncă, cu un cu- 

vînt igiena colectivii 
rile în care trăim trebuie __
cît mai des curățite și mai ales 
menținute curate. O i 
cială se va acorda 
destinate alimentației (bucătării, 
cantine, săli de mese) a 
igienă perfectă asigură o 
igienică.

căror 
masă

10 In sfîrștt
cuvinte despre așa- 
numitele „tratamen
te pentru întinerire 
sau tratamente toni
ce“. Orice trata

ment medical pentru tarificare 
sau pentru prevenirea bătrîneții 
(hormoni, vitamine, gerovital etc) 
nu se va face decît la indicația 
și sub controlul medicului, deoa
rece acestea, făcute la întîmplare, 
pot da de multe ori un efect ne
dorit.

cîteva

important și condițiilor de viață. Despre importanța lor este inu
til să mai vorbim. Poate nu este însă lipsit de înțeles să mențio
năm o concluzie unanimă : celibatarii au o medie de viață mai 
scurtă decît cei căsătoriți, iar semnele îmbătrînirii se observă mai 
curînd la aceștia decît la familiști.

în problema prevenirii îmbătrînirii premature s-au realizat suc
cese demne de atenție, mai ales că cele mai multe măsuri constau 
in reguli simple, aplicabile oriunde.

Cercetările făcute în numeroase țări au arătat că practicarea 
regulată a unui „barem" de exerciții fizice stă pe primul plan în 
prevenirea îmbătrînirii. Mai mult chiar, activitatea fizică este ca
pabilă chiar să RESTAUREZE mecanisme de adaptare alterate 
și să amelioreze capacitatea de muncă. La fel de importante sînt 
regimul de viață regulat, alimentația rațională și respectarea prin
cipiilor alimentare de igienă.

în privința așa-numitelor distracții, vom aduce un exemplu con
cludent. Statisticile făcute pe numeroase grupe de bătrîni au ară
tat că existența unor ocupații extra-profesionale permit la vîrsta 
senectuții, menținerea în „alertă“ a tuturor resurselor intelectuale 
și fizice. Persoanele care au o ocupație preferată în timpul liber 
(sport, muzică, filatelie, șah etc.) trăiesc adesea mai mult decît 
celelalte pentru că au un „centru de interes“ care le va mobiliza 
după o anumită vîrstă facultățile intelectuale.

Desigur, nu există „rețete" tip pentru prelungirea perioadei 
de tinerețe, și a vieții în general, dar experiența arată că simpla 
respectare a celor mai banale precepte medicale contribuie în 
mare măsură la atingerea acestui scop.

Planta jensen, supra
numită „rădăcina tinere
ții veșnice“ este cunos
cută în Coreea încă cu 
2000 de ani în urmă. De-a 
lungul mileniilor, firava 
rădăcină de jensen a fost 
privită ca un leac minu
ne. Efectul terapeutic al 
plantei nu a putut fi încă 
deplin explicat in mod 
științific.

„Rădăcina tinereții"

Colagenul este o sub
stanță albuminoidă care 
face parte din structura 
pielii, cartilajelor, oase
lor și ligamentelor, re- 
prezentînd 40 Ia sută din 
substanțele proteice ale 
organismului. Modifica
rea colagenului consti
tuie după profesorul elve
țian Verzar unul din tes
tele cele mai fidele pen
tru depistarea îmbătrînirii 

Atenție la... colagen
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R. P. UNGARA. — Vedere

exterioară a fabricii de fib'e

de mătase din Nyergesujtalo

CASABLANCA. — 
M.E.N. anun(ă că șefii 
și guverne arabe au

Viena: Pavilionul

românesc vizitat
de președintele

Austriei
Pavilionul Republicii Socia

liste România din cadrul celei 
de-a 82-a ediții a Tîrgului in
ternațional de la Viena a fost 
vizitat de președintele Repu
blicii Austria, dr. Franz Jonas. 
La intrarea în pavilion pre
ședintele a fost întîmpinat de 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Viena, M. 
Ocheană, și de membri ai am
basadei și ai Agenției comerci
ale. în timpul vizitei președin
tele Austriei a apreciat calita
tea exponatelor românești.

Președintele Jonas a felicitat 
direcția pavilionului pentru 
modul de prezentare și calita
tea produselor românești, care 
dau o imagine asupra posibili
tăților economice ale Româ
niei, urina succes în dezvolta
rea comerțului țării noastre cu 
Austria.

Televiziune; austriacă a pre
zentat aspecte ale vizitei pre
ședintelui la pavilionul româ
nesc

Conferința
la nivel

------------

Conflictul indiano-pakistanez
in dezbaterea Consiliului

de Securitate
NEW YORK. — Consiliul de 

Securitate al O.N.U. s-a întrunit 
ieri la ora 15 GMT pentru a relua 
dezbaterile în vederea soluționă
rii conflictului armat dintre India 
și Pakistan. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a prezentat un 
raport amănunțit despre rezulta
tele misiunii sale în cele două 
țări și asupra convorbirilor avute 
cu conducătorii indieni și pakista
nezi.

Secretarul general â prezentat 
Consiliului de Securitate un pro
gram în cinci puncte, menit să 
contribuie la soluționarea conflic
tului. Recomandările secretarului 
general prevăd, printre altele, ca 
Consiliul de Securitate să ceară 
Indiei și Pakistanului încetarea 
focului și a ostilităților, în baza 
prevederilor articolului 40 al Car
tei O.N.U. Programul propune o 
reuniune indo-pakistaneză la nivel 
înalt, care să aibă loc într-o țară 
— acceptată de ambele țări — și 
cu bunele oficii ale Națiunilor U- 
nite. Un alt punct cere Consiliu
lui de Securitate să studieze po
sibilitățile cu ajutorul cărora ar 
putea sprijini guvernele celor 
două țări în respectarea încetării 
focului și retragerea forțelor ar
mate pe pozițiile inițiale.

A luat apoi cuvîntul M. C. Cha- 
gla, ministrul educației al Indiei, 
care a expus poziția țării sale in 
problema conflictului cu Pakista
nul.

Președintele Consiliului 
Securitate a anunțat că repre
zentantul Pakistanului, S. M. Za- 
far, ministrul justiției, abia a so
sit la New-York și nu poate încă 
lua cuvîntul, avînd nevoie de 
timp pentru studierea documen
telor.

In cursul serii urma să aibă 
loc consultări între delegați. Ur
mătoarea ședință a Consiliului va 
avea loc astăzi, la ora 14,30 GMT.

de

★

SRINAGHAR. — După cum 
relatează agențiile de presă, 
în tot cursul zilei de vineri au 
continuat luptele între trupe
le indiene și pakistaneze.

Postul de radio Caraci a 
transmis că trupele pakista
neze din regiunea Lahore au 
:espins atacurile lansate de 
indieni, pătrunzînd pe terito
riu] Indiei. Aviația pakista
neză a bombardat, potrivit a- 
genției Press trust of India, 
localitatea indiană Amritsar, 
precum și alte centre din sta
tul Pundjab.

Surse ale ambelor părți 
combatante au declarat că în 
cursul luptelor au fost înre
gistrate pierderi în vieți o- 
menești și echipament mili
tar.

Sosirea delegației 
R. 0. Germane 

la Moscova
MOSCOVA 17 (Agerpres).— 

La 17 septembrie, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiului 
Sovietului Suprem și guvernu
lui sovietic, a sosit la Mosco
va într-o vizită oficială dele
gația de partid și guverna
mentală a R.D. Germane con
dusă de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Ger
mane. Din delegație fac parte 
Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, Erich Hone- 
cker, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Kurt Hager, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G.. Alfred 
Neumann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Mițiiștri al R. D. Germane, 
președintele Consiliului Eco
nomiei Naționale, și alții.

Pe aeroportul Vnukovo de
legația a fost întîmpinată de 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian, Kirill 
Mazurov, Nikolai Podgornîi și 
alte persoane oficiale.

în aceeași zi delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. D. Germane a făcut o vizi
tă lui L. Brejnev, prim-secre
tar al C.C. al P.C.U.S., A. 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri, și A. Miko
ian, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
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tiam că Salazar 
este, potrivit pro
priei sale carac
terizări, „mîna 
de fier a Portu
galiei" (ceea ce, 
în bună tălmăci
re înseamnă dic
tator). Știam că

el e autorul unei faimoase cu
getări : „Civilizația este duș
manul umanității".

Am aflat acum, citind în 
„IL GIORNO" fragmente din 
ultimul său discurs public, că 
doctorul Oliveiro Salazar este 
un neînțeles, un mare neîn
țeles.

Merită să reproducem în 
extenso, unul dm principalele 
paragrafe ale cuvîntării :

„Mulți ne întreabă ce cîș- 
tigă Portugalia rămînînd în 
Angola sau Mozambic și de ce 
nu acordăm independență a- 
cestor teritorii. Pentru noi, a- 
ceastă problemă nu s-a pus 
și nu se va pune niciodată în
tr-un mod atît de simplist. 
Sistemul colonial creat de pu
terile industriale și practicat 
de ele începînd din secolul 
al XlX-lea se apropie de sfîr- 
șit. Sînt convins însă că lumea 
va recunoaște pînă la urmă 
deosebirea dintre coloniile ti
pice și administrația noastră 
care a creat peste mări un 
ideal de societate. Ar trebui să 
se înțeleagă că urmărim acolo 
bunăstarea tuturor. Sîntem 
fermentul progresului".

Nu știm dacă ascultătorii 
lui Salazar au pierdut simțul 
umorului sau au avut răbda
re să urmărească asemenea pe
rorații.

Fără îndoială, argumentația 
dictatorului de la Lisabona ar 
fi o mostră perfectă de ridi
col dacă n-ar avea o apre
ciabilă doză de cinism.

Așadar, Salazar se zbate zi 
și noapte pentru „bunăstarea 
tuturor" locuitorilor din An
gola, Mozambic sau Guineea 
portugheză.

Dovezi ? cîte poftiți.
— în Angola media longe

vității este de 32 de ani (a- 
proapc de „recordul" mon
dial).

— în Mozambic mai func
ționează oficial adevărate pie
țe de sclavi.

— în Guineea portugheză 
există un medic la 500 000 
de locuitori.

— O statistică a O.N.U. ne 
informează că 99 la sută din 
populația coloniilor portughe
ze e analfabetă. Din însăși 
presa portugheză am aflat că 
din cei 6 milioane de locui
tori ai Mozambicului doar u- 
nul singur a reușit pînă azi 
să aibă studii superioare.

Și ce dovadă mai mișcătoa
re de grijă pentru fericirea și 
bunăstarea băștinașilor 
putea dori 
cele 1200 
struite cu 
banii statului portughez, 
„teritoriile“ din Africa, 
drept, recordul continental în 
această materie e deținut de 
regimul de la Pretoria. Ori
cum, însă, eforturile lui Sa
lazar pentru modestul „loc 
doi" în acest domeniu nu pot 
fi minimalizate.

Dacă adăugăm cei peste 
100 000 de militari portughezi 
trimiși în colonii ca să repri
me pe localnicii care nu se 
acomodează cu „fericirea" a- 
dusă de Salazar — avem — 
cine ar putea-o contesta ? — 
tabloul unui „ideal de socie
tate".

Nu ne vom mai opri asupra 
afirmației despre colonialismul 
portughez ca „ferment al pro
gresului" ; chiar cînd spui 
anecdote trebuie să ai o mă
sură.
. Se zice că ridicolul ucide. 
Doctorul Oliveiro Salazar nu 
este însă numai un mare ne
înțeles. El dispune, se pare, și 
de o mare imunitate la ri
dicol.

Agenția 
de state 

.. ___  _ examinat
joi seară, în cadrul unei ședințe 
incluse a conferinței arabe la ni
vel înalt, stadiul lucrărilor de 
realizare a proiectului de devie
re a apelor Iordanului și ale a- 
lluenților săi, probleme privind 
colaborarea militară a țărilor a- 
rabe și situația din Federația A- 
rabiei de sud și din teritoriile din 
Golful Persic. Potrivit unor sur
se apropiate conferinței, a fost 
examinată posibilitatea amînării 
cu 4 ani a lucrărilor de deviere 
a apelor fluviului Iordan și aflu
enților săi.

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

frtz < ----- ’ ’ " = ;■ ’
M.E.N., probleme de ordin mili
tar și financiar. Se anunță, toto
dată, că miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor arabe s-au întru
nit pentru a elabora proiectul 
comunicatului comun al lucrărilor 
conferinței care urmează să fie 
prezentat șefilor de state și gu
verne. Ieri seara, cei 12 șefi de 
state și guverne, participanți la 
conferință, s-au întrunit în cadrul 
unei ședințe plenare pentru a a- 
proba comunicatul final în care 
sînt expuse pozițiile țărilor arabe 
in problemele înscrise pe ordinea 
de zi a conferinței și pentru a 
examina restul problemelor de pe 
ordinea de zi.

a examina, potrivit agenției

Considerabile pierderi americano-saigoneze

Patrioții sud-vietnamezi au atacat ieri dimineața 
un post guvernamental în localitatea Don Go Cat, 
Ia 11 km de Saigon. Autoritățile saigoneze au tri
mis ajutoare trupelor atacate, 
vietnamezi s-au repliat 
rilor.

însă patrioții sud-
înainte de sosirea întări-

giunea Ben Cat continuă, fără 
să se fi semnalat vreun contact 
major cu forțele patriotice.

★

M. Stewart la Varșovia

am 
decît închisorile, 

de închisori con- 
mari eforturi, din 

pe 
Ce-i

EM. RUCÄR

La invitația lui A. Rapacki, mi
nistru] afacerilor externe 
Polone, la 17 septembrie 
într-o vizită oficială în 
Michael Stewart, ministrul 
ti lor externe al Angliei

Referindu-se la aceasta 
agenția P.A.P. arată într-un 
mentariu că în ultimul timp 
înviorat simțitor relațiile polono- 
engleze și că au devenit tradițio
nale „meșele rotunde" polono-en-

ai R.P. 
a sosii 
Polonia 

aface •

vizită. 
I co- 

•au

PE SCURT
• La Paris și-a început lucrările 

cea de-a IV-a sesiune ordinară a 
Organizației interguvernamentale 
consultativă de navigație mariti
mă (I.M.C.O.), organizație specia
lizată a O.N.U. La lucrările sesiu
nii sînt reprezentate peste 50 de 
țări membre, printre care și Repu
blica Socialistă România. Delega
ția română este condusă de V. Du
mitri«, ambasadorul 
cialiste România la

Republicii So- 
Paris.

Încercare de lovitură

de stat in Irak

• Agențiile de presă relatează 
că tentativa de lovitură de stat, 
organizată joi de un grup de mili
tari sub conducerea premierului 
irakian, Abdel Razzak, a fost li
chidată. Organizatorii loviturii ur
măreau înlăturarea președintelui 
Aref. care participă la lucrările 
conferinței arabe la nivel înalt de

ATENA

ATENA 17 (Agerpres). — Vi
neri seara, regele Constantin al 
Greciei l-a însărcinat în mod o- 
ficial pe fostul prim-ministru ad
junct în guvernul lui Papandreu, 
Stephanopoulos, cu formarea unui 
nou guvern grec. Un purtător de 
cuvînt al lui Stephanopoulos a 
declarat că un număr de depu
tati, pînă în prezent loiali lui Pa
pandreu, și-au dat consimțămîn- 
tu) să-l sprijine pe acesta în par
lament cu prilejul votului de in
vestitura. Potrivit purtătorului de 
cuvînt, noul premier care a depus 
în aceeași seară jurămîntul. ar 
putea, cu sprijinul acestor depu
tati, să obțină majoritatea nece
sară în parlament pentru a primi 
investitura,

Cù toate că unii observatori a- 
preciază că în felul acesta criza

co-

par-
în

din

gleze consacrate problemelor 
existenței.

Anglia este un important 
lener comercial al Poloniei. 
1966, schimbul de mărfuri va de
păși cu 50 la sută schimbul
1960. Au fost stabilite contacte di
recte între industria poloneză și 
engleza, există posibilități de coo
perare între firme poloneze și en
gleze în producția destinată unor 
terțe țări.

In primele 15 zile ale acestei 
luni, forțele patriotice sud-viel- 
nameze au atacat succesiv 10 
posturi ale trupelor regimului de 
la Saigon și celor americane în 
provinciile Bac Ucu, Bien Hon, 
Tra Vihh, Gia Dinii, Tați Ninh 
Quang Ngai, provocîridu-le pier
deri grele. In aceeași perioadă 
patrioții au doborit în provin
ciile Thu Dau Mot, Birih Dinii, 
Tra Vinh și Kontum 6 elicoptere 
americane care aveau la bord 12 
persoane. Totodată patrioții au 
atacat numeroase posturi de po
liție atît din capitala, sud-vietna- 
meză cît și din alte provincii. 
Agenția de presă „Eliberarea“ 
relatează despre un nou caz de 
dezertare în masă a trupelor gu-

vemamentale. Un pluton din cea 
de-a 22-a divizie a trupelor sai
goneze, dislocat în provincia 
Bing Dlnh, a trecut în întregime 
de partea, forțelor patriotice ce- 
rînd să participe la acțiunile îm
potriva. trupelor americane și 
vemamentale.

Agențiile de presă relevă 
avioanele de bombardament 
mericane „B-52“ de la baza 
insula Guam au continuat 
raidurile asupra regiunilor i 
trolate de forțele patriotice bom- 
bardînd regiunea deltei fluviului 
Mekong. Totodată se remarcă, că 
acțiunea combinată de „căutare 
și distrugere“ întreprinsă de tru
pele americane, australiene, neo
zeelandeze și vietnameze în re-

\u
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con-

într-o conferință de presă 
mită joi, ministrul apărării 
S.U.A., .....................
nunțat 
vor fi 
sud 12
„F-5 A“ pentru a fi experimen
tate în condiții de război, 
ceste avioane vor fi pilotate 
către aviatori americani. La 
rerea unui corespondent de 
aprecia situația militară din Viet
namul de sud, McNamara a de
clarat că păstrează „un optimism 
precaut“. El a recunoscut, însă, 
că forțele patriotice din această 
țară și-au lărgit în mai multe re
giuni teritoriul controlat.

Robert McNamara, a 
că în toamna acestui 
trimise în Vietnamul 

avioane de

li
ai
a-
an 
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vînătoare
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de

ce-
a

înd Fowler a declarat că operațiunea financiară efec
tuată pentru salvarea lirei sterline reflectă „o poziția de 
forță și nu una de slăbiciune“, observatorii s-au decla
rat sceptici. Cînd Callaghan, ministrul britanic al finan
țelor, a declarat la rîndul său că operațiunea financiară 
a fost angajată „pleeîndu-se de pe o poziție de forță 
iar nu de slăbiciune“, aproape tuturor comentatorilor 
le-a devenit evident că declarațiile urmăresc o presiune 
psihologică asupra maselor populare și a unor cercuri

de afaceri din străinătate, întrucît nu aveau nici o contingență cu 
adevărata situație a finanțelor engleze. Observatorii remarcă, nu 
fără ironie, că în cazul cînd se va proceda la încă una sau două ase
menea acțiuni doveditoare de „forță“, am putea asista La declanșa
rea uneia dintre cele mai grele și spectaculoase crize economice ale 
Angliei.

Declarațiile cu privire la „pozițiile de forță“ erau necesare și pen
tru o altă acțiune pregătită de cabinetul britanic. Este vorba despre 
programul de perspectivă în domeniul economiei, prezentat joi 
poporului britanic sub atrăgătoarea denumire de „plan de prospe
ritate". în el se prevede dublarea ritmului de dezvoltare eco
nomică pînă la sfîrsitul acestui deceniu. Se apreciază că pînă în 
1970, produsul social total al Angliei va crește cu 25%. In vederea 
înlăturării dificultăților financiare actuale, se preconizează accelera
rea exporturilor, micșorarea importurilor, instituirea unor restricții 
asupra investițiilor britanice în străinătate și restrîngerea ajutorului 
pentru țările în curs de dezvoltare. Guvernul își propune să ia mă
suri pentru intensificarea ritmului muncii, încurajarea migrației inter
ne a muncitorilor de la o industrie la alta, în funcție de cererea de 
brațe de muncă, construirea unor uzine în zonele în care există sur
plus de forță de muncă. Planul vorbește, de asemenea, despre dez
voltarea rapidă a agriculturii, mai cu seamă în domeniul creșterii vi
telor, pentru a se putea reduce la minimum necesitățile de import.

Se afirmă că rezultatul acestui plan se va concretiza intr-o pro
ducție de opt mili
arde lire. Venituri- 
rile obținute supli
mentar, prin efortu
rile deosebite ale 
poporului britanic, 
ar urma să fie folo
site în felul urmă
tor : două miliarde 
lire vor fi cheltuite 
pentru redresarea 
balanței de plăți, 
acoperirea diferite
lor datorii, creșterea 
investițiilor publice 
și particulare, pre
cum și o ușoară sporire 
vor fi folosite pentru sporirea generală a cheltuielilor statului (27%), 
construcții de locuințe (32%) și pentru ridicarea într-o oarecare mă
sură a nivelului de trai (21%), pe calea construirii unor spitale, uni
versități și a îmbunătățirii unor servicii sociale.

Imediat după publicarea promițătorului plan al guvernului brita
nic, cei mai mulți observatori și-au pus o serie de întrebări cu privi
re la caracterul realist al programului anunțat. Acestea erau cît se 
poate de firești, întrucît în program nu sînt enumerate premisele ma
teriale luate în considerare, ci se expun numai niște simple dezide
rate.

Datele cu privire la situația economică și financiară a Angliei sînt 
bine cunoscute. Criza balanței de plăți a Angliei, începută în iarna 
trecută, nu a constituit un fenomen izolat și nici întîmplător. în 
1960—1961 a mai avut loc o altă gravă criză financiară. Amploarea 
lor a fost determinată și de situația generală a economiei britanice. 
Este simptomatic faptul că ambele crize financiare au intervenit Ia 
scurt timp după ce autoritățile luaseră unele măsuri pentru relansa
rea dezvoltării economice. Pe la mijlocul anului 1961, ritmul de creș
tere industrială a început să scadă îngrijorător din cauza aplicării 
măsurilor de austeritate impuse, pentru a se determina micșorarea 
cererii interne și reducerea deficitului balanțelor de plăți externe. De 
atunci situația nu s-a îmbunătățit Ultimele cifre sînt edificatoare. 
După ce în iulie se reușise o reducere a deficitului balanței comerțu
lui exterior la un milion de lire, în august deficitul a crescut la 
52 milioane. In privința deficitului balanței de plăți, ultimele date 
arată că anul 1964 s-a încheiat cu un minus de 756 milioane lire. în 
cursul acestui an, situația nu parc să se fi îmbunătățit.

De astăzi pînă în 1970 se mai pot întîmpla multe. în fața guver
nului laburist englez se află numeroase greutăți. împrumuturile fi
nanciare contractate în străinătate vor trebui să fie onorate. Pe plan 
intern se pune problema recesiunii anunțate pentru următorii doi ani. 
Pe plan parlamentar, trebuie biruite dificultățile legate de micșorarea 
majorității parlamentare la numai un singur vot, deocamdată. Există 
apoi perspectiva șomajului.

Iată de cp, pînă la începerea aplicării planului „de prosperitate", 
laburiștii englezi cu funcții guvernamentale își urează ca mai întîi... 
să se vadă ieșiți din iarna care bate la ușă.

Uitatì

britanice
a cheltuielilor militare. Restul de șase miliarde

EUGEN PHOEBUS

la Casablanca. Agenția Associated 
Press, citînd surse din capitala 
Irakului, relatează că în țară a 
fost restabilit calmul, iar situația 
este controlată de generalul Ab- 
del Rahrnan Aref, șef adjunct al 
Statului major al armatei irakie
ne, fratele președintelui. Potrivit 
știrilor din Bagdad, acțiunea mili
tarilor conduși de premierul Raz- 
zak a fost înăbușită în momentul 
cînd aceștia încercau să ocupe 
clădirea radiodifuziunii și alte 
biective importante. Citînd
irakiene, agenția Reuter relatează 
că fostul prim-ministru al Irakului, 
Taher Yehia, care se pare că ar 
fi avut legături cu complotiștii, a 
tost arestat la domiciliu. Premie
rul Abdel Razzak, considerat ini
țiatorul acestei tentative. împreu
nă cu 
ofițeri 
cu un 
Cairo.

introductiv al maestrului ludor 
Arghezi, care se referă la viata 
culturală din tara noastră.

„Start timid" in runda

Kennedy

„Celor șase“, face ca negocie
rile să nu aibă prea mulți sorți 
de izbîndă deoarece principalul 
partener comercial al S.U.A. 
sînt tocmai țările membre ale 
acestui organism vest-euro
pean.

o-
surse

familia și cu un grup de 
superiori au părăsit tara 
avion militar, sosind la

• La editura Kedros din Atena 
a apărut un volum de versuri din 
opera maestrului Tudor Arghezi, 
în traducerea poetei Rita Bouini 
Pappa. In cuvîntul introductiv, tra
ducătoarea prezintă, personalitatea 
și opera autorului. Volumul cu
prinde, de asemenea, un cuvînt

Joi au început la Geneva ne
gocierile din cadrul rundei 
Kennedy privind reducerea ta
rifelor vamale la produsele a- 
gricole între membrii G.A.T.T. 
(Acordul general pentru tarife 
și comerț). După cum sublini
ază agenția Associated Press, 
„startul acestor negocieri este 
timid și ezitant, deoarece la 
ele nu participă Piața comu
nă“. Potrivit agenției la nego
cieri nu participă decît S.U.A., 
Anglia și alte nouă țări din 
cele 79 de me.mbre ale G.A.T.T.

Lipsa de la negocieri a Pieței 
comune, care se datorește cri
zei declanșate în acest orga
nism la 30 iunie în problema 
finanțării politicii agricole a

• O nouă personalitate politică 
a făcut cunoscut în mod oficial 
că își depune candidatura în ale
gerile prezidențiale din Franța de 
la 5 decembrie. Este vorba de Paul 
Antier, fost ministru. El va can
dida din partea „Mișcării democra
te țărănești“, promițînd să milite
ze pentru ,,o politică de apărare a 
intereselor permanente ale națiu
nii și ale democrației, în cadrul 
unei colaborări europene care să 
asigure o dezvoltare progresivă și 
îustă a tuturor 
miei naționale", 
trulea candidat 
oficial, pînă în

. țegerile prezidențiale.

sectoarelor econo- 
Antier este al pa- 
desemnat în mod 
prezent, pentru a-

La Bogota, actualitatea este marcată 
de o criză politică.

Din 1958 două partide, liberal și con
servator asigurau guvernarea țării prin- 
tr-un pact prin care își împărțeau pu
terea. Dar ceea ce părea definitiv și ire
vocabil atunci este astăzi pus în discuție.

guvern
politică din Grecia, care durează 
de peste două luni, se îndreaptă 
spre o soluționare, nu se exclude 
nici posibilitatea ca Stephanopou
los să sufere un eșec. Aceasta 
reiese din afirmațiile lui Papan- 
dreu și ale oamenilor politici a- 
propiați acestuia, care susțin că 
toți deputății Uniunii de centru 
rămîn atașați liderului lor și că 
numai doi sau trei ar putea să-l 
sprijine pe Stephanopoulos cu 
prilejul votului de învestitură. Da
că și acesta va eșua în încer
carea sa de a forma guvernul, 
toate posibilitățile legale de con
stituire a unui guvern ar fi epui
zate.

In timp ce noul premier depu
nea, jurămîntul, pe străzile Atenei 
a avut loc o demonstrație potriv
nică lui.

tît în rîndul parti-

A
dului liberal dar 
mai ales în cadrul 
celui conservator 
s-au format diferite 
fracțiuni care se 
pronunță împotriva 
colaborării dintre 
' cele două forma
țiuni politice columbiene. Astfel, 
fostul președinte al -țării/Perez, 

șeful uneia din cele două frac
țiuni în care este împărțit parti
dul conservator, s-a declarat îm
potriva colaborării cu guvernul 
Valencia. Tocmai de aceea pre
ședintele întîmpină serioase difi
cultăți în încercarea de reconsti
tuire a unui cabinet în care să 
fie menținută reprezentarea pro
porțională a celor două partide. 
Explicînd această situație, Perez 
arată că „pactul liberalo-conser- 
vator semnat pe timp de 16 am 
și care trebuia să asigure supre
mația celor două partide cu ex
cluderea altor formațiuni politice, 
a intrat într-o criză definitivă“. 
In aceste condiții se pune în mod 
foarte serios problema rezultate
lor alegerilor care vor avea loc 
în martie și mai 1966 în Coluin-

bia, în cazul unei victorii a gru
purilor dizidente, liberale și con
servatoare, s-ar putea ca acestea 
să ceară demisia actualului pre
ședinte. S-ar pune atunci pro
blema succesiunii, ceea ce ar 
deschide calea pentru diferite

R. D. GERMANĂ. — Imagine nocturnă din Leipzig

bugețar se ridică la peste I mi
liard de pesos, iar datoria exter
nă a Columbiei a atins 750 de 
milioane de dolari; Numai în 
nouă luni costal vieții a crescut 
eu 50 la sută. în ultimii doi ani 
puterea de cumpărare a pesosu- 
lui s-a redus la jumătate. Situa
ția este atît de catastrofală îneît 
pînă și revista americană „U.S. 
NEWS AND WORLD RE
PORT" a fost nevoită să scrie : 
..Columbia este guvernată de po
liticieni care sprijină doar în 
vorbă înfăptuirea unor reforme

populare nu au rămas indiferen
te. Efervescența pe care o cu
noaște continentul sud-american 
prin desfășurarea luptelor de 
partizani și prezența mereu mai 
activă a unor mișcări populare 
s-a făcut simțită și pe întinsurile 
columbiene. Pe înălțimile Mar- 
quetaliei țăranii s-au ridicat 1 
luptă cu arma în mină. Din 
munți focul luptei s-a întins și 
în regiunile de șes, unde peste 
30 000 de oameni hărțuiesc con
tinuu trupele guvernamentale. 
Amploarea luptelor este confir-

la

Criză politică la

manevre, fie întreprinse de ofi
țeri superiori, fie de fostul dic
tator columbian Rojas Pinillias.

Dar toate aceste dispute poli
tice, certuri între lideri politici, 
schimb de acuzații reciproce, 
sînt departe de a interesa marea 
masă a columbienilor, cărora 
greutățile traiului zilnic, mizeria 
și opresiunea le lasă prea puțin 
timp pentru a se mai interesa și 
de diferitele tîrguieli politice.

Milioane de columbieni cunosc 
foarte bine efectele dezastruoase 
ale unei conduceri care nu a 
încercat să facă nimic pentru a 
opri criza economică. Deficitul

sau a unui program de dezvol
tare a economiei, împiedicînd de 
fapt orice încercare de a schim
ba structura economică și socială 
arhaică a țării“. Desigur că pu
blicația americană uită să amin
tească numele marilor monopo
luri din Statele Unite care con
trolează extracția de petrol, plan
tațiile de cafea sau marile între
prinderi textile. Toate aceste bo
gății și altele, ale solului și sub
solului columbian, sînt 
surse de profituri pentru 
iile străine și pentru cei 
exploatatori locali.

în fața acestei situații,

numai 
trustu- 

cîțiva

masele

mată și de intervenția directă a 
unor consilieri nord-americani și 
a alocării de către Pentagon a 
16 milioane de dolari pentru 
lupta împotriva partizanilor. Eli
coptere blindate au zburat timp 
de 3 zile în regiunile muntoase 
pentru ca misiunea militară 
nord-americană, condusă de ge
neralul Wood, să poată aprecia 
situația. In cadrul noului buget 
al Columbiei pe anul 1966 o 
treime va fi alocată pentru chel
tuielile ministerelor apărării, jus
tiției și de investigații. Patruzeci 
de mii de dolari vor cheltui pe 
zi aceste ministere.

Dar armele și banii nu pot in
timida lupta populară. Și orașele, 
nu numai cărările de munte, cu
nosc desfășurarea opoziției ma
selor. Cu toată starea de urgen
tă decretată de guvern, atît la 
Bogota cît și în alte orașe, au 
avut loc cunoscutele demonstrații 
ale studenților. Aceste manifes
tații au avut nu numai un carac
ter economic ci și unul politic. 
Lupta cuprinde mase din cele 
mai diverse. Astfel, ziarul elve
țian „DIE TAT“ remarca că și 
în rîndul credincioșilor catolici și 
chiar printre tinerii preoți există 
o mișcare de opoziție față de ac
tualul regim. Poliția a fost chiar 
nevoită să intervină arestînd 50 
de persoane la un miting la care 
urma să ia cuvîntul preotul Ca- 
milo Torres, cunoscut pentru ac
tivitatea sa socială și politică, fapt 
pentru care a fost desărcinat din 
funcțiile sale sacerdotale de că
tre capii bisericii locale.

Aceasta este, sumar schițată, 
situația actuală din Columbia. 
Ea trebuie apreciată în comple
xul latino-american unde feno
menul nou îl reprezintă activi
zarea maselor, ceea ce face ca 
să devină mereu mai dificilă re
zolvarea problemelor prin diferi
te lovituri de palat, cînd un ge
neral e schimbat cu un colonel 
sau invers.

ANDREI MINCU

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


