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COMUNICAT 
cu privire la vizita delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulgaria

Puteți începe 
astăzi semănatul? 
S.M.T. Inotești: „Da“!

C
rearea unui bun 
pat germinativ 
este, în pre
zent, preocupa
rea principală a 
mecanizatorilor. 
La S.M.T. Ino- 
tești, regiunea 
Ploiești, aceas

tă lucrare a luat caracterul 
unei adevărate „bătălii“ cu a- 
răturile bolovănoase. De fapt, 
în sens mai larg, se poate spu
ne că lupta se duce cu timpul 
secetos care de cîteva săptă- 
mîni usucă pămîntul. Coamele 
compacte ale brazdelor, care 
nu s-au sfărîmat sub acțiunea 
grapelor, sint supuse acum unui 
„tratament" special, eficient, 
cu discurile. Pentru că mărun- 
tirea lor nu este posibilă cu o 
singură discuire, pe terenurile 
cooperativei agricole din Mizil, 
luctale de brigada condusă de 
Ion Dinu, se dau două, trei și 
chiar patru discuiri, urmate de 
tăvălug. în acest tel, seminței 
li este asigurat un pat germina
tiv a cărui calitate, obținută cu 
un efort mai mare, se ridică la 
nivelul cerut de agrotehnică.

La fel se procedează și la 
brigada de mecanizatori care 
deservește cooperativele agri
cole din Vadu Săpat și Fîntî- 
nele. Am întîlnit la Fîntînele 
pe uteciștii Gheorghe Vlădut,

Victor Manolache, Virgil Ilie, 
fruntaș în campania de arături, 
care executau cu grijă și price
pere discuirea unei sole ale că
rei brazde rezistau sub ascuți
șul talerelor.

La brigada nr. 7 toate trac
toarele stau. Șeful brigăzii, 
Dinu Stere și cei treisprezece 
mecanizatori verifică în aceste 
zile mașinile. Brigada nr. 7 a 
terminat prima pe stațiune a- 
răturile de vară. Dar de atunci 
nu mai lucrează, deși coopera
tiva agricolă din Baba Ana, pe 
care o deservește, ar avea, de
sigur, de pregătit terenul pen
tru însămîntări. Ar avea, dar 
pînă acum cîteva zile nu se de
cisese să înceapă.

— Așteptăm o ploaie —■ ne-a 
spus tovarășul Ion Stanciu, 
președintele cooperativei agri
cole Baba Ana.

— Dacă nu vine ?
— O să ne descurcăm și fără 

ea. Oricum, trebuie să discuim. 
Dacă plouă va fi cu atît mai 
bine...

Evident. Goopérativa agrico
lă Baba Ana are de însămînțat 
cu grîu 395 hectare, din care 
300 ies, deocamdată, din discu-

ION MARINA

(Continuare în pag. a Il-a)

Tita losif, tinichigiu din secția capota/ a Uzinei „Steagul roșu“- 
Brașov, este unul dintre evidențiata lună de lună în întrecerea 
socialistă, lată-1 minuind unul dintre aparatele de sudură prin 

rezistență cu role
Foto: O. PLECAU

încheierea vizitei in

Pe șantierul de construcție a di
gului din cadrul lucrărilor de 
extindere a portului Constanta

Foto: AGERPRES

LUCRĂRILE AGRICOLE 
DE TOAMNĂ

în această săptămînă lucră
rile agricole de toamnă au 
continuat intens în aproape 
toate regiunile țării. în gospo
dăriile agricole de stat au fost 
arate pentru însămînțările de 
toamnă 80 la sută din terenu
rile prevăzute, iar în coopera
tivele agricole peste 60 la sută.

La arături și celelalte lu
crări de pregătire a terenuri
lor pentru semănat, rezultate 
mai bune au fost obținute în 
regiunile Banat, Galați, Bucu
rești, Dobrogea, Iași și Sucea
va. A continuat încorporarea 
îngrășămintelor o dată cu ară
turile, fertilizîndu-se pînă 
acum pentru cultura griului 
peste un milion de hectare.

în cursul acestei săptămîni 
consiliile agricole și conduce
rile unităților socialiste au 
luat măsuri pentru desfășura
rea cu toate forțele a însămîn- 
tărilor de toamnă în scopul 
terminării lor într-o perioadă 
mai scurtă față de anii trecuți, 
precum și pentru grăbirea re
coltărilor și depozitarea în cît 
mai bune condiții a produse
lor agricole.

(Agerpres)

Concurs pentru
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă organizează 
un concurs pentru crearea 
„Imnului eroilor“, în care să 
se evoce tradițiile de luptă 
ale poporului nostru pentru 
apărarea libertății, jertfa eroi
lor căzuți pentru eliberarea 
de sub jugul fascist, pentru 
independență națională și su
veranitate, pentru socialism.

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

Lucrările (muzică și text) 
pot fi prezentate sub formă 
de melodie simplă, melodie 
cu acompaniament, cor a ca- 
pella sau cor cu acompania
ment.

„Imnul eroilor“
La concurs vor putea lua 

parte membri ai uniunilor de 
creație și artiști amatori, in
diferent de vîrstă.

Partiturile, împreună cu 
textul poetic, dactilografiat, 
vor fi însemnate cu un motto 
și însoțite de un plic închis în 
care se va indica numele au
torilor muzicii și versurilor.

Concurenții vor trimite lu
crările pînă la 1 decembrie 
1965, pe adresa Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Casa Scînteii, cu mențiunea 
„Pentru concursul Imnul e- 
roilor“.

Informații suplimentare se 
pot obține de la Consiliul mu
zicii din C.S.C.A., Uniunea 
compozitorilor și filialele Uniu
nii compozitorilor.

0 nouă linie (ic iioîarc 
a minereului de cupru

La Exploatarea minieră Bă
lan, din regiunea Mureș Au
tonomă Maghiară a intrat în 
probe tehnologice cea de a 
treia linie de flotare a minere
ului de cupru. Potrivit proiec
telor, noua instalație are o ca
pacitate de 500 tone minereu 
pe zi. Prin intrarea ei în func
țiune, capacitatea de prelucra
re a exploatării sporește cu

circa 30 la sută. Paralel cu 
pregătirile ce se fac în vede
rea dării în exploatare a noii 
linii de flotare, se execută im
portante lucrări în subteran 
pentru deschiderea unor noi 
perimetre de exploatare a mi
nereului. Sînt în stadiu avan
sat lucrările la o galerie de 
coastă și la un nou puț de ex
tracție.

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și a Guver
nului Republicii Populare Bulgaria,; între 
13 și 18 septembrie 1965, o delegație de 
partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită ofi
cială în Republica Populară Bulgaria.

în timpul șederii în Republica Popu
lară Bulgaria, delegația a vizitat între
prinderi industriale, gospodării agricole 
cooperatiste de muncă, instituții cultu
rale și științifice, monumente istorice 
din Sofia, Plovdiv, Plevna, Botevgrad, 
Kremikovți, Grivița și alte localități, s-a 
întîlnit cu muncitori, țărani cooperatori, 
reprezentanți ai intelectualității, condu
cători ai unor organe locale de partid și 
de stat, luînd cunoștință și cu acest pri
lej de realizările obținute de poporul 
bulgar în opera de deșăvîrșire a con
strucției socialiste.

Solii poporului român au fost întîm- 
pinați pretutindeni în modul cel mai 
cordial de populația bulgară. Delegația 
și-a exprimat mulțumirea sinceră pen
tru primirea frățească, plină de căldură 
de care s-a bucurat în Republica Popu
lară Bulgaria, aceasta fiind o expresie a 
prieteniei trainice romàno-bulgare.

în timpul vizitei, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Socia
liste România s-a întîlnit cu tovarășii 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria și cu alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

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

Din partea Republicii Socialiste Ro
mânia : Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Execu
tiv și al Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Comunist

Român, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
Virgil Trofin, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și 
Ioan Beldean, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Sofia.

Din partea Republicii Populare Bulga
ria : Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, 
Jivko Jivkov, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Encio Staikov, mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului Național al 
Frontului Patriei, Boris Velcev, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, se
cretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, Pencio Kubadin- 
ski, membru supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, ministrul transporturilor și 
comunicațiilor, Lîcezar Avramov, secre
tar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, ministru, Ivan Bașev, 
membru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Bulgaria, și Gheorghi Bogdanov, amba
sador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a Partidului Comunist Bulgar.

în timpul convorbirilor, care s-au 3es-

fășurat într-o atmosferă tovărășească, 
de înțelegere reciprocă, delegațiile s-au 
informat asupra desfășurării construcției 
socialiste în cele două țări, au discutat 
problemele dezvoltării și întăririi conti
nue a prieteniei și colaborării multilate
rale între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, a rela
țiilor tovărășești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Bulgar, 
au făcut un schimb de păreri asupra 
problemeloi' actuale ale situației inter
naționale și mișcării comuniste și mun
citorești mondiale.

I
Delegația de partid și guvernamen

tală a Republicii Socialiste România 
subliniază cu bucurie succesele obținute 
de harnicul și talentatul popor bulgar, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, în construirea societății socia
liste. Industria, care are rolul conducă
tor în întreaga economie, înregistrează 
progrese însemnate, determinînd adinei 
prefaceri în viața social-economică a 
țării. Se dezvoltă agricultura cooperatis
tă ; se înfăptuiește un program bogat de 
măsuri în vederea creșterii continue a 
producției agricole. Suflul înnoitor al so
cialismului se resimte cu putere în toate 
domeniile vieții economice, sociale, cul
turale, la orașe și sate, în ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al oa
menilor muncii.

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Bulgaria se bucură 
sincer de succesele remarcabile ale po
porului frate român în construirea so
cialismului. Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în Republica Socia
listă România au fost înfăptuite adînci 
transformări revoluționare în toate do
meniile vieții, reflectate în noua Con
stituție a țării. Se dezvoltă în ritm rapid 
ramuri hotărîtoare ale economiei, ca 
metalurgia, construcțiile de mașini, chi

mia modernă, energetica. Mari succese 
au fost obținute în dezvoltarea agricul-

(Continuare în pag. a lll-a)

R. P. Bulgaria a delegației de partid

și guvernamentale a Republicii Socialiste România
Sîmbătă dimineața s-a îna

poiat în Capitală, venind de la 
Sofia, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, care, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar și a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, a 
făcut o vizită oficială în acea
stă țară. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Alexandru Drăghici, Virgil 
Trofin, Ioan Beldean, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Populară 
Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Leontin

Sălăjan, Ștefan Voitec, membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., de membri supleanți 
ai Comitetului Executiv și se
cretari ai C.C. al P.C.R., de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor obștești, generali, ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă Româ
nia, membrii Ambasadei Repu
blicii Populare Bulgaria și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același avion a sosit la 
București și ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria în 
Republica Socialistă România, 
Gheorghi Bogdanov.

Membrii delegației au fost 
întâmpinați cu căldură de1 nu
meroși cetățeni ai Capitalei. 
Pionieri le-au oferit flori.

(Agerpres)

Plecarea din Sofia
SOFIA 18 — Coresponden

tul Agerpres, C. Linte, trans
mite :

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Sofia delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, a, făcut o 
vizită oficială în această țară.

Pe bulevardele Sofiei erau 
arborate drapelele ‘ de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulga
ria. De-a lungul traseului ce 
duce la aeroport, un mare nu
măr de locuitori ai Sofiei au 
salutat călduros pe reprezen
tanții poporului român.

Aeroportul din capitala Bul
gariei era pavoazat cu drape
lele de stat ale celor două țări. 
Se vedeau portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Pe o pancartă era scris 
în limbile bulgară și română 
urarea : „Drum bun, scumpi 
tovarăși!“.

Membrii delegației române 
au fost conduși la aeroport de 
tovarășii: Todor Jivkov, Jivko 
Jivkov, Ivan Mihailov, Encio 
Staikov, Stanko Todorov, Bo
ris Velcev, Pencio Kubadin- 
ski, Lîcezar Avramov, Ivan 
Prîmov, Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P. C. Bulgar, ai Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, miniștri, con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, ge
nerali, oameni de știință, cul-

tură și artă, numeroși oameni 
ai muncii.

Pe aeroport se aflau șefi și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R. P. Bulgaria, 
ziariști bulgari și corespon
denți străini.

Erau prezenți membrii Am
basadei Republicii Socialiste 
România la Sofia.

La sosirea pe aeroport, mem
brii delegației române au fost 
întâmpinați cu urale și ovații. 
Garda de onoare a prezentat 
onorul, s-au intonat imnurile 
de-stat ale celor două țări. To
varășul Nicolae Ceaușescu. în
soțit de tovarășul Todor Jiv-
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Cuvîntarea tovarășului
TODOR JIVKOV

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

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

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii So
cialiste România în țara noastră a durat numai șase zile. Dar și 
în timpul acestei scurte șederi, dv., dragi tovarăși, ați avut posibi
litatea să vizitați o serie de orașe și sate, să vă întîlniți cu mun
citori, țărani-cooperatori, cu oameni de știință și cultură. Spe
răm că aceste vizite și întîlniri v-au dat posibilitatea să cunoaș
teți viața oamenilor muncii de la noi, realizările lor în constru
irea socialismului, sentimentele frumoase și respectul pe care 
poporul nostru le poartă vecinului și prietenului său — poporul 
român.

în zilele vizitei dv., am stat de vorbă cu dv. într-o atmosferă 
de cordialitate, de înțelegere reciprocă și prietenie frățească, 
despre problemele legate de relațiile reciproce dintre partidele 
și țările noastre, despre problemele fundamentale ale contempo
raneității.

înainte de a ne despărți, aș vrea să-mi exprim satisfacția pen
tru aceste convorbiri, pentru rezultatele obținute. Sîntem con
vinși că vizita delegației dv., întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am purtat, vor crea condiții și mai favorabile pentru dezvol
tarea și întărirea pe mai departe a prieteniei dintre poporul 
bulgar și poporul român, pentru lărgirea colaborării frățești 
dintre partidele și guvernele noastre în interesul socialismului și 
păcii.

Vă urăm dumneavoastră, dragi tovarăși, poporului român noi 
succese în construcția socialismului, pentru avîntul multilateral 
al Republicii Socialiste România.

Trăiască Partidul Comunist Romîn !
Să se întărească și să se dezvolte prietenia frățească dintre 

poporul bulgar și poporul român 1
Drum bun, scumpi tovarăși și prieteni 1

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,

încheind vizita plăcută și deosebit de bogată în rezultate, de
legația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste Ro
mânia mulțumește din inimă Partidului Comunist și guvernului, 
întregului popor bulgar pentru calda ospitalitate cu care ne-au 
primit, pentru toate dovezile de prietenie frățească pe care ni 
le-au dat în cursul vizitei. Părăsim pămîntul Bulgariei cu sen
timentul că străvechea prietenie dintre popoarele noastre s-a 
întărit și mai mult, că vizita noastră va contribui la lărgirea și 
intensificarea relațiilor de colaborare frățească dintre cele două 
țări și partide.

Am călătorit prin țară, am vizitat puternice unități ale indu
striei dv., cooperative agricole de muncă, am văzut peste tot, 
la orașe și sate, în viața oamenilor muncii, schimbările înnoi
toare aduse de regimul socialist. Cu multă bucurie am constatat 
pretutindeni încrederea nestrămutată a poporului în cauza mă
reață a socialismului și comunismului, hotărîrea lui fermă de a 
munci, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, pentru în
florirea continuă a patriei sale socialiste, pentru făurirea unei 
vieți tot mai îmbelșugate. Noi va dorim din tot sufletul, dragi 
tovarăși, să obțineți victorii cît mai mari în această muncă 
nobilă.

Noi considerăm că numai depunînd toate eforturile pentru în
tărirea potențialului economic al țărilor noastre, pentru dezvol
tarea științei și culturii, ne aducem contribuția la sporirea forței 
sistemului socialist, la creșterea influenței pe care acesta o 
exercită în lume.

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

Permiteți-mi să închei exprimînd cele mal calde mulțumiri 
populației orașului Sofia, care ne-a salutat cu atîta cordialitate, 
locuitorilor din Plovdiv, Plevna, Grivița, Botevgrad, Kremi- 
kovți, Pordim și din celelalte localități, care ne-au înconjurat 
cu dragoste și prietenie frățească, tuturor tovarășilor care s-au 
îngrijit ca vizita noastră să fie rodnică și plăcută.

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

Trăiască prietenia româno-bulgară !
Trăiască unitatea țărilor socialiste !
Trăiască pacea în lume !
La revedere, dragi tovarăși și prieteni 1

Pe aeroportul Bdneasa, la sosirea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România



Succesul spectacolului românesc la Festivalul

internațional de teatru studențesc de la Zagreb

Premiul pentru cel mai bun spectacol
Cea de-a V-a ediție a Festiva

lului internațional de teatru 
studențesc, desfășurată între 4 
și 11 septembrie la Zagreb, în 
R.S.F. Iugoslavia, a reunit peste 
20 de trupe teatrale de amatori 
din numeroase țări europene cu 
veche tradiție în mișcarea teatra
lă studențească; aș aminti, prin
tre altele, Grecia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Franța, Italia, Uniunea 
Sovietică, Marea Britanie, Sue
dia, Polonia, Olanda etc., alături 
de trupe studențești de la Bel
grad, Zagreb și Liubliana.

Păstrîndu-și cu evidență carac
terul de teatru de amatori, spec
tacolele prezentate au reușit să 
facă totuși sesizabilă, atît prin 
repertoriul propus, cît și prin 
modalitățile interpretative preo
cuparea pentru actul de cultură 
superioară. Trupe cu tradiție, 
unele de stagiuni studențești în
tregi, alături de tinere formații, 
au oferit spectatorului prilejul 
unor reprezentații pline de inte
res, cu firești inegalități, dar, mai 
presus de toate, străbătute de 
elanul și generozitatea tinereții, 
de nobila aspirație spre frumos 
și prietenie.

De altfel, Festivalul, sub toa
te aspectele desfășurării lui, a 
stat sub semnul prieteniei tine
retului din toate țările, altarul 
Thaliei oferindu-le tuturor celor 
veniți la Zagreb acest prilej fe
ricit.

Repertoriul fructuoasei întâlniri 
internaționale a fost variat și 
bogat, pe scenele teatrelor de 
Dramă și de Comedie din capi
tală Croației puțind fi văzute, 
în cele 7 zile de concurs, inter
pretări diverse ale clasicilor lite
raturii universale, de la greci la 
Shakespeare și. Gogol, precum și 
versiuni scenice, unele relevabile, 
ale unor autori contemporani mo
dère ■ precum Pirandello, Brecht, 
sau Michèle de Ghelderode, Fran
çois Paliard, J. Broom Lț/nne, I. 
Worms, P. Gripați, M. Shisgall 
etc. Citeva trupe din Cehoslova
cia, Polonia, Zagreb, de pildă, 
au prezentat spectacole de caba
ret, în sensul exact de estradă sa
tirică, primite de public cu in
teres, sau recitaluri de poezie. 
Nu au lipsit, evident, nici viile 
dispute la discuțiile organizate 
în fiecare zi pe marginea spec
tacolelor prezentate, în jurul mo
dalităților de interpretare, al con
cepțiilor regizorale, sau reperto
riului ales ; nici controversele a- 
prinse pe care buletinul cotidian 
al Festivalului le intitula propi
ce „Pro-et-contra“. Dar, încă o 
dată, ceea ce a dominat și a dat 
profil acestei întâlniri a fost 
sentimentul pe care toți îl nu
treau că teatrul este chemat să 
joace un rol important în viața 
socială, în procesul de cunoaș
tere a lumii, în propagarea idei
lor de progres, in strîngerea și

re-
unor

vi-

facă totuși sesizabilă, atât 
repertoriul propus, cit și

întărirea prieteniei dintre oa
meni.

Firește, rândurile de față nu-și 
propun să epuizeze, ar fi și 
greu, importanța Festivalului or
ganizat de gazde ospitaliere, du
pă cum nici să stabilească o ie
rarhie de valori, pe care cele 
trei jurii socotesc că au stabilit-o 
cu competență. Aș vrea să 
țin cititorul doar asupra 
impresii personale, în urma
zionării spectacolelor celei de-a 
S-a ediții.

Trupa studențească din Bristol, 
„Bristol University Theatre Com
panii/“ — care a și deschis Fes
tivalul, a reușit să stârnească 
teresul prin temeritatea dar 
seriozitatea, susținute de o 
fantezie regizorală, cu care 
atacat un repertoriu dificil 
esență existențialistă, menit să 
releve fatalismul care domină 
existența umană într-o lume de 
puternice contradicții sociale, 
cum este lumea capitalistă. In
tenția studenților din Bristol era 
de a realiza, se pare, un protest 
față de vitregia condițiilor în 
care se desfășoară viața oameni
lor în societatea împărțită în cla
se antagoniste. Prea tineri pen
tru maturitatea experienței ar
tistice presupusă de interpreta
rea repertoriului ales, studenții 
din Bristol au interesat totuși 
prin actul lor temerar. Un spec
tacol de o certă ținută, și plin 
de sensibilitate, în ceea ce pri
vește regia și interpretarea, au 
realizat studenții Sorbonei: „Co
medie Moderne de la Sorbone“- 
Paris, cu două piese într-un act: 
„Un chat est un chat“ de 
I. Worms și „La farsa divine“ de 
P. Gripari.

De un frumos succes s-a bucu
rat trupa budapestană „Univer
sitas“ — realizînd cu o piesă de 
Mihalț/ Csokonai „Vitez“, un 
spectacol de genul „comedia 
dell-arte“ — remarcabil. De alt
fel, interpreta principală a și ob
ținut, pe drept cuvînt, „Premiul 
pentru cea mai bună interpreta
re feminină“. Studenții suedezi, 
din trupa „Stockholms Student- 
teațer“ au stârnit un susținut in
teres apelînd, în reprezentația 
lor, la mijloacele mimei, perfect 
sincronizată cu vocile autorilor 
imprimate pe bandă de magneto
fon. Juriul le-a acordat „Premiul 
pentru cel mai Interesant specta
col“, oferit de revista „Studio“ a 
redioteleviziunii din Zagreb.

O seară de teatru foarte dis
putată s-a datorat studenților de 
la „Centro Universitario Teatra
le di Parma“ (Italia), cu cele-, 
brul „Revizorul“ de N. 
Creatorul lui Hlestakov a 
„Premiul pentru cea mai 
interpretare masculină".

„Studenski Teatr M.G.V. Mos
cova“ a prezentat, în regia lui 
Serghei Iutkevici, „Ascensiunea

in
și 

vie 
a 

de „PRE- 
MAI

lui Arturo Ui“ de Berthold 
Brecht — un spectacol matur, 
bine pus la punct, satiră violentă 
la adresa ascensiunii fascismului, 
dar și la aceea a neofascismu- 
lui contemporan.

Formațiile studențești iugosla
ve au reținut publicul prin spec
tacole de satiră, interpretate cu 
spontaneitate și vervă, precum și 
printr-o versiune, modernizată a 
comediei shakesperiene „Mult 
zgomot pentru nimic“. (DABOU 
—BEOGRAD). Aceasta din urmă 
a și constituit subiectul unor dis
cuții animate, despre rolul și va
loarea adaptărilor și moderniză
rilor teatrului clasic.

ROMÂNIA, PREZENTĂ PEN
TRU PRIMA DATĂ I.A FES
TIVALUL DE LA ZAGREB, A 
CUCERIT CU BRIO 
MIUL PENTRU CEL
BUN SPECTACOL“, în asenti
mentul general al juriilor și pu
blicului, al colegilor participanți. 
Spectacolul nostru, cu o versiune 
pentru o oră a comediei lui Al. 
Mirodan „Șeful sectorului sufle
te“, în regia lui Andrei Șerban, 
student în anul III al Facultății 
de regie de la I.A.T.C. „I. L. Ca- 
ragiale“, a întâlnit entuziasmul 
spectatorilor ale căror elogii s-au 
împletit cu aprecierile nu mai 
puțin favorabile ale criticilor de 
specialitate de la Belgrad și Za
greb. Ideea că fiecare om este 
dator să lupte, cu toate puterile 
lui, pentru fericire, și cu atât mai 
mult în condițiile optime create 
pentru aceasta, în lumea socialis
tă, propusă de piesa lui Mirodan, 
a avut un puternic ecou în rîndu- 
rile publicului și și-a aflat, in 
concepția regizorală, de originali
tate remarcabilă, ca și în inter-

pretare, un corespondent de înal
tă ținută. Cum relatam și în 
scurta corespondență de la Za
greb, din ziua spectacolului, 9 
septembrie a.c., președintele Fes
tivalului, Nikola Jeljncic a decla
rat public, după cele 11 ridicări 
de cortină finale, însoțite de a- 
plauze scandate : „Cel mai bun 
spectacol pe care l-am văzut de-a 
lungul celor 5 ediții ale Festi
valului“.

Discuțiile de a doua zi, au re
levat și ele valoarea, ținuta, stră
lucirea spectacolului românesc, 
într-o unanimitate emoționantă 
pentru noi, cei prezenți acolo. 
Elogiile, felicitările, se adresau 
în același timp Uniunii Asociații
lor Studenților din România, re
gizorului trupei și erau urmate de 
stârnirea unui adevărat val de 
interes pentru România socialistă, 
pentru mișcarea ei teatrală, pen
tru studențimea română.

A fost un succes meritat pe de
plin, confirmat atît de premiul 
obținut, cît și de asentimentul 
general al participanților, bucu
roși să recunoască formației ro
mânești întâietatea.

Prietenia, afecțiunea, stima cu 
care atît gazdele, Federația stu
denților din Iugoslavia, cît și co
legii prezenți la Festival din a- 
tîtea țări ale Europei ne-au în
conjurat, au înnobilat și mai mult 
Premiul pentru cel mai bun spec
tacol — cucerit de formația ro
mânească la cea de a V-a ediție 
a Festivalului. Internațional de 
teatru studențesc de la Zagreb, 
valoroasă manifestare internațio
nală studențească.

DINU SÄRARU

Conferința naționala
a ocrotirii naturii• s

Puteți începe astăzi senrănatd ?

S. M. T. inotești : ,, " I

(Urmare din pag. I)

tis, întrucît sînt ocupate 
porumb. Rămin 95. Acestea 
mobiliza tractoarele timp de o 
săptămînă.

La Conduratu însămînțarea 
griului nu se mai face conform 
planificării solelor după crite
riul plantei premergătoare. Se 
va semăna acolo unde pămîntul 
va permite să se execute mai 
bine pregătirea patului germi
nativ. Deși au fost discuite și 
tăvălugite citeva parcele, ritmul 
de lucru nu este, încă, cel nor
mal. Tractoriștii așteaptă să li 
se dea teren, pe care să se des
fășoare...

La Colceag pregătirea terenu
lui este un deziderat... pentru 
mai tîrziu, întrucît aici nu s-au 
terminat arăturile. De ce ?

— Pentru că nu se mai poa
te ara, ne-a lămurit tovarășul 
Gheorghe Popescu, directorul 
S.M.T, Inotești. Au rămas 110 
hectare. Aici miriștea a fost lă
sată, o vreme, pentru pășunat, 
urmarea fiind întărirea pămîn- 
tului.

— Și totuși... ce e de făcut ?
— O să deplasăm acolo trac

toare cu tracțiune dublă, sau o 
să tractăm un plug cu două 
tracțoare.

— Dacă ar trebui să 
semănatul astăzi, ați fi 
tiți ?

întrebarea noastră a
dresată tovarășului inginer me
canic șef Ion Zăinescu.

— Mașinile sînt gata. Trac
toarele sînt în stare de func
țiune. Semănătorile SU 29, 81
de bucăți, se află la brigăzi.

— Dar mecanizatorii ?
— Sînt... în curs de pregătire. 

Acum se țin la brigăzi instruc
taje și seminarizări pe tema 
semănatului. La instructaje 
participă și echipele de țărani 
cooperatori care vor lucra pe 
semănători,

Din aceste echipe fac parte 
numeroși tineri recomandați de 
organizațiile U.T.C.; mulți din
tre ei au fost și anul trecut în
soțitori de semănători. De ase
menea, marea majoritate a me
canizatorilor de la S.M.T. sînt 
tineri. S-a stabilit o strînsă cola
borare între grupele U.T.C. din 
brigăzile de tractoare și organi
zațiile U.T.C. din brigăzile de 
cîmp ale cooperativelor agricole 
de producție. Obiective co
mune principale: participarea 
tinerilor la cursurile scurte de 
pregătire pentru însămînțări, în
sușirea temeinică de către toți a 
noțiunilor predate, alimentarea

cu 
vor

începeți 
pregă-

fost a-

La Constanța au continuat 
sîmbătă lucrările celei de-a 
doua conferințe naționale de 
ocrotire a naturii organizată 
de Academia Republicii So
cialiste România.

Comunicările științifice pre
zentate au făcut cunoscute re
zultatele cercetărilor asupra 
păsărilor din România, a vege
tației litorale, speciilor rare 
din flora și fauna Dobrogei. 
Alte comunicări și referate 
s-au ocupat de importanța 
științifică a peșterilor de la 
Gura a rezervațiilor naturale 
de la Letea, Hagieni și Agigea.

La ședința de închidere, 
acad. Nicolae Sălăgeanu, pre
ședintele Comisiei pentru o- 
crotirea monumentelor naturii 
a arătat că 
1970 se va 
mare grijă 
ocrotire a

îmbinării armonioase a inte
reselor științifice cu cele eco
nomice în opera de valorifi
care complexă a bogățiilor și 
frumuseților naturii. Va fi ex
tinsă acțiunea de popularizare 
a monumentelor naturii prin 
organizarea de expoziții, rea
lizarea de noi filme, diafilme 
și hărți turistice, se vor dez
volta relațiile de colaborare 
în acest domeniu cu alte țări.

Participanții la conferință 
au vizitat Acvariul și Muzeul 
regional de arheologie din 
Constanța, au vizionat filme 
și diafilme documentare des
pre acțiunea de ocrotire a na
turii.

Următoarele 
destinate unei 
cumentare în 
Delta Dunării 
Razelm.

operativă a semănătorilor, cali
tatea semănatului.

La S.M.T. Inotești, fiecare din 
cei șapte membri ai comitetului 
organizației UTC. a primit sar
cina să ajute grupele U.T.C. 
din cîte două brigăzi de trac
toare în organizarea și desfășu
rarea muncii politice pentru an
trenarea tuturor tinerilor meca
nizatori la înfăptuirea obiecti
velor amintite.

Măsurile stabilite de conduce
rile majorității cooperativelor a- 
gricole de producție și acțiunile 
organizațiilor U.T.C. din aceste 
unități și din S.M.T. sînt bune. 
Se impune însă acum mai multă 
preocupare pentru folosirea ra
țională a capacității de lucru a 
tractoarelor și celorlalte mașini 
deoarece la încheierea primei 
decade a lunii septembrie din 
cele aproape 5 000 de hectare a- 
rate erau pregătite pentru însă- 
mînțare numai 1 219. Ploaia că
zută în ultima perioadă a creat 
posibilități pentru creșterea vi
tezei zilnice de lucru.

n»

Vedere din centrul orașu
lui Piatra Neamț

Foto: AGERPRES

Reuniunea conducerilor

universităților din țările

zonei Balcanilor

și Mării Adriatico

Sîmbătă dimineața s-a des
chis în Capitală Reuniunea 
organizată de Universitatea din 
București, a conducerilor uni
versităților din țările din zona 
Balcanilor și Mării Adriatice 
la care participă reprezentanții 
conducerilor universităților din 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia și Turcia.

In numele universităților din 
Republica Socialistă România, 
acad. Gheorghe Mihoc, recto
rul Universității din București 
a adresat oaspeților un căldu
ros salut. Vorbitorul a subli
niat că actuala manifestare 
face parte dintr-o serie de 
reuniuni științifice internațio
nale menite să contribuie la 
o mai bună cunoaștere a pro
blemelor învățămîntului supe
rior din diferite țări și a strìn
gerà legăturilor de colaborare 
dintre cadrele didactice uni
versitare, în spiritul păcii și 
prieteniei între popoarele din 
această regiune.

In continuare prof. univ. Gh. 
Ștefan, membru corespondent 
al Academiei, decanul. Facultă
ții de istorie din București a 
susținut referatul „Tradițiile 
legăturilor universitare în zona 
Balcani — Marea Adriatica“, 
iar acad. Gheorghe Mihoc — 
„Perspective de dezvoltare a 
legăturilor interuniversitare în 
zona Balcani-Marea Adria
tici“.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)
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Două ediții ale 
„Poeziilor 
populare**

Merituoasa activitate a 
lui Vasile Alecsandri în do
meniul culegerii și comen
tării folclorului consemnată 
cu respectul cuvenit de is
toria noastră literară este 
incontestabilă. Subtil și 
profund cunoscător al crea
ției populare, Alecsandri 
adună nestematele creației 
orale și le introduce, prin 
culegerile sale judicios în
tocmite, în circuitul valori
lor europene. Cele treizeci 
de ediții ale „Poeziilor 
populare" adunînd poezii 
din toate provinciile româ
nești (prima ediție apare în 
1853), au contribuit substan
țial la valorificarea moște
nirii culturale a poporului 
nostru, 
rirea a 
moartea 
pentru 
două ediții 
populare ale românilor" în
grijite și comentate do 
Gheorghe Vrabie, ultima

Omagiind sărbăto- 
75 de ani de la 
„bardului", Editura 
literatură a scos 

din „Poezii

Albume Premiere
Recent, din inițiativa co

mitetului pentru cultură și 
artă al Sfatului popular al 
Capitalei, s-a organizat în 
Pavilionul A din Parcul 
Herăstrău o Expoziție de 
Pictură țărănească pe sticlă. 
Piesele expuse, executate 
mai toate în secolul trecut 
de către pictori-zugravi, ță
rani în diferite centre din 
fată ca Șchei, Făgăraș ș.a. 
prezintă atît un interes isto
ric cit și unul artistic. Ra
finamentul și savoarea cro
matică sînt cu tptul remar
cabile, bogate în sugestii și 
asociații inedite. Tablourile, 
în număr de 90, fac parte 
dintr-o colecție foarte bo
gată de picturi țărănești pe 
sticlă a artistei Maria Blscă- 
Neleanu. Dacă despre a- 
ceastă activitate a artistei, 
ca și despre selecționarea 
pieselor și prezentarea lor 
în expoziție nu se pot spu
ne decît lucruri bune, în 
schimb reproșăm organiza
torilor amplasarea acestei 
deosebite și importante ma
nifestări ale artei plastice

A trecut o femeie. O re
întâlnire cu lumea cinema
tografică a unuia din cei 
mai interesând cineaști spa
nioli contemporani : Juan 
Antonia Bardem. O poveste 
tristă despre bigotism și in
toleranță în Spania contem
porană, purtând încă adinei 
și moderne amprente ale 
Inchiziției și ipocriziei ca
tolice. Povestea frumoasei 
franțuzoaice care trece prin- 
tr-un orășel de provincie 
tulburînd spiritele are ceva 
din frumusețea tuiburtăoare 
a Monei din „Steaua fără 
nume“ a iui Mihail Sebas- 
tian. O vom vedea 
prilej pentru prima 
artista franceză 
Marchand, intr-un
prea dificil dar în care lasă 
totuși o impresie frumoasă.

Vi-1 recomandăm cu căl
dură.

cu acest 
oară pe 
Corrine 

rol nu

Caporalul și ceilalți. O 
bună comedie anti-răz- 
boinică a regizorului ma
ghiar Marton Keleti pe care 
l-am avut oaspete în aceas-

reco-

formă de ,,L".

C. R. C. A. T.

sau chiar du- 
Vi-1 recoman-

Mo- 
im-

uni- 
sală 

și

trei zile sînt 
excursii de do- 
orașul Tulcea, 
și Complexul

Gogol, 
primit 
bună

în perioada 1966— 
acorda o și mai 
problemelor de 

naturii în scopul

EXPOZIȚII

aceste filme : 
sus mă iu
de piersici, 

Procesul pro- 
Culorile

ECRANUL

In pauză cu „bobocii" la Școala de 8 ani nr. 114 din Capitală

fiind ilustrată de graficia
nul A. Demian. Edițiile re
actualizează „momentul A- 
lecsandri în folcloristica ro
mână“, valoarea inestima
bilă a colecției sale.

tă vară la Festivalul fil
mului de la Mamaia. Filmul 
abundă în situații neprevă
zute care stlrnesc un înalt 
comic. Amuzant și spumos 
dar nu lipsit de idei, filmul 
lui Marton Keleti se 
mandă singur.

Nu pierdeți 
Cineva acolo 
bește, Hoțul 
Viată dificilă, 
iesorului Weir, 
luptei. Climate.

s-a 
fin 
si 

apărută
Autorul

Figură proeminență a tea
trului românesc cu multi
ple valențe spirituale. Ghe
orghe Ciprian este dublat 
de un scriitor nu mai puțin 
marcant. Autor al unor 
piese care s-au impus in 
dramaturgia românească (e 
deajuns să amintim Omul 
cu mlrțoaga), Ciprian 
relevat cititorului ca 
moralist în Măscărici 
Mîzgălici carte 
acum cîtiva ani.
trece în revistă cu minuție 
momente importante, din 
mișcarea noastră teatrală, 
își pigmentează paginile cu 
mult gustatele farse de 
culise, o adevărată anecdo
tică de bun gust. Editura 
pentru literatură a avut fe
ricita inspirație să înmă- 
nunchieze în două tablouri 
o parte reprezentativă din 
opera sa reeditînd Măscă
rici și Mîzgălici, primul vo
lum, și puhlicînd Omul cu 
mlrțoaga. Capul de rățoi, 
Un lup mîncat de oaie, 
După furtună, Cronicari ele. 
în al doilea volum. Un mare 
actor, un valoros scriitor, o 
carte care se recomandă de 
la sine.

populare — manifestare 
că în țară — Intr-o 
mai puțin cunoscută 
accesibilă publicului.

Iubitorilor de artă plas
tică le mai recomandăm 
lectura a două interesante 
cărți de artă. Prima e 
Sculptura românească a 
academicianului George 
Oprescu, apărută recent 
în editura Meridiane. 
Această lucrare care a cu
noscut o a doua ediție este 
substanțial revizuită și îm
bogățită fată de ediția 1, 
tratând mai amplu și cu o 
mai mare informație de spe
cialitate capitole ca acelea 
consacrate unor proemi
nente personalități artistice 
românești ca : Șt. Ionescu 
Vatbudea, D. Paciurea, C. 
Brăncuși ș.a. Sculptorii con
temporani, îndeosebi cel 
tineri nu și-au mai găsit 
locul în volum în urma unei 
selecfii mai severe. Repro
ducerile și ținuta grafică 
sînt ireproșabile.

A doua carte de artă pe 
care o recomandăm este 
Pictura Românească 1964, 
editată tot de Meridiane. 
Lucrarea reunește nume
roase reproduceți ale lu
crărilor artiștilor noștri 
plastici, mal vîrstnicl ori 
mal tineri, care au fost 
prezentate la Expoziția anu
ală din 1964. In ansamblu 
inițiativa e meritorie, deoa
rece încearcă să schi teze 
un peisaj plastic contem
poran ln care se înscriu de
sigur multe izbînzi. Titlul 
e Insă pretențios.

Tolba cu amintiri. 
tivul poștașului care 
parte din tolba sa încăpă
toare misive aducătoare de 
bucurii sau tristeți a mai 
fost folosit în cinematogra
fia sovietică. De data a- 
ceasta scrisorile poștașului, 
care este o mătușă gene
roasă, stlrnesc adresanților 
amintiri frumoase, mai pu
țin frumoase 
reri tragice, 
dăm.

Camera în
Un film englezesc în care 
admirabilă este actrița Le- 
slie Carron cu totul deose
bită de Lili din filmul cu 
același nume. E adevărat, 
filmul e obositor pe alocuri 
în tiradele sale pro-mat' ne, 
coniilclul social este es
chivat punindu-se o pon
dere exagerată pe dificultă
țile oamenilor luați în sine 
de a se înțelege între ei. 
Vi-1 recomandăm, totuși, 
mai ales pentru creația no
tabilă a actriței Leslie 
Carron.

250000 de tineri

în intimpinarea
A A

profesiei
zile in urmă, au luat loc In bănci circa 250 000 deCu citeva

tineri care urmează școlile invătămîntului profesional, tehnic și 
tehnic de maiștri. In perioada de școlarizare ei se vor pregăti 
intens pentru a deveni cadre de nădejde ale industriei noastre 
socialiste. Redactorul ziarului nostru, I. Bodea a avut o convorbire 
cu tovarășul ing. PAUL PRECUPEȚU, directorul Direcției orga
nizării școlilor profesionale și tehnice din Ministerul Învățămân
tului, solicitindu-1 să ne răspundă la citeva întrebări:

— Ce îmbunătățiri s-au adus 
în acest an învățămîntului pro
fesional și tehnic în lumina 
sarcinilor stabilite de Congre
sul partidului ?

—• Așa cum. se cunoaște, în pe
rioada 1966—1970 economia noas
tră națională va trebui să pri
mească circa 310 000 muncitori ca
lificați prin școli și aproximativ 
130 000 cadre medii de specialitate. 
Pentru realizarea acestor sarcini 
a fost necesar să se aducă îm
bunătățiri rețelei școlare, profilu
lui școlilor, nomenclatorului de 
meserii și specialități pregătite 
prin învățămîntul profesional și 
tehnic, precum și conținutului 
acestui învățămînt. S-a continuat 
apoi acțiunea de lărgire a spa
țiului de școlarizare atit prin în
ființarea de noi unități, cît și prin 
construirea de 
teliere, cămine 
tente. Clădiri 
școli s-au dat anul acesta în folo 
sință în orașele București, Moldo
va Nouă, Piatra-Neamț și altele. 
De asemenea, a fost sporită baza 
materială didactică a învățămîntu
lui.

ln urma definitivării, de către 
Comitetul de Stat pentru proble
mele de Muncă și Salarii, a no
menclatorului general de meserii 
și specialități și a indicatoarelor 
tarifare de calificare a fost revi
zuit și completat și nomenclato
rul meseriilor și specialităților din 
învățămîntul profesional și teh
nic, în așa fel ca el sa corespundă 
cît mai bine cerințelor producți
ei. In același timp, ca o consecin
ță a generalizării învățămîntului

săli de clasă, a- 
la unitățile exis- 

spafioase pentru

de 8 ani s-a putut reduce durata 
de școlarizare la unele meserii 
pregătite prin școlile profesionale, 
fapt ce va contribui și la folosi
rea mai eficientă a 
școlarizare.

— Am dori să 
deosebi Ia citeva 
te de conținutul 
lui profesional și

— Folosind experiența de pînă 
acum, noi am luat măsuri ca ac
tualele planuri de învățămînt să 
asigure o mai strînsă legătură în
tre procesul de învățămînt pro- 
priu-zis și munca productivă. Am 
făcut acest lucru concomitent cu o 
sporire a orelor afectate culturii 
generale și de specialitate a viito
rilor muncitori, tehnicieni și mai
ștri.

ln acest an, o parte din elevi 
vor fi pregătiți ln numeroase me
serii și specialități noi cum sînt 
de pildă : operator la fabricarea e- 
lectrozilor de sudură, electrician 
(monlor-depanator) de instalații 
automatizate, tehnician electro
nist pentru mașini electronice de 
calcul și altele. Pentru toate a- 
ceste meserii au fost, firește, ela
borate planuri noi de învățămînt. 
In legătură cu aceasta, au fost 
consultați numeroși specialiști din 
producție precum și cadre didac
tice, fapt care a făcut ca planurile 
de învătămînt să aibă o strînsă 
legătură cu cerințele concrete 
producției.

Îmbunătățiri s-au mai făcut 
în altă direcție.

Obiectele de învățămînt, de 
dă, sînt astiel eșalonate 
să asigure 
a cunoștințelor, dîndu-se o aten-

spațiului de

vă referiți în 
aspecte lega- 
învățămîntu- 

tehnic.

ale

și

! pil- 
încît 

însușirea sistematică

fie deosebită înlăturării fenomene
lor de supraîncărcare a elevilor. 
De asemenea, la școlile profesio
nale și școlile tehnice de maiștri, 
prin elaborarea programelor 
școlare pe lecții, în locul celor 
pe teme existente în anii trecuți, 
s-a urmărit o repartizare echilibra
tă a predării materiei în cursul a- 
nului școlar, iar cadrele didactice 
au posibilitatea să folosească în 
mod mai eficient toate orele pre
văzute la obiectul respectiv.

Asigurarea școlilor cu manuale 
a constituit o preocupare perma
nentă pentru Ministerul Invățămin- 
tului și celelalte ministere și or
ganizații centrale care au în 
ordine școli profesionale 
tehnice. Pentru anul școlar 
a început de curînd este 
fel asigurat necesarul de 
nuale pentru toate obiectele 
bază prevăzute în planurile de în
vățămînt. Se vor folosi circa 700 
titluri de manuale din care unele 
se găsesc la a doua sau a treia 
ediție. Fa/ă de anii precedenti, 
manualele sînt mai corespunzătoa
re nevoilor invătămîntului și re
flectă mai just cerințele econo
miei noastre nationale, specificul 
și situația concretă a fiecărui sec
tor de producție. Din conținutul 
unor manuale au fost înlăturate 
părțile neesentiale, iar aspectul 
grafic al multora dintre ele a fost 
îmbunătățit.

In scopul îmbunată/irii predării 
au fost, de asemenea, luate mă
suri pentru înzestrarea școlilor cu 
material didactic care să răspundă 
mai bine cerințelor obiectelor de 
Învătămînt. Trebuie arătat însă 
că, în această privință, mai sînt

sub- 
și 

care 
asl- 
ma- 

de

încă multe de făcut. Apare, astfel 
ca deosebit de importantă nece
sitatea ca ministerele și celelalte 
organizații centrale care au în sub
ordine școli profesionale, tehnice 
și tehnice de maiștri, să acorde o 
mai mare grijă înzestrării școlilor 
cu materiale didactice adecvate 
predării obiectelor de specialitate. 
Pe d,e altă parte, este nevoie 
Ministerul Invătămîntului, 
întreprinderea 
acest sens, să 
tr-o măsură și 
rialul didactic 
biectelor de cultură generală 
tehnică generală.

— Ce ne puteți spune 
privire la felul în care se 
desfășura instruirea practică ?

— In pregătirea profesională 
viitorilor muncitori, tehnicieni 
maiștri, instruirea practică 
o însemnătate hotărîtoare. De 
ceea, ponderea acestei instruiri a 
fost sporită, în acest an ajungîn- 
du-se ca ea să reprezinte între 
50—60 la sută din totalul orelor 
de învătămînt. Pentru a da posi
bilitate elevilor să iacă practica 
în întreprinderile înzestrate cu u- 
tilqjul cel mai modern, întreprin
deri care nu se găsesc întotdeau
na în aceeași localitate cu școala, 
s-a prevăzut ca în anumite 
zuri, instruirea practică să se 
tă face comasat, iar pentru 
bișnul pe viitorii' muncitori 
condițiile de muncă din întreprin
deri, această instruire se va des
fășura în ultima perioadă de șco
larizare nemijlocit în producție.

Îmbunătățiri substanțiale au fost

ca 
prin 

sa, specializată in 
asigure școlile, în
moi mare, cu mate- 
necesar predării o- 

și

cu
va

a
Și 

are 
a-

ca- 
poa- 
a o- 

cu

aduse și programei de instruire 
practică din școlile tehnice de 
maiștri (cursuri de zi și serale), 
școlile tehnice, creîndu-se astiel 
posibilitatea ca elevii să lucreze 
un număr sporit de ore în condi
țiile concrete ale producției.

— Ce forme organizatorice 
noi se prevăd în viitor pentru 
învățămîntul profesional 
tehnic ?

— In prezent, Ministerul 
vățămîntului, în colaborare cu 
lelalte organizații centrale, pregă
tește lucrările necesare privind 
organizarea învățămîntului seral 
și fără frecventă pe lingă școlile 
profesionale și cele téhnice de 
personal tehnic. Aceasta va oferi 
posibilitatea muncitorilor și celor
lalți salariați din diferite sectoare 
ale economiei naționale, care nu 
au studiile corespunzătoare locu
rilor de muncă pe care le ocu
pă, să-și completeze pregătirea te
oretică de specialitate deschizînd 
în același timp calea muncitorilor 
calificați spre școlile tehnice de 
maiștri.

Îmbunătățirea condițiilor mate
riale și a conținutului învățămîn- 
tului profesional și tehnic precum 
și recrutarea candidatilor, în acest 
an în condiții mai bune decît în 
trecut, constituie premise impor
tante pentru desfășurarea la un 
nivel mai înalt a invătămîntului 
profesional și tehnic astfel incit 
viitorii muncitori, tehnicieni și 
maiștri sâ poată aduce o contri
buție și mai mare la dezvoltarea 
economiei noastre nationale.

șj
In
ce-



COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria
(Urmare din pag. I)

turii socialiste, în ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Se desfășoară larg revoluția cultu
rală, se dezvoltă știința și învătămîntul. în 
prezent eforturile poporului român sînt în
dreptate spre înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Exemplul României și Bulgariei a demonstrat 
încă o dată marea forță vitală a orînduirii so
cialiste. Experiența celor două popoare con
firmă din nou faptul că industrializarea so
cialistă este singura cale care deschide în fata 
tarilor ce construiesc noua orînduire perspec
tiva progresului și civilizației, ridicării conti
nue a bunăstării materiale a poporului. Prin 
succesele dobîndite în făurirea vieții noi, Re
publica Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria își aduc contribuția la întărirea 
Sistemului socialist mondial/'la victoria cauzei 
socialismului și păcii.

II
Prietenia dintre popoarele român și bulgar 

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

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

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

După cucerirea independenței naționale, po
poarele român și bulgar au continuat să întă
rească prietenia lor, în pofida politicii claselor 
exploatatoare din România și Bulgaria. Acea
stă prietenie s-a călit și mai mult în lupta po
poarelor celor două țări vecine, în frunte cu 
partidele lor comuniste, împotriva jugului bur- 
ghezo-moșieresc și fascist, pentru deplina in
dependență națională, libertate și progres 
social.

După eliberarea României și Bulgariei do 
sub jugul fascist, între popoarele român si 
bulgar s-au creat relații de tip nou, socialist, 
consfințite prin Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, încheiat la 16 ianua
rie 1948.

Cele două delegații constată cu satisfacție că 
prietenia dintre popoarele român și bulgar, 
relațiile politice, economice și culturale între 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria se întăresc și se dezvoltă cu 
succes pe baza principiilor de nezdruncinat ale 
marxism-leninismului, internaționalismului so
cialist, colaborării și întrajutorării tovărășești, 
în condițiile strictei respectări a egalității în 
drepturi, independenței și suveranității, nea
mestecului reciproc în treburile interne și îm
binării pe această bază a intereselor fiecărei 
țări cu interesele generale ale sistemului so
cialist mondial.

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

Cele două delegații au constatat cu satisfac
ție că specialiștii români și bulgari efectuează 
cu succes lucrările de proiectare a Complexu
lui hidrotehnic din sectorul Islaz-Somovit de 
pe Dunăre, obiectiv de mare importanță pen
tru economia Republicii Socialiste România și 
a Republicii P’opulare Bulgaria.

Succesele obținute de Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria în 
domeniul economiei și îndeosebi în dezvoltarea 
rapidă a industriei deschid noi posibilități pen
tru extinderea legăturilor economice reciproce.

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

Delegațiile au exprimat dorința ambelor 
părți de a dezvolta colaborarea economică și 
tehnico-științifică cu țările din cadrul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate 
țările socialiste, în cadrul diviziunii interna
ționale socialiste a muncii. Cele două țări sub
liniază că relațiile de colaborare economică 
între statele socialiste suverane și egale în 
drepturi, pe baza avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, a neamestecului în trebu
rile interne și a internaționalismului socialist 
contribuie la dezvoltarea și înflorirea fiecărui 
stat socialist, la întărirea sistemului socialist 
în ansamblu, sporesc forța de atracție a socia
lismului.

III
Schimbul de păreri a demonstrat unitatea de 

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

Cele două părți constată că evoluția situa
ției internaționale în epoca actuală se caracte
rizează prin întărirea pozițiilor forțelor mon
diale ale socialismului, care determină într-o 
măsură tot mai mare direcția întregii dezvol
tări a societății, prin avîntul mișcării de eli
berare națională și al mișcării muncitorești 
internaționale, creșterea forțelor care luptă 
pentru apărarea și întărirea păcii în întreaga 
lume.

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

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria consideră că actele de agre
siune ale imperialismului american agravează 
situația în Asia de Sud-Est. Ele condamnă cu 
hotărîre acțiunile militare ale S.U.A. împo
triva Republicii Democrate Vietnam și inter
venția lor brutală împotriva poporului din 
Vietnamul de Sud, care luptă pentru dezvol
tarea liberă și independentă a patriei sale. Po
litica agresivă a Statelor Unite ale Americii 
împotriva Vietnamului, reprezintă o încălcare 
flagrantă a acordurilor de la Geneva din 1954, 
constituie o amenințare gravă pentru pace nu 
numai în Asia de sud-est, ci în întreaga lume. 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria declară că sprijină întru- 
totul pozițiile guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud cu privire la căile de re
zolvare a problemei vietnameze pe baza acor
durilor de la Geneva din 1954, încetării bom
bardării Republicii Democrate Vietnam, retra
gerii tuturor trupelor străine din Vietnamul 
de Sud, respectării dreptului poporului vietna
mez de a-și rezolva treburile interne corespun
zător voinței și intereselor sale.

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

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

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

Ambele părți condamnă cu hotărîre orice 
încălcare a independenței și suveranității po
poarelor de către forțele imperialiste, imixtiu
nile și presiunile de orice fel ale acestora asu
pra unei țări sau alteia ; ele consideră că inte
resele majore ale menținerii păcii, cauza pro
gresului omenirii impun respectarea dreptului 

sacru al fiecărui popor, fie el mare sau mic, 
de a-și hotărî singur soarta, de a-și alege ne
stingherit calea dezvoltării politico-sociale și 
economice, corespunzător cu voința și intere
sele sale vitale.

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

Principala forță a progresului social con
temporan, a asigurării păcii și securității o 
constituie sistemul socialist mondial. De aceea, 
ambele delegații apreciază că în condițiile inter 
naționale actuale, întărirea unității și coeziunii 
sale capătă o importanță deosebită. Ambele 
părți vor milita neabătut pentru întărirea con
tinuă a coeziunii sistemului socialist mondial.

Totodată, în politica lor externă, guvernele 
Republicii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria militează pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială pe baza respectării stricte a 
principiilor independentei și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc.

Cele două părți constată că există o atmos
feră favorabilă pentru lărgirea colaborării eco
nomice și culturale între țările balcanice și că 
în ultimii ani s-au realizat o serie de pași pozi
tivi în această direcție. Lupta pe care o duc po
poarele Republicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria pentru pace și colabo
rare pașnică între țările balcanice este o con
tribuție la cauza generală a apărării păcii. Cele 
două delegații declară că Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria vor 
lupta și în viitor ca Balcanii și regiunea Mării 
Negre să devină o zonă a păcii și prieteniei în
tre popoarele balcanice.

Consecvente politicii lor de slujire a cauzei 
păcii și securității popoarelor, cele două țări 
vor continua să militeze pentru dezarmarea ge
nerală, încetarea cursei înarmărilor, interzice
rea necondiționată a folosirii armelor atomice 
și distrugerea completă a stocurilor existente, 
lichidarea blocurilor militare, desființarea ba
zelor militare și retragerea tuturor trupelor 
străine aflate pe teritoriul altor state, împo
triva planurilor de creare a forțelor nucleare 
multilaterale șau atlantice ale N.A.T.O., a în
cercărilor de a crea acces Republicii Federale 
Germane la arma atomică. Cele două părți spri
jină propunerea de a se convoca o conferință 
mondială în problema dezarmării.

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

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria ca țări membre ale O.N.U. 
se pronunță pentru întărirea și creșterea- efica
cității activității acestui for international în 
menținerea păcii și securității în întreaga lume, 
pe baza principiilor Cartei O.N.U., pentru uni
versalitatea acestei organizații și reprezentarea 
echitabilă a noilor state independente. Cele 
două părți se pronunță pentru restabilirea,ne- 
întîrziată a drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.

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

IV
Reprezentanții Partidului Comunist Român 

și Partidului Comunist Bulgar s-au informat 
reciproc în legătură cu activitatea partidelor și 
au făcut un schimb de păreri cu privire la rela
țiile dintre cele două partide, precum și cu pri
vire la situația actuală din mișcarea comu
nistă și muncitorească mondială. Schimbul de 
păreri a demonstrat unitatea de vederi în prin

cipalele probleme ale dezvoltării societății con
temporane.

Cele două delegații au subliniat că situația 
internațională actuală cere îrț mod imperios în
tărirea unității mișcării comuniste și muncito
rești, pențru aceasta fiind necesar să depună 
eforturi toate partidele frățești.

Reprezentanții Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar consideră că, co
respunzător internaționalismului proletar, fie
care partid, aplicînd în mod creator învățătura 
marxist-leninisfă la condițiile concrete și la 
stadiul de dezvoltare ale țării sale are dreptul 
de a-și hotărî singur* propria politică, for
mele și metodele atît în lupta pentru cuce
rirea puterii politice cît și în opera vastă și 
complexă de construire a noii societăți. în fe
lul acesta fiecare partid își aduce contribuția 
lâ îmbogățirea tezaurului comun al marxism- 
leninismului.

Ambele delegații consideră că atunci cînd a- 
par deosebiri de vederi între diferite partide, 
în legătură cu problemele dezvoltării sociale 
contemporane, ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale, precum și probleme de in
teres comun, acestea trebuie să fie discutate de la 
conducere la conducere, în mod sincer și tovă
rășesc, într-o atmosferă de încredere și respect 
reciproc, depunîndu-se eforturi perseverente 
pentru înțelegere reciprocă în scopul realizării 
unității de acțiune. Delegațiile pornesc de la 
principiul că divergentele de păreri nu trebuie 
extinse asupra relațiilor tovărășești, internațio
naliste dintre țările sistemului socialist mon
dial.

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

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

Delegațiile au subliniat necesitatea lărgirii 
pe mai departe a legăturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar 
în vederea cunoașterii reciproce a experienței 
în domeniile construcției socialiste în cele două 
țări, precum și a activității Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist Bulgar. 
Ambele părți consideră utilă folosirea mai largă 
a unor asemenea forme de colaborare între 
partide, cum sînt schimbul de delegații și de 
materiale informative, vizite oficiale și neofi
ciale, efectuarea de consultări asupra proble
melor de interes comun.

★
Vizita delegației de partid și guvernamentale 

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

Delegația română a transmis. invitația Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România ca o delegație de partid și 
guvernamentală bulgară, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov,. prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, să facă o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România, la o dată convena
bilă părții bulgare. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Secreiar General al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

TODOR JIVKOV

Unul din punctele turistice din raionul Beiuș, regiunea Crișang,i; 
ce atrage numeroși vizitatori (circa 25 000 pe an), este perștera 
de la Meziad. Galeriile acestei peșteri au o lungime de 7 km 
fiind dispuse in 3 etaje. In prezent se construiește o cabană 

în apropiere de peșteiti pentru cazarea turiștilor

Primirea de către 
tovarășul Chivu Stoica 

7 

a delegației 
parlamentare 

din Danemarca
Președintele Consiliului de 

Stât al. Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit sîftibătă la amiază delega
ția Parlamentului din Dane
marca în frunte cu Julius 
Bornholt,' președintele Parla
mentului.

La primire, care s-a desfă
șurat. într-o atmosferă cordia
lă, au participat tovarășii Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliul de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Gheorghe Stoica, mem
bru al Consiliului de Stat, pre
cum și deputății Tudor Iones- 
cu și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu.

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

Primirea de către 
tovarășul Chivu Stoica ■ 

a delegației 
parlamentare 
din Finlanda

Tovarășul Chivu Stoica,, pre-' 
ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,-1 
a primit sîmbătă dimineața' la 
Consiliul de Stat delegația 
Parlamentului din Finlanda', în 
■frunte cu Karl August Fager- 
holm, președintele Parlamen
tului.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordi
ală, au participat tovarășii 
Ștefan Voitec, președintele Ma-P 
rii Adunări Naționale, Con
stanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, 
precum și deputății Ion Pas, 
președintele grupului român 
al Uniunii interparlamentare, 
și Mircea Rebreanu.

A fost de față Martti Jo- 
hannes Salomies, ambasadorul 
Finlandei la București.

(Agerpres)

INFORMAȚII
BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
„Intre 15 și 17 septembrie 

a.cs Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită prietenească 
în . Republica Populară Un
gară, la invitația lui Peter Ja- 
nos, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Ungare.

Cei doi miniștri de externe 
au făcut un schimb de păreri 
asupra unor probleme ale si
tuației internaționale actuale, 
precum și asupra posibilități
lor de dezvoltare a colaboră
rii dintre cele două țări.

Schimbul de păreri s-a des
fășurat sub semnul înțelegerii 
reciproce și al respectului pri
etenesc.

în. cursul șederii sale la Bu
dapesta, Corneliu Mănescu a 
fost primit de Komocsin Zol- 
tan, membru al Biroului Po
litic. și secretar al C.C. al 
P.M.Ș.'U.

La . 17 ..septembrie a,c., Pe
ter Janos a.oferit un dejun la 
care au luat parte : Apro An
tal, membrii al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului- de 
Miniștri al R.P. Ungare, și 
membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor. Externe al 
R.P. Ungare.

Au participat, de aseme
nea, Mihail Roșianu, ambasa

dorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și Jo- 
zsef Vince, ambasadorul R.P. 
Ungare la București.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia a făcut o vizită în ju
dețul Fejer, unde a fost pri
mit de conducătorii organelor 
locale de partid și de stat.

La 18 septembrie a.c., Cor
neliu Mănescu și-a continuat 
drumul spre New York.

★
Sîmbătă seară a plecat spre 

Moscova tovarășul Gheorghe. 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în 
C.A.E.R., care va participa ret.' 
cea de-a XlX-a ședință â Co
mitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de nord? 
au fost de față tovarășii Iosif 
Banc și Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Roman Moldovati, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și . 
membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale 
economice.

Au fost prezent! reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)

Astăzi, echipa 
de fotbal a țării 

noastre
întîlnește Confruntare decisivă

echipa
Cehoslovaciei
Astăzi, pe stadionul praghez 

Strahov, o arenă destul de 
modestă a „orașului de aur" se în- 
tîlnesc în returul preliminariilor 
campionatului mondial formațiile 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Confruntarea aceasta, în care 
echipa noastră pornește cu atuul 
victoriei de la București, dar de
zavantajată de lipsa entuziastului 
nostru public, este așteptată cu 
interes mai ales pentru miza jocu
lui, eventuala calificare pentru 
turneul final al campionatului 
mondial de la Londra.

înfrîngerea vicecampionilor mon
diali la București este și acum 
comentată la Praga. Examenul de 
astăzi va dovedi dacă „operațiile" 
efectuate în fotbalul cehoslovac 
(îndepărtarea antrenorului Jira, 
remanierea lotului național Drin 
promovarea unor elemente tinere, 
cu care se speră reeditarea în

FOTBAL

De la trimisul nostru ia Praga

anul 1970 a performantei din Chile) 
au fost inspirate și eficace. Deo
camdată, la Prada se crede și se 
speră în tinerețea formației pre
gătite, de antrenorul Josef Marko.

Unsprezecele cehoslovac are a- 
cum, după cîteva luni de căutări, 
o componență de... perspectivă : 
Venczel, Lala, Horvath, Popluhar, 
Bomba, Hrdlika, Kvasnak, Vese- 
ley, Knebort, Jokl, Cvetler și 
două probabilități : Schumuncher 
și Masny.

în lot, după cum se observă, au 
mai rămas doar trei dintre cei care 
au evoluat la București : l-ala, 
Popluhar și Bomba. Alte amă
nunte interesante : cel mai tînăr 
jucător, Venczel. are 21 de ani, iar 
cel mai bătrîn, Popluhar — 30 de 
ani. In formație se află șase jucă
tori de la Slovan Bratislava, 4 din 
Praga și al unsprezecelea, respec
tiv, Bomba de la Tatran Preșov. 
Lotul gazdelor este selecționat, 
așadar, din trei formații situate pe 
primele locuri în prima categorie 
de fotbal a Cehoslovaciei.

Echipa Cehoslovaciei — ne-a de
clarat antrenorul J. Marko — este 
tînără și face astăzi primul pas 

spre consacrare. Fiecare din cei 
11 va Încerca o evoluție încunu
nată de succes și ne dorim ca e- 
volufia lor să fie un pas către ca
lificarea pentru Londra.

Dar echipa noastră are o misiu
ne foarte dificilă și anume aceea 
de a reface prestigiul fotbalului

Praga vineri dimineața. La antre
namentul efectuat după-amia?ă, 
echipa noastră a fost asistată de 
mulți ziariști și fotoreporteri, ca 
și de antrenorii și fotbaliștii ce
hoslovaci. Această ultimă verifi
care a decis, de fapt, componen
ța formației : Ionescu, Popa, Hăl- 
măgeanu, Dan Coe, Greavu, Gher- 
gheli, Lereter, Pîrcălab, M. Ionescu, 
Sasu, Sorin Avram. Si în echipa 
noastră se află doi debutanți : 
Lereter și M. Ionescu. Curios lu
cru, acești debutanți au 32 și res
pectiv 29 de ani,

cehoslovac, căci acest meci, în
afara mizei. este o confruntare de
prestigiu.

Fotbaliștii români au sosit la

r Cei doi antrenori, Ștefan Ko- 
vaci și Ilie Oană, s-au arătat mul
țumiți de evoluția băieților noș
tri Ia acest ultim antrenament. 
Ștefan Kovaci ne-a declarat : ,,La 
ora actuală, echipa noastră se 
dovedește o formație bine sudată, 
dispusă să confirme succesul de 
la București în compania fotbaliș
tilor cehoslovaci. Meciul de dumi
nică se va termina, după părerea 
mea, cu un scor strîns, care ne va 
consolida drumul spre calificare. 
E drept, cehii sînt mai tineri și 
beneficiază de dorin/a afirmării, o 
armă foarte valoroasă in asemenea 
confruntări. In schimb, noi am 
învins în primul meci, atuu deose
bit de prețios“.

în ceea ce-i privește pe fotba
liștii noștri, de la „veteranul” 
Popa la „tînărul” Lereter, ne-au 
declarat că sînt hotărîți să lupte 
cu ardoare.

Le dorim din toată inima 
SUCCES I

VASILE RANGA

La poligonul Tunari „Europenele“ de tir
Unul dintre evenimentele spor

tive marcante ale acestei luni îl 
constituie Campionatele europene 
de tir, găzduite de țara noastră. 
Incepînd de astăzi pînă la 23 sep
tembrie, ospitalierul poligon „Tu
nari" e gazda celor mai buni tră
gători europeni. Am solicitat un 
interviu tovarășului ing. Petre Ciș- 
migiu, antrenor federal, consilier 
tehnic al Comisiei de organizare 
pentru a ne informa „la zi" cu ul
timele amănunte.

— Campionatele europene din 
acest an au un caracter jubiliar. 
Care este ecoul stîrnit în rîndul 
trăgătorilor și specialiștilor euro
peni de către această ediție ?

— Intr-adevăr, competiția împli
nește zece ani de la prima ediție 
a „Europenelor" găzduite, de ase
menea, tot de țara noastră. în pri
vința interesului stîrnit vorbește 
de la sine recordul de participare : 
conform înscrierilor preliminare 
la Campionate participă 23 de 
țări (Anglia, Austria, R.A.U., Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Norvegia, Olan
da, Polonia. Spania, Suedia, Tur
cia, Ungaria, U.R.S.S. și România), 
însumînd peste 300 de sportivi, 
printre care numeroși campioni 
olimpici, mondiali și europeni. A

ceștia se vor întrece în cadrul a 
11 probe de tir, din care două sînt 
la prima organizare ; este vorba 
de proba de armă standard și cea 
de skeet pentru juniori.

— Întotdeauna despre poligonul 
„Tunari" s-au spus numai lucruri 
frumoase. . Ce s-a făcut în acest 
an pentru respectarea tradiției ? 
Cum își înlîmpină oaspeții ?

— Pentru a primi cum se cu
vine pe participanți, poligonului i 
s-au adus o serie de îmbunătățiri, 
dintre care unele substanțiale. Ast
fel, s-a extins poligonul de la 
standurile de tragere (50 m), ajun- 
qîndu-se acum de la 60 la 156 de 
locuri. Prin aceasta „Tunarii" se 
situează ca mărime printre nn- 
mele în lume. Poligonul de skeet 
are o instalație complet nouă și 
modernă. Tot sistemul, de semna
lizare a fost, de asemenea, mo
dernizat.

N-au fost uitați nici spectatorii, 
cărora li s-au pregătit locuri bune 
de vizionare a desfășurării probe
lor, la standurile de pistol viteză 
și skeet construindu-se chiar tri
bune speciale.

— Ce ne putetl spune despre 
pregătirile trăgătorilor noștri, care 
au de consolidat, după cîte știm, 
bunul renume cucerit de -tirul din 
tara noastră printr-o serie de re
zultate valoroase.

— întrucît la „Tunari'- se în
tîlnește elita tirului european, atît 
sportivii din lotul republican cît 
și antrenorii lor au privit cu toată 
seriozitatea aceste campionate. 
Trăgătorii noștri au participat la 
mai multe concursuri în țară și 
peste hotare, dintre care mențio
nez „Cupa țărilor latine", pe care 
am cîștigat-o de fjecare dată de 
la înființare, apoi un concurs în 
Elveția și altul la Leipzig, unde 
am obținut rezultate bune, iar ju
niorii au participat la Campiona
tele europene de skeet (seniori) 
de la Lisabona unde au ocupat 
locuri mai mult decît meritorii 
(II — B. Marinescu și IV — G. 
Sencovici). Un ultim examen l-au 
constituit Campionatele republicane 
și în ultimă instanță Concursul 
pentru obținerea insignei „Maes
tru trăgător'*.

Referindu-ne la componența echi
pei noastre, precizez că nu vor 
lipsi de la startul acestor între
ceri Ion Tripșa, N. Roșea, V. 
Atanasiu, M. Dumitrescu la pistol 
viteză, N. Rotaru, M. Ferecatu, Tr. 
Goguț, I. Olărescu la armă liberă 
calibru redus, B. Marinescu și G. 
Sencovici Ia skeet și Margareta 
Enache, Ana Go.retti, Eda Baia și 
Aurelia Schaffer la probele femi
nine.

S. UNGUREANU

© Pe stadie*, 
nul „1 Mai“; 
din orașul Pi
tești, în pre
zenta a IC 000 
de spectatori, 
s-a disputat' 
sîmbătă me
ciul internatio- • 

nai de fotbal între echipele de- 
tineret ale României și Ce-* 
hoslovaciei. Intîlnirea, de buri 
nivel tehnic, s-a terminat cu- 
scorul de 2—0 (2—0) în fa 
voarea fotbaliștilor români. ■ 
Scorul a fost deschis de Fră~- 
țilă în minutul 22, dintr-o lo
vitură de la 11 m. Cu un rni-- 
nut înainte de încheierea pri
mei reprize, Dumitriu II a îri*r • 
scris al doilea gol, în urmă u- 
nui reușit schimb de . pase cu: 
Codreanu și Frățilă. în repri
za secundă, jucătorii cehoslo
vaci au acționat decis dar: 
n-au reușit să marcheze. S-au' 
remarcat din echipa română 
Dumitriu II, Petescu, Frățilă»-' 
iar de la oaspeți extrema 
dreaptă Vesely.

RUGBI
• în cadrul etapei a 15-a a 

campionatului republican de',, 
rugbi, în Capitală s-a disputat 
ieri meciul dintre echipele'•
bucureștene Dinamo și Grivi-: *’ 
ța Roșie. Victoria a revenit 
sportivilor dinamoviști cu scri-e-’ 
rul de 5—3 (5—0).

(Agerpres)



Plecarea
(Uimare din pag. I)

kov, a trecut în revistă compa
nia de onoare.

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu au rostit cu- 
vîntări de rămas bun. Mulți
mea venită pe aeroport a a- 
plaudat și ovaționat puternic 
în cinstea popoarelor și parti
delor comuniste ale celor două 
țări, a prieteniei dintre popoa
rele român și bulgar.

din Sofia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
și-au luat rămas bun de la per
soanele oficiale bulgare, de la 
corpul diplomatic și membrii 
Ambasadei române la Sofia. 
Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților buchete de flori.

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

I 
I

8 ȘI-A ÎNCHEIAT lucrările

I
[ Conferința
J arabăTELEGRAMĂ

Tovarășului TODOR JIVKOV 
prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Bulgaria
Ha nivel înalt

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

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

De la bordul avionului.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Recepție oferită în cinstea delegației

I
i

I
I
I
I

parlamentare
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec, 
a oferit sîmbătă seară o re
cepție în cinstea delegației 
parlamentare din Danemarca,' 
în frunte cu Julius Bomholt, 
președintele Parlamentului.

Au participat Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Alexandru 
Boabă, Adrian Dimitriu și

din Danemarca
Mihai Marinescu, miniștri, 
membri ai Consiliului de 
Stat, ai Biroului Marii A- 
dunări Naționale, reprezen
tanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai 
altor instituții centrale, de- 
putați, oameni de artă și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

A luat parte însărcinatul cu 
afaceri ad-interim, Viggo 
Christensen.

(Agerpres)
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Vineri seara s-a în
cheiat Ia Casablanca 
cea de-a treia Confe
rință arabă la nivel 
înalt. In comunicatul 
dat publicității se ara
tă că cele 12 țări re
prezentate la conferin
ță au semnat un pact 
de solidaritate arabă, 
care urmărește să ,,ă- 
sigure o atmosferă de 
prietenie și fraternita
te între țările arabe“.

Potrivit pactului, țările semna
tare se angajează să respecte o- 
rîriduirea internă a celorlalți par
teneri și să nu se amestece în 
treburile lor interne, să foloseas
că presa, posturile de radio șl 
alte mijloace de informație „în 
interesul cauzei arabe".

Participanții la conferință șl-au 
exprimat dorința ca lucrările de 
deviere a apelor Iordanului și 
ale afluenților săi să fie conti
nuate, autorizînd Consiliul direc
torilor organizației de aplicare a 
proiectelor Iordanului să folo
sească fondurile puse la dispozi
ție potrivit noilor termene și „în 
lumina protecției militare exis
tente". Alocarea unor noi fon
duri pentru proiectele din Siria 
și Iordania a fost, însă, amînată 
urmînd ca o hotărîre în acest 
sens să fie luată la viitoarea con
ferință la nivel înalt.

Conflictul indo - pakistanez
© Agențiile de presă semnalează noi lupte

Vineri după-amiază și sîmbătă diminea
ță, între trupele indiene si cele pakista
neze au avut Joc noi lupte, anunță agen
țiile de presă.

o
R. S. F. IUGOSLAVIA. —

Imagine din Noul Belgrad

Congresul național de microbiologie 

medicală și-a încheiat lucrările
După patru zile de dezbateri, 

Congresul național de microbio
logie medicală și-a încheiat sîm
bătă seară lucrările. Cei peste 
600 de participant!, dintre care 
aproximativ 100 de specialiști de 
peste hotare, au trecut în revistă 
rezultatele obținute pe plan na
țional și internațional în profila
xia și tratamentul bolilor trans
misibile, au conturat sarcinile și 
perspectivele activității viitoare în 
acest domeniu.

In cele trei secții — de bac
tériologie, de inframicrobiologie 
și patologie — în care s-a desfă
șurat congresul, au fost prezentate 
7 rapoarte principale privind : 
„Metodele rapide folosite în diag
nosticul de laborator al bolilor 
transmisibile“ ; „Problemele ac
tuale de genetică bacteriană și 
inframicrobiană“ ; „Criteriile și 
metodele de prevenire și com
batere a helmintiazelor" ; „Etio- 
logiile inframicrobiene recent des
coperite în diferite afecțiuni“ ; 
„Toxinele bacteriilor gram nega
tive“ ; „Problemele actuale ale 
folosirii insecticidelor“.

Pe marginea acestora și în sim
pozionul de bacteriofagie, care 
s-a desfășurat paralel cu congre
sul, au fost susținute mai mult de 
300 corapoarte și comunicări, din
tre care aproximativ 90 au fost 
contribuția incitaților străini.

In ședința de închidere, prof. 
N. Ncstorescu, membru cores-

pondent al Academiei, președin
tele congresului, a mulțumit par- 
ticipanților pentru contribuția a- 
dusă la reușita lucrărilor. Sinteti- 
zînd experiența școlilor românești 
de. bactériologie, inframicrobiolo- 
gie și parasitologie — a spus el 
—• congresul a relevat succesele 
obținute în ultimii 20 de ani în 
țara noastră, în condițiile asigu
rate cercetării științifice prin grija 
partidului și a statului, cohfir- 
mînd încă o dată prestigiul știin
ței românești. Rapoartele, cora- 
poartele, comunicările și discuțiile 
care au avut loc au contribuit la 
stabilirea celor mai adecvate me
tode de lucru și experimentale, la 
o mai bună cunoaștere a unor a- 
fecțiuni care preocupă pe cei ce 
răspund de sănătatea omului. In 
același timp, ele au confirmat o- 
rientarea specialiștilor spre cerce
tarea științifică, cu largi aplicații 
în practică.

Numeroasa participare la con
gres a valoroși oameni de știință 
veniți din 15 țări —■ a spus vor
bitorul — a permis totodată o 
confruntare a datelor științifice 
obținute la noi și în străinătate.

Conf. dr. N. Cajal, membru co
respondent al Academiei, secre
tar general al congresului, a pre
zentat apoi concluziile lucrărilor.

Seara, comitetul de organizare 
a congresului a oferit în cinstea 
participanților o masă.

(Agerpres)

Cinema tografe
Un cartof, doi cartofi, com

pletare — Lecție în infinit, ru
lează la Patria orele : 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21. Grivița 
orele; 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30 — completare Simetrie. 
Capitol orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,30; 18,45; 21. Runda 6, com
pletare — Suită bănățeană, rulea
ză la Republica orele: 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21; Cineva acolo 
sus mă iubește — completare, 
Știați că..., rulează la Luceafărul 
orele : 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; Festival orele : 8,45 ;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15 ; grădină ora 20 ; Fe
roviar orele : 10,30 ; 13,15 ;
16 ; 18,45 ; 21,30 ; Stadio
nul Dinamo ; orele : 19,30 ;
Excelsior orele i 9,15; 12; 14,15; 
16,30; 18,30; 20,15; Hoțul de pier
sici — completare Fata de pe 
Someș, rulează la Floreasca o- 
rele : 10,30; 12,30; 14,30 ; 16,30 ; 
18,30; 20,30; completare Și atunci; 
Dansul etern, rulează la Car
pati orele : 10 ; 12; 14; 16; 18,15;
20.30 ; Flamura, completare 
Sport 4/965 orele : 10 ; 12,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30 ; Samba — com
pletare — Invenția epocii, rulea
ză la București orele : 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 ; — Tomis 
orele: 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21 — completare A cui
e vina ?; Melodia orele : 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30; Grădina 
„Progresul" orele 20 ; Aport, 
Muhtar ! — completare cinema
scop, Acolo unde Carpații întîl- 
nesc Dunărea — rulează la Vic
toria orele : 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30 ; Arta orele : 16 ; 
18,15 ; 20,30 ; grădină : orele
19.30 ; Lira orele : 15,30 ; 18 ; 
completare, Gosko mincinosul ; 
Evadatul — completare — Mu-

zeul Zambaccian, rulează la Cen
tral orele: 9,30; 11,45; 14;
16.15 ; 18,30 ; 20,45 ; Romulus și 
Remus — cinemascop, completa
re — Melodiile străzii — cinema
scop, rulează la Lumina orele :
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15 ; Dacia orele : 8,45 ; 13,30, 
continuare 16 ; 18,30 ; 21; Gră
dina Festival ora 19,45; Șofe
rii iadului, rulează la Union o- 
rele : 15,30 ; 18 ; 20,30 ; Femeia 
necunoscută, rulează la Doina o- 
rele: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, programe pentru copii ora 10 ; 
La carnaval — Poveste din Tan- 
ganica — Grădina Doina: Cli
mate orele 20 ; Ana Golubkina, 
la Timpuri noi orele: 10—21 con
tinuare ; Marșul asupra Romei —• 
completare — Lucrările Marii A- 
dunări Naționale, rulează la Giu- 
lești orele : 16 ; 18,15 ; 20,30 ; în
frățirea între popoare orele:
10.30 ; 15,45 ; 18 ; Prietenul meu
Max, 20,15 ; A IX-a ediție a jocu
rilor olimpice de iarnă — com
pletare 180 de zile în Atlantic, 
rulează la Cultural orele : 16 ;
18.15 ; 20,30 ; Viață dificilă : ru
lează la Buzești orele : 14,30 ; 17 ;
19.30 ; Modern orele : 9 : 11,30 :
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30 ; Căpitanul 
din Tenkes — ambele serii — 
rulează la Ferentari orele : 
16 ; 19,30 ; completare, Lucrările 
Marii Adunări Naționale; Cos
mos orele ; 16 ; 19,30 ; Pensiu
nea Boulanka, rulează la Crîn- 
gași orele : 16; 18,15; 20,30; La
leaua neagră — cinemascop, ru
lează la Bucegi orele : 10;
12,30; 16; 18,30; 21; Dom
nul, cinemascop — . rulează
la Unirea orele : 16 ; 18,15 ; Dru
mul Sării orele 15,30 ; 18 ; 20,15 ; 
Banda — completare Pionieria 
nr. 4, rulează la Vitan orele : 
16; 17; 19: 20,45.

I
I
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Șefii de stat arabi și-au reafir
mat sprijinul pentru mișcarea de 
eliberare din Arabia de sud, din 
Oman și a populației din protec
toratele din Golful Persic, pre
cum și pentru mișcarea de elibe
rare din Angola, Mozambic, Gui
neea Portugheză, Rhodesia de 
sud și Republica Sud-Africană.

----- o------

Succese 
ale patrioților 

sud-vietnamezi
Agențiile de presă a- 

nunță, citind o declarație 
a unui purtător de cuvînt 
militar american, că pa- 
trioții sud-vietnamezi au 
lansat sîmbătă un puter
nic atac de mortiere și 
arme asupra unei baze 
militare americane situa
tă la 270 mile nord-est 
de Saigon.

între forțele patriotice și sub
unități din prima divizie america
nă dislocată în Vietnamul de 
sud au avut loc lupte înverșuna
te. Purtătorul de cuvînt militar 
american, relatează agenția Reu- 
ter, nu a dezvăluit pierderile su
ferite în această luptă. Pe de altă 
parte din Saigon se anunță că 
forțele de eliberare națională din 
Vietnamul de sud au atacat un 
post de poliție situat în apropie
rea bazei militare aeriene ameri
cane Da Nang. Surse militare 
sud-vietnameze de la Da Nang 
au făcut cunoscut că 27 de per
soane, printre care șapte polițiști, 
au fost omorîți.

Autoritățile militare saigonezo- 
americane au continuat în cursul 
nopții de vineri și sîmbătă raidu
rile asupra regiunilor controlate 
de forțele patriotice în zona pla- 
tourilor înalte, bombardînd pen
tru a doua oară regiunea deltei 
fluviului Mekong. în această re
giune a fost doborît un avion al 
trupelor guvernamentale de la 
Saigon. Membrii echipajului și-au 
pierdut viața.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului indian a anunțat, potrivit 
agenției France Presse, că vineri 
seara au continuat lupte în 
vecinătatea orașului pakistanez 
Sialkot, iar trupele indiene, 
care au pătruns pe teritoriul pa
kistanez dinspre Jammu, contro
lează numeroase centre feroviare 
importante din Pakistan. Purtă
torul de cuvînt a adăugat că pe 
frontul de la Lahore trupele in
diene resping contraatacurile pa
kistaneze. Totodată s-a anunțat 
că pe frontul din Radjastan au 
avut loc schimburi de focuri

de artilerie. Aviația indiană a 
bombardat localitățile Peshavar 
și Kohat.

Postul de radio Rawal- 
pindi a anunțat, potrivit agenției 
France Presse, că trupele pakis
taneze controlează în prezent 
zone din teritoriul indian, în sec
toarele Khem Karan, Radjastan 
și altele. Sîmbătă dimineața, a- 
vioane pakistaneze au bombardat 
localitatea Ambala, la 190 kilo
metri de Delhi. Totodată, agen
ția Reuter relatează, referindu-se 
la postul de radio Rawalpindi, 
că a fost atacat statul major al 
trupelor indiene din Srinaghar.

Doar un ziar...
In. orașul New York 

continuă să apară 
doar ziarul „New 
York Post". în timp 
ce celelalte principale 
cotidiene și-au încetat

apariția, datorită gre
vei declanșate acum 
cîteva zile de lucră
torii de la ziarul „New 
York Tim.es“. Greviș
tii sînt nemulțumiți de 
regimul de muncă și

cer pensii și alte a- 
vantaje sociale, pre
cum și luarea de mă
suri împotriva efecte
lor negative ale auto
matizării.

Situația 

din Irak
Agenția Reuter anunță că în 

Irak a fost instituită legea mar
țială în întreaga țară, după ce 
unitățile de tancuri, conduse de 
generalul Abdel Rahman Aref, 
șef adjunct al statului major al 
armatei irakiene, au lichidat ten
tativa de lovitură de stat orga
nizată sub conducerea premieru
lui irakian, Abdel Razzak.

Agenția France Presse, citind 
o emisiune a postului de radio 
Bagdad, anunță că președintele 
Irakului, Abdel Salam Aref, s-a 
înapoiat sîmbătă la Bagdad. De 
la Casablahca, în drum spre 
Bagdad, președintele Aref a fă
cut o escală la Cairo, unde, po
trivit agenției Associated Press, 
a conferit cu Abdel Hakim A- 
mer, prim-vicepreședinte al R.A.U. 
Un membru al delegației irakie
ne a declarat agenției M.E.N. 
că „în Irak situația este calmă“.

£■£ OfiffS Iff

A
legerile pentru noul 
bundestag și, în a- 
celași timp, pentru 
cancelar, care se 
desfășoară azi în 
Republica Federală 
Germană rețin a- 
tenția.

Pe listele electo
rale sînt înscriși 38 500 000 ale
gători. 14 partide politice au ce
rut și au obținut autorizația de 
a participa la alegeri. în reali
tate există însă doar trei protago
niști : Uniunea Creștin-democra- 
tă cu asociata sa bavareză Uniu
nea Creștin-socială, social-demo- 
crații și ’ Partidul liber-democrat. 

La declanșarea campaniei elec
torale sondajele de opinie pu
blică indicau un procent de 22 
la sută alegători „nedeciși“. Toc
mai în direcția acestor peste 8 
milioane de alegători și-au desfă- 
șurat eforturile principalele par
tide : democrat-creștinii și social- 
democrații pentru a-și asigura 
primul loc, liber-democrații pen
tru a-și asigura prezența într-o 
coaliție guvernamentală sau un 
rol de arbitri în eventualitatea 
opoziției.

Sondajele efectuate acum, în 
ajunul confruntării electorale in
dică un procent de circa 25 la 
sută alegători „nedeciși". Așa 
dar, numărul „nedecișilor“ nu s-a 
diminuat. Dimpotrivă.

Fenomenul apare firesc dacă 
ținem seama că desfășurarea 
campaniei electorale a avut da
rul mai degrabă să îngreuneze 
decît să faciliteze o posibilitate 
de opțiune a alegătorilor.

„Cetățeanul Republicii Fede
rale — nota DER STERN — nu 
are de fapt în fața lui terenul 
unei veritabile opțiuni, nu are o

adevărată alternativă. Programul 
U.C.D. pentru așa numita socie
tate structurală reia, de fapt, a- 
proape toate trăsăturile progra
mului social-democrat pentru o 
așa numită societate nouă. Iar 
ambele programe, care reflectă o 
asimilare reciprocă aproape to
tală a obiectivelor și mijloacelor 
ce și le propun cele două partide 
nu aduc, în genere, nimic nou“. 
De altfel, această realitate s-a

1 £ fi
în programul Tor o serie de teze 
pe care social-democrații le-au 
susținut de-alungul anilor, dar 
pe care le-au abandonat și nu 
le-au menținut în platforma lor 
electorală (renunțarea la doctri
na Hallstein, ieșirea R.F.G. din 
N.A.T.O., apropierea de țările 
răsăritene etc).

Firește, nu eforturile și specu
lațiile micului partid al lui Men
de au dat tonul campaniei elcc-

PE SCURT
• ÎN CURSUL vizitei pe 

care o face în Franța, împre
ună cu un grup de specialiști, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru problemele de 
muncă și salarii, Simion Tai- 
găr, a avut convorbiri cu Gil
bert Grandval, ministrul mun
cii și asigurărilor sociale al 
Franței. A fost prezent amba
sadorul României la Paris, dr. 
Victor Dimitriu.

Ministrul francez a oferit 
un dejun în cinstea oaspeți
lor.

I
o AGENȚIA M.T.I. trans
mite că Jeno Fock, vicepreșe-

I
 dinte al Guvernului Revoluțio

nar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, l-a primit pe Marc Jac- 
quet, ministrul lucrărilor pu- 
| blice al Franței, cu care a 
| avut o convorbire prieteneas

că în probleme economice care 
I privesc cele două țări.

• LA ULAN BATOR s-a a- 
nunțat oficial că la invitația-Co
mitetului Central al P.P.R.M. și< 
a guvernului R. P. Mongole, la 
sfîrșitul lunii septembrie va sosi, 
într-o vizită de prietenie, în R. P. 
Mongolă, o delegație de partid și 
guvernamentală a R. P. Ungare, 
în frunte cu Janos Radar,’ prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

Convorbirile polono - engleze

• AGENȚIA P.A.P. anunță că 
la 17 septembrie au început la 
Varșovia convorbirile oficiale po- 
lono-engleze la care participă 
Adam Rapacki, ministrul aface
rilor externe al R .P. Polone, și 
Michael Stewart, ministrul afa
cerilor externe al Angliei.

La 18 septembrie, Michael Ste
wart a fost primit de Jozef Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone.

® DUPĂ CUM anunță agenția 
Taniug, la invitația Prezidiului A- 
dunării Populare a R. P. Bulga
ria și a C.C. al P. C. Bulgar, 
losip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, secretar ge-

ATENA: Finalul crizei 
politice?

După ce regele Constantin al Greciei a încredințat 
mandatul lui Stephanopoulos, care a format un gu
vern de Coaliție națională, se pare că actuala criză 
politică, care durează de 64 de zile, va putea ii în
cheiată.

Actualul guvern se bazează 
pe voturile în Parlament ale celor 
36 de disidenți din Uniunea de 
centru, cărora li s-au adăugat 
vineri seara încă 6, pe cele 8 ale 
Partidului progresist al lui Mar- 
kezinis și 99 ale E.R.E., în total 
149, adică cu două voturi mai 
puțin de majoritatea absolută, 
necesară învestiturii guvernului. 
Vineri seara, însă, alți doi mem
bri ai Uniunii de centru au de
clarat că vor sprijini guvernul 
Stephanopoulos.

In actualul cabinet, 17 miniștri 
fac parte din rîndul disidenților 
din Uniunea ăe centru și cite 
unul din partidul progresist și 
E.R.E. Atît unul cit și celălalt 
sînt însă miniștri fără portofoliu 
care asigură prezența „simboli
că" a partidelor lor. Astfel, spre

deosebire de guvernele preceden
te, în actualul cabinet sînt re
prezentate și partidele E.R.E. și 
progresist (de dreapta). Unii 
miniștri dețin aceleași por
tofolii ca și în guvernele No
vas și Tsirimokos.

După ce a depus jurămîntul, 
primul ministru a declarat vineri 
seara că scopul principal al nou
lui guvern, dacă va fi investit, 
este remedierea situației economi
ce și sociale critice în care se a- 
flă în prezent țara. El a cerut 
sprijinul activ al tuturor partide
lor politice care, spunea el tre
buie să considere aceasta drept 
datoria lor națională. El a promis 
de asemenea, că va pregăti țara 
pentru alegeri care se vor des
fășura însă după sistemul propor
țional simplu.

U. R. S. S. ® Cinci sateliți plasați cu o 

singură rachetă purtătoare • Evoluția stației

interplanetare
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

La 18 septembrie, în Uniunea 
Sovietică a fost efectuată lansa
rea sateliților artificiali ai Pă- 
mîntului „Cosmos-86", „Cosmos- 
87“, „Cosmos-88“, „Cosmos-89", 
„Cosmos-90“.

Plasarea pe orbită a celor 5 
sateliți a fost realizată cu o sin
gură rachetă purtătoare.

La bordul sateliților este in
stalat aparataj științific destinat 
cercetării spațiului cosmic în 
conformitate cu programul anun
țat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962.

Pentru alimentarea cu energie, 
pe unul din sateliți funcționează 
o centrală electrică care funcțio
nează pe bază de izotopi radio
activi. în legătură cu aceasta, au 
fost luate măsuri care exclud 
complet posibilitatea răspîndirii 
izotopilor radioactivi în atmosfe
ră sau pe suprafața Pămîntului.

Evoluția celor 5 sateliți are 
Ioc pe orbite apropiate.

„Sonda-3“
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Stația automată interplanetară 
sovietică „Sonda-3", lansată la 
18 iulie a.c. în spațiul cosmic 
îndepărtat, își continuă zborul 
pe o orbită artificială, îndepăr- 
tîndu-se treptat de Soare.

La 15 septembrie „Sonda 3" 
se afla la distanța de 12,5 mili
oane km de Pămînt. Fină la 
această dată a fost stabilită de 
75 ori legătura prin radio cu 
stația „Sonda-3". Cu acest pri
lej, au fost transmise pe Pămînt 
fotografii ale părții invizibile a 
Lunii, precum și ample informa
ții telemetrice asupra proceselor 
fizice din spațiul interplanetar și 
asupra funcționării aparatelor și 
sistemelor stației.

La 16 septembrie, a fost efec
tuată cu succes în scopuri ex
perimentale, corectarea traiecto
riei zborului stației „Sonda-3“. 
Sistemul automat de astroorien
tare în raport cu Soarele și stea
ua Canopus a dirijat cu precizie 
stația conform comenzilor pri
mite de pe Pămînt.

referindu-se la actualul orizont 
politic electoral din R.F.G. —- o 
alternativă a stîngii nu există".

Care sînt perspectivele scruti
nului de azi ? De data aceasta, 
spre deosebire de alegerile pre
cedente, în evantaiul forțelor po
litice vest-germane există o nouă 
ipoteză : aceea a unui succes so
cial-democrat. Pentru prima oară 
acest partid începe să depășească 
vechea sa limită de o treime sau 
ceva mai mult din totalul votu
rilor.

Subliniind că „toate indiciile 
arată că rezultatul va fi aproape 
egal“ (între cele două principale 
partide n.r.) agenția D.P.A. rela
tează că „ultimele rezultate ale

• în ajunul confruntării - 25 la sută „nedeciși" © Unifor

mizarea programelor electorale și dificultățile alegătorului 

© Pronostic dificil: U.C.D. sau P. S.D.G. ?

reflectat cu nuanțe aproape iro
nice în peisajul publicitar elec
toral. Manifestele democrat-creș- 
tinilor glăsuiesc : „Securitatea 
noastră, U.C.D.!“. Iar alături, ma
nifestele social-democrate procla
mă : „Securitate prin partidul 
social-democrat 1“.

Tocmai această „uniformizare" 
a programelor celor două mari 
partide a atacat-o, în speranța 
unui profit propriu, partidul li
ber-democrat, membru al actua
lei coaliții guvernamentale. Acu- 
zîndu-și vehement partenerii de- 
mocrat-creștini că „îi copiază pe 
social-democrați", partidul lui 
Mende a încercat astfel să spe
culeze atuul electoral al „alterna
tivei oferite alegătorului“. E in
teresant de semnalat că liber-de
mocrații s-au grăbit să includă

torale vest-germane. Nota domi
nantă au furnizat-o turneele elec
torale ale liderilor celor „doi 
mari" desfășurate sub semnul 
identității aproape totale a pro
gramelor lor. De aceea campania 
electorală s-a limitat la aborda
rea unor probleme secundare, 
evitînd zonele de măreț și strin
gentă preocupare a alegătorilor, 
„escamotînd răspunsurile la ma
rile întrebări“ (DIE ZEIT).

Punerea în ilegalitate a Parti
dului Comunist German, lipsa 
implicită a posibilităților de a 
desfășura o adevărată dezbatere 
asupra unor probleme de princi
piu, lipsa posibilității ca masele 
muncitoare să voteze pentru o 
listă a opoziției de stînga nu au 
putut să nu influențeze negativ. 
„De fapt — nota OBSERVER,

diferitelor sondaje arată că Par
tidul creștin-democrat continuă 
să dețină un ușor avans față de 
principalii săi rivali, dar numeroși 
observatori cred că Partidul so
cial-democrat ar putea deveni 
cel mai puternic, pentru prima 
oară în alegerile desfășurate după 
război în Germania Occidentală“. 
Aceeași agenție relevă că „după 
cîte se pare, fiecare din cele 
două mari partide vor trebui să 
apeleze la voturile unui al trei
lea partid, partidul liber-demo
crat, pentru formarea unei noi 
coaliții guvernamentale“. Nu se 
exclude firește, în cazul unei 
egalizări a voturilor obținute sau 
a unui avans suficient de mare 
al P.S.D.G., și posibilitatea unei 
coaliții a „celor doi mari".

Dacă în aritmetica electorală a

actualului scrutin sînt destule 
„necunoscute", măsura și modul 
în care consultarea electorală va 
influența orientarea viitoare a 
politicii Bonn-ului rămîne un 
mare semn de întrebare.

S-a remarcat faptul că în cam
pania electorală principalele par
tide au simțit nevoia să facă pro
misiuni de promovare a unei po
litici de destindere, de îmbunătă
țire a relațiilor cu răsăritul și în 
ceea ce-i privește pe social-de
mocrați și liber-democrați chiar 
de „apropiere între cele două 
state germane". S-au făcut auzite 
destul de frecvent luări de pozi
ție ale unor personalități politi
ce în favoarea unei politici mai 
realiste, promisiuni ca după a- 
legeri, politica Bonn-ului să de
vină „mai permeabilă" la cerințe
le actualelor realități internațio
nale. Desigur, e greu de apreciat 
în ce măsură asemenea declarații 
și atitudini reprezintă acțiuni tac
tice electorale sau sînt expresia 
unor intenții reale. Oricum însă, 
ele constituie un indiciu ca opi
nia publică vest-germană preferă 
acțiuni în favoarea și nu împo
triva destinderii și cooperării 
mondiale. „Cerințele pentru a- 
bandonarea concepțiilor învechi
te și rigide în relațiile internațio
nale trec prin toate păturile 
populației" scrie cotidianul NEU- 
ES ECHO din Bremen. Iar influ
entul cotidian FRANKFURTER 
RUNDSCHAU relevă : „Ceea ce 
speră și doresc cei mai mulți 
(vest) germani este ca problemele 
destinderii să aibă -la Bonn prio
ritate asupra celor ale așa-numi- 
telor garanții militare".

Cum vor evolua lucrurile la 
Bonn e greu de întrevăzut de 
pe acum. O vom putea ști numai 
după ce va trece febra electora
lă și problemele fundamentale 
politice vor intra în drepturile 
lor.

EM. RUCĂR

neraț al U.C.I., va' face o ' vizită 
oficială în R. P. Bulgaria între 
22 și 27 septembrie a.c.

® LA 15 septembrie a.c. a. 
avut loc la Londra înmînarea, 
premiilor concursului pentru cea 
mai frumoasă copertă de carte, 
organizat de ziarul „Scdtsman“ 
în cadrul festivalului de la Edin
burgh.

Din cele 16 medalii oferite cu 
acest prilej, țara noastră a obți
nut două, pentru copertele lucră
rilor „Cultura moldovenească în 
timpul lui Ștefan cel Mare“, pu
blicată de Editura Academiei și 
„Sonete" de Michelangelo, pu
blicată de Editura pentru litera
tură universală.

Seminar privind 

desalinizarea apei de mare

• LA NEW YORK se va deschi
de miercuri, sub auspiciile O N.U., 
primul seminar internațional con
sacrat aspectelor economice ale 
desalinizării apei de mare. La lu
crările seminarului vor participa 
reprezentant! din 36 de țări. Or-

gahizatorii acestui seminar îl con
sideră drept un curs de pregătire 
pentru lucrătorii in domeniul re
surselor hidrologice din țările în 
curs de dezvoltare. Vor ii pre
zentate conferințe de către experți 
în domeniul desanilizării apei de 
mare .din Franța, Izr.ael, Olanda, 
Bahamas, Insulele Antile, Marea 
Britanie, UJt.S.S. și S.U.Ă.

® LA KREMLIN au început 
convorbirile dintre conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului sovie
tic și delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Germane, 
în frunte cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.

Din partea sovietică, la con
vorbiri participă Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Anastas Miko- 
ian, Kirill Mazurov, Nikolai Pod- 
gornîi, Mihail Suslov și alți con
ducători de partid și de stat so
vietici.

FRANȚA. — In timpul unei probe la luselajul avionului super
sonic „Concorde''
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