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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
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Oglinda luminoasă 

a hărniciei

CU PRIVIRE LA CONSFĂTUIRILE

DIN 4-7 IULIE ȚINUTE LA BUCUREȘTI

Vineri, 15 iulie, a avut 
loc tn Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România o 
adunare a activului de 
partid convocată de Comi
tetul Central al Partidului 
Comunist Român, la care 
tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., a făcut o expu
nere în legătură cu recenta 
Consfătuire de la București 
a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia și Întâlnirea con
ducătorilor de partid și a 
șefilor de guverne ale ță
rilor membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic 
Reciproc.

In prezidiu au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, A- 
lexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, membri 
supleanți ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C. C. 
al P.C.R., care au fost în
tâmpinați cu puternice a- 
plauze șl îndelungi ovații.

La adunare au participat 
membri șl membri su
pleanți ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor ob
ștești, membri ai comitetu
lui de partid orășenesc și 
ai comitetului regional de 
partid București, activiști 
de partid și de stat, oameni 
de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.CiR.

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

La încheiere, întreaga 
asistență în picioare, ova
ționează puternic, înde
lung.

(Agerpres)

Stimați tovarăși,După cum știți, timp de a- proape o săptămînă, țara noastră a găzduit importante manifestări internaționale ale țărilor socialiste : Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, la care au participat Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și întîlnirea conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor de guverne ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care a luat parte și delegația Republicii Populare Mongole. Statele reprezentate la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ au adoptat Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa și Declarația cu privire la agresiunea Statelor Unite ale A- mericii în Vietnam. Aceste documente de o excepțională însemnătate politică pentru soarta păcii popoarelor, pentru slăbirea încordării internaționale răspund unor preocupări arzătoare ale celor mai largi pături sociale din întreaga lume. Delegațiile țărilor participante au făcut totodată un larg și util schimb de păreri în legătură cu activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu problemele colaborării economice frățești dintre țările socialiste.Intîlnirile de la București au avut un profund caracter de lucru, documentele elaborate fiind rodul unei analize temeinice a problemelor de pe ordinea de zi, al dezbaterilor purtate în spirit de prietenie frățească, unitate și înțelegere reciprocă. Partidul și guvernul nostru dau o înaltă prețuire acestor întîlniri, bilanțului pozitiv cu care ele s-au încheiat, documentelor a- doptate de țările participante. Examinînd rezultatele consfătuirilor, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a apreciat în unanimitate însemnătatea deosebită a celor două Declarații, a schimburilor de păreri și a aprobat activitatea desfășurată de delegația țării noastre la aceste consfătuiri.Cu toate că de la încheierea consfătuirilor ținute la București au trecut puține zile, se poate spune de pe acum că cele două documente adoptate de țările noastre au găsit un profund ecou internațional; ele suscită un uriaș interes în rîndul popoarelor, al opiniei publice de pretutindeni, al unor importante cercuri politice din diferite țări.Conducerea partidului nostru este încredințată că întîl- nirile de la București vor aduce o contribuție de seamă la întărirea prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre,

la cauza unității țărilor socialiste, a forțelor revoluționare și democratice de pretutindeni, la lupta împotriva politicii cercurilor imperialiste, a agresiunii Statelor Unite ale Ame- ricii în Vietnam, pentru asigurarea securității europene, pentru apărarea și consolidarea păcii în lume.In cele ce urmează doresc să mă opresc mai pe larg a- supra problemelor care au stat pe ordinea de zi a întîlnirilor care au avut loc la București.
Tovarăși,Problema asigurării securității europene, care și-a găsit concretizarea în Declarația statelor reprezentate la consfătuirea țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, este, după părerea Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România, una din problemele cele mai importante ale vieții politice de pe continentul nostru, care a- fectează, prin consecințele sale, întreaga situație internațională. Rezolvarea ei interesează în mod direct toate țările socialiste din Europa, toate popoarele europene, constituind, în același timp, o preocupare pentru popoarele din întreaga lume.Abordînd în mod constructiv, cu un înalt spirit de răspundere, problema securității europene, inițiind lupta pentru 

înfăptuirea acestui deziderat important, formulînd propuneri judicioase în vederea lichidării surselor de încordare de pe continentul nostru, țările socialiste contribuie la mobilizarea forțelor iubitoare de pace de pretutindeni, se afirmă încă o dată ca promotori ai păcii și prieteniei între popoare, fac să sporească și mai mult prestigiul și autoritatea socialismului în lume, influența sa asupra dezvoltării sociale contemporane.Analizînd condițiile istorice actuale din Europa, noi pornim de la rolul pe care l-a jucat continentul nostru de-a lungul veacurilor în progresul vieții materiale și spirituale a omenirii, în marile cuceriri ale geniului uman. Leagăn al civilizației moderne, Europa a dat lumii gînditori și savanți celebri, inventatori și artiști care ocupă un loc de frunte în patrimoniul culturii universale. De pe acest continent au pornit, nu o dată, mari idei și curente progresiste care au contribuit la mersul înainte al societății; aici s-a născut marxism-leninismul, învățătura revoluționară despre lume și viață a clasei muncitoare.în același timp însă, forțele sociale retrograde au folosit marile cuceriri ale științei și civilizației pentru exploatarea ■ maselor celor ce muncesc, pentru asuprirea popoarelor, pentru înrobirea locuitorilor altor 

continente, pentru acapararea unor uriașe bogății materiale ale societății. Europa a fost nu o dată teatrul unor sîngeroase și distrugătoare încleștări armate ; numai în decursul primei jumătăți a acestui veac, imperialismul german, în cîrdășie cu cercurile reacționare din alte țări, a declanșat în Europa două războaie mondiale care au pricinuit popoarelor pagube uriașe.Acum, la peste douăzeci de ani de la stabilirea păcii, urmele celui de-al doilea război mondial nu au fost încă lichidate, nu s-a încheiat tratatul de pace cu Germania, importante probleme litigioase au rămas nereglementate ; în Europa se mențin surse de încordare, primejdii pentru pacea popoarelor.Declarația de la București a țărilor socialiste relevă cu tărie faptul că politica de dominație a cercurilor imperialiste, și în primul rînd a imperialismului american, constituie principala piedică în calea normalizării relațiilor dintre statele europene, a soluționării problemelor actuale arzătoare, cauza de bază a menținerii și agravării neînțelegerii între state.Imperialismul american se manifestă vădit ca centru al reacțiunii mondiale împotriva luptei pentru libertate și progres social, pentru independență și suveranitate națională. Statele Unite ale Americii, care în ultima vreme și-au intensificat acțiunile agresive, se amestecă în mod brutal în treburile altor popoare, încalcă suveranitatea unor state independente, organizează comploturi militare și lovituri de stat pentru instaurarea și menținerea unor regimuri și guverne reacționare, urîte de popoare, exercită presiuni economice și politice în numeroase țări, extind războiul împotriva poporului vietnamez. Este evident că toate a- ceste manifestări nu oglindesc sporirea forței imperialismului american, ci încercarea sa de a frîna procesul general al mișcării revoluționare, democratice și naționale, de a-și menține pozițiile amenințate.în Europa, imperialismul american își sprijină politica de dominație și război pe blocul agresiv al Atlanticului de Nord al cărui ascuțiș este îndreptat împotriva statelor socialiste, a forțelor progresiste și democratice, reprezentând în același timp un pericol pentru toate popoarele europene, pentru pacea întregii lumi. O puternică influență negativă asupra atmosferei politice europene o exercită existența pe continent a trupelor americane și a altor trupe neeuropene, amplasarea 
bazelor militare și a depozite
lor nucleare americane în ță

rile membre ale N.A.T.O., prezența în Europa a navelor de război maritime și aeriene ale Statelor Unite ale Americii prevăzute cu bombe nucleare.Imperialismul american sprijină și încurajează militarismul și revanșismul vest- german, care își arogă dreptul de a vorbi în numele întregului popor german, formulează revendicări teritoriale față de alte țări, proferează amenințări militare. Accelerînd procesul de înarmare a Bundes- wehrului, imperaliștii vest- germani exercită puternice presiuni pentru a dobîndi accesul la arma nucleară, ceea ce îngrijorează în mod deosebit popoarele europene.Analizînd aceste aspecte ale situației politice europene, întîlnirea de la București a relevat totodată că împotriva politicii agresive a cercurilor imperialiste se ridică, atît în Europa cît și în lumea întreagă, uriașe forțe șocial-politice. Aceasta constituie una din trăsăturile esențiale ale evoluției vieții internaționale contemporane. Se creează tot mai multe premise pentru desfășurarea cu succes a luptei împotriva forțelor reacționare, pentru așezarea pe baze sănătoase a relațiilor dintre state.Popoarele de pe continentul nostru sînt vital interesate în zădărnicirea izbucnirii unui nou război, în statornicirea unei păci trainice. în Europa este încă vie amintirea sacrificiilor uriașe pe care le-a cerut lupta pentru înfrîngerea agresorilor fasciști în cel de-al doilea război mondial. în zdrobirea cotropitorilor hitle- riști, rolul principal l-a jucat U.R.S.S., eroicul popor sovietic, care a dus pe umerii săi greu războiului. Alături de Uniunea Sovietică și de celelalte puteri ale coaliției antihitleriste, de toate forțele antifasciste din Europa, România și-a adus contribuția la înfrîngerea agresorilor germani, dînd în această luptă un greu tribut de sînge.După cel de-al doilea război mondial, țările socialiste din Europa, și în primul rînd Uniunea Sovietică, au desfășurat o intensă activitate politică pentru lichidarea cauzelor generatoare de noi conflicte militare pe continentul nostru. Republica Socialistă România se manifestă activ pe arena internațională, adu- cîndu-și propria contribuție la lupta pentru zădărnicirea unui nou război, la soluționarea problemelor internaționale europene. O intensă activitate în scopul întăririi păcii și securității în Europa desfășoară clasa muncitoare din țările occidentale, partidele comuniste și muncitorești, însemnate forțe democratice, patriotice și progresiste.
(Continuare în pag. a ll-a)

Comuna al cărui nume eternizează memoria marelui patriot și luptător pentru libertate și independență își a- nunță personalitatea în fața vizitatorului încă înainte ca aceasta să fi coborît din tren.Mai târziu, cînd am poposit în biroul inginerului Țăranu Mircea, agronomul cooperativei, tabloul realizărilor gospodăriilor din comuna Tudor Vladimirescu s-a conturat mult mai precis. Munca de a- gronom era dublată în acea clipă de aceea pe care, obișnuit o îndeplinește avînd și sarcina de locțiitor al secretarului organizației de partid a cooperativei. Tovarășul Țăranu Mircea lucra la darea de seamă a organizației de partid, în care erau analizate rezultatele îndeplinirii planurilor de producție. De aceea discuția s-a înfiripat firesc pe marginea indicatorilor de plan. Cooperativa, care în anul trecut a obținut rezultate frumoase, își propune să se auto- depășească. Cei 32 de lei (cît a revenit valoarea unei zile muncă în 1965) vor fi mult între- cuți — în loc de 16 lei numerar vor fi 20, iar produsele în natură vor întrece de asemenea cuantumul anterior. A- ceste creșteri vor fi rezultatul firesc al sporirii producțiilor în toate sectoarele cooperativei agricole.Surîzînd, tovarășul Țăranu adaugă apoi:— Ați picat, cum se zice la țanc... — și ne arată fila pe care o ținea în față — tocmai reciteam în darea de seamă
ÎNCHEIEREA lucrărilor

ȘEDINȚEI PLENARE
A CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEVineri s-au încheiat lucrările ședinței plenare a Consiliului Național al Cercetării Științifice.Plenara a adoptat în unanimitate Programul unitar al cercetării științifice pe perioada 1966—1970.La cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, conf. univ. Traian Dudaș, secretar general al Consiliului Național al Cercetării Științifice, a prezentat planul de măsuri privind 
LA ORDINEA ZILEI 

IN AGRICULTURĂ

RECOLTATUL GRIULUI
Pînă la 14 iulie, în întreaga țară griul a fost 

recoltat de pe aproape 1400 000 ha, ceea ce 
reprezintă 44 la sută din suprafața cultivată. în 
această importantă campanie agricolă, gospodă
riile agricole de stat sînt în frunte. Ele au strins 
63 la sută din recolta de grîu, în gospodăriile 
de stat din Dobrogea recoltarea apropiindu-se 
de sfîrșit. De asemenea, în multe alte unități 
agricole socialiste din celelalte regiuni sudice 
s-a terminat strîngerea și înmagazinarea griu
lui. Combinele au trecut acum în alte unități 
pentru grăbirea recoltării.

capitolul referitor la aportul adus de organizația U.T.C. la bunul mers al cooperativei. Foarte mulți tineri cooperatori sînt fruntași în zile-muncă. Ei s-au distins în mod deosebit în sectorul zootehnic — fetele la crescătoria de păsări, iar flăcăii mai ales la construcția noului grajd. Asta nu înseamnă însă că în cultura mare tinerii nu-și fac datoria. De altfel, o să vedeți cînd vom merge pe cîmp.Către orele amiezii pornim pe cîmp cu inginerul agronom și președintele cooperativei, tovarășul Apostol Ioniță, abia înapoiat de la sectorul zootehnic, unde s-a interesat de stadiul în care se află construcția noului grajd pentru 100 capete bovine. Ne aflăm în plin seceriș și de aceea, firesc, pașii ne poartă spre lanurile aurii. Iată-ne la arie. Aici lucrează brigada de cîmp condusă de comunistul Tudor Ion, în care muncesc foarte mulți uteciști. Președintele ia o mînă de grîu cu boabe mari, aurii și ni le arată cu mîndrie :— Iată rodul hărniciei cooperatorilor dar și al celor 165 tone îngrășăminte pe care le-am presărat pe ogor...Un scurt drum printre lanurile de lucerna și ajungem la sectorul brigăzii a treia de cîmp — aflată de asemenea
ATANASIE TOMA

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a) 

participarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, a oamenilor de știință și cercetătorilor științifici la acțiunea de lansare a planului de stat pe perioada 1966—1970.în concluziile plenarei a luat cuvîntul tovarășul Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice.
(Agerpres)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘ
cu privire la consfătuirile din 4-7 iulie tinute la București

(Urmare din pag. I)în numeroase țări occidentale, din care unele membre ale N.’A.T.O., se manifestă, inclusiv în cercuri conducătoare, o adîncă îngrijorare fată de politica agresivă a Statelor Unite ale Americii, fată de perspectiva angajării lor în aventuri militare americane, cu grave repercusiuni pentru interesele naționale ale popoarelor ; iese la iveală dorința unor cercuri politice tot maț largi din aceste țări de a găsi modalitatea desolidarizării de politica Statelor Unite ale Americii, de a promova o politică proprie, independentă, de colaborare multilaterală între state. în această ordine dd idei, merită subliniate în mod deosebit eforturile depuse de guvernul francez pentru promovarea unei politici Internationale independente, pentru dezvoltarea colaborării între statele europene, indiferent de orînduirea lor socială. Tendințe pozitive se manifestă și în alte țări europene. Chiar și în Renublica Federală Germană se afirmă forțe care se pronunță pentru destinderea încordării internaționale, pentru lărgirea relațiilor reciproc avantajoase între state. ^Politica agresivă a imperialismului american și a celorlalte forțe reacționare din Europa se discreditează tot mai mult în ochii popoarelor, devine pe zi ce trece tot mai izolată.Pornind de la analiza acestor manifestări și tendințe pozitive, Declarația de la București trage pe drept cuvînt concluzia că în Europa se intensifică și se dezvoltă tot mai mult curentul în favoarea lichidării rămășițelor războiului rece și a obstacolelor care stau în calea colaborării generale europene, pentru rezolvarea problemelor litigioase pe calea înțelegerii reciproce, pentru normalizarea vieții internaționale și apropierea între popoare. Există acum posibilitatea abordării problemei securității într-un mod nou, pe baze acceptabile pentru toate statele europene. Aceasta face deosebit de importantă și de actuală inițiativa țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia de a pune în discuție problema securității europene — care răspunde unei necesități politice reale — de a prezenta un amplu program de măsuri menite să ducă la realizarea acestui obiectiv.înfăptuirea securității europene este o problemă complexă, care cere eforturi susținute ; ea presupune un proces evolutiv menit să asigure eliminarea treptată a surselor de tensiune și de fricțiuni între slate, a neîncrederii între popoare, să împrăștie atmosfera de teamă de război, de agresiune. Ea este nemijlocit legată de lupta împotriva politicii forțelor reacționare și în primul rind a imperialismului american, care se opun aspirației de pace și bună înțelegere a popoarelor europene.Țările socialiste care au participat la Consfătuire au relevat însemnătatea extinderii colaborării multilaterale între toate țările, indiferent de orînduirea lor sociala, a dezvoltării raporturilor de cooperare între toate popoarele de pe continentul nostru. Colaborarea economică nestîn- jenită de discriminări și condiții politice, schimbul de bunuri] cooperarea în producție, schimburile tehnico-științifice și cultural-artistice, contribuie la progresul material și spiritual al fiecărui popor, la dezvoltarea civilizației pe întregul continent, și, în același timp, favorizează apropierea între state, dezvoltă încrederea, stima șl respectul reciproc.Condiția hotărîtoare a progresului relațiilor internaționale europene, ca de altfel între toate statele lumii, o constituie — așa cum se subliniază cu putere în Declarație — respectarea dreptului fiecărui popor de.a-și hotărî singur soarta, fără imixtiuni din afară, de a urma calea de dezvoltare care corespunde cel mai bine voinței și intereselor sale fundamentale. Aceasta cere înfăptuirea strictă în relațiile dintre țări a principiului independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, a egalității depline în drepturi între națiuni. Declarația arată, pe bună dreptate, că, în ciuda diferitelor obstacole, aceste principii capătă o tot mai largă adeziune internațională, sînt recunoscute din ce în ce mai mult ca singura bază rațională pentru colaborarea între state.Lărgirea colaborării între țările europene va avea urmări pozitive asupra schimburilor internaționale în ansamblu și, în mod deosebit, va contribui la intensificarea legăturilor cu țările în curs de dezvoltare.Punînd în centrul politicii sale internaționale dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească multilaterală cu toate țările socialiste, România depune totodată eforturi pentru intensificarea legăturilor economice, politice, științifice și culturale cu toate statele europene, cu toate popoarele lumii, indiferent de orînduirea lor socială-. Pentru a contribui la stimularea relațiilor 

de colaborare dintre state, România a inițiat, în toamna anului trecut, rezoluția cu privire la buna vecinătate între țările europene cu sisteme sociale diferite. Faptul că această rezoluție — la care s-au adăugat, în calitate de coautori, încă opt state socialiste și nesocialiste — a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, exprimă interesul de care se bucură în opinia publică internațională ideea dezvoltării cooperării interstatale ca mijloc de consolidare a păcii.Partidul și guvernul țării noastre consideră că pentru rezolvarea cu succes a problemei securității europene este necesar să se pornească — așa cum se face în Declarația de la București — de la realitățile istorice apărute pe continentul nostru ca urmare a celui de-al doilea război mondial și anume, de la existența celor două state germane : Republica Democrată Germană — țară suverană, cel dinții stat socialist german — și Republica Federală Germană. Acceptarea acestei premise profund raționale presupune ca țările europene să întrețină și să dezvolte legături economice, politice, științifice și culturale normale cu ambele state germane. Considerăm deosebit de important să se deschidă ambelor state germane, întregului popor german, perspectiva de a-și aduce contribuția activă la asigurarea păcii și securității europene, la întreaga viață economică și politică a continentului nostru. In cadrul securității europene se vor crea astfel condiții pentru rezolvarea problemei germane, inclusiv a problemei unificării Germaniei. Toate popoarele europene sînt profund interesate în excluderea posibilității ca Germania să mai poată provoca vreodată declanșarea unui nou război mor.dial. Acest lucru este necesar să fie înțeles și de cercurile conducătoare din Germania Federală cărora li se cere să dea dovadă de realism în politică, să țină seama de schimbările survenite în lume.O condiție importantă a îmbunătățirii relațiilor dintre țări, a întăririi securității europene este respectarea granițelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, asigurarea inviolabilității teritoriale a tuturor statelor din Europa.Țările semnatare ale Declarației și-au exprimat convingerea că în momentul da față este coaptă necesitatea de a se întreprinde măsuri pentru slăbirea încordării militare în Europa. Ele au subliniat că existența blocurilor militare constituie o piedică în calea colaborării întră state. După cum se știe, ca răspuns la amenințarea reprezentată de activitatea N.A.T.O., la șase ani de la înființarea acestuia, și după includerea în statutul său a Republicii Federale Germane, statele socialiste din Europa au creat Tratatul de la Varșovia, important instrument de apărare a securității lor, a păcii generale. Așa cum se a- râtă în Declarație, blocurile militare nu mai corespund condițiilor internaționale actuale. Adevărata garanție a securității popoarelor, a fiecărei țări, nu se află în politica blocurilor militare, ci în lichidarea surselor de încordare dintre state, a cauzelor care pot genera conflicte armate, în dezvoltarea încrederii și colaborării popoarelor.Partidul și guvernul nostru consideră că în actuala situație internațională, o cale radicală pentru slăbirea încordării militare în Europa ar constitui-o desființarea blocului agresiv N.A.T.O. și, în a- celași timp, a Tratatului de la Varșovia. La Consfătuire, țările socialiste au reafirmat solemn că sînt gata pentru lichidarea concomitentă a celor două alianțe.Desigur, atîta timp cît va exista blocul agresiv occidental, țările socialiste sînt o- bligate să mențină Tratatul de la Varșovia și, păstrînd neslăbită vigilența, să-și dezvolte capacitatea de apărare pentru a fi gata să respingă orice încercare de agresiune.Militînd pentru desființarea blocurilor militare, țările semnatare ale Declarației și-au exprimat totodată hotă- rîrea de a depune eforturi consecvente pentru adoptarea unor măsuri parțiale de dezarmare și de frînare a cursei înarmărilor în Europa, de natură să faciliteze crearea securității europene, consolidarea păcii și securității internaționale. Una din acestea ar fi retragerea trupelor a- mericane și a celorlalte trupe neeuropene de pe continentul nostru, retragerea tuturor trupelor străine în limita granițelor lor naționale. Efecte pozitive asupra situației politice din Europa ar a- vea lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul altor state.O importanță deosebită pentru securitatea europeană are împiedicarea accesului, sub orice formă, a forțelor militariste din Republica Federală Germană la arma atomică.Pornind de la considerentul 

principal potrivit căruia singura cale de rezolvare radicală a pericolului războiului termonuclear este interzicerea armei atomice și lichidarea tuturor stocurilor de bombe nucleare, apreciem că o măsură tranzitorie utilă ar consti- tui-o crearea unor zone denu- clearizate în Europa, întărite de angajamentul statelor nucleare de a nu folosi niciodată arma atomică împotriva țărilor nenucleare. De mare actualitate este, de asemenea, încetarea zborurilor avioanelor străine încărcate cu arme nucleare deasupra teritoriului statelor europene, precum și interzicerea accesului în porturile europene a vaselor șl submarinelor avînd la bord bombe atomice.România a acordat și acordă o importanță deosebită a- plicării în viață a principiilor cuprinse în Rezoluția adoptată de Organizația Națiunilor Unite cu privire la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între țări cu sisteme sociale diferite, tn mod special, tara noastră depune eforturi consecvente pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și colaborare între țările din Balcani și regiunea Mării Adriatice, pentru transformarea acestei zone a continentului nostru într-o zonă a păcii, fără arma nucleară. Expri- mînd interesele vitale ale tuturor popoarelor care trăiesc In această regiune, atît socia

Aspect de Ia adunarea activului de partid din Capitalăliste cît și nesocialiste, dezvoltarea colaborării pașnice în Balcani constituie totodată o contribuție prețioasă la înfăptuirea securității europene, la întărirea păcii pe continentul nostru și în întreaga lume.Făcînd o analiză aprofundată și obiectivă a situației politice actuale din Europa, a- firmînd politica principială a țărilor socialiste în slujba cauzei păcii și securității internaționale, Declarația are un profund caracter constructiv. Asigurarea securității europene nu este îndreptată împotriva nici unui popor ; ea corespunde intereselor naționale vitale ale tuturor țărilor, reprezintă o cauză comună a întregii Europe. Lupta pentru securitatea europeană oferă fiecărei țări de pe continentul nostru posibilitatea de a juca un rol demn în viața internațională contemporană, de a-și aduce contribuția la cauza păcii mondiale. Declarația deschide perspective mobilizatoare popoarelor europene, prezintă un bogat program de acțiune și o bază largă de discuții pentru găsirea căilor celor mai bune în vederea realizării securității europene și a întăririi păcii mondiale. Ea este de natură să stimuleze dialogul dintre toate statele europene, indiferent de orînduirea lor socială, participarea lor activă la elaborarea soluțiilor pentru întărirea securității europene. Este bine venită în acest sens orice propunere constructivă menită să contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre state, la consolidarea păcii pe continentul nostru.Un loc important în Declarația țărilor socialiste ocupă propunerea de a se convoca o conferință generală europeană pentru discutarea problemelor referitoare la asigurarea securității europene. Noi considerăm că o asemenea conferință ar avea o însemnătate deosebită.Partidul Comunist Romfin și guvernul Republicii Socialiste România consideră deosebit de importantă mențiunea cuprinsă de Declarație, potrivit căreia obținerea unor progrese reale în direcția reglementării problemelor politice europene face necesar ca fiecare țară, mare sau mică, să militeze cu perseverență pentru a-și aduce contribuția proprie la întărirea securității europene, la cauza păcii tuturor popoarelor. Considerăm că rezultatele obținute în a- ceastă direcție de fiecare țară folosesc cauzei generale, contribuie la înfăptuirea dezideratelor de pace ale tuturor popoarelor.înfăptuirea securității euro

pene prezintă o mare însemnătate nu numai pentru popoarele de pe continentul nostru ; ea ar avea consecințe deosebit de pozitive asupra luptei duse în întreaga lume în scopul zădărnicirii politicii a- gresive a imperialismului, a- supra luptei popoarelor pentru libertate și independență națională, pentru pace și progres social.Declarația adoptată la Consfătuirea de la București va reprezenta fără îndoială un sprijin efectiv în activitatea politică desfășurată de partidele comuniste și muncitorești din țările Europei occidentale, de toate forțele înaintate ale societății, pentru mobilizarea opiniei publice la acțiuni concrete împotriva forțelor reacționare, a politicii a- gresive a imperialismului a- merican, pentru întărirea păcii și securității europene și a întregii lumi.Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa reprezintă o platformă largă pentru dezvoltarea vieții internaționale pe continentul nostru. Ceea ce se cere acum, sînt măsurile și acțiunile concrete pentru traducerea în practică a acestui important deziderat al popoarelor europene. Partidul și guvernul țării noastre sînt hotărî- te să desfășoare o activitate perseverentă pentru dezvoltarea relațiilor dintre state în spiritul principiilor enunțate 

în Declarație, aducîndu-șl astfel contribuția la cauza păcii și securității europene, la salvgardarea păcii mondiale.
Tovarăși,Declarația cu privire la a- gresiunea Statelor Unite în Vietnam reprezintă o puternică manifestare a solidarității țărilor socialiste cu Republica Democrată Vietnam, cu pa- trioții din Vietnamul de sud, o expresie a unității statelor noastre în lupta împotriva a- gresiunii săvîrșite de imperialiștii americani, a hotăririi nestrămutate a țărilor socialiste semnatare de a lua toate măsurile care se impun pentru sprijinirea luptei drepte a eroicului popor vietnamez.După cum ne este cunoscut, această Declarație se bucură de o înaltă apreciere din partea poporului vietnamez, ca un călduros sprijin internaționalist dat de țările socialiste armatei și populației din întregul Vietnam, sprijin care le sporește forța de luptă, spiritul combativ împotriva agresorilor americani, pentru apărarea nordului, eliberarea sudului și unificarea patriei.Declarația de la București are un puternic ecou internațional, găsește aprobare și sprijin în opinia publică mondială, și sîntem convinși că ea va da un nou imbold mișcării de solidarizare cu cauza poporului vietnamez.Vietnamul este situat la mii și mii de kilometri departe de România, dar inimile cetățenilor din patria noastră bat alături de neînfricații fii ai Vietnamului luptător. De poporul vietnamez, de Partidul celor ce muncesc și guvernul Republicii Democrate Vietnam ne leagă o prietenie trainică, frățeggcă, bazată pe comunitatea orînduirii, a țelurilor construcției socialiste, pe internaționalismul socialist și colaborarea tovărășească. Devotata cauzei nobile a libertății și independenței naționale a popoarelor, România nutrește cea mai vie simpatie față de viteaza populație din Vietnamul de sud care, sub conducerea Frontului Național de Eliberare, duce cu eroism și abnegație lupta împotriva invadatorilor americani, pentru dreptul de a-și hotărî singură destinele, fără nici un amestec din afară.Exprimînd sentimentele întregului popor, Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România și-au afirmat din prima clipă solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, i-au acordat ajutor material, politic și moral, și-au ridicat cu fermitate glasul împotriva agresori

lor americani, pentru apărarea drepturilor naționale fundamentale ale Vietnamului. A- ceastă poziție și-a găsit locpl într-o serie de documente ale partidului nostru, în declarații de stat, în luările de poziție ale reprezentanților țării noastre.Războiul pe care Statele Unite ale Americii îl duc în Vietnam constituie — așa cum se arata în Declarația adoptată la întilnirea de la București — cea ipai cinică expresie a liniei agresive a politicii promovate de imperialismul american. Această agresiune a fost dezlănțuită de Statele Unite ale Americii pentru a înăbuși voința de libertate a populației din Vietnamul de sud, pentru a sprijini regimul putred, de dictatură militară, profund urît de popor, pentru a menține dominația imperialismului a- merican în această parte a lumii. întîmpinînd împotrivirea viguroasă a patrioților sud- vie'tnamezi, intervenționiștii au deplasat în Vietnam circa 300 000 de militari americani și trupe de mercenari din alte țări, mari cantități de armament modern. Ele sînt folosite cu o cruzime de neînchipuit împotriva populației pașnice din Vietnamul de sud și împotriva Republicii Democrate Vietnam — stat socialist liber, suveran. Agresorii americani asasinează bătrîni, femei, copii, prefac în ruină și cenușă fabrici, școli, 

locuințe și spitale, distrug culturi agricole cu substanțe toxice. Agresiunea americană în Vietnam reprezintă o sfidare a celor mai elementare norme de drept și a principiilor libertății și independenței, o crimă gravă împotriva umanității, un ultragiu adus conștiinței umane, civilizației.Omenirea apreciază remarcabila dîrzenie, înaltul spirit de sacrificiu și combativitatea cu oare întregul popor vietnamez s-a ridicat, ca un singur om, împotriva agresorilor, ob- ținînd victorii însemnate în lupta sa neînfricată. Așa cum arată Declarația, țările semnatare consideră că prin lupta pe care o desfășoară împotriva imperialismului american, poporul vietnamez își apără nu numai drepturile naționale, dar aduce și o importantă contribuție la lupta țărilor sistemului socialist mondial, a tuturor popoarelor lumii pentru pace, independență, democrație și socialism. Simpatia profundă și solidaritatea deplină a țarilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a mișcării de eliberare națională, a tuturor forțelor păcii și progresului, față de cauza dreaptă a poporului vietnamez, sporesc forța sa de luptă, hotărîrea sa de a respinge pînă la capăt agresiunea americană.Fărădelegile agresorilor americani în Vietnam trezesc o puternică dezaprobare față de politica Statelor Unite ale Americii, protestul plin de indignare al forțelor democratice și progresiste de pretutindeni, mînia popoarelor.în fața neputinței de a Infringe rezistența de luptă a poporului vietnamez și, sub presiunea valului revoltei și protestului popoarelor, conducătorii americani încearcă să camufleze intensificarea agresiunii prin cuvinte despre pace. Ce credit se poate acorda unor declarații care pretind că obiectivul Statelor Unite ale Americii în Vietnam nu este războiul, ci pacea ? Cum poate susține cineva în mod serios în fața omenirii că, năpustiin- du-și forța militară asupra unui popor aflat la mii de kilometri depărtare, asupra u- nui popor care n-a amenințat niciodată pe nimeni, dorește nu război, ci pace ? Cuvintele despre „dorința de pace", nu pot induce în eroare opinia publică. Perseverînd pe calea extinderii agresiunii în Vietnam, Statele Unite își atrag într-o măsură și mai mare discreditul și condamnarea popoarelor, adîncesc izolarea lor moral-politică.Analizînd situația creată prin noile acțiuni criminale ale Statelor Unite ale Americii, în Vietnam, statele participante 

la Consfătuirea de la București au avertizat în modul cel mai categoric guvernul Statelor Unite ale Americii asupra răspunderii grele ce și-o asumă în fața întregii omeniri prin continuarea și intensificarea războiului, asupra consecințelor imprevizihjle ce pot decurge de aici.Istoria oferă nenumărate exemple din care agresorii amer'cani ar trebui să tragă învățăminte. întotdeauna, de-a lungul secolelor, promotorii politicii de război și agresiune, cei care, bazîndu-se pe forță au atacat alte popoare pentru a le subjuga, pentru a-si impune dominația, au sfîrșit în cele din urmă prin a fi înfrînți și alungați. Nu pot fi îngenuncheate popoarele care își apară libertatea, ființa națională, cuceririle revoluționare, integritatea patriei.Istoria a arătat că cei ce s-au făcut vinovați de crime împotriva păcii și umanității au trebuit să dea pînă la urmă socoteala pentru fărădelegile lor în fața forului suprem al judecății popoarelor, și-au primit pedeapsa cuvenită. Așa cum se arată în Declarație, agresorii americani nu vor putea evita să plătească pentru uriașele distrugeri și pagube materiale pricinuite poporului vietnamez, pentru orașele și satele ruinate, nentru spitalele și școlile mistuite de incendii, pentru căi de comunicații distruse.

Așa cum se arată în Declarație, există o incompatibilitate flagrantă între continuarea și extinderea războiului în Vietnam și așa-zisa dorință a Statelor Unite ale Americii de a întreprinde pași pe calea dezarmării. Nu este cu putință ca, la Geneva, să te declari pentru acorduri în problema dezarmării și, concomitent, să duci război de agresiune împotriva altui popor. Prin acțiunile lor, Statele Unite creează piedici serioase în calea găsirii de soluții în această problemă, ca și în rezolvarea altor probleme internaționale arzătoare.Țările participante la Consfătuire cer cu toată hotărîrea Statelor Unite să pună neîntîrziat capăt războiului de agresiune din Vietnam, să respecte drepturile naționale ale poporului vietnamez — pacea, independența națională, unitatea și integritatea patriei.Pornind de la considerentul că dreptul de a decide asupra treburilor interne aparține exclusiv poporului vietnamez, partidul și guvernul nostru susțin fără rezerve poziția în patru puncte a guvernului Republicii Democrate Vietnam și Declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud —• singura bază justă pentru reglementarea politică a problemei vietnameze, corespunzătoare acordurilor de la Geneva din 1954, intereselor păcii în Asia de sud-est și în întreaga lume. Poporul nostru consideră că este imperios necesar ca Statele Unite să înceteze imediat, definitiv și necondiționat bombardamentele și orice acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam, să fie retrase din Vietnamul de sud toate trupele americane, armamentul lor, precum și celelalte trupe străine intervențio- niste, să fie desființate bazele militare ale Statelor Unite ale Americii. Frontul Național de Eliberare este exponentul aspirațiilor fundamentale ale Vietnamului de sud ; el trebuie recunoscut ca unicul reprezentant autentic al populației din această parte a țării. Poporul vietnamez este singurul îndreptățit să rezolve problema reunificării Vietnamului, fără nici un amestec din afară, potrivit cu voința sa suverană, cu aspirațiile sale legitime spre unitate națională.Guvernul Statelor Unite trebuie să respecte cu strictețe și să aplice acordurile de Ia Geneva privitoare la Laos, să înceteze orice amestec și agresiune împotriva acestei țări, să pună capăt oricăror amenințări și provocări la adresa Cam- bodgiei.în Declarația de la Bucu

rești, fiecare din țările semnatare și-au reafirmat hotărîrea de a spori ajutorul acordat Vietnamului, să ia toate masurile necesare pentru a ajuta poporul vietnamez sa zdrobească agresiunea americană. Folosesc acest prilej pentru a declara din nou, în numele Partidului Comunist, al guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român, că sîntem ferm hotărîți să luăm măsurile corespunzătoare pentru a intensifica sprijinul material, politic și moral acordat poporului vietnamez, pînă la zdrobirea definitivă a agresorilor americani. In Declarație, toate guvernele semnatare s-au arătat gata ca, la cererea Repu- blicii Democrate Vietnam, să ofere voluntarilor din țările respective posibilitatea de a pleca în Vietnam pentru a lupta împotriva agresorilor imperialiști. După cum este știut, în țara noastră, numeroși cetățeni și-au exprimat dorința de a merge ca voluntari să lupte în Vietnam ; noi am arătat că, dacă poporul vietnamez o va cere, această dorință va fi satisfăcută de guvernul nostru.Declarația cu privire la agresiunea Statelor Unite ale Americii în Vietnam reprezintă un apel, o chemare adresată popoarelor, partidelor comuniste și muncitorești, forțelor progresiste și democratice, opiniei publice mondiale, tuturor celor care le sînt scumpe pacea și civilizația omenirii, de a-și uni eforturile și a acționa cu hotărîre pentru a opri mina agresorului. De o mare însemnătate în sprijinirea luptei poporului vietnamez este unitatea țărilor socialiste; cu cît statele socialiste vor acționa mai solidar, cu atît riposta dată agresorului va fi mai puternică. Declarația se adresează totodată guvernelor tuturor statelor, chemîndu-le să facă tot ce depinde de ele pentru a pune capăt agresiunii Statelor Unite ale Americii în Vietnam, să contribuie la lichidarea focarului de război din Asia de sud-est, la slăbirea încordării și normalizarea relațiilor internaționale.Ne exprimăm încrederea că, strîngîndu-și rîndurile, acțio- nînd cu energie sporită, uriașele forțe mondiale care sprijină lupta poporului vietnamez pot impune imperialiștilor americani încetarea agresiunii din Vietnam, aducînd astfel o mare contribuție la cauza apărării păcii în întreaga lume. Poporul nostru este încredințat că lupta dreaptă a poporului vietnamez va fi încununată de victorie.
Stimați tovarăși,La București a avut loc, de asemenea, întîlnirea conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și șefilor de guverne ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Delegațiile participante la această întîlnire, desfășurată într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă, au făcut un schimb util de păreri cu privire la colaborarea economică dintre țările noastre. Consfătuirea a relevat că Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a depus o activitate însemnată în direcția coordonării planurilor economiei naționale, specializării și cooperării în producție, lărgirii pe această bază a legăturilor economice între țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. După cum se arată în comunicatul dat publicității, parti- cipanții la întîlnire și-au exprimat în unanimitate năzuința de a depune și în viitor eforturi îndreptate spre dezvoltarea colaborării reciproce, în conformitate cu principiile deplinei egalități în drepturi, respectării suveranității și intereselor naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, contribuind prin aceasta la întărirea continuă a internaționalismului proletar, a unității și coeziunii țărilor sistemului mondial socialist.în cadrul discuțiilor purtate la Consfătuire au fost relevate succesele importante obținute de țările socialiste în dezvoltarea forțelor de producție, în promovarea progresului tehnic și științific, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Cu cît fiecare țară socialistă este mai bogată și mai prosperă, are un nivel de dezvoltare economică și socială mai ridicat, cu atît mai mare este capacitatea materială și politică a sistemului mondial socialist, cu atît mai puternice sînt forțele socialismului și păcii în întreaga lume.Progresul economic al fiecărei țări socialiste, înfăptuirea cu succes a sarcinilor dezvoltării economiei naționale sînt rezultatul eforturilor depuse de fiecare popor pentru punerea în valoare a tuturor resurselor materiale și umane ale țării respective, pentru folosirea deplină a superiorității orînduirii socialiste.Totodată, un rol important în accelerarea dezvoltării economice și tehnico-științifice a țărilor socialiste îl au relațiile de colaborare și întrajutorare reciprocă. Partidul și guvernul nostru acordă o atenție permanentă dezvoltării schimbu

rilor economice, relațiilor multilaterale de colaborare frățească cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate statele socialiste.In prezent, fiecare dintre țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc a trecut la realizarea planului său de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966 —■ 1970. în toate țările sint stabilite pentru această perioadă ritmuri susținute de sporire a producției materiale, ceea ce va contribui la dezvoltarea lor economică și socială, la sporirea venitului național. Avintul economiei fiecărei țări socialiste creează posibilități de extindere și intensificare a colaborării între statele socialiste în interesul fiecărui popor și al întregului sistem mondial socialist.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România apreciaza că în întărirea și lărgirea relațiilor e- conomice dintre țările socialiste, un rol important au, alături de coordonarea planurilor economice ca formă principală de colaborare, dezvoltarea, pe baza principiilor unanim convenite, a cooperării în producție și a specializării, extinderea legăturilor tehnico-științifice. Dezvoltarea și perfecționarea continuă a colaborării economice, reciproc avantajoase, contribuie la, înflorirea fiecărei țări socialiste, la întărirea sistemului socialist mondial, la triumful cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.
Tovarăși,O influență puternică asupra spiritului în care se dezvoltă relațiile dintre statele pa continentul nostru și în întreaga lume exercită, după părerea noastră, raporturile dintre țările socialiste.După cum este cunoscut, formarea sistemului mondial socialist a pus în fața țărilor socialiste sarcina de înaltă răspundere de a clădi relații internaționale de tip nou, de a elabora norme de colaborare bazate pe prietenie, pe stimă și respect reciproc, care să a- sigure înfăptuirea intereselor naționale ale fiecărui popor și a intereselor sistemului socialist mondial în ansamblu.Desigur, intr-un domeniu de o asemenea însemnătate, cum este statornicirea unor relații interstatale de un fel nemai- întîlnit în istorie, domeniu in care n-a existat o experiență anterioară, se impune soluționarea a numeroase probleme complexe pe care viața le scoate la iveală, perfecționarea continuă a formelor de colaborare. La aceasta trebuie să-și aducă contribuția fiecare țară socialistă, toate fiind răspunzătoare de modul în care progresează, se întăresc relațiile frățești dintre popoarele noastre.Promovarea consecventă a relațiilor internaționale de tip nou dintre țările socialiste este menită să ofere un model de colaborare interstatală, un prototip de raporturi pentru zeci și zeci de popoare ce și-au cucerit independența de stat, pentru toate popoarele care vor păși pe calea socialismului. Contribuind la înflorirea fiecărei națiuni, la afirmarea tuturor națiunilor socialiste, libere și egale în drepturi, în marea familie a popoarelor lumii, relațiile dintre țările socialiste constituie un factor important în creșterea forțelor sistemului socialist mondial, a prestigiului și influenței socialismului pe arena mondială.Consfătuirile de la București, Declarațiile adoptate au demonstrat unitatea de vederi a țărilor socialiste participante în problemele internaționale analizate, au constituit o puternică manifestare de prietenie și înțelegere reciprocă. Aceasta are o deosebită importanță internațională. Ac- ționînd în strînsă unire și coeziune pentru interesele majore ale omenirii, pentru pacea și securitatea internațională, țările socialiste aduc o contribuție de mare însemnătate la zădărnicirea politicii a- gresive a imperialismului, la înfrîngerea intervenționiștilor americani în Vietnam, la întărirea și dezvoltarea luptei tuturor forțelor antiimperialiste pentru înfăptuirea idealurilor de pace ale popoarelor.In calitate de participantă la aceste consfătuiri și de semnatară a Declarațiilor adoptate. România va milita neobosit pentru întărirea păcii și securității în Europa, va intensifica sprijinul acordat luptei drepte a ponorului vietnamez pentru respingerea agresiunii criminale a imperialismului a- merican, își va aduce întreaga contribuție la întărirea colaborării frățești și a unității țărilor socialiste. Poporul român consideră drept o înaltă îndatorire internaționalistă de a contribui activ atît prin succesele obținute în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, cît și prin întreaga sa politică externă, la întărirea forțelor socialismului și păcii în întreaga lume, la victoria cauzei progresului social al omenirii contemporane.
(în repetate rînduri expune

rea a fost subliniată de vii ți 
îndelungi aplauze).
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„Industrializarea determină creșterea impetuoasă a for
țelor de producție, dezvoltarea continuă a bazei tehnice 
— materiale a socialismului, introducerea pe scară largă 
a progresului tehnic în toate domeniile producției mate
riale, sporirea productivității muncii sociale, avîntul întregii 
economii.

Dezvoltarea industriei duce la înflorirea orașelor noastre, 
la transformarea acestora în puternice centre economice 
și culturale, are ca urmare creșterea rîndurilor și ridicarea 
nivelului de pregătire a clasei muncitoare, întărirea rolului 
ei conducător în societatea noastră socialistă, ceea ce exer
cită o puternică înrîurire asupra întregii vieți sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Raportul prezentat la cel de al 

IX-lea Congres al P.G.R.).

MARILOR
Ștefan Iureș

ENERGII
1
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u un an in urma, țara 
noastră a cunoscut unul 
dintre evenimentele care, 
in istoria ei, vor fi gra
vate cu litere mari, între 
momentele de o ex
cepțională importanță : 
Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro

mân. Fiii cei mai destoinici ai po
porului — comuniștii — au hotărît, 
atunci, in zilele fierbinți de iulie, 
perspectivele de dezvoltare a pa
triei, pe o însemnată perioadă — 
1964—1970. întregului popor i s-a a- 
dresat chemarea de a participa la 
obținerea unor noi și strălucite pro

grese pe calea dezvoltării multilate
rale a economiei naționale, a pro
gresului științei și culturii, a desă
vârșirii construcției edificiului so
cialist.

In planurile stabilite de partid 
un obiectiv' esențial l-au ocupat 
prevederile privind dezvoltarea tu
turor forțelor energetice ale țării. ..Experiența noastră, se spunea în 
Raportul prezentat la eel de al 
IX-lea Congres, arată că ritmurile susținute de dezvoltare economică depind în măsură însemnată de valorificarea rațională a resurselor țârii, in funcție de necesitățile imediate și de perspectivă".

Acum, la. un an de ia Congres, po-

porul nostru se prezintă cu un bilanț 
pe măsura planurilor făurite. Au in
trat în funcțiune noi centrale elec
trice, s-au dat în exploatare noi 
mine, noi sonde petrolifere și ga- 
zeifere. In anul unu al cincinalului, 
aflat în plină desfășurare, perspec
tivele prevăd ritmuri și succese 
sporite.

...Pașilor însemnați pe care, pțin 
muncă entuziastă, poporul îi face 
spre desăvîrșirea marilor energii 
ale patriei, le dedicăm pagina de 
față. Se află in succesele pe care le 
obținem in domeniul dezvoltării ba
zei energetice a țării, un semn al 
certitudinilor către care ne conduce 
Partidul Comunist Român. visează la hidro- ce se va construi poate. Excursiile pe insula Ada-

Poate că mai înainte de orice ar trebui să ne aducem aminte cît de intens au năzuit cei mulți, în perindarea veacurilor urgisite, să fie etăpîni pe (niște forțe atît de considerabile încît natura însăși să îngenuncheze în fața lor. Toate plăsmuirile care populează basmele ca prieteni fer- mecați ori ca obiecte de uz supranatural aparținînd feți-frumoșiior nu sînt altceva, după cum oricine îsi dă seama, decît niște echivalențe metaforice ale energiei. Apariția instantanee a unui munte ori ivirea bruscă a unui lac întins ca urmare a unei mișcări simple, elementare a eroului pozitiv, iată niște admirabile prefigurări poetice la acțiunile contemporane nouă, acestea însă realizate prin- tr-un important efort colectiv, cu folosirea intensă a utilajelor moderne și, desigur, într-un timp determinat în mod realist. O revoluție socială și o revoluție tehnică au permis, împreună, traducerea viziunilor mitice în realități: dispunem de energii din ce în ce mai mari. Frumoasele, îndrăznețele povești au atins astfel, cu un capăt, cu o aripă, pămîntul. Cealaltă aripă rămîne mereu avînta- tă în sus.An după an pămîntul României socialiste s-a văzut îmbogățit, prin eroica muncă a fiilor săi, în frunte cu comuniștii. Punerea în valoare a unor noi bogății, și valorificarea pe trepte superioare a avuțiilor tradiționale, au avut mereu înainte, întocmai cum trenul are în frunte locomotiva, dezvoltarea Iul ui energetic, altfel trebuia să ple, pentru cacombinelor industriale, uzinelor, fabricilor care au
potenția- Așa și nu se întîm- plămînil

împînzit țara, să poată funcționa din plin, pentru ca, zmulsă din înapoierea economică, țara să poată avansa cu pași mari pe drumul industrializării, singurul deschizător de perspective. Aici, pe șantierele energiei, s-au dat cîteva dintre bătăliile constructive demne de epopee ; aici stînca și apa, strămutate din temeliile și făgașurile lor, s-au văzut integrate, prin om, într-o altă natură, organizată, funcțională, subordonată nevoilor omenești. O generație de copii a pășit pe drumurile vieții avînd ca imagine de fundal Bicazul; în pragul adolescenței imaginea devenise Argeș ; acum ei își apleacă tînărul chip deasupra altei oglinzi imense încă mai plină de glorie decît celelalte — Dunărea la Porțile de Fier. în ultimii 6 ani dinaintea Congresului al IX-lea al Partidului, noua putere intrată în funcțiune depășea de 4 ori pe cea existentă în 1938 ; tot pînă la Congres a fost realizat sistemul energetic național, datorită căruia întreaga putere instalată poate fi folosită după criterii raționale și științifice, conform sarcinilor planificate. în cifre, vibra voința afirmată a unui popor.Atunci, cu un an în urmă, ne amintim noi astăzi — acolo în sala Congresului, sub acoperișul acela de azur, atunci și acolo s-a făcut un bilanț și s-a trasat o altă etapă, viitoare. Ochiul ager al comuniștilor a străpuns depărtările, mîna lor a fluturat calculul întocmit cu luciditate inginerească. Sector cu sector, ramură cu ramură, întreaga viață productivă a patriei, așa cum va arăta ea în anul 1970, a apărut în fibra prezentului, întocmai ca desenul

filigranat al bancnotei. Mal înaintea tuturor celorlalte au fost prevăzute sarcinile

ziasm să-i dea contururile vieții. Era vorba, din capul locului, de asigurarea unui ritm susținut de dezvoltare, ritm depinzind. în mare măsură la rîndul său, de valorificarea rațională a resurselor țării, în funcție de necesitățile imediate și de perspectivă.Geologii, moderni căutători de comori, și-au sporit Investigațiile pe cît de pasionate, pe atît de minuțioase, pentru identificarea noilor rezerve de purtători de energie. Sub scoarța bă- trînă a pămîntului, ferite

cele materializate în investiții însumează în anii cincinalului — numai pentru geologie — aproape 17 miliarde de lei, aproximativ' 11 la sută din volumul total al investițiilor industriale. Este efortul unui uriaș conștient, ale cărui puteri, tocmai datorită lucidității, inteligenței sale, vor merge înzecindu-se, răsplătin- du-i care dată fără deremîine și,
ostenelile. Acest uriaș, nu va consuma nicio- pentru sine astăzi, a se gîndi cu răspun- la urmașul său de în consecință,

nat în fața întregii țări graficul producției de energie electrică, cu o săgeată în permanentă ascensiune pînă în 1975. Și iată, după o singură mișcare a Pămîntului în jurul astrului vieții, energia înrudită cu soarele dar făurită de oameni a crescut în România Socialistă: au intrat în funcțiune Centrala electrică de termo- ficare București-Sud, „Cloșca cu puii de aur", adică Hidrocentrala „V. I. Lenin" de pe Bistrița și Hidrocen-

lărgirii continue a bazei da materii prime și energetice. Saltul prevăzut, la prima vedere amețitor, ne- fiind decît suma tuturor creșterilor planificate riguros, muncitorii, tehnicienii, inginerii, toți cei chemați să dea viață marelui proiect și — toți — coautori ai proiectului, l-au înțeles deplin, și l-au însușit profund, au început cu entu-

bine de priviri, enormele pungi subterane, pline cu „aur negru", țițeiul, ori cu „aur albastru" — gazul metan, vor simți că marea lor izolare, măsurată în ere geologice, se apropie de un grabnic sfîrșit. Și aceasta pentru că oamenii timpului nostru au pornit o cercetare științifică pe un front larg, acumulînd resurse dintre cele mai însemnate ;

zmulgîndu-i pămîntului cărbune, minereuri feroase și neferoase, hotărăște să respecte riguros raportul rațional între nivelul extracției și nivelul rezervelor — acest uriaș va culege cu siguranță roadele splendidei sale — de fapt a și le culeagă.Acum un an partidului
prevederi început săCongresul nostru a dese-

tralele în aval de eaau văzut „născîndu-se“ un pui — Hidrocentrala Bacău I, întreaga familie energetică de pe Bistrița producând astfel, în prezent, circa 85 la sută din întreaga putere instalată a anului 1938. S-a muncit mult, s-a muncit cu spor pe șantierele energeticii ; muntele din beton armat de la Vidraru are acum pieptul răcorit de marea

Argeșului și, în curind, undele încă somnoroase ale celor nouă rîuri vor face să țîșnească energie, fluviu nou de forță în circuitul național. La marele nod hidroenergetic de la Porțile de Fier, Dunărea a auzit primele sunete capitale din simfonia destinului pe care i-o rezervăm, întîi acolo, la capătul secerei Carpaților. apoi mai spre vărsare, la Islaz. La Lotru, pe pămînt < ' plantat ai marii care va Argeșului.gigant, la Craiova, precum și centralele termoelectrice de la Luduș și Deva, apoi hidrocentralele proiectate pe rîurile interioare — toate la un loc vor aprinde galaxia terestră a acestui vechi pămînt setos de viață nouă. Dacă puterile mitice au atins deja pămîntul. cealaltă aripă arată mereu în sus, s-a spus în aceste rînduri. O expresie metaforică noastre.De la tribuna Congresului, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „...folo
sind cuceririle revoluției 
tkhnico-științifice, vom în
cepe în anii următori uti
lizarea energiei nucleare 
pentru producerea de ener
gie electrică și termică. Pentru a avea imaginea clară a progreselor pe care le face țara noastră este suficient să arătăm că în
treaga producție de energie 
electrică a anului 1938 se 
va realiza în 1970 în numai 
12 zile, iar în 1975 în mai 
puțin de o săptămână".Astfel, se văd și se simt pașii mari ai energiei. De la un capăt la celălalt, România în haine de lucru înregistrează cu adîncă satisfacție acești pași. Constructorii aflați pe schelele tuturor obiectivelor industriale au conștiința liniștită, constructorii de mașini unelte, de asemenea ; cînd ei vor fi gata cu ceea ce le revine, curentul electric, prevăzut la vreme, va aștepta supus apăsarea pe buton, pentru ca roțile să-și

lumi- ei se drep- viito-
La Lotru, de frumuseți, s-au t primii „țăruși" hidrocentrale, face paralelă Altă centrală

a perspectivelor

înceapă învîrtirea lor, iar viața uzinei să pornească.Și energia naște energie, pașii cheamă alți pași.Tinerețea e, s-ar putea spune, fascinată de locurile unde se clădește albia marelui fluviu alb. O atrag nervurile sistemului energetic național. O încearcă pasiunea comparațiilor capitale. traduse în limbaj cifric, între România de ieri și de azi, de azi și de mîine : energia este și mai ales va fi — un etalon excelent !Ne vine greu să ne închipuim un tînăr Narcis, pe malul unui tumultuos rîu de munte, auto-admirîn- du-și chipul în oglinzile lichide ; mai curînd îl bănuim că centrala și acolo, tinerilorKaleh, vizite de adio, nu au nostalgia ca muză, ci însuflețirea : prin preajmă va fi marea cetate a nii de pe Dunăre, simt deci, și nu fără tate, exploratori airului, colindînd o fîșie de pămînt căreia poporul i-a hotărît o soartă aparte.Acești pași mari ai energiei s-au făcut din plin auziți în dezbaterile Marii Adunări Naționale, la a- doptarea legii planului cincinal. Acești pași mari ai energiei sună amplu și în viața celor tineri. Nu numai pentru că pe mulți îi cheamă direct să muncească pe șantierele bazelor energetice, sector de frunte în economia națională. Ci și pentrucă le conferă, lor și tuturor celor ,ce muncesc indiferent de vîrstă — sentimentul plenar al certitudinii. Gîndindu-se profund la căile concrete pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, sfătuindu-se necontenit cu masele largi, partidul a stabilit orientarea generală, de folosire la maximum a resurselor țării, fără să lase la voia întîmplării niciunul dintre parametrii necesari fiecărei etape ; a ținut cont de necesitatea concentrării forțelor spre marile obiective energetice, orientind în consecințe principale eforturi de investiții și oameni ; a avut pas cu pas în vedere și perspectiva îndepărtată, gospodărind cu un exemplar simț de răspundere materiile prime, prin economisirea rezervelor de hidrocarburi în vederea utilizării lor superioare, în industrie. Toate acestea constituie, pentru tineri cărora întreaga viață le stă înainte, o foarte înaltă lecție educativă a cărei valoare nu poate fi îndeajuns subliniată.Astfel ,pașii mari ai energiei, la împlinirea primului an de la Congresul partidului nostru, răsună in istoria României treci nd cu reverberația înaltei emoții și prin inima tinerei generații.
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ZILE DE VACANȚĂ

La ștrandul taberei de pia 
nieri și școlari de la 

Mogoșoaia

Foto : AGERPRES

II văd în fiecare di
mineață, la ora șase și 
cincizeci de minute, tre- 
cind pe sub fereastra 
mea. Figura, mersul pu
țin săltăreț, dar mai ales 
veselia lui molipsitoare 
m-au făcut să-l simpa
tizez din prima zi. De 
fiecare dată trece fre- 
donînd sau fluierînd o 
melodie. E și acesta un 
semn al bunei dispoziții. 
Atît de mult m-am obiș
nuit cu acest tînăr blond, 
incit în fiecare dimi
neață ies la fereastră și 
îl aștept să treacă spre 
garajul unde e mecanic 
auto.

Intr-o zi însă, necu
noscutul meu prieten a 
trecut pe sub fereastra 
mea fără să cînte, fără 
să fluiere. Sute de di
mineți, la aceeași oră — 
șase și cincizeci de mi
nute — a trecut cîntînd, 
iar acum, așa dintr-o 
dată, iată-l supărat. Fap
tul m-a pus pe gînduri. 
Ce i s-a întîmplat. prie
tenului meu ? Cine a 
furat în această dimi
neață veselia acestui 
om ? Cine i-a răpit zîm- 
Delapi
datori

Drumurile vacanței esti
vale cunosc în aceste zile 
freamătul voioșiei școlare. 
In tabere, în excursii și 
drumeții, în centre cultu
ral-sportive, mii și mii de 
elevi fac noi însemnări in 
cartea vacanței. Pornim a- 
lături de ei. Pentru început, 
ne-am oprit în regiunea 
Argeș.

...Poate că ziua de 12 iulie 
le-a lăsat pionierilor și școla
rilor care își petrec vacanța în 
tabăra „Valea Mare“-2, una din cele mai frumoase amin
tiri. La cîteva ore după ce 
s-au întors din vizita făcută la 
Muzeul din Găiești, i-am gă
sit comentând evenimentul. 
Erau încă sub impresia acelor 
documente care evocă momen
te din lupta poporului nostru 
pentru independența și liber
tatea patriei. Firește,^ des
pre această vizită ne-au vor
bit mai întîi. „Jurnalele de va
canță" consemnează însă și alte impresii din zilele petre
cute în tabără: despre reuniu
nea „Să învățăm să dansăm", 
întrecerile sportive de pe pla
toul Valea Mare și zilele de 
plajă pe malul rîului Doamnei, 
precum și despre montajul li- 
terar-muzical „Copilărie în
sorită", sau concursul de orien
tare turistică „Să cunoaștem 
regiunea Argeș".

Un program nu mai puțin 
atrăgător îi solicită în aceste 
zile și pe cei 280 de pionieri și 
școlari din Timișoara, Reșița șț Curtea de Argeș, aflați în 
tabăra de la Păuleasca—Mir- cești.

Programul, prezentat în pro
iect la sosirea pionierilor în 
tabără, a fost definitivat după ce aceștia și-au afirmat prefe
rințele.

Ni se pare însă că pro
gramul excursiilor ar tre
bui să fie mai cuprinzător: 
întâlnirea elevilor cu Argeșul 
poate să fie un foarte bun pri
lej de a-i cunoaște pe oamenii

pre gazdele care i-au în
tâmpinat cu obișnuitele tradi
ții ale ospitalității, au avut 
cuvinte de laudă despre mo
dul în care i-au primit orga
nizatorii bazelor turistice școlare la Timișoara, Sibiu, Su- 
lina. N-au fost însă toate po
pasurile la fel de plăcute. In 
Buzău, baza turistică i-a în
tâmpinat cu ușile închise, la 
Deva curățenia camerelor și a 
paturilor fusese neglijată, iar 
în Turnu Severin organizatorii 
abia i-au luat în seamă pe 
excursioniști. Nu este însă mai

pe cît de atrăgătoare pe atît 
de utile : hărți cu principalele 
obiective turistice și monu
mente ale naturii, fotografii — 
fac ca popasurile în acest oraș 
să fie plăcute pentru elevii 
excursioniști.

...Pentru elevii care au ră
mas în oraș, s-au deschis, la 1 
iulie, cinci centre cultural- 
sportive. Cel de la Casa pio
nierilor se remarcă prin atrac- 
tivitatea programului. Acți
uni interesante am întîlnit și în programele centrelor cul
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vrednici, noile cetăți industri
ale care s-au ridicat pe aceste 
meleaguri; un prilej de a cu
noaște (prin vizite, filme, ex
puneri, fotografii) unele din 
cele mai originale și frumoase 
monumente ale țării. Este o 
sugestie pe care o facem comandamentului regional de 
organizare a vacanței și, în 
primul rînd, Comitetului regio
nal Argeș al U.T.C.

...Numeroși elevi argeșeni 
s-au întors zilele acestea din 
excursii — avînd în minte sute 
de imagini minunate din fru
musețile și viața nouă a țării. 
Elevii Liceului „Nicolae Băl- cescu“ și cei ai Școlii generale nr. 9 din Pitești 
ne-au vorbit însă și des

puțin adevărat că o greșală 
birocratică a celor „de acasă" 
— respectiv a secției finan
ciare orășepești Pitești — le-a creat numeroase greutăți, ac
tele de virament ce le-au fost 
date pentru cheltuielile de ex
cursie fiind întocmite pecores- 
punzător, deci neutilizabile.

Dar să vedem și cum își în
deplinește Piteștiul îndatori
rile de gazdă. Vizitarea celor 
cloua baze turistice școlare a- 
menajate aici a fost în acest sens edificatoare. Curățenia i- 
reproșabilă a dormitoarelor, 
prezența zilnică a unor ghizi 
gata oricînd să-i primească și să-i însoțească pe oaspeți, cit 
și organizarea unor „colțuri 
turistice" ce reunesc obiecte

tural-sportive de la școlile generale nr. 9 și nr. 10, unde 
cele mai multe activități sînt 
organizate în aer liber. Ceea 
ce ni se pare însă că trebuie să stea mai mult în atenția or
ganizatorilor este caracterul 
complex al fiecăreia din zilele 
de activitate. Un simplu meci, 
expunerea unui arhitect sau 
vizionarea unui film (Școala 
generală nr. 9) nu pot consti
tui, singure, programul unei zile de activitate. De aseme
nea, nu e de înțeles zgîrcenia 
cu care sînt prevăzute unele 
acțiuni foarte atrăgătoare ; în
vățarea dansului, de pildă. La 
Școala generală nr. 10, orga
nizatorii, considerînd că o sin
gură zi (21 iulie) este suficien-

tă pentru a-i învăța pe elevi 
să danseze, s-au grăbit să-i 
invite cîteva zile mai târziu, 
la... un concurs de dans.

Am aflat că la centrul cul- 
tural-sportiv organizat la Li
ceul „Nicolae Bălccscu" vin 
puțini elevi. De ce ? Explica
ția am găsit-o ușor — progra

mul este prea puțin interesant (&• iulie : meci de baschet; de la 8 iulie la 2 august: șah și 
remy la club ; 8 august: meci 
de handbal și așa mai de
parte). In schimb, la Liceul 
nr. 2 programul invită la cî
teva acțiuni interesante: ca
notaj, excursie la Hidrocentra
la „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
de pe Argeș, lecții de tehnică 
fotografică. Cu toate acestea 
nici aici nu vin prea mulți 
elevi. Considerăm explicația 
tovarășei Elena Mateica, se
cretară a Comitetului orășenesc 
Pitești al U.T.C., cea mai a- proape de adevăr :— Un singur centru cultu- ral-sportiv pentru țoți elevii de liceu din oraș era sufipient; în acest fel, s-ar fi concentrat și selectat mai bine forțele organizatorice, s-ar fi creat un puternic punct de atracție pentru elevi. Am făcut această propunere, dar ea nu a fost acceptată de Comitetul regional Argeș al U.T.C.Față de realitățile consemnate, sintem. de părere să se 
ia în discuție și utilitatea co
masării celor două centre la 
Liceul nr. 2.

ION TRONAC 
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Romanul nostru ilustrat

de Mihail Sadoveanu
Rezumat :
In cetatea și tîrgul Sucevei este nuntă domnească. Ștefan Vodă 

are doamnă nouă si tot norodul se veselește cu muzici și vin de 
Cotnari. Siinion Jder gustă iarăși bucuriile și suferințele dragostei. 
Și fericirea lui Simion și veselia de la curte vor fi curmate de în* 
timplări neașteptate. Pe cînd toți petreceau la luminile faclelor. 
Niculăieș Albu jitnicier care o iubea cu patimă pe Marușca lui Iațco 
pune la cale fapte nebunești.
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De aici pornește „ploaia" pe
mai mult de 10 000 hectare.
(Stația plutitoare de pompa-

Prin Muzeul

etnografic

al Transilvaniei

din Cluj

de zîmbete
belul de pe buze ? Poate i s-a întîmplat un mare 
necaz în familie, poate...

Fără să stau mult pe 
gînduri, am alergat după 
el. L-am ajuns la garaj. 
Nu numai eu eram 
surprins, dar și tovarășii 
săi de muncă. Am aflat 
care era necazul. O ta
xatoare de pe linia de 
autobuz 34 i-a vorbit urît, l-a jignit. Și tot 
necazul a pornit de la 
un bilet de autobuz. 
Tînărul a cerut bilet de 
50 de bani ;■ distrată sau 
neatentă, e tot una, ta
xatoarea i-a dat un bilet 
de 65 de bani. Fără nioi 
un gînd rău, tînărul i-a 
atras atenția că a cerut 
bilet de 50 de bani și nu de 65. In loc să recu
noască greșeala, să se 
scuze, taxatoarea l-a răs
puns prompt •' „Nu ți-am 
luat eu banii. Poate 
dumneata umbli în ^bu
zunarul altora !" Atît de 
mult l-au durut aceste 
cuvinte incit, să scape 
de gura taxatoarei, a 
coborît cu o stație îna
inte. Și iată-l acum su
părat.

Aproape uitasem a- 
ceastă întîmplare. Dar 
azi am primit o scri
soare de la Dumitru 
Cobuz, funcționar la în
treprinderea de încăl
țăminte „Dîmbovița", în 
care ne povestește cum, 
în ziua de 6 iulie, taxa
toarea de pe troleibuzul 
liniei 82, turul 12, vehi
cul nr. 4293, folosind 
niște cuvinte care nu au 
ce căuta în vocabularul 
unui om civilizat, i-a 
stricat buna dispoziție 
pe toată ziua.

în fiecare dimineață, 
oamenii pornesc la mun
că cu zimbetul pe buze, 
cu bucuriile lor de fie
care zi, iar un șofer,o 
taxatoare răpește fără 
nici un drept aceste 
bijuterii care împodo
besc chipul, inima fie
cărui om.

Dacă-i întîlniți pe a- 
cești delapidatori de 
zîmbete și bucurii, opri- 
ți-i la timp, exp.licați-le 
că nimeni nu le permite 
să sustragă nimic din 
acest tezaur al fiecărui 
om.

GH. NEAGU

DOUĂ ETAJE

DE ISTORIE

Jupîniță Marușca, zise el deodată c-un glas plin de tulburare 
vreau să-mi dai un răspuns la toate vorbele pe care ti le-am spus 
lntr-atîtea rînduri.

— Care vorbe Niculăieș jilnicer ? Nu-mi aduc aminte,
— Știi că-mi ești dragă. Ți-am spus.
— Știu. Tata zice că nu trebuie să te cred : domnia sa are alte 

gînduri.
—• Să fie adevărat ce spun mătușile mele că-ți-i drag altcineva ?
—• N-am spus nimănui taina asta. Ea îi întoarse o privire în care 

nu era nici răutate, nici înfruntare, nici teamă. Trecu pe lingă el șl 
intră în sobor. Jilnicerul se uita în urma ei amefit și ciătinîndu-se : 
pared ar fi băut un vin tare.re a apei din comuna Mo-

delii, raionul Călărași)

Fota : AGERPRES

ne o- 
în

In plin centrul Clujului, în 
mijlocul civilizației moderne, 
muzeul etnografic al Transil
vaniei oferă vizitatorului cîte
va ore de interesantă retro
spectivă istorică, de informare 
a etnografului specialist sau 
amator, in același timp o ima
gine impresionantă asupra 
vechii culturi populare ardele
nești, cu rădăcini la izvoarele 
istoriei, cultură care și-a păstrat. de-alungul secolelor, no
tele originale și specifice.

Etajul I al muzeului 
transmite ceva din vechile 
cupații ale ardelenilor,
cursul anilor : vînătoarea, păs- 
toritul, agricultura, prelucra
rea fibrelor textile, prelucra
rea lemnului, pietrăritul, au- 
răritul, fierăritul.

Coșuri de prins pește, luntri, 
năvoade, arme de vînătoare, 
cornuri și tolbe vînătorești.

Agricultura, ocupația de 
bază în zonele fertile, de o ve
chime multimilenară, a solici
tat pe țăran la confecționarea 
unor obiecte necesare sirii hranei: pluguri de 
grape, rîșnițe, mori de 
(un ingenios sistem de 
dințate, confecționate 
lemn).

Arta textilelor transilvăne
ne, prin preferințele pentru 
anumite motive ornamentale 
și culori, are un pronunțat ca
racter specific zonal: Pădu- 
reni-Hunedoara, Banat, Mun
ții Apuseni, Maramureș, texti
lele maghiare din secuime și 
valea Calatei, cele săsești din 
țara Bîrsei. Poalele albe și 
zadiile învîrstate cu alesături, 
ii, brîie, ștergare, catrințe sînt 
de o splendidă eleganță rus
tică : 14 porturi populare
transilvănene, tot atâtea tipuri 
zonale de catrințe, sînt o măr
turie a gustului popular, a îmbinării utilului cu frumosul,

a dorinței de a da un sens 
estetic oricărei activități.

Machetele de case, variate, 
interesante prin arhitectonică, 
îmbie vizitatorul la o excursie 
în pădurea Hoia, unde într-un 
decor natural se află Muzeul 
satului.

Adevărate opere de artă 
populară incintă ochiul vizita
torului în galeriile rezervate 
expoziției, „Cioplituri și crestături în lemn din Transilva
nia", Agricultura, păstoritul, 
meșteșugurile și îndeletniciri- 

arhi- 
în 
de 

Din np- ne-

DUMINICĂ CU PLICTISEALĂClubul „Siderurgistul" din Hunedoara, monumentală construcție destinată activităților cultural-artistice, este bogat înzestrat din toate punctele de vedere, putînd oferi tinerilor mijloace de a-și petrece satisfăcător timpul liber. Dar faptele vorbesc despre cu totul altceva. O zi întreagă — zi de duminică recentă — la club nu s-a putut asista la nici o manifestare dedicată tineretului.Tov. I. Moldovan, directorul clubului, a rămas a doua zi dimineața surprins aflînd că „Dimineață de hasme pentru copii", ciclul de filme pentru copii și jocul de șah... trecute în program, n-au avut loc. Dumnealui „știa" că s-au ținut.Să trecem peste sărăcia acestui program, să trecem și peste faptul că directorul nu era încă informat că acțiunile programate nu s-au desfășurat. Să ne oprim la o replică auzită cu acest prilej la Comitetul sindical al combinatului: „doar n-am ajuns pînă acolo să mergem să-i luăm de mină pe oameni și să-i aducem la bibliotecă sau la alte acțiuni". Adică, să ne „coborîm" noi pînă la a invita oamenii să vină la club (bineînțeles a- cesta e esențial dacă avem la ce să-i invităm !) ? Oamenii Hunedoarei n-au nevoie, desigur, să fie luați de mînă și duși la club. Ei iubesc literatura, știința, muzica, filmul, sportul, aderă spontan, CU pasiune, își fac loc cu „coatele" la un spectacol hun, la o ac-

țiune interesantă, atractivă. Dar devin, cu totul explicabil, refractari la tot ce e formal, făcut de mîntuială, plictisitor. Sau iată altă situație: căror copii nu le plac basmele ? Cu toate acestea ei n-au venit duminică la club. De ce ? Pentru că însăși popularizarea programului se face în mod defectuos. „Programul de duminică, spune bibliotecarul, se anunță copiilor marțea și joia cînd își schimbă cărțile". Dar dacă nu și le schimbă timp de 2—3 săptămîni, cum pot afla care este programul ?Să derulăm în continuare filmul zilei. De la club urcăm pe dealul împădurit al Chizi- dului, vast parc natural al orașului. La toate intersecțiile invitația T.A.P.L.-Hunedoa- ra : „Petreceți o zi plăcută în pădurea Chizidului. Chioșcurile noastre vă oferă grătare, mititei, bere etc. etc.".Am stat do vorbă cu cîțiva tineri care băteau mingea sau care se întinseseră plictisiți pe iarbă, la o sticlă de bere : Dumitru Ardeleanu, cuptorar, Dumitru Podaru, laminorist, Uie Cătană, funcționar. „Locul 
acesta, spuneau ei, gr trebui 
să devină deosebit de atractiv 
dar este cît se poate prost în
treținut. Aleile n-au mai fost 
de mult amenajate, băncile au 
fost rupte. De terenuri spor
tive (volei, tenis de cîmp), de 
o estradă pentru spectacole, 
nici vorbă. Și toate acestea se 
pot realiza prin eforturi mi
nime dacă ar exista inițiativă. 
Comitetul orășenesc al U.T.C. 
ar putea, eu ajutorul sfatului 
popular, prin munca tinerilor

care răspund cu plăcere la 
asemenea chemări, să trans
forme „Chizidul" intr-un ade
vărat loc de odihnă și distrac
ție".Iată un alt loc din împrejurimile orașului : Barajul de la Cinciș. La numai cîțiva kilometri de Hunedoara pe șoseaua care urcă șerpuind spre Ghelar, în inima masivului Poiana Rusca, a apărut cu cîțiva ani în urmă un Bicaz în miniatură. Pe o întindere de peste 10 km. apele Cernej zăgăzuite alcătuiesc un lac de acumulare de o frumusețe neîntrecută, oferind cele mai optime condiții pentru recreere. Au fost alocate fonduri însemnate pentru înzestrarea materială a lacului, s-au construit două bazine plutitoare pentru înot, există un vaporaș și cîteva bărci cu motor dar acestea nu pot fi folosite fiindcă nu le-au sqsit motoarele. Dacă nu vara, atunci cînd ?........Degea
ba peisajul, degeaba chiar și 
grătarele și berea T.A.P.L.- 
uhli, dacă nu găsești aici și 
altă distracție. Oare Comite
tul orășenesc Hunedoara al 
U.T.C. împrepnă cu Consiliul 
orășenesc U.C.F.S. nu pot 
organiza duminica în bazinele 
plutitoare concursuri de înot 
sau cursuri pentru învățarea 
acestui sport, concursuri de 
orientare turistică prin păduri
le dip jur, întreceri artistice 
care și-ar găsi o mulțime de 
amatori ?“ (C. Andrei, Gh.Surda, M. Ștefan, D. Cociopua toți de la C.F.U. din Combinat).Problema amenajării unei baze sportive, a unei estrade

agoni- 
lemn, 
mină 

roți 
din

apentru serbări cîmpenaști, unor izvoare cu apă potabilă, chioșcuri corespunzătoare pentru T.A.P.L., se ridică și aici ca și pe dealul Chizidului. Soluția e aceeași : mai multă inițiativă din partea organizației U.T.C. și a sfatului popular orășenesc. Bineînțeles aceste amenajări nu vor face locurile amintite mai atrăgătoare dacă pe primul plan nu se va pune organizarea cu regularitate a activităților solicitate.în raidul pe la locurile de odihnă ale tinerilor și celorlalți hunedoreni n-a putut fi întîlnit nici un. activist al comitetului orășenesc al U.T.C. Luni dimineața tovarășul Petre Verbuncu, prim secretar al comitetului orășenesc U.T.C., ca și directorul clubului, „știa" că la „Chizjd" și la baraj au fost „cîteva mii de tineri" și „s-au distrat de minune".După cele văzute, mergînd duminică la ambele locuri, nu putem fi atît de generoși cu aprecierile. Cele cîteva mii or fi fost cîteva sute (cu indulgență 1) iar cît privește calificarea „s-au distrat de minune" nu rămîne decît s-o comparăm cu părerea tinerilor care spuneau : „Degeaba peisajul, degeaba chiar și grătarele și berea dacă..." ! Și să mai spună cineva că părerile nu sînt împărțite ! în acest caz, însă, n-ar fi bine să fie una singură ? „De minune" da, însă s-o știe (și mai ales s-o recunoască) și tinerii Hunedoarei.
ROMULUS LAL

le casnice, interioarele 
tectonice își găsesc ecoul 
obiectele confecționate 
mina creatorului popular, 
rădăcini, crengi, scorburi, 
duri și scoarță s-au ivit 
prețuite obiecte, de o Simpli
tate rafinată, șiștare (din 
scoarță și scorburi), minere 
șlefuite, suprafețe striate, sem
ne magice „apărătoare", orna
mente legate de socotit și ți
nut evidența, sînt de o nea
semuită frumusețe. Lemnul de 
mesteacăn, tei, carpen, stejar, 
cireș s-a metamorfozat sub 
mîinile pricepute ale oameni
lor ; prin zgîriere și crestare 
cu vîrful cuțitului, horjit cu 
scoaba, sculptură cu dalta, ac
centuarea motivelor prin în
târzie — cu ceară și cositor — 
sau culoare, înflorirea esențe
lor de conifere cu mușcătura 
fierului înroșit, apar obiecte 
uzuale sau decorativ» de o 
inegalabilă formă artistică.

Privirile se opresc asupra 
bîtelor ciobănești din lemn de 
corn sau paltin: modele cu
rioase, cu incizii de relief plat, 
în forme geometrice liniare sau spirale, sau cu tematică 
vegetală (frunze de stejar, 
flori etc.). Armonia cusăturilor 
este realizată prin repetiția 
simplă sau alternanța a două 
motive, la rîndul lor repetate.

Uneltele de lemn folosite de 
femei la prelucrarea textilelor 
constituie sectorul în care arta 
cioplitului și crestatului în 
lemn se manifestă în toată 
frumusețea și varietatea ei.

Unele îndeletniciri au tins tipare crestate în pentru multiplicarea produse alimentare (păpușare 
de brînză, de turtă dulce), sau 

artistice (xilogravuri).
Un colț al expoziției este re

zervat lucrărilor de artizanat 
ale cooperativelor meșteșugă
rești, lucrări care continuă tradiția seculară a artizana
tului, ducînd faima culturii românești pe meridianele lumii.

pre- 
lemn 
unor

ION BISTREANU

Uzina de mecapipă ligă din Ca
pitală. Șeful de brigadă Ion 
Zlătescu, lucrind la montarea 

virtuților rotative 
pentru strunguri

La o crîșmă din marginea lîrgului aștepta Drăghici sluga cre
dincioasă a Iui Niculăieș. Boierul îl găsi pe slujitorul său în bună 
tovărășie pe de o parte și în slabă tovărășie pe de alta. Tovărășia 
slabă era cu Stratonic. Nebunul și vicleanul călugăr simțise că se 
pune la cale ceva și de doua zile sta strîmb în acel Ioc.

— Văd frate Drăgliici — vorbi el — că toate le știi și ie iaci: 
însă nu le spui toate. De ieri poftesc să știu care e acea faptă 
neauzită pe care vrea s-o săvîrșească stăpînul domniei tale, țiti.ize- 
rui și dumneata m-ai amînat pe astăzi.

Noaptea, pe cînd se Întorcea de la nunta domnească, jupîn 
Iațco Hudici a fost pălit de lotri. Dar nu erau lotri de rînd ci 
Niculăieș Albu jitnicer cu slugile lui care nu au furat o marfă oa
recare, ci pe Marușca cea subțire și bălaie cu care au fugit în țara 
leșească.

La Cetate, vestea a ajuns In ceasul întîi al dimineții. La porți 
erau de Tind slujitorii cei noi — feciorii lui Căliman starostele. Un 
on\ căjare pe deșelaie și cu capul goi a suit la deal pe potecă, 
dinspre iîrg, a acolit spre poarta, a văzut puntea ridicată și s-a 
oprit lingă șanț zbătînd în sus brațul drept.

— Mă rog domniilor voastre, oștenilor, dați înștiințare cd I-au 
pălit hoții pe jupîn Iațco.

Jupîneasa Anca intră sunîndu-și foile largi, izbucni dintr-odatfl 
în lacrimi și se revărsă la genunchii măriei sale.

— Milostivește-te asupra mea slăpîne și nu mă lăsa. Ml i-a furat 
astd noapte copila. Cu sfială, jupîneasa Anca mai aminti domnului 
despre o veche taină a lor, cînd Ștefan Vodă a fost oaspetele ei, 
și i-a dăruit o bucurie pe care soțul ei Iațco nu putea sd i-o dea, ia? 
această bucurie este Marușca cea furată de lotri.

Desene de MARIN PREDtSCt
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VIZITĂ W EXPOZIȚIA DE ĂRTĂ

PLASTICĂ CHINEZĂ
Tovarăși) Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Manea Mănescu, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, au vizitat vineri la amiază expoziția de artă plastică din Republica Populară Chineză, deschisă la sala Dalles din Capitală. La sosire au fost salutați de Tzen Iu-ciuan, amba

sadorul R. P. Chineze la București.în timpul vizitei, oaspeții s-au oprit in fața numeroaselor lucrări de pictură, sculptură și grafică inspirate din viața și munca talentatului popor chinez, după care s-au întreținut cordial cu personalitățile chineze prezente la expoziție. (Agerpres)
Plecarea unei delegații a 

sindicatelor in R. P. Bulgaria

Vacanta a schimbat subiecte
le de discuție intre studenți. 
„Jucam baschet ? Hai să luăm 
o barcă... Prefer yola... Facem 
o baie ? Mîine plecăm în 
excursie la Argeș. Grăbiți-vă 
începe iilmul /...* Sînt crîmpeie 
de fraze pe care Ie poli auzi 
acum la Complexul cultural 
sportiv „Lacul Tei' — reșe
dința de vară a studenților 
bucureșteni.

Adevărat orășel estival, Com
plexul studențesc integrează 
toate elementele necesare unei 
vacante plăcute și active : soa
re, apă, spatii verzi, ambarca
țiuni, terenuri și aparate spor
tive, jocuri de club.

Un program cultura! sportiv 
bogat a fost alcătuit pentru cei 
8—9 000 de studenți care vizi
tează, zilnic, frumoasa bază : 
întreceri sportive, cursuri de 
înot și yahting, demonstrații 
de judo, box, întllniri cu oa
meni de știință, ziariști, spor
tivi renumiți, simpozioane ce 
cuprind teme variate ca „Cu
noașterea politicii partidului 
nostru', „45 de ani de la ani
versarea P.C.R.”, „Cotfuri pito-

Reședința de vară

Plecarea

a studenților
reștj din România', „Orașe și 
fari ale lumii', filme artistice 
și documentare, seri de muzică 
clasică, concerte și spectacole 
cu participarea studenților sau 
a unor artiști profesioniști. Și 
tooate acestea sub semnul unui 
entuziasm tineresc.

Valiontă Tănase așteaptă cu 
nerăbdare viitoarea excursie 
cu canoele ce străbat întreaga 
salbă de lacuri bucureștene, 
pină la Mogoșoaia. Pe Surcea 
Ion, de la I.C.F. l-am , întîlnit 
în camera unde se fac Înscrieri 
pentru excursiile din masivul 
Leaota, Porțile de Fier sau hi
drocentrala de pe Argeș.

ar •

bucureșteni
— Ne simțim bine aici. Nu 

ne plictisim nici o clipă — ne 
spuneau Cir/u Maria de la ar
hitectură. Fodoreanu Gheorghe 
de la I.C.F. și Dedu Maria de 
la Politehnică. Avem aici lo
tul ca să ne petrecem timpul 
și plăcut șt u,tit.

Dar nu numai studenții sini 
ac.ei care vin la Complexul 
„Lacul Tei'. Printre vizitatori 
înlilnești și numeroase cadre 
didactice. To fi cei cu care am 
stat de vorbă au dat micului 
orășel studențesc un singur ca- 
lUicativ : Excelent I

G. DIMA

Vineri dimineața a plecat la 
Sofia o delegație a sindicatelor 
din țara noastră, condusă de 
tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Cen
tra al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, care, la 
invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Bulgaria, 
va face o vizită în Bulgaria. 
Din delegație fac parte Petru 
Despot și Gheorghe Borș, 
membri ai Comitetului execu
tiv al Uniunii, și Aurel Moja,

redactor șef adjunct al ziaru
lui Munca.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față to
varășii Alexandru Drăghici, 
Petru Lupu, Dumitru Gheor
ghiu, vicepreședinte al Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, loan Cotoț, 
Gheorghe Petrescu, Larisa 
Munteanu, Ion Preoteasa, Iosif 
Anderco, secretari ai Consiliului Central.

(Agerpres)

delegației

P.C. din Chile

Prezentarea scrisorilor

de acreditare de către

ambasadorul Republicii MaliLa 15 iulife, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Mali, Ya Doumbia, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Cu acest prilej au rostit eu- vîntări președintele ^Consiliului de Stat al Republicii Socialiste

România, Chivu Stoica și ambasadorul Republicii Mali, Ya Doumbia.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat și George Ma- covescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația P. C. din Chile, condusă de Victor Diaz, membru al Secretariatului P.C. din Chile, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită in Republica Socialistă România.Din delegație au mai făcut parte Cesar Godoy, membru ai Comitetului Central al P.C. din Chile, deputat în Congresul Național al Republicii Chile, și Maia Herrera, învățătoare.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată Dalea, P.C.R, al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
d* tovarășii Mihai secretar al C.C. al Ghizela Vass. membru

★în ziua de 13 iulie, a.c. delegația Partidului Comunist din Chile a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism . (Agerpres)
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DE FOTBAL

Oglinda luminoasă 

a hărniciei

(Urmare din pag. 1)la secerișul griului. De pe fie care combină, ne zimbesc a- proape numai chipuri tinere. Ne atrage atenția prin hărnicia ei o fată.— E utecista Pletea Ionica — ne spune președintele — și este o fată cu care ne mîn- drim. în orice muncă, cit ar fi de grea, nu se sfiește să se ia la întrecere cu băieții.încă din tren, am văzut, pe marginea șoselei străjuită de salcîmi, pilcuri de case noi. Le-am cercetat apoi mai îndeaproape. Imaginea aceasta a caselor noi țărănești, cu varul subțiat în albastru și arabescul dantelăriilor de la pălimar și streașină, a fost un semn al bunei stări.— Numărul proprietarilor noi este în creștere — ne spune Victor Popescu — secretarul sfatului popular. Din ianuarie pînă acum 36 de locuitori au început să-și construiască case.în drumurile noastre prin comună am întîlnit mulți copii. Cei mici de tot în grupuri, trăgîndu-se de șorțulețele colorate, erau pensionarii celor 3 grădinițe permanente. Alții mai mari, elevi în vacanță, se îndreptau spre lunca cu nisip auriu — copii ai Șiretului. Sînt circa 1 500 de elevi în comună și învață la școala generală și la liceu.Din ansamblul instituțiilor de folos obștesc face parte și dispensarul, ultimul loc vizitat de noi. Aici există și o casă de naștere precum și un serviciu stomatologic condus de un cadru de specialitate. Cei doi medici ai dispensarului, soții Serafim, ne-au vorbit despre natalitatea în comună, sectorul în care ei sînt solicitați cel mai des. In cele 6 luni care au trecut s-au născut 50 de copii. Mortalitatea infantilă este în 1966 de 0 la sută. Această cifră semnifică o grijă generală, profundă, față de generația de mîine. în ziua vizitei noastre s-a născut copilul Palade. Flăcăul în greutate de 3,420 kg. are părinți cooperatori. Cum va trăi micuțul Palade ? într-o comună care se va sistematiza. (anul trecut aici au fost numeroși specialiști de la secția de sistematizare a sfatului popular regional). Va învăța la noul liceu de aici, va lucra într-una dia unitățile moderne ale C.A.P.-ului sau va pleca Ia Galați să toarne oțel la noul Combinat ?

1 Campionatul mondial I fotbal a continuat ieri cu I putarea a 4 meciuri din pele preliminare. Capul| afiș l-a constituit meciul de la Liverpool (grupa a III-a) dintre selecționatele Braziliei și Ungariei. Lipsită de aportul Iui |- Pele (ușor accidentat) pe un teren muiat de ploaie, echipa braziliană a jucat neconvingător și a fost învinsă cu 3—1 (1—1) de tehnica și rapida for- Fotbaliștii început jocul în- tr-un ritm vijelios și în minutul 3, Bene a deschis scorul, în continuare domină echipa maghiară. Totuși Ia un contraatac, in minutul 15 Tostao a- duce egalarea pentru formația braziliană. In minutul 36 același Tostao șutează năpraznic, însă Sipoș scoate mingea de pe linia porții. Brazilienii încep puternic repriza a doua, presează în primele minute, dar cedează din nou inițiativa jucătorilor maghiari care își continuă incursiunile spre poarta lui Gilmar. în minutul 63, Far- | kaș reia din volei o centrare a lui Bene, trimițînd balonul în plasa porții braziliene. După 10 minute, un înaintaș' maghiar este faultat în careu. | Arbitrul acordă lovitură de la I 11 m, pe care Meszoy o transformă imparabil. Cu scorul de

de dis- gru-de

Lucrări de amenajare a unei crescătorii de pește pe terenul Gospodăriei agricole de stat — Butimanu, regiunea București
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3—X se încheie acest meci constituie una din marile prize ale celei de a 8-a ediții a „Cupei Jules Rimet“.
Iată rezultatele celorlalte 

întllniri: La londra, în grupa I, Uruguayul. confirmînd buna comportare din meciul cu Anglia, a întrecut cu scorul de 2—1 (2—1) echipa Franței care își vede astfel serios diminuate șansele de calificare în sferturile de finală- Pentru învingători au înscris Rocha (min. 28) și Cartez (min. 31). Golul francezilor a fost marcat în minutul 15 de Bour- going.în grupa a II-a, la Sheffield, echipa Spaniei, deși condusă cu 1—0 la pauză (prin punctul înscris în minutul 29 de Que- tin) a reușit să învingă formația Elveției cu 2—1. San- chis a egalat în minutul 57. iar Amancio a înscris golul victoriei în minutul 74.Un rezultat bun a obținut reprezentativa R. P. D. Coreene, care a terminat ncdecis 1—1 (0—1) cu selecționataChile, clasată pe locul trei la campionatul mondial precedent.Jocul s-a disputat la Midels- brough, în cadrul grupei a IV-a.

Instantaneu sportiv pe Bega

• în localitatea Me
ssina a început un 
turneu international de 
baschet care reunește 
selecționatele femini
ne ale României, Fran
ței, Cehoslovaciei, Un
gariei și Italiei. In 
prima zi a competiției, 
selecționata României 
a învins echipa Franței 
cu scorul de 50—39

Astăzi reprezentativa 
României va juca cu 
Cehoslovacia

• Cunoscutul atlet 
australian Ron Clarke 
a obținut o nouă vio- 
toria. Luînd startul in 
cursa de 5 000 ni la 
concursul internațional 
de Ia Viena. Clarke 
s-a clasat pe primul 
loc, fiind cronometrat 
in 13’41" 8/10.

marele maestru Wolf
gang Uhlmann (R. D. 
Germană) cu 6 puncte. 
Reprezentantul Româ
niei, Victor Ciocîltea, 
se află pe locul doi, la 
egalitate de puncte (5) 
cu Bilek (Ungaria), 
Bronstein (U.R.S.S.) și 
Kavalek (Cehoslova
cia).

© Etapa a doua a 
campionatului republi
can de atletism pe 
echipe programează 
sîmbată și duminică pe 
stadionul ,,23 August” 
din Capitală, întîlpirea 
dintre formațiile 
ga București — 
mo București și 
ționata regiunii 
geș.

Programul întreceri
lor începe în fiecare zi 
la ora 17.

desfășura astăzi și 
mîine pe lacul Siiagov. 
întrecerile reunesc la 
startul lor sportivi da 
valoare din Suedia, 
R. F. Germană, Ceho
slovacia, Austria și 
România. Din echipa 
țării noastre nu vor 
lipsi cunoscutii spor
tivi Aurel Vernescu, 
Vasile Nicoară, Hara- 
lambie Ivanov, A. 
Sciotnic.
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Stea- 
Dina- 
selec-

Ar-

Reprezentativa 
volei a 
care se 
vederea 
mondia- 

Cehoslovacia

• După opt runde,- 
In turneul international 
masculine de șah de la 
Szombathely conduce

e Tradiționala com
petiție internațională 
da caiac-canoe , .Re
gata Snagov" se va

masculina de 
târli noastre, 

pregăteșe în 
campionatelor 
ie din
(30 august — 12 sep
tembrie), a părăsit ieri 
Capitala plecînd in 
R. D. Germană, unde 
va susține două me
ciuri de verificare in 
compania selecționatei 
țării gazde.

'Anerores)
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Imagine nocturnă vieneză

**4*¥***********************
CARTE POȘTALA

O NOAPTE

LA
Am ajuns la Viena, seara, 

în iulie, cină Dunărea se 
leagănă ca-n valurile lui 
Johann Strauss și trimite 
asupra orașului valuri de 
răcoare. Dunărea, iertați 
amănuntul, nu e deloc al
bastră la Viena, culoarea 
ei e mult mai puțin roman
tică, dar ceva ca o amintire 
și un cîntec de dragoste 
născut în nopți cu liliac, 
plutește în seara aceasta de 
vară, cu foșnet de păsări, și 
te lasă să crezi că undeva, 
aproape, în necunoscut, a- 
pele curg albastre ca in 
castelele închipuirii și că 
se țes povești de iubire 
peste care timpul lunecă 
fără să le atingă. Am pă
răsit Bucureștiul, păstrînd 
în suflet mirosul teilor săi 
înfloriți și al griului copt. 
In tren (ce lume de patimi 
desuete, dar frumoase ca 
păcatul stins îți evocă nu
mele trenului: Wiener 
Waltzer I) la fereastră, tre-

VIENA
de Fănuș Neagu

câtor prin cîmpiile cu grîu 
ale Europei, ascultînd cîn- 
tecul roților și al depărtă
rilor pline de taină, du
ceam cu mine acel colț de 
azur al României — și mă 
durea plăcut șoapta pămân
tului și lumina cerului de 
la noi. La București, în iu
lie, serile aduc o oboseală 
dulce, la Viena parcă vin 
de demult și simți trecînd 
printre uriașii pereți de 
piatră cenușie umbre de 
împărați. Uite, că sub aces
te arcade din preajma ca
tedralei Sfîntul Ștefan (mii 
de automobile gonesc nebu
nește într-o parte și alta, 
dar aci, lingă o ieșire ferită, 
așteaptă vreo treizeci de 
birje, caii albiți de ședere, 
bat leneși din copitele uri
așe, stăpînii lor în costume 
de epocă fumează țigări a-

mericarie), se furișează, în
fășurată în pelerină, um
bra studentului Mihai Emi- 
nescu, împărat al poeziei. 
Parcă-i aud pașii și o cli
pă ochii lui întorși spre 
mine fac să-mi sîngereze 
inima. Vreau să cred că 
marele poet, cîndva, a căl
cat chiar pe aceste (lespezi, 
și, ca un copil, îmi potri
vesc mersul după al lui. 
Bat clopotele catedralei, 
vuiet dur de bronz care 
despică timpul și un alt 
îndurerat al neamului ro
mânesc apare din legendă 
și veșnicie. E crăișorul Ho- 
ria. Superb, in acest oraș 
care nu vrea să-l asculte, îl 
văd bătînd crud înaintea 
bisericii unde s-a încoronat 
Franz Ioseph și declarîndu- 
se, prin voia lui dumnezeu 
și a celor mulți care îl aș
teaptă, împărat al dreptății. 
Trăiesc clipa aceea și mă
reția ei mă cutremură. 
Și-mi vin în minte, parcă

**¥*¥*¥*¥* ¥*¥***¥*¥*¥***¥ *¥*

rostite de munți, și de ape, și de brazi, vorbele unui 
cîntec despre cel zdrobit pe 
roată :

Cit a fost Horia-mpărat, 
Domnii nu s-au descul

țat...
Le spun încet, ca pe o ru

găciune, căci le simt scăl
date în rouă, în ierburi și 
în grîu, ca într-o noapte de 
demult — apoi trec înfășu
rat în amurg în zona ce co
boară spre Dunăre.

Viena, spre deosebire de 
toate marile orașe occiden
tale, păstrează (cochetărie, 
interes turistic ?) și dezvol
tă fastul vremurilor trecute. 
In ciuda automobilelor 
care, uneori, blochează stră
zi întregi, vienezii iubesc 
liniștea, taifasul și petre
cerile lipsite de gălăgie. 
Muzica, Dunărea și munții 
din apropiere, mereu învă- 
luiți în neguri alburii, îi 
fac visători. Le place schi
ul, le place mult berea gal

benă băută din halbe uri
așe, te place să meargă în 
Grinzing (acolo a locuit 
Beethoven) unde fiecare 
casă e o circiumă cu vie, cu 
balcon, cu iederă, cu mesele 
întinse pînă spre mijlocul 
străzii și mai cu seamă le 
place să meargă în Prater 
— poate cel mai frumos 
parc de distracții din Eu
ropa. Din primăvară pînă-n 
toamnă, Praterul e locul 
de întîlnire al tineretului. 
Un vîrtej de culori, lumini 
și amețitoare bucurii, Ri- 
esenrad (roata uriașă) care 
te urcă pînă la o sută de 
metri de unde privești toată 
Viena, montagnes russes, 
avioane care zboară, prinse 
de-un trunchi pe care 
coboară lebede, șosele în- 
tortochiate pe care gonesc 
automobile lilipute, acțio
nate electric, cafenele și 
restaurante pitorești, casa 
zînelor, lacuri cit o cameră

pe care plutesc bărci de 
basm și păsări exotice, mu
zicanți ce vin din toată lu
mea să-și afle aici norocul 
— acesta e Praterul.

Noapte caldă, cum sînt 
lopțile pe la noi în Dobro- 

gea. Viena doarme mîngîia- 
tă de vîntul de la Dunăre. 
Fluviul curge prin visele 
omului, luminat feeric — și 
privit de sus, din Riesen- 
rad, (Praterul nu te culcă 
decît o singură dată pe an, 
în octombrie, și se trezește 
tocmai în martie) pare că 
s-a oprit s-asculte un cîntec spus de viori nemuri
toare. La Viena, Dunărea se 
întîlnește de sute de ani cu 
iubirea și cu muzica — 
Mozart, Haydn, Beethoven, 
Strauss, Eminescu — și-n 
nopțile cînd sînt singuri își 
vor fi cîntînd, fără îndoia
lă, cîntece pe care numai 

ei le știu. Iar atunci, Dună
rea trebuie că este albastră.
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COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic —

rulează la Patria (orele 9; 12| 
15; 18; 21).

In fiecare zi, sărbătoare — 
cinemascop —

rulează la Victoria (o- 
rele 9,15 , 11.30 ; 13,45 ;
16; 18,30; 21), Completare : A- 
partamentul, Floreasca (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21),
Completare : Sandi, să asculți 
pe mămica 1, Drumul Sării (o- 
rele 11; 15,30; 18; 20,30).

FĂRĂ PAȘAPORT IN TARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Repuhlica (orele 9i 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).
Completare ; Orizont științific 
nr. 3.

COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL
rulează la Luceafărul (orei* 
8.3Q; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 21), Completare : 
Simfonie în alb.

MONEDA ANTICĂ.
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30), Gloria 
(orele 9; 11; 13,15; 15,15; 18;
21.15) , Completare : Stuf, Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21,15), Completare : Vi
zita conducătorilor de partid și 
de stat tn regiunea Oltenia.

CELE DOUĂ ORFELINE.
rulează la București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Com
pletare : Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Argeș ; Feroviar (orele 9; 12; 
15; 18; 21), Melodia (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
Completare : Partidului slavă I 

M11NE, MEXICUL I
rulează la Festival. Completa
re : Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Oltenia (orele 8,30; 11; 13,3Qi 
16; 18,30; 21), Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,3Q; 18,45; 21). 
Completare : Orizont științific 
nr. 3

TOM JONES
rulează la Lumina (orele -8,451 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45). 
Completare ; O zi din viata lui 
Tică.

EU S1NT CUBA
rulează la Central (orele 9;
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează Ia Union (orele 10, 
14,15 ; 17; ora 20 film docu
mentar).

FANFAN LA TULIPE
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Comple
tare : Stuf. (Program pentru 
copii — dimineața orele 9;
10.15) , Popular (orele 15,30; 
18; 20,45).

INSULELE FERMECATE
rulează la Timpuri Noi (orei*
9—21 în continuare). 

DRAGOSTEA ȘI MODA
rulează la Giulești (orele 11; 
14,15; 16; 18; 20).

GENTLEMANUL DIN COCODY 
rulează la înfrățirea (orele 14i 
16; 18,15; 20,30), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,45)), Completare ; 
Lumea însetată.

LA PORȚILE PĂM1NTULU1 — d. 
nemascop —

rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18,15; 20,45). Completa 
re : Un bloc neobișnuit.

SERBĂRILE GALANTE
rulează la Dacia (orele 9,45;
14.45) , continuare (16,45; 19;
21). Completare : Liniorii. Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Completare : Stuf i 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30.), 
Completare ; Lucrările consfă
tuirii lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini.

NOAPTEA 1GUANE1
rulează la Buzeștl (orele 15; 
17,30; 20).

ACȚIUNEA ZIMBRUL — cine
mascop —

rulează la Bucegl (orele 9i 12; 
15; 18; 21), Completare ; Crim- 
ka ; Rahova (orele 15 30; 18;
20.45) .

FIII „MARII URSOAICE* — cine
mascop —

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18,15; 20,45). Completare : Po
veste sentimentală.

FANTOMAS — cinemascop —
rulează la Tomis (orele 9; 11 15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Completare: Simfo
nie în alb.

F1F1 ÎNARIPATUL
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18,45; 20,45,) duminică la ora 
10. Completare : Lucrările con
sfătuirii lucrătorilor din indus
tria constructoare de mașini. 

ȘAH LA REGE
rulează Ia Vitan (orele 16; 
18,30). Completare : Tractorul 
’66.

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR' — cinemascop —

rulează Ia Miorița (orele 8,30| 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Com
pletare : Crimka ; Pacea (orele 
11; 15,30; 18; 20,45),

/

SÎMBĂTĂ 16 IULIE 196615,55 : Campionatul mondial de fotbal — 1966. Bulgaria— Portugalia. Transmisiune de la Manchester ; 18,00 : Pentru copii și tineretul școlar. Dresură de lei și tigri prezentată de Lidia Jiga. Transmisiune de la Circul de stat. Povestiri pe lut. Filmul „Aventurile lui Bobo“ ; 19,00 : Telejurnalul :19.15 : Rapsozi populari;19,35 : Actualitatea cinematografică ; 19,50 : Desene animate : 20,00 : Tele-enciclopedia ; 21,00 : Melodii din filme; 21,30 : Studioul mic ; 22,00 :Fimul „Sfîntul“ ; 22,50 : Tele- sport; 23,00 : Telejurnalul;23,10 : Buletin meteorologic ;23.15 : închiderea emisiunii.
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Iii Consiliul Economic ?■ Social 

Cuvintarea 

reprezentantului român
GENEVA 15 (Agerpres). — 

La Geneva continuă lucrările 
celei de-a 41-a sesiuni a Con
siliului Economic și social 
(ECOSOC). In cadrul ședințe
lor plenare s-a trecut, după 
încheierea dezbaterilor gene
rale, Ia examinarea rapoarte
lor de activitate ale comisiilor 
economice regionale pentru 
Europa, Africa, America La
tină și Asia.

Din partea delegației ro
mâne a luat cuvîntul, pe mar
ginea acestor rapoarte, Costin 
Murgescu, care a arătat că o 
problemă importantă pentru 
activitatea ECOSOC este crea
rea condițiilor prielnice în 
care comisiile regionale să re
flecte mai bine transformările 
care au loc astăzi în lume, în
deosebi in regiunile în care 
acestea activează, precum și 
sarcinile crescînde și mai com
plexe care revin O.N.U. în do
meniul economic și social. De
legatul român a subliniat ne
cesitatea întăririi activității 
comisiilor regionale pentru 
promovarea industrializării, a 
comerțului interregional, ca 
parte componentă a dezvoltă
rii comerțului pe plan mon
dial, a cooperării științifice și 
tehnice. Afirmînd că este „de 
neconceput ca vre-o problemă 
care preocupă ECOSOC să ră- 
mînă în afara preocupărilor 
comisiilor regionale", repre
zentantul țării noastre a ară
tat că delegația română acor
dă atenție deosebită Comisiei 
Economice pentru Europa care 
reunește țări cu orinduiri so- 
cial-politice diferite, ceea ce 
i-a permis să acumuleze o bo
gată experiență în domeniul 
cooperării internaționale.

După ce s-a referit la o se
rie de inițiative pozitive ale 
acestei comisii, și a subliniat 
tendințele de extindere a coo
perării economice între țările

„Uita 

mare“
In încheierea unei vizite de 

două zile in Republica Domi
nicană, Lincoln Gordon, asis
tentul secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele in- 
ter-americane a acordat un in
terviu corespondenților mai 
multor ziare aflați la Santo 
Domingo. Fiindcă ne aflăm la 
foarte scurtă vreme după eve
nimentele din Argentina unde 
militarii l-au înlăturat pe pre
ședintele Ulia, ziariștii au pus 
următoarea întrebare : „Reac
ția rece a Departamentului de 
stat la evenimentele de la 
Buenos Aires înseamnă oare o 
dezavuare de principiu a lovi
turilor militare?" Cu „tresări
rea omului care nu vrea să 
lie suspectat de ceva neplăcut" 
(expresia este a unuia din zia 
rele care au solicitat interviul), 
asistentul lui Dean Rusk s-a 
grăbit să declare : „Dictaturile militare sînt, în multe cazuri, indispensabile vieții politice Sud-americane. Ele stimulează stabilirea unor regimuri constituționale".

Dictatura jantelor ca stimu
lent al regimurilor constituțio
nale ! Formula frizează anec
dota. în fond însă e vorba mai 
degrabă de cinism decît de 
stupiditate.

Am ținut să relevăm decla
rația lui Lincoln Gordon nu 
pentru amestecul de ridicol și 
cinic, ci pentru că ea are o e- 
videntă semnificație. De cîte- 
va luni. Departamentul de stat, 
alarmat de creșterea opoziției 
Iatino-americane față de a- 
mestecul în treburile interne 
ale țărilor de la sud de Rio- 
Grande, încearcă o „operație" 
de afișare a „bunelor intenții". 
La secretariatul pentru proble
mele inter-americane a fost 
efectuată o mare schimbare de 
personal. Thomas Mann, Jack 
Vauglm. W. Tapley Bennet, 
toți implicați în „afacerea do
minicană" au fost inlocuiți. 
Atunci cind Lincoln Gordon 
i-a succedat lui Jack Vaughn 
(fost boxer) presa nord-ameri- 
cană a căutat să sugereze că 
„un vint nou va sufla în rela
țiile inter-americane" și că 
..stilul box va fi înlocuit cu 
stilul civilizație" (după expre
sia ușor ironică a ziarului 
NEW YORK HERALD TRI
BUNE).

Declarația lui Gordon, de
monstrează că „stilul box", 
adică tendința de promovare a 
vechii politici de sprijinire a 
celor mai reacționare cercuri 
de pe continentul sud-ameri- 
can, de amestec în treburile 
interne ale statelor latino-a- 
mericane răniîne nealterat. 
Persoanele s-au schimbat, dar 
concepțiile la Washington au 
rămas aceleași. Așa cum, 
în esență, a rămas nes
chimbată. de pe îndepărtatele 
vremuri ale lui Theodore 
Roosevelt, politica ..marii 
bite".

E. R. 

europene, delegatul român a 
prezentat poziția consecventă 
a țării noastre în problemele 
cooperării dintre toate țările 
Europei pe baza principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reci
proc. EI a menționat impor
tanța rezoluției adoptate de 
Adunarea Generală a O.N.U. 
anul trecut, privind „acțiunile 
pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state 
europene aparținind unor sis
teme social-politice diferite". 
Precizînd că atunci cind se 
discută problemele cooperării 
intereuropene nu se poate face 
abstracție de obstacolele care 
mai există încă, delegatul ro
mân a atras atenția Consiliu
lui asupra importanței preo
cupărilor constructive cuprin
se în Declarația cu privire la 
întărirea păcii și securității in 
Europa, semnată recent la 
Consfătuirea de la București 
a Consiliului Politic Consul
tativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Sosirea delegației 
sindicale române la SofiaDelegația sindicatelor din țara noastră, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România a sosit vineri la Sofia la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Bulgaria. La aeroport, delegația a fost întîmpinată de Stoian Ghiurov, președintele C.C.S. din R. P. Bulgaria și de alte persoane oficiale. A fost de față, de asemenea, loan Beldean, ambasadorul României la Sofia.însoțită de Stoian Ghiurov. delegația a vizitat Combinatul Kremikovțî din apropierea Sofiei, unde a fost întîmpinată de Krîstiu Boșkov, președintele Sindicatului muncitorilor din industria metalurgică și minieră.

„Libertate pentru Rhodesia"

Grave tulburări rasiale 

la Chicago
Pentru a treia zi consecutiv, 

orașul Chicago a cunoscut joi 
grave tulburări rasiale, care 
au căpătat aspectul unei ade
vărate revolte a populației de 
culoare. Timp de cîteva ore, 
peste 900 de polițiști au dus 
lupte de stradă cu o mulți
me de 5 000 de negri care au 
manifestat în semn de protest 
împotriva discriminărilor la 
care este supusă populația 
de culoare. După cum trans
mit agențiile occidentale de 
presă, negrii urcați pe aco
perișurile caselor și la feres
tre au aruncat in polițiști cu 
pietre, lemne și tot ceea ce 
aveau la îndemînă, în timp ce 
aceștia au deschis focul asu
pra manifestanților. Mașini 
ale poliției, ca și automobile 
particulare, au fost incendiate 
de demonstranți. Ciocnirile 
au căpătat aspecte atît de 
grave îneît joi seara in cartie
rul populației de culoare din 
Chicago au fost trimise ma
șini blindate și unități ale 
poliției înarmate cu grenade 
cu gaze lacrimogene.

In cursul incidentelor, un 
număr de aproximativ 50 de 
persoane au fost rănite și

Oaspeți români 

in Marea Britanie

Angelo Miculescu, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii care se 
află în Marea Britanie la invi
tația guvernului britanic, îm
preună cu Vasile Pungan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, au fost 
primiți de Fred Peart, minis
trul agriculturii, pisciculturii 
și alimentației al Marii Bri
tanii.

Lordul Walston, subsecretar 
de stat la Ministerul de Ex
terne, a oferit o recepție în 
cinstea oaspeților.

Vasile Pungan, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Marea Britanie, a 
oferit, de asemenea, o recepție 
la care au participat John 
Mackie, secretar parlamentar 
la Ministerul Agriculturii, pis
ciculturii și alimentației, lor
dul Walston, lideri ai Uniunii 
Naționale a fermierilor din 
Anglia, membri ai parlamen
tului, reprezentanți ai mini
sterelor afacerilor externe, 
comerțului, agriculturii, ai 
Comitetului parlamentar pen
tru comerțul Est-Vesl, ai Ca
merei de Comerț din Londra, 
ai Comitetului britanic pentru 
exportul de produse agricole, 
ai unor mari ferme precum și 
ai unor firme producătoare de 
mașini agricole, ziariști.

Tovarășul Constantin Dragan, după ce a înfățișat preocupările partidului și guvernului nostru în domeniul industrializării socialiste, a vorbit despre activitatea sindicatelor din România în mobilizarea maselor de oameni ai muncii Ia înfăptuirea prevederilor Directivelor celui de al IX-lea Congres al P.C.R.In cursul după-amiezii, delegația sindicatelor din România a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.în aceeași zi, a avut loc o întîlnire cu conducătorii Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Bulgaria, în cadrul căreia s-a făcut un schimb de păreri referitor la experiența și preocupările actuale ale sindicatelor din cele două țări.

peste 50 au fost arestate. O 
negresă de 14 ani a fost ucisă 
cu un glonte de revolver. 
Primarul orașului, Richard 
Dailey, a declarat că nu va 
ezita să ceară intervenția 
gărzilor naționale dacă poliția 
nu va reuși să „restabilească 
ordinea".

Incidentele din Chicago, 
care urmează ciocnirilor ce au 
avut loc anul trecut la Los 
Angeles și tulburărilor din 
cartierele locuite de negri din 
New York și alte orașe ame
ricane, sînt interpretate ca un 
semn al nemulțumirii crescîn- 
de a populației de culoare a- 
mericane față de lipsa drep
turilor cetățenești și a stării 
de înapoiere în care este men
ținută. Numeroase ziare din 
S.U.A. au subliniat că, atît in 
nord cît și în sud, negrii con
tinuă să constituie obiectul 
discriminărilor in obținerea 
de slujbe, locuințe și in școli. 
Din numărul total al șome
rilor, cel mai mare procent 
se înregistrează în rîndurile 
populației de culoare, iar mă
surile anunțate de autorități 
s-au dovedit ineficiente.

Delegația 

de activiști 

ai P. C. H. s-a 

întors la Pekin

PEKIN 16. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite ; După o vizită prin R. P. Chineză, delegația de activiști a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R., prim-secretar a! Comitetului orășenesc București, al P.C.R., s-a înapoiat vineri după-amiază la Pekin.în cursul călătoriei prin țară, membrii delegației au vizitat la Șanhai și Hanciou întreprinderi industriale, instituții de artă și cultură.

ANGLIA. Demonstrație în 
Trafalgar Squar împotriva 
regimului ilegal al lui 

Smith

PE
SCURT

Uniunea națională . a studenților 
din Republica Sud-Africană a ales 
în funcția de președinte1 al -organi
zației pe studenta Margaret Mar
shall. După cum se știe, în virtu
tea legii pentru „combaterea acti
vității comuniste’', ministrul justi
ției al R.S.A. i-a interzis lui Ian 
Robertson să desfășoare orice acti
vitate politică, fixîndu-i domiciliu 
forțat pentru o perioadă de 5 ani. 
Jan Robertson a îndeplinit pină 
în ultima vreme funcția . de pre
ședinte al Uniunii naționale a stu
denților din Republica Sud-Afri- 
cană.

Un marinar din Raguxa.în.vîrstă 
de 50 de ani, Natale Zisa, a murit 
de infarct în timp ce * urmărea ia 
televizor desfășurarea meciului 
Itcilia-Chile. La o fază palpitantă 
la poarta italiană, cind se părea 
că chilienii vor egala, fe/espec/a-

I

K. I». VIETNAM. Una din 
bateriile ce s-au distins în 
timpul apărării spațiului ae
rian al Hanoiului împotri
va atacului aviației ame

ricane

Planurile PentagonuluiDiscursurile politice se țin 
lanț la Washington. Principa
lii conducători ai Administra
ției expun zilnic cunoscutele 
teze ale politicii americane 
agresive în problema Vietna
mului.

Evoluția evenimentelor do
vedește tot mai mult că ac
tualmente, vioara întîia la 
Washington aparține cercu
rilor militare extremiste din 
Statele Unite. Pentagonul știe 
cu mult înaintea Casei Albe 
despre diferitele planuri ce 
urmează să fie puse în apli
care. McNamara are o liber
tate de acțiune neobișnuită 
pentru poziția și influența pe 
care hotăririle sale le pot avea 
pe planul ansamblului politicii 
externe a Statelor Unite. Ast
fel, ultimele declarații făcute 
de el, ca și știri transmise de 
diverși corespondenți cu refe
riri la „surse din Pentagon", 
subliniază tendința <le perma
nentizare a bombardamentelor 
asupra R.D. Vietnam, inclusiv 
asupra zonei Hanoi, Haifong. 
Actualmente la Washington 
sint examinate noi planuri 
criminale de acțiuni împotriva 
poporului Vietnamez.

Este evident din fiece de
clarație și acțiune americană 
că Statele Unite scontează ca 
de pe urma noilor lor acțiuni 
agresive să intimideze poporul 
Vietnamului.

In același timp, se relevă că 
Washingtonul caută cu tot mai 
multă febrilitate „sprijin po
litic". El îl poate obține în 
aceste momente, în exclusivi
tate din partea conducătorilor 
acelor state care au subscris în 
întregime la politica agresivă 
în Vietnam. Declarațiile făcute 
în Parlamentul britanic n-au 
provocat satisfacții la Wa
shington, după cum disocierea 
Londrei de bombardarea Ha-

Caniculă ucigătoare
Valul neobișnuit de căl

dură care bintuie de cîteva 
zile asupra regiunilor cen
trale și de est al State
lor Unite a provocat un 
număr neobișnuit de victi
me. După cum relatează 
agenția Reuter, autoritățile 
orașului New York au a- 
nunțat că, în ultimele două 
săptămîni, din cauza căl
durii au încetat din viață 
peste 1000 de persoane. 
Majoritatea deceselor au 
fost înregistrate în rîndu
rile persoanelor vîrstnice 
care au suferit atacuri car
diace, deficiențe circulato
rii și alte boli.

In orașul St. Louis tem-

tom! cuprins de emoție a căzut 
de pe scaun, decedind în cîteva 
clipe.

Vineri a luat sfirșit vizita ofi
cială pe care ministrul de externe 
al R.A.U., Mahmud Riad a făcut-o 
în Irak. în timpul celor cinci zile 
ale vizitei, ministrul egiptean, în
soțit de reprezentantul personal al 
președintelui Nasser, Sabry El-

Dacă, turistul străin este poliglot, se descurcă ușor: „Patlez- 
vous franțais ?“ „Do .you spick english „Sprechen Sie De
utsch ?" „Habla espanol și așa mai departe, pînă ce o- 
mul din fața iui dă semne de înțelegere. După aceea toiul merge 
strună, poate obține orice informație dorește. Dar dacă pere
grinul nu cunoaște decît limba sa maternă? Ei, atunci e mai 
greu. De multe ori n-are altceva de făcut de cit să ofteze sau 
să se înțeleagă prin semne, ca Robinson Crusoe. Pentru a-i 
veni in ajutor turistului nepoliglot. Oficiul de turism din Pa
ris.a făcut apel la toți locuitorii capitalei, cunoscători ai unei 
sau a mai multor limbi străine, să dea, în mod benevol, în
drumări turiștilor care nu știu franțuzește. Voluntarii care 
s-au prezentat in număr destul de mare, poartă pe piept in
signa cu steagul țării a cărei limbă o cunosc. In fotografie : 
studentă din Paris purtătoare a trei insigne de translator 

voluntar

La mitingul prieteniei sovieto-indiene

Cuvîntârile rostite de 1
Implicațiile
unui reiin

Kosighin și Indira Gandhi
continuare, vorbitorul a arătat 
că guvernul american dorește 
imposibilul — să înfrîngă re
zistența poporului vietnamez, 
iar pentru acest țel irealizabil 
este in stare de orice, condam
nând astfel S.U.A. la izolare 
internațională.

Cu privire la recenta consfă
tuire de la București, A. Ko
sighin a declarat că într-o at
mosferă tovărășească statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia reprezentate la con
sfătuire au discutat măsurile 
pe care trebuie să le ia. în 
urma discuțiilor, a fost elabo
rată și dată publicității De
clarația cu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam. în ea 
și-a găsit expresie hotărîrea 
unanimă și intenția colectivă 
a celor 7 state socialiste de a 
acorda R. D. Vietnam un aju
tor și sprijin creștină pentru 
respingerea cu succes a agre
siunii americane. Șeful guver
nului sovietic a arătat că la 
această consfătuire de la Bucu
rești statele participante au 
declarat că sînt gata ca, la ce
rerea guvernului R. D. Viet
nam, să ofere voluntarilor lor 
posibilitatea de a pleca în 
Vietnam.

Alexei Kosighin a subliniat, 
de asemenea, că problema răz
boiului și a păcii depinde în 
mare măsură de situația de pe 
continentul european și că De
clarația adoptată la București 
constituie „un program amplu 
și realist de întărire a păcii și 
securității în Europa".

„Statele care au semnat de
clarația sînt unanime în apre
cierea că a sosit timpul să fie 
convocată o conferință euro
peană, unde să fie dezbătute 
împreună măsurile ce trebuie 
să fie luate pentru transfor
marea Europei într-un conti
nent al unei păci trainice și 
sigure. Ne exprimăm speranța 
— a spus el — că propunerile 
țărilor socialiste vor găsi înțe
legere și sprijin din partea tu
turor statelor interesate, nu în 
vorbe, ci în fapte — în crearea 
rinei asemenea Europe".

In cadrul mitingului priete
niei sovieto-indiene, care a 
avut loc la Moscova cu pri
lejul vizitei primului ministru 
al Indiei, Indica Gandhi, 
Alexei Kosighin președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., referindu-se la situa
ția internațională, a spus că 
„problema războiului și a pă
cii se ridică în prezent cu o 
deosebită acuitate în fața ome
nirii. Aceasta se explică in 
primul rînd prin faptul că in
tervenția S.U.A. în Vietnamul 
de sud, atacurile lor împotriva R. D. Vietnam determină o 
simțitoare înrăutățire a situa
ției internaționale, creează un 
pericol pentru pace nu numai 
în Asia de sud-est, ci și din 
întreaga lume. Ceea ce se în
tâmplă pe teritoriul vietnamez 
contravine oricărei norme a 
dreptului internațional, este 
incompatibil cu orice cod al 
moralei internaționale. Aceste 
acțiuni își au o denumire a 
lor : vandalism și barbarie de I proporții internaționale". Jn

nolului și Haifongului au în
semnat un prim gest „neobiș
nuit" (după cum scria WASHINGTON POST) în rela
țiile anglo-americane. Actual
mente în capitala Statelor 
Unite se află primul ministru 
al Australiei, Hoit. Vizita pro
voacă mai multă plăcere și se 
înscrie în ceea ce putem numi 
.„necesitățile" Casei Albe. Aus
tralia susține total politica 
americană în Vietnam. Ea face 
parte dintre „membrii activi" 
ai S.E.A.T.O., și are un con
tingent militar care luptă în 
Vietnam împotriva forțelor 
patriotice. Primul ministru al 
Australiei, oprindu-se la Lon
dra l-a criticat pe Wilson pen
tru faptul că „pentru prima 
oară în istorie" soldații englezi 
nu luptă alături de soldații 
australieni — indicație nedisi
mulată făcută Angliei de a tri
mite trupe în Vietnam. De 
aceea publicitatea care se face 
actualei vizite în cercurile ofi
ciale americane este foarte 
zgomotoasă. Statele Unite 
caută să dea dovadă că politica 
lor n-ar fi chiar atit de izolată.

Toate acestea însă sint des
tinate „consumului propagan
distic" curent. Politica agre
sivă americană în Vietnam 
continuă șă provoace un uriaș 
și mereu crescină val de 
proteste și ostilitate în întrea
ga lume, unde se condamnă 
deschis încercările de extin
dere a războiului împotriva 
poporului vietnamez. Iar în 
interiorul S.U.A., — așa cum 
remarcă mulți observatori de 
prestigiu — fiecare pas care 
marchează extinderea agresiu
nii adîncește prăpastia care se 
creează între cercurile largi ale 
opiniei publice americane și 
politica oficială.

P. NICOARĂ

peratura a atins miercuri 
41,1 grade la umbră, la 
fel ca și în regiunea del
tei fluviului Mississippi. 
La Springfield (Illinois) 
două persoane au murit și 
73 au trebuit să fie inter
nate în spitale. în comita
tul Clair au decedat 20 de 
persoane, iar în comitatul 
Madison șapte persoane. 
Autoritățile au anunțat că 
în ultimele șase zile, din 
cauza temperaturii extrem 
de ridicate, în regiunile 
din centrul S.U.A., au mu
rit 120 de persoane. Acea
stă regiune a fost descrisă 
de agenția U.P.I. ca fiind 
„un adevărat infern".

Khali, a avut mai multe întreve
deri cu oficialitățile irakiene, și 
îndeosebi cu președintele Abdel 
Rahman Aref. Obiectul discuțiilor, 
menționează corespondenții de 
presă, l-a constituit examinarea 
situației politice în țările lum.i 
arabe, precum și evoluția rela
țiilor dintre ele. în legătură cu 
aceasta ministrul de externe egip
tean a declarat că în curînd ur
mează să aibă loc o reuniune la 
nivel înalt între Irak și R.A.U.

Mesajul fostului premier 

grec Papandreu

în legătură cu împlinirea unui an de cînd liderul Uniunii de centru, Papandreu, a fost demis din funcția de șef al guvernului, partidul Uniunea de centru, a organizat între suburbia ateniană Kifi- sia și reședința lui Papandreu din Kastri un marș al simpa- tizanților acestui partid.Fostul premier a dat publicității un mesaj în care subliniază că partidul său nu acceptă nici un fel de compromis și cere organizarea imediată a unor alegeri libere de către un guvern de servici, care să se bucure de încrederea tuturor partidelor. Totodată. Papandreu relevă în mesajul său că partidul Uniunea de centru, deși acceptă sistemul electoral în vigoare, va vota pentru sistemul reprezentării proporționale, în cazul în care această problemă va fi ridicată în parlament.

Dcpj răsturnarea juntei de tri
umviri militari, la sfirșitul lunii 
martie, puterea supremă a revenit 
interimar lui Clemente Yerovi In- 
daburo. Depunînd jurămîntul, pre
ședintele provizoriu a declarat că 
intenționează „să dețină puterea 
pe o perioadă de timp cit mai 
scurtă și să readucă țara la o 
viața constituțională normală".

în declarația sa, dată recent pu
blicității, Indaburo își reafirmă ho- 
tărirea anterioară de a-și transmite 
autoritatea și prerogativele Adună
rii Constituante pe data de 3 no
iembrie. Totodată, el a precizat că 
refuză să preia din nou funcția de 
președinte interimar, indiferent de 
hotărîrea pe care o va Jua Adu
narea. j

In istoria sa, Ecuadorul a trecut 
prin perioade de instabilitate poli
tică destul de marcante : în 136 
de ani de independență, țara a cu
noscut nu mai puțin de 16 consti
tuții. Mai mult, dintre toți președin
ții aleși, unul singur a reușit să-și 
ducă mandatul pînă la capăt.

Actuala situație internă a Ecua
dorului este caracterizată prin mari 
dificultăți de ordin politic și eco
nomic. Indaburo a căutat să creeze 
impresia că dorește să dea satis
facție tuturor, în timp ce preocu
parea lui de căpetenie e favoriza
rea unei coaliții conservatoare. 
Deși la începutul Interimatului cl 
a inițiat o serie de măsuri demo
cratice — eliberarea deținutilor 
politici, restabilirea dreptului de 
grevă și a autonomiei universitare 
statutul discriminatoriu față de 
grupările politice de stînga a ră
mas pe deplin în vigoare. Intelec
tualii demiși de fostul triumvirat 
militar n-au fost repuși în drepturi, 
reforma agrară a fost amînată în 
fapt sine die, rezervele de devize 
au continuat să scadă, iar defici
tul balanței de plăți externe spo
rește neîntrerupt.

Alegerile generale, a căror imi
nență nu lăsa Ia început nici o 
umbră de îndoială, au fost amî- 
nate pentru anul următor, deși luna 
iulie a anului curent fusese de
semnată drept ultim termen. Abia 
în ședințele din noiembrie 1966 
actuala Adunare va lua în discuție 
problema alegerilor generale. Re
fuzul lui Indaburo de a accepta 
prelungirea mandatului său tran
zitoriu, accentuează și mal mult 
dificultățile politice.

Profitînd de actualul climat In
tern, cu marcante semne de criză, 
în Ecuador s-a reîntors Jose Maria 
Velasco Ibarra, fost președinte al 
țării, răsturnat în 1961. ele cărui 
vederi accentuat antidemocratice 
sînt notorii.

Hotărîrea președintelui interimar 
al Ecuadorului lasă acum deschisă 
atît problema succesiunii pînă la 
întrunirea Adunării Constituante, 
cît și rezolvarea crizei economice 
și politice interne.

VIORICA TĂNĂSESCU I
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Pe de altă parte, 31 de reprezentanți de frunte ai intelectualității din Grecia au a- dresat regelui Constantin o scrisoare deschisă în care își exprimă neliniștea pricinuită de situația politică actuală din țară. în scrisoare se arată că numai prin organizarea imediată a alegerilor se va putea ieși din impasul politic actual.Ideea organizării alegerilor este reluată și de președintele Comitetului Executiv al partidului Uniunea democratică de stînga (E.D.A.), Pasalidis, într-o declarație dată publicității. El subliniază că în prezent se impune izolarea acelor forțe care subminează democrația. Grecia poate ieși din impasul politic actual numai prin organizarea unor alegeri libere, în condiții de deplină egalitate a tuturor partidelor în fața urnelor, afirmă Pasalidis.
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