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Obiectivele planului pe 1966

CANTITÄJI

DE ENERGIE
ELECTRICĂ

Luduș și Fîntînele au devenit lo
calități bine cunoscute în întreaga 
țară pentru miliardele de kilowați- 
oră pe care-i furnizează anual ter
mocentralele de aici. Zilele trecute, 
întrunite într-o ședință de lucru, 
cadrele de conducere din întreprin
derile energetice ale regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară au dezbă
tut cifrele de plan ce le revin pe 
anul 1966. în legătură cu proble
mele discutate, corespondentul nos
tru regional, Deaki Lorand, a avut 
o convorbire cu tovarășul ing. loan 
Nicoleanu, adjunct al comisiei eco
nomice a comitetului regional de 
partid.

Cum apreciați rezultatele do- 
bindite pînă în prezent de colec
tivele unităților energetice din 
regiune ?
Bilanțul pe opt luni este pozitiv. 

Planul producției globale a fost 
realizat în proporție de 100,8 ia 
sută, iar cel al producției marfă în 
proporție de 102 la sută. Economiile 
suplimentare la prețul de cost în
sumează peste 3 000 000 lei. Meri
toriu în această privință este bi
lanțul colectivului termocentralei 
Luduș ; 2 378 000 lei economii
peste plan, față de angajamen
tul anual de 2 000 000 lei. La 
obținerea acestor rezultate a con
tribuit și faptul că organiza
țiile de partid au sprijinit condu
cerile tehnico-administrative să 
concentreze eforturile colectivelor 
respective spre identificarea și pu
nerea în valoare a unor importan
te rezerve interne.

I
Ce părere aveți despre per
spectivele deschise de cifrele de 
plan pe anul 1966 ?

Documentele Congresului al IX- 
lea al partidului subliniază că ener
getica are un rol esențial în pro
movarea tehnicii avansate, consti
tuie o bază pentru extinderea me
canizării și automatizării produc
ției, dezvoltarea electronicii, radio- 
tehnicii, a tuturor mijloacelor me
nite să asigure ridicarea nivelului 
tehnic al producției, creșterea pro
ductivității muncii și îmbunătăți
rea condițiilor de lucru. Iată de ce 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din regiunea noastră, care lucrea
ză în această ramură, în frunte cu

O nouă și impunătoare construcție pe șantierul termocentralei Fintinele: 
cazanul de aburi, înalt de aproape 70 de metri

comuniștii, sînt conyinși de răs
punderea ce le revihe pentru în
făptuirea exemplară a planului pe 
1966.

în anul viitor, producția de ener
gie electrică a regiunii va crește — 
potrivit prevederilor planului — cu 
27 la sută față de anul 1965. Pen
tru realizarea acestui spor însem
nat de producție este de o mare 
importanță darea în exploatare la 
termenele planificate a celor două 
grupuri electrogene : de la cen
trala termoelectrică Luduș (grupul 
de 200 MW) și centrala termoelec
trică Fîntînele (grupul de 
MW).

De 
conizate 
nite să 
menelor 
drele de 
derile din ramura energeticii, par
ticipante la dezbatere, și-au expri
mat în cuvîntul lor hotărîrea de a 
întreprinde în continuare măsuri 
eficiente menite să ridice nivelul 
tehnic în exploatarea instalațiilor 
energetice, să asigure condițiile 
pentru punerea în funcțiune a o- 
biectivelor în construcție și pregă
tirea cadrelor calificate pentru 
noile capacități de producție. Din 
discuții s-a desprins necesitatea 
respectării cu strictețe a graficului 
anual de reparare a utilajelor ener
getice, problemă care a fost pusă 
și în atenția forului tutelar.

Reducerea consumului specific de 
combustibil, a consumului propriu 
de energie electrică și a pierderilor 
în rețele, ridicarea sistematică a 
nivelului activității economice, în
treținerea corespunzătoare a agre
gatelor și a aparatajului constituie 
probleme asupra cărora trebuie 
să-și îndrepte eforturile colectivele 
de oanieni ai muncii și organiza
țiile de partid din unitățile res
pective, în vederea îndeplinirii 
depășirii planului pe 1966.
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pre- 
me- 
ter- 
Ca-

Au început

acum au și fost 
o serie de măsuri 
asigure scurtarea 

prevăzute în plan, 
conducere din întreprin-
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și

însămlnfările de toamnă
Muncile agricole de 

toamnă sînt în plină 
desfășurare pe întreg 
cuprinsul țării. Lucră
torii din gospodăriile 
de stat, stațiunile de 
mașini și tractoare și 

'**>janii cooperatori re- 
\ Utează culturile de 
toamnă și continuă tot 
mai intens pregătirea 
și fertilizarea terenu
rilor pentru a pune 
baze temeinice pro
ducției agricole a anu
lui viitor. De cîteva 
zile au început și în- 
sămînțările de toam
nă. Se seamănă seca
ra, orzul, borceagul. 
iar în regiunile din 
nordul țării — și griul 
de toamnă.

Pînă în prezent, floa- 
rea-soarelui a fost re
coltată de pe 30 la sută 
din suprafața cultiva
tă. sfecla de zahăr de 
pe 15 la sută, iar faso
lea de pe 65 la sută. Au 
început recoltarea car
tofilor de toamnă și 
culesul porumbului. 
Culturile de toamnă 
au fost strînse de pe

suprafețe mai mari în 
regiunile sudice.

Recoltarea se face, 
în primul rînd, pe te
renurile destinate în- 
sămînțărilor de toam
nă pentru 
începe de 
crările de 
fertilizare 
rilor. Au 
pînă în prezent peste 
1 800 000 ' 
tre care 
jumătate 
lizate cu 
chimice 
Se continuă acum lu
crările de întreținere 
a arăturilor — efec
tuate pe suprafețe mai 
mari în gospodăriile 
de stat din regiunile 
Brașov. Argeș, Hune
doara, București și 
Banat și în cooperati
vele agricole din re
giunile București, Do- 
brogea, Galați și Ba
nat.

Pentru însămînțări
le din toamna aceasta 
s-a condiționat peste 
90 la sută din sămînță 
necesară și continuă

a se putea 
îndată lu- 

pregătire și 
a terenu- 
fost arate

hectare, din- 
mai bine de 
au fost ferti- 
îngrășăminte 
și naturale.

controlul în laboratoa
re, precum și schim
bul celei necorespun
zătoare cu sămînță va
loroasă. Se desfășoară 
tot mai intens și cele
lalte lucrări agricole 
ce se fac în această 
perioadă — recoltarea 
și treieratul trifolie- 
nelor de sămînță, în- 
silozarea de nutrețuri, 
recoltarea legumelor și 
fructelor, pregătirile 
pentru culesul și vini- 
ficarea strugurilor.

Deoarece săptămîna 
viitoare însămînțările 
de toamnă vor începe 
în întreaga țară, acti
vitatea consiliilor a- 
gricole, a specialiștilor, 
a tuturor lucrătorilor 
din agricultură este 
îndreptată în prezent 
spre intensificarea lu
crărilor de pregătirea 
terenurilor, schimbul 
și tratarea semințelor, 
recoltarea culturilor 
de toamnă îndată -ce 
au ajuns la maturitate 
și efectuarea arături
lor de însămînțare.

(Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la vizita in Uniunea Republicilor Sovietice

Socialiste a delegației de partid și guvernamentale
a Republicii Socialiste România

PartiduluiLa Invitația Comitetului Central al
Comunist al Uniunii Sovietice și a Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, între 3 și 11 septembrie 1965, delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceau
șescu, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a făcut o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică.

In timpul șederii în Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, membrii delegației române au 
vizitat, în afară de capitala Uniunii Sovietice — 

^Moscova — orașele Volgograd și Leningrad. Ei 
au vizitat întreprinderi industriale, monumente 
cultural-istorice, s-au întîlnit cu conducători ai 
organelor de partid și de stat din Moscova, din 
regiunile Volgograd și Leningrad, cu oameni ai 
muncii, luînd cunoștință și cu acest prilej de 
viața și realizările poporului sovietic.

Oaspeților români li s-a făcut pretutindeni o 
primire călduroasă și cordială, care reflectă sen
timentele de prietenie ale poporului sovietic față 
de poporul frate român. Delegația și-a exprimat 
mulțumirea sinceră pentru ospitalitatea priete
nească și cordialitatea de care s-a bucurat in 
Uniunea Sovietică.

Delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România a avut intilniri și a 
purtat convorbiri cu tovarășii : L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. I. Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și cu alți conducători de par
tid și de stat ai " ~
Socialiste.

La tratativele
parte :

— din partea
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. a! P.C.R., ministru al afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România, Nico
lae Guină, membru al C.C. al P.C.R., ambasado
rul Republicii Socialiste România în U.R.S.S.

— din partea sovietică tovarășii : L. I. Brej-

Uniunii Republicilor

care au avut loc

română tovarășii :

Sovietice

au luat

Nicolae

nev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului C.C. ai P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. V. Podgornîi, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Șe- 
lepin, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., V. N. Novikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., P. F. Lo- 
mako, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., I. K. Jegalin. 
membru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul Uniu
nii Sovietice în Republica Socialistă România. 
)çîn cursul tratativelor, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și cordialitate, a 
avut loc un schimb sincer și util de păreri asu
pra problemelor dezvoltării relațiilor româno- 
sovietice, asupra problemelor actuale ale situa
ției internaționale și mișcării comuniste și mun
citorești mondiale.

I.
Ă Părțile au constatat cu satisfacție că prietenia 
frățească dintre poporul român și poporul so
vietic, relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică se întăresc și se 
dezvoltă cu succes pe baza principiilor marxism- 
leninismului, internaționalismului socialist, co
laborării și întrajutorării tovărășești, în con
dițiile strictei respectări a egalității în drepturi, 
respectării reciproce a independenței și suvera
nității, neamestecului reciproc în treburile in
terne și îmbinării pe această bază a intereselor 
fiecărei țări cu interesele generale ale sistemu
lui socialist mondial.
K Delegațiile s-au informat reciproc asupra des
fășurării construirii socialismului și comunismu
lui în țările lor, asupra celor mai importante 
măsuri ce se înfăptuiesc în Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.
X Delegația de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România subliniază cu deose
bită satisfacție realizările poporului sovietic în 
creșterea forțelor de producție și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a comunismului. în pro
gresul tehnic și dezvoltarea științei și culturii, 
in ridicarea nivelului de trai al oamenilor so
vietici. Forța creatoare și entuziasmul oameni
lor muncii conduși de Partidul Comunist au 
transformat Uniunea Sovietică într-o mare pu
tere industrială. Poporul sovietic, dezvoltînd 
multilateral, cu multă energie, economia națio-

nală, obține succese însemnate în îndeplinirea 
sarcinilor construcției comuniste trasate de cel 
de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Realizările poporului so
vietic reprezintă o contribuție de seamă la întă
rirea sistemului socialist mondial, la triumful 
cauzei socialismului și păcii.

y Partea sovietică și-a exprimat satisfacția pro
fundă față de realizările României socialiste în 
dezvoltarea economiei naționale, științei, culturii, 
în ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Sub 
conducerea Partidului Comunist Român, poporul 
român a obținut victoria definitivă a socialismu
lui. Această victorie istorică este consfințită în 
noua Constituție a Republicii Socialiste România, 
în prezent, poporul român muncește cu succes 
pentru traducerea în viață a hotăririlor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, îndreptate spre desăvîrșirea construcției 
socialiste în toate domeniile activității economi
ce, științifice și culturale. Prin munca și reali
zările sale, poporul român aduce o contribuție 
însemnată la întărirea sistemului socialist mon
dial, la victoria cauzei socialismului și păcii.

Cele două Părți au remarcat că în cursul ulti
milor ani au fost obținute succese însemnate în 
domeniul colaborării economice, comerciale și 
culturale între Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. între 
anii 1981—1965 schimburile de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste au crescut cu peste 
65 la sută în comparație cu perioada precedentă 
de 5 ani. România exportă în Uniunea Sovietică 
produse ale industriei și agriculturii, utilaje și 
instalații petroliere, chimice, nave maritime și 
fluviale. Uniunea Sovietică livrează României 
mașini și utilaje, instalații complete, materii 
prime și acordă asistență tehnică în construirea 
unor întreprinderi și obiective industriale.

Pe baza consultărilor care au avut loc între 
organele de planificare ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste asupra problemelor legate de coordona
rea planurilor de dezvoltare ale celor două țări 
pe anii 1966—1970, s-a semnat un protocol pri
vind colaborarea economică și livrările princi
palelor mărfuri în această perioadă. Acordul cu 
privire la colaborarea economică în următorii 5 
ani va contribui la crearea condițiilor favorabile 
pentru lărgirea acestei colaborări în diverse ra
muri ale economiei naționale, în interesul am
belor țări.

>• în scopul lărgirii și adincirii în continuare a 
legăturilor economice, Părțile au hotărît să cre
eze o Comisie mixtă guvernamentală româno- 
sovietică de colaborare economică.

(Continuare în pag. a III-a)

Reîntoarcerea în patrie a delegației române
de partid

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Mosco
va, delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică. Din 
delegație au făcut parte tovarășii : 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Manea Mă
nescu, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Guină, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Chivu Stoica, Emil Bodna- 
raș, Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Alexandru Drăghici, Gheorghe

Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, de membri 
supleanți ai Comitetului Executiv 
și secretari ai '
membri ai C.C. 
siliului de Stat 
conducători ai 
traie și organizațiilor obștești, ge
nerali, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai 
lor diplomatice acreditați 
blica Socialistă România, 
Ambasadei Uniunii Sovietice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu același avion a sosit de la 
Moscova și ambasadorul Uniunii 
Sovietice în Republica Socialistă 
România, I. K. Jegalin.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
au întîmpinat cu căldură pe mem
brii delegației. Pionieri le-au oferit 
flori.

C.C. al P.C.R., de 
al P.C.R., ai Con- 

și ai guvernului, 
instituțiilor cen-

misiuni- 
în Repu- 
membrii

(Agerpres)
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și guvernamentale
Cuvintarea tovarășului Cuvintarea tovarășului

Dragă
Dragă
Dragi

Leonid Brejnev
tovarășe Ceaușescu, 
tovarășe Maurer, 
prieteni români, tovarăși,

de prietenie a delegației de partid și gu-
Socialiste România în

Nicolae Ceaușescu
Dragă
Dragă
Dragi

tovarășe Brejnev, 
tovarășe Kosîghin, 
tovarăși.

MOSCOVA 11. Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, trans
mite : Sîmbătă dimineață a părăsit 
Moscova delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic a făcut o vizită 
oficială în U.R.S.S.

Pe bulevardele Moscovei, care 
leagă centrul orașului de aeropor
tul Vnukovo, se aflau arborate dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Uniunii Sovietice. 
De-a lungul traseului, mii de lo
cuitori ai Moscovei au venit să con
ducă pe reprezentanții poporului 
român.

Aeroportul Vnukovo era împodo
bit cu drapelele de stat ale celor 
două țări.

La ora 9,30 la aeroport sosește 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Membrii delegației române au 
fost conduși la plecare de tova
rășii L. I. Brejnev, A. N. Kosî
ghin, K. T. Mazurov, A. N. Șelepin, 
P. N. Demicev, I. V. Andropov, 
M. A. Leseciko, P. F. Lomako, 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe, membri ai C. C. al 
P.C.U.S., miniștri și alte persoane 
oficiale.

Pe aeroport se aflau șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Moscova, numeroși muncitori dir. 
capitala sovietică, ziariști.

Erau prezenți membrii Ambasa
dei Republicii Socialiste România 
Ia Moscova.

Garda de onoare aliniată pe 
platoul aerogării prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

însoțit de tovarășul Leonid Brej
nev, trece în revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației ro
mâne își iau rămas bun de la per
soanele oficiale sovietice și de la 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Moscova, care au venit 
să-i conducă.

Locuitorii Moscovei aplaudă 
călduros și scandează lozinci în 
cinstea prieteniei româno-sovietice. 
Un grup de pionieri oferă flori 
membrilor delegației.

Tovarășii L. I. Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu rostesc cuvîn- 
tări de rămas bun.

Membrii delegației române își 
iau apoi un călduros rămas bun de 
la conducătorii Partidului Comu
nist și ai guvernului sovietic.

împreună cu delegația, a ple
cat spre București ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România, I. K. Jegalin.

Vizita 
vernamentale a Republicii 
Uniunea Sovietică a durat ceva mai mult de o săptă- 
mînă.

Astăzi ne-am adunat aici pentru 
oaspeții noștri care pleacă spre patrie 
ura drum bun.

în timpul călătoriei prin Uniunea 
dragi tovarăși, ați vizitat trei orașe-erou : Moscova — 
capitala noastră — Leningradul și Volgogradul, ați 
vizitat o serie de întreprinderi industriale și instituții 
culturale. Acest lucru v-a dat posibilitatea să vedeți 
personal cum trăiește poporul nostru, preocupările 
sale, felul cum muncește pentru țelul măreț — 
construirea comunismului.

Sperăm că numeroasele întîlniri cu oamenii 
tici v-au ajutat să vă dați seama mai bine de 
mentele calde, prietenești, de respectul pe 
nutresc față de poporul român.

în cursul vizitei dv. am avut posibilitatea să 
cu dv. un schimb de păreri în problemele relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și România, în problemele 
actuale ale situației internaționale contemporane și 
mișcării comuniste și muncitorești mondiale.

Noi prețuim mult faptul că aceste convorbiri s-au 
desfășurat într-o atmosferă de sinceritate și cordiali
tate, s-au caracterizat prin spiritul internaționalismu
lui socialist autentic.

Rezultatul concret al convorbirilor va fi dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării frățești între parti
dele și guvernele noastre. între cele două popoare ale 
noastre.

Sîntem profund convinși că aceste rezultate ale vi
zitei vor fi primite cu satisfacție de toți acei cărora 
le este scumpă cauza păcii și socialismului, care luptă 
pentru întărirea unității lagărului socialist, pentru co
eziunea mișcării comuniste internaționale.

Vă rugăm, dragi tovarăși, ca la întoarcerea în pa
trie să transmiteți poporului român frate, comuniști
lor din România salutul nostru cordial și urări de 
noi succese în construcția socialistă.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Să trăiască și să se întărească prietenia și colabo

rarea frățească între Uniunea Sovietică și Republica 
Socialistă România !

La revedere, dragi prieteni. Drum bun !

a conduce 
și pentru

Sovietică

pe care delegația de partid și guvernamentală

pe 
a le

dv.,

sovie- 
senti- 
care-1

facem

Vizita
a Republicii Socialiste. România a făcut-o în Uniunea 
Sovietică ia acum sfîrșit. Plecăm cu amintirea plăcută 
a întîlnirilor avute cu harnicii oameni sovietici, cu 
bogate impresii despre munca avintată și despre reali
zările obținute de popoarele Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, sub conducerea Partidului Comu
nist, în opera de construire a comunismului.

Manifestările de cordialitate frățească cu care am 
fost întîmpinați pretutindeni sînt expresia relațiilor de 
prietenie care leagă popoarele român și sovietic.

în cadrul convorbirilor sincere și utile purtate cu 
conducătorii Partidului Comunist și ai guvernului 
sovietic, în legătură cu un larg cerc de probleme care 
interesează țările și partidele noastre, am căzut de 
acord asupra unor măsuri îndreptate spre intensifi
carea relațiilor dintre cele două țări și popoare.

Sintern convinși că vizita pe care am făcut-o în 
Uniunea Sovietică va contribui la dezvoltarea colabo
rării dintre țările și partidele noastre, la întărirea 
prieteniei româno-sovietice, spre binele ambelor noas
tre popoare, în interesul cauzei socialismului și păcii.

Mulțumim încă o dată oamenilor sovietici pentru 
prietenia și ospitalitatea cu care ne-au înconjurat, 
tuturor tovarășilor care s-au îngrijit ca vizita noastră 
să fie rodnică și plăcută. Exprimăm în mod deosebit 
mulțumiri populației Moscovei pentru primirea și în
soțirea foarte călduroasă la plecare.

Vă adresăm cele mai calde urări de succes în muncă 
pentru înflorirea patriei sovietice, pentru 
societății comuniste.

construirea

Trăiască Partidul
Trăiască prietenia 
La revedere, dragi

Comunist al Uniunii 
româno-sovietică !
tovarăși și prieteni I

Sovietice !

> »

La sosire, pe aeroportul Bâneasa Foto î Agerpre»
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ANCHETA CUM ÎNVEȚI CÎND Al TRECUT
„SCÎNTEII" DE VÎRSTA ȘCOLII?

• 140 OOO de oameni ai muncii - elevi la secțiile serale și fără frecvență 
ale liceelor • Se ține seama de specificul acestor forme de studiu ? • 
se poate aplica dictonul „non multa sed multum 
îmbunătățirea planurilor, programelor, 
• De ce se obțin multe 
pentru diplomă !

// • Propuneri 
manualelor, structurii 

note mici ? • Este greu
anului

cînd înveți

c • • •Și aici 
pentru 
școlar

I 
I
I
I
I
I 
I
I

Peste 140 000 de muncitort, tehnicieni, funcționari urmea
ză în prezent, după orele de lucru, cursurile serale ale 
liceelor sau se pregătesc în cadrul sistemului de studiu fără 
frecvență Statul socialist le creează condiții pentru a-și îm
bogăți cunoștințele și a progresa în specialitatea aleasă. 
In Directivele Congresului al IX-lea al partidului se prevede 
extinderea învățămîntului seral și fără frecvență, mediu și 
superior. în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu 
ale oamenilor muncii, printr-o recentă Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, se desființează Umila de virstă pentru 
toți cei co vor sâ-și completeze studiile In învățămîntul seral 
sau fără frecvență. Potrivit reglementării în vigoare, celor 
care se inscrlu la formele de Învățămînt amintite nu 11 se mai 
cer nici un tel de recomandări șl nu 11 se pune nici o con
diție privind vechimea in muncă, specialitatea sau califica
rea In producție. Ne-am adresat mai multor directori de școli, 
profesori și elevi, solicitîndu-le părerea în legătură cu căile 
concrete pe care se pot realiza mai buna organizare a 
cursurilor, perfecționarea planurilor și programelor, a cola
borării dintre școli și întreprinderi etc.

Discuția pornit de la prevede- 
Hotărîri a Consiliului 
„Sînt cit se poate de 
măsurile care asigură 
al muncii, indiferent

a 
rile recentei 
de Miniștri, 
bine venite 
oricărui om 
de virstă, vechime în serviciu sau . 
calificare, dreptul de a urma cursu
rile serale sau fără frecvență — 
ne-a spus prof. IOAN LATA, di
rector adjunct al Liceului nr. 3 din 
Baia Mare Ele vor duce, desigur, 
la creșterea considerabilă a numă
rului acelora care-și vor desăvîrsi 
pregătirea de cultură generală. In 
ce ne privește pe noi, cadrele di
dactice, extinderea acestor forme 
de învățămînt înseamnă creșterea 
răspunderii pentru 
rare a procesului 
cativ

Aș vrea să aduc 
problemă mult dezbătută și con
troversată . cursurile serale trebuie 
să fie o copie fidelă a celor de zi, 
zau elevilor „seraliștl" li se pot 
preda mai puține cunoștințe decît 
elevilor de la zi ? Fără îndoială, 
există și trebuie să existe deosebiri 
între cursurile de zi și serale. 
Dar mă gîndesc la deosebiri nu at.it 
din punctul de vedere al volumului 
de teme și de capitole, cît al moda
lității de expunere, al varietății de 
exerciții și de probleme, al îmbi
nării noțiunilor teoretice cu cele 
practice". Profesoara PELAGHIA 
BRATOSIN, de la Liceul nr. 3 din 
Craiova, crede că în alcătuirea 
programelor și manualelor, în 
transmiterea cunoștințelor este ne
voie să se tină seama, mai mult 
decît pînă acum, de condițiile spe
cifice în care își desfășoară activi
tatea învățămîntul seral și fără 
frecvență. Și în organizarea a- 
cestor forme de 
valabil dictonul 
multum" Acest deziderat se poate 
realiza manifestîndu-se o grijă 
deosebită pentru sistematizarea ri
guroasă a temelor și capitolelor 
prevăzute la fiecare disciplină de 
studiu, precum și prin renunțarea 
la unele noțiuni descriptive, 
care cursanțil le-au acumulat 
terior, folosirea unor metode 
adecvate de predare pentru 
meni care iau din nou cartea în 
mină după ce au trecut de virstă 
școlii.

în cadrul diferitelor schimburi de 
experiență și consfătuiri, cadrele 
didactice, pedagogii au dezbătut 
problema alcătuirii mai judicioase 
a planurilor și reducerii programe
lor de învățămînt pentru cursurile 
de zi. în scopul prevenirii și evi
tării supraîncărcării elevilor. Este 
o măsură cu atît mai necesară 
pentru învățămîntul seral. Tn 
această privință, profesorii TRAIAN 
PRODEA și ALEXANDRU JIGÄU, 
de la Liceul nr. 2 din Bacău, 
au unele propuneri concrete : 
„La clasa a X-a de la cursurile se
rale, în cadrul orelor de matema
tică predăm, algebră, geometrie în 
spațiu, trigonometrie, astronomie

și geometrie analitică. Lucrăm de 
cinci ani la seral și ne-am convins 
câ elevii asimilează cu mare efort 
un 
noțiuni.
ar 
de I 
clasa

volum atît de 
De aceea, 

fi mai bine 
astronomie să

I a Xl-a, ca 
tria analitică. Tot 

s-ar putea aprofunda stu- 
„structura ato-

amplu de 
socotim că 
ca

se țină in 
Șt .

astfel, la fi-

lecțiile

geome-

buna desfășu- 
instructiv-edu-

în discuție o

învățămînt este 
„non multa sed

pe 
an- 
mal 
oa-

zică, 
dierea capitolului 
mului", în clasa a Xl-a — cuprin
zind noțiuni de cea mai mare im
portanță și actualitate pentru mun
citorul modern — dacă mișcarea 
oscilatorie s-ar preda în clasa a 
IX-a și dacă s-ar face o mai rațio
nală repartizare a orelor afectate 
studiului opticii".

Desigur, ar mai putea fi con
semnate și multe alte sugestii. Dar 
spațiul nu 
de datoria 
mintalul să solicite și să stu
dieze cu mai multă perseverență 
propunerile șl sugestiile profesori
lor cu activitate bogată și rezultate 
bune în pregătirea elevilor, folosin- 
du-le în scopul perfecționării pro
cesului de Invătămînt, al îmbunătă
țirii pregătirii cadrelor. „După pă
rerea mea, în ultimii ani. secțiile 
de învățământ ale sfaturilor popu
lare nu s-au prea interesat de per
fecționarea pregătirii profesionale 
a cadrelor didactice care predau în 
învățămîntul seral — arată pro
fesorul emerit RAFAIN DEZIDE- 
RIU. de la secția serală a liceului 
din Odorhei Ar fi necesar să se 
organizeze discuții, schimburi de 
experiență, să se dezbată mai 
frecvent în revistele de specialitate, 
în „Gazeta învățămîntului", pro
blemele și metodele de lucru spe
cifice învățămîntului seral și fără 
frecvență"

Mai mulți interlocutori S-au re
ferit și la actuala structură a anu
lui de învățămînt. Prof. GHEOR
GHE DIACONU. directorul secției 
serale șî fără frecvență a Li
ceului nr. 1 din Pitești, consideră 
că programul de 3—4 ore zilnice 
este corespunzător, dar propune 
Ministerului învățămîntului să a- 
nalizeze posibilitatea împărțirii a- 
nului școlar în trimestre, ceea ce 
ar permite, (jupă părerea sa, o mai 
operativă și temeinică verificare a 
însușirii cunoștințelor predate prin 
lecții. De asemenea. înaintea fiecă
rei sesiuni de examene la fără 
frecvență, organizate eventual în 
timpul vacanței elevilor de la 
cursurile de zi, consideră necesară 
organizarea unor cursuri de pregă
tire la principalele obiecte de stu
diu.

Dar să aflăm și opiniile elevilor. 
Le-am adresat întrebarea : Ce pă
rere aveți despre modul de desfă
șurare a cursurilor, sesiunilor de 
examen, despre studiul individual? 
Iată cîteva răspunsuri :

PAUL COZMA, electrician, dis
pecer la întreprinderea regională 
de electricitate Suceava, elev în

ne permite. Este
Ministerului Invăță-

se

clasa a Xl-a serală : „Consider că 
programa este astfel întocmită in
cit în orele de clasă șt în special la 
matematică — obiectul care îmi 
place cel mai mult — 
prea puține exerciții 
ajute la înțelegerea 
darea noțiunilor".

VASILE NEGESCU. 
elev în clasa a Xl-a fără frecven
ță : „Nu înțeleg de ce ni se cer la 
fizică, la capitolul despre electrici
tate, de exemplu, atîtea detalii des
pre fulger, trăznet, paratrăsnet etc, 
noțiuni arhicunoscute oamenilor 
maturi. Deseori se insistă asupra 
amănuntelor și la geografie, la 
științele na.tura.le. Dacă s-ar elimi
na amănuntele ar fi loc pentru 
mai multe probleme aplicative".

Aceste păreri, cît și altele ex
primate cu prilejul anchetei noas
tre, converg spre necesita
tea ca. atît în fixarea planului de 
învățămînt cît și în predarea cu
noștințelor. forurile de învățămînt 
și cadrele didactice să tină seama 
In mai maro măsură de volumul 
de cunoștințe pe care-1 poate avea 
un om matur, de preocupările 
acestuia.

Aruncînd o privire în cataloagele 
anilor trecuti se poate observa, din 
păcate, că răspunsurile a numeroși 
cursanți se mențin încă la un ni
vel scăzut. De ce oare ?

Cei în cauză replică aproape 
în unison: ..este greu“. Așa să fie?

„Desigur, nu este ușor să înveți
— remarcă prof. ALEXANDRU 
OBADÄ, directorul Liceului 
„Stefan cel Mare“ din Suceava ;
— dacă dorești însă cu adevă
rat să progresezi, să te per
fecționezi, ai putere să înfrunți 
greutățile. Dar pentru aceia care 
S-au înscris la seral sau fără frec
ventă mat mult din dorința de a 
căpăta o diplomă dec.ît din aceea 
de a-și îmbogăți cunoștințele și 
pregătirea profesională, este și mai 
greu. Pe alocuri, ne mai lovim și 
de mentalitatea înapoiată a unora 
care cred că. de vreme c.e parti
cipă la lecții, nu trebuie să 
mai facă nici un efort de a 
învăța, profesorii fiind datori să 
le dea totul de-a gata. Aces
tora aș vrea să le amintesc 
că niciodată în viată nu reu
șești să realizezi co-ți propui dacă 
Iasf totul numai în seama altora, 
dacă nù te aiuti și singur. Cil pri
vește învățătura, îmbogățirea cu
noștințelor, îndeosebi la cursurile 
fără frecventă — acestea se reali
zează, In primul rînd, prin studiu 
Individual perseverent, sistematic, 
rational. Cred că profesorii tre
buie. mai mult decît pînă acum, să 
sprijine studiul celor de la fără 
frecventă prin consultații".

în aceeași ordine de idei, prof. 
TON POPESCU, de la Liceul nr. 
38 din București, spunea : „Nu 
poate fi uitat însă faptul că 
„serallștli” trebuie să se bucure In 
continuare de sprijinul întreprin
derilor sau instituțiilor unde lu
crează. Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri prevede, între altele, că 
cei ce studiază la secțiile serale 
ale liceelor vor fi programați în 
schimburi de producție care să le 
permită frecventarea regulată a 
cursurilor, că nu vor presta ore 
suplimentare în zilele de curs. 
M-am referit la această prevedere 
pentru a reaminti unor conduceri 
de întreprinderi îndatorirea ce le 
revine de a o respecta întocmai, 
După părerea mea, unii dintre ele
vii noștri au obținut rezultate sub 
cele așteptate tocmai din cauză 
că n-au participat cu regularitate 
la lecții. Or, la seral, ca la orice 
altă formă de învățămînt, absen
țele, îndeosebi repetate, se reper
cutează asupra bagajului de cu
noștințe dobîndit în final".

Ridicarea nivelului 
celor ce muncesc.

profesională 
rezultatelor

se pot face 
care să ne 
și aprofun-

din Pitești.

cultural al 
perfecțio-

Cantități sporite 
de energie 
electrică

Urmare din pag. l-a)

Considerați că lucrările pen
tru extinderea celor două termo
centrale se desfășoară satisfă
cător ?
Așa cum a reieșit din dezbateri, 

un rol hotărîtor în realizarea pla
nului de investiții pe anul 1966 îl 
are constructorul, dé care depinde 
în mare măsură respectarea terme-

nelor de dare în folosință a noilor 
capacități de producție. Mai mulți 
participanți la discuții au subliniat 
necesitatea luării încă de acum a 
unor măsuri care să asigure inten
sificarea lucrărilor de construcții 
și montaj. Mai ales dacă avem în 
vedere că intrarea în funcțiune a 
noilor agregate contribuie la creș
terea siguranței de funcționare a 
sistemului energetic în ansamblu, 
la mărirea rezervei de putere nece
sară în timpul reparațiilor altor gru
puri energetice. Organizațiile de 
partid au îndatorirea de a-și aduce 
o contribuție mai mare la îmbună
tățirea activității pe șantiere, pu- 
nînd sistematic în dezbaterea 
muniștilor problemele-cheie
producției, desfășurînd munca po
litică în strînsă legătură cu sarci
nile curente ale îndeplinirii pla
nului la toți indicatorii. Rezul
tatele obținute pînă în prezent de 
șantierele Trustului de construcții și

co
aie

montaje energetice 
extindere a celor 
nu sînt pe măsura 
La termocentrala Fîntînele sînt ră- 
mîneri în urmă în realizarea lucră
rilor planificate pe acest an. Ne- 
asigurarea la timp a documentației 
tehnice, deschiderea cu întîrziere a 
finanțării unor lucrări, cît și slaba 
organizare a șantierului sînt defi
ciențe care au fost criticate de par- 
ticipanții la recenta ședință. în 
urma unor analize întreprinse de 
comisia economică a comitetului 
regional de partid, conducere? 
trustului și Ministerul Energiei E- 
lectrice au luat în ultima vreme 
unele măsuri pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din ramura 
energeticii care lucrează în între
prinderile din regiunea noastră vor 
adăuga în anul viitor noi succese 
în întrecerea socialistă.

la 
două 

posibilităților.

lucrările de 
centrale

narea 
se ale 
în producție, ale unei atitudini 
înaintate în viața de toate zi
lele, in societate. într-un cuvînt, o 
problemă de interes general, la 
care sînt chemate să contribuie, 
alături de școală, conducerile în
treprinderilor, organizațiile de 
partid și de tineret, sindicatele.

O dezbatere mai largă, organi
zată de Ministerul Învățămîntului, 
va fi în măsură să aducă în lumi
nă și alte mijloace și căi prin in
termediul cărora să se asigure 
dezvoltarea și perfecționarea în
vățămîntului seral și fără frecven
ță, traducerea în viață a impor
tantei sarcini puse de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Anchetă realizată de Florico 01- 
NULESCU și corespondenții regio
nali : loan VLANGA, Gheorghe 
BALTA, Gheorghe CÎRSTEA, Deoky 
LORAND, Nistor ȚUICU.
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Ilustrație de MIHÜ VULCANESCV la poezia „ROD1CA“

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : Fii cuminte, 
Crlstofor ! — ora 19,30. Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. (sala Teatru
lui Mic. str. C. Miile nr. 12): 
Pălăria florentină — oră 20. Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Carnaval la. 
Tănase — ora 20. Teatrul Evre
iesc (grădina din str. Mircea Vodă 
nr. 5) : Idei... pentru o revistă — 
ora 20. Circul de stat": Circus’ vă-" 
rleté — ora 20.

TELEVIZIUNE
8,50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Kețetâ gospo
dinei. 9,30 — Emisiune pentru 
copii. 11,00 — Emisiune pentru 
sate. 16,30 —• Duminica sportivă — 
Finalele campionatelor republi
cane de ciclism pe pistă (trans
misiune de la Velodromul Di
namo). Programul muzical va fi 
susținut de o formație instru
mentală condusă de Sandu Avra- 
movici. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii (I). 10,20 — Aventurile lui
Robin Hood (XXXI) : Isabella. 
20,00 *-> Varietăți : „București — 
Paris — București". în pauză : fil
me de desene animate. 23,00' — 
Jurnalul televiziunii (îi). 23,10 — 
Telesport- în încheiere : Buletin 
meteorologic.

CINEMATOGRAFE

„ZILELE VASILE ALECSANDRI"

Tinerețea poetului
Trei sferturi de veac 

au trecut de cînd în ca
sa de la Mircești, acolo 
unde în amiaza și în a- 
murgui vieții căuta și a- 
fla liniște și putere, ini
ma uneia din cele.. mai 
mari și mai generoase 
personalități ale cultu
rii noastre a încetat să 
mai bată. O sută două
zeci și cinci de ani s-au 
împlinit tot în această 
vată de cînd numele lui 
Vasile Alecsandri a în
ceput să fie cunoscut în 
paginile „Daciei litera
re", revistă care deși a 
avut o viață atit de scur
tă, a devenit nemuritoa
re prin programul ei ce 
a constituit însăși teme
lia dezvoltării literaturii 
noastre.

Deși deceniile au tre
cut și deși de atunci 
„mersul înainte a na
țiunii române* despre 
care vorbea acest pa
triot înflăcărat, a devenit 
o splendidă realitate, 
deși în cultura noastră 
s-au afirmat mari perso
nalități ce s-au impus în 
atenția lumii întregi, nu
mele și opera lui Alec
sandri nu și-au diminuat 
prestigiul. Fapta și scri
sul său nu aparțin nu
mai unui trecut îndepăr
tat, nu prezintă numai 
un interes documentar, 
ci fac parte din însăși 
zestrea noastră spiritua
lă, sînt un ierment mereu 
viu și o pildă asupra 
căreia totdeauna vom 
zăbovi.

Alecsandri a rămas 
peste decenii „vecinie 
tînăr și ferice", așa cum 
l-a văzut Eminescu, pen
tru că infma sa nu a o- 
bosit niciodată și mereu 
s-a însuflețit de marile 
chemări aie unei epoci 
frămîntate. Ceea ce 
impresionează ori
cite ori te întorci în timp 
căutînd să desprinzi din 
file de carte, din 
de scrisori, din 
mente de arhivă, 
lui Alecsandri, 
neostenita sa putere de 
dăruire pentru cauzele 
ce pregăteau și deschi
deau țării căi noi. Omul 
acesta care avea, ca și 
Nicolae Bălcescu, atîta 
admirație pentru marile 
figuri ale istoriei noas
tre, a privit ca un ade
vărat vizionar departe 
și a dorit cu ardoare 
„un falnic viitor" pentru 
țara sa.

„Fă ca anul care vine 
să aducă-un mîndru 

soare, 
„Să deschidă-o cale 

nouă de mari fapte 
roditoare 

„Pentru neamul 
românesc,

„Căci el are din 
vechime o menire 

strălucită",
Așa cum spunea poe

tul evocind chipul lui 
Nicolae Bălcescu, „am 
făcut, la un loc, pretu
tindeni multe proiecte 
mărețe, multe visuri au-

rite pentru gloria și in
dependența nației noa
stre".

Senin și nepăsător A- 
lecsandri n-a fost nicio
dată. Dimpotrivă, orice 

.ț^yajiMgent din istoria a- 
cestei țări, orice cotitură 
hotărîtoare din viața po
porului său l-au aflat 
prezent. Durerile și ne
cazurile țării sale nu 
i-au fost indiferente pen
tru că, după cum spu
nea Nicolae Iorga, „A- 
lecsandri a fost și el un 
poet de lupte, între mul
tele aspecte ale unei 
poezii prin care o epo
că întreagă — mai multe 
generații — s-a înălțat 
și s-a făcut mai bună".

Și-a plîns și durerile 
ce l-au încercat, a cîn- 
tat bucuriile vieții, dar 
mai presus de ele au 
stat necontenit suferin
țele, luptele 
patriei, ale 
său :

și izbînzile 
poporului

„Dar ce sînt
„Sînt chiar lacrimile 

mele
„Ce din ochi-mi au 

zburat
„Și pe cer s-au aninat 
„Cum se-anină despre 

zori
„Rouă limpede pe florii... 
„Vărsat-am multe din 

ele
„Pentru soarta țării 

mele".

acele stele?

te 
de

pagini 
docu- 
chipul 

este

A fost mai degrabă un 
entuziast lucid, un om 
ce se dăruia unei cau
ze cu convingerea că a- 
ceasta reprezintă inte
resele superioare ale 
țării noastre. A fost în
zestrat cu tenacitate, 
cu un optimism funciar, 
realist, care a dăruit 
multora încredere în cli
pe de restriște. „E trist 
cînd te gîndești la toa
te loviturile ucigătoare 
pe care literatura le pri
mește zilnic în frumoa
sa noastră patrie — 
scria el în 1845. Totuși 
să nu ne pierdem cura
jul". A fost un suflet 
adînc, un om căruia 
dacă nimic omenesc nu 
i-a fost străin, tot ceea 
ce este frumos și înălță
tor i-a fost apropiat. Și 
ceea ce copleșește în 
ființa lui, ceea ce a ră
mas și va rămîne puru
rea viu peste veacuri 
este acea neostoită pu
tere de dăruire, acea 
emoționantă ardere in
terioară pentru poporul 
său. „Am nevoie să fiu 
scutit de orice preocu
pare personală, pentru 
ca să admir în voie vi
tejia îndîrjită a tinerei 
noastre armate — spu
nea într-o scrisoare din 
1877. — Ce lucru uimi
tor ? Nu-i așa ? Simplii 
țărani smulși de la 
Să devină dintr-o 
eroi. Inima mea a 
proporții care mă 
bușe, dé cînd cu
petrecute la Grivița. în 
sfîrșit, sîntem cineva în 
lumea aceasta". A mers

la o virstă înaintată 
prin țară și a ținut con
ferințe pentru ajutora
rea rănițflor. De aceea, 
chipul lui Vasile Alec
sandri este în inimile și 
in conștiințele români
lor dăltuit în marmură 
nobilă, refractară ero
ziunilor. Dar o dată cu 
acest sentiment de re
cunoștință, personalita
tea lui Vasile Alecsan
dri trăiește și prin ace
le prilejuri fructuoase 
de meditație asupra 
rostului ce-1 are artis
tul in societate.

A pornit la drum în
tr-un timp și într-o țară 
ce se afla abia la în
ceputul vieții literare. Și 
totuși, numele și opera 
Iul au pătruns în con
știința publicului. Poe
ziile lui n-au avut nu
mai existența restrînsă 
la filele de revistă, ci 
au circulat ca manifeste, 
în foi volante, s-au ri
sipit de-a lungul și de-a 
latul țării : „Vă trimit o 
poezie admirabilă — 
scria Constantin Hurmu- 
zachi unui prieten des
pre „Moldova în 1857’ 
— o poezie clasică ieși
tă din peana lui Alec
sandri. Aveți bunătatea 
de a comunica tuturor 
amicilor ca să se lă
țească cît se poate de 
mult. La Miclăușeni și 
Schela se află multe 
mini caligrafe, mîni de 
ambe sexele. Dacă s-ar 
pune în mișcare acele 
mîni frumoase, ar putea 
da mare publicitate fru
moasei poezii,
stoarce lacrimi și ini- 
melor celor mai împie
trite".

O continuă osmoză 
s-a creat între ceea ce 
un popor a dorit și ceea 
ce a gîndit, a scris și a 
făptuit Vasile Alecsan
dri. Și această îngemă
nare dintre poet și po
porul său s-a realizat 
pe planul ideilor celor 
mai înalte, al celor mai 
fierbinți aspirații. De a- 
ceea, deși așa cum am 
spus, publicul nostru 
era încă restrîns, totuși 
Alecsandri a fost unul 
din cei mai populari și 
cei mai iubiți scriitori ai

care

țării noastre. 11 numeau 
„poetul nostru". Și poa
te unul dfn 
moționante 
s-au adus 
acel glas 
cînd mii de oameni îl 
aclamau pe străzile 
lașului, în zilele ce au 
urmat alegerii lui Ale
xandru loan Cuza, a stri
gat : „Cîntațt, măi, Hora 
Unirii că Alecsandri a 
făcut-o".

Aicî stă secretul a- 
celei mari popularități 
a operei lui Alecsandri 
și veșnicei ei tinereți. 
Pentru că poetul care g 
cules lamura liricii popu
lare și a adus-o la lu
mină a devenit el în
suși în timpul vieții un 
adevărat rapsod ce și-a 
văzut versurile purtate 
din om 
prinsul 
din cei 
cei ce 
pe versurile lui, nici nu 
mai știau cine este au
torul lor. Intraseră ca 
valori folclorice definiti
ve, ca o chintesență a 
sufletului celor mulți în 
conștiința oamenilor. De 
aceea, Alecsandri a fost 
un poet cu 
„ferice*.

Șaptezeci și 
ani au trecut 
sandri a rămas tînăr în 
conștiința poporului nos
tru. Căci așa cum spu
nea și Alexandru Mace- 
donski : „Ce monument 
s-ar mai putea ridica 
celui mai mare poet al 
Doinei naționale, lui 
Vasile Alecsandri, după 
opera ne care el singur 
a clădit-o și care în veci 
va rămînea nepieritoa
re ? îi aduc ca prinos 
de admirație versurile 
lui proprii asupra lui 
Alexandru cel Mare (...): 
„£i de mult ce s-a tot 

dus
„Și de mult ce crește-n 

sus, 
„Nu-l încape nici 

pământul, 
„Nu-l încape nici 

mormântul".

cele mai e- 
omagii ce 1 
îl constituie 
care, atunci

în om, pe tot cu
tării. Poate unii 
ce le recitau, din 
cîntau melodiile

adevărat

cinci de 
și Alec-

Valeriu RAPEANU

Manifestări artistice și culturale

plug 
dată 
luat 
înă- 
cele

Agenda Zilelor Alec
sandri a cuprins simbălă 
noi manifestări fn orașul 
și regiunea Iași,

tn aula ,,Mihail Emi- 
nescu“ a Universității ie
șene a avut loc o aduna
re festivă la care acade
micieni, membri cores
pondenți ai Academiei, 
cadre didactice din Invă- 
țăminlul superior și cer
cetători științifici din 
București și din Iași au 
vorbit despre viața și o- 
pera poetului.

tn sala „Victoria" din 
localitate a lost organi
zată expoziția comemora
tivă „Vasile Alecsandri“

cuprinzind facsimile și fo
tocopii după diverse lu
crări ale poetului, ediții 
princeps ale scriitorului, 
lucrări tălmăcite in limbi 
străine, afișe ale vremii.

Teatrul Național din 
Iași, care poartă numele 
poetului, a prezentat sim- 
bătă seară un spectacol 
festiv. Actori de frunte 
ai vechii scene ieșene au 
interpretat un recital cu 
pagini din creația lui Va
sile Alecsandri.

La Vaslui, Bacău, 
Curtea de Argeș, Boto
șani au. avut loc, de ase
menea, simpozioane și re
citaluri literare, confe
rințe etc.

UN CARTOF, DOI CARTOFI • 
Patrta (completare Mircești In 
pastel) — 9,30; 11,45; 14; ÎS?»:
18,45; 21. SAMBA : Buc— ,4
(completare Mircești fn pastel) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Modertl 
(completare Mircești în pastel) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Stadio
nul Dinamo (completare Simetria)
— ora 20, Arenele Libertății —
ora 20. hoțul DE PIERSICI : 
Republica (completare Fata de pe 
Someș) — 9,45; 12; 14,15; 16,45;
18,45; 21, Grădina Doina (comple
tare Fata de pe Someș) — ora 20, 
Festival (completare Fata de pe 
Someș) — 10, 12,15; 14,15; 16,30;
18,45: 21, rulează șl la grădină — 
ora 20, VIAȚA DIFICILĂ : Lucea
fărul — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30. Excelsior — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,45, Expoziția Piața Scîntell
— ora 19,30. PROCESUL PROFE
SORULUI WEIR : Carpați — 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45, Floreasca — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Flamura
— 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45, Gră
dina Progresul — ora 19,30. CA
RAMBOL : Capitol (compfetafe 
Satul din Ucraina noastră) — 9,39; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, rulează 
și la grădină —. ora 20, Feroviar 
(completare Satul din Ucraina 
noastră) — 9.30; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, Melodia (completare 
Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 
9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21. CU
LORILE LUPTEI — cinemascop. : 
Victoria (completare La o parte, 
taiga ! — cinemascop) — 9,45; 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21, Grivița .(com
pletare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30. Tomls (completare Lucrările
Marii Adunări Naționale) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, rulează
șl la grădină — ora 19,15. UNORA 
LE PLACE JAZZUL : Central — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Arta — 
11; 15; 17,30; 20, rulează șt la
grădină — ora 19,30. CĂPITA
NUL DIN TENKES (ambele se
rii) : Lumina — 9,30; 13; 16,30;
20, Bucegi — 10; 16; 20, rulează
și la grădină — ora 19,30. LO
GODNICELE VĂDUVE : Union 
(Completare Și atunci...) — 11; 15; 
17; 19; 21. PROGRAM PENTRU 
COPII : Doina — ora 10. DINTELE 
DE AUR: Doina — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30 LOGODNICUL : 
Timpuri noi (completare La ear- 
naval — Poveste dtn Tanganica — 
Comorile orașului scufundat) — 
10—21 în continuare. APORT, 
MUHTAR ! — cinemascop : Giii- 
Ieștl (completare Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea — cine
mascop) — 16; 18,15: 20,30, Miorița 
(completare Acolo unde Carpațil 
întîlnesc Dunărea — cinemascop)
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. AH, 
EV A : Cultural — 15; 17; 19; 21. 
BANDA : înfrățirea între popoare 
(completare Zilele Sighișoarei) —
11.30. 15,45; 18; 20,15, Rahova (com
pletare Prietenul meu Max) — 
10,30; 16; 18,15, rulează șl la gră
dină — ora 20. IANOȘIK — cine
mascop (ambele seriî) : Dacia — 
9,30—20 în continuare. DOMNUL : 
Buzești (completare Construim) — 
11; 14,15; 16,30: 18,45, rulează șl la 
grădină - ora 20, Viitorul (corn 
ptetare Construim) — 16; 18,15;
20.30. UN ȘOARECE PRINTRE 
BĂRBAȚI : Cosmos (completare 
180 de zile în Atlantic) — 16; 
18; 20; CARTOUCHE — cinema
scop : Unirea — 11; 16; 18,15; 20, 
rulează și la grădină — ora 19,30. 
CÎNTIND DESPRE ARIZONA : 
Flacăra (completare Lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al P.C.F >
— 10; 16; 18,15; 20,30. NEVASTĂ. 
NR. 13: Vitan — 16; 18,30, rulează 
șl la grădină — ora 19,45. EVA
DATUL — cinemascop : Munca 
(completare La o parte, taiga ! — 
cinemascop) — 10; 16; 18,15; 20,30. 
FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Popu
lar - 10,30; 16; 18,30: 21. JUNGLA 
TRAGICA : Crîngași— 16; 18,15; 
20,30. UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP : Colenttna (completare La 
cel mai înalt nivel) — 10; 16; 18.15;
20.30. rulează și la grădină — ora
19.30. LALEAUA NEAGRA — ci
nemascop : Volga — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21, Moșilor — 15,30; 18; 
20 30, rulează ș| la grădină — 
ora 19,30. IVAIto : Progresul
(completare Povestea leului) — 11; 
15,30: 18; 20.30. FIUL CĂPITANU
LUI BLOOD — cinemascop : Lira 
(completare Satul din Ucraina 
noastră) — 15; 17; 19; 21, Ferentari 
(completare Oltenii din Olteni: - 
10.30; 16; 18,15; 20,30. MARțcta
ASUPRA ROMEI : Drumul Sării 
(completare Lucrările Marii A- 
dunări Naționale) — 11; 16; 18;
20. STRIGATUL : Cotroceni (com
pletare Surlsul) — 10,30; 15,30; 18;
20.30. Progresul-Parc — ora 20. 
Grădina Lira — ora 20.

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru 13, 14 șl 

15 septembrie tn țară : Vreme 
ușor instabilă șl în răcire în ju
mătatea de nord-vest a țării șl în 
general frumoasă In celelalte re
giuni. vor cădea ploi locale și 
sub formă de averse. Vînt potri
vit din sectorul nord-est. Tempe
ratura în scădere ușoară. Mini
mele vor fl cuprinse între 5 șl 15 
grade, iar maximele între 18 șl 28 
grade In București șl pe litoral : 
Vreme în general frumoasă și 
călduroasă la început apoi de
vine ușor instabilă Vînt slab pînă 
la potrivit din. vest. Temperatură 
în creștere la început apoi în 
scădere ușoară.
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COMUNICAT
cu privire la vizita in Uniunea Republicilor Sovietice 

Socialiste a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România

/Urmare din pag. I-a)

Cele două delegații au subliniat importanța 
dezvoltării legăturilor tehnico-științifice, care 
joacă un rol însemnat în ridicarea producției ce
lor două țări la un nivel tehnic tot mai înalt. 
Schimhurile științifice și culturale care se efec
tuează . între Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste contri
buie la îmbogățirea reciprocă cu valori culturale, 
la dezvoltarea culturii socialiste în cele două țări 
și la întărirea continuă a prieteniei dintre po
poarele român și sovietic.

Părțile confirmă din nou interesul lor pentru 
dezvoltarea colaborării economice și tehnico-ști
ințifice în cadrul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, cit și cu celelalte țări socialiste. Ele 
subliniază că relațiile de colaborare economică 
între statele socialiste, suverane și egale în drep
turi, în spiritul avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești, al neamestecului reciproc în 
v. burile interne și al internaționalismului socia
list contribuie la înfăptuirea aspirațiilor de bună
stare ale fiecărui popor, la dezvoltarea și înflo
rirea fiecărui stat socialist, la întărirea sistemu
lui socialist în ansamblu, sporesc forța de atrac
ție a socialismului pe arena internațională.

Delegațiile dau o înaltă prețuire întâlnirilor și 
consultărilor prietenești asupra diferitelor pro
bleme ale politicii interne și externe, între con
ducătorii români și sovietici, precum și schimbu
lui de experiență în domeniul construcției socia
liste și comuniste. In același timp, ele au subli
niat necesitatea lărgirii continue a contactelor 
pe linie de partid și de stat, precum și între or
ganizațiile obștești ale oamenilor muncii din cele 
două țări, ceea ce contribuie la întărirea relații
lor de prietenie și colaborare multilaterală.

Cele două Părți sînt de părere că Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică dispun 
de condițiile necesare pentru lărgirea și întări
rea colaborării în domeniile politic, economic și 
cultural. Ele vor depune toate eforturile pentru 
realizarea acestor posibilități favorabile, spre bi
nele popoarelor român și sovietic, în interesul 
întăririi sistemului mondial socialist.

Republicii Democrate Vietnam și Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de sud cu 
privire la căile de rezolvare a problemei viet
nameze pe baza acordurilor de la Geneva din 
1954. încetării bombardării Republicii Democra
te Vietnam, retragerii tuturor trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor și scoaterii armamentului 
american din Vietnamul de sud. a respectării 
dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva 
treburile interne fără amestec străin. Ele con
sideră Frontul Național de Eliberare din Viet
namul de sud drept singurul reprezentant le
gitim al poporului din Vietnamul de sud.

Părțile română și sovietică declară că acor
darea de ajutor Republicii Democrate Vietnam 
în lupta sa împotriva agresiunii americane re
prezintă o îndatorire internaționalistă și își ex
primă hotărîrea de a acorda și în viitor Repu
blicii Democrate Vietnam ajutorul și sprijinul 
multilateral necesar pentru respingerea agre
siunii.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică condamnă intervenția armată a S.U.A. 

, împotriva Republicii Dominicane și sprijină ce
rerea poporului dominican privind încetarea 
amestecului în treburile interne ale acestei țări.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică consideră că înțelegerea privind așa-ziSa 
„normalizare“ a relațiilor dintre Japonia și Co
reea de sud, semnată sub presiunea S.U.A., cre
ează noi obstacole în calea restabilirii unității 
naționale a poporului coreean. Guvernele Re
publicii Socialiste România și Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste sprijină poziția guvernu-

II.
Tn cursul discutării problemelor internaționale, 

t’ărțile au constatat comunitatea de vederi în 
aprecierea celor mai importante probleme ale 
contemporaneității, cum sînt : problemele păcii și 
războiului, lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, sprijinirea 
mișcării de eliberare națională, dezarmarea ge
nerală și slăbirea încordării internaționale.

Situația în lume se’ caracterizează în momen
tul actual prin întărirea sistemului mondial so
cialist, care determină într-o măsură tot mal 
mare cursul întregii dezvoltări a societății, prin 
procesul destrămării în continuare a sistemului 
colonial, prin sporirea rolului noilor state in
dependențe, prin avîntul luptei clasei muncitoa
re, a mișcării democratice, pentru progres so
cial, prin adîncirea crizei generale a capitalis
mului.

Totodată, delegațiile remarcă faptul că în ul
timul timp s-a intensificat considerabil încor
darea situației internaționale. Viața demonstrea
ză că atât, timp cît există imperialismul se men
ține pericolul unpi război mondial. Forțele re
acționare, și înainte de toate imperialismul ame
rican, caută să împiedice progresul istoric, în- 
treprinzînd diferite acțiuni agresive împotriva 
statelor socialiste, a mișcării revoluționare, a 
popoarelor și țărilor care luptă contra domina
ției coloniale, imixtiunile forțelor imperialiste în 
treburile interne ale altor țări, presiunile de 
orice natură asupra popoarelor provoacă încor
darea și neîncrederea între state, constituie o 
sursă de primejdii pentru pacea lumii.

Cele două Părți consideră că interesele ma
jore ale menținerii păcii, cauza progresului ome
nirii impun respectarea dreptului sacru al fie
cărui popor, fie el mate sau mic, de a-și hotărî 

» singur soarta, de a-și alege nestingherit calea 
dezvoltării politice, sociale și economice, cores
punzător cu particularitățile și condițiile lor na
ționale.

Delegațiile română și sovietică subliniază în 
mod. deosebit hotărîrea nestrămutată a Repu
blicii Socialiste România și a Uniunii Sovietice 
de a milita pentru întărirea unității țărilor so
cialiste pe baza marxism-leninismului.

Coeziunea de nezdruncinat a sistemului socia- - 
list mondial, la baza căreia stau relațiile frățești 
dintre națiuni socialiste, suverane, egale în drep
turi, este principala sursă a forței și invincibili
tății sistemului mondial socialist care constituie 
în prezent forța determinantă a dezvoltării so
cietății contemporane, a asigurării păcii și pro
gresului în întreaga lume. Unitatea țărilor so
cialiste se întemeiază pe unitatea țelurilor fun
damentale : ideologia comună marxist-leninistă. 
făurirea noii orîndHiri sociale, asigurarea unei 
vieți fericite pentru cei ce muncesc, întărirea 
forțelor socialismului în întreaga lume. Fiecare 
stat socialist- înfăptuiește construcția socialismu
lui, își stabilește politica internă și externă și 
își desfășoară întreaga activitate potrivit condi
țiilor sale de dezvoltare, în interesul prosperită
ții poporului respectiv și în strînsă legătură cu 
interesele generale ale sistemului socialist mon
dial. .

Delegațiile consideră că intensificarea acțiu
nilor agresive ale cercurilor imperialiste face ne
cesară ridicarea vigilenței, întărirea continuă a 
forței și capacității de apărare a statelor membre 
? >• Tratatului de la Varșovia, a tuturor țărilor 
s„*. «liste, întărirea coeziunii forțelor antiimpe- 
rialiste, a tuturor partizanilor păcii și progresu
lui.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică condamnă Cu hotărîre intervenția ar
mată a S.U.A. în Vietnamul de sud și agre
siunea împotriva Republicii Democrate Vietnam 
și cer încetarea lor imediată ; aceste acțiuni 
constituie o încălcare a normelor elementare ale 
dreptului internațional și reprezintă o amenin
țare serioasă la adresa păcii nu numai în Asia 
de sud-est, ci și în întreaga lume.

Deplin solidare cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru libertatea și independența sa, 
Republica Socialistă România și U.R.S.S. de
clară că sprijină întru totul pozițiile guvernului

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Remân
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
ION GHEORGHE MAURER

restabilirea drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U., pentru transforma
rea Organizației Națiunilor Unite într-o orga
nizație cu adevărat universală, care să unească 
toate statele lumii, și pentru o reprezentare mai 
largă a noilor state independente din Asia și 
Africa în organele O.N.U.

III

actuale

Comu- 
riecesi-

■
V

în cursul convorbirilor, reprezentanții Parti
dului Comunist Român și ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice au făcut un schimb 
de păreri asupra problemelor dezvoltării le
găturilor și colaborării reciproce dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și asupra problemelor 
ale mișcării comuniste internaționale.

Partidul Comunist Român și Partidul 
nist al Uniunii Sovietice consideră ca o
täte imperioasă a zilelor noastre întărirea uni
tății de acțiune a tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești. în procesul complex al revolu
ției socialiste și în diversitatea de condiții în 
care activează partidele comuniste și muncito
rești — diversitate determinată de particulari
tățile istorice și naționale — este firesc să se 
manifeste o mare varietate de forme și metode, 
atît în lupta pentru cucerirea puterii politice, 
cît și în opera de construire a socialismului.

Ambele partide consideră că, corespunzător 
cu învățătura marxist-leninistă și internaționa
lismul proletar, care reprezintă baza activității 

lui Republicii Populare Democrate Coreene în j^juturor partidelor comuniste și muncitorești, fie- 
Ncare partid are dreptul de a-și elabora propria 

linie politică, formele și metodele de activitate, 
aplicînd în mod creatâr învățătura marxist-le
ninistă Ia condițiile concrete ale țării sale.

Ambele delegații reafirmă principiul marXist- 
leninist al relațiilor dintre partide, potrivit că-

legătură cu acest aranjament ilegal.
Pornind de la principiul că fiecare stat, mare 

sau mic, poartă răspunderea pentru menținerea 
păcii și întărirea securității internaționale, am
bele guverne și-au exprimat hotărîrea de a nu-și 
slăbi nici în viitor eforturile îndreptate spre în- ---------- —----- ,----- -......~ .--------- - ......... —
tărirea încrederii între popoare și afirmarea AJlruia fiecare partid are dreptul și poate să-și ex- 
coexistenței pașnice în relațiile dintre state cu 
sisteme sociale diferite. Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică se pronunță cu 
fermitate pentru dezarmarea generală, pentru in
terzicerea folosirii armelor nucleare și distruge
rea lor, pentru crearea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii, și, înainte de toate, 
în Europa, împotriva planurilor de creare a for
țelor nucleare multilaterale sau atlantice ale 
N.A.T.O. — care urmăresc înarmarea nucleară a 
revanșarzilor vest-germani — pentru lichidarea 
blocurilor militare și bazelor militare străine de 
pe teritoriile altor state, precum și pentru re
tragerea tuturor trupelor străine în limitele fron
tierelor naționale.

Părțile sprijină hotărîrea Comisiei O.N.U. pen- 
: tru dezarmare, care aprobă-propunerea cu pri

vire ia convocarea unei Cofirerințe mondiale de 
dezarmare, cu participarea tuturor statelor lumii. 
Ele consideră utilă convocarea unei conferințe a 
șefilor de state în problema interzicerii și dis
trugerii totale a armelor nucleare și, ca prim pas, 
încheierea unui acord de interzicere a folosirii a- 
cestor arme. Ele sprijină întru totul propunerea 
făcută în acest sens de guvernul Republicii Popu
lare Chineze.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică se pronunță pentru crearea unui sistem 
eficace de securitate europeană, în care sînt vital 
interesate toate popoarele europene. Ele consi
deră că realizarea reglementării pașnice a pro
blemei germane ar reprezenta o contribuție de 
mare importanță la cauza asigurării păcii în Eu
ropa. Ambele Părți se pronunță pentru inviola
bilitatea frontierelor existente în Europa, inclu
siv a frontierei de stat dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Federală Germană, 
pentru neînarmărea celor două state germane cu 
arma nucleară și pentru alte măsuri privind asi
gurarea securității europene.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică declară eă sînt pe deplin hotărîte să a- 
dopte, în conformitate cu acordul realizat în ca
drul Tratatului de la Varșovia, măsurile necesare 
de apărare în cazul cînd statele N.A.T.O., acțio- 
nînd împotriva intereselor păcii și violînd acor
durile de la Potsdam și alte înțelegeri interna
ționale, vor lua calea înfăptuirii planurilor de 
acordare Germaniei occidentale a accesului la 
arma nucleară.

Partea română dă o înaltă apreciere intensei 
activități desfășurate de Uniunea Sovietică, 
împreună cu celelalte țări socialiste, pentru 
menținerea păcii și securității internaționale, 
pentru preîntâmpinarea unui război mondial, 
pentru promovarea relațiilor de colaborare între 
state, indiferent de orînduirea lor social-politică. 
Guvernul român sprijină inițiativele guvernului 
sovietic îndreptate spre înfăptuirea dezarmării 
generale, folosirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, precum și alte măsuri care urmăresc să 
realizeze în relațiile internaționale un climat de 
destindere și înțelegere între popoare.

Partea sovietică dă o înaltă prețuire efortu
rilor pe care le depune Republica Socialistă 
România, alături de celelalte țări socialiste, în 
scopul. întăririi păcii generale și securității euro
pene, în lupta pentru dezarmarea generală și 
pentru interzicerea armei nucleare. Guvernul 
sovietic susține măsurile guvernului Republicii 
Socialiste România pe linia dezvoltării relații
lor de bună vecinătate între statele Europei și 
transformării Balcanilor și regiunii Mării Negre 
într-o zonă a păcii și prieteniei între popoare.

Cele două părți condamnă cu hotărîre colo
nialismul și neocolonialismul în toate formele 
și manifestările lor, își reafirmă solidaritatea cu 
mișcarea de eliberare națională a popoarelor din 
Asia. Africa și America Latină, care luptă pen
tru libertatea lor, pentru întărirea independen
ței și suveranității lor economice și politice.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică consideră că tinerea celei de-a doua 
Conferințe a țărilor din Asia și Africa poate 
aduce o contribuție importantă la întărirea for
țelor progresiste în lupta împotriva imperialis-, 
mului, colonialismului și neocolonialismului. 
pentru pacea generală și prietenie între popoare.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică se pronunță pentru sporirea rolului și 
eficacității Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității în lumea întrea
gă, pe bâza principiilor Cartei. Ele condamnă 
Cu hotărîre tentativele forțelor imperialiste de 
a folosi O.N.U- în scopuri străine păcii și co
laborării între popoare. Ele se pronunță pentru

'prime părerea în legătură cu problemele dezvol
tării sociale contemporane, ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, adueîndu-și 
astfel contribuția la îmbogățirea tezaurului 
comun al marxism-leninismului.

Analizarea și rezolvarea deosebirilor de ve
deri care apar în aceste probleme trebuie să se 
desfășoare pe baza marxism-leninismului, în 
mod principial, tovărășesc, depunindu-se, cu 
răbdare și perseverență, eforturi pentru apro
pierea și înțelegerea reciprocă, pentru realizarea 
unității. Cele două delegații consideră că diver
gențele ce apar în legătură cu unele probleme 
ale dezvoltării sociale contemporane sau ale 
situației internaționale nu trebuie să afecteze ra
porturile tovărășești, internaționaliste dintre 

. țările .sistemului socialist.
Condiția obligatorie pentru realizarea și întă

rirea unității o reprezintă : respectarea consec
ventă a normelor de bază ale raporturilor din
tre partide, a principiilor independenței, egalită
ții și neamestecului în treburile interne ale altor 
partide, discutarea nemijlocită a problemelor de 
interes comun, de la partid la partid, de la con
ducere la conducere, în mod sincer și tovără
șesc.

întîlnirile și contactele dintre partidele fră
țești, discutarea celor mai importante probleme 
de teorie și tactică, intr-o atmosferă de încre
dere și respect reciproc, pe baza marxism- 
leninismului, pot servi drept bază reală pentru 
depășirea dificultăților din mișcarea comunistă.

Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice consideră că au înalta 
îndatorire de a milita consecvent și neabătut 
pentru întărirea unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a coeziunii țărilor sistemului so
cialist mondial, pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, a declarațiilor din 
1957 și 1960, pentru unirea tuturor forțelor re
voluționare în lupta împotriva imperialismului, 
pentru progres social și pace.

Ambele Părți și-au exprimat părerea că este 
necesară dezvoltarea schimbului permanent de 
experiență în construcția socialismului și co
munismului, cunoașterea reciprocă a activității 
P.C.R. și P.C.U.S., prin organizarea vizitelor 
de delegații, schimbului de materiale informa
tive. Reprezentanții Partidului Comunist Român 
și ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
consideră utilă efectuarea de vizite oficiale și 
neoficiale între conducătorii celor două partide. 
Discutarea problemelor relațiilor dintre cele 
două partide contribuie la mai buna înțelegere 
reciprocă, la întărirea colaborării frățești din
tre P.C.R. și P.C.U.S.

Ambele Părți au căzut de acord să folosească 
mai larg asemenea forme de colaborare între 
partide, cum sînt efectuarea de consultări între 
reprezentanții celor două partide asupra proble
melor de interes reciproc, să dezvolte și să adîn- 
cească și în viitor relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice.

★
Delegațiile au subliniat că Partidul Comunist 

Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, guvernele Republicii Socialiste România și 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste vor 
face și pe viitor tot ce va fi necesar pentru în
tărirea prieteniei de nezdruncinat româno-sovie- 
tice și a unității țărilor sistemului mondial so
cialist, pe baza principiilor internaționalismului 
socialist, deplinei egalități și ajutorului reciproc, 
suveranității naționale a țărilor socialiste în in
teresul fiecărei țări socialiste și a întregului sis
tem mondial socialist.

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România și tratativele 
care au avut loc reprezintă o contribuție utilă 
la dezvoltarea și consolidarea pe mai departe a 
prieteniei și colaborării frățești dintre Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S., contribuind 
totodată la unitatea țărilor socialiste și a miș
cării comuniste internaționale, la cauza socia
lismului și păcii în lumea întreagă.

C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au adresat invitația 
ca o delegație de partid și guvernamentală so
vietică în frunte cu tovarășul L. I. Brejnev, prim- 
secrétar al C.C. al P.C.U.S., să efectueze o vi
zită oficială în Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu recunoștință. Asu
pra datei vizitei se va cădea de acord ulterior.

Moscova, 10 septembrie 1965.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

L. I. BREJNEV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

A. N. KOSÎGHIN

TELEGRAMĂ Cronica
Tovarășului L. I. BREJNEV,

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășului A. N. KOS1GH1N 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului A. I. MIKOIAN
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Părăsind Uniunea Sovietică, delegația de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România ține să exprime încă o dată cele mai calde 
mulțumiri Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, guvernului U.R.S.S., 
poporùlui sovietic, pentru ospitalitatea prietenească pe care i-au arătat-o 
în timpul vizitei, și să-și manifeste convingerea că întîlnirile și discuțiile 
avute vor contribui la întărirea prieteniei româno-sovietice, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.

DE LA BORDUL AVIONULUI

Stîrșit de săptămînâ la cabana Muntele Roșu

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

Atleții români în fruntea 
clasamentului

Reprezentanții Republicii Socia
liste România continuă să se afirme 
puternic la cea de-a 24-a ediție a 
Jocurilor balcanice de atletism. In 
cea de-a doua zi a întrecerii, spor
tivii noștri au cîștigat 8 probe la 
care se adaugă cele 4 cucerite vi
neri, astfel că echipele României 
conduc detașat în clasamentul pe 
țări atît Ia bărbați cît și la femei. 
Victoriile culorilor noastre au fost 
obținute sîmbătă de următorii spor
tivi : Bloțiu — 3'43'7/10 la 1 500 m;

Popescu — 76,89 m la suliță; Sa- 
mungi — 7,63 m la lungime; Vamoș 
— 8'36'7/10 la 3 000 m obstacole; 
Ana Șălăgean — 15,81 m la greu
tate ; Ioana Petrescu la 200 m ; 
Kurt Socol 7 123 p la decatlon și 
Viorica Viscopoleanu 6,35 m la lun
gime. Clasament pe echipe : mascu
lin: 1 România 123,5 puncte; 2. 
Bulgaria 82 puncte; 3. Iugoslavia 76 
puncte, feminin : I. România 51 
puncte; 2. Bulgaria 40 puncte; 3. 
Iugoslavia 33 puncte.

DE LA DUNĂRE
LA ȚĂRMUL ÎNSORIT

Privesc ogoarele muncite 
cu trudă înverșunată, pri
vesc șoselele în construc
ție, pe care le buclăm 
zdruncinîndu-ne pe dru
muri de pămînt, privesc re
țelele. electrice care se trag 
peste coline, cu un efort 
de tendoane supraînfinse. 
Peisajul are o frumusețe 
aspră, care se cere înțe
leasă și gustată în felul ei. 
Geografia ca și istoria nu 
i-au lăsat omului disponi
bilități de visare, ci de a- 
firmare și luptă.

...Țara e semănată, la 
modul propriu, cu mormin
te. Generațiile nu s-au 
succedat regulat, cu perio
dicitate de anotimpuri, ci 
au căzut ori s-au rărit nă- 
praznic, prin cataclisme so
ciale, îneît îmi dă impre
sia că stîncile și crestele 
albe, de calcar, sînt părți 
dinfr-un imens osuariu, pe 
jumătate scufundat. Cum 
putea să înfigă rădăcini, pe 
aceste sfînci de fildeș is
toric, vegeta(ia ?

Sfrăbăfînd defileurile Bal
canilor, cărările din Munții 
Rila, potecile din Sredna 
Gora, întîlnim adesea mor
minte de partizani. „Aici au 
căzut, ni se spune, în ziua 
de 5 septembrie 1944, 20 
de partizani împușcafi'... 
„Aici, în 8 septembrie, au 
mai căzut 15, chiar în pre
ziua Eliberării". Șpînzurați, 
decapitați, împușca}! !... 
Nu mai notez nume și nici 
localități — sînt prea 
multe. Am senzația că nici 
pînă în prezent șirul victi
melor și al eroilor nu și-a 
determinat precis bilanțul. 
Ochiul de sticlă al poetu
lui luptător Gheo Milev, a- 
sasinat în 1927, a fost des
coperit, abia acum cîțiva 
ani, în mormînful unui ci
mitir de închisoare.

Ne oprim la Plevna. O- 
rașul s-a dezvoltat, la rîn- 
du-i, peste un cimitir. Este 
jertfa trupelor rusești și ro
mânești căzute în 1877 
pentru independenta și li
bertatea Bulgariei. Marele 
mausoleu, din chiar cen
trul orașului, poartă pe 
două laturi imense plăci de 
marmură încrustate cu sute 
de nume. („De unde vii, 
străine ?... Vin tocmai de la 
Plevna").

Plevna a crescut aprecia* 
bil în ultimii ani ; am vă
zut și aici uzine, fabrici și 
cartiere noi. Din cei 77 000 
locuitori cea mai mare parte 
lucrează în industrie, la 
uzina metalurgică, la fabri
ca de ciment, la uzinele 
textile, la întreprinderile 
de vinificație sau de pro
duse alimentare. E o re
giune a viilor. Soarele tri
mite ultimele raze în stru
gurii „bolgar” sau „di- 
miati", care sînt recolfa(i, 
chiar în acest anotimp, cu 
sutele de vagoane.

Gonim cu viteză, lăsînd 
în sfînga Dunărea cu feeria 
cîmpiilor ei de la nord. O- 
prim. Un obelisc ? Nu, o 
sondă, ba chiar cîteva. 
Gazdele le salută cu emo
ție. In ultimii ani, în îm
prejurimile Plevnei, zona 
Dolni-Dabnik, s-a' descope
rit petrol, iar evenimentul 
a însemnat o adevărată 
sărbătoare. (Se extrag în 
prezent 200 000 tone ; este 
prevăzută pentru 1980 o 
extracție de circa 4 mi
lioane tone pe an). S-au 
descoperit și importante re
zerve de gaz metan, în a- 
ceeași zonă, cum și în re
giunile Vrața și Varna, 
ceea ce va permite țârii să 
dezvolte considerabil, în 
anii următori, producția de 
îngrășăminte pe bază de 
azot, ca și producția de 
mase plastice.

dărie compactă, fără ogive 
sau porți. Zidurile albe, lu
nare, crenelează muchea 
culmilor pe mulți kilometri, 
iar între fuga lor paralelă, 
peste vale, bănuiești poduri 
suspendate și bolți. Știu că 
față în față, pe coaste, se 
află două străvechi mî- 
năstiri. Știu că undeva, din 
întuneric, va crește ca un 
sfîlp în lună turnul lui Bal
duin de Flandra cu fantas
ma lui muiată în zale de 
cruciat. Și totuși n-am in
trat încă în oraș...

...A doua zi în zori, Tîr
novo s-a prăvălit în casca
dă, cu idilicele lui case 
bulgare, ca un paner prea 
alb cu ouă. Ieșind din ho
tel, îți vine să le culegi cu 
mîna și să le urci în poală, 
înapoi pe crestele de var. 
O senzație similară am a- 
vut-o la Zlatni Mostove, pe

Note de călătorie din R. P. Bulgaria

Te bucură să vezi ener
gia cu care sînt puse în 
valoare resursele țării.

Vegetația pitică a Bal
canilor și a Rodopilor, um
brind discontinuu coastele 
de calcar, e compensată 
prin dărnicia lor subterană 
în cărbune și minereu, bo
gății ignorate în trecut, ex
ploatate astăzi judicios și 
care dau baza industrială 
a Bulgariei socialiste. Noile 
bogății — fiindcă cele mai 
multe au fost puse în va
loare în anii puterii popu
lare — au făcut să apară 
pe harfa Bulgariei centre 
industriale noi. Dimitrov- 
grad, Pernik-Esf, Madan, 
Rudozem, Reka-Devnia, 
Marița-Est sînt nume care 
au aureola oțelului, a căr
bunelui, a betonului sau a 
aramei, embleme pentru 
noi produse industriale, 
necuprinse odinioară în 
nici o statistică. (Cifrele de 
plan au prevăzut ca în 1965 
producția industrială să 
crească cu 70 la sută față 
de anul 1960).

Țară din roci dure, cu 
văi înguste și repezi, Bul
garia și-a zidit statura în 
piatră, iar peritru a apre
cia construcția veche și 
nouă, vom lua ca puncte 
de reper Tîrnovo și Litora
lul.

...Va trebui să poposiți 
noaptea la Tîrnovo ! Infr-o 
noapte fără lună sau cu lu
nă puțină, cînd șoseaua 
modernă se strecoară ane
voie printre falnici pereți 
de burg medieval. Consulți 
harfa, ghidul, întrebi gazde
le, mai e mult pînă la Tîr
novo și totuși ni se pare 
că ne sfrecurăm printre pe
reți de veche cetate, cu zi

Vitoșa, unde cascada de 
morene rotunde se prăvă
lește parcă de-a dreptul 
din cer. Aici, în schimb, te 
afli înfr-un univers alb. Fa
țade albe peste fațade al
be se zidesc în caturi pe 
versanții stîncoși, desfășu- 
rînd în soare balcoane în
fășurate în corzi de viță și 
trandafiri. De sus, te orbesc 
acoperișurile roșii, de ola
ne, înfipte în munte ca niș
te solzi. Ne zîmbeșle o Si- 
cilie bizară, transportată cu 
mult la nord. Alternanța a- 
ceasta de perspective, al
ternanța de roșu și alb, fa
vorizată de diversele lumini 
ate zilei, îi dă orașului o 
clipire permanentă de fiin
ță care privește cu mii de 
ochi. în vale tîrcolește rîul 
lanfra, sculpfîndu-și o albie 
stîncoasă de balaur care 
înfășoară trunchiul munte
lui Țareveț, pivot al vechii 
capitale medievale, lanfra, 
îmbrățișînd Țarevețul cu 
ruinele lui din veacul lui 
Petru și Asan, este de alt
fel singura pîrtie spre le
gendă și fabulos în acest 
Tîrnovo unde fiecare uliță 
cere o paletă de pictor. Ve
chile ziduri de ieri noapte 
erau fortificații naturale. 
Le-a clădit geologia, ace
eași mater generoasă care 
a pus la îndemîna construc
torului anonim piatra pen
tru Boiana, pentru Riia, 
pentru Bacikovo Monastir, 
pentru Pliska și Tîrnovo... 
pentru Litoral.

*
Ieșind pe țărmul mării, 

între Varna și Sozopol, țara 
îmbracă cea mai elegantă 
ținută, adoptată — prin- 
fr-un filtru propriu — după 
ultimele jurnale de modă. 
Blocuri de 10—15 etaje,

zilei
PRIMIREA DE CĂTRE 

TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC 
A DELEGAȚIEI 

PARLAMENTULUI 
DIN DANEMARCA

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a primit 
sîmbătă dimineață delegația Parla
mentului din Danemarca, condusă 
de Julius Bornholt, președintele 
Parlamentului. La întrevedere, 
care a decurs într-o atmosferă 
prietenească, au participat Mia 
Groza și acad. St. S. Nicolau, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, Ion Pas, președintele grupu
lui român al Uniunii interparla
mentare, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, președinți ai comisiilor 
permanente ale Mării Adunări Na
ționale, deputați. A fost prezent 
Viggo Christensen, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Danemarcei 
la București.

*
în aceeași zi, președintele Marii 

Adunări Naționale a oferit un de
jun la Palatul Kisselef în cinstea 
delegației Parlamentului din Da
nemarca. Au participat Janos Fa- 
zekaș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, mem
bri ai Consiliului de Stat, ai guver
nului și ai Biroului Marii Adunări ■ 
Naționale, deputați, membri ai ■ 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și însărcinatul cu ' 
afaceri ad-interim al Danemarcei 
la București.

în timpul dejunului, Ștefan Voi
tec și Julius Bornholt au rostit 
toasturi.

*
După-amiază, delegația Parla

mentului din Danemarca în frunte 
cu Julius Bornholt a depus o co- ■ 
roană de flori Ia Monumentul 
Eroilor Patriei.

Oaspeții danezi au vizitat noi 
cartiere de locuințe, construcții so- 
cial-culturale din Capitală și Mu
zeul de Artă al Republicii Socia
liste România.

(Agerpres)

hoteluri confortabile și ve
ritabil frumoase se conjugă 
fericit cu splendoarea țăr
mului, dăruind omului bul
gar, în primul rînd, un ca
dru de vacanță și relaxare 
binemeritat.

Multe și originale restau
rante și hanuri fipic bul
gare, în care sună gaida, 
adică cimpoiul, și se ser
vesc mîncăruri specifice, 
cu azimă fierbinte. La Ne- 
seber, într-un asemenea 
han, cîteva zeci de țărani 
cooperatori, veniți la odih
nă, au ocupat mesele joase, 
flancate cu butuci, petre- 
cînd și cînfînd alături de 
străini. Ne-am bucurat pen
tru clipa lor de destindere, 
smulsă din cuptorul unei 
veri de muncă și am salu- 
taf-o ca pe o stea, ce-i 
drept învăluită de frenezia 
efemeră a dancingului in
ternațional. La mese erau, 
în fond, aceiași oameni 
care coc strugurii și fierul, 
care înfruntă furtunile și 
valurile, care merită totul 
și, cu gîndul la ei, m-am 
oprit la Mesembria, ferme
cătoarea insulă dintre tala
zurile mării, veche ca și 
Pontul Euxin.

...Cum s-o numești ? E 
mai mică poate decît Ada- 
Kaleh, e stîncoasă, dar ro
tundă ca o foaie de nufăr 
priponită în albastrul marin. 
Ne-ar fi putut conduce spre 
ea un pod suspendat, pe 
care l-am și trasat cu fan
tezia, urmînd șoseaua care 
leagă țărmul cu insula. O 
inSulă-oraș, o insulă-muzeu. 
Și-au lăsat urmele vechii 
traci, vechii eleni, romanii, 
bizantinii, slavii, vechii bul
gari... Pentru un strop de 
piatră, răsărit din ape, 
prea multe talazuri uma
ne și furtuni. Trebuia ca 
această piatră să fie scumpă, 
iar Mesembria a fost și va 
rămîne o piatră scumpă 
lîngă acest țărm aurit. Cî
teva zeci de monumente de 
arfă, bazilici bizantine din 
sec. VI și XII, înconjurate 
de case vechi, fipic bulgare, 
ulițele strimte, cu dalaj pa
tinat, vegetația care inundă 
zidurile, totul, pînă și ce
rul, întregesc farmecul aces
tui loc blnecuvîntat. Și încă 
o sclipire de piatră prețioa
să : ochii localnicilor sînt 
albașfri-verzui, o culoare 
rară pe aici, ieșită parcă din 
logodna apelor cu cerul, 
lei cu gîndul o amforă eli
nă și o așezi pe umărul 
unei fete cu ochi de lapis- 
lazuli, de la Mesembria. 
Amfora se cuvine s-o umpli 
cu vin de Tracia, fiindcă e 
ora culesului.

Paul ANGHEl



Incertitudini 
după 
Congresul 
sindicatelor

La sfîrșitul unei săpfămîni de 
dezbateri dificile și contradictorii, 
Congresul de la Brighton al sindi
catelor britanice (T.U.C.) s-a înche
iat — după cum a apreciat ziarul 
„Daily Express", „la fel cum a în
ceput — într-o notă de incertitu
dine". De altfel, însuși George Wo
odcock, secretarul general al T.U.C., 
în discursul său final, s-a declarat 
nemulfumit de rezultatul lucrărilor : 
„Am ajuns acum la sfîrșit și nimeni 
nu știe încotro ne îndreptăm".

Acestui congres i s-a acordat o 
deosebită atenfie și importantă, dat 
fiind că liderii laburiști sperau în- 
fr-un sprijin puternic pentru poli
tica lor, sprijin care trebuia să cre
eze un antecedent pentru apropia
tul Congres de la Blackpool al parti
dului laburist. „Daily Mirror", ziar 
care, de obicei, sprijină politica la
buristă, scrie : „Afi fi putuf crede că 
o mișcare sindicală cu tradițiile pe 
care le are T.U.C. ar fi trebuit să 
fie profund neliniștită fa(ă de situa
ția polifică frămîntafă de probleme

le financiare și economice, arzînd 
de dorin|a de a da un ajutor sub
stantial guvernului și de a-și arăta 
solidaritatea cu acesta. Nu aceasta 
a fost însă starea de spirit al ce
lui de-al 97-lea congres". Aceasta, 
în ciuda faptului că la Brighton 
ă sosit George Brown, ministrul e- 
conomiei, pentru a asista la ședin
țele pregătitoare ale congresului — 
cu scopul de a asigura adeziunea 
totală a conducerii T.U.C. în primul 
rînd fată de politica economică a 
guvernului.

într-adevăr, liderii T.U.C. au de
pus mari eforturi pentru a stăvili re
vendicările muncitorești de majorare 
a salariilor. Tn aceste împrejurări a 
apărut proiectul liderilor T.U.C. po
trivit căruia sindicatelor afiliate li 
se cere să supună mai întîi con
ducerii T.U.C. cererile lor de ma
jorare a salariilor înainte de a le 
prezenta patronilor. O asemenea 
idee „de cenzură" cu caracter pre
ventiv, deși adoptată, a înfîlnit o 
vie rezistentă exprimată prin votu
rile a 3 300 000 membri ai sindica
telor, adică mai mult de 1/3 din 
totalul membrilor reprezentafi la 
congres.

Unul din felurile acestui proiect 
este, după cum explică presa lon
doneză, de a scuti partidul laburist 
de a mai introduce măsuri legislati
ve cu caracter antisindical, ceea ce 
ar putea duce la o micșorare ne
dorită a sprijinului electoral în rîn- 
durile muncitorilor britanici. Se a- 
nunfă că săptămîna viitoare liderii 
T.U.C. vor începe să lucreze la ela
borarea detaliată a acestui proiect 
pentru a-l supune apoi aprobării 
consiliului general al T.U.C.

In ultimele două zile ale dez
baterilor a fost din nou confirmată 
existenta unui puternic curent ostil 
liniei conciliante și în alte cîteva 
probleme. Astfel se remarcă, printre 
altele, faptul că liderii T.U.C. au reu
șit să adune cu numai vreo 60 000 
mai multe voturi (3 813 000 fafă de 
3 748 000) pentru a respinge o re
zoluție care cerea naționalizarea 
completă a industriei aeronautice. 
Trebuie finut seama și de faptul că 
aproape un milion de voturi au fost 
scoase de la numărătoare înfrucît 
liderii sindicali respectivi s-au abți
nut. Adînci nemulțumiri au fost 
semnalate printre delegații în urma 
omiterii unei probleme importante 
pentru mișcarea sindicală — rena- 
fionalizarea industriei siderurgice.

După cum este cunoscut, ca re
zultat al presiunilor și diferitelor ma
nevre ale unor lideri sindicali, s-a 
evitat ca problemele de politică 
externă să ocupe un loc central în 
dezbaterile congresului — căci a- 
ceasta n-ar fi făcut decîf să creeze 
serioase dificultăți guvernului labu
rist. a cărui poziție de aliniere to
tală la politica agresivă a S.U.A. în 
Vietnam a stîrnit vii critici în rîn- 
dul membrilor sindicali.

Totuși, trebuie remarcat că pen
tru atmosfera în care s-au desfășu
rat lucrările congresului au fost 
semnificative și protestele furtunoase 
cu care delegații au întîmpinat dis
cursul lui John Lyons, delegatul 
oaspete al Federației americane a 
muncii. Propunerea lui de a se in
terzice comerful cu Cuba a stîrnit 
indignarea sălii și strigătele repetate 
de „Go Home" și „Ține-fi gura”.

O rezoluție care cerea retragerea 
trupelor străine din Vietnam a fost 
respinsă, în cele din urmă, dar în 
favoarea ei au fost adunate aproape 
3 milioane voturi, în pofida diver
selor presiuni și manevre de culise. 
„Daily Express" scria astfel : „înain
te de a începe dezbaterea existau 
temeri în rîndurile liderilor T.U.C. 
că sprijinul marilor uniuni, inclusiv 
acelea ale muncitorilor din transpor
turi și feroviarilor, ar putea să ducă 
la constituirea unei majorități în fa
voarea rezolufiei. Aceasta ar.fi în
semnat punerea guvernului în 
încurcătură, fiind o prevestire de 
rău augur pentru congresul parti
dului laburist de la sfîrșitul acestei 
luni".

Liviu RODESCU

II septembrie, prin telefon
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Lupte grele între trupele 
indiene și pakistaneze

ÎNAINTE Șl DUP Ä... Scrisoarea secretarului

SRINAGHAR 11 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că în ul
timele 24 de ore au continuat să 
se desfășoare lupte grele între 
trupele indiene și pakistaneze. A- 
genția France Presse, citînd surse 
din Delhi, menționează că pe fron
tul Lahore, trupele indiene au 
respins o serie de atacuri pakista
neze și au reocupat orașul Bruki 
din Pakistan. Totodată, s-a anun
țat că trupele indiene își „conti
nuă înaintarea în Cașmir“. Agen
ția Reuter relatează, de aseme
nea, menționînd surse oficiale din 
Delhi, că în regiunea Sialkot și în 
preajma orașului Badgara din 
Pakistan au loc lupte crîncene 
între trupele indiene și pakista
neze. Un purtător de cuvînt in
dian a declarat că în regiunea 
Uri-Punch au fost cucerite nume
roase puncte strategice pakista
neze.

Citînd declarații oficiale din ca
pitala Pakistanului, agenția Reuter 
relatează că trupele pakistaneze 
au pătruns pe teritoriul indian în 
două puncte de frontieră, Wagah 
și Ferozepur — unde au loc în 
prezent lupte grele. Totodată, un 
purtător de cuvînt al guvernului 
pakistanez a apreciat că atacurile 
indiene împotriva importantului 
centru de comunicații Lahore au 
fost respinse. Intr-un alt sector al 
ostilităților — Sialkot — situat la 
circa 100 kilometri de Lahore, po
trivit aprecierii purtătorului de 
cuvînt pakistanez, trupele indiene 
au suferit grele pierderi. Postul de 
radio Caraci a anunțat că trupele 
pakistaneze controlează în între
gime situația de pe frontul Rajas- 
tan, unde înaintarea indiană a fost 
oprită.

Agenția France Presse mențio
nează că ministrul adjunct al apă
rării al Indiei, D. S. Raju, a decla
rat că aviația pakistaneză a bom
bardat orașul Gauhati, capitala 
statului indian Assam, lansînd tot
odată parașutiști în această re
giune. Două avioane pakistaneze

au fost doborîte sîmbătă dimineața 
deasupra localității Amritsar.

Corttinuîndu-'și misiunea menită 
să găsească o soluție conflictu
lui indo-pakistanez, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a sosit 
sîmbătă în orașul indian Bombay, 
de unde va pleca spre Delhi pen
tru a avea convorbiri cu autori
tățile indiene. El a declarat la so
sire că a avut cu autoritățile pa
kistaneze „convorbiri foarte utile“.

Intr-o declarație radiodifuzată, 
președintele Indiei, Radhakrishnan, 
a spus că țara sa este dispusă să 
examineze orice sugestie a secre
tarului general al O.N.U. în ve
derea reglementării conflictului 
indo-pakistanez, menționînd tot
odată că încetarea focului nu în
seamnă însă o reglementare a con
flictului. La rîndul său. ministrul 
afacerilor externe al Pakistanului, 
Zulficar Aii Bhutto, a declarat 
sîmbătă că Pakistanul nu se opune 
încetării focului, menționînd însă 
că aceasta trebuie să facă parte 
dintr-un acord general care să re
glementeze situația din Cașmir.

Mesajele guvernului 
sovietic adresate Indiei 
si Pakistanului

MOSCOVA 11 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la Mosco
va a avut loc o conferință de presă 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., în cadrul căreia au fost 
citite mesajele președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, către primul ministru al 
Indiei, L. B. Shastri, și președintele 
Pakistanului, Mohammed Ayub 
Khan. Mesajele cheamă la înceta
rea imediată a acțiunilor militare 
și oferă bunele oficii ale Uniunii 
Sovietice în vederea reglementă
rii divergențelor ivite.

ALEGERI GENERALE ÎN NORVEGIA
OSLO 11 (Agerpres). — La 12 și 

13 septembrie se vor desfășura în 
Norvegia alegeri generale. Obser
vatorii politici consideră că pentru 
prima dată după cel de-al doilea 
război mondial opoziția ăr putea 
cîștiga alegerile. Partidul Muncito
resc Norvegian, eare dispune de

Vizita în Franța 
a lui J. Cyrankiewicz

PARIS 11 (Agerpres).— Agenția 
P.A.P. transmite că, după întîlni- 
rea cu Charles de Gaulle, Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, a 
declarat ziariștilor că în timpul 
convorbirii cu președintele Franței 
au fost abordate o serie de pro
bleme de interes comun. „Această 
convorbire ca de altfel și întreaga 
vizită, a declarat el, ne permite să 
nutrim mari speranțe în ce pri
vește dezvoltarea continuă a rela
țiilor prietenești dintre Polonia și 
Franța Relațiile dintre cele două 
țări reprezintă un element impor
tant al securității,, întăririi păcii, 
statu-quoului și năzuinței spre 
dezvoltarea unor relații normale 
în Europa“. In timpul .convorbirii 
cu președintele de Gaulle, J. 
Cyrankiewicz și-a exprimat încă o 
dată recunoștință față de poliția 
Franței, potrivit căreia frontiera 
de vest a Poloniei este cea care 
rezultă din acordurile de la 
Potsdam. Are o deosebită impor-

majoritate absolută în Storțing (par
lament), și-a pierdut — încet dar 
constant — voturi încă de la ale
gerile din 1961. Celelalte locuri sînt 
ocupate de o coaliție formată din 
patru partide, precum și de Parti- 
dul socialist popular de stînga. 
Acesta din urmă a jucat în ultimii 
ani un rol hotărîtor în parlament. 
Pentru prima dată anul acesta so
cialiștii, nemulțumiți de politica 
ministrului de externe, Lange, au 
prezentat liste de candidați într-un 
număr de 14 circumscripții. Cele 
patru partide, care au format coa
liția în Storting, au constituit un 
front comun în vederea creării 
unui cabinet prezidat de liberalul 
Bent Roeiseland.

Wessin — consul general 
în Miami

După expulzarea generalului 
Elias Wessin din Republica Domi
nicană, președintele guvernului 
provizoriu, Hector Garcia Godoy, 
a anunțat că acesta, a fost „trans
ferat“ în postul de consul general 
în Miami. El a ordonat ca toți cei
lalți lideri militari rămași în țară 
să-și. merjțină posturile pe care le 
dețin în prezent. In același timp, 
întreg personalul militar care a 
fâëut parte din gruparea constitu- 
ționalișt.ilor, inclusiv șeful aces
tora, eolonelul Francisco Caamano, 
au fost reprimiți în armată în 
funcțiile pe care le-au deținut an
terior.

tanță, a subliniat el, faptul că a- 
ceastă frontieră nu numai că este 
aprobată de Franța, dar în același 
timp, este considerată ca un factor 
al păcii. J. Cyrankiewicz. a decla
rat că generalul de Gaulle va fi un 
oaspete drag și dorit în Polonia.

La 11 septembrie, președintele 
de Gaulle a oferit un dejun în 
cinstea iui Jozef Cyrankiewicz. In 
toastul său, președintele de Gaulle 
a caracterizat vizita premierului 
polonez în Franța drept un „im
portant eveniment“. El a subliniat 
apoi dorința Franței de a-și dez
volta relațiile cu Polonia în do
meniul politic, economic și cultu
ral, aceasta nu numai în interesul 
Franței și Poloniei, dar și al Euro
pei și cauzei echilibrului și păcii 
în lume.

Imagini surprinse de obiectivul aparatului de fotograiiat în Vietnamul de sud. Militari din inlanteria marină 
a S.U.A. debarcă de pe un vas de transport pe plaja de Ia Chu Lai (in stingă). Trupe americane și sai- 

goneze „se întorc" dintr-o operație împotriva torțelor patriotice

VIETNAM
SAIGON 11 (Agerpres). — Vi

neri noaptea forțele patriotice sud- 
vietnameze au lansat mai multe 
atacuri în provincia Long Khanh, 
la 75 kilometri nord-est de Saigon. 
La miezul nopții, patrioții au ata
cat și ocupat localitatea Gia Tan, 
trupele guvernamentale fiind ne
voite să se retragă. In același timp, 
patrioții au atacat postul de la Gia

FORȚELE PATRIOTICE AU OCUPAT
LOCALITATEA GIA TAN

• Operațiunea „ Piranha“ a 
eșuat • Un nou contingent de 
trupe australiene a plecat spre 

Bien Hoa

Kiem, precum și o altă localitate 
din apropiere, provocînd pierderi 
garnizoanei trupelor guvernamen
tale. Tot în cursul nopții a fost

Miting la Hanoi
HANOI 11 (Agerpres).— La 10 

septembrie a avut loc la Hanoi un 
miting cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a înființării Frontului 
Patriei din Vietnam. Au participat 
Ton Duc Thang, președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, Le Duan, prim-se-
cretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, și nume
roase alte persoane oficiale.

Hoang Quoc Viet, membru al 
Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei, a rostit o cuvîntare în care 
a trecut în revistă realizările din 
ultimii zece ani ale Frontului Pa
triei și ale poporului vietnamez și 
a condamnat agresiunea imperia
listă americană împotriva Vietna
mului, exprimînd, totodată, hotă- 
rîrea poporului vietnamez de a 
lupta pînă la victoria finală. La 
miting a fost adoptat un apel al 
C.C. al Frontului Patriei din Viet
nam, în care se cere poporului 
nord-vietnamez să intensifice efor
turile în producție și în lupta pen
tru întărirea și apărarea Vietna-

DESCHIDEREA TÎRGULUI 
INTERNAȚIONAL DE LA BRNO

BRNO il. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : 
Sîmbătă a fost inaugurat la Brno 
cel de-al șaptelea Tîrg internațio
nal. La festivitate au participat 
J. Pilier, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace, delegații 
ale țărilor participante. la tîrg, 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați în capitala R. S. Ceho
slovace. Din partea Republicii So
cialiste România a luat parte o 
delegație condusă de M. Marines
cu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. După cuvîntul 
inaugural rostit de J. Pilier, cei 
prezenți au vizitat pavilioanele târ
gului unde expun 872 firme din 39 
de țări. Republica Socialistă Româ
nia participă la tîrgul din anul a- 
cesta cu un oficiu comercial.

Primele aleqeri parlamentare din istoria Afganistanului
KABUL. In Afganistan se desfășoară, începînd de vineri, alegeri pentru 

Camera populară a țării. Vor ii aleși 215 membri ai Camerei populare. Potrivit 
noii constituții, parlamentul Afganistanului este format din Senat și Camera 
populară. Alegerile pentru Senat s-au desfășurat în august. Aceste alegeri par-
lamentare slnt primele din istoria țării.

PEKIN. La 10 septembrie, Aso
ciația de prietenie chino-română a 
oferit o recepție în cinstea grupu
lui de cîntăreți și dansatori români 
care au întreprins un turneu în 
R. P. Chineză. Au participat Cin 
En-lun, vicepreședinte al asocia
ției,. și reprezentanți ai vieții artis
tice și literare din Pekin.

lian a refuzat să acorde viză de 
intrare in țară membrilor delega-, 
ției Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, care, urma, să viziteze 
Italia la invitația Partidului.Comu
nist Italian. Conducătorul grupu
lui parlamentar al Partidului Co-

mului de nord socialist, precum și 
pentru sprijinirea cauzei eliberării 
poporului sud-vietnamez. în apel 
se subliniază că poporul nord-viet- 
namez este hotărît să fie alături 
de compatrioții din sud în lupta 
împotriva agresiunii imperialiste.

atacată cu mortiere și mitraliere 
capitala provinciei, orașul Xuan 
Loc. Agențiile de presă relevă, ci
tind declarațiile unui purtător de 
cuvînt al trupelor americane din 
Vietnamul de sud, că operațiunea 
supranumită „Piranha“, întreprin
să de infanteriștii marini ameri
cani și trupele guvernamentale în 
regiunea situată la 30 kilometri 
sud de baza aeriană americană de 
la Chu Lai, a luat sfîrșit. Trupele 
americane nu au reușit, timp de 
patru zile, să angajeze lupte de an
vergură cu forțele patriotice. Tot
odată, la Sydney s-a anunțat ofi
cial că sîmbătă a fost îmbarcat cu 
destinația Vietnamul de sud un alt 
contingent de trupe australiene cu 
un efectiv de 350 de persoane. A- 
ceștia urmează să se alăture trupe
lor australiene dislocate în re
giunea Bien Hoa.

general al P.C. din S.U.A. 
adresată președintelui 
Johnson

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Secretarul general al Partidului 
Comunist din S.U.A., Gus Hall, a 
adresat o scrisoare deschisă pre
ședintelui Statelor Unite, Lyndon 
Johnson, în legătură cu recentele 
tulburări de la Los Angeles. Id 
scrisoare se apreciază că eveni
mentele din acest oraș nu au con
stituit o rebeliune rasială, ci o ră
bufnire a indignării populației de 
culoare, provocată de condițiile in
suportabile de trai. După ce subli
niază necesitatea adoptării unor 
măsuri urgente pentru remedierea 
situației, în scrisoare se arată că, 
în timp ce pentru programul de 
luptă împotriva sărăciei sînt alo
cate cîteva miliarde de dolari, 
cheltuielile militare reprezintă 50 
miliarde de dolari pe an, iar acum 
se cer noi miliarde pentru extin
derea războiului împotriva poporur 
lui vietnamez. »«T

Partidul Comunist din S.U.A., se 
arată apoi în scrisoare, a propus 
încă anul trecut, în timpul eve
nimentelor din Harlem, un pro
gram de îmbunătățire a condițiilor 
de viață ale populației de culoare, 
prin alocarea imediată a cel puțin 
15 miliarde dolari pe an.

în scrisoare se subliniază că lup
ta împotriva sărăciei și încetarea 
războiului împotriva poporului 
vietnamez constituie revendicări 
nu numai ale negrilor americani, 
dar și ale milioanelor de americani 
albi.

Bruxelles

Cereri pentru suprimarea
Parlamentului celor

Intr-un articol pe mar
ginea crizei Pieței comu
ne, ziarul „L'Echo de la 
Bourse“ din Bruxelles, 
organul cercurilor indus
triale și financiare belgie
ne, se pronunță pentru 
suprimarea Parlamentului 
celor „șase“. După ce a- 
mintește că una din ma
rile erori ale promotori
lor Pieței comune este a- 
ceea de a fi urmărit inte
grarea economică, ziarul 
scrie că a sosit timpul să 
se revadă structura insti
tuțiilor europene. Ziarul 
subliniază necesitatea rea
lizării fuzionării executi
velor celor trei organisme 
economice vest-europene 

■— Piața comună, Euratom 
și C.E.C.O. Potrivit zia
rului, executivul unic 
va trebui să fie un or
gan care să primească 
instrucțiuni din partea 
celor șase guverne aso
ciate și nicidecum un or
gan cu puteri suprana
tionale, așa cum se inten
ționa pînă în prezent. Re- 
ferindu-se la Parlamen
tul european de la Stras-

„șase"
bourg, organul consul
tativ al celor „șase", 
„L’Echo de la Bourse" 
conchide că suprimarea

Un nou împrumut 
de Banca Angliei

Banca Angliei a anun
țat că a semnat un acord 
cu privire la un nou aju
tor financiar pentru apă
rarea lirei sterline. Răs- 
purizînd la întrebarea 
unlUi ziarist, ministrul de 
finanțe al Marii Britanii, 
James Callaghan, a de
clarat că Franța nu face 
parte din consorțiul ce
lor zece bănci care au a- 
cordat creditele.

La Paris, după cum re
latează agenția France 
Presse, în cercurile ofi
ciale nu a fost făcut nici 
un comentariu privind 
abținerea Franței de la 
noua operație de sprijini
re a lirei sterline. Cu toa- - 
te acestea, arată agenția, 
cercurile financiare con-

acestui organ ar fi cea 
mai bună soluție.

După cum se știe, una 
dintre cauzele care au 
provocat actuala criză din 
Piața comună se referă 
la Parlamentul de la 
Strasbourg. Comisia C.E.E. 
ă formulat propuneri vi- 
zînd creșterea rolului po
litic al acestui organism, 
propuneri cărora Franța 
li s-a opus energic.

contractat

sideră că hotărîrea luată 
de guvernul francez este 
conformă cu tezele expu
se de ministrul de finanțe 
al Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și reafirmate 
de președintele de Gaulle 
în cursul ultimei sale 
conferințe de presă. Po
trivit acestor teze, Fran
ța nu recunoaște mone
dei nici unui stat o valoa
re privilegiată în raport 
cu aurul, care continuă 
să rămînă singurul etalon 
real. „Aceasta — arată 
agenția — este aplicarea 
logică a unei doctrine 
potrivit căreia sistemul 
monetar occidental este 
în prezent depășit și ina- 
daptat condițiilor actuale, 
astfel îneît noua opera

ție de sprijinire a lirei 
sterline nu este decît un 
nou expedient menit să 
mențină acest sistem îm
potriva furtunilor și flu
xurilor". în cercurile fi
nanciare franceze se con
sideră că „nu-ul" Franței 
față' de cererea engleză, 
nu vizează în primul rînd 
Marea Britanie, ci urmă
rește să accelereze căuta
rea unei reforme a unui 
sistem monetar bazat pe 
dolar, căruia Franța nu-i 
recunoaște nici o valoare 
privilegiată — sublinia
ză France Presse.

• MOSCOVA. La 11 sep
tembrie, în parcul „Sokol
niki" din Moscova a fost 
inaugurată o expoziție 
internațională intitulată 
„Chimia în industrie, con
strucții și agricultură".

In cele 23 de pavilioane 
și pe numeroasele spații 
deschise sînt aranjate 
35 000 de exponate din 21 
de țări. Exponatele stnt 
totodată mostre ale utila
jelor și produselor chimi
ce pe care țările partici
pante le pot oferi la ex
port.

Expoziția a fost vizita
tă de A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii So
vietice.

Olimpice de iarnă, programate in 
anul 1068 la Grenoble, să fie re
transmisă, de : asemenea, la televi
ziunea in culori. Pentru aceasta va 
ii folosit sistemul francez SECAM.

al Kenyei a subliniat că seceta 
care a bintuit anul acesta in țară 
este cea mai dezastruoasă din ul
timele decenii.

DALLAS. încercarea întreprinsă 
vineri de avocatii lui Jack Ruby, 
de a reveni asupra procesului a- 
cestuia, a eșuat. Judecătorul fede
ral de district, Louis Holland din 
Dallas, a respins moțiunea apără- 
țorilor lui Jack Ruby privind reju- 
decarea procesului condus de ju-.

SCURTE ȘTIRI

NEW YORK. Grupuri de copii 
neqri, însoțiți de părinții lor, au 
ocupat mai multe școli din Boston, 
destinate exclusiv copiilor- albi. 
Preotul protestant de culoare, Vir
gil Wood, care a mers in frun
tea copiilor, a declarat că această 
acțiune de protest nu va înceta 
pînă cind autoritățile cjin Boston 
nu vor lua măsuri concrete-pentru 
lichidarea discriminării 
practicate în aceste școli.

rasiale

ROMA. Președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Aldo Moro, 
a anunțat oficial că guvernul ita-

Paradă la Tokio cu prilejul deschiderii sezonului artelor

munist -Italian, -Pietro Jngrao, a fă- 
cut o declarație presei, in care a . 
condamnat această acțiune a gu
vernului. „Asemenea hotărîri, a 
arătat Ingrao, contravin • constitu- . 
ției- italiene".

BELGRAD. Agenția Taniug rela
tează că, la 11 septembrie, Iosip 
Broz Tito, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, a avut convorbiri cu Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, care se află la odihnă in 
Iugoslavia.

ÎN 1967 — PROGRAME
DE TELEVIZIUNE ÎN CULORI

decătorul Joe Brown, în care 
Ruby a fost condamnat la moarte 
pe. scaunul electric. Phil Burleson, 
avocatul lui Ruby, l-a acuzat pe 
judecătorul Brown de parțialitate. 
-Lui i s-a 
carte asupra 
l-a condus și că în 
ceasta are unele 
ciare

NICOSIA. Comandamentul O.N.U. 
din Nicosia a anunțat că Irlanda a 
hotărit să-și retragă pînă la sftrșitul 
acestei luni contingentul din cadrul 
torțelor Națiunilor Unite staționate în 
Cipru.

reproșat că a scris o 
procesului pe care 

legătură cu a- 
interese finan-

PARIS. Ministțul francez al in
formațiilor, Alain Peyrefitte, a 
anunțat că Franță va prezenta in 
septembrie 1067 primele programe 
de televiziune in culori. Se inten
ționează ca desfășurarea Jocurilor

NAIROBI. 13 000 
partea de nord a 
meninfate de foamete datorită se
cetei. Zeci de mii de vile au pierit 
din cauza lipsei de nutrețuri. S-au 
semnalat primele cazuri de moarte 
prin inaniție. Ministrul-de interne

Taifunul

de familii din 
Kenyei sînt a-

TORINO. Conducerea uzinelor 
de automobile Fiat a anunțat că 
incepind de la 13 septembrie va 
avea loc o reducere a orariului 
săptămânii de lucru, cu scăderea 
corespunzătoare a salariilor. A- 
ceastă măsură, arată A.F.P., afec
tează aproximativ 70 000 de sa
lariai,

BRASILIA. Vineri după-amiază, 
președintele Italiei, Giuseppe Sa- 
ragat, a avut prima convorbire 
oficială cu președintele Braziliei, 
Caștello Branco.

„Shirley“
bîntuit arhipelagul japonez, a provocatTOKIO. Taifunul „Shirley“, care a

mari pagube în aproximativ 40 de pretecturi ale țării. 44 de persoane au murit, 
22 au fost declarate dispărute și peste 000 sînt rănite. Peste 45 000 de locuințe 
au fost inundate, iar 4 000 dintre acestea complet distruse. Pagubele pricinuite 
căilor ferate stnt evaluate la peste 2 miliarde yeni.

atena Evoluția 
crizei politice

ATENA 11 (Agerpres). — Criza 
politică din Grecia intră în cea 
de-a noua săptămînă fără a se pu
tea întrezări perspectivele unei so
luționări apropiâte. începînd de 
vineri noaptea, la Atena se desfă
șoară o vie activitate de culise rne- 
nită să permită constituirea unei 
majorități parlamentare pe baza 
căreia să se formeze un guvern. 
La întrevederi iau parte lideri ai 
partidelor de dreapta și ai grupu
lui disident din Uniunea de cen
tru. Primul ministru interimar, 
Tsirimokos, a declarat sîmbă
tă după-amiază că, după părer S 
sa, luni sau marți se vor proda.».,-1 
unele clarificări care să îngăduie 
găsirea unei soluții. Deocamdată, 
între partidele care ar urma să o- 
fere voturile unui eventual guvern 
se mențin divergențe, îndeosebi 
asupra caracterului viitorului ca
binet.

Liderul Uniunii de centru. Pa- 
pandreu, își menține, ca și pînă 
acum, opoziția față de orice for
mulă guvernamentală care s-Ar în
temeia pe scindarea partidului său 
și încălcarea normelor constituțio
nale. Comitetul administrativ al 
partidului E.D.A. a examinat situa
ția din țară, pronunțîndu-se pentru 
organizarea unor „alegeri libere și 
oneste de către un guvern de ser
viciu, ca singura soluție pentru 
actuala criză“.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Setatei!" TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele ie fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Setatei!


