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COMUNICAT
cu privire la vizita in Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste 

a delegației de partid și guvernamentale
a Republicii Socialiste România

Cadre 
pentru viitoarele 

construcții 
\iiidrocncrdcticc

I’e șantierele hidrocentralei 
..Gheorghe Gheorghiu-DejJ‘ de 
pe Argeș se pregătesc noi ca
dre pentru viitoarele construc
ții hidroenergetice prevăzute 
in viitorul cincinal. Numai în 
meseriile de mineri, artificieri, 
dulgheri, betoniști, excavato- 
riști, electricieni, mecanici 
compresoare etc. au fost cali
ficați în acest an peste 800 de 
muncitori.

Pe șantierul montaje al hi
drocentralei sînt pregătiți su
dori, electricieni, montori-apa- 
rate hidro și alți specialiști 
pentru hidrocentralele de la 
Porțile de Fier și de pe Lotru. 
Tot aici funcționează cursuri 
pentru specializarea montori- 
lor de echipament-hidro și a 
maiștrilor.

Pînă acum au urmat cursu
rile de calificare si de ridicare 
a calificării fără scoaterea 
din producție, peste 4 000 de 
constructori.

La cursurile de calificare și 
de ridicare a calificării 
constructorilor și la specializa
rea montorilor o importantă 
contribuție aduc inginerii cu 
o bogată experiență pe șantie
rele hidroenergetice ale țării.

(Agerpres)

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și a Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, între 
3 și 11 septembrie 1965, delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită oficia
lă în Uniunea Sovietică.

în timpul șederii în Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste, membrii dele
gației române au vizitat, în afară de 
Capitala Uniunii Sovietice — Moscova — 
orașele Volgograd și Leningrad. Ei au 
vizitat întreprinderi industriale, monu
mente cultural-istorice, s-au întîlnit cu 
conducători ai organelor de partid și de 
stat din Moscova, din regiunile Volgo
grad și Leningrad, cu oameni ai muncii, 
luînd cunoștință și cu acest prilej de 
viața și realizările poporului sovietic.

Oaspeților români li s-a făcut pretu
tindeni o primire călduroasă și cordială, 
care reflectă sentimentele de prietenie 
ale poporului sovietic față de poporul 
frate român. Delegația și-a exprimat 
mulțumirea sinceră pentru ospitalitatea 
prietenească și cordialitatea de care s-a 
bucurat în Uniunea Sovietică.

Delegația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste România a 
avut întâlniri și a purtat convorbiri cu 
tovarășii: L. I. Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. I. Mikoian, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și cu alți conducători de partid și de 
stat ai Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.
La tratativele care au avut loc au luat 

parte :
— din partea română tovarășii: Nico

lae Ceaușescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., președintele

Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv si al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii 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, secretar al C.C. 
al P.C.R., Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.
— din partea sovietică tovarășii : L. I. • 

Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al 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. Șelepin, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S., I. V. Andro
pov, secretar 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. Lomako, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gro- 
mîko, membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
I. K. Jegalin, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice în Repu
blica Socialistă România.

în cursul tratativelor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, a avut loc un schimb sincer 
și util de păreri asupra problemelor dez
voltării relațiilor româno-sovietice, asu
pra problemelor actuale ale situației in-

ternaționale și mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

I
Părțile au constatat cu satisfacție că 

prietenia frățească dintre poporul român 
și poporul sovietic, relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea So 
vietică se întăresc și se dezvoltă cu 
succes pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului, internaționalismului socialist, 
colaborării și întrajutorării tovărășești, 
în condițiile strictei respectări a egalită
ții în drepturi, respectării reciproce a 
independenței și suveranității, neameste
cului reciproc în treburile interne și îm
binării pe această bază a intereselor fie
cărei țări cu interesele generale ale sis
temului socialist mondial.

Delegațiile s-au informat reciproc asu
pra desfășurării construirii socialismu
lui și comunismului în țările lor, asupra 
celor mai importante măsuri ce se în
făptuiesc în Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Delegația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste România sub
liniază cu deosebită satisfacție realizările 
poporului sovietic în creșterea forțelor 
de producție și dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a comunismului, în progre
sul tehnic și dezvoltarea științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor sovietici. Forța creatoare și 
entuziasmul oamenilor muncii conduși 
de Partidul Comunist au transformat 
Uniunea Sovietică într-o mare putere 
industrială. Poporul sovietic, dezvoltînd 
multilateral, cu multă energie, economia 
națională, obține succese însemnate în 
îndeplinirea sarcinilor construcției co
muniste trasate de cel de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Realizările poporului so
vietic reprezintă o contribuție de seamă 
la întărirea sistemului socialist mondial, 
la triumful cauzei socialismului și păcii.

(Continuare in pag. a Ill-a)
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Sintem Ia jumătatea lunii septembrie și calendarul agricol con
semnează începerea, peste cîteva zile, a însămințării griului de 
toamnă. Experiența a arătat că recolta viitoare este hotărîtă în 
mare măsură acum, prin pregătirea sămînței după norme știin
țifice.

Raidul nostru efectuat în 
urmărit tocmai acest obiectiv.

• CURAT, CU REFLEXE 
METALICE ROȘCATE, griul de 
sămînță al cooperativei agricole 
Mizil, ne sugerează comparația cu 
aurul. E soiul „Bezostaia“. In a- 
ceeași magazie, depozitată sepa
rat, se află cantitatea de sămînță 
„Scorospelka". Aceste soiuri au 
produs în 1965 între 3 900 și 
4 200 kg la hectar. In condiții si
milare, soiul „301“ n-a dat decît 
1 800 kg.. motiv pentru care con
ducerea cooperativei agricole a 
hotărît să-l scoată din cultură. Și 
la cooperativa agricolă din Con- 
duratu, „Bezostaia“ a produs, pe 
unele sole, 5 000 kg la hectar, în 
t imp ce „301“ n-a depășit 2 200 
kg.; aici însă „301“ va continua 
să ocupe jumătate din suprafața 
destinată griului. In comuna ve
cină, Baba Ana, „301" se bucură 
de asemenea, de considerație în 
ciuda faptului că în 1965 el nu 
s-a comportat prea bine. Expli
cația în varianta specialiștilor a- 
cestor unități, este legată de ab
sența ploilor în perioada însămîn- 
țării. Specialiștii de la consiliul 
agricol raional, nu sînt de aceeași 
părere. Aici aflăm că „301“, da
torită slabei productivități, va fi, 
treptat, înlocuit cu noul soi ro- 
mînesc I.C.A., ce va fi introdus 
în cultură alături de „Bezostaia“, 
„Ponka“ și „Triumph“.

• DACĂ 'AR TREBUI SĂ ÎN
CEPEȚI SEMĂNATUL M1INE, 
AȚI FI PREGĂTIȚI ?

La această întrebare, președin
tele cooperativei agricole Mizil, 
Nicolae Tănase, a răspuns „DA", 
iar inginera aceleiași cooperați-

Etapa a lEa a concursului 
de admitere în invățămintul 

superior fără frecvență
Ministerul Invățămîntului a- 

nunță că etapa a doua a con
cursului de admitere la învăță- 
mîntul superior fără frecvență se 
va desfășura între 20 și 27 sep
tembrie a.c.

înscrierea candidaților se va 
face pînă în ziua de 19 septem
brie ora 14, la facultățile care 
au secții fără frecvență, în uni
versități, institute pedagogice, 
Institutul de științe economice și 
Institutul de cultură fizică.

Se pot prezenta la concursul 
de admitere din etapa a doua 
candidații care nu au participat 
la prima etapă și oamenii muncii 
care au obținut dreptul de a se 
înscrie la concurs în conformitate

raionul Mizil, regiunea Ploiești, a

ve, Silvia Cantaragiu, a spus 
„NU“. Contrazicerea este numai 
aparentă. Amîndoi aveau drepta
te. Cele 36 tone de sămînță din 
producție proprie au fost condi
ționate de mult; s-au trimis pro
bele la laborator, dar buletinul 
de analiză nu s-a întors... De ce 
intirzie ?

Condiționarea seminței este o 
lucrare aproape în întregime în
cheiată în raionul Mizil (2304 to
ne, din 2 340), La 9 septembrie 
numai la cooperativele agricole 
Fințești și Săhăteni nu se înce
puse condiționarea, datorită fap
tului că acestea nu dispun de se
lectoare proprii. (Sînt nevoite să 
aștepte pînă cînd devin disponi
bile selectoarele gostaturilor ve
cine).

• COOPERATIVELE AGRI
COLE din raionul Mizil vor 
schimba la bazele de recepționate 
1 710 tone de sămînță. La data 
raidului nostru, baza din Mizil 
dispunea de 382 tone „Bezostaia“, 
328 tone „Triumph“ și de o... re
partiție de 315 tone „Ponka“.

— De unde trebuie să soseas
că PonkaP

— De la Tîrgoviște, ne-a in
format contabilul principal al ba
zei, tovarășa Elena Bănică.

— S-a prezentat vreo unitate 
să solicite schimbul de sămînță ?,

— Da. La 3 septembrie a ve
nit cooperativa agricolă din Vin- 
tileanca. A vrut să ia „Ponka", 
dar n-am avut. N-a luat însă nici

ION MARINA

(Continuare In pag. a IlI-a) 

cu recenta Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri, pe baza următoare
lor acte:

a) Certificatul de naștere (co
pie legalizată);

b) Diploma de maturitate sau 
o diplomă echivalentă;

c) Certificatul de sănătate;
d) 3 fotografii tip buletin de 

identitate;
e) Adeverință din care să re

zulte că sînt încadrați în cîmpul 
muncii.

Pentru oamenii muncii care nu 
se pot prezenta la concursul din 
20—27 septembrie a.c. se va or
ganiza un nou concurs la o dată 
care se va anunța ulterior.

(Agerpres)

Simbătă la amiază, s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Moscova, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român oare, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și a 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut o vizită oficia
lă în Uniunea Sovietică. Din de
legație au făcut parte tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Manea Mă
nescu, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Nicolae 
Guină, ambasadorul’ Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Alexandru Dră-

MOSCOVA. 11 — Cores
pondentul Agerpres, Silviu Pa
dină, transmite :

Simbătă dimineața a părăsit 
Moscova delegația . de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secrbtar general al 
Comitetului Central al Parti
dului 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 aero
portul Vnukovo, se aflau arborate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietice. De-a lungul traseului, 
mii de locuitori ai Moscovei au
venit să conducă pe reprezen
tanții poporului român.

Aeroportul Vnukovo era îm
podobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări.

La ora 9,30, la aeroport sosește 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Membrii delegației române au 
fost conduși la plecare de tova
rășii L. 1. Brejnev, A. N. Kosîghin, 
K. T. Mazurov, A. N. Șelepin, 
P. N. Demicev,!. 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 persoa
ne oficiale.

Pe aeroport se aflau șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Moscova, numeroși muncitori
din capitala sovietică, ziariști.

Plecarea din Moscova

ghici, Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, de membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv și 
secretari ai C.C. al P.C.R., de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
generali, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, 
membrii ambasadei Uniunii So
vietice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

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

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

(Agerpres)

Erau prezenți membrii Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Moscova.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Leonid Brcj- 
nev, trece în revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației 
române își iau rămas bun de la 
persoanele oficiale sovietice și de

(Continuare in pag. a Ill-a)

Pe aeroportul Băneasa, Ia sosirea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România

Cuvintarea tovarășului

LEONID BREJNEV
Dragă tovarășe Ceaușescu,

Dragă tovarășe Maurer,

Dragi prieteni români, tovarăși,

Vizita de prietenie a delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică a durat 
ceva mai mult de o săptămînă.

Astăzi, ne-am adunat aici pentru a conduce pe oaspeții noș
tri care pleacă spre patrie și pentru a le ura drum bun.

In timpul călătoriei prin Uniunea Sovietică dv., dragi tova
răși, 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 posibilita
tea să vedeți personal cum trăiește poporul nostru, preocupă
rile sale, felul cum muncește pentru țelul măreț — construirea 
comunismului.

Sperăm că numeroasele întîlniri cu oamenii sovietici v-au 
ajutat să vă dați seama mai bine de sentimentele calde, prie
tenești, de respectul pe care-1 nutresc față de poporul român.

în cursul vizitei dv. am avut posibilitatea să facem cu dv. un 
schimb de păreri în problemele relațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și România, în problemele actuale ale situației internațio
nale contemporane și mișcării comuniste și muncitorești mon
diale.

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

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

Șîntem profund convinși că aceste rezultate ale vizitei vor 
fi primite cu satisfacție de toți acei cărora le este scumpă ca
uza păcii și socialismului, care luptă pentru întărirea unității 
lagărului socialist, pentru coeziunea mișcării comuniste inter
naționale.

Vă rugăm, dragi tovarăși, ca la întoarcerea în patrie să trans
miteți poporului român frate, comuniștilor din România, sa
lutul nostru cordial și urări de noi succese în construcția so
cialistă.

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

țească între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România I
La revedere, dragi prieteni, drum bun !

Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragă tovarășe Brejnev,

Dragă tovarășe Kosîghin,

Dragi tovarăși,

Vizita pe care delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii 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 
avîntată și despre realizările obținute de popoarele Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, sub conducerea Partidului 
Comunist, în opera de construire a comunismului.

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

In cadrul convorbirilor sincere și utile purtate cu conducă
torii 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 
intensificarea relațiilor dintre cele două țări și popoare.

Sîntem convinși că vizita pe care am făcut-o în Uniunea So
vietică va contribui la dezvoltarea colaborării dintre țările și 
partidele noastre, la întărirea prieteniei româno-sovietice, spre 
binele ambelor noastre popoare, în interesul cauzei socialis
mului 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 însoțirea foarte călduroasă la plecare.

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

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice !

Trăiască prietenia româno-sovietică 1

La revedere, dragi tovarăși și prieteni!

I



Vasile Alecsandri In anul 1853

75 DE ANI DE LA MOARTEA LUI
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Balada aceasta fără seamăn în literatura 

noastră este cel mai mare titlu de glorie al poetului 

de la Mircești. Dacă numai a fit a ar fi făcut, era de. 

ajuns ca să trăiască pînă la amurgul neamului. Căci el 

a auzit întîia oară sunind silabele misterioase 

ale „Mioriței" in plaiurile munților Moldovei.

GÎNDURI DESPRE POET
in pervazul celor trei 
sferturi de veac, pe care 
praful uitării n-a în
drăznit să se așeze, ne 
ațintesc doi ochi limpezi 
în orbite adînci, sub 
fruntea palidă, boltită 
parcă anume, ca să în
dure cununile gloriei.

îl știe fiecare, din băncile primilor 
ani de școală sau poate chiar mai de 
timpuriu, dintr-un cîntec lăutăresc, 
dintr-o poezie învățată de Ia mama. 
Așa l-am deslușit întîi, răzbătînd prin 
isonul mașinii de cusut, la o vîrstă la 
care „suvenirele“ se imprimă în suflet 
pe totdeauna...

„Pe drumul de costișă ce duce la 
Vaslui / Venea un om, cu jale zicînd 
în gîndul lui: / Mai lungă-mi pare ca
lea acum, la-ntors acasă. / Aș vrea să 
zbor, și rana din pulpă nu mă lasă !“..

Farmecul lui Alecsandri nu-i de 
natură exclusiv poetică, chiar pentru 
aceia care nu s-au subțiat într-atît în* 
cît să-1 considere pe bardul de la Mir
cești cu un zîmbet condescendent. Ilus
trul fiu al Moldovei își întinde umbra 
prodigioasă asupra unei jumătăți de 
secol în care cristalizează, de fapt,

ființa națională a României, și se înalță, 
de lîngă temelie, zidurile unui edificiu 
în perpetuă^ dezvoltare, numit litera
tura română. A fost, acest „rege-al 
poeziei, veșnic tînăr și ferice“ (definiție 
grațioasă a genialului succesor) un 
luptător pentru dreptatea neamului 
său, avînd adesea, în zborul peniței, 
fulger de spadă și vibrare de goarnă. 
La 19 ani, abia întors de la studii, 
prelua destinele Teatrului Național din 
Iași, devenea apoi colaborator al Da
ciei Literare, edita, cu Kogălniceanu 
și Ghica, revista Propășirea. Avea de 
pe atunci obiceiul, păstrat pînă-n ul
tima clipă, de a exalta virtuțiile stră
bune, murmurînd pururi, mai deslușit 
sau mai în surdină, doine cu accente 
de vitejie. Mișcarea revoluționară de la 
1848 îl numără printre vajnicii săi or
ganizatori și combatanți ', exilul, de
parte de a-i tempera înflăcărarea, i-o 
întețește; cel dintîi lucru pe care-1 
face, la înapoiere, este tipărirea Ro
mâniei Literare, susținînd cauza Unirii 
Principatelor. Patriotismul lui Alec
sandri nu izvora pur și simplu dintr-un 
elan juvenil, din tendința romantică 
de a săvîrși acte de bravură. Poetul 
simțea pămîntul țării, oamenii și pri-

veliștile, melodiile și suspinele, adîncu- 
rile vremii și înfiorarea nevăzută a 
talazurilor de suflet; versurile lui stau 
mărturie, duioasă și gravă totodată, 
despre această relație subterană.

De la Doine și Lăcrimioare, la Pas
teluri și Legende, de la drama istorică 
la feeria populară, de la impresiile de 
voiaj la memorialistică, simțim pretu
tindeni, la Alecsandri, duhul unei iu
biri de mare puritate și temeinicie: 
dragostea de țară, steaua călăuzitoare 
a întregii sale vieți. Nici naivitatea 
desenului, nici estomparea liniilor, nici 
tonurile pălite — căci meșterul folo
sea cu predilecție acuarela — nu mă 
împiedică să tresar la zvonul hexame
trilor bine cunoscuți: „Aburii ușori ai 
nopții ca fantasme se ridică / Și plutind 
deasupra luncii, printre ramuri se 
despică. / Rîul luciu se-ncovoaie sub 
copaci ca un balaur / Ce în raza dimi
neții mișcă solzii lui de aur“. Gestica 
inversă a desfrunzirii („Frunzele cad, 
zbor, în aer și de crengi se dezlipesc / 
Ca frumoasele 
omenesc“) îmi dă o înfiorare aseme
nea aceleia 
îngălbenită, 
în lanterna
bunicului.

iluzii dintr-un suflet

cu care aș privi o peliculă 
proiectată de-a-ndoaselea, 
magică din vremea stră-

Aplecați-vă din cînd în cînd, cu pie
tate, peste filele operei alecsandriniene: 
sînt aici multe miracole simple, ca apa 
și ca 
ivirea 
între 
„Dan, 
mat“, 
brava 
Nu vă sfiiți a vă înduioșa, chiar dacă 
esteții au să vă explice că emoția cu 
pricina nu-i de esență estetică... 
Alecsandri este și va rămîne poetul- 
patriot, văzînd în ridicarea sufletească 
a poporului, rostul suprem al artei 
sale. Iar atunci cînd, în pragul asfin
țirii, ochii săi limpezi privesc în urmă, 
cu acea căutătură dreaptă pe care i-o 
știm — el are, mai exact decît comen
tatorii contemporani, intuiția propriei 
valori, în semnificativul dialog dintre 
poet și fluier. La reflecțiile melanco
lice ale artistului, care observă răceala 
criticilor — atît de entuziaști, alteîndva 
— „Fluierul răspunse: frate, frățioa- 
re, / Ne-a ajuns amarul, jalea ne-a 
pătruns / Dar a noastră soartă e mul- 
țămitoare: / Am cîntat o doină, și e 
deajuns !“.

plinea, ca foșnetul ierbii și ca 
stelelor, în crepuscul. Recitiți, 

altele, „Deșteptarea României“, 
căpitan de plai“, „Plugul blăste- 
„Odă ostașilor români“, „Dum- 
Roșie“, „Eroii de la Plevna“.
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a 1872 
excelent 
evocativ 
cii dinaintea re
voluției de la 
1848, încercînd 
o judecată de 
valoare a lui 
Constantin Ne- 

Alecsandri nota : 
judeca și a prețui 
autor, trebuie a

într-un 
tablou 

al epo-

gruzzi, 
„Pentru a 
meritul unui 
cunoaște bine timpul în care el 
a scris, gradul de cultură a lim- 
bei in care el a fost îndemnat 
a scrie și dificultățile de tot so
iul, prin care geniul său și-a 
făcut drum, pentru ca să iasă la 
lumină“.

Pasajul, de o rară actualitate 
în opera de reîntregire a valori
lor naționale, constituie punctul 
de plecare mai ales în discutarea 
tuturor personalităților asupra 
cărora timpul, dar mai ales opi
niile contradictorii ale criticilor 
au viciat profilul. Probabil că 
manualul de școală ne-a trans
mis imaginea unui Alecsandri 
monocord, autor doar de paste
luri și ode patriotice. Dar cum 
remarca George Călinescu, par
tea cea mai viabilă a acestei 
opere întinse căreia nu i-a fost 
străin nici un gen literar, este 
în primul rînd proza. De la de
butul beletristic cu proza de un 
romantism excesiv gesticulat, 
Buchetiera de la Florența, și 
pînă la pagina rămasă nesfîrșită, 
curmată de deces, V. Alecsandri 
a pus, poate mai apăsat decît 
în alte manifestări, sigiliul ge
niului său. Spiritul, neconstrîns 
de canoanele estetice ale prozo
diei, s-a manifestat în pagina de 
proză liber, reversîndu-se gene
ros, desenînd portrete memora
bile. Căci dincolo de nuvela Is
toria unui galbăn, fragmentul 
de tornan Dridri ce ni le-a lăsat 
și a căror modele în epocă sînt 
ușor depistabile, partea cea mai 
vie a operei rămîne memorialis
tica. Prin paginile antume, dar 
mai ales cele culese în volum 
după moartea scriitorului din re
vistele la care a colaborat, sau 
aflate pe masa de lucru, V. Alec
sandri se impune ca unul dintre 
cei mai reputați memorialiști. 
Amintirile de călătorie ale unui 
excursioniști pasionat de aerul 
cald și cerul înalt al Sudului 
(Călătorie în Africa, Buchetiera 
de la Florența), care impuri ob
servația fină, filtrată de erudiția

unei formații 
sau excursiile 
cerile agreste, 
fuie căutarea 
(O primblare 
Albă, Borsec) 
memorialistica _ _ ____ _____
bărbați de seamă ai neamului 
(Nicolae Bălcescu în Moldova, 
Alecu Russo. Dimitrie Rallet) 
anticipînd galeria Oamenilor care 
au fost de Nicolae Iorga.

Ca într-un adevărat muzeu viu, 
memorialistica lui V. Alecsandri 
conservă mărturii din epoca în 
care „mărimea ișlicelor care de-a- 
bea se țineau în echilibru pe creș
tetul boierilor, arăta înălțimea ran
gurilor“, fragmente amuzante a- 
cum din lupta încrîncenată de 
păstrarea purității limbii în fața 
abuzurilor latiniste, dar și amin
tiri literare 
beletristicii 
neasețnuită 
estetică.

Suflet vibrînd cu cele mai in
time resorturi la propășirea na
țiunii, Vasile Alecsandri a înmă- 
nunchiat în aceste pagini nobile 
simțăminte de un ardent patrio
tism, revendicînd în fața străină
tății valorile românești. Scrierile 
Melodii românești, Prosper Mé
rimée, sprituala evocare a întîl- 
nirilor cu celebrul literat francez, 
rîndurile calde 
tre Ispirescu 
Legendele sau 
lor, Protestație 
dovei, a Omenirei și a lui Dum
nezeu stau drept mărturie. Spiri
tului său comunicativ, larg des
chis spre oameni i se datorează 
și declanșarea fructoasei cores
pondențe literare purtate cu 
Ghica, mai valoroasă decît 
care întreprindere literară 
zeală a

Atent 
vremii, 
literară 
(„Poporul dar este izvorul 
mai poetice creații, celor 
nepieritoare opere ; și 
mari, care apar ca niște 
meteori, nu sînt decît revelatorii 
măeștrii a poeziei populare con
centrate în 
sandri este 
prevestire a 
ale culturii 
mare personalitate artistică ori
ginală.
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umaniste întinse, 
locale în care plă- 

horațiene substi- 
vestigiilor antice 
la munți. Balta 
sînt coroiate de 
ce evocă vibrant

din epoca eroică a 
noastre, pagini de 

savoare și perenitate

adresate lui Pe- 
la apariția cărții 
basmele români- 
în numele Mol-

Ion 
ori- 
mu-

epocii.
la seismele sociale 
revendicîndu-și înălțarea 
din mijlocul poporului, 

celor 
mai 

poeții 
rari

ale

sînul lor") V. Alec- 
nu numai o plurală 
ulterioarelor succese 
românești, ci și o

V. ARACHELIAN

L

DOINE ȘI LĂCRIMIOARE

Foaie de titlu a

I

volumului de opere 
scriitorului

complete cu autograful

Agenda zilelor Alecsandri a cuprins 
simbătă noi manifestări în orașul și re
giunea Iași.

In aula „Mihail Eminescu" a Universi
tății ieșene, a avut loc o adunare festi
vă la care academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei, cadre didactice 
din învățămîntul superior și cercetători 
științifici din București și din Iași au vor
bit despre „Spiritul folcloric al operei lui 
Alecsandri” . „Profilul clasicului" ; 
„Alecsandri în limba franceză" ; „Influen
ța poetului asupra literaturii bulgare" ; 
„Alecsandri, arhivist al statului" : „Iz
voarele istoriei în opera Iui Alecsandri"; 
„Aspecte ale vocabularului în teatrul lui 
Alecsandri" și „O nouă interpretare a 
pastelurilor".

In sala „Victoria" din localitate, a fost 
organizată expoziția comemorativă „Va
sile Alecsandri". Exponatele reprezintă 
facsimile și fotocopii după diverse 
crări ale poetului, ediții princeps 
scriitorului, lucrări ale lui Alecsandri tăl
măcite în limbi străine, afișe ale vremii 
care anunțau spectacole ale Teatrului 
Național din Iași cu piese ale scriitorului, 
fotografii ale unor actori consacrați care 
au dat viață personajelor create de 
Alecsandri.

Teatrul Național din Iași, care poartă 
numele poetului, a prezentat sîmbătă sea
ră un spectacol festiv. Actori de frunte 
ai vechii scene ieșene au interpretat un 
recital cu pagini din creația lui Vasile 
Alecsandri.

La Vaslui și în unele comune dm ra
ionul Huși, medalioanele literare și sim
pozioanele „Vasile Alecsandri" au fost 
urmărite de un numeros public.

lu- 
ale

a apariția Convorbirilor- 
literare, în 1867, A- 
lecsandri era autorul 
Doinelor și Lăcrămioa
relor, al Suvenirilor și 
Mărgăritărelelor, pre
cum și al Baladelor a- 
dunate și îndreptate, 
devenite în 1866 Poe-

populare ale românilor. Patriotismul 
și ardoarea lui unionistă, întinderea o- 
perei de pînă atunci, cu calitatea ei larg 
comunicativă, și în definitiv prezența 
poetului, ca poet și om politic, în toa
te evenimentele, care duseseră la în
făptuirea statului român național, îi 
creaseră din epocă privilegiul de faimă 
al „poetului național". Situația lui mo
rală ca reflex al literaturii și politicii 
sale în conștiința publică era dominantă 
atît în Moldova cît și în Muntenia. La 
aceasta, contribuie desigur în mare mă
sură reușita inițiativelor și participări
lor lui politice, dar mai cu seamă con
centrarea de cu vreme în jurul său, la 
revista România literară din 1855, a 
tuturor scriitorilor mai de seamă din 
ambele Principate.

Cînd Vasile Alecsandri aderă, prin- 
tr-o cunoscută scrisoare, la acțiunea 
tinerelor Convorbiri literare, „junimiș
tii“ au primul lor mare succes, resirn- 
țindu-i adeziunea ca un fel de con
sacrare. Unii dintre ei, cu timpul, iri
tați poate de tutela oricît de amabilă 
a „poetului național", vor începe să 
mai murmure prin colțuri, mai tinerii 
trecînd chiar la manifestări mai îndrăz
nețe, dar tot se ridicau în picioare la 
apariția lui în sală, cum aflăm din în
semnările zilnice ale lui Maiorescu. To
tuși criticul „Junimii", arătîndu-i de la 
început o mare considerație socială, așa 
cum simțea că trebuie să arate unui 
puternic reprezentant al opiniei publi
ce, căreia el însuși dorea la rîndul lui 
să i se impună, nu se va cheltui mai 
de loc în laude literare față de marele 
aliat. Abia mai tîrziu, după ce Alec
sandri va fi făcut acte de prietenie cu
noscute de toată lumea timpului, criti
cul va vorbi mai stăruitor și în termeni 
clar apreciativi despre poet. Și chiar 
atunci, Titu Maiorescu va pune un fel 
de plăcere cenaculară în a vorbi des
pre Pasteluri, Ostașii noștri și Fîntîna 
Blanduziei, adică despre acea parte a 
operei care fusese compusă în anii dc 
presupusă colaborare junimistă, în timp 
ce culegerile de versuri din-nainte de 
1860 nu-i vor atrage atenția critică nici 
cum. Poetul însă nu se supărase pentru 
asemenea nuanțe de apreciere.

Un tînăr confrate, pe numele lui 
Mihail Eminescu, foarte lăudat între 
junimiști, îl declarase „rege al poeziei", 
ceea ce dimpreună cu mai vechea fai
mă de „poet național“ îl satisfăceau 
îndeajuns. Nici manifestări de mai tîr
ziu, cînd generația Vlahuță—Delavran- 
cea îl va trage de pe soclu, așezînd în

locul lui pe Eminescu, și nici prefața 
lui Maiorescu la poeziile noului mare 
poet, din 1884, în care criticul, arătînd 
cum Eminescu refuzase între timp o 
decorație regală, avea să scrie: „el în
suși rege al poeziei, ce alt rege l-ar fi 
putut decora“, cu alte cuvinte nici cînd 
i se lua chiar de Maiorescu titlul de 
„rege al poeziei“, trecîndu-l noului 
mare poet, cate i-l conferise, Alecsan
dri nu se va tulbura. Dimpotrivă, de
tractorilor tineri, care îi vor opune în 
glorie pe Eminescu, le va răspunde poe
tic că, dacă e cineva care cîntă mai 
dulce decît el, aceasta e spre gloria 
țării și adaugă două frumoase versuri 
de tip hugolian : Apuce înainte s-ajun
gă cît mai sus, / La răsăritu-i falnid 
se-nchină — al meu apus ; și, de ase
meni, cînd geniul eminescian se va în
tuneca neașteptat, el își va pune în joc 
autoritatea pentru strîngerea de fonduri 
necesare ajutorării aceluia pentru care 
nu putea să aibă sentimentul de adver
sitate.

Echilibrului său intern, încrederii în 
viitorul țării nou create, posteritatea le 
va găsi temeiuri nebănuite. In adevăr, 
după ce Eminescu își va fi întunecat 
epoca și urmașii imediați cu neguri, din 
care jocul minții eminesciene se prăvă
lise, curentul eminescian rezumîndu-se 
doar la atitudini tînguitoare conceptual 
pesimiste, fără ca nimeni să-și mai poa
tă înălța dezamăgirea de viață la între
mătoarele simboluri artistice ale ma
relui poet, noi orientări poetice vor rea
minti structura obiectivă, influența li
terară și temperamentul luminos al bar
dului de la Mircești. Structura obiectiv 
lirică, deși în formă proprie, fără ra
portări posibile istoricești, se va expri
ma încă o dată prin opera lui C. Coș- 
buc; influența literară, venind într-o 
măsură chiar din prima parte a activi
tății de poet a lui Alecsandri, pare ne
drept desconsiderată de criticii și isto
ricii literari, va constitui direcția 
principală a înnoirilor poeziei prin Al. 
Macedonski; iar temperamentul lumi
nos, cu însușirile lui de fericită impro
vizație, de echilibru moral și comunica
tivitate, va institui o tipologie poetică, 
în care se vor înscrie pe laturile ei deo
sebite un Duiliu Zamfirescu, un Victor 
Eftimiu, un Ion Pillat, mai puțin cu
noscutul Marcel N. Romanescu și alții.

Militantismul poeților socialiști de azi 
amintesc de asemenea militantismul li
terar al lui V. Alecsandri; cu un ideal 
social-politic diferit, ei se află la în
ceputul unui mare ciclu de cultură ro
mână, de fapt al doilea, primul fiind 
acela al înfăptuirii statului național, de 
la începutul căruia îi priveghează încă 
statura, mai înaltă decît s-a crezut în 
epoca și pînă mai deunăzi, a bardului 
de la Mircești.

VLADIMIR STREINE

INTILNIREA CU FOLCLORUL
din 1837, Mi- 

Kogălnicea- 
scriind des- 

„limba și li- 
româ- 

spunea- 
ce este

ncă 
hail 
nu, 
pre
teratura 
nească", 
„ceea 
slmburele poeziei
noastre naționale 
sînt baladele și 

poporane; sînt 
ele care n-ar face 
mai bun poet". In

cîntecele noastre 
unele dintre 
rușine celui 
1839 — scriindu-și povestirea bro
dată în jurul legendei 
despre Piatra Corbului 
Russo vede cu admirație 
mânu!“ într-un surugiu 
îl descrie 
oamenii 
un flăcău frumos munteanul, sub- 
fire-n mijloc, cu pieptul păros des
coperit; ochii îi scînteiau de via
tă și cutezate". Publicînd. în 
1840, în „Dacia literară", artico
lul Cîntece populare a Moldaviei, 
C. Negruzzi amintea de „dulceața 
acestor simple poezii" și de „fru
moasele balade a Mumei lui Ștefan 
cel Mare și a nimfei Dochia, reîn
viate din pulberea veacurilor de 
d.aga Asachi". Intr-un manuscris 
al lui C. Negri, prietenul cel mai 
apropiat al tinereții lui Alecsandri, 
aflăm o Horă haiducească, în vers 
popular șl pe motive folclorice,

populare
— Alecu 
,,daco-ro- 
voinic și 

astfel pe unul dintre 
intîlniti pe drum: ,,Era

cu mențiunea că ar fi fost „com
pusă în 1841, în luna august, re
venind din călătoria noastră din 
Italia".

Întors în ace! an în patrie, Alec
sandri se află deodată în mijlocul 
acestor prieteni și în lumea lor de 
gînduri și de sentimente. Nu i-a 
fost greu de loc să se simtă la 
unison cu ei toii. Vorba lui din
tr-o scrisoare din 1849, către prie
tenul bucovinean Alecu Hurmuza
chi: „Care in copilăria sa nu a fost 
legănat de dulcele cîntic de Nani- 
puiule și cu povești pline de zmei 
ce alungă pe Făt-Logofăt ?“... In 
sufletul lui reînvie amintirea bas
melor, a tradițiilor și legendelor, 
a zicătorilor și proverbelor, a ură
rilor cu pliigușorul și a clnlecelor 
de nuntă, a descîntecelor și ghici
torilor, a frămîntărilor de limbă și 
a strigăturilor, pe care le auzise 
„amestecat printre flăcăi și fete, 
la clacă sau șezătoare’ — întrea
ga literatură populară, a cărei cu
noaștere temeinică o va dovedi mai 
tîrziu, în notele și comentariile cu 
care împlinește cele două volume 
de balade populare, publicate de 
el în anii 1852—53.

în asemenea împrejurări, Alec
sandri primește cu bucurie îndem
nurile prietenului său Alecu Rus
so, pe atunci judecător în Piatra 
Neamț, de a-1 însoți în călătoriile

sale prin munții Moldovei, călătorii 
din care acesta se întorsese, încă 
din 1839, cu „tezaure adunate" 
din popoj și anume cu „o cule
gere de doine și o legendă". Ceea 
ce însă Russo realiza pe apucate, 
așa cum îngăduia firea lui de 
boem, înclinat mai mult spre con
templație decît spre acțiune, Alec
sandri duce la capăt cu energia 
calmă care îi era caracteristică în 
tot ceea ce întreprindea. In 1844 
începe să se gîndească la publi
carea culegerii. Dar nu era mulțu
mit de extensiunea ei. I se părea 
desigur limitată local doar la acea 
parte a Moldovei pe care o cutre
ierase cu amicul Russo și cu alții. 
De aceea publică în „Propășirea" 
următorul anunf: ,,D. V. Alecsandri 
dorind a îndeplini colecția ce au 
făcut, de cîntece populare a româ
nilor, pînă a nu le pune încă sub 
tipar, poftește pe toți cititorii foa
ier ce vor cunoaște și vor avea a- 
semine poezii populare să binevo- 
iască a le împărtăși d-sale'... Pro
babil chiar la rugămintea poetului, 
G. Baril reproduce de îndată acest 
anunf în „Gazeta Transilvaniei", 
de sub redacția lui.

Era pentru întîia dată cînd po
porul român avea, gata pentru ti
par, o colecție a poeziilor sale. 
Inrîurirea ei asupra literaturii noa
stre se arată de la Început hotărî-

toare. Intîiul care a simfit-o, bine
făcătoare, a fost însuși Alecsandri. 
Renuntînd la încercările sale in 
alte limbi sau pe teme romantice 
europene, Alecsandri se naște din 
nou ca poet, întocmai ca Făt-Fru- 
mos din basme, sorbind din izvorul 
de apă vie al poeziei noastre popu
lare. Începe să scrie Doinele, în 
vers popular și pe teme folclorice 
în majoritatea lor. Un an mai tîr
ziu, în 1843, publică în „Albina 
românească" poezia Tătarul, iar în 
1844 inițiază, în „Propășirea", pu
blicarea Doinelor, chiar sub acest 
titlu. Ecoul lor a fost zguduitor. 
Aristocrații franțuziți le-au primit 
cu ifose neînțelegătoare: „poezii 
de colibă I". In schimb, tinerii 
scriitori au fost entuziasmați.

In anii care au urmat, Alecsan
dri a lucrat la „îndeplinirea" cule 
gerii sale. In 1849 — cînd cauza 
revoluției de la 1848, înăbușită în 
fările românești, urma să fie apă
rată și cîștigată și în afară — 
Alecsandri nu găsește o mai stră
lucită dovadă la dreptul la viată 
națională independentă a poporului 
român decît culegerea sa: „poezia 
populară ne va fi de mare ajutor 
spre apărarea acesteia". In conse
cință, începe în „Bucovina", foaia 
fraților Hurmuzachi, publicarea co
lecției sale de balade populare 
din Moldova, precedînd-o de un

adevărat studiu asupra folclorului 
nostru, sub forma unor admirabile 
scrisori către redactor. Paginile a- 
cestea pline de căldura dragostei 
și de observații subtile asupra fru
museții poeziei noastre populare, 
constituie, piatra de temelie a fol
cloristicii românești și vor ii amin
tite mereu, oricînd va fi vorba de 
valoarea artistică și umană a 
creației poporului român.

In anii 1852 și 1853, la Paris 
— unde se concentrase acțiunea de 
propagandă a fruntașilor revolu
ționari români — Alecsandri edi
tează, ca parte din această propa
gandă, cele două volume de 
Balade adunate și îndreptate din 
tezaurul folclorului nostru. Răsune
tul lor în străinătate a fost aproape 
imediat și puternic: în 1855 apare 
la Paris o traducere a lor în fran
ceză, de Ubicini; în 1856, o anto
logie în engleză. la Helford, de 
H. Staniey; în 1857, la Berlin, o 
selecfiune a lor în limba germană.

In 1865, cînd trebuia să fie a- 
părată cauza Unirii Principatelor, 
Alecsandri încredințează Doamnei 
Elena — sofia lui 
Cuza, în persoana 
zase această unire 
reunită într-un 
Poezii populare 
Ea oferea de astădată, așa cum a- 
răta și titlul, o imagine a întregu-

Alexandru Ioan 
căruia se reali- 
— culegerea sa 
singur volum: 

ale românilor.

lui folclor românesc, cuprinzînd și 
texte din Tara Românească si 
Transilvania, precum și comenta
rii în note asupra întregii noastre 
creații populare, în diversitatea 
speciilor ei.

In timp ce răspundea acestor 
înalte comandamente naționale ale 
momentului politic, colecția reali
zată de Alecsandri ridica și un 
monument măreț și trainic dincolo 
de aceste împrejurări: acela al va
lorii artistice nepieritoare a fol
clorului nostru. Multi au scris cu 
entuziasm — . și înainte și în 
timpul lui Alecsandri — despre a- 
cest folclor și frumusețile lui. Dar 
nimeni nu a știut să găsească ac
cente mai vibrante și mal convin
gătoare, argumente artistice mai 
eficiente, pentru a demonstra a- 
ceastă valoare. Si mai ales ni
meni n-a știut ca el să caute și 
să aducă ia lumină — în sprijinul 
acestei demonstrații — texte poeti
ce mai bogate în strălucitoare ca
rate de artă. Miorița, Meș
terul Manole, Toma Alimoș, 
în variantele date de Alecsandri, 
nu însemnează numai cele mai 
frumoase versiuni ale acestor teme 
în folclorul nostru, dar în același 
timp sînt capodopere ale literatul 
ril universale.

OVIDIU PAPADIMA



COMUNICAT
cu privire la vizita în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

a delegației de partid și guvernamentale

încheierea vizitei in O.R.S.S. a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I) 

la șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Moscova, care au 
venit să-i conducă.

Locuitorii Moscovei aplaudă 
călduros fi scandează lozinci in 
cinstea prieteniei româno-sovie
tice. Un grup de pionieri oferă 
flori membrilor delegației.

Tovarăfii L. I. Brejnev fi Ni-

colae Ceauș eseu, rostesc cuvîn- 
țări de rămas bun.

Membrii delegației române își 
iau apoi un călduros rămas bun 
de la conducătorii Partidului 
Comunist fi ai guvernului so
vietic.

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

TELEGRAMĂ

(Urmare din pag. I)

Partea sovietică și-a exprimat satisfacția 
profundă față de realizările României socialis
te în dezvoltarea economiei naționale, științei, 
culturii, în ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii. Sub conducerea Partidului Comunist 
Român, poporul român a obținut victoria de
finitivă a socialismului. Această victorie isto
rică este consfințită în noua Constituție a Re
publicii Socialiste România. în prezent, poporul 
român muncește cu succes pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, îndreptate 
spre desăvîrșirea construcției socialiste în toa
te domeniile activității economice, științifice și 
culturale. Prin munca și realizările sale, po
porul român aduce o contribuție însemnată la 
întărirea sistemului socialist mondial, la vic
toria cauzei socialismului și păcii.

Cele două Părți au remarcat că în cursul 
ultimilor ani au fost obținute succese însem
nate în domeniul colaborării economice, co
merciale și culturale între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste. între anii 1961—1965 schimburile de 
mărfuri dintre Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor 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 a- 
sistență tehnică în construirea unor întreprin
deri și obiective industriale.

Pe baza oonsultărilor care au avut loc între 
organele de planificare ale Republicii Socia
liste România și Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste asupra problemelor legate de coor
donarea planurilor de dezvoltare ale celor două 
țări pe anii 1966—1970, s-a semnat un protocol 
privind colaborarea economică și livrările 
principalelor mărfuri în această perioadă. 
Acordul cu privire la colaborarea economică 
în următorii 5 ani va contribui la crearea con
dițiilor favorabile pentru lărgirea acestei co
laborări în diverse ramuri ale economiei națio
nale, în interesul ambelor țări.

în scopul lărgirii și adîncirii în continuare a 
legăturilor economice, Părțile au hotărît să 
creeze o Comisie mixtă guvernamentală ro- 
mâno-sovietică de colaborare economică.

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

Părțile confirmă din nou interesul lor pen
tru dezvoltarea colaborării economice și teh
nico-științifice în cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, cit și cu celelalte țări so
cialiste. Ele subliniază că relațiile de colabo
rare economică între statele socialiste, suvera
ne și egale în drepturi, în spiritul avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, al nea
mestecului reciproc în treburile interne și al 
internaționalismului socialist contribuie la în
făptuirea aspirațiilor de bunăstare ale fiecărui 
popor, la dezvoltarea și înflorirea fiecărui stat 
socialist, la întărirea sistemului socialist în an
samblu, sporesc forța de atracție a socialismu 
lui pe arena internațională.

Delegațiile dau o înaltă prețuire întîlnirilor 
și consultărilor prietenești asupra diferitelor 
probleme ale politicii interne și externe, între 
conducătorii români și sovietici, precum și 
schimbului de experiență în domeniul construc
ției socialiste și comuniste. în același timp, ele 
au subliniat necesitatea lărgirii continue a con
tactelor pe linie de partid și de stat, precum 
și între organizațiile obștești ale oamenilor 
muncii din cele două țări, ceea ce contribuie 
la întărirea relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală.

Cele două Părți sînt de părere că Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică dis
pun de condițiile necesare pentru lărgirea și 
întărirea colaborării în domeniile politic, eco
nomic și cultural. Ele vor depune toate efortu
rile pentru realizarea acestor posibilități fa
vorabile, spre binele popoarelor român și so
vietic, în interesul întăririi sistemului mondial 
socialist.

II
în cursul discutării problemelor internațio

nale, Părțile au constatat comunitatea de ve
deri în aprecierea celor mai importante pro
bleme ale contemporaneității, cum sînt : pro
blemele păcii și războiului, lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, sprijinirea mișcării de eliberare na
țională, dezarmarea generală și slăbirea încor 
dării internaționale.

Situația în lume se caracterizează în mo
mentul actual prin întărirea sistemului mon
dial socialist, care determină într-o măsură 
tot mai mare cursul întregii dezvoltări a so
cietății, prin procesul destrămării în continua
re a sistemului colonial, prin sporirea rolului 
noilor state independente, prin avîntul luptei

Moscova, 10 septembrie 1965.

a Republicii Socialiste România
clasei muncitoare, a mișcării democratice, pen
tru progres social, prin adîncirea crizei géné
rale a capitalismului.

Totodată, delegațiile remarcă faptul că în 
ultimul timp s-a intensificat considerabil în
cordarea situației internaționale. Viața demon
strează că atît timp cît există imperialismul se 
menține pericolul unui război mondial. Forțele 
reacționare, și înainte de toate imperialismul 
american, caută să împiedice progresul istorie, 
întreprinzînd diferite acțiuni agresive împotri
va statelor socialiste, a mișcării revoluționare, 
a popoarelor și țărilor care luptă contra do
minației coloniale. Imixtiunile forțelor impe
rialiste în treburile interne ale altor țări, pre
siunile de orice natură asupra popoarelor pro
voacă încordarea 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 
omenirii impun respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor, fie el mare sau mic, de a-și 
hotărî singur soarta, de a-și alege nestingherit 
calea dezvoltării politice, sociale și economice, 
corespunzător cu particularitățile și condițiile 
lor naționale.

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 so
cialist mondial, Ia baza căreia stau relațiile 
frățești dintre națiuni socialiste, suverane, e- 
gale în drepturi, este principala sursă a forței 
și invincibilității sistemului mondial socialist 
care constituie în prezent forța determinantă 
a dezvoltării societății contemporane, a asigu
rării păcii și progresului în întreaga lume. Uni
tatea țărilor socialiste se întemeiază pe unita
tea țelurilor fundamentale: ideologia comună 
marxist-leninistă, făurirea noii orînduiri socia
le, asigurarea unei vieți fericite pentru cei ce 
muncesc, întărirea forțelor socialismului în în
treaga lume. Fiecare stat socialist înfăptuiește 
construcția socialismului, își stabilește politica 
internă și externă și își desfășoară întreaga 
activitate potrivit condițiilor sale de dezvolta
re, în interesul prosperității poporului respec
tiv și în strînsă legătură cu interesele genera
le ale sistemului socialist mondial.

Delegațiile consideră că intensificarea acțiu
nilor agresive ale cercurilor imperialiste face 
necesară ridicarea vigilenței, întărirea continuă 
a forței și capacității de apărare a statelor 
membre ale Tratatului de la Varșovia, a tutu
ror țărilor socialiste, întărirea coeziunii forțe
lor antiimperialiste, a tuturor partizanilor pă
cii și progresului.

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

Deplin solidare cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez pentru libertatea și independen
ța sa, Republica Socialistă România și U.R.S.S. 
declară că sprijină întru totul pozițiile guver
nului Republicii Democrate Vietnam și Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de 
sud cu privire la căile de rezolvare a proble
mei vietnameze pe baza acordurilor de la Ge
neva din 1954, încetării bombardării Republi
cii Democrate Vietnam, retragerii tuturor tru
pelor S.U.A. și ale aliaților lor și scoaterii ar
mamentului american din Vietnamul de sud, a 
respectării dreptului poporului vietnamez de 
a-și rezolva treburile interne fără amestec 
străin. Ele consideră Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud drept singurul 
reprezentant legitim al poporului din Vietna
mul 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 
cererea poporului dominican privind încetarea 
amestecului în treburile interne ale acestei 
țări.

Republica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică consideră că înțelegerea privind așa- 
zisa „normalizare“ a relațiilor dintre Japonia și 
Coreea de sud, semnată sub presiunea S.U.A., 
creează noi obstacole în calea restabilirii uni
tății naționale a poporului coreean. Guvernele 
Republicii Socialiste România și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste sprijină poziția gu
vernului Republicii Populare Democrate Core
ene în legătură cu acest aranjament ilegal.

Pornind de la principiul că fiecare stat, mare 
sau mic, poartă răspunderea pentru menține
rea păcii și întărirea securității internaționale, 
ambele guverne și-au exprimat hotărîrea de a 
nu-și slăbi nici în viitor eforturile îndreptate 
spre întărirea încrederii între popoare și afir
marea coexistenței pașnice în relațiile dintre 
state cu sisteme sociale diferite. Republica So
cialistă România și Uniunea Sovietică se pro-

nunță cu fermitate pentru dezarmarea gene
rală, pentru interzicerea folosirii armelor nu
cleare și distrugerea lor, pentru crearea de 
zone denuclearizate în diferite regiuni ale 
lumii, și, înainte de toate, în Europa, împotri
va planurilor de creare a forțelor 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 teri
toriile altor state, precum și pentru retragerea 
tuturor trupelor străine în limitele frontiere
lor naționale.

Părțile sprijină hotărîrea Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, care aprobă propunerea cu 
privire la convocarea unei Conferințe mondiale 
de dezarmare, cu participarea tuturor statelor 
lumii. Ele consideră utilă convocarea unei con
ferințe a șefilor de state în problema inter
zicerii și distrugerii totale a armelor nucleare 
și, ca prim pas, încheierea unui acord de inter
zicere : a folosirii acestor arme. Ele sprijină 
întru totul propunerea făcută în acest sens de 
guvernul Republicii Populare Chineze.

Republica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică se pronunță pentru crearea unui sis
tem eficace de securitate europeană, în care 
sînt vital interesate toate popoarele europene. 
Ele consideră că realizarea reglementării paș
nice a problemei germane ar reprezenta o con
tribuție de mare importanță la cauza asigu
rării păcii în Europa. Ambele Părți se pronun
ță pentru inviolabilitatea frontierelor exis
tente în Europa, inclusiv a frontierei de stat 
dintre Republica Democrată Germană și Re
publica Federală Germană, pentru neînarma- 
rea celor două state germane cu arma nuclea
ră și pentru alte măsuri privind asigurarea 
securității europene.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică declară că sînt pe deplin hotărîte să 
adopte, în conformitate cu acordul realizat în 
cadrul Tratatului de la Varșovia, măsurile ne
cesare de apărare în cazul cînd statele N.A.T.O., 
acționînd împotriva intereselor păcii și violînd 
acordurile de la Potsdam și alte înțelegeri in
ternaționale, vor lua calea înfăptuirii planu
rilor de acordare Germaniei occidentale a ac
cesului 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 preîntîmpinarea 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 cos
mic în scopuri pașnice, precum și alte măsuri 
care urmăresc să realizeze în relațiile interna
ționale 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 eu
ropene, 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 Ne
gre într-o zonă a păcii și prieteniei între po
poare.

Cele două Părți condamnă cu hotărîre co
lonialismul și neocolonialismul în toate for
mele și manifestările lor, își reafirmă solida
ritatea cu mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor din Asia, Africa și America Latină, 
care luptă pentru libertatea lor, pentru întă
rirea independenței și suveranității lor econo
mice și politice.

Republica Socialistă România și Uniunea So
vietică consideră că ținerea celei de-a doua 
Conferințe a țărilor din Asia și Africa poate 
aduce o contribuție importantă la întărirea 
forțelor progresiste în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, 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 baza principiilor Cartei. Ele condamnă 
cu hotărîre tentativele forțelor imperialiste de 
a folosi O.N.U. în scopuri străine păcii și cola
borării între popoare. Ele se pronunță pentru 
restabilirea drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U., pentru transfor
marea Organizației Națiunilor Unite într-o 
organizație cu adevărat universală, care să 
unească toate statele lumii, și pentru o repre
zentare mai largă a noilor state independente 
din Asia și Africa în organele O.N.U.

III
In cursul convorbirilor, reprezentanții Par

tidului Comunist Român și ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice au făcut un schimb 
de păreri asupra problemelor dezvoltării legă
turilor și colaborării reciproce dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice și asupra problemelor actuale 
ale mișcării comuniste internaționale.

Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice consideră ca o nece

sitate imperioasă a zilelor noastre» întărirea 
unității de acțiune a tuturor partidelor comu
niste și muncitorești. în procesul complex al 
revoluției socialiste și în diversitatea de con
diții în care activează partidele comuniste și 
muncitorești — diversitate determinată de par
ticularitățile 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 socia
lismului.

Ambele partide consideră că, corespunzător 
cu învățătura marxist-leninistă și internaționa
lismul proletar, care reprezintă baza activității 
tuturor partidelor comuniste și muncitorești, 
fiecare partid are dreptul de a-și elabora pro
pria linie politică, formele și metodele de ac
tivitate, aplicînd în mod creator învățătura 
marxist-leninistă la condițiile concrete ale 
țării sale.

Ambele delegații reafirmă principiul marxist- 
leninist al relațiilor dintre partide, potrivit că
ruia fiecare partid are dreptul și poate să-și 
exprime părerea în legătură cu problemele 
dezvoltării sociale contemporane, ale mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, adu- 
cîndu-și astfel contribuția la îmbogățirea te
zaurului 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, depunîndu-se, cu 
răbdare și perseverență, eforturi pentru apro
pierea și înțelegerea reciprocă, pentru realiza
rea unității. Cele două delegații consideră că 
divergențele ce apar în legătură cu unele pro
bleme ale dezvoltării sociale contemporane sau 
ale situației internaționale nu trebuie să afec
teze raporturile tovărășești, internaționaliste 
dintre țările sistemului socialist.

Condiția obligatorie pentru realizarea și în
tărirea unității o reprezintă : respectarea con
secventă a normelor de bază ale raporturilor 
dintre partide, a principiilor independenței, 
egalității și neamestecului în treburile interne 
ale altor partide, discutarea nemijlocită a pro
blemelor de interes comun, de la partid la 
partid, de la conducere la conducere, în mod 
sincer și tovărășesc.

Intîlnirile și contactele dintre partidele fră
țești, discutarea celor mai importante proble
me de teorie și tactică, într-o atmosferă de 
încredere și respect reciproc, pe baza marxism- 
leninismului, pot servi drept bază reală pentru 
depășirea dificultăților din mișcarea comunistă.

Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice consideră că au 
înalta îndatorire de a milita consecvent și nea
bătut pentru întărirea unității partidelor co
muniste și muncitorești, a coeziunii țărilor 
sistemului socialist mondial, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, 
a declarațiilor din 1957 și 1960, pentru unirea 
tuturor forțelor revoluționare în lupta împo
triva 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 activi
tății P.C.R. și P.C.U.S., prin organizarea vizi
telor de delegații, schimbului de materiale in
formative. 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 colabo
rării frățești dintre P.C.R. și P.C.U.S.

Ambele părți au căzut de acord să foloseas
că mai larg asemenea forme de colaborare 
între partide, cum sînt efectuarea de consultări 
între reprezentanții celor două partide asupra 
problemelor de interes reciproc, să dezvolte și 
Să adîncească și în viitor relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

★

Delegațiile au subliniat că Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernele Republicii Socialiste Ro
mânia și Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste vor face și pe viitor tot ce va fi ne
cesar pentru întărirea prieteniei de nezdrunci
nat româno-sovietice și a unității țărilor sis
temului mondial socialist, pe baza principiilor 
internaționalismului socialist, deplinei egalități 
și ajutorului reciproc, suveranității naționale 
a țărilor socialiste în interesul fiecărei țări 
socialiste și a întregului sistem mondial socia
list.

Vizita delegației de partid și guvernamenta
le a Republicii Socialiste România și tratati
vele care au avut loc reprezintă o contribuție 
utilă la dezvoltarea și consolidarea pe mai de
parte a prieteniei și colaborării frățești dintre 
Republica Socialistă România și U.R.S.S., con
tribuind totodată la unitatea țărilor socialiste 
și a mișcării comuniste internaționale, la cauza 
socialismului și păcii în lumea întreagă.

C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au adresat invita
ția ca o delegație de partid și guvernamentală 
sovietică în frunte cu tovarășul L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., să efectueze 
o vizită oficială în Republica Socialistă Ro
mânia. Invitația a fost acceptată cu recunoș
tință. Asupra datei vizitei se va cădea de acord 
ulterior.

Tovarășului L. I. BREJNEV, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășului A. N. KOS1GHIN, 
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 guverna
mentală a Republicii Socialiste România ține să exprime încă 
o dată cele mai calde mulțumiri Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, guvernului U.R.S.S., poporului sovietic, pentru 
ospitalitatea prietenească pe care i-au arătat-o în timpul vizitei, 
și să-și manifeste convingerea că intîlnirile și discuțiile avute 
vor contribui la întărirea prieteniei româno-sovietice, spre 
binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.

De la bordul avionului.

INFORMAȚII
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec, 
a primit sîmbătă dimineață 
delegația Parlamentului din 
Danemarca conducă de Julius 
Bornholt, președintele Parla
mentului.

La întrevedere, care a de
curs ’ într-o atmosferă priete
nească, au participat Mia 
Groza și acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Ion Pas, pre
ședintele Grupului român al 
Uniunii interparlamentare, E- 
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
președinți ai comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale, deputați.

A fost prezent Viggo Chris
tensen, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Danemarcei 
la București.

★
în aceeași zi, președintele 

Marii Adunări Naționale a ofe
rit un dejun la Palatul Kisselef în

cinstea delegației Parlamentului 
din Danemarca.

Au participat Ianoș Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, mem
bri ai Consiliului de Stat, ai gu
vernului și ai Biroului Marii A- 
dunări Naționale, deputați, mem
bri ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, precum si în
sărcinatul .u afaceri ad-interim 
al Danemarcei la București.

In timpul dejunului, Ștefan 
Voitec și Julius Bombolt au 
rostit toasturi.

★
După-amiază, delegația Parla

mentului din Danemarca în frun
te cu Julius Bomholt a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

Oaspeții danezi au vizitat noi 
cartiere de locuințe, construcții 
social-culturale din Capitală și 
Muzeul de Artă al Republică 
Socialiste România.

(Agerpreș)

In pregătire î sămînța
(Urmare din pag. I>1

„Bezostaia", nici „Triumph", pen
tru că nu se cunoștea ce canti
tăți i-au fost repartizate coope
rativei, de către consiliul agricol 
raional. Mai tirziu, am aflat că o 
asemenea repartiție nu exista, a- 
tunci, nici la consiliul agricol ra
ional, pentru că forul regional a 
transmis-o abia la 9 septembrie.

— Mîine, 10 septembrie ne-a 
asigurat tovarășul Ilie Moraru, 
președintele consiliului agricol 
raional, vom face să ajungă la 
cooperativele agricole comunica
rea în legătură cu cantitățile de 
sămânță, pe soiuri, pe care acestea 
urmează să le schimbe.

Ne îngăduim un raționament: 
timpul care a mai rămas pînă la 
însămînțare fiind scurt, în mod 
logic, cooperativele agricole se 
vor grăbi să procedeze la schim
bul seminței. La bază se va pro
duce aglomerație. Unitățile vor 
pierde, să zicem, cîte o zi cu dru
mul fi cu așteptatul la rînd... 
Dar se vor întoarce fără „Pon- 
ka“, pentru care vor trebui să 
mai vină o dată...

• TOATE COOPERATIVELE 
AGRICOLE VIZITATE (Vadu

Săpat, Mizil, Conduratu, FÎM0* 
nele, Baba Ana) dispun dă can
titățile necesare de fungicide 0 
insectofungicide. P orzolat oarele 
sînt reviziuite. Cu o zi, două îna
inte de semănat, ele vor intra în 
funcție. S-au stabilit echipele care 
vor lucra cu substanțele toxice. 
S-ar părea că la acest capitol, îna
inte de începerea acțiunii pro- 
priu-zise, n-ar fi nimic de spus. 
Si totuși...

La depozitul din Inotești exis
tă în stoc 540 kilograme de anti- 
mălurice, care ar fi trebuit si 
fie livrate pînă în prezent. E- 
xistă și o listă lungă cu coope
rativele agricole care n-au ridicai 
fungicidele. Este posibil ca aces
tea, în intenția de a economisi 
timpul, să procedeze astfel: cînd 
vin să schimbe sămînța să treacă 
pe la raion să încarce insectofun- 
gicidele (aflate în magazia consi
liului agricol), iar de aici să dea 
o fugă pînă la Inotești să ia și 
fungicidele. Unificarea depozite
lor de fungicide și insecticide nu 
este o problemă de competența 
consiliului agricol raional, dar 
este de datoria acestuia să ur
mărească dacă unitățile se apro
vizionează la timp cu substan
țele necesare tratării seminței.

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU

Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

L. L BREJNEV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

A. N. KOSÎGH1N
Pe șantierul centralei electrice de la Fintine!» (legiunea ISltt* 
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După conferința de presă 

a președintelui de Gaulle
*

COMBAT „Revizuirea alianței

atlantice a devenit un ultimatum“
Comentatorii presei franceze sînt unanimi în a a- 

precia aproape în aceiași termeni, că generalul de 
Gaulle, în cursul conferinței sale de presă, păstrînd 
tăcerea asupra hotărîrii sale cu privire la candidatura 
pentru alegerile prezidențiale, a dat totuși semnalul 
începerii campaniei electorale pentru aceste alegeri 
— transmite din ~ 
Georges Dascal.

Paris corespondentul Agerpres,

■

la New YorkI
I
I
Inuit saptaminnor și 

poate ii întîlnit din 
ziune, afișe și pane

Mai mult însă decît problemele 
■i economice sau instituționale, 
'două probleme — Piața comună 
■ și N.A.T.O. — rețin în primul 
rînd atenția comentatorilor. A- 
ceștia sînt de acord în a sublinia 

iceea ce „LES ECHOS“ numește 
„critica necruțătoare la adresa 
Pieței comune“. Ziarul adaugă : 
„Acum este exclus ca tratatul de 
la Roma să poată funcționa vreo
dată, așa cum este prevăzut, în
cepînd de la 1 ianuarie viitor. O 
incertitudine cu adevărat istorică 
există asupra soartei Pieței co
mune“. „LE FIGARO“ la rîndul

Un pachet
cu dinamită

său, spune : „Vederile generalului 
de Gaulle vor aduce noi motive 
de descurajare, celor care aștep
tau de Ia această nouă conferință 
de presă o liniștire a crizei euro
pene și în special a crizei atlan
tice“.

După cum apreciază ziarul 
„COMBAT“ : „Totul trebuie sa
crificat pentru independență, 
chiar și legăturile cele mai strîn- 
se care unesc Franța cu aliații 
ei. Președintele republicii a vrut, 
de fapt, să semneze condamnarea 
la moarte a integrării europene. 
Cu greu se vede cum ar putea 
Piața comună să mai pornească 
pe un picior bun“.

Cu privire la alianța atlantică, 
comentariile subliniază voința ge
neralului de Gaulle de a respin
ge, începînd din 1969, orice sub
ordonare a Franței față de 
N. A. T. O. „COMBAT“ scrie : 
„Președintele a fost Ia fel de dur 
cu N.A.T.O., ca și cu Piața co
mună. Revizuirea alianței atlan
tice a devenit un ultimatum. Mi
za este considerabilă“. După „LE 
FIGARO“, „în 1969 Franța va 
ieși din organizația atlantică, da
că aceasta rămîne bazată pe inte
grarea forțelor“.

Lucrările 
Comitetului

O. N. U. pentru 
construcții

Comitetul O.N.U. pentru locu
ințe, construcții și sistematizare, 
ale cărui lucrări se desfășoară 
în prezent la New York, a exa
minat problema intitulată „Situa
ția locuințelor în lume“.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Republicii Socialiste România, ar
hitect Alexandru Budișteanu, 
prim-vicepreședinte al Comitetu
lui, referindu-se la experiența Ro
mâniei în domeniul construcțiilor 
de locuințe, a arătat că în de
cursul ultimilor 6 ani fiecare al 
6-lea locuitor al țării noastre s-a 
mutat într-o locuință nouă.

Vorbitorul a menționat că, po
trivit noului plan de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioa
da 1966—1970, vor fi construite 
din fondurile statului 300 000 a- 
partamente.

Reprezentantul român s-a pro
nunțat pentru extinderea și întă
rirea cooperării internaționale în 
acest domeniu, evidențiind rolul 
pozitiv al reuniunilor internațio
nale de specialitate, schimburile 
de documentație științifică și de 
specialiști etc.

Conflictul
indo-pakistanez

Agențiile de presă anunță 
că în ultimele 24 de ore au 
continuat să se desfășoare 
lupte grele între trupele in
diene și pakistaneze. Agenția 
France Presse, citind surse 
din Delhi, menționează că pe 
frontul Lahore, trupele indie
ne au respins o serie de a- 
tacuri pakistaneze și au re
ocupat orașul Bruki din Paki
stan. Totodată, s-a anunțat că 
trupele indiene își „continuă 
înaintarea în Cașmir“. Agen
ția Reuter relatează, de ase
menea, menționînd surse ofi
ciale din Delhi, că în regiu
nea Sialkot și în preajma o- 
rașului Badgara din Pakistan 
au loc lupte crîncene între 
trupele indiene și pakistane
ze. Un purtător de cuvînt in
dian a declarat că în regiu
nea Uri-Punch au fost cuce
rite numeroase puncte strate
gice pakistaneze.

Citînd declarații oficiale 
din capitala Pakistanului, a- 
genția Reuter relatează că 
trupele pakistaneze au pă

în

internațional de Ia Brno

Statele Unite cunosc din nou febra unei campanii 
electorale. Ce-i drept, de data aceasta ea se duce îm- 
tr-un cadru restrîns — în joc este numai postul de 
primar al orașului New York. Dar spectacolul obiș
nuit săptămînilor și lunilor premergătoare alegerilor 

‘ T. " i nou : dezbateri la radio și televi
ziune, afișe și pancarte de tot felul, insigne, pălării 
și chiar... costume de baie i

tupoare și deza
măgire la Salis- 
btiry. Ministrul 
de externe por
tughez, Franco 
Nogueira, a de
clarat că guver
nul țării sale 
„nu-l va accepta

pe Reedman, trimisul lui Ian 
Smith in calitate de reprezentant 
diplomatic al Rhodesiei de sud“. 
O dată cu aceasta prima tentativă 
a lui Smith de a-și transpune în 
practică planul său de declarare 
unilaterală a independenței și de 
perpetuare a actualei subjugări 
a populației băștinașe sud-rhode- 
siene, a suferit un eșec lamenta
bil.

In planurile liderilor sud-rho- 
desieni, stabilirea de relații diplo
matice cu un stat străin și numi
rea unui ambasador ar fi avut o 
semnificație deosebită. Pentru 
realizarea acestui plan, privirile 
lor nu se puteau opri decît asu
pra celui mai bun „coleg“ — co
lonialismul portughez. In acest 
scop la Lisabona au sosit o serie, 
de emisari ai lui Smith care s-au 
bucurat de îndată de „înțelege
rea“ cercurilor diriguitoare portu
gheze; s-a convenit în cele din 
urmă asupra stabilirii de relații 
diplomatice între cele două țări. 
Iar ministrul de externe sud-rho- 
desian, Clifford Dupont, s-a gră
bit chiar să anunțe cu deosebită 
satisfacție în parlament că „gu
vernul Smith dispune de pe acum 
de un reprezentant diplomatic 
într-o țară străină, ceea ce con
stituie un prim pas spre realiza
rea planului de proclamare uni
laterală a independenței“.

După cum era de așteptat, în 
timp ce la Salisbury se jubila, la 
Londra știrea a fost interpretată 
ca un afront direct la adresa gu
vernului britanic. Căci, potrivit 
actualului statut al Rhodesiei de 
sud, afacerile externe ale acestei 
colonii sînt girate de la Londra.

Deosebit de afectat s-a simțit 
însuși Bottomley, ministrul bri
tanic pentru relațiile cu Com- 
monwealthul. care și-a reamintit 
avertismentele unor conducători 
de state africane, care în cursul 
unei recente vizite făcute în a- 
ceste țări i-au reproșat o „îngă
duință prea mare fată de planu
rile rasistului Smith“. In plus, 
unul din liderii politici nigerieni 
a insistat și asupra posibilității 
unei dezagregări a Common- 
welthului din cauza politicii șo- 
văelnice a Angliei față de Smith.

In fața implicațiilor grave ale 
măsurii pe care Portugalia inten
ționa să o adopte, ambasadorul 
britanic la Lisabona, Archibald 
Ross, a declarat guvernului por
tughez că „acceptarea lui Reed
man 'in calitate de reprezentant 
diplomatic, va fi considerată un 
act ostil față de Marea Britanie“. 
Intervenția sa a determinat Por
tugalia să dea înapoi și să anim-, 
țe că „interese superioare portu
gheze au necesitat o renunțare la 
promisiunea făcută lui Smith“.

Situația care s-a creat, este ca
racterizată de agenția „ASSO- 
CIATED PRESS“ ca „un pachet 
cu dinamită aruncat în relațiile 
anglo — sud-rhodesiene".

Cancelarul R. F. Germane, 
Ludwig Erhard, într-un interviu 
acordat ziarului vest - german 
„BILD“, a subliniat că în cazul 
cînd va fi reales la 19 septem
brie, intenționează să aibă ime
diat o întrevedere cu președinte
le S.U.A., Johnson, iar după ale
gerile prezidențiale din Franța cu 
generaul de Gaulle.

în ce privește declarațiile fă
cute de președintele Franței în 
cadrul conferinței sale de presă, 
Erhard a relevat că, după păre
rea sa. Franța nu va părăsi Piața 
comună. „Nici un partener al 
C.E.E., a arătat cancelarul vest- 
german, nu poate părăsi Piața 
comună fără a-și aduce lui în
suși un grav prejudiciu. Integra
rea vest-europeană este foarte a- 
vansată. Cît privește restul, toți 
membrii Pieței comune sînt dis
puși să negocieze“. Cancelarul 
R. F. Germane și-a reafirmat, de 
asemenea, convingerea că alianța 
atlantică va fi menținută și după 
1969 sub o formă adaptată acelei 
perioade.

într-un interviu acordat vineri 
seara televiziunii olandeze, în le
gătură cu conferința de presă a 
președintelui Franței, de Gaulle, 
ministrul afacerilor externe al O- 
landei, Joseph Luns, a sublinit că 
„guvernul olandez consideră des
curajatoare declarațiile făcute joi 
seara de generalul de Gaulle“.

Declarațiile președintelui Fran
tici, a continuat Luns, au dat o 
lovitură principiilor fundamentale 
ale tratatelor vest-europene. Im
presia mea este că generalul de 
Gaulle nu se mai consideră legat 
de aceste tratate, cu toate că în 
timpul negocierilor, ceilalți cinci 
parteneri ai
comună au ținut 
țele Franței“.

Franței din Piața 
cont de dorin-

Vizita

V. URSU
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• LA SAN A A a avut loc sub 

președinția lui Abdullah Al-Sal- 
lal o reuniune a Consiliului re
publican al Republicii Arabe 
Yemen. La reuniune au partici
pat și Abdul Rahman Iriani, și 
Ahmed Mohammed Nomati, 
membri ai Consiliului, care au 
întreprins un turneu printr-o se
rie de regiuni din sudul Yeme
nului.

ASTRONAUȚII americani 
Gordon Cooper și Charles Con- 
rad, care au efectuat un zbor de 
opt zile în spațiul cosmic cu 
nava „Gemini-5“, vor pleca săp- 
tămîna viitoare la Atena, unde 
vor participa la Congresul inter
național de astronautică. Potrivit 
unor surse americane, agenția 
A.P. relatează că grupul de oa
meni de știință și cosmonauții 
americani vor fi însoțiți de vice
președintele S.U.A. HuDert 
Humphrey, președintele Consi
liului național pentru cercetarea 
spațiului cosmic. Cei doi cosmo
nauti au fost invitați, de aseme-

R. D. vietnam. Aspect de 
la o adunare In cadrul căreia 
s-a sărbătorit doborîrea a 500 
de avioane aparțirtind tortelor 

armate agresoare.

lui J. Cyrankiewicz 
în Franța

transmite că 
de

Agenția P.A.P. 
după întâlnirea cu Charles 
Gaulle, Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, a declarat zia
riștilor că în timpul convorbirilor 
cu președintele Franței au fost 
abordate o serie de probleme de 
interes comun. „Această convor
bire, ca de altfel și întreaga vi
zită, a declarat el, ne permite să 
nutrim mari speranțe în ce pri
vește dezvoltarea continuă a re
lațiilor prietenești dintre Polonia 
și Franța. Relațiile dintre cele 
două țări reprezintă un element 
important al securității, întăririi 
păcii, statu-quo-ului și năzuinței 
spre dezvoltarea unor relații nor
male în Europa“.

în ■ timpul convorbirii cu pre
ședintele de Gaulle, J. Cyran
kiewicz și-a exprimat încă o dată 
recunoștința față de poziția Fran
ței, potrivit căreia frontiera de

vest a Poloniei este cea care re
zultă din acordurile de la Pot- 
sdam. Are o deosebită importan
tă, a subliniat el, faptul că 
ceastă frontieră nu numai 
este aprobată de Franța, dar 
același timp este considerată 
un factor al păcii.

J. Cyrankiewicz a declarat 
generalul de Gaulle va fi un oas
pete drag și dorit în Polonia.

La 11 septembrie, președintele 
de Gaulle a oferit un dejun în 
cinstea lui Jozef Cyrankiewicz. 
în toastul său președintele de 
Gaulle a caracterizat vizita pre
mierului polonez în Franța drept 
un „important eveniment“. S-a 
subliniat apoi dorința Franței de 
a-și dezvolta relațiile cu Polonia 
în domeniul politic, economic și 
cultural, aceasta nu numai în 
interesul Franței și Poloniei dar 
și al Europei și cauzei echilibru
lui și păcii în lume.

a- 
că 
în 
ca

că
T

nea, să participe la Conferința 
generală a Federației internațio
nale de aeronautică, care va în
cepe sîmbătă la Munchen. La 
această conferință delegații Sta
telor Unite vor prezenta oficial 
noile recorduri stabilite de cei 
doi cosmonauți în spațiul cosmic.

AGENȚIA TASS anunță că 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe ambasa
dorul Indiei în Uniunea Sovie
tică, Troloki N. Kaul, la cererea 
acestuia, și a avut cu el o con
vorbire în legătură cu conflictul 
dintre India și Pakistan.

• PARLAMENTUL maltez a a- 
doptat sîmbătă o lege prin care 
se stabilește ziua de 21 septem
brie ca sărbătoare națională a 
Maltei. Este ziua în care a fost 
proclamată independenta insulei. 
Pînă în prezent, sărbătoarea na
țională a Maltei era marcată la 
8 septembrie, ziua în care s-a în
cheiat asediul din 1565, forțele o- 
tomane fiind nevoite să se retragă 
în fața curajului și dîrzeniei mal
tezilor.

• IN CADRUL Tîrgului de 
toamnă de la Leipzig, vinul „Mur- 
fatlar" a fost distins cu o medalie 
de aur și diploma de onoare. La

10 septembrie, în pavilionul Re
publicii Socialiste România, a 
avut loc laminarea medaliei. .

• La Tbilisi s-a încheiat Con
cursul internațional de vinuri .și 
coniacuri. Au fost prezentate pro
duse din mai multe țări, printre 
care și din România. 23 de mos- 
re prezentate de România au pri
mit medalii de aur, iar 7 — me
dalii de argint.

Încercarea întreprinsă de avo- 
cații lui lack Ruby, condamnat 
la moarte pentru uciderea lui 
Lee Harwey Oswald, asasinul 
prezumptiv al președintelui Ken
nedy, de a reveni asupra proce
sului acestuia a eșuat. Judecăto
rul federal de district, Louis Hol- 
land din Dallas (Texas), a res
pins moțiunea apărătorilor lui Jack 
Ruby privind rejudecarea proce
sului condus de judecătorul Joe 
Broum, în care Ruby a fost con
damnat la moarte pe scaunul e- 
lectric. Phil Burleson, avocatul 
lui Ruby, l-a acuzat pe judecă
torul Brown de parțialitate. Lui 
i s-a reproșat că a scris o carte 
asupra procesului pe care l-a 
condus și că în legătură cu a- 
ceasta are unele interese finan
ciare.

Potrivit apărătorilor lui Ruby,

truns pe teritoriul indian 
două puncte de frontieră, 
Wagah și Ferozepur — unde 
au loc în prezent lupte grele. 
Totodată, un purtător de cu
vînt al guvernului pakistanez 
a apreciat că atacurile indi
ene împotriva importantului 
centru de comunicații Lahore 
au fost respinse. într-un alt 
sector al ostilităților .— Sial
kot — situat la circa 100 ki
lometri de Lahore, potrivit 
aprecierii purtătorului de cu
vînt pakistanez, trupele in
diene au suferit grele pier
deri.

Agenția France Presse men
ționează că ministrul adjunct 
al apărării al Indiei, D. S. 
Raju, a declarat că aviația 
pakistaneză a bombardat ora
șul Gauhati, capitala statului 
indian Assam, lansînd, totoda
tă, parașutiști în această re
giune.

Continuîndu-și misiunea me
nită să găsească o soluție a 
conflictului indo-pakistanez, 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a sosit sîmbătă în 
orașul indian Bombay, de un
de va pleca spre Delhi, pentru 
a avea convorbiri cu autorită
țile indiene. El a declarat la 
sosire că a avut cu autorități
le pakistaneze „convorbiri 
foarte utile“.

într-o declarație radiodifu
zată. președintele Indiei, Ra- 
dhakrishnan, a spus că țara 
sa este dispusă să examineze 
orice sugestie a secretarului 
general al O.N.U., în vederea 
reglementării conflictului in
do-pakistanez, menționînd, 
totodată, că încetarea focului 
nu înseamnă însă o reglemen
tare a conflictului.

La rîndul său. ministrul a- 
facerilor externe al Pakista
nului, Zulficar Aii Bhutto, a 
declarat sîmbătă că Pakista
nul nu se opune încetării fo
cului, menționînd însă că a- 
ceasta trebuie să facă parte 
dintr-un acord general care 
să reglementeze situația din 
Cașmir.

-k
Agenția TASS anunță că îa 

Moscova a avut loc o conferință 
de presă la Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., în cadrul că
reia au fost citite mesajele pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, către 
primul ministru al Indiei, L. B. 
Shastri și președintele Pakistanu
lui, Mohammed Ayub Khan. Me
sajele cheamă la încetarea ime
diată a acțiunilor militare și ofe
ră bunele oficii ale Uniunii So
vietice în vederea reglementării 
divergențelor ivite.

Am sosit la Veneția odată cu toamna, 
dinspre Poggioreale, cînd viața falnicu
lui oraș începe să se stingă cu solemni
tate. Soarele traversează cerul undeva 
departe, la orizontul Adriaticei, lăsînd 
peste Lido și lagună o tristețe blîndă și 
sobră.

Sezonul de aur, cînd în „ferovia“ so
seau zilnic zeci de mii de turiști, a tre
cut.

Parterele absolut tuturor clădiri
lor, inclusiv străvechile palate, au 
o trattoria, o pizzeria sau un ma-

SÎMBĂTĂ a fost inaugurat 
la Brno cel de-al șaptelea Tîrg 
international.

La festivitate au participat 
J. Pilier, vicepreședinte al gu
vernului R. S. Cehoslovace, de
legații ale țărilor participante 
la tîrg, membri ai corpului di
plomatic acreditați în capitala 
R. S. Cehoslovace. Din partea 
Republicii Socialiste România, 
a luat parte o delegație con
dusă de M. Marinescu, mini
strul industriei construcțiilor .să ducă la cîștigarea controlului 

I în partidul democrat și alegerea 
inaugural I unui nou candidat al acestui par-

upta se dă pentru 
succesiunea actua
lului primar new- 
yorkez, Robert Wag
ner, care după ce 
a ocupat acest post 
timp de 11 ani a 
anunțat hotărîrea 
sa irevocabilă de a

■ nu mai candida pentru un al I patrulea mandat. Această hotărîre, 
motivată după cîte se pare de 
probleme • personale, a fost luată 

Iîn ciuda presiunilor puternice 
exercitate de președintele John
son asupra sa pentru a nu lăsa I deschisă perspectiva unei victorii 
a candidatului partidului repu
blican. Prima înfruntare menită

Isa auca la cîștigarea controtulu 
în partidul democrat și alegere: 
unui nou candidat al acestui par 

rostit de J. Pilier, cei prezenți ■ tid în locul lui Wagner urmează 
a să aibă loc marțea viitoare cu 
I prilejul alegerilor preliminare ale I democraților. Patru personalități 

aspiră la această candidatură : 
Paul Screvane, Abraham Beame,

IPaul O’Dwyer și William Ryan. 
Ei reprezintă diferite fracțiuni 
ale partidului democrat și își I dispută un post care, în unele 
cazuri, s-a dovedit o bună tram
bulină de ascensiune în viața po- 

Ilitică americană.
întrucît între candidații de- 

mocrați există un consens să nu I critice activitățile unui primar 
democrat — cum este cazul în 
prezent la New York — campa-

Inia în vederea apropiatelor ale
geri preliminare nu a reușit sa 
provoace nici un entuziasm. Sin- 

tpoziție internațio- ■ gura temă abordată cu o oare- 
„Chimia în indus- j care intensitate este aceea a lipsei 
și agricultură“. I r]e apg ;n marele oraș, amenințat

Icu o adevărată secetă în lunile 
următoare. Aceasta deși la New 
York, după cum reiese din rela- I țările presei americane, sînt des
tule lipsuri pe plan municipal, 
printre care cartierele mizere ale

ue Luiuaic purturica- 
nilor, existența discriminării „ca
muflate“ în sistemul de învăță- 

| mint, abuzurile unor funcționari

au vizitat pavilioanele tîrgului 
unde expun 872 firme din 39 
de țări. Republica Socialistă 
România participă la tîrgul din 
anul acesta cu un oficiu co
mercial.

Tîrgul internațional de 
Brno va fi deschis pină la 
septembrie a.c.

------------e.

la
26

Inaugurarea
Moscova a unei 

expoziții de chimie
la

• La 11 SEPTEMBRIE, în parcul 
„Sokolniki“ din Moscova a fost 
inaugurată o expoziție internațio
nală intitulată „ 
trie, construcții și agricultură“.

In cele 23 de pavilioane și pe 
numeroasele spatii deschise sînt 
aranjate 35 000 de exponate din 
21 de fări. Exponatele sînt, totoda
tă, mostre ale utilajelor și produ
selor chimice pe care țările parti
cipante le pot oieri la export.

Expoziția a fost vizitată de populației de culoare și portorica- 
A. Kosîghin, președintele Consiliu- 1 " 
lui de Miniștri al Uniunii Sovie
tice.

Acțiuni ale patriotilor
sud-vietnamezi

Vineri noaptea forțele patriotice sud-viet- 
nameze au lansat mai multe atacuri în pro
vincia Long Khanh, la 75 kilometri nord-est 
de Saigon. La miezul nopții, patrioții au ata
cat și ocupat localitatea Gia Tan, trupele gu
vernamentale fiind nevoite să se retragă. în 
același timp, patrioții au atacat postul de la 
Gia Kiem, precum și o altă localitate din a- 
propiere, provocînd pierderi garnizoanei tru
pelor guvernamentale. Tot în cursul nopții a 
fost atacată cu mortiere și mitraliere capitala 
provinciei, orașul Xuan Loc.

Agențiile de presă relevă, citind declarațiile 
unui purtător de cuvînt al trupelor americane

de pe insula Lido și din jurul 
pieței San Marco, pleacă pe 
străzi pentru a agăța clienți. Gon
dolierii te urmăresc și ei cu o 
insistență disperată. Mii de gon
dole goale se leagănă 
așteptarea clienților. 
preferă vaporașele, 
pele - taxi, 
rilor se 
noaptea, 
lor situație îngrijorează însăși 
parlamentul țării, care caută 
soluție. Fără

însemnări din Italia

Cìntecele 
aud foarte 

pe canale.

la chei în 
Oamenii 

nu șalu- 
gondolie- 

rar, 
Tragica

o
gondolieri Veneția

renul cu care am 
venit era aproape 
gol. O sută de re
prezentanți ai mari
lor hoteluri, îmbră- 
cați ca niște ofițeri 
de marină, ne asal-< 
tează decenți, șop- 
tindu-ne cu discre

ție prețurile pe jumătate ale ca
merelor. Gîndul nostru merge în
să decis spre pensiunile modeste, 
unde se poate căpăta un pat cu 
o mie de lire.

Canale Grande trece chiar prin 
fața gării. în mica piațetă po
rumbeii te așteaptă cu speranță. 
Cumperi un cornet de grăunțe, 
le pui în palmă, iar ei ți se a- 
șează pe umeri și pe mîini ca să 
te fotografiezi. Aici, absolut ori
ce amintire trebuie plătită. Ora
șul este comercializat pînă la ul
tima fibră, drumul spre inexpri
mabilele lui frumuseți trecînd prin 
nenumărate porți cu prețuri fixe.

problema revenirii asupra sentin
ței date nu a fost închisă pentru 
totdeauna deoarece încă nu s-au 
clarificat circumstanțele în care a 
avut loc asasinarea lui Oswald 
de către Ruby.

• LA CEREREA avocafilor 
familiei fostului șef al opoziției 
portugheze, generalul Humberto 
Delgado, asasinat la frontiera 
dintre Spania și Portugalia în 
luna februarie a.c., vineri a avut 
loc la Badajoz, la cimitirul Vil- 
labueva del Fresno, autopsia ca
davrului. Autopsia a. avut loc în 
prezența judecătorului Jose Mă
ria Crespo, a fiului și soției lui 
Delgado.

Rezultatul autopsiei efectuate 
.de medicii legiști din Olivenza 
și Badajoz n-a fost dat publici
tății. Potrivit legilor spaniole, ră
mășițele fostului general Hum
berto Delgado vor trebui să ră- 
mînă timp de 5 ani pe pămîntul 
spaniol înainte de a putea fi 
transferate în alt loc.

PE SCURT

cu portretele candidaților. I

administrativi nu ar ocupa ulti
mul loc. în lipsa unor dezbateri 
în aceste probleme comentatorii 
încearcă să întrevadă șansele di- 
feriților candidați. Potrivit agen
ției FRANCE PRESSE, Paul 
Screvane are cele mai mari pers
pective de a fi desemnat, fiind 
asigurat de pe acum de sprijinul 
celorlalți trei.

în realitate lupta electorală la 
New York se duce în perspecti
va poziției partidelor democrat 
și republican 1 
viitor pentru Camera Reprezen
tanților și Senatul Ș.U.A. Această 
luptă — subliniază ziarul londo
nez „TIMES“ — „va influența 
de asemenea ambele partide prin
cipale și pe i 
ședinția S.U.A., 
senatorul Robert Kennedy și pe 
congresmanul John Lindsay, 
princinala speranță a liberalilor 
republicani“ ” 
extrem .
litatea. mai evidentă ca oricînd 
în ultimul deceniu, ca la New 
York, considerat drept un fief al 
acestui partid, să fie ales ca pri-

I 
I 
I 
I 

artidelor democrat j 
la alegerile din anul I 

r~,'i moro PaivraTan- 1

i — „va influența 
ambele partide prin- I 
aspiranții lor la pre- I 
.A., în special pe •

I
;ani“. Democrații sînt | 
de îngrijorați de posibi-1 
mai evidentă ca aricind ’

I 

mar un republican. Candidatura . 
lui Lindsay apreciat de „TIMES“ I 
drept „un remarcabil tînăr re-1 
publican «de tip Kennedy» care > 
s-a făcut cunoscut prin refuzul I 
de a sprijini pe senatorul Gold- I 
water la alegerile prezidențiale a 
de anul trecut“ urmărește tocmai I 
acest scop. Prin el, aripa liberală • 
a republicanilor încearcă să re- ■ 
pare alegerea catastrofală pe care I 
a făcut-o prin desemnarea extre- I 
mistului Goldwater drept candi-. 
dat la Casa Albă, alegere în I 
urma căreia partidul nu este ie- I 
făcut nici pînă astăzi. Oricum re- | 
publicanii sînt mai optimiști ca 
oricînd în ce privește posibilita- I 
tea de a reedita succesul obținut I 
de Fiorello la Guardia care a . 
fost primar al New York-ului în- I 
tre anii 1934 și 1942. Alegerile •

I
I

de la 2 noiembrie vor demonstra 
dacă acest optimism a fost justi
ficat.

P. NICOARÄ

• Atac asupra orașului 
Xuan Loc

• Operațiunea americană 
„Piranha“ n-a dat 

rezultate

din Vietnamul de sud, că operațiunea supra
numită „Piranha“ întreprinsă de infanteriștii 
marini americani 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.

Totodată, la Sydney s-a anunțat oficial că 
sîmbătă a fost îmbarcat cu destinația Vietna
mul de sud un alt contingent de trupe au
straliene cu un efectiv de 350 de persoane. 
Aceștia urmează să se alăture trupelor au
straliene dislocate în regiunea Bien Hoa.

ireale și amețitor de albe. O sută 
de mii de porumbei îți umblă 
printre picioare și ți se urcă pe 
umeri cu o prietenie de mult pro
fesionalizată. Privirea aleargă dis
perată de pe frontispiciul basili- 
cei, pe care dălțile și pensulele 
marilor artiști italieni și bizan
tini au stăruit o jumătate de 
mileniu, pe pereții și crenelurile 
palatului dogilor cu marmura pa
tinată de gloria timpului și a ne
muririi.

Orașul e în întregime un mu-

Toamna la Veneția
gazin. Fiecare locuitor vinde tot 
ce poate. La tutungerie poți cum
păra băuturi, sandviciuri, cărți 
poștale, baticuri, încălțăminte sau 
servicii din sticlă de Murano. Tu
ristul este zeul orașului. Proprie
tarul „trattoriei“, un fel de lirici 
birturi, cu cîteva mese înăuntru 
și pe trotuar, stă pentru un sin
gur client chiar și pînă diminea
ța. Ospătarii marilor restaurante

ceea ce a fost. șinu ar mai fi 
este. E la mijloc farmecul unui 
oraș și existența a cîtorva mii de 
oameni.

Toate drumurile Veneției, pe 
apă și pe usoat, duc spre piața 
San Marco. Prima oră trăită aici 
e necesară ca să-ți poți reveni din 
uimire. Piața, cît un uriaș sta
dion, basilica. palatul dogilor, 
turnul, se învîrtesc în jurul tău,

zeu în care totul se expune vizi
tatorului contra cost. în basilică 
se intră cu 100 de lire. Marea sală 
ți se oferă tot pentru o sută de 
lire, dar pentru sala de aur sau 
„loggia dei cavalli“, trebuie să 
cumperi alte bilete de intrare. 
Caii de bronz de pe acoperișul 
basilicei, unde turiștii așteaptă la 
rînd să se fotografieze, sînt, se 
spune, singurele animale care au

intrat vreodată în acest oraș, sin
gurul din lume care nu are nici 
un fel de vehicule pe uscat.

Vaporul sau gondola te duc 
din San Marco, traversînd lagu
na, în celebra insulă Lido. Aici 
e o altă Veneție, cea a secolu
lui XX, cu vile și blocuri ultra
moderne. Este cea mai scumpă 
stațiune turistică a lumii. Am gă
sit-o aproape goală. Nici prezența 
unor celebrități ca : Von Kara- 
jan, care dă concerte cu Filar
monica din Berlin, nici prezența 
unor vedete ca Annie Girardot, 
anunțate pe afișe și în ziarele 
centrale și locale, nu mai atrage 
acum turiștii. Plaja e pustie, nă
pădită de ierburi și gunoaiele a- 
duse de reflux. Cazinoul e gol, 
hotelurile cu ușile inutil și larg 
deschise. Ne plimbăm kilometri 
întregi pe plajă încercînd să des
coperim care va fi fost locul ce 
i-a dat lui Thomas Mann fiorul 
celebrei nuvele.

Miezul nopții îl petrecem în 
San Marco. Doi uriași mauri de 
bronz lovesc de cîte douăsprezece 
ori în clopotul celebrului orolo
giu. Apoi, tăcerea orașului se 
reașează, solemnă și distantă. Ve
neția așteaptă renașterea viitoare.

ION BĂIEȘU

Veneția, Septembrie.

Balcaniada: Atleții noștri

în frunte

ATENA 11 (Agerpres). — Re
prezentanții Republicii Socialiste 
România continuă să se afirme 
puternic la cea dc-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 la bărbați cît și femei.

Victoriile culorilor noastre au 
fost obținute sîmbătă de următorii 
sportivi : Bloțiu — 3'43“7/10 la 
1 500 m ; Popescu — 76,89 m Ia su
liță ; Samungi — 7,63 m Ia lun
gime ; Vamos —• 8'36“7/10 la 3 000 
m obstacole; Ana Sălăgean — 
15,81 m la greutate ; Ioana Petres
cu — 24’3/10 la 200 m ; Kurt So- 
col — 7 123 p la decatlon și Vio
rica Viscopoleanu — 6,35 m la 
lungime.

Clasamentul pe echipe : mascu
lin : 1. România 123,5 puncte ; 2.
Bulgaria 82 puncte ; 3. Iugoslavia 
76 puncte. Feminin : 1. România
51 puncte ; 2. Bulgaria 40 puncte; 
3. Iugoslavia 33 puncte.
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