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ți sfrînsM corelație între 
pensii și salarii. Este o fi
nalitate esenjială, la a cărei 
realizare contribuie aportul 
conjugat al diferitelor pre
vederi legale, precum : ma
jorarea simfitoare a procen
telor de bază fixate pentru 
calculul tuturor pensiilor, 
desființarea plafoanelor ma
ximale ale oricăror pensii, 
introducerea unui spor de 
pînă la zece la sută pentru 
continuitate în muncă, in-

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
aflați pe aeroport au salutat cu 
căldură pe conducătorii de partid

și de stat. Un grup de pionieri 
le-au oferit buchete de flori.

(Agerpres)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist

Consiliului de Stat 
Socialiste România, 

a primit, luni 
pe prințul de Mo- 

al III-lea, care
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CIRCULAȚIEI LAMINATELOR
I EFECTELE ECONOMICE ALE IGNORĂRII AXIOMEI
| LINIA DREAPTĂ ESTE DRUMUL CEL MAI SCURT INTRE

DOUĂ PUNCTE
in angrenajul complex al industriei noastre, In care fiecare între

prindere are un loc bine precizat, producția ei fiind în cele mai multe 
cazuri materie prima sau subansamble pentru alte unități industriale, 
expedierea ritmică a produselor, pe ruta cea mai scurtă, fără ocolișuri 
sau alți intermediari, prezintă o deosebită importanță economică. Orice 
prelungire artificială a transportului de materii și materiale provoacă 
întîrzierî în aprovizionarea tehnico-materială și, implicit, stînjenește în
deplinirea planului in întreprinderile beneficiare, umflă în mod nejusti
ficat volumul cheltuielilor de transport, grevînd, în ultimă instanță, prețul 
de cost al producției fabricate în aceste întreprinderi.

Din imensitatea circuitelor de transport pe care le străbat numeroase 
materii prime și materiale am urmărit, în cadrul anchetei noastre, drumul 
pe care îl parcurg laminatele de la furnizor la beneficiar.

Cl primă discuție am 
avut lă direcția generală 
de resort din Ministerul 
Industriei Metalurgice.

— Răspunde actuala or
ganizare a aprovizionării 
tehnico-materiale nevoi
lor tot mai mari de me
tal ale uzinelor și șantie
relor noastre ?

— Cît privește canti
tățile vagonabile de la
minate, actualele re
glementări contractuale 
nu lasă loc îndoielilor — 
ne precizează din capul 
locului tov. ing. PETRU 
CĂNȚĂLARE — director 
tehnic în direcția gene
rală de aprovizionare-des- 
facere. De la furnizor, di
rect, pe drumul cel mai 
scurt, ele ajung la bene
ficiar.

—Dar în ce privește a- 
provizionarea cu canti
tăți subminimale și ne- 
vagonabile, ce ne puteți 
spune ?

— Diferit stau lucru
rile din acest punct de 
vedere. In cazul aprovizio
nării cu cantități sub
minimale și nevagonabile, 
laminatele trec mai intîi 
prin bazele de aprovizio- 
nare-desfacere și, de aici, 
sînt trimise apoi la zeci și 
sute de consumatori din 
toată țara. Evident, și în 
acest caz urmărim ca dru
mul lor 
scurt.

Ne-am 
baza de 
desfacere 
a Ministerului Industriei 
Construcțiilor. Răsfoim 
un teanc de documente 
care atestă intrările și 
ieșirile de laminate din 
ultima lună, septembrie. 
Constatările sînt de na
tură să stîrnească uimire. 
După ce părăsesc, bunăoa
ră, Combinatul siderurgic 
Hunedoara, mai precis 
depozitul de la Pestiș, la
minatele intră în baza de 
aprovizionare-desfacere a 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor, ca nu după 
multă vreme să facă cale 
întoarsă spre localități a- 
flate nu prea departe de 
Hunedoara. In ziua

24 septembrie, de exem
plu, în baza amintită 
sosit de la Hunedoara 
tone de oțel U.N.P. 
Cîteva zile mai tîrziu,
ceasta cantitate de oțel
a fost expediată spre
șantierele de la Bîrsești, 
Craiova, Sibiu, localități 
pe lîngă care trecuse ini
țial, în timpul transpor
tului spre baza bucu- 
reșteană.

— Nu putea oare să fie 
expediată direct spre a- 
ceste destinații, fără să 
mai treacă prin bază ?

— Ba da. Pe cit posi
bil ne străduim să. dăm 
cantități tot mai mari în 
tranzit — ne răspunde tov. 
MIHAIL OTROK, directorul 
bazei. Toți beneficiarii 
noștri, din jurul uzinelor 
furnizoare sînt înștiințați 
să-și ridice produsele 
chiar din depozitele sau 
bazele acestuia. Dacă se 
ajunge totuși să se plim
be fără rost anumite can
tități de laminate, aceasta 
se datorește faptului că, 
la încheierea contractelor 
de către bază, direcția noas
tră generală de aprovizio
nare-desfacere nu știe din 
timp și precis care ne sînf 
beneficiarii. Identificarea 
lor ulterioară nu mai poa
te modifica planul de 
transport, al furnizorului, 
în cazul nostru — 
natul siderurgic 
doara.

Să urmărim un 
In ziua de 27 august, ace
eași bază a Ministerului 
Industriei Construcțiilor 
este anunțată că lamina
tele ce urmau să fie ex
pediate de la Hunedoara, 
pe baza contractului nr. 
3 554, se vor trimite prin 
baza Ministerului Indus
triei Metalurgice de la O- 
radea. Cu alte cuvinte, o 
cantitate de 22 tone de 
laminate a făcut mai în- 
tîi un drum de la Hune
doara la Oradea și, de a- 
colo, la București. Abia 
în ziua de 21 septembrie 
a.c., laminatele amintite 
au fost recepționate în 
baza bucureșteană a Mi
nisterului Industriei Con

strucțiilor. Ce soartă le-a 
așteptat mai departe ? O 
mică parte — circa 3 000 
kg au rămas în București, 
o altă parte, după un 
timp de „odihnă", și-a 
continuat drumul spre 
Iași, iar circa un sfert a 
poposit la întreprinderea 
„6 Martie" din Timișoara. 
Dacă facem o sumară soco
teală vedem că, numai pînă 
la București, laminatele în 
cauză au parcurs peste 950 
km, aproape dublul distan
ței dintre Hunedoara 
București,

Ioan

(Continuare 
în pag. a Wl-a)

cărunt„Anii părului 
pensionarii, la Casa

Horia LOVINESCU

Orice acțiuni, orice re
forme întreprinse în or
dinea materială a vieții 
sociale își dezvăluie 
importanța și în măsura 
în care ele se repercu
tează și trezesc rezo
nanțe și în ordinea spi
rituală, în măsura în 
care sub prevederile le
gilor se simte atenția 
pentru palpitul ființei u- 
mane. Hotărârea cu pri
vire la majorarea pen
siilor și îmbunătățirea 
legislației pensiilor care 
— așa cum a arătat se
cretarul general al C.C. 
al P.C.R. — trebuie con
siderată în ansamblul 
de măsuri luate în ulti
ma vreme de partid, 
pentru a asiqura cetă
țenilor „condiții de trai 
cît mai bune în decursul 
întregii vieți, din primii 
ani și pînă la adînci bă- 
trînețe", depășește cu 
mult semnificația unor 
dispoziții administrati
ve, pentru a se înscrie 
în cadrul unei concepții 
largi privind atît exis
tența și viitorul națiu
nii, cît și pe acelea ale 
fiecărui individ în parte.

Concepția care stă la 
temelia legiuiri

a pensiilor — pe cît de 
simplă, pe atît de pro
fund umană — lumi
nează într-un chip nou 
sensul vieții celor ajunși 
la vîrsta odihnei merita
te. In litera și în spiritul 
ei, întreaga această 
lege dă omului care s-a 
dăruit muncii sentimen
tul utilității continue.

Un mare scriitor, unul 
din cei mai moderni 
scriitori clasici— e‘vor
ba de Cehov — și-a 
construit toată opera pe 
o chinuitoare aspirație : 
frumusețea omului. Des
tul de 
creadă 
„virstă 
nirii, a 
fuire

sceptic ca să 
într-o fostă 

de aur” a ome- 
crezut cu o dă- 
pătimașă 

posibilă, viitoare 
menea împlinire, 
e departe de a fi 
și acest mit a 
dat din totdeauna ome
nirea. îi simt și eu vraja, 
dar pînă la visatul a- 
cord suprem între ma
crocosm și microcosmul 
uman descifrez trep
te concrete și accesibile.

(Continuare 
in pag. a ÎI-a)
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Luni dimineața au plecat la Mos
cova tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general • al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului .. Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, 
Ionel Ion 
al P.C.R., 
te, care, 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a guvernului 
sovietic, vor face o vizită priete
nească în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
ghici, Paul . Niculescu-Mizil, 
Verdeț, membri și membri 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., membri ai Consiliu
lui de Stat, miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor . obștești, generali și ofi
țeri superiori.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice, alți 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați la București.

MOSCOVA 17. Corespondentul 
Agerpres S. Podină transmite : 
Luni la amiază au sosit la Moscova 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
preună cu general-colonel Ion 
niță, membru al ClC. al P.C.R., 
nistrul forțelor armate, care, 
invitația C.C. al P.C.U.S. și a _ 
vernului sovietic, fac o vizită prie
tenească în Uniunea Sovietică.

La sosirea pe aeroportul Vnuko
vo, oaspeții români au fost întîm- 
pinați de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Alexei 

. Kosîghin, membru al Biroului, Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin

tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Dmitri Poleanski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice Andrei Greciko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim locțiitor 
al ministrului apărării al U.R.S.S., 
și alți conducători de partid și de 
stat sovietici.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, și membri ai 
Ambasadei române la Moscova.

ANII RĂSPLĂTESC MUNCA,

• Ce părere aveți despre 
noul sistem de pensii ?

• Cum se raportează el
la viata dv. si

2>

De la o zi la alta, ecou
rile de adîncă satisfacție fa
ță de noile și importantele 
măsuri de ridicare a nive
lului de trai s-au amplificat 
în opinia publică. Document 
al umanismului socialist, al 
unei politici avînd în foca
rul ei grija fafă de om, Ho
tărîrea Plenarei Comitetului 
Central al partidului cu pri
vire la legislajia pensiilor, 
urmată de proiectul noii 

reprezintă în același

— ani demni, tihniți, lipsiți de griji..." Cu interes și satisfacție comentează 
lor de ajutor reciproc din raionul 30 Decembrie, fiecare prevedere a pro

iectului de lege Foto : M. Andreescu

timp un puternic facfor sti
mulator de energii în ve
derea îndeplinirii sarcinilor 
celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R., a înfloririi pa
triei.

Răspunzînd la întrebările 
anchetei noastre, numeroși 
cetățeni au ținut să-și ex
prime satisfacția că proiec
tul de lege a pensiilor este 
supus dezbaterii maselor 
largi de oameni al muncii, 
potrivit înaltului democra
tism promovat de partid în 
întreaga noastră viață socia
lă. Coloanele ziarelor 
deschise participării 
dezbatere.

★
Înfîl, ne-am adresat 

specialist, om al legilor.
— Elaborată sub îndru

marea nemijlocită a condu
cerii de partid, noua lege a 
pensiilor va marca un im
portant progres în legisla
ția noastră socială, consti
tuind o reformă adîncă a 
regimului de pensii pe ca
re ea îl ridică pe o treaptă 
net superioară. Ca jurist — 
ne spune tovarășul .Leonid 
Miller, șeful sectorului de 
drept al muncii din Institu
tul de cercetări juridice al 
Academiei — subliniez și 
grija deosebită cu care pro
iectul a fost întocmit sub 
raportul tehnicii legislative, 
demnă de relevat cu cît este 
vorba de o materie de ma
re complexitate transpusă 
însă în formule simple și 
clare.

— Ce elemente noi adu
ce actualul proiect de 
lege ?

— Dintre numeroasele 
îmbunătățiri, m-aș opri mai 
stăruitor doar la două. Pe 
de o parte, preocuparea 
specială pentru a se stabili

stituirea pensiei suplimenta
re. Dacă la aceasta mai a- 
dăugăm și faptul că, spre 
deosebire de salariu, pen
sia este neimpozabilă, les
ne ne dăm seama că sub 
imperiul noii legi va deveni 
tot mai numeroasă catego
ria acelor oameni ai muncii 
care, după încetarea activi
tății, vor realiza o pensie 
aproape egală sau, în une

le cazuri, chiar egală cu sa
lariul tarifar avut.

— Este, deci, o lege 
profund sfimulatorie.

— Exact 1 Acesta este de 
fapt ai doilea aspect — ne
mijlocit legat de primul — 
la care ' urma să mă refer. 
Legea va acfiona ca o 
nouă pîrghie pentru co-

Victor VANTU

Președintele 
al Republicii 
Chivu Stoica, 
la amiază, 
naco, Rainier 
participă la cel de-al XX-lea Con- 
gres-Adunare Plenară a Comisiei 
internaționale pentru explorarea 
științifică a Mării Mediterane, în 
calitate de președinte al acestui 
organism.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Hossu,

președintele Comitetului de Stat al 
Apelor, Mihnea Gheorghiu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
persoanele oficiale împreună cu 
care participă la importanta mani
festare științifică internațională 
găzduită de tara noastră.

Președintele Consiliului de Stat 
a reținut la dejun pe înaltul oaspe
te și persoanele care au participat 
la convorbire.

' (Agerpres)

Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România 
sin numele Partidului Comunist Chinez, al guvernu

lui și poporului chinez, vă exprimăm dumneavoastră 
și poporului ’frate român sincere mulțumiri pentru 
mesajul de felicitare trimis cu ocazia celei de-a XVII-a 
aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.

MAO TZE-DUN 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

LIU ȘAO-ȚI 
președintele Republicii Populare Chineze 

CIU DE 
președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întreaga Chină 

CIU EN-LAI 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare C.hmeze

Un număr impresionant de e- 
levi și-au primit darul din fiecare 
toamnă — manualele școlare; multă 
dintre ei au pășit în școli și clase con
struite în acest an, au intrat în labo
ratoare și biblioteci îmbogățite cțj noi 
aparate și cărți. Tabla a rede
venit acel ecran larg deschis spre ori
zonturile cunoașterii, reînviind memo
ria lui Mircea cel Bătrîn și a lui Băl- 
cescu, a lui Pitagora sau Einstein, 
ilustrând îndrăzneala minții omenești, 
de la descoperirea focului pînă la fi
siunea nucleului atomic.

A reînceput de cîtva timp școala, 
a reînceput zborul cotidian al gîndi- 
rii, ascensiunea treaptă cu treaptă că
tre înălțimile științei și culturii, ascen
siune care presupune o neobosită cu
riozitate și o mare și constantă energie 
intelectuală, presupune seriozitate, 
coilștiința unei meniri și' deve
niri în amplul context social al epo
cii noastre. O anume gravitate a înnobi
lat întotdeauna fruntea adolescenței fără 
să știrbească cu nimic exuberanța ei 
specifică. Adolescența — s-a spus — 
este vîrsta descoperirilor, dar poate cea 
mai importantă descoperire este aceea 
a răspunderii față de sine, față de so
cietate, față de patrie. Răspunderea 
obligă, impune o ținută, o comportare, 
alta decît cea a copilului de ieri, pre
supune un autocontrol al gesturilor, o 
educație a atenției,a disciplinai, a ma
nierelor, o autoseveritate care mar
chează germenii maturizării de mai 
tîrziu.

Și totuși, sînt unii elevi dominați de 
dorința unei originalități „cu orice 
pr<ri". de intenția de a se „eviden-

ția" prin comportări și atitudini ieșite 
din comun, țipătoare, atentând une
ori la bunul simț.

★

...Soarele toamnei pătrunde prin fe
restrele deschise, creioane și penițe 
alunecă pe hîrtie într-o atmosferă de 
studiu și calm. Deodată, ceva se ros
togolește cu zgomot pe parchet și o 
muzică stridentă sparge liniștea clasei. 
Un radio cu tranzistori, ascultat, proba
bil, la difuzorul minuscul din ureche, a 
căzut din pupitru.

„Subsemnatul A. Niculae, din clasa 
a X-a, școala ,,Mihail Sadpveanu", 
declar.. " Citesc o declarație penibilă, 
în care se cere iertare cu o sinceri
tate îndoielnică, invocînd o mamă bol
navă etc. Cine e acest „erou" care 
scrie inii cu liniuță (î-mi), ignorînd 
ortografia, care dispiețuiește lec
ția, pi ofesorul și propriii colegi? 
După două zile'de la intîmplarea cu 
tranzistorul, după două zile de la an
gajamentul scris de a nu mai comite 
nici o abatere, același elev se poartă 
necuviincios cu o profesoară și 
eliminat. în primele săptămîni 
școală — prima eliminate.

Portretul spiritual al acestui 
sonaj poartă pecetea dezordinei. __ 
zordine in caiete și in ținută, incon
secvență în comportare și în atitudini. 
Consecvente pai a fi doar impolitețea, 
lips.i de respect și o pasiune, pasiunea 
de a bate mingea.,. „N-are deprinderea 
de a munci, spun profesori) despre el. 
Ce va face in viață ?“.

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag a IV a)
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Om al cifrelor, dar șl al 
sentimentelor, confabilul- 
șef îmi vorbește, la despăr
țire, de o consecinfă mai 
neprevăzută a noilor pen
sii : plăcerea bunicilor de 
a putea oferi un dar în plus 
nepoților...

Să ne oprim și printre 
bunici.

★

(Urmare din pag. I)

inferesarea materială a an- 
gajafilor. In mod direct — 
prin stricta proporfionalitate 
între nivelul pensiilor și cel 
al salariilor. Și, totodată, în 
mod indirect — prin stimu
larea stabilifăfii în muncă, 
premisă esențială a dobîn- 
dirii unei calificări și expe
riențe fot mai înalte.

★
J-am găsit împreună, cu

fundați în studiul proiectu
lui de lege — fată și fiu. 
Unul monfor, celălalt insta
lator, amîndoi lucrează la 
„fcrivifa Roșie”. Tatăl, Du
mitru Moraru, tocmai își fă
cea socoteala că peste cei 
cȚfiva ani care-l mai des
part de pensie suma ce i 
se va cuveni 
tingă salariul
'— Cîfi ani 

v'efi ?
— 43, dar 

din mînă 
am 48.

— Și cîfi dintre ei în 
celași loc ?

— Tofi I spune cu mîndrie 
bă'rînul. N-are fiu-meu atî- 
fia ani de viață cîfi am eu 
lucrați la Grivifa. Secția mea 
e aceeași, deși parcă-i alfa. 
Reparam locomotive, iar a- 
cum facem utilaj pentru ra
finării și marile combinate 
chimice. Chiar dacă n-ai 
mai deschide ochii în a- 
fară, și fot fi-ai putea da 
seama, după ceea ce fabri
căm 
nică 
țării

lunar o să a- 
său de azi.
de muncă a-

cînd o să 
uneltele o

a-

i

noi azi, cît de puter- 
a devenit economia 
noastre. Și o s-o fa

cem și mai puternică, fiind
că îi simfim urmările și du
pă felul cum se îmbunătă
țește viafa — așa cum e a- 
cum cu pensiile. Muncești, 
ești răsplătit după munca. 
Te străduiești mai mult, pui 
^uflet și pricepere, ai și la 
bătrînefe mai mult. Foarte 
drept zice legea.
‘ — La noi, în secfia ener
getică — adaugă fiul, Ion 
*— s-a discutat pe larg des
pre pensia suplimentară. 
Majoritatea sîntem tineri. 
Cineva zicea că el mai are 
toată viafa înainte, de ce 
Să-și bată de pe acum capul 
cu pensia. Adevărat — 
ir am spus noi — n-ai tu gri
ja asta, o are în schimb sfa
tul: să ai un venit în plus, 
care o să-fi prindă foarte 
bine cînd n-o să mai pofi 
munci.

Dar care este părerea 
unui om al cifrelor ? Parcă 
s-ar fi așteptat la întrebările 
anchetei noastre, confabi- 
lul-șef al Fabricii de con-

fecfil și tricotaje „București* 
avea făcute cîteva calcule 
marginale. Pixul său spi- 
cuise și pusese în legătură 
cîteva dintre cifrele și pro
centele atît de viu comen
tate de toată lumea.

— Sînt veritabili para
metri ai grijii partidului 
nostru fată de om, față de 
o bătrînefe lipsită de griji, 
demnă. Ce mă impresio- . 
nează în mod deosebit ? 
Ca economist — răspunde 
întrebării noastre tovarășul 
Iosif Mafias — mă refin 
deopotrivă toate prevede
rile, pentru îmbinarea din
tre realismul lor și perspec
tivele sociale pe care le 
deschid. Dar chiar fără să 
fii economist, chiar pentru 
un ochi dinafara jării noas
tre, o cifră se impune cu 
deosebire : cei 1 miliard 
365 de milioane lei, cît re
prezintă fondurile alocate 
anual pentru această majo
rare de pensii. Nu e simplu 
ca un stat să cheltuiască 
suplimentar o astfel de su
mă pentru „bătrînii” lui. E- 
vident, ea reflectă înaltele 
feluri umaniste ale orînduirii 
noastre și, în același timp, 
este unul dintre cei mai 
exacfi parametri ai unei 
economii trainice, armo
nioase, într-un continuu 
avînf. Mă îndoiesc că exis
tă cineva care să nu pună 
în legătură prevederile de 
azi cu acoperirea lor în 
aur : munca încununată de

succes a 
semnele 
lului.

— Bănuiesc că ați făcut 
și unele calcule personale 
în ceea ce privește dreptu
rile de pensie.

— Mi-am făcut, într-ade- 
văr, deși prematur. Mai am 
încă zece ani buni de mun
că, ba sper că și mai mulji. 
Uneori, spun drept, mă 
gîndeam cu oarecare mîh- 
nire la faptul că va trebui 
să părăsesc munca în plină 
putere. Am observat că cine 
iese la pensie prea „tînăr" 
îmbătrîneșfe mai iute. Lu
crez aici de la naționalizare 
și nu mi-ar fi ușor să pără
sesc fabrica la termenul le
gal. Poate e un argument 
strict sufletesc, rămîne ca 
atunci cînd va sosi momen
tul să aprecieze tovarășii 
mei dacă le mai pot fi de 
folos ca pînă atunci. Ca a- 
tîfia alfii din generația mea, 
mă bucur că Hotărîrea lasă 
deschisă această portifă 
pentru băf rînii-tineri. Dar 
nu e singurul calcul îm
bucurător. Nemaiexisfînd 
plafonul de 1200 de lei, 
voi putea beneficia de fru
moasa pensie de 2 500 de 
lei, echivalentă, datorită ve
chimii și continuității, cu ac
tualul meu salariu. Am fost 
funcționar și înainte de '44, 
eram tînăr, dar fofi se gîn- 
deau cu spaimă la băfrî- 
neje. După legile de atunci, 
ne aștepta o pensie sărma
nă și nesigură.

întregului popor, 
bune ale cincina-

O primă adresă : oficiul 
de prevederi sociale. N-am 
greșit : pe Popa Tatu (raio
nul 16 Februarie), lumi 
multă. „Ca niciodată — 
ne-a răspuns, zorită de so
licitări, Eliza lonescu, șefa., 
oficiului. Privifi-i : au venit 
să-și împărtășească bucuria, 
să comenteze în grup pre
vederile, să se intereseze 
la amănunt".

Un bălrîn înalt, drept ca 
un brad, din numerosul 
grup întîlnif pe sală, poar
tă în buzunarul hainei un 
ziar uzat. îmi observă pri
virea. „A trecut prin multe 
mîini. Proiectul de lege 
l-am citit întîi acasă, în fa
milie, apoi cu niște cunos- 
cufi, iar aici din nou", ex
plică meticulos Eugen Ochi- 
albi. „Legea o așteptam, a 
prevăzut-o Congresul al 
IX-lea. Iar pentru partidul 
nostru cuvînful înseamnă 
faptă. Știam 
bucurăm de 
cincinal. Dar n-aș fi bănuit 
că va veni atît de repede, 
chiar în primul an. Chiar 
dacă noi nu mai putem 
munci pentru fără, condu
cerea fării se îngrijește de 
noi, ne înseninează bătrî- 
nefea”.

îmi spune că în casa lui 
mulfumirea e întreită. Ei 
sînt trei, trei pensionari 
care locuiesc împreună : 
el, sofia și soacra. (— Dar 
cîfi ani are soacra dv ? — 
86. Și-a pierdut soful în 
primul război mondial. Are 
pensie de urmaș). „Nouă — 
continuă Eugen Ochialbi —

cuvînfu!
că o să ne
ea în acest

pensiile ne cresc cu aproa
pe o treime. E ceva în'bu
getul casei I Ne-am făcut 
socoteala că sporul ce-l 
primim reprezintă de vreo 
trei ori mai mult decît ne 
costă chiria, lumina, între-' 
ținerea, apa — într-un cu- 
vînt „casa".

Și Ion Costache, înfîlnit 
de noi în Giuleșfi, trăiește 
zile pline. Vecini, cunoștin
țe, toți cu părul alb, i-au 
bătut în portifă, l-au opfit 
în drum. Tovarășul Costache 
e președintele Casei de a- 
jutor reciproc a pensionari
lor din raion, care numără 
peste 11 000 de. membri. 
Majoritatea foști ceferiști și 
lucrători la Regie.

— N-am să uit ce mulfu- 
mită era, de pildă, Maria 
Vlăsceanu, văduvă de fîm- 
plar, cînd a aflat că o să i 
se ridice pensia cu 43 la 
sută. Sporesc pensiile de 
toate categoriile, însă e 

• foarte bine că partidul s-a 
gîndit în primul rînd la 
creșterea cu precădere a 
pensiilor minime, așa încît 
cea mai mică să fie de 500 
de lei. Cînd ești în servi
ciu, banul îfi lunecă mai 
ușor printre degete, dar Ia 
bătrînefe contează fiecare 
leu. Cum să vă zic eu, noi 
pensionarii, chiar dacă, a- 
vem cei mai grijulii copii, 
ținem la demnitatea noas
tră. Să nu simtă ei că le 
sîntem povară. Iar asta, zău, 
îfi prelungește viafa.

Intervine în discuție și 
gazda, pensionarul Nicolae 
Chirifescu, un inimos acti
vist obștesc :

— Acum înseamnă că șl 
fondurile Casei noastre de 
ajutor reciproc o să spo
rească, deși procentul coti
zației rămîne fot de unu la 
sută. O să avem mai multe 
posibilităfi de împrumut și 
de ajutoare.

Larga dezbatere a pro
iectului e în plină desfășu
rare.

Simfi că legea este a fie
căruia, purtată lîngă inimă.

Vîrstele 

omului
(Urmare din pag. I)
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Aruncat în existență la întîm- 
plare, luptîndu-se disperat sau 
strecurîndu-se pe. căi piezișe, co
pilul și tînărul de odinioară se 
străduiau să-și facă loc cu coa
tele și cu dinții la masa vieții și 
răsuflau ușurați cînd la bătrînețe 
puteau să plece cu un sufertaș 
la subsuoară. La fiecare răscruce 
de drum, asemenea balaurilor 
d.in poveste, pîndeau stihiile vie
ții capitaliste : șomajul, curbele 
de sacrificiu, seismele unei eco
nomii anarhice. Dezarticulată și 
pulverizată sub presiunea unei 
condiții de existență atît de insta
bilă, personalitatea omului nu 
putea rîvni la acea unitate și ar
monie fără de' care orice velei
tăți umaniste rămîn vorbe goale. 
Comparația poetică a vîrstelor 
omului cu magnifica succesiune 
a anotimpurilor era seducătoare, 
dar falsă.

Contractul din ce în ce mai so
lid între individ și societatea 
noastră nouă, cu obligații și 
drepturi reciproce din ce în ce 
mai limpezi, leagă însă între ele 
vîrstele omului și face posibilă 
realizarea vieții ca un întreg. Iar 
cum un semn al armoniei este rit
mul, e firesc ca acesta să apară 
tot mai vizibil: tinerețea contrac
tează datorii față de societate 
(căci de la creșă la căminul stu
dențesc, de la manualul gratuit la 
bursa de învățămînt superior, de 
la dreptul la joacă la dreptul la 
muncă, tînărul primește încon
tinuu) ; maturitatea achită aceste 
datorii ; bătrînețea își poațe în
gădui odihna meritată. De obser
vat că, în doi din acești trei timpi 
care-i ritmează viața, individul 
primește.

O plimbare făcută duminică pe 
străzile orașului mi-a întărit cre
dința că speculațiile mele nu 
sînt fanteziste. Era o dimineață 
frumoasă de toamnă tîrzie, de 
care bucureșteanul, ca vechi epi- 
curian, profita din plin, și pe băn
cile parcurilor, la colțurile stră
zilor, pe terasele bodegilor se 
discuta aprins, cu o bună dispo
ziție complice cu bunăvoința soa
relui, despre un singur subiect : 
noua legislație a pensiilor. Dar 
simptomatic era faptul că marea 
majoritate a celor care comentau 
recentele măsuri nu erau bătrînl, 
ci oameni în toată puterea.

E un semn că am început să nu 
ne mai trăim viața la întîmplare 
și pe felii, ci cu sentimentul uni
tății și rotunjimii ei. Vîrstele omu
lui tind să se depene după legile 
armoniei firii. E un bun rezultat 
al strădaniilor orînduirii noastre 
pe calea realizării țelului ei su
prem : dezvoltarea plenară a 
omului.

Unul dintre principalele țeluri 
ale omului — pe linia străvechilor 
sale dorințe de împlinire, de rea
lizare totală a aspirațiilor, de do- 
bîndire de mari satisfacții perso
nale și de integrare în cerințele 
vieții sociale — este întemeierea 
unei familii. La vîrsta la care li 
se conturează personalitatea, do- 
bîndesc o anumită profesie și sînt 
capabili să-și asigure existenta, 
bărbatul și femeia se gîndesc deo
potrivă să-si facă „un rost în via
ță", să dobîndească deplina ferici
re construindu-și un cămin, în 
care să existe înțelegere, multă 
înțelegere, sentimente adevărate, 
respect reciproc. în acest context 
de sentimente reale, foarte subti
le, care fac parte din manifestările 
naturale ale unui complex fizio
logic specific vîrstei adulte, fe
meia are un rol preponderent.

După alegerea făcută și, mai a- 
les după căsătorie, femeia simte 
de obicei, cu mai mare intensitate, 
grație sentimentului matern care îi 
e instinctual, dorința de a fi ma
mă. E un sentiment ciudat, dar fi
resc, care se strecoară treptat în 
sufletul ei.

Or, întemeierea unei familii se
rioase, bine închegate, care să fie 
într-adevăr celulă a societății, în
temeierea unei căsătorii adevărate 
trebuie să consfințească, în primul 
rînd, legămîntul de a avea copii, 
care să fie moștenitorii și conti
nuatorii virtuților strămoșilor noș
tri și ai civilizației umane.

Aceasta este ușor de înțeles dacă 
ne gîndim că, din punct de vedere 
biologic, tînăra femeie nu este o 
„femeie" în accepțiunea ple
nară a cuvîntului, pînă cînd nu 
a devenit „mamă". De ce ? Este 
vorba de un complex de factori fi
zici și psihici ce contribuie la a- 
ceastă perfectare a organismului 
feminin, care nu a căpătat întrea
ga sa formațiune biologică decît 
atunci cînd, sub influența unor 
hormoni specifici, sînt stimulate 
sau activate celelalte glande endo
crine, sisteme și aparate ce re
glează toate funcțiunile fiziologi
ce ale mamei. O mamă care are 
2—3 copii cel puțin ajunge la a- 
pogeul dezvoltării sale feminine, 
însuși psihicul și intelectul femeii 
se îmbunătățesc și se dezvoltă. 
Femei slabe, astenice, ' plictisite, 
fără poftă de viață și de activi
tate se schimbă în bine îndată ce 
devin mame. își găsesc o preocu
pare minunată în copil, privesc 
viața cu totul altfel, „înfloresc", 
ca să zic așa, uneori, de nu le mai 
cunoști. La femeile devenite mame 
încep să apară preocupări de cu
noaștere cu mult mai largi. Ele

O femeie însărcinată conștientă 
înțelege că ea este purtătoarea u- 
nui om nou, care așteaptă să vină 
pe lume. Este incontestabil că as
tăzi, cu sprijinul substanțial al 
statului, ce se adaugă posibilități
lor dragostei ei de mamă, o femeie 
poate învinge toate greutățile le
gate de creșterea copiilor.

Dar, în afară de aceasta, o fe
meie trebuie să se gîndească în 
mod foarte serios la urmările ne
fericite pe care întreruperile de 
sarcină, frecvent repetate și exe
cutate, uneori, de mîini inexperte, 
le pot avea, imediat, dar mai ales 
tardiv, asupra sănătății și femini
tății ei.

S-a arătat, în numeroase arti
cole și în detaliu, în ce constau a- 
ceste urmări. Din punct de vedere 
medical, aș dori să menționez, 
așa cum am arătat într-o lu
crare recentă, că mucoasa uterină 
este o adevărată glandă cu secreție 
internă. Ea are o mare putere de 
refacere, dar, prin repetate și vio
lente raclaje, ea poate fi distrusă 
aproape în întregime. Aceasta este 
o sursă de dezechilibru al tu
turor glandelor genitale, precum 
și al celorlalte endocrine, în ge
neral. în această situație, femeia, 
deși tînără, intră în menopauză 
precoce și se instalează sterilita
tea. Despre asemenea suferin
țe s-ar putea spune multe, 
motiv pentru care, deși gine
colog, nu am practicat niciodată 
chiuretajele în scop avortiv. Mi s-a 
părut că este o crimă să omori 
un om, în devenire, un om în plină 
evoluție fiziologică.

Iată de ce am dorit ca să-mi 
spun și eu cuvîntul, căutînd pe 
cît posibil a nu mai repeta ceea 
ce mulți distinși confrați au spus 
în articolele lor judicioase și a sa
luta cu toată căldura hotărîrile 
care s-au luat pentru modificarea 
vechiului statut al întreruperilor 
de sarcină și pentru deplina în
curajare a maternității — nobila 
misiune a femeii, care îi asigură 
o sănătate echilibrată și satisfacții 
deosebite ei, familiei și societății. 
Trebuie să fim pe deplin conști- 
enți că maternitatea și copiii ce se 
nasc — fondul uman al țării — 
sînt protejați, sînt sub oblăduirea 
nemijlocită a statului socialist 
care asigură noilor generații un 
viitor luminos și fericit.

Doctor Mircea V. IONESCU

ÎN CONSTRUCȚIE

relungirea exagerată a discuțiilor
Dinamismul dezvoltării econo

miei noastre naționale se exprimă, 
între altele, și prin numărul orașe
lor noi, prin creșterea rapidă a 
unor localități existente. Planifi
carea economică, constituirea sis
tematizării ca instrument de lucru 
oferă construcției și reconstrucției 
orașelor o temelie profund științi
fică, realistă. Cu toate acestea, în 
desfășurarea tumultuoasă a proce
sului de urbanizare se mai întîm- 
plă să apară uneori unele feno
mene nedorite, a căror reme
diere necesită eforturi serioase. De 
cele mai multe ori este vorba de 
situații previzibile, dar a căror 
prevenire a fost îngreunată de 
unele sisteme formale, insuficient 
adaptate ritmului actual al vieții. 
Din acest punct de vedere, o ana
liză a modului cum s-au realizat 
și se vor realiza în continuare 
spațiile comerciale în orașul Tur
nu-Măgurele ni se pare de real 
interes.
- Orașul număra, la 31 decembrie 
1962, 17 000 de locuitori; în pre
zent are 26 000, la care se adaugă 
aproximativ 4 000 de flotanți. Pen
tru anul 1980, schița de sistemati
zare prevede cifra orientativă de 
40 000 Sînt cîteva date care expri
mă sintetic avîntul marcat de 
construirea uriașului combinat 
chimic de pe malul Dunării. O dată 
cu începutul construcției acestui 
combinat, se știa care va fi evo
luția, pe etape, a orașului, numă
rul de apartamente noi, necesarul 
de dotări, de spații comerciale. Și 
ce se constată astăzi? Deși volu
mul desfacerii în rețeaua comer
țului local a crescut de la 72,5 la 
160 milioane de lei anual, ea este 
încă departe de a satisface cere
rea populației. în același timp 
însă, suprafața comercială utilă 
s-a redus, datorită demolărilor, de 
la 5 420 la 4 707 m.p. Dacă adău
găm că desfacerea mărfurilor se 
desfășoară în clădiri vechi, uneori 
improprii, vom ajunge la concluzia 
că în orașul Turnu Măgurele co
merțul nu se află la nivelul cerin
țelor actuale, așa cum s-a mai sem
nalat, de altfel, într-un articol pu
blicat anterior.

Ce măsuri s-au luat? Trebuie 
să arătăm că dacă demolările au 
afectat aproape 1 800 m.p. supra

față comercială, deficitul a fost 
redus — prin efortul de a amena
ja alte unități — la numai 700 
m.p. în al doilea rînd, s-a mărit 
spațiul de vînzare în detrimentul 
celui de depozitare. Suprafața re
dusă a depozitelor ar fi trebuit să 
antreneze după sine o perfecțio
nare a organizării aprovizionării 
cu mărfuri și a ridicării ambalaje
lor. Dar dacă aprovizionarea rit
mică a fost impulsionată de însășf 
cererea continuă a consumatorilor, 
ridicarea ambalajelor a devenit 
problema cea mai dificilă a rețelei 
comerciale. Datorită neglijenței 
organelor comerciale locale, dar și 
lipsei de sprijin din partea I.R.V.A.- 
București (depozitul dispune de 
un singur tractor, cu două remorci), 
ambalajele rămîn neridicate cu lu
nile. într-o adresă a O.C.L. se a- 
rată că există unități care dețin 
în sțpc, fiecare, peste 2-3 vagoane 
de ambalaje. La magazinul ali
mentar Măgurele, de exemplu, ri
dicarea ambalajelor nu s-a făcut, 
de la începutul anului, decît de 
două ori. Acest lucru duce la de
pozitarea lor în sălile de vînzare 
sau pe trotuare, în fața magazi
nelor, iar din punct de vedere fi
nanciar — la scoaterea O.C.L. de 
la creditare cu sume mari. De alt
fel, nici situația depozitului 
I.R.V.A. nu e mai strălucită : sînt 
adunate aici, pe un teren impro
priu și expuse intemperiilor, a- 
proape 500 de vagoane de amba
laje, în valoare de aproximativ 20 
de milioane lei. Ce așteaptă oare 
întreprinderea regională — I.R.V.A. 

•— pentru a remedia o asemenea 
situație?

Adevărata redresare a comerțu
lui la Turnu-Măgurele nu se poate 
însă concepe fără spații co
merciale noi. Trebuie să spunem 
că și acest lucru se con
tura de la bun început cu toată 
claritatea. Totuși, singura unitate 
dată în folosință în ultimii ani — 
după un proiect local de altfel — 
a fost o grădină de vară, în 
preajma gării.

Realizarea noilor unități comer
ciale a stat încă de la început sub 
semnul unei dispute între benefi
ciar (O.C.L. comerț mixt Turnu-Mă
gurele), proiectant (D.S.A.P.C.- 
București), foruri tutelare (Ministe
rul Comerțului Interior) și de avi
zare (C.S.C.A.S., C.S.P.). într-o pri
mă etapă, s-a discutat dacă e 
bine sau nu să se prevadă maga
zine la parterul blocurilor care 
urmau să fie construite în centrul 
orașului. Pînă la urmă, punctul 
de vedere al C.S.C.A.S. a precum
pănit și blocurile s-au construit 
fără magazine. S-a pierdut 'atunci 
din vedere tocmai esențialul, și 
anume că, la parter sau de sine 
stătătoare, magazinele trebuiau 
totuși realizate, întrucît cele vechi 
nu mai existau. Abia acum se a- 
propie de sfîrșit execuția unui 
complex comercial, cuprinzînd un 
magazin alimentar cu autoservire, 
magazin universal și restaurant. 
Un alt restaurant este în finisare 
în centrul orașului. El va cuprinde 
două săli cu 300 de locuri, o te
rasă cu 200 de locuri și va fi le
gat, în viitor, de construcția unui 
hotel. De la punerea în discuție a 
problemei și pînă la prima ei 
concretizare au trebuit să treacă 
deci patru ani. Cum va arăta 
noul complex și restaurantul, ce

vor oferi ele nou cetățenilor, cum 
vor răspunde cerințelor lor este, 
deocamdată, mai greu de spus. 
Cert este însă că magazinele, din 
cadrul complexului, cu o suprafa
ță comercială de 2 200 m.p., deși 
vor îmbunătăți substanțial situația 
actuală, nu vor reuși să o soluțio
neze. Iată de ce este important să 
aflăm ce garanții ne oferă proiec
tând! și constructorii în continuare. 
Proiectarea, care e pe sfîrșite, este 
mult îngreunată de avizele con
tradictorii, în principal ale M.C.I. 
și C.S.C.A.S. Oare vor mai fi sur
prize și de astă dată ?

O a doua tranșă de spații co
merciale se află în lucru. îri jurul 
lor s-au încins din nou discuții și 
din nou s-a pierdut din vedere 
ceea ce era mai important : ori
unde ar urma să fie amplasate, la 
parterul unor blocuri sau în clă
diri separate cu un singur nivel 
sau cu două nivele, era necesar 
ca avizarea și construirea lor să 
înceapă cît mai curînd. Nu negăm 
aici însemnătatea studiului pe va
riante comparative și nici nu în
cercăm să stabilim care anume 
dintre ele ar fi'.fost cea mai' potri
vită. Dar cînd este bine cunoscu
tă situația grea a orașului Turnu- 
Măgurele, prelungirea unor dis
cuții de acest fel provoacă nedu
merire. Ar fi de dorit ca, de aceas
tă dată, construcția complexului 
comercial nr. 1 din noua piață a 
orașului să se execute fără nici o 
altă amînare, spre a putea fi dat 
în folosință, așa cum se prevede, 
în cursul anului viitor.

împreună cu magazinele de la 
parterul unor blocuri din piață, 
acest al doilea Icomplex va spori 
suprafața comercială a rețelei la 
peste 11 000 m.p., încît saltul aș
teptat va fi fost efectuat. Buna 
desfășurare a comerțului în Tur
nu-Măgurele va depinde atunci 
numai de măiestria cu care pro- 
iectanții vor fi pus premisele bu
nei funcționări a magazinelor, de 
capacitatea organizatorică a co
merțului, de priceperea și intere
sul personalului de deservire. Dar 
pînă atunci mai au un cuvînt greu 
de spus proiectanții, constructorii, 
beneficiarii și, mai ales, forurile 
lor tutelare. . .

Arh. Gheorghe SASARMAN

0 unitate de prelucrare 
a ceramicii negre

La Miercurea Ciuc a început 
construcția unei mari unități 
de prelucrare a ceramicii ne
gre. Prevăzută cu instalații și 
utilaje perfecționate, ea va li
vra anual un mare număr de 
articole Aflată în apropiere de 
Dănești și Corund, vechi cen
tre de prelucrare a ceramicii 
negre, unitatea specializată va 
produce și o mare cantitate 
de obiecte destinate exportu
lui.

caută să-și sporească cunoștințele, 
caută să se instruiască mai mult, 
să se cultive pentru a ști să-și 
crească mai bine copiii. Ele se 
străduiesc să le dea o educație a- 
leasă, ca ei să rămînă cu acei „7 
ani de-acasă“, care au o covîrși- 
toare influență asupra vieții fie
căruia dintre noi, ce păstrăm în 
sufletul și în acțiunile noastre 
imaginea emoționantă a mamei. 
Mai tîrziu, ele găsesc în dragostea 
și ajutorul copiilor un sprijin mo
ral și material, ca și o consolare 
și o răsplată a vieții lor ce a 
cerut anumite sacrificii. Altele, 
care nu mai pot să fie mame, 
care în tinerețe și-au bătut 
joc de sănătate și de pute
rea lor de preocreație, rămîn cu 
o anumită „infirmitate", căutîn- 
du-și zadarnic consolarea în 
alte preocupări, care, nici pe de
parte, nu pot compensa bucuriile 
maternității.

Moravuri

in 
vînzare® 
revistelor

Noutăți turistice pentru 
sezonul de toamnă-iarnă

@ Excursii cu sănii trase de cai 
© Noi instalații de teleschiuri

în actualul sezon tu
ristic agențiile O.N.T. 
din întreaga țară or
ganizează excursii pe 
trasee noi. Agenția din 
Oradea oferă amato
rilor de drumeție po
sibilitatea de a porni 
în circuite mai lungi 
— în turul României, 
sau de a vizita insula 
Aăa-Kaleh si Cazone
le, iar băimărenii au 
ocazia să vadă din nou 
un loc pe cît de pito
resc, pe atît de roman
tic, ca Delta Dunării. 
Piteștenii s-au gîndit 
și la plimbările din 
timpul zilelor de iar
nă. Pe lîngă excursiile 
recreative și instructi
ve pe Valea Oltului, la 
Cheile Lotrului sau 
ale Oltețului, la hidro
centrala de pe Argeș 
sau Curtea de Argeș, 
Cozi-a sau Herculane, 
agenția piteșteană a 
înscris în agenda sa, 
pentru perioada va
canței de iarnă și. în 
general, la sfîrșit de 
săptămînă, excursii cu

sănii trase de cai pe 
itinerarele Cîmpu- 
lung-Cabana Voina și 
Cîmpulung-Bran. Ase
menea plimbări cu 
sănii va organiza și 
agenția din Timișoara 
pe rutele Sag-Pădu- 
reni și Peciul Nou- 
Diniaș. Nordul Moldo
vei figurează de data 
asta în programele de 
excursii ale agențiilor 
din Brașov și Iași, iar 
agenția din Sibiu or
ganizează un tur al 
Banatului.

O veste bună pen
tru turiștii amatori de 
schi: la Vîrful cu Dor 
vor începe să funcțio
neze in sezonul rece 
două teleschiuri. A- 
cestea au o capacitate 
orară de transport de 
circa 300—350 persoa
ne fiecare. Teleschiu- 
rile măsoară laolaltă 
aproape 800 metri lun
gime. Ele pornesc de 
la cabana Vîrful cu 
Dor și deservesc pis
tele de schi de pe Vîr
ful cu Dor și Furnica.

în acest an încep lu
crările de construcție 
și montaj la încă două 
teleschiuri ce vor fi 
date în folosință în 
1967. Primul, cu o ca
pacitate orară de 
transport de 400 per
soane, va deservi pista 
de slalom din spatele 
hotelului „Poiana". Al 
doilea, destinat schio
rilor mai avansați, 
leagă Vîrful Cristianul 
Mare cu Poiana Ruia. 
El va măsura în lun
gime 700 metri și va 
avea o capacitate de 
transport de 400 per
soane pe oră.

în cursul trimestru
lui IV. la Poiana Bra
șov încep lucrările de 
construcție ale unui 
nou hotel turistic cu 
trei etaje, avînd o ca
pacitate de 140 locuri. 
Acesta va fi legat de 
hotelul „Sport", prin- 
tr-un portic închis, 
prin care excursioniș
tii vor avea acces la 
restaurant și bar.

în ultimele zece minute înain
te de plecarea trenului, călătorul 
cere o revistă la chioșc, o capă
tă, plătește, urcă în vagon șt, 
după ce trenul pornește, instalat 
comod, deschide publicația pre
ferată ca să... descopere c-a fost 
tras pe sfoară (a mai citit-o, căci 
e revista sau gazeta de săptămi- 
na trecută I)

Prima dată clnd mi s-a tnttm- 
plat lucrul acesta, la același 
chioșc central din Gara de Nord, 
am crezut că greșeala se dato- 
rește grabei (nu unui sistem), că 
de vină este presiunea timpului 
care, in orice gară, capătă altă 
valoare. Dar iată, se pare că 
este o practică.

In afară de modesta pagubă ma- 
teria/ă pricinuită cumpărătorului 
de către vtnzătorii care practică 
asemenea sisteme, mai există 
încă un aspect, absolut jignitor: 
mizind pe criza de timp a călăto
rului, difuzorul de presă îl induce 
tn eroare în mod deliberat, ră- 
pindu-1 nu numai un leu sau doi, 
ci șl plăcerea, Interesul de-a fi 
Informat la vreme, de-a cheltui 
cu folos timpul petrecut In tren. 
8 adevărat, chestiunea e mult mai 
complexă și Difuzarea presei, pe 
ansamblul el, a fost criticată, nu 
o dată, pentru lipsa de operativi
tate. Dacă la asta se adaugă insă 
și necinstea, absenta celei mai 
elementare probităji la unii oa
meni care activează tn re/eaua 
de distribuire a presei, lucrurile 
devin și mai grave.

Difuzorului care, tn Gara de 
Nord, duminică 9 octombrie a. c„ 
dimineața, vindea reviste vechi 
călătorilor, deși aceștia doreau 
să cumpere publicații la zi, at 
trebui să 1 se ofere timp dispo
nibil pentru a medita asupra in
calificabilului său procedeu.

Mihai STOIAN
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în sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România au înce
put luni dimineața lucrările celui 
de-al XX-lea congres — adunare 
plenară — al Comisiei internaționa
le pentru explorarea științifică a 
Mării Mediterane.

La congres, care se desfășoară 
. între 17 și 22 octombrie la Bucu
rești și Constanța, participă un 
mare număr de oameni de știință 
și specialiști în cercetările marine 
și oceanografice din Algeria, An
glia, Austria, Bulgaria, Elveția, 
Franța, Republica Federală a Ger
maniei, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Izraeî, Liban, Monaco, Olanda, Re
publica Arabă Unită, România, 
Spania, S.U.A., Tunisia și Turcia, 
precum și reprezentanți ai F.A.O. 
și Agenției internaționale pentru 
energia atomică — A.I.E.A.

La ședința de deschidere au luat 
parte Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Gh. Hossu, președintele Co
mitetului de Stat al Apelor, Ion 
Cosma, președintele Sfatului popu
lar al Capitalei; specialiști din do
meniul cercetării marine din țara 
noastră.

Au fost de față atașați culturali 
și de presă ai unor ambasade.

Lucrările congresului au fost 
deschise de Jean Furnestin, secre
tarul general al comisiei.

în numele guvernului Republi
cii Socialiste România, participan- 
ții la congres au fost salutați de 
Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care a 
spus : Este o mare satisfacție că 
avem prilejul să găzduim în Ro
mânia o manifestare științifică in
ternațională de o asemenea impor
tanță.

. Am deosebita plăcere să salut 
prezența în mijlocul nostru a Alte- 

ii Sale Rainier al III-lea, prinț su
veran de Monaco, președintele Co
misiei internaționale pentru explo
rarea științifică a Mării Meditera
ne, eminent om de știință și susți
nător activ al cercetărilor marine.

După ce a amintit t-adițiile cer
cetărilor științifice românești în do
meniul marin și oceanografie, Ro
man Moldovan a subliniat faptul 
că Programul unitar al cercetării 
științifice pe perioada 1966—1970 
include și probleme privind stu
diul mării. în acest fel, specialiștii 
noștri își vor putea aduce în con
tinuare contribuția la efortul de 
largi dimensiuni pe care-1 desfă
șoară oamenii de știință în studiul 
mării, pentru punerea trepta
tă în valoare a resurselor imen
se pe care le dețin mările și o- 
ceanele, la.îmbunătățirea condițiilor 
de navigație, la dezvoltarea bazei 
științifice pentru amenajarea por
turilor și coastelor etc.

Ne este foarte plăcut să consta
tăm că Comisia internațională 
pentru explorarea științifică a Mă
rii Mediterane are — între obiec
tivele sale — dezvoltarea colabo- 
;arii, a schimbului de opinii și ex
periență, promovarea conjugării e- 
forturilor oamenilor de știință din 
diferite țări pentru stimularea ac
tivității științifice în domeniul o- 
ceanografiei, pentru valorificarea 
rezultatelor cercetării științifice în 
folosul omului, a nevoilor sale ma
teriale și spirituale. în tradițiile 
științei și culturii poporului român

intră dezvoltarea relațiilor de cola
borare cu oameni de știință din în
treaga lume.

A luat cuvîntul președintele Co
misiei internaționale pentru explo
rarea științifică a Mării Meditera
ne, prințul de Monaco, Rainier al 
III-lea, care a făcut un scurt isto
ric al existenței și activității Co
misiei internaționale pentru explo
rarea științifică a Mării Meditera
ne. Vorbitorul a subliniat faptul 
că încă din primele zile partici
parea României la această institu
ție oceanografică a fost efectivă ; 
România nu a încetat să-și dea 
aportul la menținerea și dezvolta
rea activității comisiei. în conti
nuare, președintele a citat cuvin
tele rostite de cunoscutul oceano- 
graf român Grigore Antipa cu pri
lejul celei de-a X-a Adunări ple
nare a comisiei, care a avut loc la 
București, în 1935. „Comisia — a 
spus atunci Grigore Antipa — nu 
înțelege să se izoleze în domeniul 
său geografic restrîns. Ea se stră- 
duie dimpotrivă să lărgească baza 
colaborării internaționale și în fe
lul acesta să-și înscrie activitatea 
în vasta colaborare mondială care 
se dezvoltă cu pași mari, pentru 
explorarea științifică și punerea în 
valoare a bogățiilor mării. Comisia 
are de îndeplinit un mare rol și 
reprezintă un important factor de 
progres în domeniile științei, ale 
economiei naționale și mondiale și 
ale vieții sociale a popoarelor". 
Președintele comisiei a relevat 
faptul că aceste cuvinte concordă 
întru totul cu ideile de astăzi. Sînt 
deosebit de fericit — a spus el — 
că cel de-al XX-lea congres al 
comisiei noastre se ține din nou 
la București, datorită amabilei in
vitații a guvernului Republicii So
cialiste România, căruia îi adresez 
cele mai calde mulțumiri ale tu
turor participanților și ale mele 
personal.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că, în activitatea sa, comisia 
s-a străduit să stabilească o cola
borare științifică din ce în ce mai 
efectivă între țările riverane ale 
Mediteranei, stabilind schimburi 
între cercetători prin grija publi
cațiilor sale.

Secretarul general a prezentat 
apoi raportul asupra activității co
misiei.

Lucrările congresului se desfă
șoară în continuare pe 11 secții de 
specialitate.

★
Comitetul de Stat al Apelor a 

oferit, luni seara, în sala de mar
mură a Casei Centrale a Armatei, 
un cocteil în cinstea participanți- 
lor la cel de-al XX-lea congres — 
adunare plenară — al Comisiei 
internaționale pentru explorarea 
științifică a Mării Mediterane.

Au participat Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Gheorghe 
Hossu, președintele Comitetului de 
Stat al Apelor, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, oameni de știință.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au luat parte prințul de Mona
co, Rainier al III-lea, președintele 
comisiei, Jean Furnestin, secreta
rul general al comisiei.

(Agerpres)

A UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P.C.R
Luni dimineața a plecat la Ber

lin o delegație de activiști ai Par
tidului Comunist Român, condusă 
de Gheorghe Roșu, membru 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului regional Bacău 
P.C.R., care, la invitația C.C. 
P.S.U.G., va face o vizită în R.
Germană, în schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Ba

al 
al 
al 
al 
D.

neasa, delegația a fost condusă de 
Nicolae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu și Nicolae 
Toader, adjuncți de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost 
consilier 
mane la

de față dr. Karl Kormes, 
al ambasadei R. D. Ger-
București.

(Agerpres)

în cinstea delegației sindicale

române care a vizitat R. P. Ungară
Luni la amiază, Jozsef Vince, 

ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, a oferit un dejun în cinstea 
delegației Uniunii Generale a Sin
dicatelor, care a făcut de curînd 
o vizită în R. P. Ungară.

Au participat tovarășii Constan-

tin Drăgan, președintele. Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri al delegației.

SOSIREA Offl 0ELEGAJII 
Dl ACTIVIȘTI Al P. C. 
B CEHOSLOVACIA

Luni seara a sosit în Capitală 
o delegație de activiști ai P. C. din 
Cehoslovacia, condusă de Jan Ja
nik, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, membru al Prezidiu
lui și secretar al C. C. al P. C. din 
Slovacia, care, la invitația C. C. 
al P.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Ștefan Matei, membru al C. C. al 
P.C.R., șef de secție la C. C. al 
P.C.R., Gheorghe Moldovan, prim
adjunct de șef de secție, și Nico
lae Ionescu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Excursia șefilor 
unor misiuni diplomatice 

in regiunile Argeș și Oltenia
în zilele de 15 și 16 octombrie a 

avut loc o excursie în regiunile 
Argeș și Oltenia, organizată de Mi
nisterul Afacerilor Externe pentru 
șefii misiunilor diplomatice din 
București, la care au participat: 
K.R.F. Khilnani, ambasadorul In
diei ; Honore Cambier, ambasado
rul Belgiei ; Jean Louis Pons, am
basadorul Franței; Olof Gustav 
Bjurstrom, ambasadorul Suediei, 
cu soția ; Niccolo Moscato, amba
sadorul Italiei, cu soția ; Sambas 
Atmadinata, ambasadorul Indone
ziei ; Akira Shigemitsu, ambasado
rul Japoniei ; Alberto Guani, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Urugua- 
yului; Mordechai Avgar, însărci
nat cu afaceri a.i. al Izraelului, cu 
soția ; Esko Vaartela, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Finlandei; Riăm 
Gion Riăn, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene ; Dhimiter Stamo, însărci
nat cu afaceri a.i. al Republicii 
Populare Albania. Au luat parte, 
de asemenea : Milorad Komatina,

consilier al ambasadei Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia ; 
Karl Kormes, consilier al amba
sadei Republicii Democrate Ger
mane, cu soția ; Behic Hazar, con
silier al ambasadei Turciei, și Bat- 
tjik Hamzah, secretar III la am
basada Indoneziei.

Cu această ocazie au fost vizi
tate hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș, U- 
zina de aluminiu din Slatina, 
Uzinele „Electroputere", Muzeul de 
artă și Combinatul chimic din Cra
iova, Gospodăria agricolă de stat 
Segarcea.

Șefii misiunilor diplomatice au 
participat la un spectacol folclo
ric prezentat de Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Nicolae Bălcescu" 
din Craiova.

Președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al regiunii 
Oltenia, Ion Predescu, a oferit un 
dejun în cinstea participanților la 
excursie.

(Agerpres)

Plecarea ministrului de stat la Ministerul

a părăsit Capi- 
D. Brown, mi- 
Ministerul Co

Luni dimineața 
tala lordul W. B. 
nistru de stat la 
merțului al Marii Britanii, care a 
venit în țara noastră cu prilejul 
deschiderii la București a Expozi
ției britanice de mașini și echipa
ment agricol și de construcții.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de Va- 
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Titus Cristu- 
reanu și Hristache Zambeti, vice
președinți ai Camerei de Comerț, 
de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Minis
terul Comerțului Exterior și Ca
mera de Comerț.

Au fost de față L. Ch. Glass, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

★
în cursul zilei de duminică lordul 

W. B. D. Brown, însoțit de Titus 
Cristureanu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, a făcut o călăto-

rie în regiunea Brașov, unde a vi
zitat Uzinele de rulmenți, noi car
tiere de locuințe din orașul Brașov, 
complexul turistic Poiana Brașov 
și Muzeul Bran.

★
Luni au părăsit Capitala parla

mentarii englezi Lady Plummer, 
secretar în Camera Lorzilor, G. B. 
Dryson, vicepreședinte, și William 
Owen, secretar al Comitetului par
lamentar pentru comerț Est-Vest, 
care au sosit în România cu prile
jul deschiderii expoziției britanice 
de mașini și echipament agricol și 
de construcții.

în timpul șederii în București, 
parlamentarii englezi au fost pri
miți la Marea Adunare Națională. 
Sîmbătă seară, Comitetul de con
ducere al grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ- 
nia-Marea Britanie a oferit în 
cinstea oaspeților un dineu.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
într-o telegramă de răspuns, 

Cen I, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Chineze, ex
primă sincere mulțumiri ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, pentru felicitările adresate 
cu prilejul celei de-a XVII-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Președintele Comitetului pentru energie 
nucleară din Norvegia a părăsit Capitala

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala prof. E. Randers, președin
tele Comitetului pentru energie 
nucleară din Norvegia, care ne-a 
vizitat țara la invitația Comite
tului pentru energia nucleară de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
acad. Horia Hulubei, președintele 
Comitetului, directorul Institutu-

Primul spectacol bucureștean 

al lui „The Royal Ballet"

Cronica
La invitația Comitetului fe

meilor bulgare, duminică seară a 
plecat spre Sofia, pentru un schimb 
de experiență, o delegație a Con
siliului Național al Femeilor, con
dusă de Maria Ciocan, secretară a 
consiliului. O altă delegație, din 
care fac parte Eugenia Alexandru, 
președinta Comitetului regional al 
femeilor Banat, și Elena Teodores- 
cu, șefa Comisiei pentru problemele 
femeilor din industrie din cadrul 
Consiliului Național al Femeilor, a 
plecat în R.D. Germană, pentru un 
schimb de experiență, Ia invitația 
Uniunii democrate a femeilor din

ACTUALITATEA

LA BASCHET
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Dispută sub panou în timpul meciului Rapid — Universitatea Timișoara, în 
care studenții au obținut o neașteptată dar meritată victorie cu 86—80

Germania. în același scop a plecat 
în R.S. Cehoslovacă o delegație; for
mată din Ana Mînzățeanu, preșe
dinta Comitetului regional al fe
meilor din Brașov, și Ana Toma, 
adjunctă a secției organizatorice 
a Consiliului Național al Femeilor.

*

Duminică a plecat în R.S.F. Iugo
slavia o delegație a Consiliului Na
țional al Femeilor, condusă de Ele
na Livezeanu, membră a Comitetu
lui Executiv al Consiliului. Delega
ția va participa la seminarul inter
național pe tema : „Transformările 
social-economice la sate și situația 
femeii și a familiei" organizat de 
Conferința pentru activitățile so
ciale ale femeilor din R.S.F. Iugo
slavia.

„The Royal Ballet" din Londra 
a susținut luni seara, pe scena 
Teatrului de Operă și Balet, pri
mul spectacol din cadrul turneului 
în țara noastră. Spectacolul a cu
prins un triptic de balete. Primul, 
intitulat „Serenada", pe muzica 
cunoscutei Serenade în do major 
pentru orchestră de coarde de 
Ceaikovski, a fost prezentat în ver
siunea coregrafică a lui George 
Balanchine, realizată special pentru 
ansamblul englez, bucurîndu-se de 
participarea unora dintre interpre- 
ții premierei londoneze din 1964. 
„Visul" — a doua piesă din spec
tacol — este o adaptare după pie
sa lui Shakespeare „Visul unei 
nopți de vară", cu muzica suitei 
scrisă pentru această piesă de

Mendelssohn-Bartholdy. Coregrafia 
aparține lui Frederick Ashton, de
corurile sînt semnate de Henry 
Bardon, iar costumele de David 
Walker. Spectacolul s-a încheiat 
cu „Doamna și clovnul", un balet 
a cărui muzică a fost extrasă din- 
tr-o lucrare a lui Verdi și prelu
crată de Charles Mackeras. Sce
nariul și coregrafia aparțin lui 
John Cranko, iar decorurile și cos
tumele lui Richard Beer.

A acompaniat orchestra Teatru
lui de Operă și Balet sub condu
cerea dirijorului englez John 
Lanchbery.

Spectacolul a cunoscut un fru
mos succes ; la sfîrșit, artiștii oas
peți au primit flori.

(Agerpres)

lui de fizică atomică, și de alți 
membri ai Comitetului pentru 
energie nucleară din țara noas
tră.

înainte de plecare, președintele 
Comitetului pentru energie nu
cleară din Norvegia & declarat re
dactorului Agenției Române de 
Presă „Agerpres" Petru Uilăcan 
următoarele :

Vizita în țara dv. mi-a permis să 
constat că între noi există multe 
puncte de vedere și interese co
mune. Atît România cît și Norve
gia doresc să-și construiască cen
trale atomoelectrice. Realizarea 
unor asemenea unități cere multă 
muncă, cere în prealabil o serie de 
studii și cercetări. în aceste do
menii deci noi putem colabora.

Am remarcat că ave , un insdtut 
de fizică atomică la un înalt nivel 
științific, bine dotat și cu multe 
sectoare de cercetare științifică. 
Institutul nostru de fizică ato
mică este profilat îndeosebi pe 
problemele tehnicii construcției 
reactorilor. împreună cu președin
tele comitetului dv. pentru energie 
nucleară, acad. Horia Hulubei, am 
ajuns la concluzia că între cele 
două institute poate să se dezvolte 
o rodnică colaborare. Există posibi
lități ca specialiști români să vină 
la noi pentru a studia tehnica reac
torilor, iar cei norvegieni să stu
dieze la București aplicații ale izo
topilor radioactivi în economie și 
îndeosebi probleme ale fizicii neu
tronilor, domenii în care ați obți
nut rezultate remarcabile.

în încheiere, președintele Comi
tetului pentru energie nucleară din 
Norvegia a spus : Consider colabo
rarea dintre specialiștii noștri utilă 
și avantajoasă pentru ambele țări.

(Agerpres)

SUCCESELE CANOTORILOR ROMANI

La Liubliana a avut loc trage
rea la sorți a primelor jocuri din 
principalele competiții europene 
rezervate echipelor de club.

„CUPA CAMPIONILOR EURO- 
PENI“. în întrecerea masculină, la 
care participă 25 de echipe împăr
țite în 8 grupe preliminare, repre
zentanta țării noastre, Steaua 
București, se va întîlni în primul 
tur cu campioana Austriei. învin- 
gătoarea va juca apoi cu campioa
na Cehoslovaciei. Competiția simi
lară feminină cuprinde 17 echipe. 
Reprezentanta României, Politeh
nica București, face parte din gru
pa a V-a și va debuta în compania 
campioanei Izraelului.

„CUPA CUPELOR". Cele 20 de 
echipe masculine înscrise au fost 
împărțite în 4 grupe preliminare, 
urmînd ca în etapa semifinală cîș- 

. tigătoarea grupei I să joace cu 
prima clasată din grupa a Il-a, iar 
cîștigătoarea grupei a IlI-a cu pri
ma clasată în grupa a IV-a. Echi
pa Dinamo București face parte 
din grupa a IlI-a și va juca în pri
mul tur cu reprezentanta Suediei.

A IV-a ediție a Jocurilor balca
nice de baschet pentru juniori, pro
gramată între 25—29 octombrie la 
Izmir (Turcia), va reuni la start 
echipele Albaniei, Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, României (cîștigă
toarea ultimelor două ediții) și 
Turciei. Tinerii noștri baschetba- 
li.ști, cotați printre favoriți, se pre
gătesc în aceste zile sub îndruma
rea antrenorilor Al- Popescu și Gh. 
Chiraleu.

Sportivii români au 
objinut noi succese in 
competiția de caiac-ca- 
noe din cadru! „Săptă- 
minii preolimpice" de 
la Ciudad de Mexico. 
Campionul mondial 
Aurel Vernescu, confir- 
mind forma bună în 
care se află, a ciștigat 
proba de caiac 500 m 
cu timpul de 1' 49" 30/ 
100, urmat de olande
zul Hoekstra (V 50" 31/ 
100) șl de sovieticul 
Saparenko (V 50" 45/ 
100). Proba de caiac 
dublu 500 m a revenit 
cuplului Vernescu— 
Țurcaș cu timpul de 1' 
37" 08/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat 
Bucker-Zander (R.F.G.)— r 38" 77/100 și Sa
parenko (U.R.S.S.) — 
Szuskiewicz (Polonia)
— 1' 40" 38/100. La ca-

noe dublu 500 m, V. 
Colabiciov—S. Cova-

ocupat, de 
primul loc, 

cuplurile 
(R.P.U.) — 

(U.R.S.S.),

liov au 
asemenea, 
intrecind 
Wichman 
Josebaiev
Galicia-Alvarado (Me
xic). Ultima victorie a 
reprezentanților noștri 
a lost înregistrată la 
proba de caiac 4—1000 
m prin echipajul Ver
nescu, Sciotnic, 
nov, Țurcaș.

Iva- 
ln total 

sportivii români au cu
cerit 6 medalii de aur 
și una de argint 
competiția de caiac-ca- 
noe.

Citeva rezultate din 
ultima zi a intreceri- 
lor de notație: 100 m 
bras (femei) — Catie 
Ball (S.U.A.) 1’ 18" 3/ 
10; 200 m bras (băr
bați) — Ferenc Lenkei

(Ungaria) 2' 39" 3/10; 
200 m spate (bărbați) 
— Charles Hickox 
(S.U.A.) 2' 18" 7/10 ,
400 m mixt (femei) — 
Claudia Kolb (S.U.A.) 
5' 37" 1/10 1 500 m li
ber (bărbați) — Eche
verria (Mexic) 17' 40" 
2/10; 200 m liber (fe
mei) — Claude Man- 
donnaud (Franța) 2' 
19" 7/10.

Competiția de scrimă 
s-a Încheiat cu proba 
de sabie, cîștigată de 
maghiarul Tibor Pecza 
cu 6 victorii și o în- 
frîngere. L-au urmat 
Vinokurov (U.R.S.S.) — 
5 victorii și 2 infrin
ged și Pawlowski (Po
lonia) — 5 victorii și 2 
infringed.

Astăzi Încep Întrece
rile de atletism.

A
Firma producătoare și exporta

toare „Veb Carl Zeiss Jena" din 
R.D. Germană a deschis luni dimi
neața în Capitală o expoziție de a- 
parate medicale din domeniul of
talmologie. Expoziția, care este des
chisă pînă în ziua de 22 octombrie, 
se află în str. Z. Damarat nr. 8.

★
în ziua de 16 octombrie a avut 

loc, la Patriarhia Bisericii ortodoxe 
române, solemnitatea comemorării 
a 250 de ani de la moartea marti- 
rică a mitropolitului Țării Româ
nești Antim Ivireanul.

Au participat patriarhul Justi
nian, mitropoliții și episcopii mem
bri ai Sinodului Bisericii ortodoxe 
române, profesori de teologie și cle
rici.

Au fost prezenți Dumitru Do- 
garu — secretarul general al De
partamentului Cultelor — și repre
zentanți ai unor instituții cultu
rale din București.

(Agerpres)

CUM E VREMEA

re

Ieri tn țară : vremea a fost 
frumoasă și s-a încălzit. Cerul a 
fost variabil în Banat, Oltenia și 
Dobrogea și mai mult senin în 
celelalte regiuni. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 13 grade la Bechetu 
grade la Gurahonț și 
București : vremea 
moașă, cu cerul mai 
Vîntul a suflat slab 
trivit. Temperatura 
atins 20 de grade.

Timpul probabil pentru 
de 19, 20 și 21 octombrie 
țară : vreme schimbătoare, 
rul temporar noros. înnorări mai 
accentuate se vor produce în ju
mătatea de vest a țării. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente în 
Banat, Ardeal și 
slab pînă la potrivit 
vestic. Temperaturile 
fi cuprinse între 3 și 
maximele între 13 și 
București : vreme 
cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

și 23 
Vărădia. în 

a fost fru- 
mult senin, 
pînă la po- 
maxiină a

zilele
a.c. In
cu ce-

Oltenia. Vînt 
din sectorul 
minime vor 

13 grade, iar 
23 grade. în 
schimbătoare

Cărji apărute recent, 
casarea condamnării la 
moarte a lui Ruby au re
adus în actualitate împre
jurările asasinării pre
ședintelui Kennedy. Nu
meroase articole sînt pu
blicate în presa interna
țională. Revista pariziană 
„L’Express” scrie urmă
toarele :

„Cei șapte membri al 
comisiei Warren au aflat 
cu stupefacție rezultatele 
unui sondai al Institutului 
Louis Harris : 60 la sută 
din americani respinq a- 
cum concluziile raportului 
asupra circumstanțelor a- 
sasinării lui John Ken
nedy. în numele celor 
care l-au contrasemnat, 
Allen Dulles, fostul direc
tor al C.I.A. (serviciile se
crete), a protestat imediat: 
«Criticii raportului n-au 
furnizat nici o nouă in
formație care poate arun
ca o îndoială rațională a- 
supra anchetei și conclu
ziilor». Nu aceeași e și 
părerea istoricului Hugh 
Trevor Roper, care a fă
cut o analiză a celor trei 
lucrări apărute în Statele 
Unite, al căror conținut 
a provocat îndoiala din 
rîndurile opiniei publice 
fată de concluziile rapor
tului.

Teza susținută de fieca
re dintre autori (Mark 
Lane, Edward J. Epstein și 
Richard Paplcin), potrivit 
căreia a existat un com
plot împotriva lui John 
Kennedy, este în mod pri
mejdios coroborată cu 
soarta stranie care a lo
vit, în decurs de doi ani, 
14 persoane.

Warren Reynolds, mar
tor al asasinării polițistu
lui Tippitt, de care a fost 
făcut răspunzător Lee 
Oswald, a declarat la 
F.B.I. că uciqasul nu se
măna deloc cu Oswald. 
La cîteva zile după de
clarația sa el a fost ră
nit de un qlont în cap. 
(In legătură cu Reynolds, 
„Le Monde" aduce urmă
toarele amănunte : Cînd

a părăsit spitalul, fi 
era frică de un al doi
lea atentat, și-a luat un 
cîine de pază și nu mai 
ieșea seara din casă. Iar 
după ce F.B.I. l-a anche
tat din nou, a ajuns să 
spună că acum crede că 
cel care l-a omorît pe a- 
gentul Tippitt era de fapt 
Lee Oswald..).

Nancy fane Morney, 
care lucra în cabaretul 
lui Jack Ruby, omul care 
l-a „suprimat" pe Oswald, 
a fost arestată pentru 
scandal în timpul nop
ții. Două ore după în
carcerarea ei, a fost gă
sită moartă, „sinucisă' 
prin spînzurare, în celula 
sa.

Domingo Benavides se 
afla la volanul unui ca
mion, la circa trei metri

tr-un spital din Dallas, în 
mai 1965. Peste alte cîte
va zile el a sucombat în 
urma unei „crize cardia
ce*. Nici un raport de 
autopsie n-a fost publicat.

William Whaley, șofer 
de taxi, l-a dus pe 
Oswald la domiciliul a- 
cestuia, puțin după aten
tatul contra lui f. F. Ken
nedy. Whaley a murit la 
18 decembrie 1965 într-un 
accident de mașină.

Dorothy Kilgallen, cu
noscută publicistă, reuși
se să-l intervieze pe 
Ruby, între patru ochi, în 
biroul judecătorului texan 
Joe Brown. Ruby i-ar fi 
declarat că oameni ex
trem de puternici din Dal
las complotau să-l ucidă. 
Cadavrul lui Dorothy Kil
gallen a fost descoperit,

miliei Kennedy, a cărui 
carte urmează să apară 
în martie 1967 sub titlul 
„Moartea unui președin
te*. O serie de patru ar
ticole vor fi publicate de 
„Look* în ianuarie. Auto
rul afirmă că cu cei 26 
de asistenți ai săi, un bu
get practic nelimitat și cu 
cooperarea a numeroși 
membri ai serviciilor de 
anchetă federale, el a în
deplinit o activitate mult 
mai serioasă decît comi
sia Warren. Comisia a in
terogat 552 martori; el —• 
peste o mie.

Adevărul va răzbate 
într-o zi ? Probabil nu, 
răspundeau unanim, încă 
acum cîteva luni, cei mai 
multi dintre oamenii avi
zați. Astăzi, aceiași oa
meni răspund : poate.

„ ț - .t.--
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de locul unde a fost asa
sinat Tippitt. El a fost a- 
cela care a prevenit poli
tia. El a declarat că nu 
l-a recunoscut pe Oswald. 
Benavides a fost victima 
mai multor atentate. Be
navides a dispărut. Se 
crede că stă ascuns.

Trei persoane, Bill Hun
ter, ziarist la „Long 
Beach Press Telegramm", 
fim Koethe, reporter la 
„Times Herald" din Dal
las, și Tom Howard, pri
mul avocat al lui Ruby, 
au vizitat apartamentul 
lui Ruby la cîteva ore 
după uciderea lui Oswald 
și au stat de vorbă cu 
George Senator, amicul 
lui Ruby, cu care împăr
țea apartamentul. Cinci 
luni mai tîrziu, Hunter a 
fost omorît „accidental" 
într-un comisariat de po
liție din Lonq Beach, de 
către un polițist stînqaci. 
fim Koethe a fost qăsit 
asasinat în apartamentul 
lui. Tom Howard a fost 
transportat, suferind, în-

în noiembrie 1965, în a- 
partamentul ei. Polițiștii 
n-au qăsit „nici o dovadă 
de asasinat*. Lee Bowers, 
feroviar, era de qardă în
tr-un turn de observație 
al căii ferate, situat la 
cîteva sute de metri de 
locul atentatului contra 
lui fohn Kennedy. Bowers 
a surprins și a consemnat 
în carnetul său tîrcoalele 
suspecte a trei persoane 
în locul de parcare a ma
șinilor politiei, la circa 
200 de metri de locul 
unde a fost asasinat John 
Kennedy. Bowers a mu
rit într-un accident de 
mașină, la 7 auqust 1966.

13 martori muriseră 
înaintea lui. într-un mo
ment în care acest fasci
cul de presupuneri tulbu
ră tot mai mult opinia 
publică americană, revis
ta „Look" a plătit 600 000 
dolari — sumă record în 
toată istoria presei — 
pentru drepturi de repro
ducere, lui William Man
chester. istorioqraful fa-

Curtea de apel din 
Texas a casat condamna
rea la moarte a lui Jack 
Ruby. El va fi rejudecat 
într-un alt comitat decît 
Dallas-ul. în cursul unui 
interoqatoriu de trei ore 
și jumătate, Ruby l-a de
clarat judecătorului War
ren, președintele Curții 
Supreme : «Vreau să spun 
adevărul, dar nu pot să-l 
spun aici... Dacă nu pu
teți face să fiu transferat 
la Washington, nu voi 
trăi atît de mult ca să pot 
dovedi nevinovăția sau 
vina mea». Această de
clarație a fost pusă pe 
seama nebuniei. In cursul 
celui de-al doilea proces 
care va avea loc. Ruby, 
chiar dacă nu va spune 
adevărul, ar putea să a- 
ducă elemente suscepti
bile să provoace redes
chiderea anchetei asupra 
asasinării președintelui. 
Este si ceea ce a cerut 
Theodore Kupferman. de
putat republican do New 
York".
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SOLIDARITATE■i brazilia Diferend

CU VIETNAMUL EROIC a statelor

este împotriva războiului", „în timp 
firme se îmbogățesc"

NEW YORK. Demonstrație de protest împotriva agresiunii americane în 
Vietnam. Pe pancarte scrie : „Tineretul

ce soldafii mor, marile

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
invitația Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic, 
luni la Moscova au mai sosit în 
vizite prietenești Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, general de 
armată Dobri Djurov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul a- 
părării populare a R. P. Bulgaria ; 
Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, Jo- 
zef Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. 'din 
președintele guvernului R. S. Ce
hoslovace, Bohumir Lomsky, mem
bru al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, ministrul apărării naționale 
al R. S. Cehoslovace ; Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Cuban, 
președintele Republicii Cuba, și 
Raul Castro Ruz, membru al Biro
ului Politic, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. Cuban, locțiitor al pri
mului ministru și ministrul forțe
lor armate revoluționare ale Cu
bei ; Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C. C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane. Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., Erich Honecker, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., general de armată

Cehoslovacia,

Heinz Hoffmann, membru al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul apărării na
ționale al R.D.G. ; Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al C. C. al 
P.p.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosî- 
ghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikolai Podgornîi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului ■ Sovietului: 
Suprem al U.R.S.S., și de alți con
ducători de partid și de stat sovie
tici.

★
‘ MOSCOVA 17 (Agerpres). — Co- 

' mitetul Central al P.C.U.S. și Con- 
: siliul de Miniștri al U.R.S.S. au o- 

ferit, la 17 octombrie, o masă în 
cinstea conducătorilor partidelor 
comuniste și muncitorești, șefilor 
de guverne și miniștrilor apărării 
naționale aflați în Uniunea Sovie
tică intr-o vizită de prietenie.

Din partea română au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și general colo
nel Ion Ioniță.

Din partea sovietică, la recepție 
au participat L. I. Brejnev, A. N. 
Kosîghin, N. V. Podgornîi și alți 
conducători de partid și de stat, 
miniștri, mareșali ai Uniunii So
vietice.

Crahul financiar

Botswana și Lesotho
NEW YORK' 17. — Trimisul

special Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : Incepînd de luni di
mineața, Organizația Națiunilor 
Unite are 121 de membri. în prima 
sa ședință din această săptămînă, 
Adunarea Generală a hotărît, prin 
aclamații, primirea în rîndurile 
membrilor O.N.U. a celor mai ti
nere state independente din lume 
— Botswana și Lesotho.

Sporirea numărului membrilor 
Organizației Națiunilor Unite cu 
încă două țări a constituit pentru 
mai mulți delegați care au luat 
cuvîntul în Adunarea Generală 
spre a-î felicita pe reprezentanții 
celor două state prilejul de a sub
linia încă o dată necesitatea res
pectării principiului universalității 
O.N.U.

Așa cum a subliniat în declarația 
sa de politică, generală ministrul 
afacerilor externe al României, 
premisa esențială pentru ca O.N.U. 
să poată face față răspunderilor 
atît de importante care îi revin 
„este reflectarea realităților lumii 
contemporane, necesitatea ca ea 
să fie o expresie fidelă a acestor 
realități. Pentru îmbunătățirea 
funcționării Națiunilor Unite este 
esențială în primul rînd realizarea 
universalității".

între guvern și congres
BRASILIA 17 (Agerpres). — De

cretul președintelui Branco, _prin 
care se suspendă mandatele altor 
șase parlamentari brazilieni, a 
provocat un diferend între guvern 
și Congres ca urmare a refuzului 
acestuia din urmă de a recunoaște 
valabilitatea acțiunilor guvernu
lui. Președintele Camerei Depu- 
taților, Adaudo Lucio Cardoso, a 
declarat că decretele prezidențiale 
nu pot avea nici o valabilitate a- 
tîta timp cît ele nu sînt ratificate 
de Congres.

Președintele Senatului s-a so
lidarizat cu președintele Camerei 
Deputaților în refuzul de a valida 
această hotărîre. Adaudo Lucio 
Cardoso, președintele Camerei De
putaților a Braziliei, declarase 
sîmbătă că, pentru a fi valide, ho- 
tărîrile prezidențiale trebuie să fie 
aprobate de două treimi din nu
mărul deputaților.

Doi dintre deputății ale căror 
mandate au fost anulate, Doutel de 
Andrade și Cesar Prieto, s-au re
fugiat în clădirea Camerei Depu
taților pentru a evita să fie ares
tați. Doutel de Andrade, fost li-

der al Partidului muncii,'fusese a- 
restat sîmbătă, sub acuzația de „a- 
tentat la ordinea politică și so
cială", dar a fost apoi pus în li
bertate.

Deposedarea

deposedaților
Ravagiile „apartheidului" se în

tind asemenea unui taifun. De cu- 
rînd i-au căzut victimă cei 1,7 
milioane de „Cape Coloureds" din 
R.S.A., informează revista america
nă „Newsweek". Cine sînt acești 
„Cape Coloureds" ? Ce vină au ? 
„Oamenii de culoare din Capetown" 
(numiți astfel pentru că acest mare 
oraș sud-african adăpostește o bună 
parte dintre ei) sînt cetățeni ai 
R.S.A., metiși proveniți din ameste
cul între albi, populația băștinașă și 
oameni de origine malayeză. Iar vina 
lor este că nu sînt... albi. „Cape Co
loureds" duc o viață de „clini hăi- 
tuițl : nu au nici unde să stea și nici 
unde să se ducă" — scrie „News-

Fruntași ai P. C

INDONEZIA

condamnați
la moarto

In fotografie : Tatăl și fiu!
din cei 33 000 de „Cape Qoloureds", 
părăsind districtul 6. încotro se vor 

duce ?# La A.nisterdaffl a avut loc du
minică seara o nouă demonstrație 
de protest împotriva agresiunii a- 
mericane in Vietnam, la care au 
participat 700 de persoane. După 
cum arată agenția France Presse, 
care transmite știrea, în ciuda fap
tului că primarul orașului, Van 
Hali, a autorizat această demon
strație, particlpănții au fost atacați 
violent de poliție, care a căutat să 
împrăștie cortegiu!. Au fost arestate 
74 de persoane, dintre care două
zeci de femei.

COMUNICATUL COMUN

DJAKARTA 17 (Agerpres). — 
Postul de radio Djakarta a anunțat 
— transmite agenția U.P.I. — că 
doi fruntași ai Partidului Comu- 

. nist Indonezian âu fost.condamnați 
la moarte de un tribunal special 
din Medan (Sumatra de nord); sub 
acuzația de a fi participat la eve
nimentele din octombrie 1965. Este 
vorba de Wirjoatmodjo, conducăto
rul P.C.I. din Sumatra de nord, 
și locotenent-colonelul Sugeng 
Soegih Arto.

Pînă acum, alți șase conducători 
ai Partidului Comunist din Sumatra 
au fost condamnați la moarte de 
tribunalul militar din Medan.

în închisorile din Peru crește te
roarea împotriva patrioților deți
nuți. Hector ,'Bejdr, conducător al 
partizanilor peruyieni, închis într-o 
celulă izolată, ă, declarat, greva 
foamei, iar liderul sindicatelor ță; 
rănești, Ugo'Blanco, a fost condam
nat recent la închisoare pe 25 de 
ani. Poetul Walter Palacios, fost 
președinte al federației studenților, 
deținut și. el, 'este supus la torturi.

în ultimul' timp au fost
lagăre de concentrare la Ayacu- 
cho și Cuzco, unde sînt închiși 
partizani capturați și prizonieri po
litici. Ei sînt supravegheați de o 
„poliție specială" constituită 
cadrul armatei.

nute în construcția socialistă în 
țările lor și au discutat pro
blemele consolidării și dezvol
tării continue a relațiilor de cola
borare și prietenie dintre cele două 
țări. Delegația bulgară și-a reafir
mat sprijinul față de poziția în pa
tru puncte a guvernului R. D. Vi
etnam și declarația în cinci puncte 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. De aseme
nea, a reafirmat că, în concordan
ță cu Declarația cu privire la a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam, adop
tată la Consfătuirea de la Bucu
rești, Bulgaria va acorda R. D. Vi
etnam ajutorul său în toate do
meniile. Delegația vietnameză a 
exprimat mulțumiri poporului 
bulgar, Partidului Comunist Bul
gar și guvernului R. P. Bulgaria 
pentru sprijinul acordat luptei 
sale împotriva agresiunii ameri
cane.

din Liban week”. Pînă nu de mult, .33 000 de 
„Cape Coloureds” locuiau în distric
tul 6 din Capetown. într-o zi, o ho- 
tărîre a guvernului rasist le-a tulbu
rat viața. Toți cei 33 009 de locui
tori de culoare trebuiau sa evacueze 
districtul și să se mute în regiunile 
pustii din împrejurimile marelui 
oraș. Districtul G, a hotărît guver
nul, va trebui „reconstruit modern" 
și „Elegant" pentru albi. Comentînd 
situația jalnică a acestor cetățeni, 
ziarul „The Cape Times" a etichetat 
măsura drept o nouă „dezonoare 
națională", iar scriitorul sud-african 
Uys Krige a declarat : „Noi îl depo
sedăm pe deposedați".

„Navigația" pe Canalul, de Suez 
al capitalurilor — cum este 
pranumit adeseori Libanul — 
cetat pentru un moment, 
comunicat oficial, publicat ieri 
Beirut, se anunță suspendarea ac
tivității tuturor băncilor din 
(peste 
pentru 
zițiilor 
teased 
luată în legătură cu crahul băn
cii libaneze „Intra", care a tras 
Simbătă obloanele, nemaiiiind in 
stare să-și onoreze obligațiile. 
Ulterior și-au Închis porjile și o 
serie de filiale din străinătate ale 
băncii „Intra".

In iața uriașului val al operațiu
nilor de retragere a depunerilor, gu
vernul a hotărît să sprijine — prin 
Banca centrală — toate băncile li
baneze, cu excepția lui „Intra". A- 
ceastă din urmă precizare este sem
nificativă. Oiicialităfile de la Bei
rut lasă astlel să se înțelea
gă că actuala criză financiară din 
Liban este rezultatul unor uneltiri 
prin intermediul lui „Intra", care 
este controlată de capitalul străin.

Ale cui uneltiri? Cei ce au 
provocat criza prin retragerea masi
vă a fondurilor de la banca libaneză 
au fost marii bancheri din Arabia 
Saudită și Kuweit. Agenția egiptea
nă M.E.N. consideră că această ac
țiune reprezintă o presiune saudită 
asupra Libanului pentru a-f determi
na să adere la proiectatul Pact is
lamic — organism reacționar

su
ci în- 

fntr-un 
ia

tară 
zile,150), pe timp de trei

a permite aplicarea dispo- 
guvernului menite să liniș- 

pe depunători. Măsura a fost

care Încearcă să-l Înjghebeze rege
le Feisal al- A.rabiei Saudite. Iar 
știrile sosite din Kuweit precizea
ză. că operațiunile de retragere a 
fondurilor păstrate în banca „Intra" 
s-au desfășurat imediat după apari
ția in ziarul libanez „Al Hayat" a 
unei informații despre intențiile .4- 
rabiei Saudite de a aplica sancțiuni 
economice asupra Libanului, dacă 
acesta nu se alătură proiectelor 
sale.

Trebuie7 avut insă în vedere fap
tul că in spatele cercurilor reacțio
nare de la Ryad se- află marile mo
nopoluri internaționale, în special 
cele americane, interesate în aca
pararea bogățiilor Orientului Mij
lociu. Ele nu văd cu ochi buni ce
rerile forțelor înaintate din Liban 
și din alte țări arabe de a se stăvili 
penetrația capitalurilor străine in 
economia lor. Flota a 6-a america
nă — scriu unele ziare arabe — a 
vizitat recent Libanul tocmai pentru 
a determina autoritățile locale să 
nu ia măsuri antimonopoliste. Este 
revelator și iaptul că, speculind si
tuația financiară precară a băncii 
„Intra", grupul american „Ludwig" 
a încercat să pună mina pe compa
nia aeriană libaneză „Middle East 
Air Lines".

Prin recentele măsuri, autorități
le de la Beirut încearcă să dejoace 
planurile monopoliste privind Li
banul.

create

si R. D. Vietnam

Gheorghe CERCELESCU

BULGARO-VIETNAMEZ
TEHERAN. Ministrul industriei 
construcțiilor, ing. Dumitru Mo

tors, care, la invitația ministrului 
iranian al dezvoltării și locuințelor, 
dr. Houchang Nahagandi, face o vi
zită în Iran, a fost primit de primii! 
ministru al Iranului, Amir Abbas Hc- 
veida.

HANOI 17 (Agerpres). — La Ha
noi a fost dat publicității comu
nicatul comun cu privire la vizita 
în R. D. Vietnam a delegației de 
partid și guvernamentale bulgare, 
condusă de generalul- de armată 
Ivan Mihailov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria. Oaspeții 
bulgari au avut convorbiri cu o 
delegație de partid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam, condusă de 
Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. a! partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Vietnam. Cele două delegații 
au făcut un schimb de păreri cu 
privire la situația creată în urma 
intensificării agresiunii S.U.A. in 
Vietnam, s-au informat reciproc 
asupra situației șl succeselor obțl-

TIRANA 17 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei făcute de o de
legație guvernamentală economică 
din R.D. Vietnam, condusă de Le 
Thant Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a fost semnat un acord cu privire 
la ajutorul nerambursabil dat de 
guvernul albanez R.D. Vietnam, 
precum și un acord referitor la 
schimbul de mărfuri dintre cele 
două țări pe anul 1967.

H'- ‘X
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•gi mișcări a popuiariei peniru uoeriuji ueinuciuuce și wm- 
facerea revendicărilor economice. In fotografie : La Quito, capitala Ecua

dorului, în ziua alegerilor

Telegrame, știri, comen
tarii ale agențiilor inter
naționale de presă ; 
Hanoi se anunță..." ; 
află din Saigon ca...“. 
nic, noi și noi vești sosesc 
de pe pămîntul însîrige- 
rat al Vietnamului; vești 
despre eroica luptă a po
porului vietnamez, des
pre lărgirea și . intensi
ficarea războiului agresiv.' 
purtat de imperialismul a- 
merican. Agenția Renter 
anunță că sîmbătă 
supra Vietnamului . de 
nord a fost întreprins un 
„număr record" de 175 de 
raiduri aviatice. Din da
tele americane reiese că a- 
supra teritoriului R. D. 
Vietrțam sîntzilnic grun- 
cate circă 1 400 ăe tone ,.de 
bombe, rachete și proiec
tile. Atacarea sistematică a 
centrelor dens populate, in
clusiv . a' împrejurimilor Ha
noiului și Haifongului; a că
pătat un caracter. sistema
tic — 'concomitent cu bom
bardarea de sâte, centre 
industriale, șosele și căi fe
rate, instituții de cultură. 
Paralel, Statele Unite am
plifică aproape zi cu zi u- 
riașa lor mașină de. război 
dislocată în Vietnamul de 
sud. Numai săptămîna tre
cută au fost debarcați opt 
mii de militari .— pe lingă 
noi efective .'intervențio- 
n.iste sud-coreene. Sinteti- 
zînd discuțiile purtate de 
McNamara la „consiliul de 
război" — cum a' denumit 
presa consfătuirea minis
trului americșn al, apărării 
cu comandanții tuturor ge
nurilor de arme, desfășu-

„din
„se

Zil-

a-

rată pa portavionul Oris- 
kany în apropierea apelor |“ 
teritoriale ale R. D. Viet
nam — un purtător de cu- 
vînt oficial a declarat că 
comandamentul american1 
din Vietnamul de sud „va 
avea toate trupele de care 
este nevoie". Iar generalii „ gj 
americani evaluează cere
rile lpr la 400 600 de mili
tari încă în acest an.

' 'Potrivit dezvăluirilor pre
sei americane, în prezent se 

: află în studiu planul unei 
masive operații militare în ; 
delta fluviului Mekong, cu 
scopul de a distruge recol
tele și a înfometa populația. 
După ce au invadat zona 
demilitarizată, marcînd o 
nou.ă treaptă, primejdioasă 
'în'' escaladarea războiului, 
Statele Unite concentrează 
mereu noi forțe armate,' în 
imediata apropiere a teri
toriului Republicii Derpo- 
crate Vietnam.

Intensificarea războiului 
agresiv în Vietnam răsco
lește • conștiința ■ întregii • o- 
meniri, îngrijorată de peri
colul pe care-1 prezintă 
pentru pacea și securitatea 
popoarelor politica S.U.A. 
de încălcare - grosolană a 
normelor dreptului interna
țional. Pe toate meridianele 
globului se . intensifică ac- 
.țiunile de protest și aspră 
condamnare a agresorilor ; 
este semnificativ că la 
O.N.U. nimeni, nici chiar a- 
liații cei mai apropiați ai 
S.U.A., nu a cutezat să ex
prime deschis sprijin a- 
gresiuriii imperialiștilor a- 
mericani.

în încercarea de a stăvili

încetarea agresiunii în Vietnam
imperativ al vieții internaționale

mișcarea tot mai largă, ce
rerile . tot mai categorice 
ale opiniei publice de a se 
pune .capăt agresiunii, im
perialiștii americani își 
multiplică manevrele des
tinate să înșele omenirea cu 
așa-zise „propuneri . de 

, pace“. In acest cadru se cir
cumscrie .„turneul asiatic" 
început ieri de președintele 
Johnson, precum și apropi
ata „conferință de la Ma
nila". în alocuțiunea dina
intea, decolării de pe aero
dromul Andrews, președin
tele S.U.A. a încercat din 
nou să-și convingă audi
toriul asupra „intențiilor de 
pace" ale. administrației a- 
mericane — și se anunță că 
propagarea acestor pretinse 
intenții va constitui un 
principal subiect al turneu
lui prin Noua Zeelandă, 
Australia, Coreea de sud, 
Filipine, Tailanda, țări ale 
căror guverne, trimițînd 
trupe alături de agresorii 
americani în Vietnamul de 
sud, suportă, de asemenea, 
presiunile și protestele opi
niei publice.

Faptele demonstrează în
să o flagrantă contradicție 
între afirmațiile de pace ale 
administrației americane și 
acțiunile concrete. însăși 
conferința de la Manila — 
departe de a-și propune 
sistarea agresiunii, are ca 
scop doar căutarea unei 
„noi etichete" pentru con
tinuarea ei; după cum a a- 
nunțat. vicepreședintele 
Humphrey, se preconizează 
ca la conferință să fie con
stituit un „comitet de lu
cru" permanent care să 
„coordoneze efortul comun" 
în Vietnam, cu alte cuvin
te, în scopul intensificării 
intervenției. Ce aport con
structiv po'ate aduce o a- 
semenea conferință care-și 
pune o firmă de „pace", dar 
își consacră lucrările „coor
donării" agresiunii ? Pe 
bună dreptate scria ziarul 
nord-vietnamez „Nhan 
Dan" : „Scopul principal al 
conferinței de la Manila 
este de a continua războiul' 
agresiv în Vietnam. Celă
lalt scop al conferinței este

de a găsi căi și mijloace 
pentru ieșirea din izolare, 
pretinzînd că imperialiștii 
americani găsesc sprijin în 
rîndul aliaților lor și că 
războiul din Vietnam de
vine un conflict „interna
tional" cu participarea și a 
altor țări în afara S.U.A.".

Toate aceste acțiuni și 
planuri ale imperialiștilor 
arată ce credit se poate a- 
corda declarațiilor lor și 
cît de sincere sînt cuvin
tele lor despre „intenții 
pașnice". Dacă administra
ția americană ar fi preo
cupată cu adevărat de ins
taurarea păcii în Vietnam 
— pentru aceasta ar exista 
o modalitate mult mai di
rectă decît asemenea tur
nee și conferințe, o moda
litate reală și eficace : în
cetarea agresiunii în Viet
namul de sud și a bombar
damentelor împotriva R. D. 
Vietnam.

Aceste cerințe majore, tot 
mai puternic susținute de 
cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale, și-au 
gășit o expresie clară.

categorică, fermă, princi
pială in cadrul lucrărilor 
recentei plenare a C.C. al 
Partidului Comunist Ro
mân.

în cuvîntârea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la încheierea Plenarei C.C. 
al P.C.R., se acordă o deo
sebită atenție problemei 
vietnameze — sursă a unor 
grave pericole pentru' 
pacea lumii — încetării"a- 
gresiunii prin care S.U.A. 
se încarcă de o gravă răs
pundere în fața istoriei, în 
fața judecății omenirii, este 
exprimată deplina solidari
tate pe care partidul și 
guvernul țării noastre, în
tregul popor român și-au 
manifestat-o din prima zi a 
agresiunii americane față 
de poporul vietnamez, înse
tat de libertate și neatîrna- 
re, neînfrînt în voința sa 
de a-și afirma nestingherit 
ființa națională.

„Omenirea așteaptă — a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca S.U.A. să 
înceteze definitiv și necon
diționat bombardamentele

împotriva R. D. Vietnam ; 
să înceteze actele de război 
în Vietnam, să-și retragă 
trupele, să recunoască 
Frontul Național de Elibe
rare, reprezentantul auten
tic al Vietnamului de sud, 
să lase poporul vietnamez 
să-și rezolve singur pro
blemele vieții sale interne, 
fără nici un amestec din 
afară. Pentru soluționarea 
problemei vietnameze este 
absolut necesar să se res
pecte prevederile acordului 
de la Geneva".

Aceasta este calea sigu
ră, dictată de rațiune, a so
luționării problemei viet
nameze. Pe această cale se 
poate ajunge la pace — nu 
prin cuvinte rostite în a- 
companiamentul explozii
lor bombelor și rachetelor. 
Așa cum a arătat minis
trul afacerilor externe al 
României-, în cuvîntarea 
rostită la O.N.U.. încetarea 
imediată, necondiționată și 
pentru totdeauna a bom
bardamentelor împotriva 
R. D. Vietnam este una din 
măsurile ce se impun în 
mod imperios Statelor U- 
nite, care au comis agre
siunea și au început în mod 
cu totul nejustificat aceste 
bombardamente. în 
fel, nu nuniai că 
curma războiul nedeclarat 

Statele 
stat

acest
s-ar

dar

și nedrept dus de 
Unite împotriva unui 
suveran — Republica De
mocrată Vietnam
s-ar veni si în întîmpina- 
rea cererilor opiniei publi
ce mondiale de a se crea 
condiții pentru a se pune

capăt conflictului din Viet
nam.

Poporul român, care în 
cursul istoriei sale a purtat 
îndelungate și grele lupte 
pentru apărarea libertății, 
independenței și ființei 
sale naționale, pentru uni
tatea țării, își exprimă fer
ma convingere în victoria 
cauzei drepte a poporului 
vietnamez. Plenara C.C. al 
P.C.R. a reafirmat hotărî- 
rea poporului român de a 
acorda în continuare po
porului vietnamez întregul 
său sprijin material și mo
ral-politic pînă la victoria 
deplină împotriva agreso
rilor. Ea a subliniat, de a- 
semenea, hotărîrea parti
dului și statului nostru de 
a-și intensifica activitatea, 
alături de celelalte forțe 
iubitoare de pace din lume, 
pentru a determina înceta
rea definitivă și necondi
ționată a bombardamente
lor americane împotriva 
R D. Vietnam — Stat liber, 
independent și suveran 
— pentru curmarea răz- 

deboiului agresiv dus 
S.U.A. în Vietnam.

Poporul român are 
titudinea că lupta unită a 
forțelor antiimperialiste, a 
forțelor iubitoare de pace 
și libertate din întreaga 
lume va impune încetarea 
războiului agresiv dus de 
imperialiștii americani în 
Vietnam, respectarea drep
tului sacru al poporului vi
etnamez de a-și orîndui 
viața conform voinței și- 
aspirațiilor sale.

Dumitru ȚINU

cer-

H MOSCOVA. La invitația C.C. al 
P.C.U.S., in U.R.S.S. a sosit o de

legație a Partidului socialist italian 
al unității proletare (P.S.I.U.P.), în 
frunte cu Dario Valori, secretar ge
neral adjunct al P.S.I.U.P. Delegația 
va face cunoștință cu activitatea 
organizațiilor de partid ale P.C.U.S.

HH ULAN-BATOR. C.C. al P.P.R.M. 
șl Consiliul de Miniștri al R. P. 

Mongole au oferit o recepție în cin
stea delegației de partid și guverna
mentale bulgare condusă de general 
de armată Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, care a so
sit la Ulan-Bator, într-o vizită prie
tenească în R. P. Mongolă. La re
cepție au luat parte Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, și alți con
ducători de partid și de stat din a- 
ceastă țară.

Kg BUDAPESTA. Luni, Feher Lajos, 
membru al Biroului Politic - al 

C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Munclto- 
resc-Țărănesc Ungar, a primit dele
gația română, condusă de Dumitru 
Hoit, secretar general al Comitetu
lui de stat pentru îndrumarea șl con
trolul organelor locale ale adminis
trației de stat, care face o vizită în 
R. P. Ungară.

H DAMASC. In Siria a avut loc o 
remaniere ministerială. Potrivit 

postului de radio Damasc, care a 
transmis știrea, remanierea a afectat 
șapte ministere, fiind totodată creat 
un nou portofoliu astfel că actualul 
cabinet sirian cuprinde opt noi mi
niștri.

■I MOSCOVA. Luni a sosit la 
Moscova Adam Malik, șeful De

partamentului politic și ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei. La 
aeroport, el a fost tnlîmpinat de Vla
dimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko. ministrul 
lor externe al U.R.S.S., și 
persoane oficiale.

afaceri- 
de alte

britanic, 
H. Wilson, a prezidat luni o re

uniune restrînsă a cabinetului său, 
care a dezbătut problema cheltuieli
lor pe care Anglia le suportă pentru 
întreținerea trupelor staționate în di
ferite părți ale lumii și în special în 
R.F.G.

■0 LONDRA. Premierul 
H. Wilsnn “ ‘

ED BONN. La 16 octombrie au avut 
■ loc tn orașul vest-german Ha- 

meln 
pentru 
bri ai 
ria în 
didațiior Partidului social-democrat, 
rare au obținut majoritatea locurile» 
tn noul consiliu municipaL

(Saxonia inferioară) alegeri 
desemnarea celor 33 de mem- 
consillului municipal. Victo- 
aceste alegeri a revenit can-
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