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Un obiectiv important

LICHIDAREA PIERDERILOR bacă oa n

al organizării științifice

— Măsurile luate în 
creșterii eficienței acti- 
economice a întreprinde- 
industriale din regiunea 
se oglindesc în bilanțul

Platforma industrială din zona Mărgineni-Bacău.
Foto : Agerpres
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a utilajelor agricole

Cea mai elementară atestare a gra
dului de gospodărire a unei unități 
industriale o conștituie reducerea 
perseverentă a cheltuielilor de pro
ducție — sarcină esențială stabilită 
la Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966. în lumina acestei sarcini, 
tot mai multe colective de întreprin
deri se străduiesc să asigure practic 
o deplină corelare între calitatea su
perioară a producției și chelțuirea 
rațională a fondurilor materiale și 
bănești, chestiuni care nu pot fi des
părțite, ele formînd uh tot unitar. 
Producția, chiar de cea m~ai buna ca
litate, este puțin eficientă, atîta timp 
cît ea s-a realizat prin risipă de ma
terii prime, mijloace bănești și forță 
de muncă. Ridicarea nivelului calita
tiv al întregii activități economice pe 
baza organizării științifice a produc
ției și a muncii, acțiune în care se gă
sesc astăzi angirenate toate întreprin
derile industriale ale Olteniei, are loc 
tocmai prin asigurarea condițiilor op
time pentru a realiza mai mult, mai 
bun, mai ieftin, ceea ce constituie o 
caracteristică de mare însemnătate a 
unei economii modeme.

Precizam că aceste condiții se 
creează prin intermediul acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. Faptele așa sînt, ele fiind 
reflectate, printre altele, de econo
miile la prețul de cost peste plan. De 
exemplu, în 7 luni uzina „Electropu- 
tere" — Craiova a obținut 3,1 mili
oane lei economii suplimentare, în
treprinderea minieră Motru 1,5 mili
oane de lei, iar întreprinderea minie
ră Rovtaari 1,7 milioane de lei. A- 
semenea exemple, ca și multe altele, 
atestă rodnicia eforturilor depuse în 
scopul ieftinirii producției, înlătură
rii hotărîte a tuturor pierderilor, de 
orice natură ar fi ele, creșterii bene
ficiului și a acumulărilor destinate 
bugetului statului.

Dar, mai „coexistă" și întreprinderi 
care nu-și îndeplinesc sarcinile pri
vind reducerea prețului de cost, tră- 
gînd în jos realizările acelor unități 
care își încheie sistematic bilanțul e- 
conomic și financiar în mod pozitiv. 
Nu se dovedește astfel ușurința 
cu care unele conduceri de unități in
dustriale se preocupă de îmbunătăți
rea șl perfecționarea propriei lor ac
tivități economice ? Răspunsul, inechi- 
voc, îl dau analizele aprofundate în
treprinse în regiune în ultima vre
me, la indicația și sub controlul or
ganelor de partid, în lumina sarcini
lor majore formulate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966.

Concluzia, singura concluzie realis
tă a acestor analize, constă în faptul 
că resursele de diminuare consecven
tă a cheltuielilor componente ale 
prețului de cost se găsesc în între
prinderi, că așa-zîșii „factori obiec
tivi" nu rezistă în fața spiritului de 
răspundere ridicat. Bineînțeles, acolo 
unde el se manifestă în toată pleni
tudinea sa. Analiza a evidențiat,^ în 
acest sens, prezența dobînzilor plătite 
pentru împrumuturi restante neachi
tate în termen, oare ocupă o pondere 
însemnată în depășirea cheltuielilor 
de producție la unele întreprinderi 
din regiune. Valoarea lor, pe primul 
semestru, de pildă, depășea 5 milioane 
lei. Acest fenomen dăunător este în 
cea mai mare parte consecința slabei 
gospodăriri a fondurilor materiale și 
bănești, cît și a lipsei de concentrare 
din partea conducerilor unor între
prinderi pentru asigurarea unei vieți 
economice viguroase.

Iată cîteva exemple. Combinatul 
chimic Craiova, în semestrul I a plă
tit dobînzi majorate de 1 169 000 lei 
pentru împrumuturile restante, ca 
urmare a rezultatelor necorespunză
toare în realizarea planului. Cifra a- 
mintită a „rotunjit" depășirea chel-

Cercetătorii de la Stațiunea 
experimentală Stejaru au 
lansat în lacul Bicaz un 
laborator subacvatic — pri

ma realizare de acest fel din 
țara noastră. Laboratorul — 
o construcție metalică, de formă 
cilindrică, cu un volum de 
30 mc, prevăzută cu ferestre 
de observație — poate efectua 
studii directe asupra 
itoarelor acvatice. Interiorul este 
împărțit în două compartimente, 
cel inferior nu este altceva decît 
un depozit de lest, pe cînd cel 
superior reprezintă cabina cerce
tătorilor. Aici sînt instalate me
sele de lucru și aparatura științi
fică. In acest compartiment se 
află tabloul electric de comandă, 
interfonul, care asigură legătura 
cu cei de la suprafață, și cușetele 
pentru odihna cercetătorilor. In 
viitor va fi montată și o instalație 
de televiziune cu ajutorul căreia 
să se poată urmări de la supra
față munca cercetătorilor.

Laboratorul este în legătură di
rectă și permanentă cu o navă de

viețu-

BACĂU (corespondentul „Scîn
teii"). 
scopul 
vității 
rilor 
Bacău
bogat încheiat la sfîrșitul celor 
nouă luni din acest an : planul 
producției globale industriale a 
fost depășit cu aproape 268 mili
oane lei, iar cel al producției 
marfă vîndută și încasată ou 
circa 270 milioane lei. Au fost 
produse peste prevederi 5 770 
tone țevi din oțel, 3 818 tone în
grășăminte chimice (sută la sută 
substanță activă), 13 660 tone de 
ciment, 587 tone cauciuc sintetic, 
1 866 tone de hîrtie, 8 000 mc 
cherestea de rășinoase și canti
tăți însemnate de fire de relon, 
sodă caustică, țesături, zahăr. 
Planul de livrări la export a 
fost depășit cu 147,8 milioane 
lei. Peste 84 la sută din sporul 
producției s-a obținut pe seama 
creșterii productivității

Realizări importante 
bîndit Combinatul de 
minte azotoase din
Neamț, Combinatul de cauciuc 
sintetic din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, întreprinderea 
minieră din Comănești, Trustul 
de foraj Moinești și fabricile de 
hîrtie și celuloză din Bacău și 
Piatra Neamț.

(Continuare în pag. a IlI-a)

muncii, 
au do- 

îngrășă- 
Piatra

Mircea POPA
directorul sucursalei regionale 

Oltenia a Băncii Naționale

la

în secția turnătorie a Uzinei de construcții de mașini Reșița. Prepararea mecanizată a amestecurilor de for
mare Foto : M. Andreescu

tuielilor de producție planificate
46 milioane lei. O situație similară are 
șt întreprinderea de prefabricate din 
beton Craiova. Aci, datorită rezulta
telor slabe obținute în producție, 
pierderile peste plan — nu economii
le, cum ar fi fost strict necesar — 
s-au ridicat la 3,6 milioane lei, fiind 
nevoită să suporte dobînzi în valoare 
de 674 000 de lei. Uzinele mecanice 
Tr. Severin au plătit dobînzi penaliza
toare de 846 000 de lei pentru împru
muturi restante, determinate pe de o 
parte de neaplicarea măsurilor cores
punzătoare de lichidare a stocurilor 
rămase disponibile din anii prece
dent (în valoare de 6 milioane

iar pe de altă parte, de crearea altor 
stocuri supranormative ca urmare a 
unei aprovizionări în neconcordanță 
cu necesitățile stringente ale planu
lui de producție. La Fabrica de ciment 
și var Tg. Jiu, imobilizările de mijloa
ce circulante s-au menținut în perma
nență la un nivel ridicat. Și aceasta 
din cauza stocurilor de materiale ră
mase în urma nerealizării planului de 
producție, a stocurilor de produse fi
nite nelivrate la timp beneficiarilor, 
cît și din deturnarea din fondurile de 
producție a unor lucrări de reparații 
capitale, neexecutate în anul 1966.

La timpul potrivit, fiecare din aces
te întreprinderi a fost analizată — 
atît „cu ușile închise", cît și public, 
prin intermediul presei. După cîte 
știm, forurile lor de resort au dat a- 
sigurări că vor interveni, că s-au sta
bilit măsuri capabile să remedieze 
situația, s-o propulseze pe făgașul 
activității rentabile, efioiente. E vorba

STRUCTURA FAMILIEI
Șl CERINȚELE EDUCAȚIEI

Familia-nu e numai acea 
entitate primordială care 
constituie celula unei so
cietăți, ci este și instituția 
pedagogică cea mai fireas
că la nivelul căreia se e- 
xercită o influență hotărî- 
toare asupra copilului. Aici 
e atelierul în care se for
mează valorile fundamenta
le ale conștiinței, aici se 
realizează climatul sufle
tesc și moral pe care omul 
îl va purta cu sine toată 
viața. în atmosfera fami
liei se făuresc valori morale 
de care se pătrunde copilul.

pentru ca mai tîrziu, ca om 
în toată firea, să le întru
chipeze. în cadrul familiei 
trec în conștiința copilului 
primele probleme mari ale

educației 7 Rămîn oare sar
cinile educative ale fami
liei aceleași, sau se dimi
nuează 7 Sînt ele suplinite 
de alți factori, se transferă

ancheta socială

SO-

Telegrame
Cu prilejul celei de a V-a aniversări a proclamării Republicii 

Arabe Yemen, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a adresat președintelui Republicii 
Arabe Yemen, mareșalul Abdullah al Sallal, o telegramă în care 
se spune : în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal adresez Excelenței 
Voastre sincere felicitări, împreună cu cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului 
yemenit prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările 
noastre vot continua să se dezvolte în interesul ambelor popoare 
și al păcii în lume.

* ★
în răspunsul său, președintele Abdullah al Sallal a transmis 

președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
în numele poporului și guvernului Republicii Arabe Yemen, pre
cum și al său personal, sincere mulțumiri, însoțite de cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și 
progres poporului prieten al Republicii Socialiste România.

împărtășesc convingerea Excelenței Voastre — se spune în tele
gramă — că relațiile de prietenie care leagă popoarele noastre 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele ambelor țări și al 
cauzei păcii în lume.

(Agerpres)

Etalonul cotidian
al civilizației

opinii de Paul EVERAC

omului și ale vieții, șl tot 
acolo se adeverește răs
punsul concret la ele.

în condițiile unei 
cietăti moderne, intens di
ferențiată ca cea în care 
trăim azi. structura fa
miliei se află oarecum mo
dificată. în sensul că foar
te adesea ambii părinți 
sînt angajați în procesul de 
producție, își petrec deci o 
bună parte din timp în a- 
fară de existența familială 
și, implicit, în afară de pu
tința de a-și exercita con
tinuu fireștile influențe pe
dagogice asupra copiilor.

Ce se petrece în acest 
caz 7 Ce situații noi se cre
ează și ce probleme inedite 
ridică această stare de lu
cruri raportate la cerințele

asupra altor instituții (școa
lă, de pildă) sau, dimpotri
vă, situația nou creată cere 
părinților să aplice o nouă 
tehnică educativă, să facă 
uz de alte modalități peda
gogice 7

Există o relație între sco
puri și mijloace, o acomo
dare firească a ultimelor 
pentru a corespunde și a 
se acorda cu primele.

în trecut, în condițiile în 
care părinții — fireștii e- 
ducatori — își desfășurau 
în cea mai mare măsură 
activitatea lor productivă 
în preajma sau chiar în 
sinul familiei, contactul 
dintre membrii unei familii 
era extensiv, activitatea 
sau influenta pedagogică a

părinților asupra copiilor 
se exercita fără întrerupe
re și pe îndelete.

O situație oarecum diferi
tă este aceea în oare doar 
unul dintre părinți e anga
jat în procesul de produc
ție. Intrerupîndu-și tem
porar exercitarea influen
ței pedagogice asupra co
pilului, el este însă suplinit 
de cel ce se află în perma
nență acasă și astfel con
tactul pedagogic cu copilul 
rămîne, într-un fel, tot ex
tensiv.

Și într-un caz și în altul 
viața familială prezintă o 
continuitate neîntreruptă, 
aruncă o punte de trecere 
permanențelor între trecut 
și viitor și face ca funcția 
educativă a familiei să se 
desfășoare fără hiatusuri, 
lin și permanent.

Dar în cazul pe care-1 
avem în vedere și care for
mează obiectul 
noastre, relațiile 
lie nu mai sînt 
rupte, ci au un
intermitent. Prin

discuției 
de fami- 
neîntre- 
caracter 

înseși
Petre PINTILIE

(Continuare în pag. a II-a)

Nu cred că mă va contrazice ni
meni dacă voi afirma că cel mai în
semnat ideal pe care și-1 poate pro
pune o societate e să creeze oameni 
de valoare. Nu oamenii trăiesc pen
tru lucruri ci, bineînțeles, lucrurile 
sînt făcute pentru oameni, nu bu
nurile sînt ținta, ci, prin ele, ridi
carea valorii omului. Prosperitatea u- 
nei societăți se măsoară în primul 
rînd după gradul în care bunurile ei, 
realizate tot mai iscusit, se încorpo
rează în rangul uman al celor ce o 
compun. Noțiune relativă, bogăția 
însemnează puțin, dacă nu e conver
tită în disponibilitate umană, 
ea nu concură 
tutui de stăpîn 
le produce,

Cînd privim 
țări, avem în vedere, aproape fără să 
vrem, rangul acelei țări în economia 
lumii și, în același timp, istoria ei 
moral-spirituală. Prețuirea noastră 
ține automat seama de gradul de 
civilizație exprimat în purtarea a- 
celui cetățean, în gradul de cultură 
implicat în atitudinea lui, de felul 
de a se prezenta si de felul de a 
se considera. Toate acestea, împreu
nă cu eficiența lui în producerea de 
valori (industriale, sociale, culturale 
etc.), împreună cu aspirațiile lui de 
progres social și politic îi conferă 
un statut al său, particular, o cotă 
la o bursă a prețului uman.

Este un dat sociologic curent 
că progresul se produce în 
sensul diferențierii indivizilor care 
compun o societate, al ieșirii lor din 
amorfism și din gregarism și al rea
lizării cît mai integrale a personali
tății fiecăruia dintre ei. în direcție 
umanistă.

Tot ce e bun material, serviciu pu
blic, confort și învățătură sînt nu
mai instrumente în vederea atinge
rii acestui țel. Tot ce servește ten
dința realizării plenare a valorii u- 
mane e buri, tot ce o împiedică, o 
întîrzie, o deviază e rău. Tot ce cre
ează vieții cadre mai frumoase, in
dividului un trai mai armonios sti- 
mulînd potențele lui creatoare o 
bun ; tot ce complică, încurcă, amă- 
răște, diminuează crearea și conso
lidarea valorii umane e rău.

Socialismul și-a pus în modul cel 
mai clar, și pertinent cu putință 
chestiunea ridicării în masă a oame
nilor, realizarea lor cît mai desăvîr- 
șită. Idealul lui este de o mare, ine
galabilă noblețe.

S-au creat astfel posibilități apre
ciabile de muncă, învățătură și cîștig 
s-au îmbunătățit multe conforturi, 
s-au civilizat multe locuri înapoiate. 
S-a făcut o difuziune foarte întinsă 
a bunurilor de cultură, s-au deschis 
perspective stimulatorii dinspre tre
cut către viitor. Cadrele sociale 
ridicării capacității oamenilor 
sporit simțitor.

Acestea toate se cuvin însă a 
fructificate.

Fără îndoială, individul are de 
cut eforturi în vederea ridicării 
El este instruit prin școli, stimulat 
prin publicitate și premii, criticat și 
îndrumat. O literatură întreagă se 
ocupă cu punerea în valoare a celor 
mai bune comportamente, cu înfie
rarea și vestejirea năravurilor anti
sociale, cu evidențierea atitudinilor 
pilduitoare. S-au scris și se scriu sa
tire împotriva răilor, se ridiculizează 
absurzii, s-au creat cele mai fine 
nuanțe tipologice ale cazurilor și oa
menilor denunțați opiniei publice ca 
versatili, lingușitori, demagogi, inerți 
etc. Pe de altă parte, s-au creat tot 
mai multe prilejuri ca oamenii să se 
simtă înălțați în fața unei opere de 
artă, în fața unui spectacol deosebit, 
să se solidarizeze în plăcerea de a 
urmări și admira lucruri frumoase. 
Acestea toate nu pot să nu aibă efec
te bune.

Dar înaintea acestor lucruri de su
prastructură, vin cele de bază. Din 
cauză că un centru comercial oare
care n-a trimis la timp camioane să

la a da omului 
al lucrurilor pe

pe cetățeanul

i''i
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dacă 
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care
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ale 
au
fi

fă- 
lui.

in zona pre
fața studiilor 
călătoria prin 
peste hotare

aducă roșiile sau ouăle contractate, 
cetățeanul X stă la coadă. El stă și 
așteaptă în spatele altuia, într-un șir 
lung, cu o sacoșă în mînă și cu as
pirația modestă de a se aproviziona. 
Pe măsură ce așteaptă, freeîndu-se de 
un altul, atent să nu-1 devanseze 
un al treilea, sentimentul că el repre
zintă ceva, că e cineva, începe ine
vitabil să scadă, plenitudinea lui se 
tocește. E tratat la rînd, ca un obiect 
cu ochi. Dacă lucrurile nu merg bine, 
el obiectează, celălalt ripostează, devin 
amîndoi impulsivi și se diminuează 
unul pe altul, oricît de multă litera
tură pilduitoare ar fi citit fiecare. 
E o chestiune de nivel, fără îndoială, 
dar e și o chestiune de aprovizio
nare cu roșii prin I.R.V.F.L. și mai 
știu eu ce.

Funcționarul cutare este pus de 
șeful său să dea urgent o situație a 
cărei inutilitate sau absurditate sau 
imposibilitate sare în ochi. El n-are 
încotro, șeful serviciului e temerar și 
obstinat. Atunci, cetățeanul își pune 
în paranteză inteligența, spiritul cri
tic, dorința fierbinte de eficacitate și 
chiar demnitatea, și elaborează de for
mă un document, un referat sau un 
raport care nu poate să aibă fond. 
De inteligența lui respectivul șef de 
serviciu n-a avut nevoie (dacă nu 
s-a și temut de ea). Redus la rolul 
de executant pasiv, importanța func
ționarului scade și o dată cu ea și 
valoarea lui. După masă, seara, cl 
se cultivă, merge la concerte, citește 
cărți bune, dar toate acestea sînt a- 
nulate de mica importanță pe care o 
are ziua, între lucrurile care se fac, 
în ochii unui superior care nu-I ia 
în considerare.

îndreptățitul care se vede întrecut 
de un om „cu relații" își simte impor
tanta subțiindu-se ; tot așa și cel care 
bea invariabil un vin prost, „fabri
cat" sau „botezat", și nu poate tra
ge pe nimeni la răspundere ; tot așa 
cel care rîvnește fără speranță o 
șipcă, o șaibă sau un instalator de la 
cooperativele supraaglomerate ; tot 
așa cel care așteaptă cu săptămînile 
ca un director mărunt să-i acorde 
audiență.

suprafață, special amenajată, care 
asigură alimentarea cu energie 
electrică, apă caldă, aer condițio
nat etc.

Cercetătorii au posibilitatea să 
execute un program științific va
riat. O serie de observații se fac 
direct din cabină prin hublouri, 
atît în timpul zilei, dt și în 
timpul nopții, la lumina reflec
toarelor. Ei au însă și posibilitatea 
de a lucra și în afara cabinei. 
In acest caz, alimentarea lor 
cu aer se face prin racorduri spe
ciale ce pornesc de la labora
torul subacvatic, iar termoprotec- 
ția se asigură cu ajutorul costu
melor cu volum constant.

Laboratorul subacvatic — 
„Submers L.S. 1“ — care poate 
fi folosit atît în lacurile de acu
mulare, cît și în apele mării este 
creația unui colectiv de specialiști 
condus de biologul Ionel Miron 
și inginerul 
Prof. Dan 
tor adjunct dl stațiunii, 
informat că biologii vor efectua, 
în curînd, cu ajutorul acestui la
borator, o serie de cercetări asu
pra componenței și dinamicii bio- 
masei bentonice, observații asu
pra 
unei, 
altor

Gh. I. Morariu. 
Munteanu, direc- 

l, ne-a

comportamentului bentofa- 
asupra planctonului — și 
probleme de hidrobiologie.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a II-a)

Codificarea normelor
de conduită
internațională
Pe marginea celei de-a treia sesiuni a Comitetului 
special al O.N.U., pentru principiile de drept inter
național, privind relațiile prietenești și cooperarea 
între state

Prof. Edwin GLASER
doctor docent în științe juridice

întreaga omenire 
angajată în lupta 
supreme în relațiile dintre națiuni să 
fie legile firești ale moralei și justi
ției. România socialistă contribuie 
activ la eforturile depuse pentru ca 
relațiile internaționale să fie înteme
iate nu pe forță, ci pe principiile ele
mentare, universal recunoscute și ge- 
neralmente acceptabile ale respectu
lui suveranității și independentei na
ționale, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, neamestecului în 
treburile altuia.

Un episod instructiv din această 
luptă a avut loc recent la Geneva în 
cadrul celei de-a treia sesiuni a Co
mitetului special al O.N.V. pentru 
principiile de drept internațional pri
vind relațiile prietenești și coopera
rea între state. Comitetul a fost creat, 
la inițiativa mai multor state, printre

progresistă este 
pentru ca legile

care și România, în 1962 și are drept 
sarcină să elaboreze un proiect de 
Declarație prin care să se formuleze 
următoarele șapte principii recunos
cute ca fiind indispensabile asigurării 
unor relații internaționale pașnice, 
normale, democratice : 1) principiul 
neagresiunii (statele urmează să se 
abțină în relațiile lor internaționale 
de la recurgerea la forță și de la fo
losirea forței în orice mod incompati
bil cu scopurile Națiunilor Unite) ; 2) 
principiul rezolvării pe cale pașnică 
a diferendelor internaționale ; 3)
principiul cooperării internaționale a 
statelor ; 4) principiul egalității în 
drepturi și autodeterminării popoare
lor ; 5) principiul egalității suvera
ne ; 6) principiul „bunei credințe" în 
îndeplinirea obligațiilor internațio-

(Continuare în pag. a V-a)
/
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La mai 
multi!

Președintele Sfatului popular 
orășenesc Breaza (Cîmpina) a 
primit o cerere ciudată. Iat-o 
„Subsemnatul Ion Alex. Olaru, 
cu ocazia împlinirii a 75 de ani 
m-am decis să fac un circuit cu 
bicicleta pe ruta : Breaza—Bucu
rești—Pitești—Rm. Vîlcea—Si
biu—Brașov—Breaza. Vă rog 
să-mi faceți o viză de plecare. 
Rog și pe tovarășii din orașele 
prin care trec să-mi pună oîte o 
viză. Eu vă mulțumesc și îmi urez 
drum bun" Și iată, pe masa 
noastră, cererea cu toate parafele. 
Venerabilul om a străbătut cu bi
cicleta, în 6 zile, 650 de kilome
tri I (și numai pe două roate, 
cînd alții nu sînt în stare să 
meargă, ca lumea, pe patru 1).

Au luat mită
Era șefă a serviciului personal 

de la Fabrica de confecții din 
Iași. Lepădînd, ca pe un halat, 
cinstea și demnitatea de funcțio
nar al unei întreprinderi de stat, 
Niculina Cavura Năstase a pre
tins (și a primit) drept mită suma 
de 28 000 lei și alte bunuri ma
teriale, de la 21 de persoane, 
pentru a le angaja în producție 
— deși multe dintre acestea n-a
veau calificarea necesară postu
rilor respective. A adus astfel pre
judicii materiale atît cetățenilor, 
cit și statului. In activitatea ei 
infracțională inculpata a fost a- 
jutată de Elena Manole, Mihai 
Aruștei și Profira Filip. Deferiți 
iustiției, tribunalul din Iași i-a 
condamnat pe toți patru la închi
soare pe diferite termene, variind 
intre 1 și 9 ani. Sentința a rămas 
definitivă.

Stan si Bran 
în Floreasca

Năstrușnica întîmplare se pe
trece în cartierul bucureștean Flo
reasca, la imobilul de pe str. Ga
ribaldi 28. Un admirabil butuc de 
vie alimenta, cu umbră și stru
guri, două etaje de pe latura de 
sud. Deunăzi o femeie de la eta
jul I a tăiat coardele care îi de
pășeau balconul, să nu-i mai cadă 
boabe de struguri pe rufele puse 
la uscat. Supărat foc, colocatarul 
„de la doi" a retezat butucul de 
la pămînt, cu toporul („să nu mai 
aibă nici viespea de la 1"). Mai 
rămăsese o amărîtă de coardă, 
căreia i-a pus capăt colocatarul 
de la parter. Ce se va mai întîm- 
pla, nu știm. Mai sînt în curte 
niște pomi... Și apoi, cu puțină 
strădanie, vor ajunge curînd și la 
casă I

Pe viu
O metodă deosebit de educa

tivă . echipați cu aparatele nece
sare, agenții de circulație din ca
drul miliției regionale Mureș-Au- 
tonomă Maghiară filmează și foto
grafiază, chiar in timpul mersu
lui, pe conducătorii auto care 
contravin legilor circulației rutie
re. Cu acest material documentar 
se organizează la un cinemato
graf din Tg. Mureș adunări ce
tățenești la care, desigur, sînt 
chemați și infractorii. In fața^pro- 
belor evidente, luate „pe viu", nu 
mai au ce obiecta. Li se stabi
lește pe loc amenda. Și astfel se 
prefigurează un nou dicton : „Am 
venit, am văzut, am plătit".

Migrația 
florilor

Oricît de paradoxal ar părea, 
decembrie — prima lună de iarnă 
— marchează totodată începutul 
expansiunii florilor noastre spre 
toate continentele. Plicuri și săcu
lețe cu semințe vor circula, scu
tite de orice taxă vamală, pe me
ridianele lumii. „Catalogul" pre
gătit pentru tipar de colectivul 
Grădinii Botanice din București, 
spre a fi expediat în curînd la 430 
de adrese din țări străine, cu
prinde circa 2 500 denumiri de 
specii și varietăți de plante culti
vate de această instituție floristică 
sau recoltate din flora spontană 
a țării. O adevărată migrație a 
florilor, iama.

P. S.
„...Și am auzit, dragă nașule, 

că pe femei nu trebuie să le 
jignești nici cu o floare. Dar ele 
de ce ne jignesc cu parul ? Că 
să vezi ce i s-a întîmplat unui 
brigadier de la C.A.P. din Copă- 
ceni, raionul Beiuș. S-a dus să 
vadă dacă nu paște cineva, pe 
ascuns, in tarlaua din marginea 
satului Și ce să vezi ? Acolo Ma
ria Bondar a Mișului și Maria 
Bondar a Ioanei, cu vitele. Cînd 
să le alunge, sar îndrăcitele cu 
bîtele, de parcă a dat lupu. L-au 
bătut rău. Doctorul scrie „grave 
leziuni corporale". Acum așteaptă, 
ca mielușelele, să vadă ce-o zice 
legea. Și de-aia spun, nașule : să 
nu-ți cauți cumva o fină pe la Co- 
păceni Te las cu ea 1“

Rubrica redactata de i
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Transportul in comun 
în zona preorășenească

Dezvoltarea industrială a orașelor 
patriei noastre a atras și atrage mereu 
noi forțe de muncă din mediul rural. 
Vnii dintre salariații proveniți din a- 
cest mediu se stabilesc în orașe, alții, 
îndeosebi cei din satele aflate în 
zona preorășenească, continuă să locu
iască în satele lor, unde au gospodărie 
iar ceilalți membri ai familiei lucrează 
în cooperativele agricole de produc
ție sau unitățile agricole de stat. Este 
firesc ca acestor salariați să li se asi
gure mijloacele de transport în comun 
din sate pînă la locurile de muncă și 
înapoi, acasă.

Pentru satele situate în apropierea 
liniilor de cale ferată problema tran
sportului este, în general, rezolvată. 
Dar acolo unde nu există cale ferată, 
transportul spre locurile de muncă 
trebuie să fie asigurat de către între
prinderile de transport orășenești și de 
D.R.T.A. Cum se achită aceste între
prinderi de obligațiile ce le revin ?

Am căutat răspuns la această în
trebare cu prilejul unui raid întreprins 
în regiunile Suceava și lași, de unde 
au sosit la redacție mai multe sesizări 
privind deficiențe și anomalii care 
pricinuiesc nemulțumiri îndreptățite 
celor care călătoresc cu autobuzele 
D.R.T.A. și ale întreprinderilor orășe
nești. O primă constatare: lipsa unor 
trasee, care să asigure legătura între 
unele sate, unde sînt mulți salariați, 
și întreprinderile din orașe. „De ani 
de zile solicităm înființarea unui tra
seu de autobuze pînă în satul nostru, 
care-i la 5 km de Suceava ; dar nimeni 
nu aude" — se spune într-o scrisoare 
trimisă redacției în numele a peste

230 de cetățeni din comuna Ipotești, 
salariați la întreprinderi industriale 
din orașul Suceava. Cu prilejul raidu
lui am constatat că cele sesizate cores
pund cu realitatea. Intr-o situație ase
mănătoare se află și comunele Aronea- 
nu, Rediu-Tătar și altele, care aparțin 
de orașul Iași. Aproape 2 km sînt ne- 
voiți să vină pe jos salariații din Aro-

raid-anchetă 
în regiunile 
lași și 
Suceava

neanu pînă la mașina I.T.1. (Întreprin
derea de transporturi lași), care întoar
ce la pădurea Ciric, în loc să meargă 
pînă în sat. La Rediu-Tătar, însă, nici 
nu s-a înființat traseu. Discutînd aceas
tă situație cu tov. Leonida Boțan, ingi
ner șef la I.T. Iași, și Mircea Boghian, 
inginer șef la I.G.O. Suceava, am primit 
același răspuns: „Deschidem orice 
traseu nou, dacă drumurile sînt bune 
și dacă avem pasageri, pentru că ma
șinile nu pot umbla goale". In cazurile

Etalonul cotidian
(Urmare din pag. I)

Valoarea este preponderent intrin
secă, dar ține într-o măsură aprecia
bilă și de importanța ce ți se dă, ca 
domn și stăpîn al acestei vieți. Civili
zațiile se măsoară, socotesc, după 
gradul de importanță pe care un om 
i-o dă celuilalt, egalul său, în calitate 
de om. A privi pe celălalt ca pe un 
lucru, ca pe o boarfă permutabilă, 
ca pe un client, ca pe un numeral, 
nu ca pe un total uman, cu toate 
drepturile și prerogativele umane 
cucerite în istorie de la Habeas Cor
pus pînă la Revoluția din Octombrie 
este a-ți fixa la un rang foarte me
diocru baremul civilizatoriu, a-ți 
denunța inferioritatea socială. Dacă 
mă privești diminuîndu-mă, iar eu 
te privesc diminuîndu-te (nu atîta 
cît ești, ci atîta cît am nevoie de 
dumneata), nimeni nu ne mai ia în 
serios, din cei care atribuie omului 
calitate umană.

Dumneata, de pildă, îl consideri pe 
oaspetele străin ca pe o ființă inte
grală, îl servești cuviincios la masă, 
îl conduci politicos, vorbești cu el cît 
poți mai ales, dacă i se întîmplă 
vreo supărare i-o repari îndată. Pe 
mine însă, la același restaurant sau 
hotel sau oficiu, mă tratezi ca pe un 
fleac, ca și cînd aș fi suferit o capi
tis diminutio, ca și cînd n-aș mai fi 
în deplinătatea drepturilor mele. De 
ce ? De ce sînt așa de ostentativ mai 
puțin decît el ? Fără îndoială, el are 
un caracter reprezentativ, dar nu e 
un ambasador. Și eu am un caracter 
reprezentativ, reprezint civilizația ro
mânească, socialistă, care e conside
rată tot așa de valoroasă ca a lui. 
De ce nu mă lași să întemeiez aceas
tă credință, această realitate pe rela
ția dintre dumneata și mine, pe felul 
cum mă privești și te privesc, pe felul 
cum îmi duc viața fără s-o stînjenesc 
pe a dumitale și fără ca dumneata să 
o ofensezi pe a mea ? Sînt și eu domn 
pe realitățile noastre, pe putințele 
noastre. Pot să vorbesc cu capul sus, 
liber, pot să mă mișc, cîștig bani 
pentru ceea ce lucrez nu pentru ceea 
ce fur, am gînduri la înălțimea gîn- 
durilor altora, citesc literatura lumii, 
ascult muzica lumii, vizitez pinaco
tecile lumii, fac tractoare pentru 
toate colturile lumii, comerț cu toa
tă lumea. Sînt rudă cu Brâncuși, cu 
Țuculescu, cu Anghel. (Și dumneata, 
de altfel, n-ai știut ?) Mă trag din 
Titu Maiorescu și din Iorga. Am a- 
vut străbuni voievozi. (Și dumneata, 
de altfel, nu știai ?). Și am făcut re
voluția cea mai înaintată din lume. 
Muncesc în colțul meu, produc bu
nuri. Atunci de ce nu mă servești, 
tovarășe ? Atunci de ce nu mă consi
deri ? De ce îmi dai ce rămîne. vi
nul sborșit, fructele putrede ? De ce ? 
Fiindcă n-ai sentimentul omului, al 
omului uman care sînt ?

Dumneata cum mă îngrijești, ce a- 
tenție ai pentru mine, tovarășe doc
tor Popescu ? Și dumneata cum mă 
aperi, tovarășe avocat Ionescu'? Și 
dumneata cum mă judeci tova
rășe judecător Dumitrescu ? Și 
dumneata cum îmi educi copilul to
varășe profesor Georgescu ? De fe
lul cum o faceți depinde gradul nos
tru de civilizație în fața lumii. De 
felul cum mă priviți pe mine, si eu 
pe d-voastră, și alții pe noi. Dacă mă 
priviți ca pe un mai-nimic, deși sînt 
cetățean, muncitor, agricultor, iar eu 
ca pe niște funcționari obosiți, așa o 
să ne privească toți și cam asta 
vom reprezenta. Dar din asemenea 
neîncrederi nu se realizează o socie
tate nuternică. înfloritoare. Asa cum 
omul trebuie să cîstige cît mai mult 
ca să noată achiziționa cît mai multe, 
asa trebuie să ne acordăm cît mai 
mult ca să cuprindem Cît mai multe.

Valoarea se întemeiază în bună 
măsură și pe importantă. Curba im
portanței are însă uneori fluctuații 
discutabile. Noului născut i se dă. 
în mod legitim, o importantă imen
să, și primii ani ai copilăriei sînt 
privegheați cu o teribilă grijă, ca un 
capital uman ce va să fructifice 
mai tîrziu. Potențialul este îndeob
ște păstrat, îngrijit, onorat. Dar după 
o vreme, o dată cu maturizarea, pri
virea fată de același ins se mode
rează. imnortanta lui matură nu mai 
este la înălțimea importanței lui pu
erile, ca și cînd ceva l-ar fi așezat 
între lucrurile comune, l-ar fi sto
cat. Fără îndoială omul a crescut, se 
poate descurca singur, dar nu <" 
asta e vorba. S-a produs din 
lui Popescu, Georgescu, Dumitrescu, 
a ospătarului, măcelarului, șefului de R 
birou si a altor cîtorva. o ase-

zare a omului în limitele u- 
nei importante modeste. Capitalul 
privegheat cu grijă ca un depozit 
așezat spre fructificare, spre spor, în 
copilărie, nu-și mai dă fructele scon
tate, fiindcă nu mai e urmărit exact 
în perioada cînd să capitalizeze cu a- 
ceeași atenție, cu aceeași considera
ție. Copilul care urca prin față în au
tobuz, giugiulit și ținut în brațe (în 
vederea clipei cînd va fi cineva), se 
cațără acum (cînd poate și trebuie 
să fie cineva) pe scara autobuzului, 
rupîndu-și pulpanele hainei și sim- 
țindu-se chircit între alții, fiindcă 
I.T.B.-ul, de pildă, funcționează de
fectuos. El pare deci mai puțin acum 
decît se aștepta și s-a investit în el, 
importanța lui pare că n-a crescut 
proportional, armonia, plăcerea lui 
de viată se agață în incidente mes
chine.

O bună administrație se cu
noaște prin aceea că mărește va
loarea umană, prețul omului. O bună 
administrație se întemeiază pe res
pectul imens pentru om, dincolo de 
utilitatea sau poziția lui imediată. 
Dincolo de stimul sau de critică, din
colo de literatură și publicistică, stă 
un sentiment al importanței celui
lalt, pe care popoarele mai civilizate 
îl au într-o măsură sporită, care este 
chiar semnul acelui grad de civiliza
ție.

Orînduirea noastră pleacă de la o 
idee de un preț deosebit, idee condu
cătoare, fundamentală : aceea că ori
ce om are o îndreptățire egală si to
tală Ia viață, cu toate atributele vie
ții, cu toate posibilitățile ei reale. 
Trebuie să ne străduim mereu și me
reu să dăm corp acestei idei, pen
tru a crește, prin importantă, valoa
rea fiecăruia din noi și, în cele din 
urmă, valoarea omului de la noi, în 
lume. Cred că nu mă va contrazice 
nimeni dacă voi spune că acesta este 
principalul etalon al progresului nos
tru. principala sa tintă. Restul 
mijloace.

sînt

amintite, pasageri sînt destui. Drumu
rile lasă însă de dorit. Și, această a 
doua condiție nefiind îndeplinită, nu 
se înființează traseele cerute. Lucrul 
cel mai firesc ar fi ca sfaturile popu
lare, în calitate de gospodari ai loca
lităților respective, să se ocupe cu 
toată grija de amenajarea drumurilor, 
aceasta fiind o cerință a bunei desfă
șurări a întregii activități în localitățile 
respective, în interesul tuturor cetățe
nilor. Dar unii președinți de sfaturi 
populare nu-și înțeleg cum se cuvine 
sarcinile. Președintele Sfatului popular 
comunal Ipotești, Ioan Irimiciuc, spu
ne că este o treabă ușoară să mai 
pună ceva pietriș și nisip pe drum. 
Dar nu o face. Condiționează totul 
de punerea în funcțiune a mașinilor 
pe acest traseu. Conducerea I.G.O. 
Suceava, la rîndul ei, condiționează 
înființarea traseului de amenajarea 
drumului. Consecințele disputei se răs- 
frîng însă asupra cetățenilor, care sînt 
nevoiți astfel să plece și să vină de la 
lucru pe jos.

Multe sesizări, confirmate de raidul 
nostru, se referă la insuficiența numă
rului de mașini puse în circulație pe 
anumite trasee, din care cauză rămîn 
călători chiar în stațiile cap de linie. 
In aceste condiții, în stațiile de pe 
parcurs mașinile nici nu se mai opresc. 
„La insistența noastră, a celor din 
Pătrăuți, I.G.O. Suceava a stabilit să 
vină dimineața, în comună, cîte două 
autobuze deodată. Asta însă pe hîrtie, 
pentru că în realitate tot unul vine. 
Și e luat întotdeauna cu asalt. Cei mai 
mulți rămînem pe jos și întîrziem de la 
lucru", ne-a spus Aurel Cervinschi, 
muncitor la C.l.L. Suceava.

După cum se vede, deși conducerile 
întreprinderilor orășenești de transport 
în comun se declară gata să deschidă 
oricînd noi trasee, nu asigură auto
buzele necesare nici pe traseele exis
tente.

O altă anomalie, care nemulțumește 
numeroși călători, este aceea că unele 
sate, în special cele care se găsesc 
în apropierea orașului, dar aparțin din 
punct de vedere administrativ de 
raioane, ,nu beneficiază, practic, nici 
de mijloacele de transport ale D.R.T.A. 
nici de cele ale întreprinderilor oră
șenești. De ce? Teoretic, ele trebuie 
deservite de D.R.T.A. Dar autobuzele 
acestei întreprinderi, avînd trasee 
lungi, ajung în satele respective arhi
pline și nu mai opresc să ia călători. 
La Popricani, de exemplu, nu mai 
oprește nici cursa specială a D.R.T.A. 
pusă dimineața și seara pînă în satul 
Țipilești. In această situație, salariații 
din Popricani merg pe jos 2 km pînă 
la capătul liniei I.T. Iași, la punctul 
denumit Moinești.

— Oricînd putem prelungi acest 
traseu, 
în această situai 
pentru că satel
Iași, nu de oraș. D.R.T.A. nu per
mite — ne spune ing. șef al I.T. lași.

După cum se vede, interpretarea 
rigidă a reglementărilor privind deli
mitarea activității D.R.T.A. și a între
prinderilor de transport orășenești lip
sește de mijloace de transport în 
comun salariații care locuiesc în unele 
sate. Conducerile I.T. Iași și D.R.T.A. 
ne-au informat că s-a discutat această 
problemă, dar nu s-a ajuns la nici 
un rezultat. Cu alte cuvinte, deși nu 
este în stare să asigure transportul 
salariaților din satele aflate în zona ei 
de activitate, D.R.T.A. nu lasă nici 
pe alții să facă lucrul acesta. (In pa
ranteză fie spus, șoferii de la I.T. Iași, 
filotimi, nu-i lasă de izbeliște pe călă
tori în cimp, ci îi duc uneori pînă 
în satele lor, mai ales seara tîrziu, 
încasindu-și fără fină... bacșișul Dacă 
ar face acest lucru legal, ar fi în 
avantajul cetățenilor și al I.T. Iași 
și nici D.R.T.A. n-ar pierde nimic, 
căci nici așa nu cîștigă).

In sfîrșit, transportul

care locuiesc la sate este mult îngreu
nat și de nerespeotarea graficelor de 
circulație. „Seara, la ieșirea din schim
bul 11, sîntem lăsați la cheremul șofe
rilor. Uneori stăm cîte o oră, o oră 
și jumătate în stație. Și ajungem acasă, 
în comuna Mitocul Dragomimei pe la 
orele 24 și chiar la unu noaptea — 
ne-a spus muncitorul Vasile Adamo- 
vici, de la C.l.L. Suceava. Ing. șef al 
I.G.O. Suceava este de acord că neres- 
pectarea graficului se datorește indis
ciplinei, că mai sînt serioase lacune 
în munca de educație a șoferilor; 
pe de altă parte, însă, și căderii 
mașinilor care sînt suprasolicitate. 
La Suceava nu s-a ajuns încă la 
decalarea orelor de începere și de 
terminare a lucrului în diferitele în
treprinderi. „Aceasta face ca în orele 
de vîrf să folosim tot parcul nostru 
de mașini, fără să ne mai rămînă auto
buze de rezervă. Or, se înțelege că 
suprasolicitările duc la grăbirea uza
jului autovehiculelor, iar reparațiile 
se fac greu și de calitate necorespun
zătoare . Din situația prezentată re
zultă că anul acesta, din numărul 
mașinilor care aveau nevoie de repa
rații capitale, numai 50 la sută au 
primit repartiții la I.R.A. Tg. Mureș 
și I.R.A. 17 București; 18 autobuze, 
deși și-au îndeplinit normele de circu
lație, n-au putut fi trimise la reparații, 
dar se folosesc în continuare.

Comportarea civilizată a personalu
lui autobuzelor, cît și a călătorilor 
este o condiție importantă a bunei 
desfășurări a transportului în comun. 
Tov. Ștefan Iliescu, secretar al comi
tetului orășenesc P.C.R. Suceava, ne-a 
vorbit mult de necesitatea muncii de 
educație ce trebuie să se desfășoare 
în rîndul salariaților întreprinderilor 
de transporturi, cît și al călătorilor. 
Practic, însă, se face prea puțin în 
această direcție. Organizațiile de par
tid, conducerile întreprinderilor, sfa
turile populare nu supun oprobriului 
public manifestările de indisciplină și 
necinste ale unor șoferi, nici purtarea 
unor salariați care călătoresc cu auto
buzele. In loc să se facă munca educa
tivă sau să se ia măsuri împotriva 
celor care săvîrșesc diferite abateri, 
se iau măsuri negîndite, cum a fost, 
de pildă, suspendarea traseului de la 
Plopeni-Suceava, drept sancțiune pen
tru actele huliganice comise de cîțiva 
călători.

Situațiile semnalate arată că este 
necesar să se acorde o atenție mai 
mare asigurării transportului salariați
lor din sate la locurile lor de muncă.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

cit și altele, care se găsesc 
iție, dar nu avem voie 
•le aparțin de raionul

In
muncitorilor

stațiunea balneo-climaterică 
Slănic-Moldova

anchetă după

o anchetă socială

CASTELUL
e Intr-adevăr
INEXPUGNABIL?

Cu trei luni în urmă, 
sub titlul „Un castel 
inexpugnabil 7“ („Scîn- 
teia” nr. 7382 din 25 iu
nie), s-a publicat o an
chetă socială care dez
văluia o serie de abuzuri 
și nereguli comise de di
rectorul Muzeului regio
nal Banat, care făcuseră 
ca această instituție să se 
transforme într-un fel de 
feudă guvernată după 
legile bunului plac. Con
cluzia anchetei, expri- 
mînd opinia a numeroși 
specialiști consultați pe 
marginea acestui caz 
suna astfel : „A sosit 
vremea să dispară 
practicile nefaste și abu
zurile care și-au găsit 
drept de cetate în cuibul 
castelanilor, abătînd și 
frînînd o instituție de la 
rosturile sale majore. 
Muzeul este menit să 
devină un laborator de 
idei și inițiative, de mun
că harnică pusă sub 
semnul adevăratei pa
siuni pentru știință”.

Ca urmare, redacția a 
primit răspunsuri din 
partea organelor locale 
de partid și de sfat prin 
care ni se anunța hotă- 
rîrea de a-l înlocui pe 
M. Moga din funcția de 
director al muzeului „ca 
necorespunzător și pen
tru abaterile săvîrșite”. 
In finalul răspunsului tri
mis de Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al 
regiunii Banat se și a- 
daugă : „Vă mulțumim
pentru ajutorul dat prin 
acest articol care ne-a 
fost de un 
clarificarea 
bleme din 
zeului”.

Dar una e pe hîrtie și 
alfa în realitate...

Pe cînd pregăteam 
pentru apariție răspun
surile de mai sus, care 
aduceau la cunoștința o- 
piniei publice o firească 
și binevenită măsură, 
mai mulți semnatari din 
Timișoara ne-au sesizat 
că lucrurile continuă să 
rămînă în același punct 
mort. Urma să fie înlo
cuit directorul. N-a fost 
înlocuit. Urma să se țină 
o ședință cu personalul 
științific al Muzeului în 
care să fie pus în dezba
tere referatul comisiei 
de anchetă special con
stituită. Nu s-a mai ținut. 
Nimic nu s-a schimbat 
în „cuibul castelanilor". 
Moga o duce bine 
mersi, tronează nefulbu- 
rat peste destinele in
stitufiei, încrezător în ro
lul a toate curativ al 
timpului. Iar umbra a- 
meninfătoare a doamnei 
directorului

real folos în 
multor pro- 

cadrul Mu-

planează a-

supra celor care au cu
tezat să deschidă feres
trele castelului.

Este într-adevăr inex
pugnabilă feuda 7 Nu 
sînt oare îndeajuns de 
concludente faptele, 
pentru ca ascuțișul lor 
să taie însfîrșit acest 
nod gordian 7 Avem de 
astă dată la îndemînă 
verificarea 
făcută de 
specialiști 
indicația 
xecutiv al 
Iar regional. Spicuim din 
referatul acestei comisii.

1) Din cercetările și 
discuțiile purtate cu un 
număr de 20 de sala
riați ai muzeului și cu 
unii foști salariați ai mu
zeului, a reieșit că în 
problema cadrelor M, 
Moga a folosit un sistem 
de lucru străin norme
lor pe care un condu
cător de instituție tre
buie să le aplice în a- 
ceastă direcție. în re
lațiile cu oamenii a a- 
vut o atitudine dictato
rială, iar prin compor
tarea lui a căutat să in
timideze pe cei din ju
rul său.

2) Puțini dintre cer
cetători au reușit să 
stea cu el de vorbă în 
chestiuni de serviciu, ce
lor mai mulți nu li se 
răspundea nici măcar la 
salut. De multe ori 
Moga a fost văzut în 
timpul orelor de mun
că la circiumă, cu saco
șa după tîrguieli, sau 
chiar în stare de ebrie
tate. Prin faptele sale 
s-a discreditat în fața 
întregului colectiv.

3) Cu privire la așa 
zișii „protejați", situa
ția se confirmă ; soția 
directorului, circulînd 
prin muzeu ca la ea a- 
casă, și-a cîștigat anu- 
miți favoriți, la care re
curge pentru anumite 
servicii ale casei — 
spălatul rufelor, confec
ționarea de pulovere de 
către supraveghetoare și 
menajul casei.

4) întocmirea inven
tarelor și conducerea 
evidențelor s-au făcut 
defectuos și cu neres- 
pectarea actelor norma
tive în vigoare, pe toa
tă perioada verificată, 
începînd din anul 1960 
și pînă în prezent. In 
atribuțiile sale de direc
tor s-a folosit tot timpul 
de metode care contra
vin actelor normative, 
încâlcind dispozițiile le
gale în mod repetat, cu 
toate îndrumările date 
cu ocazia controalelor 
de la diferite nivele.

5) Față de abaterile

amănunțită 
o comisie de 

alcătuită la 
comitetului e- 
sfatului popu-

săvîrșife permanent de 
directorul muzeului, mă
surile de îndrumare și 
sancfiunile administrati
ve de pînă acum nu 
mai pot ti eficiente. 
Pentru eficienta cercetă
rilor penale s-a socotit 
necesară de către bri
gada verificatoare sus
pendarea din serviciu a 
directorului M. Moga.

Concluzii cum nu se 
poate mai limpezi, spri
jinite pe fapte de netă
găduit. Și iată-ne, în 
schimb, în fa(a unei si- 
tuafii bizare : măsura 
preconizată de organele 
locale în răspunsurile 
trimise pe adresa redac
ției noastre n-a fost 
pusă în aplicare nici 
pînă azi.

Ce a intervenit între 
timp 7 Interesîndu-ne, 
am fost informafi că 
s-a... revenit asupra ho- 
fărîrii luate I Se inten
ționează „prelucrarea" 
directorului în cadrul 
unei ședințe la muzeu 
și sancționarea lui ad
ministrativă prin... mus
trare cu avertisment (I). 
Ne abținem să comen
tăm acest joc de-a ho- 
fărîrea. Celor dispuși să 
plătească în acest caz 
tribut foleranfei le re
amintim însă că se în 
cârcă cu răspundere, 
reeditării unei situații 
similare din 1961. Și 
atunci, pentru vini ase
mănătoare, Moga a fost 
„prelucrat" în cadrul 
unei ședințe cu întregul 
colectiv.. Rezultatul ? Ci
tăm din același referat 
al comisiei de anchetă : 
„Situația din prezent 
demonstrează că nici 
pînă acum nu a lichi
dat cu lipsurile pentru 
care a tost criticat — în 
special cele cu privire 
la comportamentul fată 
de cadrele institufiei și la 
relațiile de colaborare 
și coordonare a diferi
telor activități”. De alt
minteri, a doua zi după 
ședința de atunci, Moga 
a convocat o nouă șe
dință în care a amenin
țat direct că cei ce vor 
mai continua cu „tot
felul de atacuri” împo
triva lui vor fi dați afară
din muzeu". O luăm
iar de la începuf ?

De asfă dafă, cînd ne 
aflăm în fața unei inex
plicabile reveniri asu
pra unei hofărîri nece
sare și firești, așteptăm 
răspuns și la întrebarea : 
care sînt resorturile in
time ale mușamalizării 
în acest caz care sfi
dează simțul de drep
tate al opiniei publice 7

Victor VĂNTU
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(Urmare din pag. I)

condițiile obiective pe care 
le creează în familie, așe- 
zînd raporturile dintre 
membrii ei pe o altă dura
tă, discontinuă, realitatea 
socială influențează relații
le familiale și implicit și pe 
cele pedagogice care se 
desfășoară la acest nivel : 
contactul pedagogic dintre 
părinți și copii devine ast
fel și el intermitent.

Să exemplificăm, re- 
ferindu-ne la niște cazuri 
concrete reprezentate prin 
trei „familii-tip": familia 
lui I. V„ funcționar la o uzi
nă metalurgică, familia lui 
St. N., tehnician la o mare 
întreprindere de construc
ții industriale, și familia lui 
R. M., medic.

în toate cazurile men
ționate ambii părinți lu
crează în producție : soția 
lui I. V. este muncitoare la 
o fabrică de confecții, cea 
a lui Șt. N. este contabilă 
la o instituție, iar soția me
dicului R. M. este ingineră.

— Nu prea avem timp să 
ne ocupăm de creșterea co
pilului — ne mărturisește 
I. V. Eu vin de la lucru 
obosit, mă spăl, mănînc și 
mă odihnesc ; soția mea, 
după serviciu, mai face și 
menaj : gătește, spală. De
sigur, ne îngrijim să-i dăm 
copilului toate cele trebuin
cioase : hrană, îmbrăcămin
te, chiar distracții — dar 
consider că în privința e- 
ducației rolul hotărîtor în 
aceste condiții revine șco
lii. Școala are doar cadre 
calificate pentru treburile 
care privesc educația.

I V. reprezintă categoria 
părinților care abdică de Ia 
îndatoririle lor pedagogice, 
pe considerentul că împre
jurările specifice ale pre
zentului nu ar favoriza e- 
xercitarea normală a func
ției lor educative în cadrul 
familiei, și transferă aceas
tă sarcină unor instituții 
specializate, în speță școlii

(„mai 
— se 
educația copilului 
zațiâ U.T.C.").

El pierde din vedere însă 
că îndrumarea familiei este 
indispensabilă, și dacă ea 
poate fi întregită de alți 
factori educativi, nu poate 
fi în nici un caz înlocuită 
de ei. în bunul lui simț po
porul a înțeles totdeauna 
importanța celor „șapte ani 
de-acasă“, referindu-se me
reu la lucrarea temeinică 
ce se înfăptuiește aici, la 
nivelul familiei. Mai poate 
fi vorba de a trece asupra 
copilului, în acest caz, ceva

tîrziu — spune I. V. 
va putea ocupa de 

organi-
peste drum. Sigur, părinții 
sînt, dimineața, în produc
ție dar tocmai această si
tuație impune ca în orele 
libere să-și propună ca un 
timp anumit să fie dedicat 
in mod special educației co
pilului. Adică un timp pe
dagogic.

In cazul familiei tehnici
anului St. N. atitudinea pă
rinților față de problema 
educației pare diferită, dar 
în fond se reduce la ace
eași ineficacitate. Ambii ig
noră condițiile obiective 
schimbate, tatăl din lipsă 
de suplețe adaptativă, ma
ma din spirit conservator

modul convingător, că fap
tele noastre nu sînt o joacă 
și că dacă orice act înainte 
de a fi împlinit depinde de 
tine, după ce a fost împlinit 
depinzi tu de el : actul devi
ne ireparabil, produce în 
mod necesar niște conse
cințe.

In familia R. M. — o fa
milie de intelectuali — de 
asemenea amîndoi părinții 
sînt ocupați în producție. 
Influența lor pedagogică a- 
supra copilului, exercitată 
bineînțeles tot intermitent, 
se reduce la un soi de „cre
ditare în alb" a odraslei 
care. în ochii lor. are toate

felul acesta, cu 
pierde ierarhia

STRUCTURA FAMILIEI
din experiența de viață a 
părinților, din tainele ne
grăite ale existenței, din 
acele lucruri esențiale pe 
care ei le-au învățat și pe 
care ar fi atît de folositor 
să le învețe și copilul lor. 
prin ei și de la ei în primul 
rînd ?

De aceea nu e de nici o 
mirare că în cazul amin
tit copiii scapă adesea de 
sub control. E ceea ce s-a 
petrecut și cu odrasla 
I. V. Aflînd că îi 
aduce note slabe 
cinuiește numai 
suri, tatăl foarte 
s-a 
tuturor necazurilor sale pe 
școală, pe aceeași școală 
căreia îi transferase volun
tar sarcinile educației fe
ciorului.

Desigur, I. V. procedea
ză simplist pentru că e sim
plist să iei întreaga vină 
și s-o arunci, pur și simplu,

lui 
minte, că 
și le pri- 

neajun- 
supărat 

găsit să arunce vina

tratînd 
problemele educației 
miliale ca ' ‘ ’
trăi într-o 
tens progres, ca 
copilul lor n-ar da dovadă 
de precocitatea ce caracte
rizează copiii din 
noastră. Copilul 
Șt. N. are 14 ani 
declară :

— Desigur, îi 
ghez conduita, 1 
cum să se poarte 
să fie respectuos, 
cuviincios la masă. Astea 
sînt 
cînd 
vățat 
casă.

Dar
ineficientă „metoda" peda
gogică
— de
„peste 
făcînd

Este 
de a-1

în continuare
fa-

și cînd n-am 
eră de in

și cînd

vremea 
familiei 

și mama

suprave- 
îl învăț 
în lume ; 

, să stea
lucruri valabile de 
lumea așa m-a în- 
și pe mine mama a- 
cînd eram mică.
credem că e total
a părinților Șt. N. 

a da doar copilului 
gură" dacă-1 prind 

o greșeală.
mai degrabă cazul 
instrui pe copil, la

însușirile posibile. (In acest 
caz — nu-i așa ? — ce ar 
mai putea adăuga acum ? 
Au făcut-o, o dată pentru 
totdeauna aducînd-o pe lu
me, transmițîndu-i atunci 
o „ereditate pozitivă" 1).

Este desigur firesc și fo
lositor dacă părinții reu
șesc să treacă în conștiin
ța copiilor încredere, cu
raj personal. Adevărul este 
că mulți copii sînt astăzi 
mai isteți decît altădată. 
Ritmul vieții contemporane 
imprimă inteligenței lor o 
vioiciune și o promptitu
dine specială. Dar bucuria 
părinților în 
realități nu 
treacă chiar

Atitudinea 
R. M. fată 
este aceea 
răsfăț care 
primejdios 
acest copil 
creadă că orice face el e

fața unei atari 
trebuie să în- 
orice măsură 

părinților 
de copilul lor 
de răsfăț, un 
poate deveni 

Lăudat mereu, 
va ajunge să

bine și în 
timpul, va 
valorilor, nu va mai avea 
criterii, nu va mai putea 
discerne între ce e bine și 
ce e rău. Confirmat la fie
care gest, omologîndu-i-se 
orice faptă, un astfel de co
pil va deveni fără îndoială 
mai tîrziu un egoist, con
vins că-i este permis ori
ce. că i se datorează to
tul — chiar fără nici o stră
danie din partea sa pen
tru simplul fapt că e „în
zestrat", căci în 
copilăriei părinții 
cut altceva decît 
tentifice mereu și 
însușirile.

Din ușurință sau din co
moditate. din lipsă 
iscusință pedagogică, 
mai 
unei 
mă
din
sus 
un i 
specifice cu care se con
fruntă, cînd contactul pe
dagogic cu copiii lor nu se 
poate exercita de o manie
ră extensivă, acesta trebuie 
să devină astfel în mod o- 
bligatoriu INTENSIV, să 
compenseze adică prin A- 
DÎNCIME și CALITATE, 
ceea ce se pierde prin ÎN
TINDERE și cantitate.

Se înșeală Șt. N. cînd cre
de că pentru fiul său „are 
timp destul să-i facă edu
cația" („doar nu au intrat 
zilele în sac" 1) ; însă 
timpul nu e chiar așa de 
„generos" el se precipită, 
te presează din urmă, dă 
buzna peste tine, iar viața 
îți pune probleme care so
licită răspunsuri urgente.

Intr-un interviu dat unor 
ziariști curioși să-i afle pă
rerile despre tehnica schi
ței în care a excelat, He
mingway 
deosebire 
care are 
pună" pe 
scriitorul

a c 
decursul 
n-au fă- 
să-i au- 
răspicat

de 
dar 

ales din alegerea 
i soluții de mini- 

rezistență, părinții 
cazurile amintite mai 
nu-și dau seama de 
fapt : că în condițiile

declara că spre 
de romancier, 

timp să-și „ră- 
îndelete cititorul, 
de gen scurt este

în situația unui boxer, con- 
strîns să-și doboare repede 
adversarul, să-1 facă 
din cîteva lovituri 
le, bine aplicate.

Noua structură a 
îi pune pe părinți 
cerințele educației 
tuația scriitorului de schi
țe : ei trebuie să acționeze 
intensiv, vizînd 
în activitatea 
gică.

Cum poate 
structura ei 
realizeze cerințele intensi
ve ale educației ?

In primul rînd — șl a- 
cesta e modul cel mai ur
gent și direct — prin e- 
xemplul viu al educatori
lor, adică al părinților.

Copilul, în marea majo
ritate a cazurilor, este o o- 
glindă vie a familiei in care 
trăiește, poartă „marca" ei. 
Expresii, obiceiuri, concep
ția de viață trec pe ne
simțite în conștiința și în 
adîncurile lui mai puțin 
controlabile.

Problema educației azi 
este, mai ales, o problemă 
de fertilă intimitate, este o 
problemă 
spirituală.

Părinții sînt, în primul 
rînd pentru copil, exem
plele' lui vii și elocvente și 
tot ei sînt centrele din 
care trebuie să iradieze o 
disciplină morală în care, 
pe nesimțite, să se integre
ze copilul.

Numai că, din nefericire, 
sînt încă mulți părinți care 
nu știu acest lucru, care nu 
reușesc să devină pedago
gii copiilor lor.

S-a făcut destul de pu
țin pentru instruirea pă
rinților în vederea asimi
lării exigențelor unei peda
gogii intensive. Pentru or
ganizarea pedagogică a fa
miliei de azi se impun mă
suri concrete. Care, cum ? 
Să ne gîndim la edituri, la 
televiziune, la radio, la ci
nematograf...

K.O. 
esenția-
familiei 
față cu 
în si-

esențialul 
lor pedago-

familia, în 
actuală, să

de comuniune
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Primire la CC. al P.C.R.
Miercuri, delegația de' activiști ai 

P.C.U.S., condusă de tovarășul 
A. D. Skaba, secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, care, la invitația 
C.C. ăl P.C.R., se afla într-o vizită 
pentru schimb de experiență în 
țara noastră, a fost primită de to
varășul Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului' Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, au 
participat tovarășii Ion Iliescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent A. 
basadorul Uniunii
București.

V. Basov, am- 
Sovietice la

SIMPOZION CU TEMA

1967
semicentenarului

în cadrul manifestărilor consa
crate aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Consiliul 
General A.R.L.U.S. și Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor, 
cultural-științifice au organizat, 
miercuri seara, Ia Casa prieteniei 
româno-sovietice, un simpozion eu 
tema „U.R.S.S. în anul semicente
narului".

Cu acest prilej, dr. docent Lu
dovic Rudescu, membru- corespon-, 
dent ai Academiei, scriitorul Ioani- 
chie Oltean-u, secretar al Uniunii 
Scriitorilor, și Dumitru Fernoagă, 
director general al Studioului ci
nematografic .jBuourești, și-au îm
părtășit impresiile din vizita pe 
care au făcut-o recent în U.R.S.S.

Printre cei prezenți se aflau și 
reprezentanți ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
Scriitorul Leonid Leonov, care se 

află în țara noastră la invitația 
președintelui Uniunii Scriitorilor, 
acad. Zaharia Stancu, și delegația 
de scriitori sovietici, prezentă în 
țara noastră în cadrul planului de 
colaborare dintre cele două uniuni, 
au luat parte miercuri seara la o 
recepție oferită în cinstea lor de 
conducerea Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă România. Au 
participat scriitori din București, 
r.edactori ai revistelor literare, alți 
reprezentanți ai vieții culturale și 
artistice. (Agerpres)

Deschiderea conferinței
naționale de fiziologie

Miercuri dimineața s-au deschis 
în aula mare a Institutului medico- 
farmaceutio din Capitală lucrările 
celei de-a 4-a Conferințe naționale 
de fiziologie, organizată de Uniunea 
Societăților de Științe Medicale. La 
lucrări participă academicieni, pro
fesori universitari, cercetători știin
țifici și medici din țară, precum și 
■specialiști din peste 20 de țări.

Conferința dezbate probleme de 
actualitate din domeniul fiziologiei 
moderne, tema principală fiind Ho- 
meostazia. în acest cadru urmează 
să fie prezentate peste 200 de ra
poarte și comunicări științifice, 
aparținînd atît specialiștilor ro
mâni cît și ■ oaspeților străini.

La ședința de deschidere au luat

cuvîntul acad. prof. Grigore Bene- 
tato, președintele Comitetului de 
organizare a conferinței, prof. dr. 
Marin Voiculescu, adjunct al minis
trului sănătății și prevederilor so
ciale, prof. Ilie Diculescu, vicepre
ședinte ai Consiliului 
Cercetării Științifice, 
Păun, vicepreședinte 
Societăților de Științe

De asemenea, au rostit cuvîntări 
de salut prof. B. Uvnăs, președin
tele Uniunii internaționale de far
macologie, și alți oaspeți de peste 
hotare.

Lucrările conferinței vor dura 
trei zile.

Național al 
prof. Radu 

al Uniunii 
Medicale.

(Agerpres)

-ntaioc. . 
tio o

agenda handbalului
13 ȘI 18 OCTOMBRIE,INTRE

campioana masculină a țării, Steaua, 
îînd curs unei invitații primite din 

R. F. a Germaniei, va participa la un 
turneu la Essen, organizat cu prile
jul inaugurării sălii din această loca
litate.

CONDUCEREA CLUBULUI RA
PID a propus campioanei Norvegiei, 
Idrottslang Brandvall, datele de 6 
sau 7 noiembrie și 1 sau 2 decembrie 
pentru jocurile din prima etapă a „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
feminin.

„Cupa orașelor" La această competi
ție și-au anunțat participarea selec
ționatele orașelor Moscova, Belgrad și 
Budapesta, care în realitate sînt e- 
chipele naționale respective. în de
cembrie, un turneu peste hotare : la 
10 și 12 în R. D. Cermană (două 
jocuri cu reprezentativa acestei țări), 
în R.F. a Germaniei (15 decembrie) și 
Danemarca (17 decembrie).

PRIMUL EXAMEN SERIOS al lo
tului reprezentativ feminin va 
loc la 23—27 noiembrie la Cluj :

Foștii internaționali din echi- 
aur a țării noastre, maeștrii e- 
ai sportului Petre Ivănescu și 
Hnat au fost angajați ca an-

avea

DOI ANTRENORI ROMANI ÎN 
R.F.G.
pa de
meriți
Virgil
trenori în R. F. a Germaniei: primul 
la Essen, al doilea la Rheinhausen.

La ..europenele" din Finlanda

Baschetbalistii noștri1 •' 
au pierdut meciul cu Polonia

Turneul candidatelor 
înaintea ultimei runde

în campionatul european masculin 
<le baschet, echipa României a pier
dut cu 58—75 (30—35) meciul cu Po
lonia. Baschetbaliștii români — care, 
cu o seară înainte învinseseră echipa 
Iugoslaviei —, s-au comportat slab, 
au părut obosiți, nepjjțînd rezista rit
mului foarte rapid impus de jucătorii 
polonezi.

Alte rezultate : Cehoslovacia-Olan- 
da 78—68 ; Izrael-Franța 75-68 ; Un- 
garia-R. D. Germană 59—55 ; Spanla- 
Belgla 89—76.

BELGRAD 4 (Agerpres). — In tur
neul candidatelor ■ la titlul mondial de 
șah de la Subotifa s-au desfășurat toate 
partidele întrerupte. înaintea ultimei 
runde clasamentul este următorul : 
Kușnir — 12,5 puncte, Zatulovska — 12 
puncte, 
puncte, 
puncte, Nicolau — 9,5 puncte, Marco- 
vici, Aleksandria — 9 puncte, etc.
Margareta Perevoznic totalizează 6 
puncte și ocupă locul 13.

Stadler, Kozlovska — 11,5
Nedelcovici, Kislova — 10,5

În cîteva rînduri

0 NOUĂ TRAGERE
la Loto-Pronosport

Loto-Pronosport organizează 
la 7 octombrie 1967 o tragere 
cu o nouă formulă tehnică. Se 
acordă autoturisme Renault 
16, Skoda 1000 MB., Fiat 850 
și Trabant 601 in număr neli
mitat. Pe lingă autoturisme se 
mai atribuie premii in valoare 
de 75 000 lei in număr nelimi
tat (un autoturism la alegere 
dintre cele 4 tipuri acordate la 
categoriile I—IV cu dife
rența in numerar) și premii 
fixe in bani.

Se efectuează 21 extrageri cu 
85 de numere in total.

Cu 60 lei se poate participa 
la toate cel 21 extrageri,

Vineri, 6 octombrie. 1967, este 
ultima zi de vinzare a biletelor.,

LA LUXEMBURG, într-un meci 
contînd pentru „Cupa orașelor tîr- 
guri“ la fotbal, echipa Leeds United 
a învins cu 9—0 (2—0) formația Spora 
Luxemburg.

HALTEROFILUL FINLANDEZ 
LINDROOS (cat. grea) a realizat la 
totalul celor trei stiluri performan
ța de 500 kg (165—145—190). Un re
zultat valoros a obținut și compa
triotul său Kangasniemi, care, în li
mitele categoriei semigrea a ridicat 
un total de 480 kg (162.500—142,500— 
175).

PRIMUL MECI AL FINALEI „CU
PEI INTERCONTINENTALE", între 
formațiile Celtic Glasgow și Racing 
Club Buenos Aires este programat 
la 18 octombrie la Glasgow.

PRONOEXPRES
DIN 4 OCTOMBRIE 1967

28EXTRAGEREA I : 14 3 32 10
42 — 8 40. Fond de premii: 505 342 
lei, din care report categoria I : 
60 900 lei ; EXTRAGEREA a Il-a : 
32 35 23 29 31 40 — 42 36. Fond de 
premii: 318 217 lei, din care re
port categoria I : 12 043 lei. Trage
rea următoare va avea loc miercuri, 
11 octombrie 1967, la București.

Întrevederi și convorbiri 
ale ministrului industriei 

și pescuitului
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, 
a primit miercuri pe Philip Gunna- 
wardene, ministrul industriei și 
pescuitului din Ceylon. La întreve
dere, care s-a desfășurat într-un 
spirit de înțelegere reciprocă, au 
fost trecute în revistă posibilitățile 
și perspectivele dezvoltării comerțu
lui și cooperării tehnice între Ro
mânia și Ceylon. La primire a par
ticipat Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior. A fost prezent Benjamin 
Franklin Perera, ambasadorul Cey
lonului la București.

Ministrul industriei și pescuitului 
din Ceylon, Philip Gunnawardene, 
a avut o întrevedere în cursul zilei

din Ceylon
de miercuri cu ministrul petrolului, 
Alexandru Boabă, cu care a discutat 
probleme în legătură cu posibilită
țile de colaborare româno-ceylone- 
ză în domeniul petrolului. Oaspete
le a avut, de asemenea, o convorbire 
cu ministrul economiei forestiere, 
Mihai Suder. Au fost abordate pro
bleme privind colaborarea în cons
trucția de drumuri forestiere, ex
ploatarea și industrializarea lemnu
lui în Ceylon.

★
După amiază, ministrul ceylonez 

și persoanele câre-1 însoțesc au fă
cut o vizită la Combinatul pentru 
industrializarea lemnului de la Pi
pera, după care au plecat spre 
Brașov. (Agerpres)

Cronic a zilei

IMPRESII DIN CĂLĂ TORIA
PRIN BALCANI

Publicația daneză „Kaisteligt Dagblad" înserează, sub titlul de mai 
sus, un articol al premierului Danemarcei, Krag, despre vizita pe care 
a întreprins-o în luna august a.c. în România și Bulgaria. Reproducem 
articolul, cu mici prescurtări.

ÎNTOARCEREA DIN POLONIA 
A MINISTRULUI 

INDUSTRIEI CHIMICE
Miercuri seara s-a înapoiat în 

Capitală ministrul industriei chi
mice, Constantin Scarlat, care, îm
preună cu un grup de specialiști, a 
făcut o vizită în Polonia, la invita
ția ministrului industriei chimice 
din această țară La sosire, în Gara 
de Nord, erau prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Chimice, precum și ambasadorul 
Poloniei la București, Wieslaw So- 
bierajski.

CERAMISTI ROMÂNI 
PREMIATI LA EXPOZIȚIA 

INTERNAȚIONALĂ 
DE LA ISTANBUL

La Expoziția internațională de 
ceramică contemporană, care a a- 
vut loc recent la Istanbul, au fost 
premiați cu diplome de onoare ce- 
ramiștii români Patriciu Mateescu 
și Margareta Sterian. Totodată, din 
partea Academiei internaționale de 
ceramică, artistul român Patriciu 
Mateescu a primit și premiul spe
cial „Henry Raynaud".

SEARA CULTURALĂ 
MEXICANĂ

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat miercuri o seară culturală me
xicană. Cu acest prilej, prof. dr. 
Eusebio Davalos Hurtado, director 
general al Institutului național de 
antropologie și istorie din Mexic, 
a conferențiat despre „Aurul și 
pietrele prețioase ale Mexicului 
prehispanic". Conferința a fost i- 
lustrată cu diapozitive. în conti-

nuare a fost prezentat un film do
cumentar despre arta mexicană 
precolumbiană. Au participat mem
bri ai conducerii Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori 
Ministerul Afacerilor Externe, 
prezentanți ai unor instituții 
artă și cultură, ziariști.

ZILELE FILMULUI 
DIN R. D. GERMANA

în 
re
de

treiîn. această săptămînă vor rula 
dintre recentele producții ale cineaș
tilor din R.D. Germană. Spectacolele 
vor avea loc la cinematograful „Re
publica" din Capitală. între 5 și 9 oc
tombrie în cadrul „Zilelor filmului 
din R.D. Germană" organizate cu 
prilejul celei de-a 18-a aniversări a 
întemeierii R.D. Germane. Primul va 
fi prezentat filmul „Atît timp cît voi 
trăi" — consacrat personalității lui 
Karl Liebknecht, militant de frunte 
al mișcării muncitorești din Germa
nia de la începutul secolului nostru. 
Vor fi prezentate apoi o producție 
inspirată din povestea de dragoste 
a doi tineri. — intitulată „Pe cer 
trece carul mare" si comedia „Lor
dul din Alexanderplatz".

ÎN MEMORIA LUI 
BAUDELAIRE

In cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii și de UNESCO, 
miercuri seara a avut loc, sub egida 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Uniunii 
Scriitorilor și Comisiei naționale 
pentru UNESCO, o manifestare 
închinată comemorării a 100 de 
ani de la moartea lui Charles 
Baudelaire. Criticul literar, prof, 
univ. Șerban Cioculescu, membru 
corespondent al Academiei, a evo
cat personalitatea poetului. Poetul 
Geo Dumitrescu a vorbit despre 
rezonanța .lui . Baudelair^. în . Ro
mânia. Au urmat un recital de 
poezie baudelai-reană și un film 
artistic. (Agerpres)

vremea

Celtic Glasgow 
eliminată
din primul tur

Una din marile surprize din istoria 
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal s-a produs aseară la Kiev. Nepu- 
tînd obține decît un rezultat egal 
(1—1) în returul partidei cu Dinamo 
Kiev, Celtic Glasgow, deținătoarea 
trofeului, a fost eliminată încă din pri
mul tur al noii ediții a C.C.E.. După 
cum se știe, cu două săptămîni în ur
mă, jucînd la Glasgow, campioana U- 
niunii Sovietice a cîștigat cu 2-*-l.

Meciul retur, disputat aseară la Ki
ev, a suscitat un interes extraordinar ; 
nu numai tribunele arhipline (peste 
92 000 de spectatori) ne-au demon
strat aceasta, ci și faptul că, prin Inter 
și Eurovizion partida a putut fi urmă
rită de zeci de milioane de telespec
tatori din întreaga Europă.

Primul schimb de mingi a arătat 
cum nu se poate mai bine intențiile 
tactice ale celor două formații : scoți
enii, într-o permanentă ofensivă, so
vieticii — un joc de combinații în de
fensivă, fără a neglija contraatacurile. 
Momente periculoase au existat la 
ambele porți. Spre sfîrșitul primei re
prize, scoțienii au aplicat presingul 
continuu pe tot terenul. La pauză, to
tuși, scorul a rămas alb.

La numai cîteva minute după reîn
ceperea meciului, Celtic rămîne în 
zece oameni, ca urmare a 
fundașului Murdoch, pentru 
într-adevăr nesportiv, dar — 
rerea noastră — insuficient 
ca să determine eliminarea.
nu par totuși prea afectați de descom- 
pletarea formației și continuă atacurile 
cu mai mare hotărîre. Nu trec decît 
două minute și scorul este deschis. 
Autorul golului — scoțianul Lennox, 
care, la o lovitură liberă indirectă dic
tată în careul echipei din Kiev, reia 
mingea în plasă. Abia repusă de la 
centru, și mingea este gata-gata să se 
odihnească din nou în plasă, dar în 
plasa scoțienilor. De la trei metri, sin
gur, Bîșeveț trage peste bară. Fazele 
devin pasionante. în minutul 67 Celtic 
are ocazia că majoreze scorul. Dinamo 
este foarte aproape de a egala în mi
nutele 80 și 85. Lupta devine îndîrji- 
tă. Cu toate eforturile celor 19 jucă
tori de cîmp, tabela de marcaj rămîne 
neschimbată pînă... în secunda 50 a ul
timului minut de joc. Bîșeveț încearcă 
o ultimă șansă ; din mijlocul terenu
lui pornește la atac prin driblinguri 
în viteză, surprinzîndu-i pe apărătorii 
scoțieni. El pătrunde pînă în centrul 
careului de 16 m, de unde, cu un șut 
puternic și plasat aduce cgalarea (1—1) 
și, deci, calificarea echipei Dinamo 
Kiev.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 octombrie. In țară : 
vreme în general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între 4 și 12 grade, 
local mai coborîte în nordul 
țării, iar maximele între 14 și 22 
de grade. în București: vreme 
ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară.

La înoeputul articolului, primul 
ministru danez arată că în cele cîteva 
zile de ședere în România și Bulgaria 
a putut constata un lucru : „a avut 
loc, printr-o muncă foarte grea și 
plină de sacrificii, depusă vreme de 
20 de ani, adică de la încetarea războ
iului, un foarte mare progres economic. 
Se făuresc industrii modeme, agricul
tura se raționalizează, în orașe cocioa
bele mizerabile dispar, în folosul unor 
cartiere de loouit mari și luminoase. 
Comunitatea începe să-și făurească 
o industrie a bunurilor de consuni, 
populația nu numai că poate să mă- 
nînoe pe săturate, dar poate să-și 
procure și acele mărfuri care îți dau 
posibilitatea să-ți aranjezi o casă fru
moasă, să fii bine îmbrăcat și să ai 
o variație în existență".

„Rezultatul cel mai însemnat al 
acestui proces evolutiv este acela că 
cetățeanul de rînd a ajuns dintr-un 
rob al muncii, care trăia de azi pe 
mîine, la un stadiu în care posedă 
ceva. Pentru generațiile oare își amin
tesc de condițiile primitive de viață 
de dinainte de război, condiții care 
pentru cei mai mulți nu reprezentau 
o viață omenească demnă de trăit, 
pentru cei care au cunoscut distru
gerile războiului, evoluția aceasta a 
adus cu sine faptul că conștiința lor 
politică se concentrează asupra unui 
singur gînd fundamental : pacea. 
Cuvîntul pace ne-a întîmpinat ca un 
strigăt acolo unde se afla lume adu
nată, ca o lozincă pe zidurile caselor, 
f>e steaguri și afișe, de-a lungul șosele- 
or, ca un fundament limpede în con

versațiile noastre cu conducătorii 
politici... Primul ministru al României 
ne-a zugrăvit temerile sale în privința 
rezultatelor la care poate să ducă o 
extindere a războiului vietnamez".

In continuare, primul ministru scrie 
că „România activează pentru emanci
parea națiunilor europene mai mici. 
...Ea caută să realizeze o politică 
externă cît mai independentă, să ducă 
o politică- națională română, care caută 
contacte bilaterale și colaborare între 
țările europene, independent de sis
temele de guvernare fundamental de
osebite". După ce se referă la politica 
externă a Bulgariei, premierul scrie că 
ambele țări, adică România și Bulga
ria, au manifestat „o mulțumire in
contestabilă și bucurie față de această 
vizită. S-a făcut în ambele țări tot 
ce s-a putut — se arată în articol — 
pentru ca prin întâlniri oficiale și lungi 
convorbiri neoficiale cu personalități 
de răspundere, conducători ai muncii 
și specialiști să se obțină contacte 
personale cu un schimb de păreri des
chis și liber.

Ambele țări au fost de părere că, 
chiar dacă este lungă calea pînă să 
Se găsească' o soluție marilor probleme, 
ca securitatea europeană, problema 
germană, dezarmarea generală și folo
sirea înțeleaptă a potențialului econo
mic astfel eliberat, s-ar putea tocmai 
ca între țările nordice și țările mai 
mici din răsărit să se adîncească con
tacte și să se încheie înțelegeri, spre 
folosul comun. Acestea ar putea tot
odată să deschidă o oale pentru crea
rea acelui oadru și a acelei atmosfere 
care ar putea face posibilă rezolvarea 
marilor probleme dificile. De aceea 
nu ne-am mărginit să discutăm doar 
chestiunile pur bilaterale, atît politice 
cît și economice, ci am căutat tot
odată să pătrundem fondul punctelor 
noastre de vedere reciproce asupra 
problemelor politice internaționale, 
spre a găsi acele domenii în care 
punctele noastre de vedere se apropie 
atît de mult încît ar exista o posibili
tate practică pentru o anumită con
sfătuire și, eventual, chiar o acțiune

de JENS OTTO KRAG,
prim-ministru al Danemarcei

comună în cadrul organismelor inter
naționale.

în privința comerțului dintre Da- 
menaroa și cele două țări, se remarcă 
că atît România cît și Bulgaria mani
festă un interes considerabil de a cum
păra din Danemarca, în primul rînd 
mărfuri industriale pentru dezvoltarea 
noilor industrii. Pînă în prezent nu a 
existat un interes prea mare în Dane
marca față de mărfurile române și

răsfoind
presa 
străină

bulgare, și aceasta pentru că între
prinderile daneze de import nu au 
descoperit sau examinat încă posibili
tățile existente" —■ scrie premierul 
Krag. După ce relevă acordurile în
cheiate de Danemarca cu România și 
Bulgaria privind colaborarea tehnică 
și economică, autorul scrie : „Guver
nul danez e hotărât să acorde tot spri
jinul posibil industriei și comerțului 
danez, pentru ca acordurile să fie tra
duse în practică. E important ca in
dustriașii și comercianții danezi parti
culari să cunoască posibilitățile care 
există. Sînt deja anumite proiecte con
crete în curs de elaborare. S-ar putea, 
de pildă, indica posibilitatea ca indus
tria daneză să contribuie la înființarea 
în cele două țări a unor întreprinderi 
care să producă anumite semifabricate, 
oare ar putea fi folosite în chip avan
tajos în cadrul industriei daneze. S-au 
încheiat și acorduri de transport inter
național rutier. Cu România am în
cheiat un acord cultural, și un acord 
corespunzător cu Bulgaria este în pre
gătire". După ce arată necesitatea 
schimbului de studenți, oameni de ști
ință, a unor aranjamente artistico-cul- 
turale în general, primul ministru sub
liniază : „Aceste aranjamente sînt de 
dorit, și ele creează sfere mai largi

de contact, ceea ce reprezintă o pre
misă politică a colaborării și înțele
gerii între sistemele sociale diferite". 
Arătînd că între Danemarca și Bul
garia s-a încheiat un acord pentru 
desființarea reciprocă a vizelor, pre
mierul relevă că, în afara importanței 
pe care aceste acorduri de aoest gen 
o au pentru turiștii și oamenii de afa
ceri, „ele au și o importanță politică 
mai largă, oa semn al interesului reci
proc în dezvoltarea raporturilor din
tre state. Acordul cu Bulgaria e pri
mul de felul acesta între o țară a 
NATO și o țară membră a Tratatului 
de la Varșovia.

In cursul discutării foarte amănun
țite și sincere a situației internațio
nale s-a vădit, firește, că există multe 
probleme asupra cărora Danemarca 
are alte păreri decît Bulgaria și Ro
mânia. în multe cazuri însă s-a văzut 
că în special Danemarca și România 
se apropie mult în punctele lor de 
vedere de principiu asupra probleme
lor internaționale. Așa, de pildă, în 
problema Orientului Apropiat s-a con
statat o unitate de vederi nu numai 
în sensul că cuceririle teritoriale prin 
forța armelor nu sînt permise, dar și 
asupra faptului că problema retragerii 
de către Izrael a armatelor aflate pe 
teritoriile cucerite trebuie privită în 
legătură cu problema recunoașterii Iz- 
raelului ca stat suveran și că prin 
tratative trebuie să se ajungă la o so
luție globală a tuturor problemelor, 
inclusiv acelea ale refugiaților, acce
sul Izraelului la căile maritime etc. 
S-a constatat, de asemenea, o deplină 
unitate asupra părerii că problema 
vietnameză nu poate fi rezolvată prin- 
tr-o soluție militară".

In încheierea articolului se ar ată: 
„In linii generale, s-a constatat între 
Danemarca, România și Rulgaria un 
acord asupra faptului că trebuie men-' 
ținute la sesiunea Adunării Generale 
contactele bilaterale și realizate întîl- 
niri neoficiale la New York în cadrul 
grupului celor 9 țări, înființat din ini
țiativa României, cu sprijin bulgar și 
danez, care cuprinde atît țări neutre 
din Europa, cît șl țări din NATO și 
Tratatul de la Varșovia.

Ne-am întors din România și Bul
garia, unde am fost primiți din toată 
inima cu impresia că, deși aceste țări 
au un sistem de guvernare deosebit, 
totuși conducătorii și populația aces
tor țări au hotărîrea fermă să con
struiască societatea lor și să îmbună
tățească nivelul lor de trai, menținînd 
relații de pace cu țările vest-europene. 
Numai pe calea aceasta se poate a- 
junge la o soluționare a marilor pro
bleme internaționale, în timp ce o re
venire la războiul rece și la izolare 
n-ar putea avea decît consecințe ca
tastrofale pentru toți".

HOTĂRÎREA PLENAREI A IX-A

A C.C. AL P. M. U. P

eliminării 
un gest 
după pă- 
de grav 
Scoțienii

I. D.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La 
Varșovia a fost dată publicității 
hotărîrea Plenarei a IX-a a C.C. al 
P.M.U.P. care a avut loc la Varșo
via la 28 și 29 septembrie. Hotărî- 
rea subliniază că sarcinile princi
pale ale agriculturii poloneze în 
perioada imediat următoare con
stau în asigurarea sporirii continue 
a producției de cereale și de furaje, 
a șeptelului, întăririi gospodăriilor 
agricole de stat, sporirii rentabili
tății lor și perfecționării cadrelor 
de conducere și. a tuturor lucră
torilor.

Pentru a se crea condițiile ne-

cesare îmbunătățirii muncii în a- 
gricultură, hotărîrea obligă între
prinderile industriale să asigure li
vrarea la timp a tractoarelor și al
tor mașini agricole. Un capitol spe
cial al hotărîrii prevede principiile 
generale ale asigurării cu pensii a 
acelor țărani care, pierzînd capaci
tatea de muncă din motive de bă- 
trînețe sau invaliditate, își predau 
pămîntul sau întreaga gospodărie 
statului.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
sarcinile organelor de partid și de 
stat în vederea îmbunătățirii acti
vității în domeniul agricol.

Codificarea normelor 
de conduită internațională

(Urmare din pag. I)

nale : 7) principiul neamestecului în 
treburile altuia.

Cinci ani s-ar părea că este un 
răstimp suficient pentru elaborarea 
textului unor principii care, în esen
ță, sînt unanim recunoscute, fiind 
consacrate — expres sau implicit — 
prin textele Cartei Națiunilor Unite. 
Totuși, nici la această sesiune nu a 
fost cu putință să se elaboreze textul 
integral al Declarației. Dacă în anul 
1964, cu prilejul primei sesiuni a Co
mitetului, s-a ajuns să se formuleze 
cuprinsul principiilor egalității su
verane și al rezolvării pe cale paș
nică a diferendelor internaționale, 
la cea de-a doua sesiune nu s-a mai 
făcut nici un progres concret, iar 
la ultima sesiune s-a căzut de acord 
doai asupra textului a încă două 
principii — cooperarea internațio
nală a statelor și îndeplinirea cu 
bună credință a obligațiilor inter
naționale. Nu există încă nici un 
text adoptat de Comitet cu privire 
la principiile neagresiunii, 
tervenției, al egalității în 
și dreptului popoarelor 
hotărî singure soarta.

Explicația acestei situații 
să rezide — aceasta este evident — 
în greutățile tehnice, juridice ale 
problemelor. Desigur, asemenea difi
cultăți există : problemele de rezol
vat sînt numeroase, grele, însemna
te. complexe Dar explicația neîn- 
deplinirii de către Comitet a man
datului încredințat de atîția ani 
de către Adunarea Generală — este de 
ordin politic. Sînt cercuri Influen
te în Comitet și în Organizația 
Națiunilor Unite care nu doresc ca 
relațiile internaționale să fie înte
meiate pe principii echitabile, pe co
mandamentele eticii internaționale, 
pe rațiune, pe interesele comune ale 
popoarelor, cercuri care caută în fel 
și chip să se opună mersului ire
zistibil și ireversibil înainte al is
toriei. Este vorba de forțele retrogra
de care se opun la statornicirea con
ținutului principiilor neagresiunii.

al nein- 
drepturi 
de a-și

nu poate

neintervenției și dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta.

în adevăr, aceste forțe nu do
resc ca în formularea principiilor de 
bază ale dreptului internațional con
temporan să fie introduse astfel de 
elemente noi, progresiste, pe care 
realitățile vieții internaționale le-au 
pus în lumină în cursul ultimelor 
două decenii, cum sînt : legitimitatea 
luptei de eliberare a popoarelor a- 
suprite din colonii ; caracterul cri
minal al colonialismului în toate ma
nifestările și formele sale, inclu
siv neocolonialismul ; interzice
rea tuturor acțiunilor menite să îm
piedice lupta popoarelor coloniale 
pentru eliberarea lor națională ; 
dreptul fiecărui stat de a-și afirma 
personalitatea, de a-și alege și dez
volta liber propriul sistem economic, 
politic și social; dreptul de a dispu
ne liber de bogățiile naționale și de 
resursele sale naturale ; dreptul sta
telor de a exclude de pe teritoriul 
lor bazele militare străine ; dreptul 
tuturor statelor, fără nici o excepție 
sau deosebire, de a participa la re
zolvarea problemelor internaționale 
care privesc interesele lor. Cercurile 
reacționare văd în adoptarea acestor 
principii, în recunoașterea necesi
tății așezării lor la temelia relații
lor dintre state niște bariere în 
calea promovării politicii lor de ex
pansiune, de nesocotire a drepturilor 
fundamentale ale popoarelor.

Atît recenta întrunire de la Geneva 
cît și lucrările anterioare ale Comi
tetului au vădit înfruntarea a două 
concepții de abordare a principiilor 
dreptului internațional. -Alături de 
concepția progresistă, după care re
lațiile dintre state trebuie așezate pe 
principii democratice, echitabile, se 
manifestă și o viziune generată de 
tendința cercurilor retrograde de a 
menține practica anacronică a impu
nerii voinței celui mai puternic. Re
prezentanții acestei tendințe, ocolind 
cerințele stringente ale actualității, 
încearcă să împiedice consacrarea 
într-un document internațional a ne
cesității înlocuirii practicilor din tre
cut, și care sînt respinse de popoare,

cu un tip de relații bazate pe depli
nă egalitate în drepturi a statelor. 
De pildă, din cauza opoziției nu s-a 
putut preciza — în legătură cu obli
gația statelor de a-și aduce la înde
plinire obligațiile asumate prin trata
te — ideea că nu sînt obligatorii trata
tele inegale, adică tratatele încheiate 
sub imperiul forței, impunînd uneia 
din părți numai obligații sau dezavan
taje și avantajînd în mod unilateral 
numai cealaltă parte ’). Este adevărat 
însă că pentru a nu se rupe nego
cierile și a nu se termina astfel fără 
rezultat această sesiune a Comitetu
lui special, delegațiile respective au 
acceptat, pînă la urmă, un text de 
compromis alcătuit cu concursul activ 
al delegației române — din care re
zultă că statele sînt obligate să exe
cute cu bună credință obligațiile a- 
sumate prin tratate valabil încheiate 
potrivit principiilor generale ale 
dreptului internațional.

Deosebit de caracteristic cu pri
vire la cele două tendințe ce se în
fruntă și în problema codificării 
principiilor menite să cîrmuiască re
lațiile internaționale contemporane 
a fost și incidentul din ultima noap
te a sesiunii. Mai multe delegații 
— printre care delegațiile tuturor 
celor cinci state latino-americane re
prezentate în Comitet s) — au propus 
ca în formularea — într-o viitoare 
sesiune a Comitetului — a princi
piului neintervențiunii, să se 
sească textul unei rezoluții a

folo- 
Adu-

acor-1) Tipul tratatului inegal este 
dul neocolonialist impus de o me
tropolă fostei sale 
putea menține sau 
ploatare colonială.

2) Din Comitetul
31 de state : Algeria, Anglia, Argen
tina, Australia. Birmania, Cana
da, Camerun, Cehoslovacia, Chile, 
Dahomey, Franța, Ghana, Guate
mala, India, Italia, Jugoslavia, Ja
ponia, Kenya, Liban, Madagascar, 
Mexic, Nigeria, Olanda, Polonia, 
R.A.U., România, Siria, S.U.A., Sue
dia, U.R.S.S. și Venezuela.

colonii spre a o 
readuce sub ex-

special fac parte

nării Generale a O.N.U., adoptată în 
1965 în unanimitate, și care condamnă, 
categoric orice amestec străin în tre
burile interne ale unui stat inde
pendent. Agenții „politicii de 
forță" s-au opus acestei propuneri, 
iar reprezentații latino-americani, 
care erau deosebit de inte
resați în adoptarea unui text de 
natură să pună statele lor din punct 
de vedere juridic la adăpostul prac
ticilor intervenționiste (era clar, 
deși delegații respectivi nu numeau 
Statele Unite ale Americii, că ei 
aveau în vedere tocmai practicile a- 
cestui stat), au declarat că în aceste 
condiții se vor opune admiterii în 
unanimitate, „prin consens", a ra
portului Comitetului special către 
Adunarea Generală a O.N.U. După 
opt ore de pertractări s-a găsit 
ieșirea procedurală din impas : Co
mitetul a declarat, nu că adoptă ra
portul, ci că ia notă de el și îl 
transmite Adunării Generale 
a O.N.U.

în fond, această sesiune a marcat 
un pas înainte pe calea elaborării 
Declarației, întrucît s-a reușit să se 
ajungă la o înțelegere cu privire la 
formularea a două principii noi ; 
cooperarea internațională și înde
plinirea cu bună credință de către 
state a obligațiilor lor. Totodată s-a 
văzut că va mai fi nevoie de multe 
eforturi pentru a se ajunge la sta
tornicirea unei Declarații a Națiuni
lor Unite în care să-și găsească for
mularea corespunzătoare principiile 
fundamentale ale legalității interna
ționale contemporane.

Este știut că tara noastră militează 
cu consecventă pentru elaborarea 
unei etici internaționale, pentru eli
minarea, în relațiile dintre state a 
practicilor discriminatorii, de inega
litate. România își clădește relațiile 
ei cu celelalte țări pe baza trainică 
a principiilor respectării independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc. Aceste principii se bucură de 
adeziunea a tot mai multe țări con
vinse că respectarea lor constituie 
garanția sigură a păcii și securității 
internaționale.

Devine pe zi ce trece mai evident 
că viața însăși cere introducerea în 
raporturile dintre toate țările a unul 
nou cod de conduită care să porneas
că de la preeminenta dreptului asupra 
forței, de la ideea fundamentală că, 
în zilele noastre, promovarea unei 
ordine internaționale întemeiate pe 
justiție, pe principii echitabile, ac
ceptabile pentru toate țările, mari 
sau mici, răspunde imperativelor 
realității internaționale contempo
rane.



Fotografia înfățișează ostași ai unui detașament de autoapărare din pro
vincia Thanh Hoa (R .D. Vietnam), transportînd rămășițele unui avion ame

rican doborît

RIPOSTĂ HOTĂRÎTĂ
AGRESORILOR

CORESPONDENȚA DIN HANOI DE LA ADRIAN IONESCV

Primele zile ale acestei săptâ- 
mîni au fost marcate de mai mult 
de 500 de misiuni agresive ale a- 
viației americane. Majoritatea a- 
tacurilor s-au concentrat asupra 
părții de sud a R. D. Vietnam, fiind 
vizate în special podurile, printre 
care unul situat la 20 mile de 
Thanh Hoa, prezentînd o mare im
portanță pentru transportul fero
viar. în zona Vinh Linh au conti
nuat raidurile supersonicelor și 
bombardierelor de tip „B-52“. Un 
alt obiectiv principal al acțiunilor 
aviației S.U.A. l-a constituit ora- 
șul-port Haifong. Ultimele bombar
damente au relevat și mai preg
nant noua tactică pusă în aplicare 
zilnic în ultima perioadă de esca
drilele americane : lovirea tuturor 
podurilor, precum și a căilor ru
tiere și feroviare de intrare în oraș, 
blocîndu-se astfel distribuirea măr
furilor ce se descarcă în port în 
cantități de circa 150 000 tone pe 
lună. Aceeași tactică este aplicată 
și împotriva portului Kamfa din 
imediata apropiere, unde duminica 
au fost atinse două poduri de ac
ces, urmărindu-se astfel. transfor
marea celor două localități în imen
se antrepozite, ceea ce ar facilita 
distrugerea masivă a materialelor 
importate pe calea mării de R. D. 
Vietnam.

Acest plan primește însă o ri
postă hotărîtă, misiunile aviației a- 
gresoare fiind împiedicate de apă-

rarea antiaeriană nord-vietnameză. 
Un exemplu în acest sens îl oferă 
atacul masiv de marți asupra Hai- 
fongului, unde din 30 de avioane 
au fost doborîte pe loc patru, nu
meroase altele fiind avariate. Deși 
atinse în repetate rînduri, podurile 
orașului de peste brațele Fluviului 
Roșu, în special cel turnant, care 
permite trecerea navelor, sînt repa
rate în timpuri record, astfel încît 
comunicatele militare americane 
anunță noi raiduri împotriva unor 
obiective prezentate anterior ca 
fiind sigur scoase din funcțiune. 
Se remarcă pentru această săptă- 
mînă și reluarea în ritm intens a 
bombardamentelor asupra regiunii 
Hanoi, împiedicate mai înainte de 
timpul nefavorabil.

Un puternic atac a avut loc zi
lele trecute și împotriva orașului 
Bac Giang cu 30 000 de locuitori, si
tuat la 35 km nord-est de Hanoi. 50 
de avioane decolate de pe aeropor
turile tailandeze au venit în mai 
multe valuri, lansînd în plin centru 
al orașului bombe de mare calibru 
și containere întregi cu grenade cu 
bile. Această nouă acțiune barbară 
face parte din seria de atacuri con
centrate asupra localităților, nodu
rilor feroviare și aerodromurilor 
din jurul capitalei. Și pentru a- 
ceastă misiune piraterească aviația 
americană a plătit cu pierderi gre
le. Numărul aparatelor doborîte s-a 
ridicat pînă miercuri la peste 2 360.

OPINIA PUBLICĂ CERE

încetarea bombardamentelor
asupra R. 0. Vietnam
SCARBOROUGH 4 (Agerpres). — 

în ciuda opoziției Comitetului națio
nal executiv al partidului și a unei 
vaste activități de culise a membrilor 
guvernului, Congresul anual al Parti
dului laburist a adoptat, cu 2 752 000 
de voturi contra 2 630 000, o rezoluție 
cerînd disocierea completă a Marii 
Britanii de politica americană în Viet
nam și sprijinirea eforturilor pentru a 
determina guvernul american să înce
teze imediat, în mod permanent și ne
condiționat, bombardamentele asupra 
Vietnamului de nord. Rezoluția subli
niază că orice reglementare a proble
mei vietnameze trebuie să se întemeie
ze pe acordurile de la Geneva, care 
prevăd retragerea tuturor trupelor 
străine și reunificarea Vietnamului 
sub conducerea unui guvern ales de 
poporul vietnamez.

*
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Săptămînalul „Time" consacră în 
ultimul său număr un amplu mate
rial cererilor tot mai insistente ale 
opiniei publice americane și ale 
unor oameni politici din S.U.A. de 
a se găsi grabnic o soluție crizei 
vietnameze. Subliniind că se mani
festă „îndoieli crescînde cu privire 
la războiul din Vietnam", revista a- 
rată că în numeroase state din 
S.U.A. se conturează grupări care 
au ca scop să blocheze candidatura 
actualului președinte la alegerile 
prezidențiale de anul viitor. După 
cum scrie „Time", mișcarea este 
cea mai puternică în statul Califor
nia. Potrivit unui sondaj de opinie 
publică, alegătorii 
„doresc să se pună 
lui din Vietnam și 
credere în politica 
Johnson". Din cei care au răspuns 
la întrebările puse în cadrul aces
tui sondaj, 59 la sută s-au opus 
categoric continuării actualei poli
tici din Vietnam, iar 58 la sută din 
aceștia au cerut ca S.U.A. să accep
te fără întîrziere tratative fără con
diții.

împotriva continuării agresiunii a- 
mericane asupra Republicii Demo
crate Vietnam. Statele Unite, au a- 
rătat vorbitorii, duc acest război 
nu numai împotriva Vietnamului 
de nord ci și împotriva forțelor 
democratice reprezentate de mișca
rea studențească și de alte grupări 
politice și religioase din Vietnamul 
de sud.

din California 
capăt războiu- 
nu mai au în- 
Administrației

★
ROMA 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Participanții la conferința 
ce se desfășoară la Roma a lideri
lor mișcării socialiste de tineret a- 
filiate 
și-au

Internaționalei socialiste 
exprimat protestul hoiăril

Săptămînă a prieteniei 
franco - române
PARIS 4. Corespon

dentul Agerpres, Al. 
Gheorghiu, transmite: 
In orașul Drancy a fost 
inaugurată, marți sea
ra, sub auspiciile mu
nicipalității locale și 
ale ambasadei Repu
blicii Socialiste Româ
nia din Paris, o Săptă
mînă a prieteniei fran
co-române. Cu acest 
prilej a fost deschisă 
Expoziția „Imagini din 
România'', care pre-

zintă fotografii din di
verse domenii de activi
tate ale țării noastre, 
costume naționale, co
lecții de ceramică și alte 
obiecte de artă popu
lară. La deschidere au 
luat parte reprezentanți 
ai municipalității loca
le și ai ambasadei ro
mâne din Paris, membri 
ai Asociației de prie
tenie Franța-România, 
precum și un numeros 
public.

In cadrul Săptămâ
nii prieteniei franco-ro- 
mâne, Valentin Lipatti, 
delegatul permanent al 
României la UNESCO, 
a conferențiat marți, la 
primăria din Drancy, 
despre istoria și cul
tura României. Apoi a 
fost prezentată o gală 
de filme românești.

Manifestările din ca
drul Săptămînii prie
teniei franco-române 
continuă.

Comunicatul comun
sovieto-pakistanez

MOSCOVA 4 (Agerpres). — în 
comunicatul comun, dat publicită
ții la .Moscova, în legătură ou vi
zita președintelui Pakistanului, 
Ayub Khan, în U.R.S.S., este ex
primată satisfacția față de dezvol
tarea legăturilor de prietenie din
tre cele două țări. Părțile au căzut 
de aco-rd, arată documentul, să 
elaboreze un plan de dezvoltare 
substanțială a colaborării econo
mice și a comerțului dintre ele în 
perioada pînă în anul 1975. Ele vor 
continua, de asemenea, să-și ex
tindă colaborarea în domeniul po
litic, cultural și în alte domenii.

Guvernele celor două țări au 
subliniat importanța colaborării

tuturor statelor iubitoare de pace 
pentru realizarea unei păci trai
nice și destinderea încordării in
ternaționale. Ele au reafirmat ne
cesitatea rezolvării tuturor litigiilor 
dintre state pe cale pașnică. Păr
țile au declarat că este necesară 
încetarea imediată a războiului 
din Vietnam pe baza recunoașterii 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta fără a- 
mestec străin. Ele și-au exprimat 
năzuința de a contribui activ la 
consolidarea O.N.U.

Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgornîi au accep
tat invitația de a vizita Pakistanul 
la o dată ce va fi stabilită ulterior.

Dezbaterile generale

DUPĂ DEMISIA

LUI ALHERTZ

Gerhardt Danelius pentru o 
politică rațională în Berli
nul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 4 (A- 
gerpres). — Cu prilejul unei adu
nări care a avut loc în Berlinul oc
cidental, președintele Partidului 
Socialist Unit German din Berlinul 
occidental, Gerhard Danelius, s-a 
referit la actuala criză politică din 
acest oraș, în urma demisiei prima
rului Alhertz. El a prezentat pro
punerile Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental privind pro
movarea de către Senat a unei po
litici raționale, care să se bucure 
de încrederea vest-berlinezilor. A- 
ceasta, a subliniat el, trebuie să fie 
o politică de pace, care să respec
te dreptul populației și a organelor 
sale alese de a hotărî singure în 
problemele vitale.

în continuare, președintele P.S.U. 
a arătat că Berlinul occidental tre
buie să respecte principiile coexis
tenței pașnice, să recunoască exis
tența celor două state germane și 
să înceapă tratative cu guvernul 
R.D.G. Danelius a cerut elaborarea 
unei politiei economice care să țină 
seama în mod exclusiv de interese
le populației Berlinului occidental.

Vizita ministrului
comerțului exterior

GENOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Ministrul comerțului exterior al Ro
mâniei, Gheorghe Cioară, și-a con
tinuat miercuri vizita ia Torino și 
Genova. La Uzinele Fiat de la Mi- 
rafiori (Torino), oaspetele român a 
fost condus în mai multe secții ale 
întreprinderii, precum și la centrul 
experimental de tractoare Fiat. Au 
avut loc apoi convorbiri cu membri 
ai conducerii uzinelor, referitoare 
la relațiile actuale intre Fiat și 
firmele românești și la posibilități
le de lărgire a acestora. Conduce
rea Uzinelor Fiat a oferit un prînz 
în cinstea ministrului comerțului 
exterior al României.

în după-amiaza aceleiași zile, 
Gheorghe Cioară, a vizitat „Societa 
Italiana Impiantih de la Geno
va, aparținînd grupului cu capital 
de stat I.R.I., specializată în proiec
tarea și construirea instalațiilor 
complete în domeniul siderurgiei, 
industriei chimice și cuptoarelor in
dustriale. în cadrul convorbirilor 
s-a pus accentul pe posibilitățile 
dezvoltării relațiilor economice ale 
societății cu firmele românește

BELGRAD 4. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La încheierea vizitei în Iugoslavia, 
delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de Constantin Mîndreanu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea al P.C.R., a avut con
vorbiri la Comitetul Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via cu Danilo Kekici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I. La convorbiri a participat 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Belgrad. După convor
biri, Danilo Kekici a oferit un 
prînz în cinstea delegației. în a- 
ceeași zi, delegația de activiști ai 
P.C.R. a părăsit Belgradul, plecînd 
spre patrie.

Președintele Columbiei 
se pronunță pentru 
relații cu țările 
socialiste

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat revistei ar
gent, nene „Extra", președintele Co
lumbiei, Carlos Lleras Restrepo, s-a 
pronunțat în favoarea stabilirii de 
relații între Columbia și țările so
cialiste. „în calitatea mea de con
ducător al treburilor externe 
țării, a declarat Restrepo, sînt gata 
să stabilesc sau să întăresc rela
țiile cu țările socialiste, atît pe plan 
comercial și consular, cît și pe plan 
diplomatic. Sînt, de asemenea, gata 
să încurajez schimburile culturale 
și științifice între aceste țări și Co
lumbia".

• •

ale

NEW YORK 4. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : în continuarea dezbate
rilor politice generale, în cursul șe
dinței de marți după-amiază a Adu
nării Generale au luat cuvîntul re
prezentanții Finlandei, R. P. Po
lone și Turciei.

„Faptul că pentru prima oară în 
istoria Națiunilor Unite reprezen
tantul unei țări socialiste din Euro
pa răsăriteană este ales președinte 
al Adunării Generale, a declarat 
ministrul finlandez al afacerilor ex
terne, Ahti Karjalainen, la începu
tul cuvîntării sale, constituie un 
semn încurajator al unei continue 
îmbunătățiri a situației în Europa, 
unde destinderea încordării a creat 
condițiile favorabile unei colabo
rări crescînde între state cu siste
me politice, sociale și economice di
ferite.

Sarcina primordială a Națiunilor 
Unite este menținerea păcii și 
securității internaționale, a arătat 
în continuare vorbitoiml, și este fi
resc ca aceasta să fie tema centra
lă a dezbaterilor anuale generale 
ale Adunării. , Cheia reglementării 
principalelor situații de încordare 
din lume — Vietnamul și Orientul 
Mijlociu — rezidă în aplicarea unor 
principii care trebuie, după păre
rea delegației finlandeze, să guver
neze relațiile internaționale: ne
amestecul în treburile interne ale 
altor state, dreptul tuturor statelor 
la securitate, respectul pentru in
tegritatea teritorială și indepen
dența statelor, reglementarea paș
nică a disputelor.

Referitor la situația din Orientul 
Mijlociu, ministrul finlandez al a- 
facerilor externe a declarat că „Iz- 
raelul trebuie să-și retragă forțele 
din regiunile pe care le-a ocupat în 
iunie", iar „toate statele din re
giunea Orientului Mijlociu tre
buie să aibă dreptul de a trăi în 
pace și securitate"

Adresînd felicitări noului pre
ședinte, adjunctul ministrului afa-

Cuvîntarea președintelui
Tito la Gospik

BELGRAD 4 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită la mitingul de 
la Gospik, în Croația, unde a făcut 
o vizită în aceste zile, președintele 
Iosip Broz Tito s-a referit pe larg 
la politica externă a Iugoslaviei și 
la interesul pe care-1 manifestă ea 
față de toate problemele situației 
internaționale. El a relevat efor
turile pe care le depune țara sa în 
vederea găsirii unei soluții poli
tice a crizei din Orientul Apropiat 
și a vorbit despre mesajele trimise 
în acest sens unor șefi de state 
și guverne.

Vorbitorul a arătat că în cursul 
recentei sale călătorii în R.A.U., 
Siria și Irak, în ciuda unor dificul
tăți întâmpinate, s-a ajuns la un 
acord cu conducătorii acestor țări 
asupra necesității de a se obține în 
conflictul din Orientul Apropiat o 
soluție politică. Iugoslavia acționea
ză în acest sens la O.N.U. și în alte 
părți. în cuvîntarea sa, I. B. Tito 
s-a referit la relațiile iugoslave cu 
o serie de țări din Europa și de pe 
alte continente.

în legătură cu situația din Eu
ropa, I. B. Tito a arătat eă aceasta 
„nu este foarte îngrijorătoare", cu 
toate că mai sînt probleme nere
zolvate, inclusiv problema germa
nă. în această ordine de idei, el și-a

exprimat părerea că într-o bună zi 
R.F. a Germaniei va trebui să re
cunoască existența R. D. Germane 
și să mențină relații cu ea. Vorbi
torul a relevat, de asemenea, că 
Iugoslavia are relații comerciale cu 
R.F. a Germaniei, dar nu are rela
ții pe linie de stat. „Ar fi greșit să 
credem că este indispensabil pentru 
noi să insistăm asupra restabilirii 
relațiilor. însă nu vom închide ușa 
în fața stabilirii într-o bună zi a 
relațiilor cu această țară", a decla
rat el.

Subliniind consecvența politicii 
iugoslave în lupta pentru pace, îm
potriva imperialismului și agresiu
nii, I. B. Tito a reamintit că 
R.S.F.l. a susținut întotdeauna că 
toate problemele controversate tre
buie reglementate pe cale pașnică, 
indiferent cît ar dura acest lucru. 
Există cercuri imperialiste și reac
ționare din unele țări care se si
tuează pe poziții de forță. în pre
zent se pare că nu întotdeauna 
este ușor să te situezi pe poziții de 
forță, a spus el în încheiere, refe- 
rindu-se la lupta eroică a poporu
lui vietnamez, care opune agreso
rului o puternică rezistență, 
care ar fi agresorul și orice 
ar avea, el nu poate să-l 
bească.

cerilor externe al R. P. Polone, 
Jozef Winiewicz, care a luat apoi 
cuvîntul, și-a exprimat satisfacția 
că înalta magistratură a O.N.U. 
este ocupată de reprezentantul 
unei țări prietene, România socia
listă.

Națiunile Unite — a declarat el 
— se găsesc în fața a două căi, a- 
firmarea forței și violenței, pe de-o 
parte, și colaborarea internațională 
bazată pe dreptul popoarelor la 
independență, suveranitate și dez
voltare pașnică, pe de alta. Lumea, 
a spus vorbitorul, așteaptă din par
tea S.U.A. să întreprindă pași pen
tru normalizarea situației în Viet
nam, în primul rînd încetarea ne
condiționată a tuturor acțiunilor os
tile contra R.D. Vietnam. „Nu vic
tima unui atac trebuie să facă pri
mul pas conciliator", a spus el. .

în ceea ce privește Orientul Mij
lociu, Națiunilor Unite le revine 
rolul de a găsi modalitățile unei 
soluții și aceasta respingînd prin
cipiul dobîndirii de avantaje teri
toriale pe calea armelor, ceea ce 
comportă retragerea trupelor străi
ne, lichidarea cît mai rapidă a con
secințelor operațiunilor militare șl 
asigurarea dreptului la o dezvoltare 
națională liberă și în condiții de 
securitate tuturor țărilor din aceas
tă regiune.

Remarcînd evoluția pozitivă din 
Europa, intensificarea contactelor, 
dispariția treptată a barierelor 
care dezbină continentul, conducă
torul delegației R. P. Polone s-a 
referit la contribuția adusă de țara 
sa pentru crearea unui climat eu
ropean de securitate și colaborare 
internațională și a enumerat prin
tre condițiile pentru extinderea a- 
cestui proces acceptarea realități
lor ce decurg din cel de-al doilea 
război mondial, renunțarea la folo
sirea forței, neamestecul în trebu
rile interne ale altor state.

Declarînd că tratatul de neprolî- 
ferare nu trebuie să fie un scop în 
sine, Jozef Winiewicz a precizat că 
acesta trebuie considerat un pas 
într-un ansamblu de măsuri care 
să apropie înfăptuirea obiectivului 
final al unei dezarmări nucleare 
complete, reamintind cu această 
ocazie și de propunerea poloneză 
cu privire la denuclearizarea Eu
ropei centrale.

în ce privește problema univer
salității O.N.U., vorbitorul a spriji
nit admiterea la Națiunile Unite a 
celor două state germane și reSta* 
bilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze.

Scoțînd în relief că în calitatea 
sa de țară învecinată Turcia a ur
mărit cu atentă prețuire eforturile 
politicii externe ale României pen
tru consolidarea păcii în Balcani și 
pentru promovarea păcii între ță
rile din această regiune, ministrul 
turc al afacerilor externe, Ihsan 
Sabri Caglayangil, s urat noului 
președinte succes în sarcina grea 
pe care o are de îndeplinit și l-ai 
asigurat de deplina colaborare a 
delegației țării sale.

Prezentînd poziția Turciei în 
problema cipriotă, ministrul de ex
terne a respins cu hotărîre princi
piul folosirii forței, s-a 
pentru o reglementare în 
tratatelor care stabilesc 
insulei și care, respectînd 
sele legitime ale părților, 
mită coexistența și 
pașnică a celor două țări.

declarat 
spiritul 
statutul 
intere

să per- 
coiaborarea

Ori- 
arme 
zdro-
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• Delegație econo
mică a R. D. Viet
nam la Paris

zalai, prim-secretar al partidului Miș
carea națională revoluționară și prim- 
ministru al Republicii Congo (Brazza
ville), care face o vizită în R. P. Chi
neză. La convorbire au participat, de 
asemenea, premierul Ciu En-lai și 
alte persoane oficiale.

UN DECENIU DE LA 
LANSAREA PRIMULUI 
SATELIT ARTIFICIAL 
AL PĂMÎNTULUI
ADUHAREA FESTIVA DE IA MOSCOVA

Trupele federale au ocu
pat miercuri orașul Enugu, 
capitala Provinciei orientale, procla
mată independentă sub denumirea de 
„Republica Biafra", relatează agenția 
Reuter, citind un comunicat militar dat 
publicității de guvernul de la Lagos. 
Căderea capitalei secesioniste intervine 
după un asediu de 6 zile, timp în 
care trupele federale au supus orașul 
unui puternic bombardament de avia
ție și artilerie.

Membrii ei, împărțiți în patru grupuri, 
care includ specialiști din industria 
ușoară, chimică, electronică și Ide 
automobile, vor vizita întreprinderi si 
instituții din Franța.

întâlnirea conducătorilor 
de partid și de stat din R. P. 
Bulgaria, în frunte cu Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de Mi
niștri, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, cu directorii pavilioanelor bul
gare la cel de-al 23-lea tîrg industrial 
de la Plovdiv. Todor Jivkov a subli
niat succesele demonstrate de unele 
pavilioane și a făcut totodată o serie 
de recomandări cu privire la organiza
rea științifică, calitatea, sortimentul și 
rentabilitatea producției.

0 delegație economică a 
R. D. Vietnam a 
Paris. Delegația este 
Le Hak, vicepreședinte 
naționale pentru cercetări 
tehnice. Vizita acestei delegații în 
Franța va dura cîteva săptămîni.

Concert prezentat de 
Filarmonica de stat 
„George Enescu" în sala 
președinției Consiliului de Miniș
tri din Ankara. Au asistat Cevdet 
Sunay, președintele Republicii 
Turcia, Ferruh Bozbevli, președin
tele parlamentului, Ilhami Ertem, 
ministrul educației naționale, se
natori, deputați și alte personali
tăți politice, oameni de cultură și 
artă. Programul s-a bucurat de un 
deosebit succes, asistența aplau- 
dînd îndelung. La cererea publi
cului, au fost reluate părți din con
cert. Președintele Republicii și 
membri ai guvernului au oferit 
interpreților flori și au felicitat 
personal pe dirijorul Mircea Ba- 
sarab și pe solistul Radu Aldu- 
lescu.

deputați în parlament, arestați în urmă 
cu 4 ani, a fost publicat de ziare ve- 
nezuelene. Printre semnatarii apelului 
se numără scriitorul și fostul președin
te al Venezuelei, Romulo Galliegos, 
generalul Jose Rafael Gabaldon, mem
bru al Consiliului Mondial al Păcii, 
Jesus Maria Billanco, rectorul Univer
sității centrale, Enrique Tejera, fost 
ministru al sănătății, și mulți alții.

0 percheziție la domici
liul Helenei Vlahu a fost efec- 
tuată miercuri de poliția din Atena. 
H. Vlahu este proprietara ziarelor 
grecești : Kathimerini și Messimvrini. 
De o săptămînă ea face obiectul u- 
nei anchete judiciare sub acuzația de 
a fi lansat atacuri împotriva actualului 
regim militar din Grecia. (A.F.P.).

sosit la 
condusă de 
al Comisiei 
științifice și

Un apel pentru eliberarea 
fraților Gustavo și Eduardo 
Machado, membri ai C.C. al Parti
dului Comunist din Venezuela și

Louis Aragon a împlinit 
70 de ani. Cu acest prilej Biroul 
Politic al P. C. Francez l-a sărbătorit 
marți pe marele scriitor francez Louis 
Aragon. în cursul unui dineu oferit 
de conducerea P. C. Francez, Waldeck 
Rochet, secretar general al P.C.F., a 
rostit o cuvîntare, subliniind importan
ța operei lui Aragon. A răspuns sărbă
toritul.

Tratativele sovieto-ior- 
dailiene au continuat miercuri. 
Sînt discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor sovieto-iordaniene, 
căile de lichidare a consecințelor răz
boiului arabo-izraelian și alte pro
bleme internaționale actuale. în ace
eași zi a fost semnat la Moscova tra
tatul sovieto-iordanian de colaborare 
culturală și științifică.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc la 4 octombrie 
o adunare festivă consacrată unui 
deceniu de la lansarea primului sa
telit artificial al Pămîntului. In ra
portul său, Mstislav Keldîș, preșe
dintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a făcut o trecere în revistă 
a succeselor obținute de Uniunea 
Sovietică în cucerirea Cosmosului, 
subliniind că U.R.S.S. a avut întâ
ietatea in înfăptuirea tuturor eta
pelor fundamentale ale cercetărilor 
cosmice, începute prin lansarea pri
mului satelit al Pămîntului. Vorbi
torul a arătat că după Uniunea So
vietică, cercetările cosmice au cu
noscut o largă dezvoltare în S.U.A., 
sateliți artificiali au fost lansați 
de către Franța, iar multe alte țări 
participă la cercetările

La festivitate a luat 
cosmonautul Leonov.

cosmice. 
cuvîntul și

a fost in.au-

Scăderea rezervelor de 
aur și devize ale Băncii An
gliei a înregistrat în luna septem
brie 9 milioane lire sterline, a anunțat 
marți trezoreria britanică. Este cea 
de-a 5-a scădere consecutivă. Începînd 
din luna aprilie, rezervele Angliei au 
scăzut cu 240 milioane lire.

Convorbiri chino-congo-
1&Z8. Președintele Mao Tze-dun l-a 
primit la Pekin pe Ambroise Nouma-

Peste 5 000 de cetățeni 
coreeni au luat parte 
miercuri la un miting orga
nizat la Tokio în sPri)inuI prelun
girii valabilității acordului referitor la 
dreptul lor de repatriere în R.P.D. Co
reeană. Participanții la miting s-au 
pronunțat în favoarea reînceperii con
vorbirilor dintre delegațiile societăților 
de Cruce Roșie din cele două țări în 
vederea soluționării problemei cetățeni
lor coreeni aflați pe teritoriul japonez, 
care doresc să se înapoieze în patrie.

Aleea Cosmonauților 
gurată miercuri' într-un cadru fes
tiv la Moscova. Pe această alee, a- 
flată în fața obeliscului înălțat în 
cinstea succeselor obținute de po
porul sovietic în cucerirea Cosmosu
lui, au fost așezate busturile primi
lor exploratori ai spațiului cosmic. 
Galeria sculpturilor este deschisă 
de bustul de granit al acad. Ser- 
ghei Korolev, constructorul prime
lor sisteme de rachete cosmice. Ur
mează busturile în bronz așezate 
pe postamentul de granit ale pilo- 
ților cosmonauți Eroi ai Uniunii So
vietice, Iuri Gagarin, Valentina Ni- 
kolaeva-Tereșkova, Pavel Beliaev, 
Alexei Leonov, Vladimir Komarov.
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