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DECLARAȚIE
CU PRIVIRE LA ÎNTĂRIREA PĂCII

Șl
Rcpublica Populară Bulga

ria, Republica Socialistă Ceho
slovacă. Republica Democra
tă Germană, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socia
listă România. Republica 
Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste — state participante la 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală de 
la Varșovia — reprezentate la 
Consfătuirea de la București 
3, Comitetului Politic Consul
tativ, adoptă 
clarație :

următoarea de-

I
unei păci șiînfăptuirea 

securități trainice în Europa 
corespunde năzuințelor arză
toare ale tuturor popoarelor 
continentului european, pre
cum și intereselor păcii gene
rale.

Popoar.ele Europei, care au 
adus și aduc o contribuție 
importantă Ia cauza progre
sului omenirii, pot și trebuie 
să creeze în această parte a 
globului pămînteso un climat 
de destindere și înțelegere 
Internațională, care să permi
tă folosirea deplină a resur
selor materiale și spirituale 
ale fiecărui popor, ale fiecă
rei țări, potrivit voinței și 
hotăririi sale.

Relațiile dintre țările euro
pene exercită o mare influ
ență asupra situației din în
treaga lume. Nu trebuie uitat 
că cele două războaie mon
diale, care au costat viața a 
zeci de milioane de oameni 
și care au provocat distrugeri 
imense, au pornit de pe con
tinentul european.

Problema securității euro
pene nu este nouă. Cu o ju
mătate de secol în urmă ea a 
fost înscrisă pe ordinea de zi 
o dată cu izbucnirea primu
lui război mondial. Ea a apă
rut în fața popoarelor în toa
tă însemnătatea ei vitală două 
decenii mai tîrziu, cind Euro
pa și întreaga lume s-au găsit 
față în față cu fascismul 
batic care strivea un 
după altul.

Popoarele angajate în 
cleștarea vitală ce le-a 
impusă erau însuflețite 
speranța că duc ultimul 
tre războaiele mondiale.

In 1945 înfăptuirea secu
rității europene părea a fi 
aproape ; căile spre ea păreau 
deschise. Fascismul german 
fusese înfrînt și își aștepta 
sentința. Dreptatea își sărbă
torea victoria. Popoarele care 
trecuseră printr-un război 
nemaivăzut de crud cu Ger
mania hitleristă cereau să se 
facă totul pentru ca forțele 
militarismului și agresiunii 
să nu mai poată întrerupe 
viața pașnică și munca crea
toare a generațiilor actuale 
și viitoare.

Acordul de la Potsdam, 
earc a încununat relațiile de

săl- 
stat

în- 
fost 

de 
din-

SECURITĂȚII ÎN EUROPA
alianță ale puterilor coaliției 
antihitleriste, a proclamat un 
program larg de afirmare a 
păcii, orientat spre viitor. 
Pentru prima dată în istorie, 
Europa a căpătat posibilita
tea reală de a rezolva proble
ma propriei securități. Prin 
aceasta s-a recunoscut una
nim că principala condiție a 
securității în Europa o con
stituie neadmiterea renașterii 
militarismului și nazismului 
german, asigurarea condi
țiilor ca Germania să nu mai 
amenințe niciodată vecinii
sau menținerea 
treaga lume. A 
cord general și 
lui eă, pentru 
acestei condiții 
este necesară o 
cinstită și prietenească între 
statele Europei, între toate 
statele interesate în menține
rea păcii europene și gene
rale.

Evenimentele nu au îndrep
tățit însă aceste năzuințe. 
Speranțele popoarelor Europei 
nu s-au înfăptuit, 
lor spre 
cunoască 
nu s-au 
prezent, 
pentru aceasta o poartă acele 
puteri care, imediat după vic
toria asupra agresorilor ger
mani, au renunțat la colabo
rarea făurită în marca coali
ție anliliitleristă. nu au pășit 
pe calea comună de construi
re a păcii în Europa și, mai 
mult decîf afît. au devenit 
ele însele purtătoare ale unei 
politici agresive.

Acum, la peste 20 de ani 
de Ia încetarea celui de-al 
doilea război mondial, în 
Europa încă nu sint lichidate 
urmările acestuia, nu există 
un Tratat dc pace german, 
continuă să existe focare de 
tensiune, situații anormale în 
relațiile dintre state.

Statele socialiste, semnata
re ale prezentei Declarații, 
consideră că înlăturarea unei 
astfel de situații și 
unui cadru trainic 
pace și securitate în 
presupun că relațiile 
state, pornind de Ia renunța
rea Ia amenințarea cu forța 
sau folosirea forței, de la ne
cesitatea de a rezolva litigiile 
internaționale numai prin 
mijloace pașnice, trebuie să 
fie întemeiate pe principiile 
suveranității și independenței 
naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile interne, pe respectul 
integrității lor teritoriale. Sta
tele europene trebuie să tindă 
spre adoptarea de măsuri efi
ciente pentru preîntîmpinarea 

izbucnirii unui 
Europa și 
securității 
înfăptui- 

comun al 
europene

vecinii 
păcii în în- 

existat un a- 
asupra faptu- 

îndeplinirea 
principale, 
colaborare

aspirațiile
o viață care să nu 

alarma 
îndeplinit pina 

Responsabilitatea

războiului 
in

crearea 
pentru 

Europa 
dintre

pcricolului 
conflict armat în 
pentru întărirea 
colective europene, 
rea dezideratului 
tuturor națiunilor 
presupune răspunderea și con
tribuția fiecărui stat, mare 
sau mic, indiferent de orîn-

e uieseiil — rnecamîAto#--'

și socială, 
colaborări 
suverane, 

egale în

re
in 

din partea 
Europei,

duirca sa politică 
la stabilirea unei 
demne între state 
independente și 
drepturi.

După părerea statelor 
prezentate la consfătuire, 
situația actuală, 
tuturor popoarelor 
din partea tuturor forțelor 
iubitoare de pace se cere și 
mai multă hotărîre. o parti
cipare și mai activă la lupta 
pentru întărirea păcii și secu
rității în Europa.

Una din trăsăturile deter
minante ale situației interna
ționale actuale o constituie 
creșterea forțelor care mili
tează pentru menținerea și 
consolidarea păcii. împotriva 
politicii imperialiste de agre
siune, pentru garantarea secu
rității popoarelor se ridică cu 
hotărîre statele socialiste cu 
uriașa lor putere economică, 
politică și militară, clasa 
muncitoare internațională în 
frunte cu partidele sale co
muniste, mișcarea de elibera
re națională, noile state eare 
și-au cucerit în ultimii ani 
independența, forțele progre
siste și democratice din în
treaga lume. în Europa se in
tensifică și se dezvoltă tot mai 
mult curentul în favoarea li
chidării rămășițelor războiu
lui rece și a obstacolelor care 
stau în calea dezvoltării nor
male a colaborării generale 
europene, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe ca
lea înțelegerii reciproce, pen
tru normalizarea vieții inter
naționale și apropierea dintre 
popoare.

Acestui curs i se opun 
cercurile reacționare imperia
liste care, urmărind scopuri 
agresive, caută să întrețină 
încordarea, să învenineze re
lațiile între statele europene.

Un pericol direct pentru 
pacea în Europa, pentru secu
ritatea popoarelor europene îl 
comportă politica actuală a 
Statelor Unite ale Amerieii, 
care, într-o altă regiune a lu
mii — în Asia de Sud-Est, a 
dus la dezlănțuirea războiului 
agresiv împotriva poporului 
vietnamez și care, nu o dată 
în ultimii ani, a încordat re
lațiile dintre state pînă la 
crearea de crize internaționa
le. Statele Unite se amestecă 
în treburile interne ale altor 
state, încalcă dreptul sacru 
al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, recurg la 
represiuni colonialiste și in
tervenții armate, pun la cale 
comploturi în diferite țări din 
Asia, Africa și America Dati
nă, susțin pretutindeni forțele 
reacționare și regimurile co
rupte, urîte de popoare.

Nu mai încape îndoială că 
scopul politicii S.U.A. în Eu
ropa nu are nimic comun eu 
interesele vitale ale popoare-

lor europene, cu sarcinile 
securității Europei. Cercurile 
conducătoare americane ar 
dori să-și impună voința alia- 
ților lor din Europa Occiden
tală pentru ca Europa Occi
dentală să devină un instru
ment al politicii generale a 
S.U.A., la baza căreia stă 
tendința de a opri și chiar de 
a întoarce înapoi procesul is
toric dc eliberare națională și 
socială a popoarelor. De aici, 
încercările de a atrage unele 
state vest-europene in aven
turi militare chiar în alte re
giuni ale lumii, și în special 
in Asia.

Cercurile agresive ale 
S.U.A., sprijinite de forțele 
reacționare ale Europei Occi- 
cidentale, tind, cu ajutorul 
blocului militar nord-atlantic 
și al mașinii militare create 
dc acesta, să adincească tot 
mai mult sciziunea Europei, 
să intensifice cursa înarmă
rilor, să înăsprească încorda
rea internațională, să împie
dice stabilirea și dezvoltarea 
legăturilor normale dintre 
statele vest și est-europene.

In numele acestor scopuri, 
străine adevăratelor interese 
ale securității popoarelor eu
ropene, în Europa se mențin 
încă trupe ale Statelor Unite, 
în țările vest-europene sint 
amplasate bazele lor militare, 
se creează depozite de arma
ment nuclear, in mările care 
scaldă Europa sînt trimise 
submarine nucleare, în Marea 
Mediterană patrulează flota 
a fi-a americană, iar pe cer, 
deasupra țărilor europene, 
zboară avioane cu bombe nu
cleare.

Politica promovată de că
tre S.U.A. în Europa în anii de 
după război este cu atit mai 
periculoasă pentru popoarele 
europene cu eît ea se bazează 
tot mai mult pe coaliția cu 
forțele militariste și revan
șarde din Germania occiden
tală. Aceste forțe împing în 
mod direct S.U.A. Ia promova
rea unui curs și mai pericu
los în Europa.

Aceasta politică își găsește 
expresia intr-un fel de alianță 
care se conturează între impe
rialiștii americani și revanșar
zii vest-germani.

Cercurile militariste și re
vanșarde din Germania occi
dentală nu doresc să țină sca
ma de interesele vitale ale po
porului german, urmăresc sco
puri agresive eare se mani
festă în toate faptele lor : în 
trecerea potențialului econo
mic al țării pe picior militar, 
în crearea Bundeswehr-ului 
de o jumătate de milion de 
oameni, în preamărirea isto
riei cotropirilor germane, în 
cultivarea urci față de alte 
popoare, Ia ale căror pămîn- 
turi aceste cercuri din Repu
blica Federală Germană rîv- 
ncsc din nou.

In prezent, în centrul aces
tei politici stă cererea de a 
poseda arma nucleară. în Re-

publica Federală Germană, în 
mod fățiș și în secret, se for
țează crearea bazei tehnico- 
științifice și industriale care 
Ia momentul oportun ar servi 
pentru producerea propriilor 
bombe atomice și cu hidrogen. 
Prin eforturi comune, țările 
și popoarele iubitoare de pace 
au reușit pînă în prezent să 
oprească crearea forțelor nu
cleare unificate ale N.A.T.O., 
care ar fi dat R.F.G. posibili
tatea de a avea acces la arma 
nucleară. Totuși, planurile în 
această privință nu au fost 
abandonate.

Interesele fundamentale ale 
tuturor popoarelor cer renun
țarea la planurile de creare a 
torțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. Dață totuși sta
tele membre ale N.A.T.O., ac- 
ționînd împotriva intereselor 
păcii, vor păși pe calea trans
punerii în viață a planurilor 
de creare a F.N.M. sau de ac
ces al Germaniei occidentale Ia 
arma nucleara, sub orice for
mă. statele participante la 
Tratatul de Ia Varșovia, în 
fața serioaselor consecințe pe 
care acest fapt l-ar avea pen
tru cauza păcii și securității 
în Europa. vor fi nevoite să 
înfăptuiască măsurile de apă
rare necesare 
rea securității

Pretențiile 
revanșarzilor 
trebuie să fie 
tărire. Ele sint absolut neînte
meiate și fără perspectivă.

Problema frontierelor în Eu
ropa a fost rezolvată definitiv 
și ireversibil, și popoarele Eu
ropei vor reuși să bareze calea 
revanșismului.

Una din premisele princi
pale ale garantării securității 
europene o constituie inviola
bilitatea frontierelor existente 
între statele europene, inclu
siv frontierele Republicii De
mocrate Germane suverane. 
Poloniei și Cehoslovaciei. Sta
tele reprezentate Ia consfă
tuire își reafirmă hotărîrea 
de a zdrobj orice asrcsiune 
împotriva lor din partea for
țelor imperialismului și reac- 
țiunii.

Din partea lor, statele mem
bre ale Tratatului de la Var
șovia declară că ele nu au nici 
un fel de pretenții teritoriale 
față de vreun stat din Europa.

Politica revanșismului și mi
litarismului promovată de im
perialismul german a dat în. 
totdeauna faliment. în condi
țiile actualului raport de forțe 
existent pe arena mondială și 
Jn Europa această politică nu 
numai că nu aduce R.F.G. nici 
un fel de avantaje și foloase, 
dar implică pericole irepara
bile pentru Republica Fede
rală Germană.

Interesele păcii și securității 
în Europa și in întreaga luMe, 
ca și interesele poporului ger
man reclamă din partea cercu.

pentru asigura- 
lor.
teritoriale ale 

vest-germani 
respinse cu ho-

(Continuare in pag. a IV-a)

Finalul de an școlar a pus 
pe" mii de tineri absolvenți 
ai școlii generale sau ai li
ceului, în fața unei mari di
leme : care este drumul spre 
viitoarea profesie ? Acum, cind 
porțile tuturor cetăților știin
ței și culturii sînt deschise 
pentru oricare este dornic să 
învețe, multiplele posibilități 
profesionale sînt puncte de 
atracție pentru proaspeții ab
solvenți.

Alegerea viitoarei profesii 
Implică certitudinea atracției 
către ea. Nu-i de ajuns să-ți 
alegi o meserie. Trebuie să-ți 
și placă și presupune ca, mai 
întii, să cunoști cît mai mult 
despre ea.

în redacție sosesc zilnic scri
sori din Maramureș sau Do- 
brogea, din Banat sau Su
ceava, de pe întreg cuprinsul 
patriei. Prin sute de scrisori, 
proaspeții absovențl ne cer

Care-i

intr-o fracțiune de secundă, 
pa peliculă s-a întipărit gestul 
firesc al omului harnic. Peste 
clleva minute Interlocutorul 
nostru, sudorul de Înaltă cali
ficare Marin Dinu se află unde
va pe înălțimile termocentralei 
București-sud, loarte aproape 
de punctul unde se va Încheia 
încă o etapă din activitatea sa.

Foto: I. CUCU
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România și delegația

în ziua de 8 iulie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, s-au 
întîlnit cu tovarășii L. I. 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, conducătorul delega
ției, A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, M. 
A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe, mareșalul Uniunii 
Sovietice.R. I. Malinovski, mi
nistrul apărării, K. V. Rusakov, 
prim-adiunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., M. I. Slad- 
kovski, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., A. V. 
Basov, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, — membrii dele-

gației Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste care a luat 
parte la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și la întîl
nirea în problemele Consiliu
lui de Ajutor Economic Re
ciproc.

Au participat Andrei Păcu
raru, șef de secție la C.C. £1 
P.C.R., Teodor Marinescu, am
basadorul țării noastre la 
Moscova.

A fost de față mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, comandant suprem al 
forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

întîlnirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

în ziua de 8 iulie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț s-au 
întîlnit cu tovarășii Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului

TOAST PENTRU
PROMOȚIA ’66

OCTAV PANCU-IAȘI

Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, Stanko 
Todorov-, membru al Biroului 
Politic al C.C.
președinte al 
Miniștri, Ivan 
trul afacerilor
Popov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheor- 
ghi Bogdanov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București — 
membri ai delegației R.P. 
Bulgaria care a luat parte la 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și la întîlnirea în 
problemele Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Au fost de față Andrei 
Păcuraru, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., loan Beldean, amba
sadorul țării noastre la Sofia, 

întîlnirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășea-

al P.C.B., vice- 
Consiliului de 
Bașev, minis- 

externe, Ivan

Materializând o grandioasă operă de creație și emula
ție colectivă, destinată să deschidă in istoria patriei o 
nouă etapă de progres și prosperitate, planul cincinal, 
aprobat in recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, 
se Înscrie printre evenimente cu o pondere covirșitoare, 
inalta sa semnificație răsiringindu-se asupra tuturor to
nelor vieții noastre materiale și spirituale. Superb dia
log al patriei cu viitorul, vastul program de construc
ție a civilizației socialiste înnobilează fiecare fapt im
portant al prezentului-, sub dedicația sa, tot ceea ce 
Înregistrează agenda actualității ca fenomen major 
primește girul inalt al interesului unanim.

La ora cind citiți aceste rînduri, antenele actuali
tății vă transmit că ne găsim in fața unei tradijionale 
sărbători, destinatarii caldelor și sincerelor noastre fe
licitări fiind tinerii din noua promoție de. intelectuali, 
absolvenți ai universităților și instilulelol de invățâmint 
supeiior. Am cules in fiecare an buchete de flori 
pentru această emoționantă sărbătoare, ne-am bucurat, 
an de an, că cifra indicind totalul unei promoții a 
cunoscut necontenit creșteri substanțiale, că tnvăță-

(Continuare în pag. a IlI-a)

O SCRISOARE

A SOSIT LA REDACȚIE

cea mai frumoasă
meserie a satului?

ca, prin organizarea unei largi 
dezbateri în colanele zia
rului, să-I ajutăm în alege
rea viitoarei profesii...

Care-i cea mai frumoasă

meserie ? Care-i cea mai uti
lă și aduce mai multe satis
facții ? Zilele trecute a sosit o 
scrisoare din comuna Rădo- 
iești, raionul Roșiorii de

Vede, regiunea București. 
Semnatarii — un grup de 
absolvenți al școlii generale. 
Iată ce ne scriu coresponden
ții noștri:

(Agerpres)

„Sintern absolvenți ai școlii 
generale. Emoția care ne-a 
cuprins la ultimul sunet de 
clopoțel, nu a fost determina
tă doar de faptul că ne des
părțeam pentru totdeauna de 
școala dragă. Am simțit că 
din acest moment asupra noa
stră începe să apese o mare 
răspundere. Aceea a împli
nirii noastre ca cetățeni,' par
ticipant activi la munca zil
nică de pe întinsul șantier 
al țării.

Mulți visează să ajungă me
dici, ingineri, profesori. Se 
pregătesc asiduu pentru exa
menul de admitere la liceu. 
Țara noastră are însă nevoie 
și de muncitori de nădejde, 
bine pregătiți, cu o bună ca
lificare profesională. Mulți 
dintre noi vom rămîne la

(Continuare în pag. a V-a)

lulr-o secție a Fabricii de tri
cotaje „Crinul" din Capitală

100 DE KILOMETRI

Maramureșui, adaugă de la o zi 
Ia alta clemente noi în care se îm
pletesc armonios pitorescul atră
gător a! peisajelor naturale cu a- 
tribalele civiliza/iei moderne. în 
prezent în cuprinsul regiunii se 
execută ample lucrări de asfaltare 
și pavate a unor șosele și drumuri 
care leagă diferite puncte de a- 
traefie: barajul Firiza de cabana 
Izvoarele, orașele Negrești și si- 
ghetul Marmațiel etc. Moderniză
rile respective sa întind pe o dis
tanță de peste 10n de kilometri. 
(B. Natală).
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Prof, univ
dr. docent CETATEA GETICA

Radu Vulpe
prezintă DE LA POPEȘTI

getice cu decor In relief

La aproximativ 25 km la 
sud de București, pe un 
pinten lung al terasei de 
pe dreapta Argeșului, lingă 
satul Popești, s-au desco
perit resturile unei stră
vechi așezări getice.

Bogatele rezultate ale să
păturilor care s-au execu
tat acolo timp de zece ani 
sub auspiciile Academiei 
au adus lumini noi la cu
noașterea stadiului de evo
luție a societății și culturii 
geto-dacilor din secolele 
II—I î.e.n.

Cetatea de la Popești era 
apărată de la natură prin 
marginile abrupte ale pro- 
montoriului pe care era si
tuată, prin izolarea sa în 
mijlocul mlaștinilor luncii 
inundabile a Argeșului, dar 
și prin fortificații artifici
ale constînd din șanțuri 
adinei și din valuri cu pa
lisade. Aflindu-se. pe. cursul

mijlociu ăl riului Argeș, 
care, ca afluent al Dunării, 
forma in acel timp axa 
principală a comunicațiilor 
dintre Dacia carpatică și 
cetățile elene de la Marea 
Neagră, această așezare 
ocupa poziția cea mai in
dicată pentru un important 
centru economic, cultural și 
politic al triburilor getice 
Săpăturile au confirmat din 
belșug acest rol. în nici o 
altă stațiune din acea vreme

din cite s-au cercetat pină 
acum, nu t-au constatat 
dovezi atit de timpurii și 
d» categorice ale progrese
lor realizate de societatea 
geto-dacă.

La Popești s-au descope
rit numeroase și dese urme 
de locuințe, construite la 
suprafața terenului după 
tehnica rustică tradițională, 
din lemn și vălătuci, dar 
prezentind și remarcabile 
elemente de progres, ca

Futldul unei gropi cu oirande rituale puse la temelia unei 
locuinfe getice din sec I t.e.n.

acoperișuri de țigie. bîme 
prinse cu cuie, piroane și 
scoabe de fier, uși cu chei 
de metal, precum și păs
trarea lichidelor și grinelor 
în chiupuri mari de lut ars. 
care apar aci cu o frecven
tă excepțională. Intr-un 
colț al cetății au fost scoase 
la lumină resturile consoli
date prin incendiere ale 
unei locuințe întinse, ex
plorată pînă acum pe o su
prafață de peste 2 000 m.p , 
cu multe apartamente de 
forme și dimensiuni varia
te, destinate unor scopuri 
speciale: odăi de locuit, 
cămări de provizii, cup
toare mari de bucătărie, 
ateliere casnice, coridoare, 
construcții de cult etc. Deși 
tehnica acestor construcții 
este cea tradițională, com
plexitatea și extensiunea 
lor ne obligă să concludem 
că e vorba de curtea unei 
căpetenii getice importante. 
Se poate să fi aparținut la 
un moment, la începuturile 
domniei lui, chiar lui Bu- 
rebista, a cărui reședință, 
ARGEDAVA, nu e de loc 
exclusă să fi existat la Po
pești. Nici o altă așezare 
cunoscută pină acum. nu 
întrunește tot atît de con-

Zeno Vancea
fragmente de vase

cordant condițiile unei a- 
tare identificări.

Geții erau în primul rind 
plugari și crescători de vite. 
Dar in vremea cetății de la 
Popești se mai ocupau și 
eu meșteșugurile, precum 
și cu schimburile comer
ciale. O asemenea activitate 
economică de nivel supe
rior e foarte clar atestata 
in cetatea noastră prin 
produsele locale ceramice și 
metalurgice și prin deose
bita frecvență a importuri
lor grecești. Localnicii fo
loseau intens moneda.

Materialul ceramic des
coperit în straturile stațiu
nii e semnificativ și abun
dent. Pe lingă categoriile 
tradiționale lucrate cu mina 
era foarte dezvoltată ce
ramica de tehnică superi
oara lucrată la roata în 
atelierele locale, reprodu- 
cind tipuri tradiționale ge
tice, ori imitînd modele 
elenice. Foarte des se în- 
tilnesc însăși producțiile 
de import direct ale cera
micii grecești, și singurul

centru din lumea geto- 
dacă unde se lucrau țigle.

Progrese tot atît de re
marcabile se constata și în 
producția multor altor ca
tegorii de obiecte.

Viața așezării getice de 
la Popești a fost curmată 
brusc în primii ani de la 
începutul erei noastre, cind, 
după lupte aprige, armatele 
romane ale împăratului 
August au zdrobit forma
țiunea politică din Cîmpia 
Română ramasă după Bu- 
rebista.

Cu acest eveniment s-a 
încheiat glorioasa istorie a 
triburilor getice de la Du
năre. Dar cultura specifica 
pe care aceste triburi au 
creat-o și al cărei proces 
de formare e atît de con
cret documentat prin restu
rile cetății de la Popești, 
devenise deja un bun co
mun al tuturor neamurilor 
geto-dace, care îi vor asi
gura continuitatea și în
florirea pentru încă un 
secol în ținuturile muntoa
se ale Daciei.

despre

este indiscutabil 
mai multilaterali 
frontului nostru 

creativi muzicale 
consemnează in

„Doamna Bovaryăă 1
I
I

/

Ion V idu

♦Li
ț.

Vidu

Calificind-o Iniția oara 
drept un „bizar androgin", 
Baudelaire considera ca 
„Doamna Bovary, prin ceea 
ce are mai energic intr-insa, 
mai ambițios și chiar mai vi
sător, e un bărbat".

Anunțat inițial sub numele 
greșit al lui... Faubert (perso
naj care a și existat — era un 
băcan parizian de pe 
Richelieu, aflată peste drum de 
ThfAtre Frangais — insa care 
n-avea cu autorul nici in clin 
nici în mîneca), romanul a- 
pare între octombrie și de
cembrie 1856. Apare insă foar
te mutilat. Mereu i se ceru
seră renunțări la diferite pa
saje, mereu se scurtase din 
manuscrisul original, mereu 
„mai trebuia tăiat" sau inter
venit cu modificări: îndrep
tările făcute la Bovary — va 
scrie Flaubert — m-au dat 
gata și mărturisesc că aproa
pe îmi pare rău că le-am fă
cut. Dar părerile de rău dea- 
bia începeau. Abonații revis
tei, foarte curind după lec
tura întîielor capitole ale 
cărții, găsesc romanul imoral, 
iar pe autorul său îl califică 
drept calomniator și denigra
tor al Franței. Mai precis se 
va exprima în 1921, cind se 
sărbătoreau 100 de ani de la 
nașterea sa, Frederic Masson, 
secretarul de atunci al Acade
miei Franceze, care declinîn- 
du-și onoarea de a participa 
la comemorare, preciza — cu 
o întirziere de aproape trei
sferturi de secol — că n-o
face, deoarece Flaubert pone
grise familia franceză și fuse
se... anarhist 1

Totuși, oficialitatea timpu- 
deschide acțiune publi- 
impotriva romanului, 

moralei ultra - 
Ba nici nu sfirșise

strada

decit ca niște fragmente. Iar 
cit privește panica directoru
lui de la „Revue de Paris'*, 
ea e intimpinată cu aceste 
cuvinte de un adevar tragic : 
Nu se poate schimba sîngeie 
unei cărți. Inutil să mat subli
niem fiorul durerii lor.

Și justiția, pe care o alar
mează ipocrita virtute letat-1. 
iși vede de treburile sale, in
diferentă la rănile produse 
artei. Doamna Bovary ajunge, 
odată cu autorul ei, in fața 
tribunalului. Un procuror im
perial se pronunță : Romanul 
da dovadă — apreciază procu
rorul — că avem de-a face 
cu un talent adevărat, dar 
descrierea unor scene întrece

CĂRȚILOR
A

inchi- 
avea 

merge 
Procesul 

1857.

lui 
ca
In numele...
glate.
totul de apărut, cind directo
rul revistei, Maxime du 
Champ, aude că lucrarea va 
ft urmărită de parchet, ceea 
ce îl determina să elimine 
noi părți din ea, în ciuda 
deznădăjduitelor proteste ale 
autorului. Flaubert își solici
tă cititorii să nu mai consi
dere ceea ee găsesc publicat

orice măsură. Daca am 
de ochii, Flaubert ar 
mulți imitatori care ar 
mult mai departe. 
are loc la 31 ianuarie
Iar completul de judecată se 
căznește sa nu închidă ochii, 
în rechizitoriu, acuzarea con
clude că „in toate scenele, am 
regăsit fie delictul de ofensa 
a moralei publice, fie delic
tul de ofensă a moralei reli
gioase". Se cere o sentință 
severă.

E cu atit mai mult meritul 
apărătorului, al lui Senară, 
de a fi zdrobit cu extrase din 
Bossuet, Montesquieu, Massil
lon s.a., piramida de învinuiri, 
propunind — după minuțioa
sa analiză a romanului — un 
alt titlu: „Istoria educației 
date prea adesea in provincie, 
istoria pericolelor la care a- 
ceastă educație poate duce,

istoria degradării, a pungășiei, ■ 
a sinuciderii considerata drept | 
urmare a unei greșeli și a 
unei greșeli iscate ea însăși 
de intîile rele către care o 
femeie tînarâ e adesea antre
nată ; istoria educației, istoria 
ur-ei vieți deplorabile a cărei 
pretată e prea adesea educa
ția".

este, de asemenea, meritul 
acelui tribunal de a se fi do
vedit sensibil la argum 
avocatului Senară, pi 
tind o aciuiarc dreaptă.

Baudelaire, pledindu-si oa
recum propria lui cauză, 
sublinia „în fond se pa 
spune că aceasta hotar 
prin înalta ei tendința poeti
ca, a fost definitivă : ca prin 
aceasta, ciștig de caută a fost 
dat Muzei și ca toți scriitorii, 
cel puțin toți cei demni de 
acest nume, au fost achita;! 
in persoana domnului Flau
bert". Pe urmă și-a dat sea
ma că nu chiar toți...

Aventurile Doamnei Bovary, 
..din care a ieșit și va ieși — 
după opinia tai Theodore de 
Banville — întreg romanul 
modern", nu se. sfirșeau insă 
cu atit. în diferite alte forme 
și cu alte pretexte, scriitori 
ca Anatole France, critici ca 
Emile Faguet, poeți ca Apol
linaire (și nu-i pomenim de
cit pe aceștia!) i-au negat lui 
Flaubert inteligența, ideile, 
prietenia față de mințile a- 
gere, excesul de stil și altele.

Dar Banville. care a vorbit 
la inmormmtarea sa, remar
case o împrejurare in care, 
buni și răi, și-au lepădat pen
tru un moment tulburele fru- 
mint al omenescului și 
omenescului din fiecare : 
clipa cind ochii marelui 
se închideau, Franța noastră 
a simțit cum îi tresare coap
sa divină : ea a înțeles ime
diat nenorocirea de care era 
lovită și funeraliile lui Gus
tave Flaubert au avut splen
doarea și maiestatea unui 
triumf".

ION CARA1ON

Zeno Vancea 
unul dintre cei 
reprezentanți ai 
muzical. Istoria 
din ultimii ani
catalogul lucrărilor sale un număr 
deosebit de compoziții (cinci din
tre ele laureate cu înalte premii 
naționale), zeci de lucrări muzico
logice publicate In mari reviste de 
specialitate ale Europei, însemnele 
unei îndelungate activități pedago
gice.

Ascult de ctteva minute cuvin
tele pline de căldura cu care prof. 
Z. Vancea îmi creionează primele 
lecții ale primului sau profesor, 
și nu se pare acum ca dominante 
in cariera sa sint atributele peda
gogice.

îmi vin în minăe pentru moment 
zeci de fapte ce atestă prețuirea cu 
care au așteptat în ultimii ani zeci 
de generații de studenți ai con
servatoarelor romanești orele sale 
de contrapunct sau istoria muzicii.

Amintirile se deapănă molcom. 
Am tot mai mult certitudinea că 
numai un om care slujește de de
cenii, cu ardoarea unui dăruit, ca
tedra, poate vorbi cu atila dragos
te de primul său profesor. .

— Un recent lexicon datează 
prima dv. tntltnire cu Ion Vidu 
prin 1915...

— Primele lecții organizate și nu 
prima întîlnire. Eram elev la Lugoj 
Locuiam pe strada Gojdu. Cîteva 
case mai încolo, pe malul Timișu
lui era casa și neuitata grădina a 
lui Ion Vidu...

— Muzicianul care va intra în 
istoria pamintului acesta sub nu
mele de „domitorul" Banatului...

— Avea incă de pe atunci a- 
ceastă deosebită reputație. Ve
nind în fruntea celebrei ..Reuniuni 
de cîntări și muzică", Vidu deve
nea curind făuritorul muzicii cora
le bănățene, reprezentant de frun
te al artei muzicale românești.

— Desigur după studiile sale Ia 
Iași în claSa iui Muslcescu, după 
îndelungatele sale strădanii pentru 
introducerea In repertoriul „Reu
niunii" a unor cântece populare 
specific lugojene, pentru stimula
rea tuturor corurilor sătești din 
Banat și în special pentru compu
nerea remarcabilei sale suite de 
lucrări corale.

— Acestea au fost comandamen
tele fundamentale ale vieții lui 
Vidu In primul an al activității 
sale muzicale.

Vidu era marele .doinitor* al Ba
natului pentru că lucrările sale 
constituiau baza repertoriului tu
turor înjghebărilor corale bănățe
ne, întrecînd în popularitate pe 
cele ale altor compozitori romani 
din timpul său. Faptul se explică 
prin aceea că pe lînga o deosebită 
plasticitate melodică și ritmică, so
noritate amplă, factura lor armo
nică și corală era de o maximă 
simplitate, fiind lipsite de ,.com
plicațiile" scriiturii polifonice a lui 
Dima șl Mureșanu.

— Aș vrea să reveniți totuși la 
amintirile legate de primele lecții.

— Vidu, v-am spus, statea ală
turi de casa copilăriei mele. Se 
oprea adesea în fața ferestrei prin 
caie răzbeau sunetele studiilor 
mele pianistice, și asculta, știu eu, 
pot spune cu interes

în clasa a Il-a de liceu am com
pus un duet pentru doi flauti. Pie
sa a fost cintată la o serbai e. 
școlară. Vidu eia de față. Mi-a 
propus să trec pe Ia el. Curind, 
vizitele s-au întetit transformindu-

in oameni și in rolul 
artei în viața omului 
și a societății, si ne-a 
dăruit în permanență 
un mesaj de pace și 
înălțare, plin de un 
sentiment sacru p>en- 
tru viață și pentru 
artă.

Realitatea și legen
da se transfigurează 
in opera sa pină la 
rangul de simbol. 
Marc Chagall e un 
luptător, iar armele 
lui sînt uneltele unei 
supreme etici poetice.

De curind a termi
nat de pictat plafonul 
Operei din Paris, pe 
care-l puteți vedea 
in fotografia alătura-

care este legat prin
tr-o funciară purita
te.

Suprarealiștii l-au 
îmbrățișat cu erlu- 
ziăstn. dar Marc Cha
gall nu e un supra
realist pentru că uni
versul său poetic e 
logic, închegat Cei 
care i-au interpretat 
lucrările ca pe explo
zii ale unor refulări 
s-au înșelat, el a ră
mas mereu încrezător

Chagall, a venit la 
Paris, în epoca de 
ximă înflorire a 
bismului",

Marc Chagall 
aderă la niciuna 
școlile 
artei 
reușește sa. ramînă 
Marc Chagall. Daca 
vrem să-i găsim, cu 
orice preț o ruda a- 
propiată atunci tre
buie să pomenim pe 
fțoiisseati Vameșul de

NEAGU
RĂDULESCU

nu 
din 

și curentele 
occidentale și

wa- 
„cu-

Născut la Vitebsk, 
în anul 1887, Marc
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: 1) a r- 

popu-

se în permanente și regulate lecții 
de teorie, solfegiu și armonie.

— Puteți desprinde acum după 
jumătate dR veac sensul precepte
lor sale pedagogice, de pildă, în 
studiul armoniei ?

— O riguroasa respectare a re
gulilor clasice, (și de aici simpli
tatea construcțiilor) cantabilitatea 
vocilor interioare, maxima grijă 
pentru respectarea caracteristicilor 
melodico-ntmice ale cinteculul 
popular lugojan.

— Legăturile cu primul profe
sor au continuat ?

— De-a lungul tuturor anilor d< 
studiu. De la Cluj și jnai tîrzju de 
la Viena reveneam, cu ocazia va
canțelor, în casa lui Vidu aducînd 
dosarul cu noi lucrări și plecam cu 
noi sfaturi.

— Cred că n-ați fost unicul pri
vilegiat. Ion Vidu avea o deose
bită grijă pentru cultivarea talen
telor.

— Vidu a contribuit imens la 
promovarea tinerilor. Prin străda
niile lui multi tineri au fost tri
miși la studii. Afișgle Reuniunii 
consemnează numele a zeci de 
tineri compozitori sau soliști Vidu 
a întreținut un real „schimb de ex
periență' cu celelalte formații co
rale românești. Corul lui Musices- 
cu de la Iași, corul „Doina" din 
Tr. Severin, corul „Carmen", co
rul „Armonia" din Craiova, multe 
alte formații artistice românești 
s-au perindat pe scena Lugojului .

— V-aș ruga acum, un scurt 
„tur de orizont" asupra semnifica
țiilor celor peste 100 de 
corale ale compozitorului.

— După parerea mea, 
corală a lui Vidu poate 
parțitâ în cîteva categorii
monizări ale unor melodii 
lare.

— „Mocâniile de pe dealul vii
lor" cum le supneau în primii ani 
ai activității dirijorale a Iui Vidu 
acei speriați de masiva patrundere 
a melodiilor populare în reperto
riul lugojenilor.

— Exact. 2). Lucrări în care for
ma inițială a melodiei populare a 
fost supusă de Vidu unor anumite 
modificări (în genul celebrei „Ana 
Luoojana") 31 Lucrări d» Imul 
, Negruței' în care părți dezvolta
te de compozitor dmtr-un motiv 
popular alternează cu parh de 
proprie invenție. 4) Lucrări de mei 
mari proporții cu acoinDaniamentnl 
instrumental (in genul ..Dunâri’" 
sau „Moartea lui Mihai Eroul"). 
*i) Lucrări cu caracter de marș în 
care intonații populare se combi
nă cu unele mai convenționale ale 
genului

în strinsă legătură cu textele sl 
limbajul său muzical de autentică 
inspirație populară, este și conți
nutul lucrărilor sale. Compozițiile 
salp dovedesc o organică împletire 
a muzicii cu viața, cu realitățile 
epocii.

Fapt atestat și de uriașa sa 
activitate pe linia popularizării va
lorilor artistice în mase.

— Inițiativele sale In această 
direcție sint Intr-adevăr copleșitoa
re prin numărul lor.

lnțelegînd importanta politica șt 
culturală a formațiilor corale, ca 
centru de rezistență împotriva po
liticii habzburgice de deznaționali
zare, Vidu a desfășurat o larga ac
tivitate pentru înființarea de noi 
coruri românești, organizind chiar 
pentru cei dornici de învățătură 
cursuri de inițiere muzicală.

Prin valoarea creației sale, Vidu 
contribuit la sporirea încrederiia

in forțele creatoare ale poporului 
si
a

Ia întărirea conștiinței national^ 
românilor.

— Idee minunat exprimată ta 
necrologul publicat de Nicolae lor. 
ga. în 1931, în „Arhivele Olteniei".

„Prin cintecul pe care l-a cules. 
I-a armonizat, l-a răspîndit în tot 
cuprinsul pămîntului 
Vidu a fost și un 
națională și un 
teorie savanta și 
fel de pretenție, 
fruntea tuturor acelora care tară 
a jertfi nimic din regulile ariei au 
făcut din ea un element de viată 
și un mijloc de înaltare pentru 
nația noastra".

IOSIF SAVA

românesc. 
factor de unitate 
educator. Fără 
lipsit de orice 
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Calcul matricial — calculul bazat pe 
regulile de adunare, înmulțire și in
versare a matricelor. Calculul matri
cial constituie unul din cele mai im
portante capitole ale algebrei lineare.

MT10MMIE:
Prof. dr. docent CĂLIN POPOVICI.

Camera Wilson — instalație pentru 
înregistrarea urmelor particulelor În
cărcate. Urma lor poate fi observata 
sub forma unei dire de ceață, datorită 
faptului că, trecînd prin vaporii supra- 
saturați, creează ioni ce formează cen
tre in jurul cărora vaporii se conden
sează.

particule, transmiterea acțiunilor avînd 
loc cu viteze finite. Tipurile funda
mentale de cîmpuri sînt: electromag
netic, gravitațional, mezonic.

Dr. DUMITRU MARCHIDAN.

GEOLOfilA:
Acad. Prof MILTIADE FILTPESCU.

Coroană solară — aureolă întinsă, 
cu lumina slabă și de culoarea perlei, 
care poate fi observată direct în timpul 
eclipselor totale de soare. Ea începe a- 
colo unde se termină cromosfera și se 
întinde pe o distantă de mai multe 
raze solare ; forma ei variaza in func
ție de activitatea solară.

FIZIC.
Dr. RADUL GRIGOROVICL

membru corespondent al Academiei

CÎMP — formă a materiei care leaga 
particulele in sisteme și prin interme
diul căruia are loc interacțiunea intre

CATALIZA — operația de mărire a 
vitezei desfășurării unui proces chimic 
fără a-1 modifica. Catalizatorul nu la 
parte la reacția chimică și rămine ne
modificat cantitativ și calitativ la sfir- 
șitul acesteia. Viteza reacției se mărește 
sub influența catalizatorului deoarece 
acesta micșorează energia de activare 
a substanțelor participante.

CARBONIFER — a patra perioada a 
erei paleozoice care a durat circa 85 mi
lioane de ani; viața pe pâmînt se ca
racteriza printr-o puternică dezvol
tare a plantelor din grupul criptogame- 
lor vasculare. în acea perioadă aceste 
plante erau lemnoase și atingeau talii 
uriașe, pîna la 20-30 m înălțime. Trun
chiurile acestor plante cazînd în mlaș
tini s-au transformat în cărbuni de 
pâmînt.

Citoplasmă reprezintă un sistem coloi- 
dal complex, al cărui component prin
cipal este albumina în asociație cu 
alte subtanțe organice. Este sediul u- 
nei intense activități enzimatice.

ȘTIINȚE ASRItttE:
Ing. DUMITRU TEACT.

BIOCHIMIA:
Prof. dr. MIRCEA MEZINCESCU.

CHIMIZAREA AGRICULTURII — 
folosirea pe scară largă a unor sub
stanțe chimice in agricultură in vede
rea îmbunătățirii solului, combaterii 
dăunătorilor și a stimulării proceselor 
de creștere a plantelor

Dr. MARTIN HAMAR

CITOPLASMĂ — unul dintre com- 
ponenții celulei animale sau vegetale.

CLOROFILA — constituent al plan
telor verzi. Joacă un rol esențial în fo
losirea energiei luminoase de către 
plante, pentru sinteza hidraților de car
bon din bioxid de carbon și apă. „Asi- 
milația clorofiliană** (utilizarea bioxi
dului de carbon pentru sinteza hidra- 
ților de carbon) este cea mai impor
tantă dintre toate reacțiile biochimice 
cunoscute. ' * )

MEDICINA
Dr. ELISABETA NASTAC

CAUTERIZARE — distrugerea țesu
turilor patologice în scop terapeutic cu 
ajutorul căldurii, frigului, substanțelor 
chimice sau al curenților electrici. Se 
folosește de obicei pentru distrugerea 
unor mici tumorete benigne, in trata
mentul ulcerațiilor fără tendință la ci
catrizare sau cu scop hemostatic.
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CEL MAI TtNĂR EDIFICIU AL ȘTIINȚEI
ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI .

In aceste zile de vacanță, la 
Craiova au Ioc intense pregă
tiri pentru debutul celui mai 
tinăr edificiu al științei și 
culturii românești: deschi
derea celei de a 5-a universi
tăți a țării.

în dorința de a prezenta 
cititorilor, noștri noua univer
sitate, ne-am adresat tovară
șului profesor doctor inginer 
MARIUS PREDA, rectorul 
universității, cu rugămintea 
de a nc răspunde Ia cîteva 
întrebări.

— Care este profilul univer
sității/. CfitTe ce specialitate își 
vor putea îndrepta pașii viito
rii studenți ?

— Universitatea craioveană 
este singura din țară cu un 
profil complex, ea cuprinzînd 
și facultăți tehnice. Viitorii 
noștri. setudenți își vor putea 
alege una din cele 7 facultăți 
din cadrul universității: ma
tematică, chimie, electroteh
nică, filologie, științe econo
mice, agricultură, horticultura. 
Celor care doresc să îmbrăți
șeze frumoasa barieră de pro
fesor la sate, le stau la dispo
ziție facultățile de istorie și 
geografie și de științe natu
rale, din cadrul Institutului 
pedagogic de 3 ani, care va 
face parte integrantă din uni
versitate. Astfel concepută, 
universitatea va avea posibi
lități multiple de pregătire a 
studenților la un înalt nivel 
științific. Profilul complex va 
da posibilitatea unor interfe
rențe pe deplin științifice în
tre domeniile tehnică și uma
nistică. Pînă în prezent această

l
>

VITEZA DE L UCR U
FACE MĂRTURISIRI

Brigada „Scinteii tineretului 
transmite din regiunea 
b-ogea.

Am trecut Dunărea în 
cînd soarele se ridicase 
cu cîteva sui iți deasupra 
zontului. Dobrogea ne-a 
timpinat cu un inedit specta
col estival. în capătul unui lan 
de grîu, pe drumul ce leagă 
Constanța de Negru Vodă, 
l-am intîlnit pe vice-președin- 
tele Consiliului agricol regio
nal Dobrogeă, 
Gheorghe Angliei. 
3 zile de ploi, 
me nefavorabilă, la 
acestei săptămîni —

■țuna dinsul — 
izn lan. Pi

în

pe 
in

inginerul 
„După 

de vre- 
începulul 
ne infor-

- am putut reintra 
..... Pînă la această
“dată, în regiunea noastră re

coltatul orzului și treieratul 
mazărei se apropie de sfîrșit. 
Unitățile trusturilor Gostat 
Constanța și Medgidia au 
terminat secerișul orzului.

în toate raioanele s-a început 
și recoltatul griului. Pînă 
acum s-a strîns recolta de grîu 
de pe mai mult de 60 000 hec
tare, -în frunte situîndu-se ra
ioanele Hîrșova, Macin și 
orașul Constanța. Paralel cu 
secerișul se execută și elibe
rarea terenului, arăturile. 
Această din urmă lucrare s-a 
efectuat pînă în prezent pe 
circa 20 000 hectare. în aceste 
zile’ se lucrează în ritm susți
nut pentru încheierea recoltă
rii mazării, a orzului și a griu
lui. în vederea grăbirii lucră
rilor s-au luat măsuri de 
folosire a întregii capacități 
de lucru a combinelor prin 
deschiderea din timp a dru
murilor în lan, asigurarea rit
mică a transportului produse
lor la bazele de recepție și 
magaziile unităților".

Străbătînd sute de km 
drumurile dintre lanuri, 
carnetele noastre de însem
nări adunasem zeci de mărtu
rii ce confirmau și întregeau 
informațiile furnizate de pri
mul nostru interlocutor. La 
Nicolae Bălcescu, în raionul 
Medgidia, spre exemplu, am 
intîlnit două inițiative demne 
de reținut. Una aparținea or
ganizației U.T.C. Fetele și bă
ieții care 
bine s-au 
gă seara, 
țurile. și paiele culcate de 
ploaie pe care mesele combi
nelor nu le-au putut prinde 
A doua inițiativă are ro
lul de a stimula pe mecani
zatori la exploatarea inte
grală a capacității de lu- 

a combinelor și la 
executarea imediată a ară
turilor. Consiliul de conducere 
al cooperativei a hotărît acor
darea unor prime acelor me
canizatori care, zilnic, recol
tează cel puțin 24 tone de grîu 
și executa arături pe un hec
tar. ’’

Văzîndu-i>.4a lucru pe me
canizatorii din G.A.S. Osma
nii și Hîrșova, am înțeles cum 
a reușit Trustul Gostat Medgi
dia să se situeze printre uni
tățile fruntașe la recoltatul 
cerealelor. Totul e pus la 
punct, mașinile sînt folosite la 
întreaga capacitate. Nici un 
tractor,-combină sau presă de 
balotat paie nu este nefolosită.

Dar, pentru că sîntem la 
începutul recoltărilor, vom 
nota și cîteva deficiențe a că- ■ 
ror grabnică' remediere va 
impulsiona ritmul lucrărilor. 
Se pierd încă multe ore bune 
de lucru cu organizarea intră
rii combinelor în lan. Cadrele 
de conducere și de specialitate 
din unele unități agricole nu-și 
aduc contribuția imperios ne
cesară în aceste zile. De 
pildă, zilele trecute între două 
lanuri de grîu ale coop'erati- 

lucrează pe com- 
angajat să strîn- 
cu secerile, col-

cru

idee s-a concretizat prin orga
nizarea unor catedre comune 
tuturor facultăților universită
ții, cuprinzînd specialiști din 
toate domeniile.

înființată ca urmare a di
rectivelor
IX-lea 
versitatea 
zintă, ' totodată, 

Congresului al 
al partidului, ' Uni- 

craioveană repre- 
realizarea

UNIVERSITATEA
DIN CRAIC7A

dorințelor multor generații 
din regiunea Oltenia de a avea 
posibilități locale pentru pre
gătirea unor specialiști în 
diverse domenii de activitate. 
Ar fi poate suficient să amin
tim că oameni de seamă ai ge
nerației 1848, înțelegînd setea 
de cultură a maselor, au în
scris între punctele Proclama
ției de la Izlaz înființarea unei 
universități în „țara banilor".

Această justificată aspirație 
a fost înfăptuită astăzi. „Uni
versitatea noastră își propune 
să continue și să îmbogățească 
tradițiile bune ale învățămîn- 
tului superior înființat la 

nase : Bogdan
din „Naicăprețul principal

producție

Foto: AGFRPRES

uit-.

barza", film in
studioul „București".

Untaru, inter

VIATA DE ORGANIZAȚIE

doar 
ori- 
în-
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intervenția 
consiliului 

ca

vei agricole de producție din 
Topraisar se crease o adevă
rată învălmășală în care se 
antrenaseră 17 combine cu 
tot atîtea tractoare, autoca
mioane, căruțe și zeci de oa
meni.

De asemenea, nu în toate 
unitățile se urmărește pe tot 
parcursul zilei starea lanurilor 
de grîu, lucru ce duce la în- 
tîrzierea lucrărilor. La coope
rativa agricolă de producție 
din Dunărea, de pildă, a fost 
necesară 
dintelui 
raional pentru 
prînzului combinele să intre în 
lan. Inginerul agronom stătea 
comod în birou, motivînd că 
în zori cl a luat o probă de 
grîu și că aceasta i-a confir
mat „umiditate mare", cînd 
știut este că în aceste zile de 
la o oră la alta starea fiecărei 
tarlale evoluează. Tot din 
același spirit de comoditate, în 
alte locuri nu se intră în lan 
cu toate mașinile. La. Cumpă
na, de pildă, unde au căzut și 
cele mai puține ploi, condu
cerea cooperativei a hotărît să 
înceapă recoltatul griului doar 
cu o brigadă, lăsînd nefolosite 
10 combine. (!?>.

Eforturi trebuie făcute și în 
direcția închiderii tuturor... 
canalelor ce duc la deprecierea 
calitativă și cantitativă a noii 
recolte. Neținînd seama de pă
rerile brigadierilor, inginera 
Didona Matei, de la Potîrni- 
chea, a dispus ca recoltatul 
mazării să se facă cu cositoa
rele mecanice. N-ar fi 
nimic rău în aceasta, 
hotărîrea a fost luată 
cultura ajunsese deja în 
de coacere deplină. Urmarea : 
risipă de boabe !

Asemenea risipe pot și tre
buie să fie evitate.

I. ȘERBU
I. BISTREANU

Craiova în 1947 și care a dat 
pînă în prezent aproximativ 
4 000 de absolvenți : ingineri, 
profesori, cercetători. La aceș
tia se vor adăuga, anual, circa 
2 500 de specialiști pregătiți pe 
băncile universității.

Cu prilejul vizitei conducă
torilor de partid și de stat în 

regiunea Oltenia, corpul nos
tru didactic a primit prețioase 
îndrumări din partea secreta
rului general al Comitetu
lui Central al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care s-a interesat personal de 
dezvoltarea viitoarei universi
tăți. Toate acestea 
lează să dovedim o 
răspundere pentru 
bunului început al 
versități.

—• Cum va fi asigurat nive
lul superior de pregătire a 
studenților ?

— Ne preocupăm în mod 
deosebit de organizarea adi

ne stimu- 
mai mare 
asigurarea 
noii uni-

La jumătatea lunii martie a 
acestui an biroul Comitetului 
regional Maramureș al P.C.R., 
a analizat munca desfășurată 
de organizațiile U.T.C. pen- 

' tru educarea moral cetățe
nească a tineretului. Cu acest 
prilej biroul comitetului re
gional al U.T.C. a prezentat o 
amplă informare, 
dențiate și unele 
tile, s-au făcut 
însă, și pe 
drept, o seamă 
de observații 
critice. Cele 
mai multe s-au 
referit la con
ținutul activi- 

I taților organi
zate, la lipsa

I de continuitate 
I în organizarea 

unor acțiuni prevăzute în di-
I ferite planuri de muncă, la 
I controlul și îndrumarea insu

ficientă acordată comitetelor 
1 raionale și orășenești 
I în această privință.

criticată preocuparea 
pentru generalizarea

Irienței bune, ca și insuficien
ta colaborare între factori 
chemați să contribuie la mun-

I ca de educare a tinerei gene
rații.

Cu acest prilej au fost sta- 

NU NUMAI AUTOCRITICA
de

a-

fiecare-activist, indi-

con- 
cîte- 
mai 
un

în si- 
foarte

La 
unei 

orga-

Au fost evi- 
activități u-

U.T.C.
A fost 
scăzută 

expe-

„o z
As a își intitulează corcspvii'.ie:i- 

(i Stanca Nicolae, instructor a! 
Comitetului raional Lipova ai 
U.T.C., in caia na relatează, despre 
festivitatea recentă do la S.M.T. 
Neudo’rî cu prilejul primirii noilor 
absolvenți ai școlii prdfesionale de 
mecanici agricoli. „1n cuvîntul 
său tovarășul Suciți Teodor, direc
torul S.M.T. — ne.sciio corespon-

I ÎNSEMNATĂ"
denial nostru — după ce a pre
zentat stațiunea, perspectivele ci 
de dezvoltare, a expus proaspeți
lor absolvenți sarcinile care reies 
din documentele de partid și de 
stal privind contribuția stațiunilor 
de mașini și tractoare la obținerea 
unor producții superioare, răspun
derile sporite ce revin, în conse
cință, mecanizatorilor".

In numele celor 35 de absolvenți 
repartizați în această unitate, a 
răspuns Marin lacob, care, mulțu 
mind pentru calda primire, a'pre
zentat angajamentul întregii pro
moții de a nu precupeți nicj un 
efoit pentiu ca cunoștințele acumu
late în cei trei ani de școală să 
rodească în marca carte a cîmpuhji.

C articula și antidotul el

k

cînd 
fază

Un dur frumos din grădinile 
de flori ale Codiei

vității didactice, asigurînd din 
timp programele de învăță- 
mînt, cursurile și lucrările de 
laborator. Pentru a .sintetiza și 
generaliza experiența ■ pozitivă 
a unor catedre, în efortul de 
perfecționare a activității di
dactice și științifice, s-a alcă
tuit un colectiv care cuprinde 
cadre cu multă experiență de 
la ambele institute existente ; 
acestea vor urmări permanent 
metodele de lucru cu rezulta
tele cele mai bune, mai efici
ente. Din colectiv fac parte 
profesor doctor’ docent Vasile 
Stratula, prof. univ. Ion

Maxim, conf. unlv. Ton Zamfi- 
rescu și alții.

Cadrele didactice ale noii 
universități — dintre care 34 
sînt doctori docenți sau doctori 
în diferite specialități — stu
diază posibilitățile de îmbu
nătățire a unor planuri de în- 
vățămînt, pnecum și a unor 
cursuri de bază. Avem în ve
dere selecționarea probleme
lor de specialitate și a deta
liilor tehnice pentru o pregă
tire fundamentală, în așa fel 
îneît studentul să fie la curent 
cu cele mai noi informații 
științifice și culturale, să fie 
pregătit pentru a ține pasul cu 

bilite și o seamă de măsuri 
pe- baza cărora biroului comi
tetului regional al U.T.C. îi re
vin sarcini deosebit de impor
tante și cit se poate de 
crete. Să amintim doar 
va : să se pregătească 
bine și să se organizeze 
număr mai mare de dezbateri 
publice pe teme cetățenești . 
mai multe întîlniri cu activiști

de partid și de stat; să se dis
cute în adunările generale 
U.T.C. probleme de etică, 
conduită cetățenească etc.

Au trecut de la această 
naliză mai bine de trei luni; 
timp suficient pentru ca cel 
puțin o parte din sarcinile ce 
reveneau comitetului regional 
al U.T.C., să fie îndeplinite. 
Se poate face deci un bilanț. 
Dar, înainte de a-1 face, să’ ne 
întoarcem cu patru luni în 
urmă. Ne aflăm în perioada 

dezvoltarea în perspectivă a 
domeniului în care studiază. 
De pe acum avem pregătite 
condiții materiale, optime, 
pentru studenți și cadre di
dactice, pentru a îmbina mun
ca didactică cu cercetarea ști
ințifică.

— Vă rugăm să ne vorbiți 
mai pe larg despre aceste po
sibilități.

— Vreau să încep cu condi
țiile de viață și studiu ale stu
denților. La cele 4 cămine 
existente se vor adauga încă 
două noi, cu o capacitate de 800 
locuri (fiecare cameră cu două 
locuri) a căror construcție a și 
început. Se va ridica o nouă 
cantină, la fel de modernă, 
pentru 1 800 de studenți. Bi
blioteca universității, căreia 
îi acordăm o deosebită aten
ție, în scurt timp aproape 
își va dubla numărul exem
plarelor, îndeosebi cu lucrări 
de specialitate din domeniul 
matematicii, chimiei, științe
lor economice. Pe lingă lotul 
experimental de 200 hectare, 
universitatea va dispune, de 
asemenea, de o fermă didac
tică de 312 hectare — desti
nată cercetărilor științifice, 
activității didactice și lucrări
lor practice pentru studenții 
de Ia facultățile de agricultură 
și horticultura. Dispunem deja 
de cîteva zeci de laboratoare 
și sint în curs de amenajare 
alte 4 noi laboratoare didac
tice și de cercetare științifică.

Avem convingerea că con
cursul de admitere ce va 
începe la 2 septembrie, va cu
noaște o afluență mațe de ti
neri. îi așteptăm cu drag.

Interviu consemnat de 
MIHAIL DUMITRESCU 

corespondentul 
„Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Oltenia

nou'debut In Ulmul roma-
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RECOLTEI 1966 Â

premergătoare analizei 
care am vorbit mai sus. 
lective formate din activiști 
ai comitetului regional al U.T.C. 
s-au deplasat în multe raioa
ne. în acea perioadă,, cu aju
torul lor, în orașul și raionul 
Satu Mare, orașul Baia Marc, 
în cîteva comune din raioa
nele Cărei, Sighet etc. s-au 
organizat conferințe, simpozi
oane la care și-au dat 
concursul juriști și medici, au 
avut loc dezbateri colective pe 
marginea unor cazuri concre
te de, comportare cetățeneas
că etc.

Așadar, s-au organizat acti
vități interesante. în aceste 
condiții, era deci de așteptat 
ca după mai bine de trei luni 
bilanțul să fie și mai bogat. 
Așa ar fi fost normal, așa ar 
fi fost logic, dar... în legătură 
cu activitatea de educare mo
ral cetățenească a tineretului, 
la comitetul regional al U:T.C. 
se vorbește din nou despre 
„lipsa de continuitate", des
pre „sporadicitate", despre 
„slaba coordonare a activității 

comitetelor raionale și orășe
nești" — adică exact aceleași 
situații care existau și înain
tea analizei amintite. La Baia 
Marc, de pildă, s-a mai ținut 
un simpozion cu lucrătorii din 
comerț, pe tema educației mo- 
ral-cetățenești. Dar atîta este 
suficient ? La Combinatul de 
industrializare a lemnului de 
la Sighetul Marmației s-a or
ganizat, de asemenea, un sim
pozion, iar activiștii comitetu
lui orășenesc U.T.C. s-au mul
țumit să asiste șl ei. Poate 
fi aceasta o situație mulțumi

toare ? Iar la Șomcuta singu
rele acțiuni pe care le poate 
preciza comitetul raional 
U.T.C. pentru ultima perioa
dă sînt: „O conferință în 
scopul educării materialiste a 
tineretului" ținută în citevca 
comune.. Cum se explică ■ a- 
ceastă stare de lucruri?

La comitetul regional U.T.C. 
ni s-a răspuns cu foarte mul
tă sinceritate că . din perioa
da aceea nici comitetul re
gional nu a mai putut orga
niza activități asemănătoare 
din cauză că activiștii săi. au 
fost mereu antrenați în alte 
colective care au studiat alte 
probleme. Lucrul este, fără 
îndoială, adevărat și practic 
nici nu ar fi posibil ca acti
viștii comitetului regional să 
organizeze de fiecare dată a- 
semenea activități cînd fac 
deplasări. Era însă posibil și 
nu numai posibil, dar. obliga
toriu, ca

TOAST PENTRU

PROMOJIA '66
{Urmare din pag. I)

mintul nostru superior, conti- 
nuind un drum glorios, început 
cu mai bine dc un secol în 
urmă și primind în anii puterii 
populare un excepțional spri
jin material și moral, a atins 
gradul de dezvoltare, capabil 
să investească pe absolvenții săi 
cu cunoștințe comparabile cu 
cele Însușite in prodigioase 
institute similare din lume. Mai 
mult ca aricind insă, anul a- 
cesla, integrind iircsc semnili- 
cația intrării in viață a proas
peților absolvenți, in vaslui 
colocviu generat de adeziunea 
deplină cu care a fost inlim- 
pinat momentul solemn al legi
ferării cincinalului, sărbătoarea 
„recoltei ’66" a universităților 
și institutelor ne oferă un pri- 
lej de Înaltă satisfacție cetățe
nească. Ne mindrim, desigur, 
in primul ritul cu faptul că ac
tuala promoție de intelectuali 
numără aproape 17.800 dc ab
solvenți, cifră fără precedent 
în istoria invățămintului nos
tru superior. Ne mindrim, de a- 
sernenea că — după aprecierea 
unor cadre didactice cu o mare 
experiență — competența cu
noștințelor teoretice și practice 
dovedită de membrii promoției 
'66, socotiți în tolalilatea lor, te 
conferă posibilitatea de a se 
incadra din primele .clipe in 
ritmul și complexitatea sarci
nilor întreprinderilor și insti
tuțiilor Ia care sint repartizați. 
Nu poale exista pentru un ti- 
năr specialist o onoare mai 
mare, o bucurie mai adîncă de- 
cit faptul că primind reparti
zarea pentru un Ioc de muncă, 
aceasta se petrece într-un mo
ment cînd fiecare domeniu de 
activitate iși intensiiică și își 
lărgește creația pe baza planu
lui de stat de dezvoltare a e- 
conomici naționale în actualul 
cincinal, plan caracterizat prin- 
tr-o maximă luciditate, înțelep
ciune și temeritate, proprii 
poporului nostru, partidului și 
conducerii sale. Nu poale exis
ta pentru un tinăr specialist o 
satisfacție mai deplină decît 
taptul că asemenea sarcini is
torice îi așteaptă capacitatea, 
talentul și dăruirea sa — iar el, 
primind o temeinică pregătire, 
este gata din primele clipe 
justificind încrederea unanimă, 
să-și afirme toate însușirile,

Trăim emoția sărbătorii cînd 
aproape 17.800 de specialiști — 
profesori, ingineri, chimiștî, fi
zicieni, biologi — pornesc sau 
așteaptă cu înfrigurare clipa 
pornirii spre ceea ce numesc ei 
atit de simplu: viață — între
prinderile și instituțiile unde 
sint repartizați.

Comentariul unui atare eve
niment se cere ci însuși plecat 
de la cuvintul ce cunoaște 
acum un record de frecvență în 
limbajul tuturor membrilor 
promoției. Și el nu este altul

ferent de secția în care lu
crează, deplasîndu-se într-un 
raion sau oraș, să controleze 
cum sînt aplicate măsurile 
stabilite, să îndrume comite
tele respective să organizeze 
în continuare asemenea acti
vități îndrăgite de tineri și pe 
care aceștia Ie așteaptă.

Insistăm asupra acestui as
pect pentru că avem convin
gerea că de lipsa de recep
tivitate a unor comitete ra
ionale la inițiativele comite
tului regional, se face în ulti
mă instanță vinovat chiar a- 
cesta. Tot la comitetul regio

nal al U.T.C. 
mai mulți to
varăși ne spu
neau: „Sîntem 
puși uneori, la 
raioane, 
tuații 
delicate, 
sfîrșitul 
acțiuni 
nizate de noi ni 
se adresează 

invitația: „Mai veniți pe la noi 
și mai faceți astfel de lucruri 
pentru tinerii noștri". Ceea ca 
înseamnă că activiștii respec
tivi nici nu-și închipuie că e 
dc datoria lor să organizeze 
alte acțiuni asemănătoare.

Nu vrem să scuzăm cu ni
mic comoditatea unor tova
răși de Ia comitetele raionale 
U.T.C. Dar oare atitudinea 
lor nu este determinată și de 
faptul că, dumneavoastră, to
varăși activiști ai comitetului 
regional, nu i-ați obligat să 
continue ceea ce ați început, 
că nu i-ați ajutat să înțelea
gă că acțiunea organizată a 
avut înainte de toate menirea 
de a-i învăța pe ci cum să 
muncească, cum să acționeze 
în îndeplinirea sarcinii r 
pcctive ?

DUMITRU MATALĂ 
corespondentul 

„Scinteii tineretului 
pentru regiunea 

Maramureș

penitei 
imagine 
vremii",

sâ nu 
tocita) 
alătu- 

telicitările me-

dccit: repartizare. Cu toate că 
momentul adoptării sate în vo
cabular se pierde (cum ne ten
tează graba 
refuzăm o 
„în negura 
rarea sa la
ritate de un tinăr la încheierea 
unei facultăți, sau institut este 
strict legală de prezent, de ac
tualitatea socialistă. Accepția 
sa în această postură au deter
minat-o principiile fundamenta
le ale invățămintului nostru 
superior, ce se disting nu nu
mai prin asigurar.ea junor. con
diții optime de 
via[ă, ci și prin 
cărui absolvent 
zări într-un loc 
pe măsura calificării sale.

O astiel de garanție era 
totul exclusă pînă și din 
mai roze perspective ale 
denției de aliă dată. „Universi
tățile scot torente de titrați 
care mor dc foame cu licența 
în buzunar", scria 
ilusltală in

studiu și de 
garantarea lie- 
a unei reparti- 
și intr-un post

cu 
cele 
slu-

Realitatea 
1934 ; ,,Negustorii 

se pling de scumpelea liîrtiei 
de ambalaj. Le sugerăm folosi
rea diplomelor universitare — 
nota cu o dureroasă maliție 
Cuvintul liber in 1935... Ideea 
de a asigura absolvenților stu
diilor superioare locui de mun
că solicitat de specializarea lor 
nu figura, cum observă Adevă
rul, intr-un număr din 193-3, 
„nici în cele mai sfruntate pro
misiuni electorale... a garanta 
Iicentiaților uri serviciu consti
tuind chiar pentru fabuloșii 
mincinoși nelipsiți in campania 
electorală ceva din cale afară 
de gogonat..."

Cuvintul repartizare cu sen
surile sale cele mai generoase 
a lost incorporat limbajului di
urn de revoluția culturală - so
cialistă, ea i-a dăruit funcția de 
realitate firească, palpabilă.

Și iată, azi, acest cuvin! — 
repartizare — oferind noii pro
moții de intelectuali emoția 
primei intilniri cu marca, fre
netica, incomparabila dragoste 
a vieții: munca. Și potite că 
cel dinții contact cu munca îl 
va stabili tinărul inginer înlr-o 
uzină cate, la rîndui ei, și-a în
registrat recent actul de naște
re, pontindu-și prezența în pe
isajul industrial a! patriei, 
poale că cel dinții contact 
munca va însemna pentru ti
nărul profesor intrarea intr-o 
școală nouă, mai păstrind încă, 
umbrele schelelor, ecoul ciul'c- 
celor zidarilor. Și poale că 
momentul celui dinții contact 
cu munca al tinărului geolog 
va corespunde descoperirii .unei..,. 
noi zone de bogății subterane. 
Ceea ce este cert, e faptul că 
toți cei care alcătuiesc această 
numeroasă promoție vor găsi 
in locurile de muncă un climat 
in care iși vor putea valoriiica 
necontenit virtuțile, un larg 
cimp de creație științifică, o 
familie prietenoasă, plină de 
afecțiune.

Drum bun în viață, specialiști 
din promoția anului ’66, primul 
an din cei cinci ai giganticu
lui plan menit să ne facă patria 
socialistă mai bogată, mai pu
ternică, mai frumoasă și care vă 
onorează, incredințîndu-vă 
sarcini pe care tinerețea voas
tră Ic-a visa! cu înflăcărare, 
socotindu-lc, pe drept cuvînt, 
pietre de încercate ale unei ge
nerații trăind demn, armonios, 
pasionant 1

Șl
cu



DECLARAȚIE ÎN ÎNTlMPINAREA

CU PRIVIRE LA ÎNTĂRIREA PĂCII DORINȚEI DE PACE

Șl SECURITĂȚII ÎH EUROPA A POPOARELOR
Acad. Eugen Râdulescu

(Urmare din pag. I)

R.F.G.rilor conducătoare ale 
să aprecieze în mod realist si
tuația actuală din Europa. A- 
ceasta înseamnă că ele să por
nească de Ia existența celor 
două state germane, să re
nunțe Ia pretențiile de revi
zuire a frontierelor europene, 
la pretențiile de a reprezenta 
exclusiv întreaga Germanie, 
la încercările de a exercita 
presiuni asupra statelor care 
merg la recunoașterea Repu
blicii Democrate Germane, să 
renunțe Ia dictatul criminal 
de Ia Mtinchen și să recunoas
că nevalabilitatea lui de Ia 
bun început. Ele trebuie să 
dovedească în fapt că țin sea
ma cu adevărat de lecțiile 
istoriei, că pun capăt milita
rismului și revanșismului si 
că vor promova o politică de 
normalizare a relațiilor între 
state, de dezvoltare a colabo
rării și prieteniei între po
poare.

Republica Democrată Ger
mană, factor important de a- 
sigurare a păcii în Europa, s-a 
adresat guvernului și Bundes- 
tagului R.F.G. cu propuneri 
constructive : să renunțe pe 
bază de reciprocitate Ia înar
marea nucleară, să reducă ar
matele ambelor state germane, 
să-și asume obligația de a nu 
folosi forța unul împotriva ce
luilalt. să se așeze la masa 
tratativelor pentru a rezolva 
problemele naționale actuale, 
care interesează atît R.D.G. 
cît si R.F.G. însă guvernul 
R.F.G. nu a manifestat încă 
interes față de aceste propu
neri. Statele semnatare ale 
prezentei Declarații snriiină 
aceste inițiative ale R.D.G.

Examinind multilateral si
tuația actuală din Eurona și 
factorii de bază care deter
mină dezvoltarea ei, statele 
reprezentate Ia consfătuire au 
ajuns la concluzia că în Eu
ropa, unde aproape jumătate 
din state sint socialiste, există 
posibilitatea de a se preîntâm
pina o dezvoltare nedorită a 
evenimentelor. Prin eforturile 
comune ale statelor europene, 
ale tuturor forțelor sociale 
care militează pentru pace 
— indiferent de concepțiile 
lor 
sau 
problema 
pene poate 
Această sarcină va fi îndepli
nită cu atît mai mult succes 
cu cît va fi mai repede parali
zată influența forțelor care ar 
dori ca și în viitor să intensi
fice încordarea în relațiile 
dintre statele europene.

In perioada postbelică nu o 
dată s-a reușit să fie dejucate 
planurile îndreptate spre sub
minarea păcii în Eurppa. O 
importanță hotărîtoare în a- 
ceastă privință au avut-o uni
tatea și solidaritatea țărilor 
socialiste europene, ale tutu
ror țărilor socialismului, pro
movarea de către ele a unei 
politici externe de pace, cu 
menținerea de către acestea 
a vigilențe! față de cei care 
ar putea atenta la cauza păcii, 
hotărîrea lor de a colabora cu 
toate statele care doresc să-și 
aducă contribuția la întărirea 
securității europene. Spre ace
lași scop se îndreaptă cu toată 
energia eforturile clasei mun
citoare din țările vest-euro- 
pene, ale detașamentelor 
sale de avangardă, ale orga
nizațiilor democratice, pro
gresiste șl mișcării partizani
lor păcii, care exprimă opinia 
celor mai largi mase de 
meni ai muncii.

Un factor important 
îngreuiază tot mai mult 
lizarea aventurilor militare în 
Europa îl constituie creșterea, 
în statele vest-europene, a in
fluenței forțelor care își dan 
seama de necesitatea de a se 
ridica deasupra deosebirilor 
de vederi și convingeri poli
tice și de a se pronunța pen
tru destinderea încordării in
ternaționale, pentru o dezvol
tare multilaterală a relațiilor 
reciproc avantajoase 
toate statele Europei, 
discriminări, pentru 
independență a țărilor lor și 
pentru păstrarea de către a- 
cestea a personalității lor 
naționale.

Statele semnatare ale pre
zentei Declarații apreciază 
drept un fenomen pozitiv 
existența în Republica Fede
rală Germană a unor cercuri 
care se pronunță împotriva 
revanșismului și militarîsn'u- 
lui. cer stabilirea unor relații 
normale cu țările atît din vest 
cît si din est, inclusiv a unor 
relații normale între ambele 
state germane, militează pen
tru destinderea încordării in
ternaționale șl asigurarea 
securității europene, pentru ca 
întregul ponor german să _ se 
bucure de binefacerile păcii.

Influența celor care luptă 
nentru pace și securitate în 
Europa devine pe zi ce trece 
tot mai evidentă, iar adepții 
cursului agresiv 
piardă poziții. Tot mai multe 
țări și popoare europene în
țeleg de unde provine în rea
litate pericolul pentru fiecare 
dintre ele si pentru Europa în 
ansamblu și ce se impune pen
tru a se apăra securitatea tu
turor statelor europene.

Statele reprezentate la con
sfătuire pornesc de la premisa 
că fiecare stat european este 
chemat să joace un rol impor
tant în problemele internațio
nale, să devină un participant 
cu drepturi depline la con
struirea în Europa a unui ase
menea sistem de raporturi în
tre popoare și de relații inter-

statale, în care securitatea 
fiecăruia să fie în același timp 
securitatea tuturor. Statele 
europene sînt în măsură să 
rezolve problemele relațiilor 
dintre ele fără amestec din 
afară.

Țările socialiste consideră 
că o condiție fundamentală a 
înfăptuirii securității euro
pene o constituie afirmarea și 
dezvoltarea între state a unor 
relații normale, bazate pe res
pectarea principiilor suvera
nității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. 
Situația din Europa demon
strează că, în ciuda diferitelor 
obstacole, aceste principii ca
pătă o recunoaștere tot mai 
largă ca bază rațională de co
laborare între popoare și de 
îmbunătățire a climatului in
ternațional.

De o mare importanță este 
întărirea relațiilor politice in
tre state, indiferent de regi
mul lor social, relații îndrep
tate spre apărarea păcii.

Țările europene, legate prin 
relații comerciale tradiționale, 
au numai de cîștigat de pe 
urma dezvoltării colaborării 
lor economice pe bază reci
proc avantajoasă. Expansiu
nea relațiilor economice în
tre statele europene, înlătura
rea discriminărilor și 
lor existente în acest 
reprezintă un factor 
de important pentru
rea și pentru statornicirea 
unei atmosfere de încredere 
si înțelegere reciprocă între 
popoare. Dezvoltarea legătu
rilor economice între ță
rile europene dă posibilita
tea extinderii schimburilor 
comerciale cu parteneri din 
alte regiuni ale lumii. Aceste 
legături, împreună cu dezvol
tarea multilaterală a colabo
rării tehnico-științifice și cul
turale, care permite să se a- 
jungă la o mai bună cunoaș
tere reciprocă între popoare, 
pot, pe măsura dezvoltării 
lor, să devină baza materială 
a securității europene și a în
tăririi păcii în întreaga lume.

Cu toate deosebirile de orîn- 
duire social-politică, de con
cepții ideologice și politice, 
statele și popoarele europene 
au o cauză comună care cores
punde intereselor naționale 
vitale ale tuturor, și 
sarcina de 
încălcarea 
de a frina

bariere- 
domeniu 
deosebit 
apropie-

religioase 
altă natură — 
securității curo- 

fi rezolvată.

ideologice, 
de

oa-

care 
rea-

între 
fără 

deplina

încep să

anume 
a nu se permite 
păclî în Europa, 

forțele agresiunii.

de-al 
susți- 
le-ar 
secu-

Statele semnatare ale pre
zentei Declarații consideră că 
situația care s-a creat în pre
zent reclamă din partea tutu
ror statelor europene măsuri 
active, îndreptate spre întări
rea păcii europene.

Guvernele statelor europene 
nu pot să se bazeze pe’ asigu
rările liniștitoare ale acelora 
care urzesc planuri de agre
siune, nu pot să creadă șe 
cuvînt declarațiile acelora 
care se străduiesc să revizu
iască rezultatele celui 
doilea război mondial, 
nînd că arma nucleară 
trebui pentru propria
ritate și nu pot rămîne pa
sive, încurajind astfel, cu voie 
sau fără voie, forțele care pre
gătesc Europei soarta unui 
cîmp de luptă pentru un con
flict nuclear ucigător.

Conștiente de înalta lor răs
pundere fată de popoare, gu
vernele statelor europene tre
buie să întreprindă pași de 
natură să asigure o cotitură în 
direcția destinderii în Europa, 
a întăririi securității, desfășu
rării unei colaborări pașnice 
reciproc avantajoase între 
statele europene.

Nu este pentru prima dată 
cînd Europa se află în fața 
acestei sarcini. Atît primul cît 
șl cel de-al doilea război mon
dial au fost pregătite de for
țele agresive în adine secret 
sub masca unor declarații 
false de intenții pașnice. In 
scopul înșelării vigilenței po
poarelor, a fost folosit de fie
care dată un aparat uriaș de 
propagandă și dezinformare. 
Popoarele se trezeau la reali
tate, însă abia atunci cînd 
piereau milioane de oameni, 
cînd orașe și sate înfloritoare 
se transformau în ruine. In 
era energiei atomice și a ra
chetelor acest lucru nu 
poate fi permis pentru a 
oară.

Statele reprezentate la 
sfătuire militează cu hotărîre 
pentru realizarea cît mai ra
pidă a unor măsuri construc
tive pentru consolidarea secu
rității în Europa. Ele sînt con
vinse că în condițiile actuale 
există posibilitatea reală de a 
se întreprinde astfel de pași. 
Ele sînt gata ca în acest scop 
să colaboreze cu alte state.

Crearea unor garanții trai
nice pentru pacea șl securita
tea Europei constituie o sar
cină importantă care reclamă 
participarea tuturor statelor 
europene, o dezbatere con
structivă, dusă cu răbdare, a 
punctelor de vedere, în sco
pul realizării unor soluții care 
să întrunească adeziunea ge
nerală.

Țările socialiste europene 
au prezentat în repetate rîn- 
duri propuneri fundamentate 
care reprezintă un program 
concret de acțiuni.

Statele semnatare ale De
clarației consideră că măsu
rile de întărire a securității în 
Europa pot și trebuie să se 
realizeze înainte de toate, în

mai 
treia

con-

următoarele direcții princi
pale :

1. Statele reprezentate la 
Consfătuire cheamă toate sta
tele europene să dezvolte re
lații de bună vecinătate pe 
baza principiilor independen
ței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, pe baza 
principiilor coexistenței paș
nice între state cu sisteme so
ciale diferite. Pornind de la 
aceasta, ele se pronunță pen
tru intensificarea legăturilor 
economice și comerciale, pen
tru sporirea contactelor și 
formelor de colaborare în do
meniul științei și tehnicii, al 
culturii și artei, precum și în 
alte domenii care prezintă noi 
posibilități de cooperare între 
țările europene.

Nu există domeniu de cola
borare pașnică în care statele 
europene nu ar putea să 
sească posibilități pentru 
pași reciproc avantajoși.

Dezvoltarea colaborării 
neral europene face necesar 
ca toate statele să renunțe Ia 
orice fel de discriminări și 
presiuni, fie ele politice sau 
economice, față de alte țări, 
să colaboreze pe bază de ega
litate și să stabilească relații 
normale între ele, inclusiv 
stabilirea de relații normale 
cu ambele state germane.

Statornicirea și dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate 
dintre statele europene cu o- 
rînduiri sociale diferite pot 
face mai active legăturile lor 
economice și culturale și prin 
aceasta să sporească capacita
tea statelor europene de a a- 
duce o contribuție eficace la 
cauza însănătoșirii situației 
din Europa și a dezvoltării 
respectului și încrederii reci
proce.

2. Țările socialiste s-au pro
nunțat întotdeauna cu consec
vență împotriva împărțirii lu
mii în blocuri sau alianțe mi
litare și pentru înlăturarea 
primejdiilor pe care aceasta le 
implică pentru pacea și secu
ritatea generală.

Ca răspuns la formarea 
grupării militare agresive 
N.A.T.O. și la includerea în 
cadrul ei a Germaniei occi
dentale, a fost încheiat Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală de Ia 
Varșovia, pact defensiv ai unor 
state suverane și egale in 
drepturi, care constituie un 
instrument de apărare a secu
rității țărilor participante la 
Tratat și a păcii în Europa.

Dar țările participante 
Tratatul de Ia Varșovia 
considerat și consideră că 
xistența impusă de forțele 
perialiste agresive a blocu
rilor militare și a bazelor mi
litare pe teritoriul altor state 
reprezintă o piedică în calea 
colaborării între state. Garan
ția reală a securității și pro
gresului fiecărei țări europene 
o constituie nu existența gru
părilor militare, care nu co
respund tendințelor contem
porane sănătoase ale vieții in
ternaționale, ci stabilirea in 
Europa a unui sistem eficient 
de securitate, bazat pe relații 
de egalitate și respect 
proo intre toate statele 
tinentului, pe eforturile 
ale tuturor națiunilor 
pene.

Țările semnatare ale prezen
tei Declarații consideră că este 
coaptă necesitatea de a se în
treprinde măsuri pentru slă
birea, in primul rind, a încor
dării militare în Europa. Ca
lea radicală pentru aceasta ar 
fi desființarea concomitentă a 
alianțelor militare existente ; 
situația actuală face 
aceasta. Guvernele 
noastre nu o dată au 
că, in cazul încetării 
tății alianței nord-atlantice. 
Tratatul de la Varșovia își 
pierde valabilitatea și că locul 
lor trebuie să-1 ocupe un sis
tem de securitate europeană. 
Astăzi ele reafirmă în mod 
solemn că sînt gata pentru li
chidarea concomitentă a ali
anțelor menționate.

Dacă însă statele participan
te la Pactul Nord-Atlantic nu 
sint încă gata să treacă la 
desființarea completă a celor 
două grupări militare, statele 
semnatare ale prezentei De
clarații consideră rațional să 
se realizeze încă de pe acum 
o înțelegere privind lichidarea 
organizațiilor militare, atît a 
Pactului Nord-Atlantic, cît și 
a Tratatului de la Varșovia. 
In același timp, ele declară că 
atît timp cît va exista Blocul 
Nord-Atlantic și cercurile a- 
gresive imperialiste vor atenta 
la pace în întreaga lume, ță
rile participante la Tratatul 
de Ia Varșovia, păstrîndu-și 
trează vigilența, sînt hotărîte 
să-și întărească forța și capa
citatea lor de apărare.

Totodată, noi considerăm 
necesar ca toate statele mem
bre ale Pactului Nord-Atlan- 
tio și ale Tratatului 
Varșovia, precum și țările 
care nu fac parte din nici o 
alianță militară să depună e- 
forturi pe bază bilaterală sau 
multilaterală în scopul 
varii cauzei securității 
pene.

3. In prezent capătă o mare 
Importanță si astfel de măsuri 
parțiale îndreptate spre des
tinderea militară pe teritoriul 
european, cum

— lichidarea 
tare străine ;

— retragerea 
Ipr de ne teritoriile altor sta
te, în limitele frontierelor lor 
naționale ;

— reducerea în cadrul unor
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acord

ger-
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acord de către toate 
participante, ținînd 

de propunerile for- 
de fiecare dintre ele.

sau de a participa 
formă Ia dreptul 
de această armă.
va fi rezolvată

de 
De
a- 
in

și termene puse de 
a efectivelor forțelor 

armate ale ambelor state 
mane ;

—• măsuri îndreptate 
îndepărtarea pericolului
conflict nuclear: crearea de 
zone denuclearizate și asuma
rea de către puterile ce pose
dă arma nucleară a obligației 
de a nu folosi această armă 
împotriva statelor participan
te Ia astfel de zone și altele ;

— încetarea zborurilor avi
oanelor străine cu bombe nu
cleare deasupra teritoriilor 
statelor europene și a intrării 
în porturile acestor state a u- 
nor nave submarine și de su
prafață străine cu arme nu
cleare Ia bord.

4. Avînd în vedere pericolul 
pe care-1 reprezintă pretenții
le nucleare ale R.F.G. pentru 
pacea in Europa, statele tre
buie să-și îndrepte eforturile 
spre excluderea posibilității 
ca R.F.G. să obțină accesul la 
arma nucleară, sub orice for
mă, direct sau indirect prin 
intermediul unor grupări de 
state, la dreptul de a dispune 
exclusiv 
sub orice 
a dispune 
felul cum
ceastă problemă depinde 
mare măsură viitorul popoa
relor europene ca și al altor 
popoare. In această problemă 
nu pot fi admise măsuri par
țiale.

5. Inviolabilitatea frontiere
lor constituie baza unei păci 
trainice in Europa. Intere
sele normalizării situației 
din Europa cer ca toate 
statele, situate atît în Eu
ropa cît și în afara conti
nentului european, să por
nească în acțiuiiile lor de po
litică externă de Ia recunoaș
terea frontierelor existente în 
realitate între statele europe
ne, frontiere statornicite după 
cel mai pustiitor război din 
istoria omenirii, inclusiv a 
frontierei poloneze de pe Oder 
Si Neisse și a frontierelor din
tre cele două state germane.

6. Reglementarea pașnică a 
problemei germane corespun
de intereselor păcii în Euro
pa. Statele socialiste repre
zentate la Consfătuire sînt 
gata să-și continue căutările 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme. Această rezolvare tre
buie să țină seama de intere
sele securității tuturor țărilor 
interesate, ale securității Eu
ropei in ansamblu.

O abordare constructivă a 
-acestei probleme ca și a celor
lalte aspecte ale securității în 
Europa este posibilă numai 
pornindu-se de la realități, și 
în primul rînd de Ia recu
noașterea faptului existenței 
celor două state germane — 
Republicii Democrate Germa
ne și Republicii Federale Ger
mane. In același timp, pentru 
o astfel de reglementare sînt 
necesare recunoașterea fron
tierelor existente și renunța
rea de către ambele state ger
mane Ia posedarea armei nu
cleare.

Participarea pe bază egală 
a celor două state germane la 
opera de dezvoltare și întări
re a relațiilor de colaborare 
intereuropeană în diferite do
menii de activitate — politi
că, economică, tehnico-științi- 
fică, culturală — va permite 
clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, întregii popu
lații să-și aducă contribuția, 
pe măsura posibilităților și 
capacităților lor creatoare, a- 
lături de celelalte națiuni eu
ropene, la cauza progresului 
și păcii.

In ceea ce privește unifi
carea ambelor state germane, 
calea spre înfăptuirea acestui 
obiectiv trece prin destin
derea încordării, apropierea 
treptată între cele două state 
germane suverane și înțele
gerea dintre ele, prin acor
duri privind dezarmarea în 
Germania și în Europa, pe 
baza principiului că, în con
dițiile realizării unificării 
Germaniei, un astfel de stat 
german unificat va fi un stat 
cu adevărat iubitor de pace, 
dem<t?ratic și niciodată nu va 
mai prezenta un pericol pen
tru vecinii săi și pentru pacea 
în Europa.

7. O mare însemnătate po
zitivă ar avea-o convocarea 
unei conferințe general-euro
pene pentru discutarea pro
blemelor referitoare la asigu
rarea securității în Europa și 
Ia stabilirea unei colaborări 
general-europene. înțelegerea 
la care s-ar ajunge la confe
rință ar putea fi exprimată, 
spre exemplu, sub forma li
nei declarații europene cu 
privire la colaborarea în in
teresul menținerii și întăririi 
securității europene. Intr-o 
asemenea declarație s-ar pu
tea prevedea obligativitatea 
statelor semnatare de a se 
conduce în relațiile dintre ele 
după interesele păcii, de a re
zolva problemele litigioase 
numai pe cale pașnică, de a 
avea consultări și schimb de 
informații în probleme care 
prezintă interes reciproc, de 
a contribui la dezvoltarea pe 
toate căile a legăturilor eco
nomice, tehnico-științifice și 
culturale dintre ~
rația trebuie să 
pentru aderarea 
telor interesate.

Convocarea conferinței în 
problema securității și cola
borării europene ar putea 
contribui Ia crearea în Euro
pa a unui sistem de securita
te colectivă și ar constitui un

ele. Decla- 
fie deschisă 
tuturor sta-

mare eveniment în istoria 
contemporană a Europei. Ță
rile noastre sînt gata să ia 
parte la o asemenea Confe
rință la orice dată convena
bilă pentru celelalte state in
teresate, atît membre ale 
Blocului Nord-Atlantic cît și 
neutre. Țările europene neu
tre ar putea,
să joace un rol pozitiv 
convocarea acestei conferințe.

Se înțelege că ordinea de 
zi și alte probleme referitoa
re la pregătirea unei astfel 
de întîlniri sau conferințe ar 
urma să fie stabilite de co
mun 
statele 
seama 
mulate

Statele reprezentate la con
sfătuire sînt gata să folo
sească și alte metode accesi
bile pentru discutarea pro
blemelor securității europe
ne : tratative pe canale diplo
matice, întîlniri ale miniștrilor 
de externe sau ale reprezen
tanților speciali, pe bază bi
laterală sau multilaterală, 
contacte la cel mai înalt ni
vel. Ele consideră că cele 
expuse măi sus cuprind as
pectele de bază cele mai im
portante, pentru asigurarea 
securității europene. Ele sînt 
gata să discute și alte propu
neri care au fost făcute sau 
pot fi formulate în scopul re
zolvării acestei probleme de 
către oricare stat.

In ceea ce privește partici- 
panțli la o asemenea discuție, 
statele Tratatului de la Var
șovia nu fac nici o excepție. 
Este de competența fiecărui 
stat să aleagă între participa
rea și neparticiparea la discu
tarea și rezolvarea probleme
lor europene.

Desigur, popoarelor nu le 
este indiferent ce curs poli
tic va alege un stat sau altul : 
corespunzător intereselor po
poarelor europene spre pace 
și securitate sau opus 
interese.

Statele reprezentate 
sfătuire sînt convinse 
țărilor din alte continente nu 
Ie este egal în ce direcție evo- 
lueară problemele europene. 
Flacăra celor două războaie 
mondiale a izbucnit pe pămîn- 
tul european, dar ea a pîrjolit 
aproape întreaga planetă. Dis
trugeri și jertfe au cunoscut 
multe țări, inclusiv țări de pe 
continentele îndepărtate de 
Europa. De aceea, orice guvei n 
preocupat de destinele păcii nu 
poate să nu salute fiecare pas 
care duce la destindere și la 
însănătoșirea situației din Eu
ropa, să nu susțină 
eforturi.

Exprimîndu-și 
pentru întărirea 
europene, dorința de a parti
cipa la realizarea pașilor co
respunzători îndreptați spre 
acest scop, țările noastre sint 
convinse că este de datoria 
tuturor statelor europene să-și 
aducă contribuția la rezolva
rea problemelor de importanță 
mondială a căror reglemen
tare ar influența fără îndoială 
în mod favorabil și situația 
din Europa. Printre acestea se 
numără problemele asigurării 
neamestecului în treburile in
terne ale statelor, interzicerii 
folosirii forței sau amenințării 
cu forța în relațiile interna
ționale, dezarmării, interzi
ceri] folosirii armei nucleare 
și alte măsuri importante în
dreptate spre înlăturarea pe
ricolului unui conflict nuclear, 
lichidării definitive a colonia
lismului în toate formele și 
manifestările sale, lichidării 
bazelor miFtare străine de pe 
teritoriile altor state, dezvol
tării colaborării economice 
internaționale pe bază de ega
litate în drepturi. Din partea 
lor, statele reprezentate Ia 
consfătuire vor face și pe vii
tor tot ce depinde de ele pen
tru a contribui la rezolvarea 
cît mai rapidă a acestor pro
bleme mondiale. Ele acordă o 
mare importanță întăririi Or
ganizației Națiunilor Unite pe 
baza respectării cu strictețe a 
Cartei, a asigurării universali
tății O.N.U., punerii activității 
ei în concordanță cu transfor
mările care au avut loc în 
lume, și vor contribui prin 
toate mijloacele Ia creșterea 
eficacității organizației, în sco
pul menținerii păcii șl secu
rității generale și al dezvol
tării relațiilor de 
dintre popoare.

Statele semnatare 
zentei Declarații sînt 
caute, împreună cu alte state, 
căi reciproc acceptabile pen
tru consolidarea păcii în Eu
ropa. Ele sînt hotărîte să a- 
pere pe arena internațională 
pacea, colaborarea internațio
nală dintre state, coeziunea 
tuturor forțelor iubitoare de 
libertate și progres, să lupte 
împotriva agresiunii imperia
liste, împotriva politicii de 
dictat și violență, să sprijine 
cauza libertății, independen
ței naționale și progresului so
cial.

Statele reprezentate la con
sfătuire se adresează tuturor 
guvernelor și națiunilor euro
pene, tuturor forțelor păcii și 
progresului de pe continentul 
nostru — fără deosebire de 
convingeri ideologice, politice 
sau religioase — cu apelul de 
a-și uni forțele pentru ca Eu
ropa — unul din centrele cele 
mai importante ale civilizației 
mondiale — să devină un con
tinent al colaborării multilate
rale și rodnice între națiuni 
egale în drepturi, un factor 
puternio de stabilitate, pace și 
înțelegere în întreaga lume.

Am ascultat cu mare interes Declarația cu 
privire la întărirea păcii și securității în 
Europa, adoptată de Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, care analizeză situația 
politică actuală și mijloacele prin care statele 
ar putea contribui la întărirea păcii și dezvol
tarea colaborării pe continentul nostru.

înfăptuirea unei păci și seci 
Europa corespunde năzuințelor 
tuturor popoarelor europene, precum și inte
reselor păcii generale. Acestor năzuințe li se 
opun însă cercurile reacționare din Europa, 
sprijinite de imperialismul american, care, 
urmărind scopuri agresive, caută să întrețină 
încordarea, să învenineze relațiile dintre sta
tele europene. Profund convins de justețea 
poziției țării noastre, în problema atît de im
portantă a securității în Europa, exprimată 
în documente ale partidului și guvernului 
nostru, îmi declar deplina satisfacție față de 
Declarația cu privire Ia întărirea păcii și 
securității europene, adoptată recent la Bucu
rești.

Declarația arată că statele semnatare con
sideră că situația care s-a creat în prezent 
reclamă din partea tuturor țărilor europene 
măsuri active, îndreptate spre întărirea păcii 
în Europa. Sînt întru totul de acord că prin
tre aceste măsuri active, de o deosebită im
portanță ar fi convocarea unei conferințe 
general-europene pentru discutarea proble
melor referitoare la asigurarea securității în 
Europa și la stabilirea unei colaborări 
general-europene. înțelegerea Ia care s-ar 
ajunge la conferință — arată acest important 
document — ar putea fi exprimată sub forma 
unei declarații europene cu privire la colabo
rarea în interesul menținerii și întăririi secu
rității pe continentul nostru. Asemenea

:urități trainice în 
dor arzătoare ale-

declarație, deschisă pentru adet^rea tuturor 
statelor interesate, ar putea prevedea obliga
tivitatea statelor semnatare de' a se ^conduce 
în relațiile dintre ele după interesele păcii, 
de a rezolva problemele litigioase numai pe 
cale pașnică, de a avea consultări și schimb 
de informații în problemele care prezintă 
interes reciproc, de a contribui la dezvoltarea 
pe toate căile a legăturilor economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre aceste țări.

Declarația cuprinde, de asemenea, mențiu
nea de mare însemnătate potrivit căreia este 
de datoria tuturor statelor europene să-și 
aducă contribuția la rezolvarea problemelor 
de importanță mondială a căror reglementare 
ar influența fără îndoială în mod favorabil și 
situația din Europa. Printre acestea se 
numără problemele asigurării neamestecului 
în treburile interne ale statelor, interzicerii 
folosirii forței sau amenițării cu forța în rela
țiile internaționale, încetarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, dezarmării, interzicerii folosirii 
armei nucleare și alte măsuri importante în
dreptate spre înlăturarea pericolului unui 
conflict nuclear, lichidării bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor state, dezvoltării 
colaborării economice internaționale pe bază 
de egalitate în drepturi.

îmi declar deplinul acord cu apelul adresat 
de statele reprezentante la recenta consfă
tuire tuturor forțelor păcii și progresului de 
pe continentul nostru de a-și uni puterile 
pentru ca Europa — unul din centrele cele 
mai importante ale civilizației mondiale — să 
devină un continent al colaborării multilate
rale și rodnice între națiuni egale în drepturi, 
un factor puternic de stabilitate, pace și înțe
legere în întreaga lume.
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Prin intermediul radio-ului 

am luat cunoștință de conți
nutul Declarației cu privire la 
întărirea păcii și securității în 
Europa, adoptată de statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

După cum se subliniază în 
acest document, relațiile din
tre țările europene au o mare 
influență asupra situației din 
întreaga lume. Tocmai de a- 
ceea popoarele Europei, care 
au adus și aduc o contribuție 
importantă la cauza progresu
lui omenirii, pot șl trebuie să 
creeze în această parte a glo
bului pămîntesc un climat de 
destindere și înțelegere inter
națională, care să permită fo
losirea deplină a resurselor 
materiale și spirituale ale fie
cărui popor, ale fiecărei țări, 
potrivit voinței și hotărîrii 
sale.

In acest scop, fiecare 
european este chemat să 
ce un rol important în 
blemele internaționale.

Prin întreaga sa activitate

stat 
joa- 
pro-

internațională — în cadrul 
O.N.U. și a altor organisme, 
cu prilejul convorbirilor bila
terale etc. — România a adus 
o contribuție de seamă la pro
movarea ideilor păcii și secu
rității în Europa șl în întrea
ga lume. Astfel, țara noastră 
a fost în toamna anului trecut 
inițiatoarea Rezoluției adop
tată de O.N.U. cu privire la 
relațiile de bună vecinătate 
între țările europene cu siste
me sociale diferite.

In Declarație își găsesc ex
primarea teze de o deosebită 
importanță. Astfel, documen
tul subliniază că o condiție 
fundamentală a înfăptuirii 
securității europene o consti
tuie afirmarea și dezvoltarea 
intre state a unor relații nor
male, bazate pe respectarea 
principiilor suveranității și 
independenței naționale, ega
lității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

înfăptuirea securității euro
pene este legată nemijlocit de

lupta împotriva cercurilor im
perialiste și în primul rînd 
împotriva imperialismului a- 
merican, principalul factor de 
sprijin al forțelor reacțiunii 
din Europa și din întreaga 
lume. Au de aceea o mare im
portanță acțiunile popoarelor 
împotriva prezenței trupelor 
americane în Europa, pentru 
împiedicarea accesului R.F.G. 
la arma atomică, pentru in
terzicerea în spațiul aerian și 
maritim european a avioane
lor și navelor americane în
cărcate cu armament atomic.

Apreciind principiile Decla
rației de la București consider 
că dezideratele păcii și secu
rității în Europa vor găsi un 
ecou tot mai larg, în scopul 
întăririi colaborării între po
poare și îmbunătățirii clima
tului internațional.

NICOLAU MARIETA 
absolventă a Facultății 

de filologie din București

Pentru ca in Europa și în lume
înțelegere

între popoare
Interes laAm ascultat cu 

radio Declarația cu privire la 
întărirea păcii și securității 
în Europa. Acest 
afirmă încă odată 
statelor reprezentate la Con
sfătuirea de la București de 
a depune și în continuare 
eforturi pe linia salvgardării 
păcii pe continentul nostru și 
în lume.

Extinderea continuă a cola
borării multilaterale între 
toate țările, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, dezvol
tarea raporturilor de coope
rare între toate popoarele de 
pe continentul nostru — așa 
cum a subliniat în repetate 
rînduri guvernul nostru — 
constituie o cale sigură spre 
realizarea unei securități eu
ropene trainice. Pentru a pro
gresa pe acest drum este ne
cesar ca fiecare popor să-și 
poată hotărî singur soarta, să 
fie înlăturate toate elementele 
care constitue surse de încor
dare între state, care pot de
veni cauze de conflicte ar
mate.

document 
hotărîrea

Popoarele Europei, locul de 
unde au pornit două războaie 
pustiitoare, sînt convinse de 
faptul că existența blocurilor 
și alianțelor militare consti
tuie o piedică în calea colabo
rării între popoare. în Decla
rație se arată că pentru a crea 
condiții de colaborare în Eu
ropa, pentru întărirea păcii, 
este necesară desființarea 
concomitentă a alianțelor mi
litare existente, astfel ca în
tre țările continentului să se 
stabilească relații pe baza 
respectului suveranității și 
independenței popoarelor, lo
cul alianțelor militare luîn- 
du-1 un sistem de securitate 
europeană.

Consider că este bine gîndită 
și absolut necesară prevede
rea din Declarație în care se 
arată că atîta timp cît va e- 
xista Blocul Nord-Atlantic și 
cercurile imperialiste vor con
tinua să atenteze la pacea lu
mii, țările participante la Tra
tatul de la Varșovia sînt da

toare să-și păstreze trează vi
gilența, să-și întărească for
ța și capacitatea lor de a- 
părare. Socotesc de asemenea, 
ca fiind deosebit de impor
tantă aprecierea că pentru a- 
sigurarea unui climat de des
tindere sînt necesare în condi
țiile actuale, o serie de măsuri 
ca : lichidarea bazelor milita
re străine, retragerea tuturor 
trupelor în limita granițelor 
naționale, crearea de zone de- 
nuclearizate etc.

Sînt convins că propunerile 
cuprinse în Declarația privind 
întărirea păcii și securității, 
corespund intereselor popoa
relor din Europa și din întrea
ga lume, constituind o largă 
platformă pe baza căreia se 
poate asigura dezvoltarea co
laborării între statele conti
nentului nostru, în interesul 
păcii și securității mondiale.

CONSTANTIN IORDACHE 
șef de brigadă la cooperativa 

agricolă de producție 
Goicea Mică, regiunea Oltenia

VIZITELE DELEGAȚIEI

Joi dimineață, delegația Re
publicii Populare Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, care a participat la 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și la întîlnirea în

P. BULGARIA
problemele Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, îm
preună cu tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
făcut vizite Ia Fabrica de 
mașini - unelte și agregate 
București și la Institutul de 
cercetări chimice.

/ /

în cele două unitari, oaspeți
lor le-au fost expuse realiză
rile și preocupării^ colective
lor strîns legate'de cerințele 
dezvoltării economiei noastre 
naționale.

Delegația bulgară a vizitat, 
de asemenea, modernul cartier 
muncitoresc din preajma Uzi
nelor „23 August".

(Agerpres)
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Plecarea delegației R. S. Cehoslovace
Delegația Republicii Socia

liste Cehoslovace a părăsit Ca
pitala vineri dimineață.

Delegația a fost condusa de 
Antonin Novotny, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace. Din 
delegație au făcut parte Josef 
Lenart, președintele guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace, Otakar Simunek. vi
cepreședinte al guvernului

R. S. Cehoslovace, Vaclav Da
vid, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, și 
general de armată Bohumir 
Lomsky, ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace.

Membrii delegației au fost 
salutați la plecare, pe aero
portul Băneasa, de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Gheorghe 
Radulescu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Corneliu

Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Andrei Păcuraru și 
Vasile Vlad, șefi de secție la 
C-C- al P.C-R.. Gheorghe Ni- 
țescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Pra- 
ga.

Au fost de față Cestmir Ci- 
sar, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și mem
brii ambasadei, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Plecarea delegației R. P. Ungare
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala delegația Republicii 
Populare Ungare.

Delegația a fost condusă de 
Jânos Kadar, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Din delegație au făcut 
parte Gyula Kăllai, președin
tele Guvernului Revoluționar 
JAuncitoresc Țărănesc Ungar, 
Antal Apro, vicepreședinte al

guvernului, general-colonel 
Lajos Czinege, ministrul apă
rării al R. P. Ungare, Janos 
Peter, ministrul afacerilor ex
terne, Imre Pardi, membru al 
C.C. al P.M.S.U., șef de secție 
la C.C. al P.M.S.U.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculescu-

Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc, general de armată 
Leontin Sălăjan, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Andrei Păcuraru și 
Vasile Vlad, șefi de secție la 
C-C. al P-C-R.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membrii ambasa
dei, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București.

Plecarea delegației U. R. S. S.
Delegația Uniunii Republici

lor Sovietice Socialiste a pă
răsit vineri la amiază Bucu- 
reștiul.

Delegația a fost condusă de 
L. I. Brejnev, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Din delegație au 
făcut parte A. N. Kosighin, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, M. A. Leseciko, mem
bru al C-C- •• P.C.U.S.. vice
președinte al Consiliului de 
J^iniștri, A. A. Gromîko, mi

nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. mareșalul Uniunii 
Sovietice R. I. Malinovski, 
ministrul apărării, K. V. Ru
sakov, prim-adjundt de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., M. 
I. Sladkovski, adjunct de șef 
de secție la C-C- al P-C-U.S.

Pe aeroportul Băneasa. 
membrii delegației au fost 
salutați la plecare de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica. Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil. Gheor
ghe Rădulescu. general de ar

mată Leontin Sălăjan, Mihai 
Dalea, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, An
drei Păcuraru și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C C. al P.C-R., 
Teodor Marinescu, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Moscova.

Au fost de față A, V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, care a făcut parte din 
delegație, membrii ambasadei 
Uniunii Sovietice, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

Plecarea delegației R. P.
Vineri dimineața a părăsit 

Bucureștiul delegația Republi
cii Populare Mongole, con
dusă de Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole. Din 
delegație au făcut parte : 
Demcighiin Molomjamț, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C-C. al P.P.R.M., Dam- 
dinî Gombojav, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, 
Dejidiin Cimiddorj, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Țedevsurengiin Davaadorj, 
prim-adjunct al președintelui 
Comitetului de colaborare e- 
conomică de pe lingă Consi
liul de Miniștri al R. P. Mon
gole.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost sa
lutați la plecare de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor-

Mongole
ghe Maurer, Alexandru Dră
ghici, Gheorghe Rădulescu, 
Mihai Dalea, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor exter
ne, Andrei Păcuraru și Vasile 
Vlad. șefi de secție la C-C. al 
P.C-R-

Au fost de față Togoociin 
Ghenden. ambasadorul R. P. 
Mongole la București, și mem
brii ambasadei, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Plecarea delegației R. P. Bulgaria
Vineri după-amiază, a pără

sit Capitala delegația Republi
cii Populare Bulgaria.

Delegația a fost condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria. Din delegație 
au făcut parte Stanko Todo
rov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apără
rii al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor 
externe. al R. P. Bulgaria, 
Ivan Popov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, ge

neral-colonel Atanas Semer- 
giev, șeful statului Major.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu, Gheorghe Rădu
lescu, Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe. 
Andrei Păcuraru și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C-C. al 
P.C-R-, loan Beldean. ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Sofia.

Au fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, care a 
făcut parte din delegație, și 
membrii ambasadei, șefi ai

misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră.

★

In aceeași zi, a părăsit capi
tala mareșalul Uniunii Sovie
tice A. A. Greciko, comandant 
suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Pe aeroportul Băneasa a fost 
salutat de general de armată 
Leontin Sălăjan. ministrul 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, general- 
locotenent Ion Gheorghe, ad
junct al ministrului forțelor 
armate.

(Agerpres)

Două planuri — două virste i OrctșuhVictorioși Munții Făgaraș
Foto : AGERPRbS

CONSTRUCȚII NOI 
LA PITEȘTI

în orașul Pitești în 
noul cartier de locuințe, 
in partea de sud, s-au 
dat în folosință 180 de 
apartamente. Cu acestea 
numărul apartamentelor 
din noul microraion se 
ridică la 1 550. Con
structorii piteșteni lu
crează acum la încă 9 
blocuri, la construirea 
complexului comercial 
și a cinematografului 
care va avea 500 de 
locuri.

Zilele acestea, con
structorii au predat și 
un modern bufet-restau- 
rant, așezat pe terasa 
superioară a orașului. 
(A. Popescu).

In fata Teatrului din Brașov

• Pe pista velodromului ,,Dina
mo" din Capitală au început ieri 
întrecerile celei de-a 6-a ediții a 
competiției de ciclism pentru 
„Cupa orașului București". In fi
nala probei de viteză italianul Ver- 
zini Dino l-a întrecut pe C. Vadin 
(U.R.S.S.). La urmărire a cîștigat 
echipa Italiei care a fost crono
metrată în 4'43” 1/10. Locul doi a 
fost ocupat de echipa U.R.S.S. în 
4'46" 1/10, Selecționata României 
s-a clasat pe locul trei urmată de 
cea a Bulgariei.

Astăzi 
gramate 
start de 
(100 de

de la ora 16,30 șînt pro- 
probele de 1 000 m cu 

pe loc și ștafeta perechi 
ture).

t

I
I

• Astăzi ș; nume la Sibiu
Ioc dubla întîlnire internațională 
de volei dintre echipele feminine 
ale României și R. S. S. Ucrainiene. 
Marți la București echipa oaspete 
va juca în compania selecționatei 
de tineret a țării noastre.

• Selecționata secundă masculi
nă de volei a României, care în
treprinde un turneu in Franța, 
jucat la Ales 
Voleibaliștii români au 
victoria cu 3—1 (10—15, 
15—2, 15—10). La meci au 
2 000 de spectatori.

a 
cu echipa Franței, 

români au obținut 
15—13, 
asistat

• Duminică, cu începere 
ora 18,00, pe lacul Snagov 
desfășura întrecerile concursului 
internațional de canotaj academic 
feminin „Regata Snagov". Lastart 
vor fi prezente cele mai bune 
sportive din Cehoslovacia, R, l> 
Germană, Polonia și România.

de la 
se vor

• După cum se știe, turneul final 
al celui de-al 8-lea campionat mon
dial de fotbal va începe luni 11 iu
lie pe stadionul Wembley din Lon
dra, cu meciul Anglia-Uruguay. La 
festivitatea de deschidere vor asis
ta regina Angliei, Elisabeta a H-a 
și ducele de Edinburg. Campiona
tul va fi declarat deschis de regina 
Angliei.

Se crede că 400 de milioane de 
persoane vor putea urm&ri la tele
viziune festivitatea și meciul An
glia-Uruguay.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)
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DEPLINĂ SOLIDARITATE
CU EROICUL POPOR VIETNAMEZ

Casa de cultu- 
din Capitală a

Ieri seara, la 
ră a studenților 
avut loc o puternică manifesta
re de solidaritate a tineretului 
cu lupi a eroică a poporului și 
tineretului vietnamez, împotriva 
noilor acțiuni agresive ale im
perialismului american în sală

Mitingul
tineretului

din Capitală
se aflau sute de tineri munci
tori, studenți și elevi. De ase
menea, erau prezenți numeroși 
studenti străini care își fac 
diile în țara noastră.

Exprimînd indignarea și 
nia tineretului nostru față 
noua treaptă a escaladării 
boiului din Vietnam, prin bom
bardarea periferiilor orașului 
Hanoi și a portului Haifong, 
participantii la miting au scan
dat minute in șir lozinci con- 
damnind aspru politica ameri
cană în această parte a lumii : 
„Afară cu agresorii americani 
din Vietnam!", „Trăiască lupta 
eroică a tineretului vietnamez 1.

Tovarășul MARIUS GURAN, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., deschizind mitingul a 
arătat că prin grava fărădelege 
a agresorilor americani, se 
încalcă dreptul internațional și 
normele elementare ale relații
lor dintre țări, S.U.A. asumîn- 
du-și o grea răspundere în fața 
omenirii. Noile acțiuni ale 
S.U.A. confirmă că mult trîmbi- 
tatele „intenții de pace" sînt o 
înșelătorie, sint menite a induce 
în eroare opinia publică, un 
paravan pentru a camufla 
continuarea și extinderea ac
țiunilor militare.

Studentul NGUYEN NGOC 
HUN. din R. D. Vietnam, care

studiază în țara noastră, a ară
tat că fiecare pas în escalada
rea războiului din Vietnam va 
fi respins, fiecare acțiune cri
minală își va primi pedeapsa 
cuvenită.

Tineretul patriei noastre, a 
spus lăcătușul ION VRABIE, de 
la Uzinele „Vulcan", care este 
educat în spiritul internaționa
lismului socialist, al dragostei 
față de libertate, este gata de 
a sprijini din toate puterile 
lupta dreaptă a poporului viet
namez.

Eleva MIHAELA GIUȘCĂ de 
la liceul „Mihail Sadoveanu", a 
arătat că prin noile acțiuni, a- 
gresorii americani obțin 
dezaprobare și atrag 
lumii. Susținînd cu toată 
rîrea poziția guvernului 
noastre față de bombardarea de 
către aviația americană a orașe' 
lor din R. D. Vietnam, vorbi
toarea și-a alăturat glasul la 
cel al întregului popor, cerind 
să se respecte dreptul poporu
lui vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Exprimînd gindurile și senti-

doar 
mînia 
hotă- 
țării

mentele studentimii romane, 
sludentul MIHAI STRÎMBEA- 
NU, de la Universitatea Bucu
rești, a înfierat cu tărie agre
siunea americană, cerind înce
tarea imediată și necondiționată 
a bombardamentelor Împotriva 
R. D. Vietnam, retragerea tu
turor trupelor străine de pe te
ritoriul Vietnamului de 
respectarea 
Geneva.

Studenții 
din partea 
.Africani din Republica 
listă România, 
din R. P. Chineză și LOUIS CE- 
SIN din Venezuela, condamnînd 
noile acte criminale 
rialiștilor americani 
nam, și-au exprimat 
lidaritate cu lupta 
vietnamez cerind să fie retrase 
toate forțele militare americane 
și celelalte trupe intervenționis- 
te, să se respecte dreptul sfint 
al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta.

Participanții la miting au a- 
doptat o moțiune de condamna
re a războiului de agresiune

sud,
acordului de la

ADAM MAURICE, 
Uniunii Studenților 

Socia- 
CEN-TĂ-LAI

ale impe- 
în Viet- 
totala so- 
poporului

dus de Statele Unite ale Ame- 
ricii în Vietnam. In moțiune 
se spune printre altele: Adu
narea tineretului și studenților 
din Capitala Republicii Socia
liste Romania, condamnă cu 
toată tăria noile acte agresive 
Întreprinse Împotriva Republi
cii Democrate Vietnam — stat 
socialist, liber și independent, 
precum și politica nefastă de 
escaladare 
reprezintă 
col pentru pacea lumii. Ti
neretul român, alături de 
Întregul nostru popor Înfie
rează cu minie pe agresori și 
crimele lor odioase, își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului și tineretu
lui vietnamez, incredințindu-l că 
în lupta sa va găsi la poporul 
și tineretul român Întregul spri
jin material și moral, pînă la 
victoria finală.

In încheiere pariicipanții la 
miting au vizionat un film do
cumentar despre lupta poporu
lui vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A.

IOAN TIMOFTE

a războiului, care 
un grav peri-

ACTUALITATEA
Ședința comemorativă a Academiei 
consacrată împlinirii a 500 de ani
de la construirea mînăstirii Putna
Ședința comemorativă, care a avut loc vineri in 

aula Academiei Republicii Socialiste România, a 
fost consacrată Împlinirii a 500 de ani de la con
struirea mînăstirii Putna.

Participanții Ia adunare 
3ori universitari, cercetători din institutele 
cialitate, siudenfi — au urmărit cu interes 
cările : ,,500 de ani de la zidirea mînăstirii 
de Mihai Berza, membru corespondent al 
miei, „Școala muzicală de la Putna' de Gh. Cio
banii. șeful sectorului de folclor muzical din cadrul 
Institutului de etnografie și folclor, „Însemnătatea 
mînăstirii Putna pentru studiul artelor decorative 
din Moldova medievală', de Teodora Voinescu, șelu! 
sectorului de artă veche românească din cadrul 
Institutului de istoria artei.

Acad. Victor Eitimiu a citit versuri proprii închi
nate acestui eveniment.

academicieni, proie- 
de spe- 
comuni- 
Putna", 
Acade-

Concurs de orientare turistica

Cu prilejul celei de-a 
45-a aniversări a Zilei 
victoriei revoluției popu
lare mongole, vineri la 
amiază a avut Ioc în 
sala Casei de cultura a 

vernisajul Er
ele fotografii 
din Mongolia 
organizată de 
român pentru 
culturale cu

I.R.R.C.S. 
poziției 
„Aspecte 
de azi", 
Institutul 
relațiile 
străinătatea, cu imagini 
puse la dispoziție de 
Ambasada R. P. 
le la București.

Au luat parte 
lea, președintele 
Artiștilor Plastici, 
tav Livezeanu, vicepre
ședinte al IRRCS, re
prezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Exter
ne, oameni de artă șt 
cultură, ziariști.

Au fost de față ata
șați culturali și de pre
să ai unor misiuni di
plomatice acreditați la 
București.

Au vorbit, cu această 
ocazie, Costică Alecu, 
vicepreședinte al IRRCS, 
și Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mon
gole Ia București.

Expoziția înfățișează 
aspecte din dezvoltarea 
economică și social-cul- 
turală a R. P. Mongole.

Cu aceeași ocazie a 
avut loc o seară cultu
rală mongolă.

Mongo-

Ion Ja- 
Uniunii 

Oc

Unitățile de industrie 
locală din regiunea Cluj 
au creat și fabricat în 
prima jumătate a aces
tui an 60 de produse 
noi, în peste 100 de sor
timente. In atenția crea
torilor din aceste unități 
se află realizarea a 50 
de produse care vor in
tra în fabricație în lu
nile următoare. (7. Rus).

Vineri după-amiază au 
început Ia Ploiești, lu
crările Conferinței Uniu
nii sindicatelor din în
treprinderile industriei 
de petrol chimie și gaz 
metan ; iar la București 
cele ale uniunilor sindi
catelor din întreprinde
rile miniere și energiei 
electrice ; din comerțul 
de stat și cooperația de 
consum.

La lucrările conferin
ței Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile in
dustriei de petrol și gaz 
metan participă 
Constantin 
ședințele 
Central al 
nerale a
din România. La celelal
te Conferințe participă 
membri ai Secretariatu
lui Consiliului Central.

COLIBA UNCHIULUI TOM :
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).

tov.
Drăgan, pre- 

Consiliului 
Uniunii Ge- 
Sindicateloi

(Agerpres)

Grădina zoologică din 
Turda, important punct 
de atracție pentru turiști 
a fost renovată recent. 
Accesul spre zona bălți
lor s-a asigurat prin 8 
noi poduri japoneze. 
Printre mesteceni, plopi 
piramidali, țuie, urcă 
spre deal o alee nouă 
construită în serpenti
nă. Locatarii grădinii, 
în majoritatea lor, au 
sosit și ei recent : un 
cerb lopătar negru, doi 
cerbi carpatini cu trofee 
uriașe, o pisică sălbati
că, un yak, o antilopă, 
vulpi albe, 
roșii, 
Peste puțin 
vor mai sosi încă o an
tilopă, o pereche de 
struți, Nando, pelicani 
creți, cormorani etc. 
(I. Rus).

argintii și 
cîini Dingo etc.

timp aici

țară. Vom lucra pe ogoarele 
cooperativei agricole de pro
ducție, alături de părinții și 
frații noștri. Și munca în a- 
gricultură, credem, ne poate 
oferi multe satisfacții. Tova
rășa inginer agronom Ene Eu
genia ne-a vorbit odată atît 
de frumos despre munca pe 
ogoare, în zootehnie sau în 
legumicultura ! La noi în co
mună sectorul zootehnic cu
prinde cîteva mii de anima
le. Mulți oameni lucrează în 
legumicultura. Grădina e în 
întregime irigată prin asper- 
siune din riul Tinoasa. Fie
care sector de muncă ni se 
pare atrăgător. Dar care e 
cea mai frumoasă meserie a 
satului ? Agricultor, zooteh
nist, legumicultor, mecaniza
tor, motopompist? Gh. Ge- 
rea și Ilie Cazan vor să lu
creze în zootehnie: „ce e mai 
frumos decit să îngrijești a- 
nimalele?". Angela Oprea și 
Floarea Doarcă vor deveni le
gumicultoare: „e o muncă mi-

CARE-I CEA MAI

FRUMOASĂ MESERIE

A SATULUI?
găloasă, dar plăcută". Emil 
Manda ar vrea să se facă mo- 
lopompist: „să știu că eu di
rijez apa pe ogoare, că recol
tele sporesc și datorită apei 
dirijate de mine".

Ni s-au creat multiple po
sibilități de calificare în dife
rite meserii specifice agricul
turii. Putem deveni și vete
rinari, și laboranți, și conta
bili; orice profesie este utilă. 
Deocamdată, fiecare constituie 
un punct magic pentru noi: 
pe care să ne-o alegem? Ca

re-i, intr-adevăr, cea mai 
frumoasă?

Știm că drumul spre în
vățătură nu s-a oprit la ul
timul clinchet de clopoțel, 
în oricare meserie ne vom 
califica, vom fi nevoiți să în
vățăm. Numai învățînd, pre- 
gătindu-ne temeinic vom pu
tea să ne demonstrăm, nouă 
înșine și tuturor, posibilită
țile. în oricare din meseriile 
satului vom lucra ne vom 
putea manifesta personalita
tea.

Am dori mult să citim în 
paginile ziarului nostru, „Scîn- 
teia tineretului" amănunte 
complete referitoare la mese
riile satului. Care-i cea 
frumoasă? Care-i 
utilă?

mai 
cea mai

*

restrins 
dorim să 
tinerilor

de spațiul 
redacției" 

răspuns 
de Ia Rădoiești, și, 
timp, la alte mii

Dincolo 
al „Poștei 
dăm un 
absolvenți 
în același
de tineri, răspuns venit de la 
cei care au îmbrățișat de a- 
cum o meserie din agricultură. 
Solicităm părerea tehnicieni
lor, veterinarilor, agriculto
rilor, legumicultorilor, < inta- 
bililor, mecanizatorilor ; de ce 
este frumoasă meseria lor ? Ce 
satisfacții le oferă ? De ce 
și-au ales-o ?

Absolvenților aflați la răs- 
pîntie de 
să le 
toare 
mai 
scrie.

drumuri se cuvine 
arătăm săgeata indica- 

spre intr-adevăr cea 
frumoasă și utilă me-
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ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE : 
Republica (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,4a:
16; 18.30; 21), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45), Stadionul Dinamo (ora 
20,30).

DRAGOSTEA
Luceafărul 
13,30; 16;
(orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 
21,15), Melodia (orele 8,30; 111 
13,30; 16; 18,30; 21). Doina
grădină (ora 20,15).

PREA T1RZIU .-
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21), grădină (ora
20,45), Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Capitol grădină (ora 20,30).

CELE DOUĂ ORFELINE: 
București (orele 8,30; 11;

16; •“ — - - - - 
9.30; 11,45;
21,15), Arenele
20.30) .

FANTOMAS :
.Festival (orele 
16; 18,30; 21), 
11,15; 13,45;
Gloria — Aleea I.O.R. nr. 6 — 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Patinoarul 23 August 
(ora 20.30), Festiva! grădină 
(ora 20,30).

FAȚA PIERDUTA :
Lumina (Orele9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18.30; 20,45), Cosmos
(orele 16; 18,15; 20,30).

FANFAN LA TULIPE :
Central (orele 9; 11,15; 13.30-, 
15,45; 18.15; 20.45).

VANIN A V ANINI :
Union — 15.30; 18,15; 20.45).

PROGRAM PENTRU COPII .-
Doina (ora 10).

SERBĂRILE GALANTE .
Doina (orele 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20,45), Popular (orele
15,30; 18; 20.45), Pacea (orele 
15,45; 18.15; 20,30).

ANGELICA. MARCHIZA ÎNGERI
LOR :

Giulești (oiele 10,30; 15,30; 18;
20.30) . Arta (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.30; 21). grădină
(ora 20,30). Bucegi (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18.30, 21). 
nă (ora 20.30).

DUPĂ MINE. CANALII :
Înfrățirea între popoare 
13.45, 16; 18.15: 20.30)

GHEPARDUL:
Dacia (orele 9—12.30 în 
nuare ; 16, 19.451

FIU „MARII URSOAICE" : 
Buzești (orele 15.30, 
grădină (Ora 20.30) I 
(orele 15; 17.30: 20) c
(ora 20,30)

CORĂBIILE LUNGI .
Unirea (orele 15.30, 18). qiadi- 
nâ (ora 20.30)

ACȚIUNEA ZIMBRUL :
Tomis (orele 9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18.45, 21). grădină (ora
20.30) , Aurora (orele 10; 12,15: 
15; 17.15, 19.30), grădină (ora
20.30)

DRAGOSTEA Șl MODA :
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,301. 
Miorița (orele 8,45: 11,15;
13,30, 16; 18,30; 21). Floreasca 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16.15;
18,30; 20,45).

ESTE INTERZISA : 
(orele 9; 11,15;

18,30; 21), Excelsior

18,30; 21), Modern 
‘ 14; 16,15;

Libertății

13,30} 
(orele 
18.30; 
(orele

8,30; 11;
Grivița (orele 9;
16; 18,30; 21),

13,30;

qrădi'

(orele

con'
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„propunere menite
SĂ DUCĂ LA DESTINDERE *

Condamnare fermă 
a agresorilor

Presa internațională despre Declarația 

cu privire la agresiunea S.U.A. in Vietnam
Ecou! internațional a! Declarației privind 

întărirea păcii și securității in Europa

Îndată după publicare, De
clarația cu privire la întărirea 
păcii și securității în Europa 
— adoptată de țările repre
zentație la Consfătuirea de la 
București a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via — a suscitat un viu interes 
în întreaga lume șl îndeosebi 
în Europa. Analiza aprofun
dată a situației actuale de pe 
continentul nostru și măsurile 
active îndreptate spre întă
rirea păcii europene, pe care 
Declarația le cuprinde, au 
atras atenția cercurilor poli
tice și opiniei publice.

Agențiile de presă și postu
rile de radio din statele repre
zentate la consfătuirea de la 
București au transmis textul 
Declarației în cursul emisiuni
lor lor de vineri după amiază.

Agenția iugoslavă TANIUG 
a înserat în emisiunea ei ample 
extrase din Declarație, rele- 
vînd între altele importanța 
pe care o are situația din 
Europa pentru evoluția eveni
mentelor în întreaga lume. 
Sînt menționate aprecierile 
date de statele participante la 
consfătuire diverselor aspecte 
ale problemelor europene și 
sînt redate propunerile cuprin
se în Declarație.

Agenția FRANCE PRESSE 
scrie că acest important docu
ment cuprinde „o analiză com
pletă a situației din Europa" 
și „definește .propuneri proprii 
menite sa ducă la destindere". 
Reproducînd ample extrase din 
Declarație, agenția se oprește 
îndeosebi asupra propunerilor 
pe care le cuprinde documen
tul. Sînt scoase în evidență 
propunerile cu privire la des
ființarea alianțelor militare 
existente, statornicirea și dez
voltarea relațiilor de bună- 
rccinătate dintre statele eu

Ștandul românesc Ia expo
ziția internațională a cărții 

de la Belgrad

Conferința 

internaționala 
•>

de educație
Joi a început Ia Geneva a 

9-a conferință internațională 
e educație, convocată de 
INESCO și Biroul Internațio- 
al de Educație.
In ședința inaugurală au Lost 

Ieși ca președinte al confe- 
inței ministrul învățămîntu- 
li din Iran, Hadi Hedayati, 
ir ca președinte al secției de 
ercetări pedagogice, prof, 
lanciu Stoian (România).

,Cosmos-123“
La 8 iulie In Uniunea Sovie- 
că a fost lansat satelitul ar- 
ficial al Pămîntului „Cos- 
ios-123“. Aparatura instala- 
i la bord funcționează nor- 
ial. 

ropene pe baza principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
precum și propunerea cu pri
vire la convocarea unei con
ferințe general-europene pen
tru discutarea problemelor re
feritoare la asigurarea secu
rității în Europa și la stabi
lirea unei colaborări europene. 
Agenția redă ideea cuprinsă 
în Declarație că convocarea 
unei asemenea conferințe ar 
prezenta o mare importanță 
pozitivă. Arătînd că înțelege
rea la care s-ar ajunge la 
conferință ar putea, așa cum 
se menționează în document, 
lua forma unei declarații eu
ropene privind colaborarea în 
interesul menținerii și conso
lidării securității europene, 
agenția relevă faptul că, în 
concepția statelor participante 
la Consfătuirea de la Bucu
rești, această declarație tre
buie să fie deschisă aderării 
tuturor statelor interesate. Se 
remarcă, totodată, faptul că, 
în ce privește participarea la 
conferința propusă, Declarația 
stipulează că este de compe
tența fiecărui stat de a hotărî 
dacă să participe sau nu la 
discutarea și soluționarea pro
blemelor europene. France 
Presse subliniază, de aseme
nea. ideea că fiecare stat eu
ropean este chemat să joase 
un rol important in rezolvarea 
problemelor internaționale.

Agenția REUTER subliniază 
că Declarația adresează un 
apel țărilor din Europa occi
dentală de a se alătura celor 
din Europa răsăriteană în 
eforturile menite să ducă la 
întărirea securității pe conti
nent și la strîngerea legătu
rilor dintre statele europene. 
Agenția citează aprecierea cu

Convorbirile 
franco-britanice

Convorbirile franco-brita
nice au fost consacrate joi 
problemelor Comunității Eco
nomice Europene. Premierii 
Pompidou și Wilson au abor
dat în special posibilitățile 
aderării Angliei la această or
ganizație, problemă care con
stituie, de mai mult timp obiec
tul unor serioase divergențe 
între Anglia și Franța. După 
cum s-a anunțat, aceste diver
gențe nu au putut fi aplanate. 
Wilson a reafirmat dorința 
Angliei de a adera la Piața 
comună cu condiția ca intere
sele Angliei pe planul agri
culturii, relațiilor cu Common- 
wealthul și Asociația Euro
peană a Liberului Schimb să 
fie asigurate, iar Pompidou a 
menținut rezervele guvernului 
francez^ care și pînă acum au 
blocat intrarea Marii Britanii 
în C.E.E. în plus, el a propus 

.. lui Wilson trei formule pe 
baza cărora ar putea fi stabi
lite, din punctul de vedere al 
Franței, relațiile Angliei cu 
Piața comună : guvernul bri
tanic să accepte prevederile 
tratatului de la Roma privind 
crearea C.E.E., sau să convingă 

< celelalte șase țări membre ale 
C.E.E. să modifice sistemul 

prinsă în Declarație că țările 
neutre din Europa ar putea să 
joace un rol pozitiv în convo
carea conferinței general-eu
ropene propuse. Revenind de 
mai multe ori în cursul emi
siunii sale de vineri după- 
amiază la Declarația cu pri
vire la întărirea păcii și secu
rității în Europa, agenția Reu
ter a reluat numeroase pasagii 
din acest document, adoptat 
de statele reprezentate la con
sfătuirea de la București.

Relatînd despre conținutul 
Declarației cu privire la întă
rirea păcii și securității în 
Europa, agenția UNITED 
PRESS INTERNAȚIONAL 
citează din document pa
sajele referitoare la ac
țiunile Statelor Unite și a- 
mestecul lor în treburile in
terne ale altor state, prin 
încălcarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta. Agenția menționează 
totodată propunerile cuprinse 
în Declarație în vederea îm
bunătățirii continue a situa
ției din Europa.

La rîndul ei, agenția ASSO
CIATED PRESS se referă în 
știri succesive la Declarația 
țărilor reprezentate la consfă
tuirea de la București, remar- 
cind accentul ce se pune în 
acest document pe necesitatea 
ca soluționarea problemei ger
mane să pornească de la reali
tăți și în primul rînd de la 
recunoașterea existenței celor 
două state germane — Repu
blicii Democrate Germane și 
Republicii Federale Germane. 
Totodată, agenția scoate în 
evidență propunerea cu pri
vire la lichidarea bazelor mi
litare străine, retragerea tutu
ror trupelor de pe teritoriile 
altor state în limitele fron
tierelor lor naționale, crearea 
de zone denuclearizate.

Pieței comune, în sensul obți
nerii de garanții pentru inte
resele fermierilor britanici, sau 
să intre într-un fel de asocia
ție cu C.E.E., numai în dome
niul industrial, fără a parti
cipa la sistemul agricol al or
ganizației. Premierul Wilson a 
respins aceste propuneri, ară
tînd că Anglia nu este intere
sată decît în intrarea ei în 
C.E.E. ca membru plin al or
ganizației, pe plan de egalitate 
cu celelalte șase țări, și nu ca 
o simplă asociată.

Astfel, potrivit observatori
lor, în această problemă, după 
părerea lor, „crucială" a con
vorbirilor franco-britanice, „nu 
s-a progresat cu nici un pas".

Ieri, în ultima zi a convor
birilor, au început discuțiile 
într-o problemă căreia i se 
acordă mai multe șanse de 
succes, și anume colaborarea 
tehnică dintre Franța și An
glia. Este vorba de construirea 
unui tunel sub Canalul Mîne- 
cii, de construirea în comun 
a unui ■ „aerobuz", de proiecte 
de cooperare în construcția de 
avioane militare. Un comu
nicat oficial asupra convorbi
rilor franco-britanice urmează 
să fie dat publicității astăzi.

ecou în presa
Ziarul „PRAVDA" scrie sub 

semnătura trimisului său la 
București, A. Lukoveț, că de
clarația constituie o demonstra
ție a hotărîrii țărilor socialiste 
de a acționa împotriva impe
rialismului, în numele libertă
ții, progresului și fericirii po
poarelor, avertizînd totodată 
„în modul cel mai hotărît gu
vernul S.U.A. în legătură cu 
răspunderea pe care și-o asumă 
în fața întregii omeniri prin 
extinderea agresiunii în Viet
nam".

Relevînd că „solidaritatea 
revoluționară de luptă a parti
delor comuniste și muncitorești 
și statelor socialiste frățești nu 
cunoaște depărtările", ziarul 
„IZVESTIA" scrie sub semnă
tura lui N. Polianov că „din 
București a răsunat în toată 
lumea cuvîntul greu al Europei 
socialiste. Acest cuvint trebuie 
să-l asculte vrînd-nevrînd și 
acei care bat clopotele marșu
rilor de război, uitînd să pri
vească în calendarul veacului 
nos tru“.

într -un comentariu cu pri
vire la Declarația consfătuirii 
de la București, agenția bulga
ră B.T.A. scrie : „Mai devreme 
sau mai tîrziu, poporul vietna
mez va învinge. Acest lucru 
este în afară de orice îndoială. 
Dar cercurile militariste din 
S.U.A. trebuie — și aceasta cit 
mai repede posibil — să tragă 
învățăminte din istoria nu 
prea îndepărtată, să dea o 
apreciere rezonabilă raportu
lui de forțe pe arena interna
țională, pentru a nu primi o 
lecție care ar fi deosebit de 
amară pentru ele".

In întreaga lume, continuă 
demonstrațiile dc protest și 
luările de poziție ale opiniei 
publice împotriva acțiunilor 

agresive ale S.U.A.
în Vietnam

Intr-un discurs radiodifuzat, 
rostit joi, primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a de
clarat că trebuie să înceteze 
imediat bombardarea terito
riului R. D. Vietnam și osti
litățile din întregul Vietnam. 
Vietnamul, a subliniat ea, 
„trebuie să fie scutit de orice 
intervenție străină pentru ca 
poporul să-și poată hotărî vii
torul fără presiuni externe".

„Guvernul danez și-a expri
mat în repetate rînduri, în 
declarațiile sale oficiale — 
dintre care unele adresate di
rect S.U.A. — neliniștea pro
fundă în legătură cu bombar
damentele americane asupra 
teritoriului Vietnamului de 
nord", a declarat joi în par
lament ministrul de externe 
al Danemarcei, Haekkerup. El 
a subliniat că recentele bom
bardamente efectuate de avia
ția americană asupra perife
riilor orașelor Hanoi și Hai- 
fong „constituie o extindere 
primejdioasă a războiului din 
Vietnam". Haekkerup a men
ționat că guvernul său s-a 
disociat de mai mult timp de 
agresiunea S.U.A. în Vietnam.

O delegație de primari din 
provincia Lazzio s-a prezen
tat la Ambasada americană 
din Roma pentru a depune un 
document în care în numele 
cetățenilor din localitățile res
pective declară că bombarda
mentele S.U.A. constituie un 
grav pericol pentru pacea lu
mii. Sute de profesori univer
sitari, asistenți și studenți au 
defilat joi prin fața ambasa
dei S.U.A. împrăștiind mani
feste în care .erau expuse o- 
rorile războiului dus de agre- 
sorii americani în Vietnam.

La Florența a avut loc o 
mare manifestație, la care au 
participat mii de persoane 
printre care și numeroși stu
denți străini care învață la 
universitatea din oraș. Puter
nice demonstrații s-au desfă
șurat și la Torino, Livorno, 
Padova, Cagliari.

Ministrul afacerilor Interne 
al Zambiei, Mainza Chona, a 
anunțat că a contramandat 
vizita pe care urma să o facă 
în S.U.A., în semn de protest 
împotriva bombardamentelor 
americane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Pentru același 
motiv, mai mulți membri ai 
guvernului Zambiei au refu
zat să dea curs invitației de a 
participa la recepția oferită 
de Ambasada S.U.A. din Lusa
ka cu prilejul „Zilei indepen
denței".

Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, adoptată dc către țările reprezentate 
la Consfătuirea de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de Ia Varșovia, continuă să aibă un larg

internațională.
Ziarele. iugoslave înserează 

largi extrase din Declarația cu 
privire la agresiunea ame
ricană din Vietnam adoptată 
de țările reprezentate Ia Con
sfătuirea de la București a 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Ziarul 
„POLITIKA" publică extrase 
din Declarație sub titlul „Re
publica Democrată Vietnam 
va primi tot ajutorul pentru a 
învinge agresiunea". Ziarul 
arată că Declarația exprimă 
indignarea țărilor reprezentate 
la consfătuire față de acțiunile 
criminale ale S.U.A. și ale 
aliaților lor împotriva poporu
lui vietnamez.

Intr-un comentariu publicat 
ieri, ziarul francez „Le Fi
garo" apreciază că Declarația 
de la București pare să aibă 
cu totul altă dimensiune decît 
o simplă condamnare a a- 
gresiunii americane. Ziarul 
consideră că acest caracter 
este dat de faptul că ea in
tervine într-o fază nouă a 
războiului din Vietnam (bom
bardarea de către aviația 
S.U.A. a periferiilor Hanoiu
lui și Haifongului) și totoda
tă are „caracterul de avertis
ment solemn pe care semna
tarii ei au ținut să j-1 dea".

Intr-un articol publicat sub 
titlul „Recheamă la realita
te", ziarul italian „L’Unita" — 
sub semnătura lui Mario Ali- 
cata, membru al Biroului Poli
tic și al Direcției P.C.I., arată 
că Declarația „înscrie un cle
ment nou de mare importanță 
în ultimele și dramaticele evo
luții ale situației internaționa
le... Statele Unite și aliații lor 
se găsesc astfel în fața unui 
fapt nou, care trebuie să con
ducă la reflectare. Ele sînt 
chemate în modul cel mai 
solemn să ia cunoștință de 
faptul că rezistența Vietnamu
lui, pe care ei vor s-o înăbu
șe prin bombardamente me
reu mai numeroase, extinse și 
masive, va fi alimentată într-o 
măsură și mai mare de un 
flux neîntrerupt și crescînd 
de ajutor militar și, dacă va 
fi necesar, chiar de voluntari".

Ziarele britanice de ieri 
anunță și ele în titluri mari 
adoptarea, de către țările re
prezentate la Consfătuirea de 
la București a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la

PE
SCURT

în parcul Sokolniki din 
Moscova s-a deschis ieri ex
poziția industrială a Marii 
Britanii la Moscova. Ea a fost 
inaugurată de Douglas Jay, 
ministrul comerțului al An
gliei. Expoziția cuprinde ex
ponate în valoare de 2,5 mili
oane lire sterline, trimise de 
500 de firme din Anglia.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a plecat ieri 
din orașul Bombay într-o vi
zită în Republica Arabă Unită, 

Astăzi se împlinesc 150 de ani de Ia proclamarea indepen
denței Argentinei. în fotografie : imagine din capitala țării, 

Buenos Aires

Varșovia, a Declarației cu pri
vire la agresiunea americană 
îh Vietnam. Se publică extrase 
din acest important document, 
precum și comentarii referi
toare la conținutul său. Ziarul 
„TIMES" se oprește îndeosebi 
asupra pasajelor în care este 
subliniată răspunderea agreso
rilor americani și faptul că ei 
nu vor putea evita să plătească 
pentru enormele distrugeri și 
daune cauzate poporului viet
namez. Ziarul „DAILY TELE
GRAPH" relevă unanimitatea 
cu care participanții au adop
tat Declarația.

Ziarul austriac „DIE PRES
SE" a publicat ieri o cores
pondență din București sem
nată de Paul Lendwai, în care 
se relatează conținutul de
clarației cu privire la agresiu
nea americană în Vietnam, 
adoptată de țările participante 
la Tratatul de la Varșovia. 
Corespondentul arată că De
clarația „amintește Statelor 
Unite cu cea mai marc energie 
că ele vor avea de purtat răs
punderea pentru toate conse
cințele atacurilor intensificate 
asupra suburbiilor Hanoiului 
și Haifongului". Este reprodus 
pasajul din Declarație, în care 
noile acțiuni agresive ale S.U.A. 
în Vietnam sînt apreciate ca o 
etapă și mai periculoasă în 
politica de escaladare, care 
complică serios situația inter
națională și devine foarte pe
riculoasă pentru cauza păcii și 
securității generale. Corespon
dența consemnează apelul 
adresat tuturor statelor cărora 
le este scumpă cauza păcii și 
tuturor forțelor progresiste și 
iubitoare de pace de a se uni 
într-un front de luptă împo
triva agresiunii americane.

Ziarele braziliene „JORNAL 
DO BRASIL" și „CORREIO 
DA MANHA" subliniază acele 
pasaje din Declarație, în care 
bombardamentele asupra îm
prejurimilor orașului Hanoi și 
a portului Haifong sînt califi
cate drept o nouă treaptă — și 
mai periculoasă a politicii 
americane de „escaladare" a 
războiului în Vietnam, drept 
cea mai cinică expresie a liniei 
agresive a politicii imperialis
mului american. Ziarul „UL
TIMA HORA", reproduce pa
sajul din Declarație, în care se 
arată că în războiul tîlhăresc 
pe care îl duc împotriva Viet
namului, S.U.A. recurg tot 
mai mult la mijloace barbare 
și inumane, distrug populația 
pașnică, nu se opresc în fața 
folosirii napalmului și a sub
stanțelor toxice.

de unde urmează apoi să vizi
teze R. S. F. Iugoslavia și U- 
niunea Sovietică.

Premierul indian este însoțit 
în călătoria sa de ministrul de 
externe, Swaran Singh, și de 
alte persoane oficiale.

In Uniunea Sovietică au 
început pregătirile pentru efec
tuarea celui de-al cincilea 
recensămînt general al popu
lației, care va avea loc în 
ianuarie 1969. Ultimul recen
sămînt din U.R.S.S. a avut loc 
în 1959, dar datele culese 
atunci s-au învechit. In ultimii 
7 ani, populația U.R.S.S. a 
crescut cu 11 la sută, fiind la 
începutul acestui an de 232 
milioane persoane. Tot din 
1959 și pînă în prezent, pe 
harta Uniunii Sovietice au 
apărut 185 de noi orașe și 
peste 800 așezări de tip urban.

K. 1*. BULGARIA. — Culesul trandafirilor în satul Ignatovo, 
districtul Plovdiv

Ambasadorul României
primit de cancelarul Austriei

VIENA 8 — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu 
transmite : La 8 iulie, cance
larul Republicii Austria, dr. 
Josef Klaus, a primit pe noul

Puternic atac în delta
Mekong

Trupele saigoneze și america
ne staționate în Vietnamul de 
sud continuă să înregistreze 
pierderi însemnate în urma 
unor atacuri-surpriză lansate in 
repetate rînduri de torțele pa
triotice sud-vietnameze. Con
form agenției FRANCE PRE
SSE, lin grup de patrioți au a- 
tacat miercuri cu obuze și mor- 
ticre postul saigonez de la Cav 
Lay, provocînd pierderi grele 
garnizoanei guvernamentale. In 
noaptea de joi spre vineri uni
tățile patriotice au declanșat o 
puternică ofensivă împotriva 
bazei militare americane de la 
Vinii Tuy, în delta fluviului 
Mekong. Simultan, alte unități 
patriotice au supus unul intens 
tir de morticre instalațiile mi
litare americane aflate în a- 
propicrea orașului Cantlio, pro
vocînd pietderi trupelor ameri
cane.

In acest timp, in capitala 
sud-vietnameză se semnalează 
din nou neliniște și incertitudi
ne. Din membrii comandamen
tului saigonez a fost creat un 
„Consiliu- al disciplinei”, care 

1 urmează să se întrunească vi

O amendă astronomică dă 
în prezent mare bătaie de cap 
justiției braziliene. In urmă cu 
cîtva timp, ziarul „Tribuna", 
care apare în micul oraș in
dustrial Jundiai, a fost dat în 
judecată pentru refuzul de a 
publica retractarea unui arti
col calomnios. Ziarul a fost 
amendat cu 500 de cruzeiros. 
Legea prevede dublarea amen
zii cu fiecare zi ce trece. Deoa
rece redacția nu a publicat 
pînă în prezent în coloanele 
ziarului retractarea, amenda a 
ajuns la enorma sumă de 281 
catrilioane 474 trilioane 976 
mijiarde 710 milioane 656 mii 
de cruzeiros.

Corespondenții de presă 
transmit din Bagdad că re
prezentanții mișcării kurde și 
cei ai guvernului irakian ela
borează în prezent un pro

10DO 000 de muncitori
italieni în grevă

Mișcarea revendicativă din 
Italia ia amploare. Peste un 
milion de muncitori italieni 
se află în grevă, în sprijinul 
revendicărilor lor cu privire 
la majorarea salariilor, la re
înnoirea contractelor de mun
că și respectarea drepturilor

Conferința E. L. D. 0.
PARIS 8 (Agerpres). •— Joi 

au început la Paris lucrările 
Conferinței ministeriale a ță
rilor membre ale Centrului 
european pentru construirea și 
lansarea de nave spațiale.

La conferință' participă re
prezentanți ai Angliei, Fran
ței, R.F.G., Italiei, Belgiei și 
Olandei. După prima zi a con
ferinței, Alain Peyrefitte, re
prezentantul Franței, a făcut 
ziariștilor declarația laconică : 
„Sesiunea continuă, deci pun
țile n” au fost tăiate". După 

ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Pele, într-o vizită dc prezen
tare.

neri după-amiază și simbălă di
mineața în ședințe extraordina
re, pentru a examina „cazul" 
celor cinci generali, arestați 
joi sub acuzația de a se fi ală
turat acțiunilor organizate de 
populația budistă Împotriva gu
vernului Ky și a trupelor S.U.A. 
staționate in Vietnamul dc sud.

Această acțiune a guvernului 
coincide însă cu un reviriment 
al mișcării budiste. Vineri di
mineața in capitala sud-vielna- 
meză a fost dat publicității un 
comunicat exprimind punctul 
de vedere comun al unui grup 
constituit din reprezentanți ai 
catolicilor radicali și o parlc a. 
liderilor budiști care se împotri
vesc unui compromis cu guver
nul. „Cerem demisia imediată a 
actualului cabinet și instaura
rea unui guvern civil“j mențio
nează comunicatul, precizind, 
de asemenea, că in caz contrar 
budiștii și catolicii vor fi che
mați să boicoteze alegerile „ge
nerale" prevăzute pentru luna 
septembrie a.c. (de amintit că 
aceste alegeri, atit de mult ex
ploatate de Ky, chiar dacă ar 
avea loc n-ar ii altceva ilecit 
o farsă).

gram menit să pună capăt 
războiului fratricid.

La Havana a fost semnat un 
acord cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică între Repu
blica Cuba și R.P. Chineză, 
anunță agenția China Nouă.

La Habarovsk a avut loc în
chiderea expoziției mărfurilor 
japoneze ale comerțului de 
coastă care, timp de 12 zile, a 
fost vizitată de peste 75 000 de 
persoane.

După cum anunță agenția 
TASS, firmele de pe coasta de 
vest a Japoniei au încheiat cu 
organizațiile sovietice con
tracte în valoare de circa 
3 000 000 dolari. Valoarea aces
tor contracte este cu peste 50 
la sută mai mare decît schim
burile de mărfuri efectuate 
anul trecut.

sindicatelor. Greva 'muncit.»- 
rilor constructori continuă de 
trei zile. De asemenea, mun
citorii de la șantierele de 
construcții navale din orașul 
Triest au declarat vineri gre
vă, revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață.

cum se știe, în cadrul acestei 
organizații occidentale există 
serioase divergențe, în special 
în ce privește împărțirea s^- 
cinilor financiare între țările 
membre. La actuala conferință 
vor trebui să se stabileasqB pla
nul bugetar al Cecles-E,L.D.O., 
să se elaboreze așa-numitul 
program „E.L.D.O.-A.P.S." pr- 
vind crearea unei rachete 
vest-europene și să se aleaga 
locul de lansare al eventuale
lor rachete ale acestei organi
zații.
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