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întrevederea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
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Proletari din toate țările, uniți-vă I

LOCALURILE
REZERVATE
ELEVILOR

(Agerpres)

ELEGRAMAT

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

află în exe- 
Mizil, Buzău, 
Munte și in 
maternitățile

Siluete impunătoare reflectate în luciul de cristal al apei.
In fotografie: Secvență de la Combinatul de îngrășăminte chimice - Tg. Mureș

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

— Care sînt cei mai buni 
tineri din organizație P Care 
sînt cei mai slabi ? Ne sînt 
prezentate, exemple și date 
care susțin clasificarea făcu
tă.

— Restul ?
La această întrebare, in

terlocutorul, loan Hosu, se
cretarul comitetului U.T.C. 
de la turnătorie, rămîne puțin 
nedumerit (Gest reflex cînd 
ești luat prin surprindere). în 
cele din urmă găsești răs
punsul : nici buni, nici slabi. 
Undeva, între.

Ne vine în minte aspectul 
unei curse de alergări pe pis
ta stadionului. După un timp, 
plutonul se fragmentează 
prezentînd trei zone distinc-

te. In frunte, „aleșii", 
deciși să se bată pentru vic
torie. In spate, se auto selec
tează învinșii dinainte de 
start. Cei din mijloc ? Nu 
poți pretinde să cîștige toți. 
Nici nu-i poți scutura prea 
tare, căci termenul de com
parație e în urmă.

Aceasta acolo, pe stadion, 
în colectivele de muncă în 
care tinerii își îngemănează 
efortul pentru a îndeplini sar
cina de plan, situația, păs- 
trînd proporțiile, se reprodu
ce ? Un răspuns a fost dat. 
Un altul care să confirme e- 
xistența acestei „categorii de 
mijloc" nu e necesar. Prac
tica indică (detector sensibil) 
prezența unei grupări, adese-

ori masive, insesizabile uneori. 
Ce semne particulare prezin
tă ? Culegem elemente de 
definiție la uzina sătmăreană 
„Unio“.

— Ceea ce-i împiedică pe 
mediocri (noi n-am folosit 
cuvîntul — n.n.) — ne spune 
ing. Robert Pop, responsabi
lul resortului producție din 
comitetul U.T.C. pe uzină 
— să se ridice calitativ este 
un anume grad de pasivitate. 
Nu-i interesează să ajungă 
mai departe. Cînd încep să 
cîștige, deși puțin, tinerii sînt 
mulțumiți. Abia cu timpul, 
observînd că sînt depășiți de 
alți colegi este posibilă o 
activizare în sens pozitiv.

Tovarășul Fr. Palfi, ingi-

ner la secția mecanică, com
pletează :

— Profesional, pregătiți 
corespunzător. Nu sînt totuși 
cointeresați să lucreze cu 
randamentul maxim. Indi
ferența provine de la faptul 
că o parte dintre ei muncesc 
pur și simplu ca să an aibă 
scandal acasă. Mă refer la 
cei mai tineri. Altă categorie 
sînt cei care lucrează con
știincios, dar nu-și iubesc me
seria. Am la îndemînă un 
exemplu tipic, U.B. Nu lucra 
rău, dar nu-i plăcea. Tot aștep-

N. UDROIU
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De curînd, în cîteva resta
urante din Capitală și-a fă
cut apariția la ora prînzului, 
un consumator mai puțin o- 
bișnuit: cu ghiozdan, matri
colă pe mîneca vestonului și 
orar fix. Mai puțin sigur pe 
el la început, ușor șocat 
chiar de noutatea situației, 
consumatorul-elev, ajutat în 
cele mai dese cazuri de o 
primire plină de solicitudine, 
s-a adaptat relativ repede 
noului decor, imprimînd prin 
prezența sa un aer mai fami
lial localului ptiblic. O masă 
sau două rezervate în colțul 
cel mai primitor al restauran
tului, flori, același, ospătar pe 
funcție de „mamă" grijulie și 
atentă, o listă de bucate ale
se și preparate potrivit vîrs- 
tei lor au impus elevilor o ati
tudine firească : la rîndul lor, 
prin simpla prezență, elevii 
au impus și „ohișnuiților" lo
calului un control al gesturi
lor, al tonului, al comportării.

Noua inițiativă a întreprin
derii de alimentație bucureș- 
teană, circumscrisă în com
plexul de măsuri menite să 
mărească gradul de civiliza
ție la care sîntem serviți, este 
salutară pentru părinții ocu
pați în producție în orele la 
care vin sau pleacă copiii lor 
la școală. Dar a fost accepta
tă ca soluție de mulți părinți ? 
Ce ne dezvăluie în acest sens 
un raid prin restaurantele cu 
regim de rezervare a mesei 
de prînz pentru elevi ?

Restaurantul „Universită
ții" i-a primit pe elevi ca pe 
niște oaspeți nu numai in pri
ma zi. Șt astăzi, la aproape o 
lună de la adoptarea măsurii, 
li se pregătește un meniu a- 
parte, îi așteaptă aceleași me
se cu cartonașul „rezervat" si 
același om binevoitor. Tovară
șul Alexandru Pleșan, șeful 
de sală, în ale cărui atribuții 
nu intră servitul propriu-zis, 
face o excepție pentru elevi. 
El le aduce mîncarea, el le 
recomandă unele preparate 
'după cum tot el stabilește 
cu bucătarul și meniul zilei 
centru elevi, în patru-cinci 
variante la alegere, inspirate 
le regulă de „beneficiari").

Părinții mai multor elevi 
•care învață ori locuiesc prin 
apropiere au venit la restau
rant, s-au interesat de condi
ții și s-au declarat mulțumiți. 
Acum, 15 elevi au abonamen
te iar alții servesc masa con- *

tra cost zilnic. Unii din elevi 
au carnețele în care tovarășul 
Pleșan semnează zilnic de 
„prezența" lor la prînz, alto
ra le ajută să se servească co
rect, toti primesc masa ime
diat ce au venit în local pen
tru a nu pierde prea mult 
timp. O grifă asemănătoare 
am observat-o și la Pensiu
nea „Bulevard" unde elevii 
sînt serviți prompt și irepro
șabil.

Cîteva restaurante mai 
țin centrale dar dispuse 
lingă mari unități școlare 
sînt totuși frecventate de 
levi. Cauza ? In afara 
afiș, așezat nu tocmai la ve
dere, conducerile acestor uni
tăți n-au luat altă măsură de 
natură să încredințeze părin
ții că își pot trimite liniștiți 
copiii să servească aici prîn- 
zul. Așa se întîmplă la restau
rantele „Kiseleff", „Ferovia
rul". „Crivița". „Au venit în 
primele zile cite 2-3 elevi, 
apoi nu i-am mai văzut..." — 

* mărturisesc șefii acestor uni
tăți. Nici nu e de mirare. 
Lăsați să se descurce singuri 
în imensitatea localului și cu 
lista de bucate cu destule 
„mistere", elevii s-au intimi
dat. N-au simțit o atenție cît 
de cît mai specială și cum te 
lipsește încă obișnuința de a 
se descurca singuri într-o a- 
semenea împrejurare au pre
ferat improvizațiile de acasă, 
care chiar dacă sînt nesatis
făcătoare le sînt cel puțin fa
miliare. Nu este însă mai pu
țin adevărat că avantajele a- 
cestei măsuri în sine nici nu 
sînt îndeajuns cunoscute de 
părinți. Cine să se ocupe de 
popularizarea lor ? Șefii res
taurantelor sînt de părere că 
o asemenea sarcină nu le re
vine lor (deși sînt de acord că 
prezența unui număr mare de 
elevi abonați ar mări câștigu
rile unității) iar școlile nu 
și-au pus măcar această pro
blemă. Soluția ar fi să se o- 
cupe și unii și alții. O recla
mă atrăgătoare și convingă
toare afișată nu numai în u- 
nitățile alimentare respective 
ci și în școli și chiar în în
treprinderi ar fi un prim pas 
spre popularizarea acestei
măsuri avantajoase pentru
părinți și elevi. Alte soluții ? 
Le așteptăm din partea ce
lor direct interesați.

M. VIDRAȘCU
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In construcție

Noi maternități
PLOIEȘTI (de la co

respondentul nostru)
Ieri, la Pătîrlagele, a 

fost inaugurată construc
ția unei maternități raio
nale, modern utilată, cu 
o capacitate de asistență 
medicală pentru 50 de 
viitoare î

In acest 
inaugurate 
încă 12 noi 
teri, iar 
orașului Ploiești și-a mă
rit capacitatea cu 200 de 
paturi. In localitățile Pu- 
iești și Neculele, din ra
ionul Rm. Sărat, se ridi
că în prezent două mari 
dispensare comunale, în 
care caselor de nașteri li 
se acordă spații cores
punzătoare. Alte cons
trucții pentru maternități 
raionale se 
cuție. La 
Văleni de 
alte locuri 
sînt într-un stadiu avan
sat de construcție, ele 
urmînd să fie date în fo
losință înainte de finele 
acestui an.

pentru 50 
mame.

an au fost 
în regiune 

case de naș- 
maternitatea

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co- 

£ mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a avut o între
vedere cu președintele Republicii 

0 Islamice Pakistan, feldmareșalul 
Mohammad Ayub Khan, care a 
făcut o vizită oficială în țara noa- 

£ stră.
La întrevedere au luat parte 

Chivu Stoica, președintele Consi- 
liului de Stat, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, 

9 prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, Alexandru Bălăci, 

_ vicepreședinte al Comitetului de 
O Stat pentru Cultură și Artă, Mi

hai Magheru, ambasadorul Ro- 
• mâniei în Pakistan.

Au luat parte, de asemenea, 
Syed Sharifuddin Pirzada, minis- 

• trul afacerilor externe al Pakista
nului, Jamsheed K. A. Marker, 
ambasadorul Pakistanului în Ro- 

• mânia, S. Fida Hassan, secretarul 
principal al președintelui, Altaf

. Gauhar, secretarul ministerului . 
Informațiilor și Radiodifuziunii, 

™ Kamaluddin Ahmad, director ge
neral în Ministerul Afacerilor Ex- 

A teme.
w în timpul întrevederii, între se

cretarul general al Comitetului 
A Central al Partidului Comunist 

Român și președintele Republicii 
Islamice Pakistan a avut loc un

schimb de păreri referitor la le
găturile pe tărim politic, econo
mic, științific și cultural dintre 
cele două țări, apreciindu-se că 
acestea înregistrează o evoluție 
favorabilă pentru ambele popoare. 
S-a subliniat totodată că princi
piile respectului reciproc, al suve
ranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, după care 
se călăuzesc cele două țări în re-, 
lațiile lor internaționale, precum 
și progresele dobîndite de Româ
nia și Pakistan în dezvoltarea lor 
economică creează noi posibilități 
pentru creșterea și diversificarea 
schimburilor, pentru extinderea 
colaborării și cooperării dintre 
cele două țări.

Abordînd probleme ale situa
ției internaționale, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan au fost de acord în a 
aprecia că focarele de încordare 
internațională, zonele de ten
siune și conflict constituie * nu 
numai surse de înveninare a at
mosferei internaționale, dar și 
reale pericole pentru pacea ome
nirii, pronunțîndu-se pentru spo
rirea rolului și a contribuției pe 
care sînt chemate s-o aducă toate 
statele, mari sau mici, la asigura-

rea securității și păcii pe toate 
continentele, la crearea unui cli
mat de pace și cooperare inter
națională.

Exprimîndu-se îngrijorarea în 
legătură cu situația încordată 
care s-a creat în Vietnam și față 
de pericolul pe care aceasta o 
reprezintă pentru pacea mondială, 
s-a subliniat că este necesar să 
se depună toate eforturile pentru 
a se asigura respectarea dreptului 
inalienabil al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, de a 
decide asupra propriului său vii- , 
tor. Referitor la evenimentele 
din Orientul Apropiat a fost sub
liniată necesitatea unor eforturi 
îndreptate spre normalizarea si
tuației printr-o rezolvare pașnică.

In cadrul convorbirii a fost re
levată hotărîrea celor două țări 
de a promova dezarmarea gene
rală, precum și importanța unor 
măsuri eficiente de dezarmare, 
în primul rînd nucleară.

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan a invitat pe secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și pe 
soția sa să facă o vizită în Pa
kistan. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă sinceră, cordială.

(Agerpres)

e Plecarea președintelui Republicii Islamice Pakistan
Președintele Republicii Isla- Bujor Almășan, Gheorghe Cioară, aflați pe aeroport, au făcut feld-

L. mice Pakistan, Feldmareșalul 
Mohammad Ayub Khan, care a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră, la invitația președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a părăsit joi la amiază 
Bucureștiul, plecînd spre patrie, 

în timpul vizitei, Excelența 
• Sa președintele Pakistanului a 

fost însoțit de doamna Miangul 
Aurangzeb, fiica președintelui, 
Syed Sharifuddin Pirzada, mi
nistrul afacerilor externe, cu so
ția, Jamsheed K. A. Marker, am- 
basadorul Pakistanului în Româ- 

™ nia, prințul Miangul Aurangzeb, 
deputat în Adunarea Națională, 
S. Fida Hassan, secretarul prin
cipal al președintelui, cu soția, 
AÎtaf Gauhar, secretarul Minis
terului Informațiilor și Radiodi
fuziunii, și de alte persoane ofi
ciale.

La aeroportul Băneasa au so
sit, pentru a-1 saluta pe înaltul 
oaspete, președintele Consiliului 

gm de Stat, Chivu Stoica, cu soția, 
” președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Mau- 
A rer. Se aflau prezenți Ilie Mur- 

gulescu, vicepreședinte al Consi- 
_ fiului de Stat, Grigore Geamănu, 
® secretarul Consiliului de Stat, 

Anton Breitenhofer; Ion Cosma, 
— general de armată Iacob Teclu 
® — membri ai Consiliului de Stat,

Bujor Almășan, Gheorghe Cioară, 
Adrian Dimitriu, general-colonel 
Ion Ioniță, AurelMoga, Constan
tin Scârlat — miniștri, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mihai 
Magheru, ambasadorul României 
în Pakistan, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și institu
ții centrale, generali și ofițeri su
periori, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii ambasadei Pakis
tanului în România.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Pakistanului.

Comandantul gărzii de onoare 
a prezentat președintelui Pakis
tanului raportul. Fanfara a into
nat imnurile de stat ale celor 
două țări. In semn de salut au 
fost trase salve de tun.

Președintele Republicii Isla
mice Pakistan și președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România au trecut în 
revistă garda de onoare. înaltul 
oaspete și-a luat rămas bun de 
la persoanele oficiale române 
prezente și de la membrii cor
pului diplomatic. Pionieri au o- 
ferit oaspeților buchete de flori. 
Numeroși locuitori ai Capitalei,

aflați pe aeroport, au făcut feld- 
mareșalului Mohammad Ayub ■ 
Khan o cordială manifestare de 
simpatie.

Președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au salutat cu 
căldură pe șeful statului și gu
vernului pakistanez, urîndu-i 
drum bun.

Avionul oficial, escortat de a- 
vioane cu reacție românești, și-a 
luat apoi zborul.

★
De la bordul avionului, pre

ședintele Republicii Islamice 
~ , Mohammad AyubPakistan,
Khan, a trimis o telegramă pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, în care se spune :

Părăsind frumoasa dv. țară 
țin să vă mulțumesc încă o dată 
pentru deosebita căldură și os
pitalitate care ne-au fost acor
date în timpul șederii noastre. 
Discuțiile noastre au dus la re
zultate extrem de folositoare și 
nu am nici o îndoială că, pe mă
sură ce va trece timpul, prietenia 
noastră va dobîndi tot mai multă 
profunzime și amploare.

Vă rog să transmiteți since
rele mele mulțumiri excelenței 
sale domnului Ceaușescu și exce
lenței sale domnului Maurer.

In pag. a Ul-a
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cu privire la vizita în Repu
blica Socialistă România a 
Excelenței Sale, feldmareșa
lul Mohammad Ayub Khan, 
președintele Republicii Isla

mice Pakistan.

fJggSfl ETICA ȘI ȘTIINȚA (I)
CLIMATUL MORAL

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

Este ușor să ne dăm 
seama de numeroasele fire 
care leagă progresul știin
ței de progresul social, în 
general. Pusă în slujba 
omului, știința contribuie 
din ce în ce mai mult la 
realizarea unei vieți cu 
adevărat omenești. Există, 
de aceea, implicații etice 
majore, nesfîrșite, ale pro
gresului științific.

Oamenii care lucrează în 
cîmpul științei — de la cel 
mai modest tehnician pînă 
la savantul de renume in
ternațional — sînt cei care 
contribuie efectiv la dez
voltarea științei, la dezvol
tarea cu urmări complexe 
asupra bunăstării, sănătății 
tuturora. Dar numeroasele

Conf. dr. docent 
responsabilități care se re
feră la acest aspect al vieții 
nu sînt poate încă îndeajuns 
de limpezi multora dintre 
tinerii noștri cercetători...

Există desigur numeroși 
cercetători care s-au con
sacrat activității științifice 
tocmai pentru că și-au dat 
seama că cercetarea știin
țifică este un mod eficace 
de a sluji omenirea. Im
pulsul acesta să-i spunem 
„filantropic" se întîlnește, 
poate, mai frecvent — la 
lucrătorii științifici 
sectorul medicinii, 
s-au dedicat muncii știin
țifice din pasiune pentru 
cunoaștere, considerînd pe

Victor Sâhleanu

respec-

agitata 
fiecare 

riscă 
vedere

din 
Alții

bună dreptate — că servi
rea adevărului este un ideal 
de viață — demn și 
tabil.

Antrenați în 
viață științifică de 
zi, unii cercetători 
însă să piardă din
obiectivele îndepărtate ale 
activității lor, sensul ei 
uman.

Mijloacele pot deveni, pe 
nesimțite, scopuri — cu atît 
mai puțin demne de respect 
cu cit ele privesc mai ac
centuat interese, personale, 
carieriste de exemplu. In 
loc ca ținta să rămînă pro
ducția științifică, unii cerce
tători doresc ca știința să

fie aceea care le oferă o 
anumită situație rîvnită, 
materială sau socială. în 
locul stabilirii unor fapte 
noi sau a formulării unor 
teorii îndrăznețe și fecunde 
unii cercetători sînt în 
goană după un număr cît 
mai mare de lucrări pe 
care numai cu o neome
nească bunăvoință le poți 
numi științifice.

Fără probitate, onestitate, 
curajul opiniilor, abnegație, 
capacitatea de a trece peste 
interesele personale pentru 
a face să triumfe ideea 
științifică nu poate fi ima
ginat un cercetător de va
loare. O anumită atitudine 
morală este cerută, așadar, 
(Continuare in pag. a ll-a)

Scumpi tovarăși,
în numele nostru și al populației Republicii Democrate 

Germane vă mulțumim foarte mult dv. și întregului, popor 
român pentru felicitările pe care ni le-ați transmis cu prile
jul celei de-a XVHI-a aniversări a creării Republicii De
mocrate Germane. ■

Și noi sîntem convinși că relațiile prietenești dintre statele 
noastre se vor dezvolta continuu pe baza internaționalismu
lui socialist, contribuind astfel la întărirea pe mai departe a 
comunității țărilor socialiste unite în cadrul Tratatului de 
la Varșovia.

Permiteți-ne să urăm poporului român noi succese în con
struirea socialismului.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar 

al Comitetului Centra] 
al Partidului Socialist 
Unit din Germania, 

Președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii 
Democrate Germane

PROF. DR.
JOHANNES DIECKMANN 

Președintele Camerei 
Populare a Republicii 
Democrate Germane

♦

WILLI STOPH
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane

PROF. DR.
ERICH CORRENS 

Președintele Consiliului 
Național al Frontului 

Național al Germaniei 
Democrato
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PRESTĂRI DE SERVICII CĂTRE 
Ș I P E N T R U C E T Ă Ț E N I

STĂPÎNI care se CEARTĂ
Un fenomen care se impune atenției generale: veniturile 

mereu sporite ale populației sătești, ridicarea continuă a 
nivelului de trai, electrificarea comunelor, mecanizarea agri
culturii, ritmul construcțiilor, imprimă mediului rural ten
dințe de urbanizare și modernizare. Consecința : (și, în același 
timp cerință) aducerea în perimetrul satului a unor servicii 
de prestații altă dată prin excelență citadine.

La scara unei regiuni — Oltenia, am urmărit dinamica 
valorificării rezervelor naturale și a talentelor omenești, 
pentru satisfacerea multilaterală a cerințelor. Responsabili 
de aceasta URCM-ul, U.R.C.C.-ul și URCAP-ul.

Trei stăpini. Dar se impacă ei ? Și mai ales, ce fel de treabă 
fac ?

Ceea ce ne-a frapat în pri
mul rînd în cursul anche
tei noastre a fost repeta

rea frecventă a unor secții tute
late, evident, de fiecare din cei 
trei reprezentanți ai organelor 
regionale. Situația din teren con
firmă paralelismele.

In comuna Giurgița, raionul 
Băilești, dintr-un conflict de com
petențe s-âu născut paralelisme. 
URCC-ul a avut inițiativa înfiin
țării unei sifonării. Calitatea apei 
gazoase nu-i satisfăcea pe coope
ratori : „Faceți voi sifon
mai bun“ I Ambiționîndu-se 
CAP-ul din comună a deschis 
peste drum o concurență.

Și pentru întreprinderea regi
onală de industrie locală, „a 
patra intrusă", comerțul cu apa 
gazoasă s-a dovedit rentabil. A 
deschis în regiune 60 de sifonă
rii.

— Nu asta e treaba lor — 
este de părere președintele 
U.R.C.C., E. Bucur. In loc 
să ne livreze restanțele — numai 
la Tr. Severin sînt 284 de gar
nituri de mobilă neexecutate, la 
Băilești 25 400 lacăte, broaște, 
etc — s-au băgat peste atribu
țiile noastre deschizînd boiange- 
rii, sifonării, croitorii.

In comuna Poiana Mare, ra
ionul Calafat, cinci brutării scot 
zilnic pîine: două ale coopera
tivei de consum, trei ale CAP- 
ului. Cine renunță ?

A D E V Ă- 
RUL UNUI 
ȘLAGĂR

Imediat după război un 
șlagăr cucerise lumea. Era 
vorba de melodia „Hai să 
ne-ntîlnim sîmbătă seara" în 
care el îi propune ei să se 
distreze ,,într-o cîrciumioară 
la șosea”. Astăzi șlagărul nu 
mai e la modă deoarece cîr- 
ciumioara a dispărut de 
mult, apărînd magnificul 
restaurant (care din păcate 
e nerentabil), iar locurile în 
care tineretul vine să-și pe
treacă seara s-au înmulțit. 
Ce se întimplă însă în pro
vincie ? Se pare că oricînd 
te poți distra numai sîmbătă 
sau duminica nu.

E sîmbătă. Ne prezentăm 
la Comitetul orășenesc U.T.C 
Satu Mare. La întrebarea : 
„Unde se distrează tineretul 
sătmărean în această sîmbă
tă" ?. interlocutorul nostru, 
tovarășul Lăpuște Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului 
U.T.C. al orașului Satu Ma
re, ne răspunde printr-o In
vitație „Mergem împreună 
să vedeți la tata locului".

Primul popas îl facem la 
Liceul nr. 2 unde se organi
zase o seară distractivă cu 
program. La început a avut 
loc un concurs : „Cine știe, 
cîștigă" între clasele a IX-a, 
iar pe urmă o seară de dans 
susținută de orchestră și 
soliștii vocali ai scolii. Dacă 
la capitolul „organizare” ne 
putem declara satisfăcut! nu 
ne putem menține aprecie
rea la adresa sălii, deoarece 
sala, cu toate că este în clă
direa liceului, aparține sin
dicatului învătămîntului din 
orașul Satu Mare; organi
zatorii au crezut că nu e de 
datoria lor să facă putină 
curățenie, iar stăpînii sălii 
probabil că au uitat că o 
astfel de sală trebuie între
ținută.

Dans, distracție — în mai 
toate școlile din oraș (Lice
ul agricol. Școala de mese
rii ș.a.). De unde cineva poa
te crede că în Satu Mare 
toti tinerii sînt elevi. Ade
vărul este că pentru celelal
te categorii ale tineretului 
distracția suferă discrimi
nări inexplicabile din partea 
celor care ar avea anume 
răspunderi în acest, sens. A- 
tenția organizației U.T.C. 
fată de distracția tineretului 
pare să se fi terminat oda
tă cu trecerea pragului sco
lii. Nimeni nu se interesea
ză de timpul liber al tineri
lor — înțeles ca modalități 
de organizare oferite — în- 
cepînd de la organizația de 
unde pleacă și terminînd cu 
organizația orășenească. A- 
ceeași situație (cu 1—2 ex
cepții !) la Baia Mare.

Si așa, stimulat de aceste 
situații ..moderne" mi-am a- 
mintit de vechiul, vetustul 
șlagăr care cucerise lumea 
imediat după război ..Hai să 
ne-ntîlnim sîmbătă seara” 
Da, dar unde, iată „dilema" 
organizatorilor despre care 
scriem. Convinși că nu este 
chiar o dilemă insolubilă le 
lăsăm plăcerea de a răspun
de.

ȘTEFAN GÂNESCU

— Am primit dispoziție să le 
predăm cooperației — ne spune 
ing. Vasile Toma, vicepreședinte 
al URCAP — cu toate că pli
nea bună CAP-ul o face. S-a 
stabilit pe plan regional, ca în 
comunele din nord să deschidem 
noi brutării, iar în sud coope
rația.

La Osica de Sus, raionul Balț, 
și Pristol, raionul Vînju Mare, 
croitoriile, cizmăriile, sînt duble, 
avînd evident, cîte doi stăpini. 
Acest fenomen îngreunează re
alizarea planului, investițiile pen
tru dezvoltarea bazei materiale 
sînt diminuate.

O recentă hotărîre a Consi
liului de Miniștri fixează respon
sabilități precise pentru fiecare 
din cei trei factori interesați. In 
regiunea Oltenia trebuie să se 
dea curs neîntîrziat prevederilor 
ei. Obiectivele acestor unități tre
buie judicios coordonate în ceea 
ce privește fabricarea bunurilor de 
consum și efectuarea de servicii, 
pentru a se asigura o satisfacere 
cit mai abundentă și mai variată 
a tuturor cererilor.

0 condiție de prim ordin a 
răspîndirii teritoriale a re
țelei de servicii : necesi

tățile care le-au Impus. Cum se 
realizează acest deziderat ? Nu 
întotdeauna după criterii prea 
clare. Un exemplu. In raionul 
Gori nu există nici o moară. Sînt

De la lacoheni și pină sus 
la Prislop, de-a lungul poale
lor de codru, se întind niște 
vechi așezări cu nume ciudate 
al căror început nu-i greu de 
bănuit.

Cîrlihaba, Ciocănești, Bo- 
tuș... Satele se-nșiruie de-a 
lungul Bistriței ca niște salbe 
strălucitoare. Case mari alcă
tuite din hîme cu acoperișuri 
late pe măsura oamenilor. Ni
căieri poate nu s-a păstrat 
mai mult ca aici autentici
tatea tradiției și artei popu
lare.

★

La Ciocănești, satul vestiți- 
lor plutași de pe Bistrița, ca
sele îți atrag in primul rînd 
atenția. Răsfirate pe fundalul

CEI DIN MIJLOC C L I M ATU L MORAL
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a să plece. In cele din urmă s-a 
făcut învățător. Un altul, S. P. 
este bun frezor. Dar se vede 
că lucrează numai ca să ia 
un ban. Muncitorul fruntaș 
muncește cu grijă, face eco
nomie de scule. El nu dă 
însă atenție la toate acestea.

— N-aș zice că sînt indis- 
ciplinați, decit în cazuri 
foarte izolate. Păcal însă că 
majoritatea se consideră deja 
invățați, predispuși să rămînă 
în mrejele rutinei, adăuga 
tov. Ștefan Muzsai de la sec
ția mecanică.

Ing. Iosif Estan, secretai 
cu problemele economice a) * 
Comitetului orășenesc Satu 
Mare al U.T.C., ne spune :

— în general mediocrii 
profesional, din cauza de
zinteresului zgindărit doar 
din vreme în vreme de sus
ținerea examenului de cate
gorie. Oameni disciplinați, în 
mare.

— La consfătuirile sindi
cale ?

— Acolo avem prilejul să 
le măsurăm mai bine lipsa 
de interes. Vin numai că sînt 
obligați nu și pentru a-și 
spune o părere. Asemenea lu
crători nu ridică insă și alte 
probleme așa că producția 
„merge”.

După părerea noastră, 
puncte de vedere închegate 
adunînd linii sugestive în 
conturarea „eroului" aflat în 
obiectiv. N-aro început însă 
căutările doai de dragul lor. 
Dorim să aflăm ce posibili
tăți există — folosind exem

cinci brutării și alte nouă în con
strucție. Prețul de cost al făinii 
este mult afectat de cheltuielile 
de transport: se macină la Filiași 
sau în Vîlcea. Sătenii pierd cîte 
o săptămînă mergînd cu căruțele 
și așteptând rîndul la moara din 
Gilort. Mai este nevoie de o altă 
argumentație pentru a economisi 
celor interesați deplasări inutile, 
cheltuială de timp ?

In zonele de munte, Novaci, 
Gilort, Severin locuitorii (renu- 
miți crescători de animale) cer 
înființarea unor darace de lină. 
Cooperația ezită. Ni se explică 
sistemul de plată în natură care 
nu este de loc rentabil : la 100 
kg de lînă dărăcită se reține 10 
kg uium. Această lînă trebuie 
valorificată la un preț minim la 
DCA. „Nu scoatem nici salariul 
cooperatorului". Astfel, se expli
că și de ce sînt preferate pres
tațiile care cresc substanțial pla
nul valoric, serviciile către popu
lație rămînind în urma cererii.

Printr-o dispoziție a Ministeru
lui Economiei Forestiere au fost 
închise gaterele. A mai rămas 
la Făurești, raionul Oltețu, unul 
singur. Pentru fiecare client tre
buie să se ia o aprobare de la 
Direcția regională forestieră. A- 
probarea nu se dă pentru lemnul 
rotund. Vine omul acasă, cio
plește rotunjimile pomului tăiat 
din curte și abia așa capătă apro
barea să facă scînduri.

Tot cu aprobare luată în scară 
erarhică — CAP, Uniunea ra
ională și în sfîrșit confirmată de 
Uniunea regională a cooperati
velor de producție, URCC-ul poa
te efectua prestări de serviciu în 
construcții. De cele mai multe 
ori aceasta este absolut o formali
tate, pentru că din 172 de brigăzi 
de constructori și 250 de ateliere 
ale CAP-urilor, doar 47 și, res
pectiv 70, execută în mod curent 
și lucrări pentru populație.

verde al pădurii, ele par de
senate de o mină de meșter 
iscusit. Pereții alhi, împodo
biți cu eșarfe înflorate, amin
tesc dintr-o dată culorile 
iilor, hrîielor și bondițelor 
purtate cu mîndrie de flăcăi 
și fete la hore sau petreceri. 
Localnicii le zic „cusături", 
după motivele florale șt geo
metrice împrumutate de pe 
cămăși sau hriie.

Cînd au apărut primele or
namente exterioare la Ciocă
nești nu se poate ști cu pre
cizie E o tradiție care se 
continuă cu fiecare casă nouă 
ridicată, și care s-a născut 
din însăși aspirația spre fru
mos specifică poporului nos
tru.

plele concrete din uzină — 
ca transferul valoric să fie 
asigurat de sus în jos, iar e- 
voluția cantitativă să aibă loc 
ascendent.

— Adevărul este — spunea 
tov. Robert Pop că în gene
ral ne ocupăm numai de cei 
buni și de cei slabi.

Confirmarea o avem în două 
acțiuni relatate de secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină, 
Vasile Mureșan : olimpiada 
pe meserii și „minutul acuză” 
aceasta din urmă destinată 
micșorării timpilor neproduc
tivi.

Olimpiada pe meseni, or
ganizată pină acum doar pen
tru turnători, se remarcă drept 
o reușită a organizatorilor. Și 
pe bună dreptate. A avut loc 
faza locală, pe secție, apoi 
pe întreprindere și în final pe 
oraș, în confruntare cu turnă
torii de la „1 Septembrie". 
Bine pregătită „olimpiada" 
a stîrnit interesul, a câștigat 
adeziunea tinerilor.

Cui este adresată însă ? E 
adevărat că faza locală a 
avut loc cu participarea tutu- 
roi tinerilor, că la faza pe 
uzină s-au calificat toți cei 
de la prima etapă (!) Dar 
asta era în februarie. A ră
mas ca doar primii trei să-și- 
dispute cunoștințele în luna 
iunie (proba practică) și în 
iulie (examenul final teoretic) 
la faza pe oraș. Deci 
abia acum se putea vor
bi de pregătire asiduă, în 
faza finală. Or, aceștia erau 
cei mai buni 1 Ceilalți ? Au 
rămas în așteptarea unei noi 
ediții (neprofilate încă). Care

Credem că, în momentul de 
față, este esențială o anume ma 
leabilitate, mobilitate, suplețe, în 
sistemul prestațiilor pentru a fi 
adaptate în mod operativ condi
țiilor și mai ales cerințelor clien
tului din fiecare comună, bineîn
țeles ocolindu-se paralelismele. 
Aceasta pentru a evita morala 
proverbului invocat de un sătean 
din raionul Gorj: „satul arde, 
baba se piaptănă". „Eu alerg 
după moară zile întregi, dar în 
comună au deschis coafură'. 
După cum se impune găsirea ce
lor mai variate modalități — ate
lierele mobile, chioșcuri, pentru 
ca rețeaua să fie cît mai aproape 
de sat, să deservească prompt, 
conștiincios, corect.

Întîmpinarea celor care au ca
lificare corespunzătoare și doresc 
să-și pună priceperea, cunoștin
țele la dispoziția populației, fo
losirea tuturor resurselor existente 
va spori neîndoios prestațiile.

Modificarea atitudinii tinere
tului față de viață, față de 
muncă și colectivitate, a- 

părută în mod firesc în procesul 
dezvoltării agriculturii socialiste, 
a afectat profund gusturile și pre
ferințele lor, a determinat o ade
vărată „revoluție" în estetica îm- 
brăcăminții. Contactul cu orașul 
a permis tinerei de la sat să 
adopte o serie de elemente al
tădată prin excelentă citadine. 
Dar cine o va învăța cum tre
buie să-și asorteze rochia de baJ 
cu restul îmbrăcămintei ? S-au 
deschis în regiune croitorie, uni
tăți de coafură. Am vizitat și 
noi cîteva. Din păcate prin ele 
se difuzează prostul gust. „Mer
ge la țară", se scuza rîzînd un 
meșter. Tocmai o asemenea con
cepție trebuie înlăturată, combă
tută.

VIORICA DIACONESCU

De la motivul cusut pe 
pînză albă și pină la desenul 
încrustat în perete e un drum 
lung și complicat. La început 
trebuie ales motivul însuși : 
cel mai frumos și cel mai po
trivit. Nimic mai simplu și to
tuși gestul presupune un echi
librat simț estetic din partea 
celui ce-și înflorește casa. Pe 
urmă începe munca migăloa
să de mărire și transpunere 
a motivului ales. De aici îna
inte însă intervine mina meș
terului, mina artistului.

Modelul imprimat în ten
cuiala proaspătă capătă trep
tat forme și dimensiuni.

La Ciocănești sînt mai 
mulți creatori de acest gen, 
dar cel mai priceput dintre

este situația la celelalte me
serii ? Faza de masă pentru 
strungari a început în iulie 
dar încă nu s-a încheiat — 
„Urmează să pregătim olim- 
Î>iadele lăcătușilor și sudori- 
or încă înainte de înche

ierea acestui an— ne asi
gură tovarășul Mureșan. Ni
mic împotrivă, dar cum 
rămîne cu aceste pauze ne- 
permis de mari ? Apoi, în
vățăm tot pe cei învățăți 
sau ne propunem să favori
zăm urcușul profesional al 
tuturor.

— Sînt adeptul unor con
cursuri locale, la diferite ni
vele, ne-a comunicat tov. 
ing. Estan. Cu concurenți 
bine pregătiți, cu asistență 
cît mai numeroasă.

—Am fost informați că 
totuși n-au venit prea mulți 
să asiste...

— E adevărat, nu am 
găsit încă o soluție...

Cine s-o găsească atunci ? 
Intențiile — pline de realism 
de altfel — nu țin de cald, 
trebuie finalizate.

A doua acțiune: Minutul 
acuză. Panouri prinse în 
secție vestesc numele celor 
întîrziați sau absenți în ziua 
respectivă. Mai e nevoie să 
precizăm că acest mijloc — 
dovedjt eficient — se referă 
la categoria inferioară celei 
de mijloc ?

Cum procedăm totuși cu 
cei „din centru" ? Oricum 
începutul va trebui să fie 
cunoașterea amănunțită a a- 
natomiei acestei categorii.

N. UDROIU

Palatul culturii din Iași (Vedere nocturnă)

Foto: O. PLEC AN

ei pare să fie Dumitru To- 
moioagă. Urcat pe schele, 
meșterul dăltuiește atent și 
răhdătot zile de-a rîndul. 1n- 
demînarea și migala lui sea
mănă cu îndemînarea și mi
gala celor ce-ncrustează lem
nul sau înfloresc pînza. Și, 
treptat-treptat de sub dalta 
meșterului formele bănuite 
prind viață, tn sfîrșit, se aleg 
culorile. Șt culorile nu pot fi 
altele decit cele ale pădurilor 
și florilor din fur.

Cînd se coboară schelele, 
cînd se termină ultimele re
tușuri, ochii rămîn uimiți în
delung în fața miracolului în
făptuit. Meșterul își ia scule
le și vopselele și pleacă fără 
să-și lase undeva numele in

O • • • • •
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de chiar natura activității 
de căutător al adevărului — 
și ar fi natural ca ea să 
influențeze pozitiv și rela
țiile interpersonale. Totuși 
în unele colective de muncă 
științifică, climatul moral 
(care reprezintă, uneori, o 
condiție a realizărilor știin
țifice, de o importanță mai 
mare decit o aparatură ce 
reflectă „ultimul strigăt” ai 
tehnicii) nu este la înălți
mea nobilei misiuni a cer
cetătorilor.

Problema poate fi jude
cată din mai multe puncte 
de vedere. Este clar însă 
că orice abatere etică la 
locul de muncă — este re
probabilă mai ales pentru 
că afectează în mod negativ 
productivitatea muncii ști
ințifice, progresul științific 
însuși. Există, cu alte cu
vinte, o justificare practică, 
a recomandărilor etice.

Trebuie să facem de ase
menea observația că munca 
de cercetare științifică are 
problemele sale etice spe
cifice. Am avut ocazia de 
multe ori să constat că toc
mai problemele de ordin 
etic — fiind delicate prin 
implicațiile lor personale 
— sînt cu grijă ocolite too- 
mai de cei de la care se 
așteaptă rezolvarea lor o- 
perativă.

Problema „valorii mo
rale" a cercetătorului este 

serts Asemeni marilor crea
tori anonimi.

*
Privind casele înflorate do

pe valea Bistriței gîndul te 
poartă spre frescele Vorone- 
(ului, Suceviței sau Moldovi- 
tei, și încerci să crezi că pe 
undeva există niște punți ne
văzute care duc pină aici, la 
Ciocănești.

Oricum, decorațiile orna
mentale de la Ciocănești cu 
formele lor echilibrate, inva
date de lumină, constituie un 
monument al artei populare 
bucooinene.

ION BELDEANU

redusă, de multe ori, în 
mod nejustificat la pro
bleme ale vieții sale per
sonale și la probleme de 
ordin administrativ.

Astfel de probleme spe
cifice sînt, de exemplu, 
după părerea mea, atitudi
nea în colectivul de muncă, 
sau „împrumutul" copios 
din ideile altora, sau mă
sura în care ordinea semna
tarilor unei lucrări oglin
dește contribuția reală a 
lor.

în unele colective, nu 
există spirit de colaborare, 
ci invidie ; în loc ca fiecare 
să simtă în succesul unuia 
dintre colegi un motiv de 
mîndrie, asistăm uneori la 
critici neprincipiale. Ase
menea abateri de la atitu
dinea etică stinjenesc afir
marea noului și a adevăra
telor valori, difuzarea re
zultatelor obținute, aprecie
rea muncii după merit.

Se pot cita (și nu numai 
în istoria îndepărtată a 
științelor I) și cazuri în care 
denigrarea a împiedicat cu 
ani de zile apariția unei 
lucrări, sau a făcut imposi
bilă obținerea unor condiții 
de muncă mai bune, sau a 
anulat o călătorie de studiu 
în străinătate din care ar 
fi rezultat îmbunătățiri teh
nice și metodologice de 
reală însemnătate pentru 
un întreg domeniu al unei 
specialități.

Cineva îmi spunea odată 
„nimeni nu mă poate obliga

__ .vwu uuvnyv —gg

Mente
Intrînd atît de adine în via

ța omului — ca să nu spu
nem „în casa sa" — televi
ziunea riscă prin aceasta să 
șteargă din programul ei no
țiunea de eveniment. Viața 
teatrală are evenimentele ei, 
premiere importante „care 
cu nici un chip nu trebuie 
scăpate", omul se îmbracă 
frumos, amină o vizită la cu
tare, se scuză să nu se poate 
duce la onomastica unei mă- 
tuși și ia rapid un taxi să nu 
scape bătaia de gong la 
,Jona" lui Sorescu. Televi
zorul stă în casă printre 
vizite, apeluri telefonice, dru
muri la bucătărie și bătăi în 
ușă ale portarului. Emisiunile 
lui intră în spectacolul obiș
nuit al locuinței.

Săptămînă trecută, au fost 
trei evenimente la televiziu
ne, trei emisiuni cu totul deo
sebite, în afara banalului, și 
mi-e teamă că nu toți tele
spectatorii, nu toți telecroni- 
carii le-au vizionat ji le-au 
resimțit ca atare. Mai întîi — 
interviul luat, la Paris, lui 
Eugen lonescu. Omul intra 
pentru prima oară în casele 
noastre și se mărturisea emo
ționant ; era emoționat in
tr-adevăr : vorbea o românea
scă impecabilă, ușor afectată, 
de gestica franceză a conver
sației în care umerii și mîini- 
le joacă rolurile lor lingă vor
be, într-un teatru al inteli
genței. Pleoapele ti erau gre
le, obosite, chipul — de o ex
presivitate ciudată, de mare 
actor comic trecut cu tristețe 
prin toate circurile și come
diile lumii. In zece minute 
a avut timp să ne spună cî
teva idei substanțiale, dragi 
din totdeauna gîndirii lui, și 
două paradoxuri liniștite ; o 
singură dată s-a înfierbântat 
— apărînd dreptul scriitorului 
de a nu da lecții — dar nici 
o clipă nu și-a permis ca ide
ile să întreacă emoția conți
nută în revedere, în spepta- 
colul vizual.

„Noul locatar" în regia lui 
Cornel Todea a avut un actor 
extraordinar : decorul Doinei 
Levinta. Nu-mi aduc aminte 
ca vreodată în vreun specta
col din studioul nostru, obiec
tul, obiectele — cu forța lot 
de sugestie colectivă, cu pu
terea lor de a semnifica o 
lume — să mai fi ajuns la 
un asemenea nivel de expre
sie. Fiecare lucru adus din 
culise era așteptat ca intrarea 
unui mare actor în scenă. Nu
mai că frenezia obiectelor — 
ca foc, ca inspirație — nu 
s-a transmis in ritmul specta
colului, era micul păcat cu 
consecințe deafuns de mari. 
Ar fi trebuit un ritm drăcesc 
de comedie americană clasi
că pentru această inmormîn- 
tare a omului în cavoul mo
bilelor sale. Nu l-am găsit, 
regia tinzînd să „dramatize
ze" — sau să tărăgăneze — 
un text pe care chiar lonescu

să citesc lucrările colegilor 
mei și să le citez în lucră
rile mele". O dorință nesă
nătoasă de a recolta elogii 
îl făcea pe acest om să-și 
atribuie priorități în toate 
temele in care lucra. Cer
cetătorul respectiv nu-și 
dădea seama — sau nu 
ținea seama — de faptul că 
lucrările sale ar fi cîștigat 
în valoare dacă s-ar fi spri
jinit și pe rezultatele altor 
autori. Același cercetător mi 
se plîngea. insă, că al ți 
oameni de știință sînt foarte 
puțin atenți la producția 
sa științifică. Pretindea, 
așadar, altora — ceea ce 
el însuși refuza să îndepli
nească : respectul pentru 
munca de creație în genere.

Și cîteva lucrări despre 
posibilitățile administrative 
destinate a contribui la 
asigurarea unui climat 
moral corespunzător. Nu 
există, de exemplu, nici o 
posibilitate concretă pentru 
a rezolva un conflict de 
această natură — care s-ar 
ivi între cercetători sau. 
mai ales, intre șefi și sub
alterni. Regulamentele de 
ordine interioară ale unor 
Institute de cercetări se 
ocupă numai de acele as
pecte ale muncii care au 
consecințe administrative. 
Nici un paragraf regula
mentar nu oferă apărare 
față de arbitrari ui în recu
noașterea meritelor sau 
față de concepția „feudală” 
în organizarea cercetărilor 

îl vedea doar ca un pretext 
pentru ochi.

Al doilea eveniment a fost 
Irina Petrescu. Irina Petrescu 
ți Florian Pitiș, ca să fim 
exacți și să nu mai trecem cu 
vederea peste acest admira
bil actor tînăr, lansat, ridicat 
și poate banalizat in „Clubul 
tinereții". Dar de mult „Clu
bul" nu a avut un spectacol 
de calitatea celui de miercuri 
seara. Pornind de la un text 
destins, educativ fără didacti
cism, nostim fără gravități de
plasate, folosind buna și în
cercata formulă a „Clubului" 
— focul „de-a sentimentul, 
ideea și eroul" (scenariul: 
Ileana Pop) — Irina Petres
cu și Pitiș au ajuns la un mic 
recital, de artă dramatică, 
ca-n atît de modemele piese 
în doi, unde actorul e totul. 
Niciodată nu vom deplînge 
ca educația să se facă la tele
viziune cu artă, fie ea tea
trală. Oricît ar părea de exa
gerat, voi spune că în acest 
„foc" — inițial, fără mari 
pretenții artistice — Irina Pe
trescu a fost memorabilă, a 
creat un portret de adoles
centă inteligent, fin, intelec
tual, realmente profund, cum 
nu există în niciun film al Stu
dioului „București" despre ti
nerii de azi. Regia lui Andrei 
Șerban a cutezat să meargă 
pînă la capăt pe o linie care 
nu a cîștigat, deocamdată, 
susținători consecvenți: prim- 
planul. O regie de zile mari.

Al treilea eveniment — 
noua emisiune „Transfocator", 
încereînd fără teamă să rupă 
cu cusururile „Săptămînii", 
lărgind aria subiectelor de ac
tualitate cu interviuri luate 
peste hotare, îndrăznind con
cizia în tratare, mișcarea mai 
nervoasă a aparatului, comen
tariul mai personal, mai spon
tan, montaful asociativ. „Au 
sărit" din pagină două sub
iecte : cel despre bolile de 
cord — cu două interviuri 
exemplare ale lui Carmen Du
mitrescu, luate profesorilor 
Iliescu și Moga, în care prin 
expresia degajată se ajungea 
indirect la portretizarea inter
locutorilor ; celălalt, intitulat 
patetic „O viață pentru alta* 
și care nu ezita să mențină 
tensiunea patetică, cu toate 
riscurile, tot pînă la capăt. O 
țărancă își dăduse viața ca să 
salveze o fetiță de la un ac
cident pe o cale ferată. Re
porterul stătea de vorbă des
pre această femeie, cu marto
rii, cu cei din sat, cu copiii, 
în timp ce aparatul filma uli
ța, școala, turmele. Bărbatul 
femeii plîngea demn printre 
vorbe — ți nimeni nu a avut 
impudoarea să șteargă aceste 
accente omenești de pe banda 
sonoră. O altă femeie nu pu
tea spune despre cea dusă 
decît atît: „a fost foarte cum
secade" și repeta această for
mulă, naiv, ca pe un „amin" 
îndelung.

J

și în însușirea roadelor 
sale.

După părerea noastră și 
din acest punct de vedere 
răspunderile cele mai mari 
cad pe umerii conducători
lor de colective De conduita 
lor impecabilă depinde in 
mare măsură comporta
rea celor pe care ii conduc. 
Căci conducătorul, profeso
rul, maestrul este mai 
tntii, un exemplu pe care 
(conștient sau inconștient) 
sînt îndemnați să-1 urmeze 
cei conduși — elevii, disci
polii. Apoi, in miinile sale 
sînt concentrate suficiente 
mijloace pentru a obliga pe 
subalterni la o comportare 
corespunzătoare. Pentru 
aceasta i se cere să fie el 
însuși devotat cauzei supra- 
personale pe care este che
mat s-o promoveze. Poate 
fi el imun la tactica celor 
lipsiți de scrupule, care in 
toate vremurile au „știut 
să se facă plăcuți" purtăto
rilor unor „funcții adminis
trative” ? Poate fi el în
deajuns de înțelept ca să 
ia in considerare valențele 
umane ale celor pe care-î 
conduce — și să Înțeleagă 
că entuziasmul omului cins
tit este o însemnată forță 
de producție științifică ?

Organizarea științifică a 
producției însemnează _
între altele — organizarea 
unui climat moral adecvat. 
Un bun de mare preț.

VICTOR SAHLEANU



COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica Socialistă România a Excelenței Sale, 

feldmareșalul Mohammad Ayub Khan, președintele Republicii 
Islamice Pakistan

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, Excelența Sa felcimareșalul Moham
mad Ayub Khan, președintele Republicii Islamice Pakistan, a efec
tuat o vizită oficială în România între 20 și 26 ootombrie 1967.

Excelența Sa feldmareșalul Mohammad Ayub Khan a fost însoțit 
de fiica sa, doamna Aunangzeb, Syed Sharifuddin Pirzada, minis
trul afacerilor externe, și doamna Pirzada, Jamsheed K. A. Marker, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice 
Pakistan la București, cu soția, prințul Miangul Aurangzeb, S. Fida 
Hassan, secretarul principal al președintelui, cu soția, Altaf Gauhar, 
secretarul Ministerului’ Informațiilor și Radiodifuziunii, precum și 
alte persoane oficiale.

în timpul șederii în România, președintele Republicii Islamice 
Pakistan și persoanele care îl însoțesc au vizitat orașele București, 
Craiova, Ploiești, șantierul hidroenergetic „Porțile de Fier", între
prinderi industriale, instituții social-culturale și artistice, fiind pri
miți pretutindeni cu căldură și ospitalitate.

Feldmareșalul Mohammad Ayub Khan a avut o întrevedere cu 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, în cursul căreia au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Pakistan 
și s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu unele probleme 
internaționale.

Preșeidintele Republicii Islamice Pakistan, feldmareșalul Moham
mad Ayub Khan, a adresat secretarului general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și soției 
invitația de a vizita Pakistanul la o dată convenabilă. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

în cursul vizitei, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, și președintele Republicii Isla
mice Pakistan, feldmareșalul Mohammad Ayub Khan, au avut 
convorbiri oficiale privind evoluția relațiilor dintre cele două țări, 
precum și unele probleme internaționale actuale prezentând interes 
pentru ambele țări.

Din partea română la convorbiri au participat Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Macovescu, prim-adjunot al ministrului 
afacerilor externe, Marin Mihai, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Constantin Albescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Mihai Magheru, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Isla
mabad, și Gheorghe Iason, director a.i. în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea pakistaneză au participat Syed Sharifuddin Pirzada, 
ministrul afacerilor externe, Jamsheed K. A. Marker, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan la 
București, S. Fida Hassan, secretarul principal al președintelui, 
Altaf Gauhar, secretarul Ministerului Informațiilor și Radiodifu
ziunii, și Kamaluddin Ahmad, director general în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a avut o întrevedere cu președintele 
Republicii Islamice Pakistan, feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan, la reședința oaspetelui, cu prilejul căreia au fost examinate 
aspecte ale relațiilor bilaterale și a fost efectuat un schimb de 
vederi privind unele probleme internaționale.

în timpul convorbiriloi oficiale, desfășurate într-o atmosferă 
de cordialitate și înțelegere reciprocă, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și pre
ședintele Republicii Islamice Pakistan, feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan, au constatat cu satisfacție că relațiile româno-pakis- 
taneze au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare pozitivă, evoluînd 
favorabil în spiritul principiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Subliniind că potențialul economic în continuă creștere al 
României și Pakistanului creează perspective prielnice pentru 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor bilaterale în toate dome
niile, cei doi președinți au exprimat dorința ambelor țări de a 
folosi posibilitățile favorabile existente în vederea extinderii sfe-
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rei cooperării economice, culturale și tehnico-științifice, reciproc 
avantajoase, între România și Pakistan.

Efectuînd un schimb de vederi asupra situației internaționale 
actuale, cei doi președinți au fost de acord că focarele de în
cordare existente în prezent în diferite 'părți* ale lumii, care pre
zintă pericole pentru pacea mondială, impun ca toate statele 
să-și unească eforturile pentru înfăptuirea unui climat de în
țelegere și destindere internațională, aducînd o contribuție activă 
la soluționarea problemelor în suspensie. Cei doi președinți au 
evidențiat importanța pe care o comportă statornicirea și dez
voltarea între toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor 
politică și socială, a unor relații bazate pe principiile trainice 
ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, prin
cipii care și-au dovedit deplina lor viabilitate în viața inter
națională.

Președintele Pakistanului a explicat detaliat poziția țării sale 
referitoare la disputa privind Jammu și Kașmir și necesitatea 
urgentă pentru o soluționare pașnică și echitabilă.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia a reafirmat poziția țării sale exprimată în comunicatele co
mune din octombrie 1964 și mai 1967.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Islamice Pakistan au relevat profunda 
lor îngrijorare față de intensificarea războiului din Vietnam, care 
constituie un grav pericol pentru pacea lumii. Ei au fost de acord 
asupra necesității rezolvării urgente a problemei vietnameze, pe 
baza respectării dreptului poporului vietnamez de a decide pro
pria sa soartă, fără amestec din afară, în conformitate cu preve
derile Acordurilor de la Geneva din 1954.

Discutând despre situația actuală din Orientul Apropiat, cei doi 
președinți au expus pupctele de vedere ale guvernelor respective 
și au fost de acord că trebuie depuse eforturi în vederea norma
lizării situației din regiune printr-o rezolvare pașnică, în con
formitate cu principiile Cartei O.N.U. Ei și-au manifestat opo
ziția față de folosirea forței armate pentru obținerea de avan
taje teritoriale sau politice, reafirmînd punctul de vedere potri
vit căruia trupele izraeliene trebuie retrase de pe teritoriile ocu
pate în urina operațiunilor militare.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Islamice Pakistan s-au pronunțat 
în favoarea dezarmării generale, drept garanție pentru o pace 
trainică în lume, relevînd, totodată, importanța înfăptuirii unor 
măsuri eficace de dezarmare, în primul rind nucleară, care să 
ducă la înlăturarea completă a pericolului nuclear.

Cei doi președinți au fost de acord că realizarea securității 
europene ar avea o deosebită importanță nu numai pentru țările 
continentului european, ci ar putea să influențeze în mod pozi
tiv situația din lumea întreagă.

Cei doi președinți au relevat importanța întăririi rolului și 
eficacității Organizației Națiunilor Unite în promovarea colabo
rării internaționale și menținerea păcii în lume. în acest scop, 
ei au afirmat că este necesară aplicarea consecventă a princi
piilor Cartei și realizarea universalității acestei organizații. Cei 
doi președinți se pronunță pentru restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor 
Unite și în alte organizații internaționale.

Relevînd importanța contactelor directe între conducătorii de 
state pentru promovarea înțelegerii reciproce și realizarea unui 
climat de pace și colaborare internațională, cei doi președinți au 
fost de acord că vizita în Republica Socialistă România a pre
ședintelui Republicii Islamice Pakistan constituie o contribuție 
de seamă la mai buna cunoaștere reciprocă și la întărirea rela
țiilor de prietenie și cooperare dintre România și Pakistan.

Președintele Republicii Islamice Pakistan, feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan, a adresat președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și soției și pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și soției 
invitația de a vizita Pakistanul la o dată convenabilă. Invitațiile 
au fost acceptate cu plăcere.
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O nouă ți modernă bază sportivă se dă in folosință, duminică, la Craiova

Minutul dinaintea actului inaugural
Iași, Timișoara, Bacău, Ga

lați, Constanța, Hunedoara, 
lată câteva dintre orașele 
unde, in anii din urmă, s-au 
ridicat frumoase stadioane. 
Duminică, cu prilejul meciu
lui dintre echipele secunde 
ale României și Poloniei sta
dioanelor țării li se va adău
ga încă unul : este vorba de 
stadionul „Central" din Cra
iova".

Baza (întinsă pe 16 ha) cu
prinde, în ansamblul ei, fi
rește, terenul de joc cu ins
talații de drenare, o pistă de 
atletism cu 8 culoare, sectoare 
pentru aruncări și sărituri,

11 cabine speciale pentru e- 
fectuarea de transmisii radio 
și de televiziune, centrală ter
mică proprie, cabine mo
derne pentru jucători și arbi
tri și — acest lucru interesea
ză în mod deosebit pe specta
torii de fotbal — tribune cu o 
capacitate de 30 000 de locuri.

Noul stadion a fost con
struit de lucrătorii întreprin
derii nr. 6 construcții, con
duși de maistrul Nicolae An
ca, sprijiniți de numeroși ce
tățeni iubitori ai sportului (a- 
ceștia au efectuat lucrări în

valoare de peste 400 000 lei) 
astfel că lucrările au fost gata 
înainte de termen.

Așadar, un nou stadion va 
îmbogăți baza materială a 
mișcării noastre sportive, un 
stadion dintre cele mai mo
derne. Iată de ce în încheie
rea acestor rînduri am vrea 
să amintim craiovenilor, spor
tivi și spectatori, datoria de 
a întreține și păstra în cele 
mai bune condițiuni această 
splendidă bază sportivă : și 
de a o onora numai cu com
portări frumoase. Dar spor
tivii au o îndatorire în plus : 
aceea de a se pregăti temei-

nic, cu sîrguință și seriozitate, 
pentru a răspunde grijii ce 
le-o poartă statul nostru, prin 
obținerea unor performanțe 
de valoare cit mai ridicată, 
care să contribuie la fixarea 
sportului românesc pe orbita 
prestigiului internațional.

Deci, duminică, iubitorii 
fotbalului din orașul Craiova 
și din regiune își vor da în
tâlnite în tribunele noului sta
dion, la meciul inaugural. Și 
noi și ei așteptăm evenimen
tul cu plăcere, iar echipa na
țională B, credem că-1 va 
„uda" cum se cuvine.
CONSTANTIN ALEXE

• La patinoarul „23 August" 
din Capitală, luni 30 octom
brie se deschid cursurile de 
inițiere la patinaj pentru co
pii între 6 și 14 ani. Lecțiile

vor fi predate de profesori 
și instructori specialiști. în
scrierile se pot face zilnic, 
la patinoar. între orele 10— 
13 și 16—19.

• La Bordeaux, în primul 
meci din cadrul turului II 
al competiției europene de 
fotbal „Cupa orașelor tîr-

guri", formația spaniolă At
letico Bilbao a învins cu 
scorul de 3—1 (1—0) echipa 
franceză Girondins Bor
deaux.

SEMICmiAlll/L 
mii REVOLUIII 

Sesiune științifică
Joi dimineața au început 

în Capitală, la Muzeul de 
Istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, lu
crările sesiunii științifice orga
nizate de Institutul de studii 
istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., Aca
demia de științe sociale poli
tice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. și 
Academia Republicii Socia
liste România, cu prilejul ani
versării semicentenarului Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de Ion Popescu-Pu- 
țuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-poli
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R. 
A luat apoi cuvîntul A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

în continuare au fost pre
zentate următoarele comuni
cări științifice : Însemnătatea 
internațională a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
de acad. Petre Constantines- 
cu-Iași, și dr. V. Liveanu, de 
la Institutul de istorie „Nico
lae Iorga" ; Stadiul de dezvol
tare a mișcării muncitorești 
din România în ajunul Revo
luției din Octombrie, de 
Grigore Comartin, rectorul A- 
cademiei de științe social-po
litice „Ștefan Gheorghiu", și 
lector univ. C. Mocanu ; Re
voluția din Octombrie și dez
voltarea gîndirii și practicii 
revoluționare de Ștefan Voi- 
cu, redactor-șef al revistei 
„Lupta de clasă" ; Participa
rea pe teritoriul Rusiei a oa
menilor muncii din România 
la apărarea Revoluției din 
Octombrie, de prof. univ. V. 
Chereșteșiu, de la Institutul 
de istorie din Cluj, și dr. Gh. 
Unc, de la Institutul de stu
dii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. ; Re
voluția din Octombrie și des
fășurarea luptei de eliberare 
socială și națională a po
porului român, de dr. Augus
tin Deac, director adjunct al 
Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.

Rolul dezvoltării forțelor 
de producție în edificarea 
socialismului, de prof. univ. 
dr. Ervin Hutira și conf. 
univ. Florin Balaure, prorec
tori ai Academiei de științe 
social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" ; Probleme ale luptei 
pentru apărarea puterii so
vietice reflectate în presa so
cialistă și democratică din 
România, de dr. N. Copoiu 
și Ion Felea, de la Institutul 
de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. ; Solidaritatea maselor 
muncitoare din România cu 
Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, de prof. univ. 
L. Banyai, dr. Ecaterina 
Cimponeriu, de la Institutul 
de istorie „Nicolae Iorga" și 
conf. univ. V. Huscariu, de 
la Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu" ; 
Poziția intelectualității din 
România față de Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, de prof. univ. M. Oiș- 
teanu, de la Academia de ști
ințe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" ; General și par
ticular în făurirea relațiilor 
de producție socialiste în 
România, de prof. univ. dr. 
Constantin Petre, prorector 
al Academiei de științe so
cial-politice „Ștefan Gheor
ghiu" și prof. univ. Constan
tin Borgeanu ; Trăsăturile ca
racteristice ale avîntului re
voluționar din România, din 
perioada 1918—1921, de N. 
Goldberger, prim-adjunct al 
directorului Institutului de 
studii istorice și social-politi
ce de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., și dr. FI. Dragne; 
Organizații legale de masă 
promotoare ale dezvoltării re
lațiilor de prietenie între po
porul român și popoarele so
vietice, de dr. Titu Georges
cu, redactor-șef al revistei 
„Analele Institutului de stu
dii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.", 
și lector univ. dr. Gh. Io- 
niță.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Alte manifestări
La Casa prieteniei româ- 

no-sovietice din București a 
avut loc — sub auspiciile 
Consiliului general A.R.L.U.S. 
și ale Consiliului pentru răs
pândirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice — simpozionul 
cu tema „De la planul Goel- 
ro la marile construcții ener
getice".

Au luat cuvîntul prof, 
univ. dr. docent Florin Cio- 
răscu, membru corespondent 
al Academiei, director ad
junct științific al Institutu
lui de fizică atomică, conf. 
ing. dr. Florin Iorgulescu, 
directorul Institutului de 
studii și proiectări hidro
energetice, conf. univ. dr. 
Vasile Nițu, directorul Insti
tutului de studii și proiec
tări energetice.

Asistenta a urmărit apoi 
un program de filme docu
mentare si artistice sovie
tice.

ninoasa și Uricani și la 
căminele culturale din Dîlja 
și Maleia au avut loc ex
puneri pe tema „Lansarea 
primului satelit în cosmos". 
De asemenea, numeroși ți-- 
răni cooperatori din comuna 
Săliște, raionul Orăștie, au 
audiat expunerea „Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie — măreț eveniment în 
viața lumii".

SUCEAVA — un mare nu
măr de muncitori de la uzi
nele textile Moldova din Bo
toșani au participat joi la 
simpozionul „Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, 
eveniment de răscruce în is
toria universală". Partici
panta au vizionat apoi o 
gală de filme documentare 
sovietice pe tema „50 de ani 
de realizări ale științei și 
culturii sovietice".

A doua medalie de aur ciștigată de sportivii noștri 

la întrecerile preolimpice
• în cea de-a 11-a zi a 

întrecerilor preolimpice de 
la Ciudad de Mexico,, trăgă
torul român Marcel Roșea a 
înregistrat un frumos suc
ces, cîștigînd proba de pis
tol viteză cu un total de 594 
puncte, aducînd astfel cea 
DE-A DOUA MEDALIE DE 
AUR delegației române, nu
mărul total de medalii cu
cerit pînă acum de sportivii 
români fiind de șapte. Ion 
Tripșa s-a clasat pe locul 
nouă cu 582 puncte.

• Pe lacul Xochimilco au 
început întrecerile de caiac- 
canoe. La caiac simplu fe
mei s-au calificat pentru fi
nală Antonina Seredina 
(U.R.S.S.) — 2T4”65/100, Ka- 
talin Rosznyoi (Ungaria) — 
2T6”54 100, Viorica Dumitru 
(România) 2T6”76/100, etc.

e în turneul de box, la 
categoria pană, boxerul ro-

Debut victorios in

mân Constantin Stanef a 
pierdut, după un meci viu 
disputat, în fața cubanezu
lui Francisco Duardo.

Duminică, 29 octom
brie, începînd cu orele 
13,30, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite de Ia Cra
covia întâlnirea amicală 
de fotbal dintre repre
zentativa României și 
cea a Poloniei.

în aceeași zi, în jurul 
orei 11. se va transmite 
repriza a doua a meciului 
de fotbal dintre echipele 
de tineret ale României 
și Poloniei, ce va avea 
loc pe stadionul 23 Au
gust din Capitală.

Europenele de volei

Președintele Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer, a primit

ISTANBUL (26 Agerpres). 
— A 7-a ediție a Campiona
telor europene de volei a în
ceput ieri în Turcia, cu pri
mele meciuri din cadrul gru
pelor programate la Istan
bul, Ankara, Adana și Iz
mir. Echipa feminină a Ro
mâniei, participantă la gru
pa ReTa-Ankara, a întrecut 
gU gcorul de 3—0 (15—8,

15—7, 15—7) selecționata 
Italiei. Alte rezultate din 
turneul feminin : Bulgaria 
— Izrael 3—0 ; Polonia — 
R. F. a Germaniei 3—0 ; 
Turcia — Elveția 3—0 ; Ce
hoslovacia — Belgia 3—0.

în competiția masculină, 
formația României a între
cut cu scorul de 3—0 (15—7, 
15—7, 15—12) echipa Albani
ei, în grupa de la Istanbul.

IAȘI. — în sala mică a 
Filarmonicii de stat „Moldo
va" din Iași a avut loc, joi, 
simpozionul „Arta și litera
tura revoluției".

In aceeași seară, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
stat a prezentat un concert 
dedicat celei de-a 50-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Pro
gramul concertului, dirijat de 
George Vintilă, a cuprins 
„Francesca da Rimini", Con
certul pentru vioară și or
chestră în Re major de Ceai- 
kovski și Simfonia a 7-a de 
Prokofiev.

DEVA — La cluburile 
muncitorești din centrele 
miniere Lupeni, Petrila, A-

CONSTANTA — Muzeul 
regional de artă a organizat 
la casele raionale de cultură 
din Dobrogea un ciclu de 
conferințe despre arta plas
tică rusă. Ciclul cuprinde, 
printre altele, conferințele 
„Aivazovski și peisagistica 
rusă", ,',Arta rusă de la sfîr- 
șitul secolului XIX și înce
putul secolului XX".

La Casa prieteniei româ- 
no-sovietice din Constanța a 
avut loc o șezătoare literară 
cu tema „Literatura sovieti
că pentru copii".

(Agerpres)

pe dl. Antoine Pinay
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer a primit joi la amiază 
pe dl. Antoine Pinay, cunos
cut om politic, membru în 
consiliile de administrație ale 
mai multor mari societăți 
franceze, fost prim-ministru 
al Franței, aflat într-o vizită

în țara noastră cu care a *- 
vut o convorbire amicală.

La întrevedere au partici
pat Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior și 
George Macovescu, prim ad
junct al ministrului afaceri
lor externe.

(Agerpres)

Cu ocazia Zilei Naționale a Iranului
Cu ocazia încoronării Ma

iestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr și a Maiestății Sale 
Imperiale Farah Pahlavi Shah- 
banou a Iranului, a celei de 
a 48-a aniversări a Șahinșa- 
hului, — Ziua Națională a I- 
lanului, ambasadorul Iranului 
la București, Soltan H. V. Sa- 
nandaji a oferit joi, în sa
loanele Casei Centrale a Ar
matei, o recepție.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, cu soția, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gri
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Cioară, Bujor Almăjan, Du
mitru Mosora, miniștri, Geor
ge Macovescu, prim adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai Consiliului 
de Stat, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centra
le, oameni de cultură, șefi ai 
cultelor, generali, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

în timpul recepției, desfă
șurată într-o atmosferă de 
cordialitate, ambasadorul Ira
nului a toastat pentru Majes- 
tățile Lor Imperiale ale Ira
nului, pentru secretarul gene
ral al Comitetului Central 
al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, 
pentru președintele Consiliu
lui de Stat Chivu Stoica, pen
tru președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, pentru șefii de state 
reprezentați de șefii de mi
siuni diplomatice prezenți, 
pentru prietenia iraniană-ro- 
mână. ★

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Iranului, Institutul 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a or
ganizat în sala Kalinderu din 
Capitală, expoziția „Aspecte 
din Iran", pusă la dispoziție 
de Ambasada Iranului la 

București.
(Agerpres)
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MIIDIMOCRAIICÎ om imunu
Un mare număr de tineri 

din fabrici și uzine, studenți 
și elevi au luat parte joi du- 
pă-amiază la Casa tineretului 
din Iași la un miting de so
lidaritate cu lupta dreaptă a 
forțelor progresiste și demo
cratice din Indonezia.

Mitingul a fost deschis de 
Ceorge Macovei, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.C.

Au luat apoi cuvîntul Emil 
Uncheșel, președintele Uniu
nii asociațiilor studențești pe 
centrul universitar Iași, care a 
spus printre altele : „Studen
ții ieșeni, alături de colegii lor 
din celelalte centre universi
tare din țară, se solidarizea
ză cu lupta forțelor progre
siste din Indonezia, cu lupta 
tineretului din această țară 
pentru libertate și progres".

Cerem — a spus vorbito
rul — să fie apărată viața 
celor mai buni fii ai poporu
lui indonezian, condamnați 
în mod samavolnic de tri
bunalele militare". Au mai

*
Secretarul general al Ligii 

române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, 
prof. dr. Stanciu Stoian a a- 
dresat președintelui interimar 
al Republicii Indonezia, ge
neralul Suharto o telegramă 
în care își exprimă îngrijora
rea profundă și protestul ho- 
tărît în legătură cu măsurile 
represive la care sînt supuse 
cercurile democratice și pro
gresiste din Indonezia. Liga 
română de prietenie cu po

luat cuvîntul Phan Van Kho, 
student vietnamez care ur
mează cursurile la Faculta
tea de mecanică a Politehni
cii din Iași, Mihai Cocea, 
muncitor la Uzina metalurgi
că și Doina Roșu, elevă în 
clasa a Xl-a la Liceul „Vasile 
Alecsandri". în numele tine
retului din Iași, vorbitorii au 
condamnat cu fermitate te
roarea și masacrele dezlănțui
te de forțele reacționare in
doneziene împotriva tinerilor 
progresiști și a celorlalte ele
mente democratice din In
donezia.

Participants la miting au 
adresat o moțiune de protest 
președintelui interimar al Re
publicii Indonezia, generalul 
Suharto, prin care se cere 
restabilirea grabnică a drep
turilor sindicale și a libertă
ților democratice în Indone
zia și încetarea imediată a 
represiunilor antidemocratice 
la care sînt supuși cei mai 
buni fii ai poporului indone
zian.

♦
poarele Asiei și Africii, se 
spune în telegramă, cere în
cetarea actelor de persecuție 
fizică și morală, represiunilor 
sîngeroase, arestărilor arbitra
re și celorlalte măsuri antide
mocratice, incompatibile cu 
normele democrației și con
știința umanității, cere să fie 
restabilite și respectate drep
turile și libertățile fundamen
tale ale omului în Indonezia.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Cu prilejul sărbătorii na

ționale a Austriei, Gerhard 
Rainer, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Austriei la 
București, a oferit joi la a- 
miază o recepție în saloanele 
ambasadei.

★

La invitația C.C. al P.C.R., 
ieri a sosit în București o 
delegație de activiști ai 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, condusă de Jan 
Foitik, membru supleant al 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. redactor șef adjunct al 
ziarului Rude Pravo, pentru 
un schimb de experiență.

Delegația a fost întâmpi
nată de tovarășii Dumitru

Lazăr și Alexandru Ionescu, 
adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.. Ion Cum- 
pănașu, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia".

A fost prezent Karel Ko- 
marek, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Ambasadei Cehoslova
ciei la București.★

Joi la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Hanoi, 
delegația de specialiști din 
agricultura R. D. Vietnam, 
condusă de Phan Văn Chieu, 
adjunct al ministrului agri
culturii, care la invitația 
Consiliului Superior al Agri
culturii a făcut o vizită în 
țara noastră.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", Sala Comedia MARIA 
STUART, ora 19,30. Sala Studio 
DINU PĂTURICĂ ora 19,30. 
Opera Română : DON CARLOS 
ora 19,30. Teatrul de Operetă : 
SÎNGE VIENEZ ora 19,30. Tea
trul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI, ora 20. Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" OPERA DE 
TREI PARALE ora 20. Sala 
Studio PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MÎNIE. Teatrul Mic : BĂTRÎ- 
NELE ȘI MAREA ora 20. Tea
trul „C. I. Nottara" : LUNA 
DEZMOȘTENIȚILOR ora 19,30. 
Sala Studio CÎND LUNA E AL
BASTRĂ ora 20. Teatrul Giu- 
lești : ULISE ȘI... COINCI
DENȚELE ora 19,30. Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : MIO
RIȚA ora 20. Teatrul „Ion 
Creangă" NOTA ZERO la PUR
TARE ora 16. Teatrul „Țăndă
rică" ILEANA-SÎNZIANA ora

11. Sala Palatului : CONCER
TELE CÎNTĂRETULUI DE 
MUZICĂ UȘOARĂ, ENRICO 
MACIAS ora 20.

OPERAȚIUNEA KROZLO 
rulează la Patria (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

PROSTĂNACUL 
—cinemascop—

Tomis (orele 9,45: 12,15;
14,45 ; 17,15 ; 19,45), Melodia
(orele 8,45; 11,15; 13,45 ;
16,15 ; 18,45 ; 21), Flamura (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

SINDBAD MARINARUL
rulează la București (orele 
8,45; 10,45: 12.45; 14.45; 16,45; 
19; 21).

UN IDIOT LA PARIS
—cinemascop—

rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 13.45 ; 16.15 : 18,30 ; 20,45).
Feroviar (orele 8.30 : 10,45 ; 
13,15-; 15 ; 17,45 ; 20,15) ;
Excelsior (orele 9.45: 12; 14.15; 
16,30; 19; 21,15). Modern (orele

9,30; 11,30; 14,30: 18,30: 18,30; 
20,30), Republica (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21,15).

AGONIE ȘI EXTAZ 
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8,45; 
11,30; 14,30; 20,30), Grivița
(orele 9 : 12 : 15 : 18 : 21).

AMPRENTA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.15; 13,30; 16: 18.15; 20,30).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
10; 16; 18.15; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Doina (orele 11,30; 
14,30; 16; 18,30; 20.4S).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

DESENE ANIMATE (ora 18). 
SĂLBATECII DE PE RÎUL 
MORȚII - SPRE CRESTE — 
GUSTAV NU-SI CUMPĂRĂ 
MAȘINĂ

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Giuleștâ (orele 11,30; 
18; 20.30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),

Drumul Sării (orele 15: 17.30;
20), Victoria (orele 8,45 ; 11,15 ; 
13,45; 16,15; 21).

SORA CEA MARE
rulează la Victoria (ora 18,45).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE
—cinemascop— 

rulează la înfrățirea (orele 
16; 18; 20,15).

SPARTACUS — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Dacia (orele 9—
19.30 în continuare).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Buzesti (orele 
15,30; 18; 20,30).

COMISARUL X —cinemascop— 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20.30).

FARAONUL — einemaseop — 
—ambele serii—

rulează la Bucegt (orele 18;
19.15) . Arta (orele 15.30; 19).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASĂ

rulează la Unirea (orele
18.15) .

MARELE RESTAURANT 
—cinemascop—.

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20.30).

PASAREA PHOENIX — 
cinemascop—

rulează la Miorița (orele 8,45 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Dudești (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
15,30; 18; 20,30)

CUM SA FURI UN 5ÎILION ? 
—cinemascop—

rulează la Munca (orele 16;
18,15; 20,30), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20.30).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU ?

rulează la Moșilor (orele 16; 
18 15; 20,30)

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Unirea (orele 16;
20.30).

RECOMPENSA
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20.30).

CANALIILE
rulează la Popular (orele 
15.30: 18: 20.30).

ZORBA GRECUL
rulează la Viitorul (orele 
15.30: 18; 20.30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE ?

rulează la Colentina (orele 16;
18.15: 20.30).

POVESTEA TARULUI SALTAN 
rulează la Rahova (orele 15.30; 
18; 20.30'.

CENUȘA ȘI DIAMANT
rulează la Central (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45).
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18,00 — Stadion (Emisiune de 
actualitate sportivă) ; 18,20 —
Buletinul circulației rutiere ; 
18,30 — Pentru copii : A.B.C. — 
De ce ? ; 19,00 — Pentru tinere
tul școlar : Antologie școlară : 
Liviu Rebreanu ; 19,30 — Tele
jurnalul de seară ; 19,50 — Bu
letinul meteorologic ; 20,00 — 
Orașele muzicii : New-York 
(Prezintă George Sbîrcea) ; 20,30 
— Reportaj ’67 : „Balada pădu
rii" ; 21,00 — Reflector ; 21,15 — 
Film artistic : „Lunga noapte a 
lui ’43“ (O producție a Studiou
rilor italiene) ; 22,50 — Telejur
nalul de noapte.



întrevederile președintelui 

Adunării Generale a OJ. II.
NEW YORK 26. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 

transmite: Președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, l-a primit în cabinetul 
său de lucru de la Națiunile Unite pe Senjin Tsuruoka, re
prezentant permanent al Japoniei, președintele pe luna în 
curs al Consiliului de Securitate, care l-a informat asupra 
rezultatelor ședinței Consiliului în legătură cu ultimele eve
nimente din Orientul Apropiat și asupra consultărilor care 
urmează să aibă loc în continuare.

El a primit, de asemenea, vizita ministrului afacerilor externe 
al Izraelului, Abba Eban și a ministrului afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmoud Riad. Au fost discutate problemele cele 
mai actuale care’•stau în fața sesiunii, precum și organizarea 
lucrărilor acesteia.

Corneliu Mănescu s-a întreținut șl cu Khalek El Hassouna, 
secretar general al Ligii arabe, care i-a făcut o vizită.

în cursul serii de joi, el a participat la recepția oferită de 
reprezentantul permanent al Iranului, Mehdi Vakil, cu prilejul 
încoronării șahului Iranului și zilei sale de naștere.

Studenții din S.U.A. împotriva 

companiei „Dow Chemical"
Intr-o serie de centre universitare din Statale Unite an avut 

Ioc manifestații împotriva reerntarlt de cadre din rfndul studen
ților de către compania „Dow Chemical", oare produce napalm 
folosit în Vietnam.

Săptămîna trecntă an avut loc asemenea manifestații la co
legiul din Boston, la Universitatea din Wisconsin, unde autori
tățile universitare au făcut apel la poliție pentru a împrăștia 
cele cîteva mii de demonstranți. Un număr de 54 de studenți au 
fost răniți.

Miercuri, la Universitatea Harvard (statul Massachusettes), 
cîteva sute de studenți și profesori au cerut conducerii univer
sitare să nu permită recrutarea studenților pentru a lucra la 
„Dow Chemical". In aceeași zi, studenții Universității din 
Champaign (Illinois) au determinat conducerea universității să 
interzică companiei recrutarea de cadre din rindul studenților. 

Un grup de manifestanți, membri ai „Asociației studenților pen
tru o societate democratică", au prezentat conducerii companiei 
o petiție în care cer să înceteze producția de napalm, care este 
folosit in Vietnam pentru a ucide oameni'.

Cuvîntarea reprezentantului României
in Comitetul celor 18

GENEVA 26. Cores
pondentul Agerpres, Ho- 
ria Liman transmite: 
In ședința de joi a Co
mitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, a luat 
cuvîntul reprezentantul 
Republicii Socialiste 
România, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, care 
a făcut o expunere a 
principiilor care stau 
la baza unora dintre 
modificările și adău
girile propuse de de
legația română la proiec
tul tratatului de neproli- 
ferare a armelor nuclea
re. El a menționat că 
prezentarea principiilor 
care stau la baza celor
lalte amendamente va 
face obiectul unor inter
venții viitoare.

Așa cum arătam la 19 oc
tombrie, a spus reprezen
tantul țării noastre, o primă 
categorie a propunerilor a- 
vansate de România are în ve- | 
dere inserarea în preambulul i 
tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare a cerințelor 
fundamentale formulate de 
Adunarea generală a O.N.U. 
și anume :

a) tratatul să nu lase nici o I 
portiță care să permită țări- | 
lor nucleare sau nenucleare I 
să răspîndească arme nude- I 
are direct sau indirect, sub a 
orice formă ;

b) tratatul să cuprindă ur. 
echilibru reciproc acceptabil 
de răspunderi și obligații în
tre statele nucleare și nenu
cleare :

c) tratatul să fie un pas în 
direcția realizării dezarmării 
generale și totale și, în spe
cial, a dezarmării nucleare ;

d) tratatul să cuprindă pre
vederi acceptabile și practice, 
care să-i asigure eficacitatea ;

e) nici o prevedere a trata
tului nu trebuie să afecteze 
dreptul oricărui grup de state 
de a încheia tratate regionale 
menite să asigure absența to
tală a armelor nucleare de pe 
teritoriile respective.

în concepția delegației ro
mâne, menționarea expresă a 
rezoluțiilor adunării generale, 
în preambulul tratatului, este 
nu numai utilă, dar și nece
sară, indispensabilă.

Constatăm, din acest punct 
de vedere, că proiectul de tra
tat prezentat face o referire la 
rezoluțiile Adunării generale 
care „cheamă la încheierea 
unui acord cu privire la pre- 
întîmpinarea răspîndirii în 
continuare a armelor nucle
are". Nu se poate însă ignora 
faptul că referirea aceasta 
este parțială, incompletă. Se 
știe, că, prin aceste rezoluții, 
și în special rezoluția 2 028 j 
(XX), Adunarea generală a ; 
Națiunilor Unite a însoțit re- ’ 
comandarea ei de criterii pre
cise care trebuie să stea la 
baza alcătuirii unui tratat co
respunzător.

Importanța rezoluției citate 
a fost cu prisosință subliniată 
în discuțiile noastre, lucru cu 
totul justificat, dacă se are în 
vedere că rezoluția aceasta, 
nefiind prima în materie de 
neproliferare, este cea dinții 
care postulează principiile tra
tatului de nediseminare. Toc
mai acesta este elementul ca
litativ nou pe care ea l-a adus 
îr. problema neproliferării.

Ideca de a trasa jaloanele 
călăuzitoare ale tratatului de 
neproliferare s-a născut din- 
tr-o nevoie adînc resimțită : 
aceea de a face din acest tra
tat un instrument real de pace 
și securitate, de stabilitate și B 
cooperare internațională. Pe I

de altă parte, s-a avut în 
vedere necesitatea de a fur
niza organismului de negocieri 
— Comitetul celor 18 state — 
acel mănunchi indispensabil 
de reguli care să ghideze în 
permanență tratativele.

Pornind de la importanța 
recunoscută a acestor princi
pii. delegația română propune 
includerea lor în preambulul 
proiectului de tratat (la sfîrșitul 
paragrafului 4). Avînd în 
vedere că principiile amintite 
se prezintă ca un ansamblu 
unitar și constituie, totodată, 
acel minim de cerințe indis
pensabile realizării unui tra
tat just, ele trebuie să fie toate 
încorporate în preambul.

O analiză obiectivă a actua
lului proiect învederează că el 
este încă departe de a co
respunde principiilor la ca
re ne referim. După intima 
noastră convingere, dacă se 
pornește de la acceptarea 
de către toți . a acestor 
principii, . dacă atașamentul 
nostru, al tuturor, față de 
ele este constant, atunci 
ele trebuie să-și găsească o 
îndoită confirmare prin tratat. 
Pe de o parte, prevederile din 
dispozitivul acestuia trebuie să 
reprezinte o aplicare integrală 
a principiilor. Pe de altă parte, 
principiile trebuie să figureze 
pe însuși frontispiciul trata
tului.

O altă categorie de propu
neri cuprinse în documen
tul de lucru al României 
urmărește încadrarea pro
blemei neproliferării într-o 
suită de angajamente destinate 
să asigure înfăptuirea dezar- 8 
mării nucleare. Care sînt con
siderentele ce fundamentează 
aceste propuneri ale noastre ? 
în primul rînd, considerăm că 
in abordarea problemei de 
stringentă actualitate — pace 
sau război — care preocupă în 
gradul cel mai înalt toate po
poarele, trebuie să se por
nească de la realitățile esen
țiale ale lumii contemporane. 
Or. este o dureroasă realitate 
faptul că umanitatea trăiește 
astăzi sub amenințarea perma
nentă a războiului nuclear. E- 
liberarea omenirii de această 
primejdie nu poate avea loc 
decît prin interzicerea folo
sirii armelor atomice, înceta
rea producției lor și lichida
rea totală a stocurilor exis
tente.

Sarcina primordială a Co
mitetului celor 18 state, care 
justifică însăși rațiunea sa de 
a fi. este alcătuirea unui tra
tat de dezarmare generală, în 
cadrul căruia dezarmarea nu
cleară trebuie să aibă priori
tate absolută. Trăsătura co
mună a tuturor măsurilor par
țiale sau tranzitorii, între care 
și neproliferarea, criteriul de
terminant după care trebuie 
apreciată utilitatea și eficaci
tatea lor rămîne modul în care 
acestea contribuie la diminua
rea efectivă și, în ultimă ana
liză, la eliminarea pericolului 
distrugerii nucleare.

Dacă stăruim, împreună cu 
numeroase aite delegații, în a- 
ceastă atitudine a noastră, o 
facem și pentru că, așa cum 
reiese din dezbaterile confe
rinței, continuă să se manifes
te lendința de a substitui o- 
biectivului central — dezarma- u 
rea nucleară — un concept ca- I 
re denaturează sensul real al j 
mandatului primit. Am numit S 
conceptul controlului arma- I 
mentelor și al înarmărilor. 9 

în al doilea rînd, ne îngri- fi 
jorează constatarea că în timp I 
ce îndelungatele dezbateri din I 
Comitetul nostru și din alte or- S 
ganisme internaționale nu s-au g 
soldat cu rezultatele scontate, |

spirala cursei înarmărilor a 
crescut necontenit, luînd pro
porțiile inimaginabilului.

în al treilea rînd, avem fer
ma convingere că desprins din 
înlănțuirea măsurilor de de
zarmare nucleară, cu care în 
mod firesc se conjugă, tratatul 
de neproliferare ar avea efecte 
contrare celor pe care comu
nitatea internațională le aș
teaptă. în loc să conducă la 
lichidarea împărțirii lumii în 
state nucleare și nenucleare, 
un asemenea tratat nu ar face 
decît să consacre o atare di
vizare, și aceasta în virtutea 
unui act internațional. în loc 
să constituie un instrument 
de promovare a egalității sta
telor, un tratat conceput în a- 
cest fel ar avea drept rezultat 
pecetluirea inegalității. în loc 
să-și atingă obiectivul decla
rat — acela al împiedicării 
proliferării armelor nucleare 
pentru toți — un astfel de tra
tat ar legaliza proliferarea 
doar pentru cîteva state, actua
lele puteri nucleare. Conceput 
de o asemenea manieră, tra- 
tratul de nediseminare n-ar 
sluji cauzei dezarmării, n-ar 
conduce la întărirea păcii și 
securității internaționale.

Pentru a-1 cruța de un ase
menea viciu fundamental, tra
tatul de neproliferare trebuie 
să fie conceput ca o parte in
tegrantă a unui sistem de mă
suri menite să ducă la înceta
rea producției de arme nucle
are, interzicerea experiențelor 
subterane fn. scopuri militare, 
reducerea și lichidarea, în cele 
din urmă, a stocurilor de arme 
existente și a mijloacelor de 
transportare a acestora la 
țintă.

Documentul de lucru pre
zentat de delegația română 
conține un ansamblu de pre
vederi care au tocmai o ase
menea finalitate. Prima dintre 
ele vizează, după cum se cu
noaște, introducerea unui pa
ragraf nou în preambul 
(după paragraful 3) care 
să releve faptul indubitabil 
că lichidarea primejdiei pe 
care o reprezintă războiul nu
clear este posibilă numai prin 
încetarea producției de arme 
nucleare, interzicerea folosirii 
armelor nucleare și distruge
rea tuturor stocurilor existen
te de asemenea arme și a mij
loacelor de transportare la 
țintă a acestora. Inserarea a- 
cestei prevederi în textul tra
tatului ar fi de natură să sub
linieze limpede că obiectivul 
final — dezarmarea nucleară 
— nu este abandonat și că, 
dimpotrivă, toate eforturile 
trebuie direcționate în vede
rea atingerii iui. O altă pro
punere a noastră, pe de o par- g 
te umple o lacună serioasă a 9 
paragrafului 12 din preambu- g 
Iul proiectului de tratat pe g 
care îl examinăm — lipsa ori- I 
cărei referiri la interzicerea I 
folosirii armelor nucleare — B 
iar pe de altă parte, îi aduce g 
un corectiv necesar, precizînd I 
că efectuarea diferitelor mă- I 
suri de dezarmare nucleară g 
nu poate și nu trebuie să fie g 
condiționată de încheierea u- | 
nui tratat de dezarmare gene- I 
rală și totală, așa cum se de
gajă din formularea actuală a 
acestui paragraf. Realizarea 
unui asemenea tratat repre
zintă dezideratul suprem, dar 
pînă atunci ar’fiogravă eroa
re să se blocheze orice alt a- 
cord și orice altă măsură din 
domeniul dezarmării atomice, 
în fine, articolul pe care îl 
propunem să fie încorporat în 
dispozitivul tratatului (artico
lul III A) urmărește să ofere 
siguranța că tratatul de nepro
liferare nu va rămîne un sim

plu scop în sine, ci va fi însoțit 
de măsuri certe de dezarmare, 
în această optică, primul para
graf al articolului pe care 
l-am propus are ca scop să 
consfințească obligația legală 
pentru puterile deținătoare de 
arme nucleare de a întreprinde 
„măsuri concrete în vederea 
încetării producției de arme 
nucleare, reducerii și distru
gerii, la data cea mai curînd 
posibilă a armelor nucleare și 
a mijloacelor de transportare 
la țintă a acestora".

Efectele decurgînd din acea
stă clauză ar fi multiple.

Mai întîi, ea ar duce la eli
minarea pronunțatei asimetrii 
politice și juridice existente 
în proiectul de tratat ce ne-a 
fost propus, asimetrie asupra 
căreia delegația română a a- 
tras deja atenția. Apoi, egali
tatea de tratament între țările 
nucleare și cele nenucleare, 
consecință directă a princi
piului egalității suverane a 
statelor, și-ar găsi o elocven
tă ilustrare. Obligației ferme 
a țărilor nenucleare de a nu 
produce și de a nu-și procura 
în nici un fel arma nucleară, 
i-ar corespunde obligația cla
ră a puterilor nucleare de a 
întreprinde măsuri practice 
de dezarmare. Statele dețină
toare de arme nucleare ar fi 
ținute să întreprindă măsuri 
practice de dezarmare în vir
tutea unui angajament juridic 
precis și nu pe baza unor 
simple declarații de intenții, 
care, orice s-ar spune despre 
ele, nu au valoarea și nici 
semnificația unei obligații le
gale.

în sfîrșit, includerea în tra
tat a clauzei propuse de noi 
s-ar înscrie pe linia stabilirii 
unui echilibru acceptabil de 
responsabilități și obligații 
mutuale între puterile dețină
toare și nedeținătoare de ar
me nucleare.

Ce se va întîmpla în ipoteza 
că puterile nucleare nu și-ar 
onora angajamentul luat și nu 
vor întreprinde măsuri de 
dezarmare nucleară ? Acestei 
întrebări vrea să-i dea răs
puns cel de-al doilea paragraf 
al articolului privitor la de
zarmare din documentul nos
tru de lucru (articolul III A). 
Paragraful respectiv prevede : 
„Dacă în termen de cinci 
ani de la data intrării 
în vigoare a prezentului 
tratat nu se vor între
prinde asemenea măsuri, 
părțile vor examina situația 
creată și voi hotărî asupra 
măsurilor ce urmează a fi în
treprinse". Această prevedere 
are menirea de a aminti în 
peimanență puterilor nuclea
re că ele și-au asumat față de 
statele nenucleare, față de în
treaga comunitate internațio
nală, o obligație pe care 
trebuie în mod necesar să 
o respecte. La cinci ani de 
la intrarea în vigoare a trata
tului, perioadă suficientă pen
tru puterile nucleare de a de
monstra practic atașamentul 
față de cauza dezarmării și a 
păcii, părțile la tratat, exami- 
nînd situația creată, vor avea 
posibilitatea să tragă conclu
ziile corespunzătoare și să ia 
măsurile care se impun. A- 
ceastă propunere a delegației 
române are drept scop să con
sacre, prin înșiși termenii tra
tatului de neproliferare, obli
gația pentru puterile nucleare 
de a lua măsuri eficace de 
dezarmare. La cinci ani după 
intrarea în vigoare a tratatului, 
ar urma să se examineze dacă 
puterile nucleare au întreprins 
măsurile decurgînd din anga
jamentul asumat prin tratat.

Vizita delegației
C.C. al P.C.R. 
in finlanda

HELSINKI 26 (Agerpres). — 
Delegația C.C. al P.C.R., condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului permanent al C.C. 
al P.C.R., a făcut în cursul zilei 
de miercuri o vizită la sediul 
Uniunii Democrate a poporului 
finlandez, unde s-a întâlnit cu 
George Backlund, vicepreședinte, 
Aimo Haapenen, secretar gene
ral, și alți membri ai conducerii 
U.D.P.F. Oaspeților români li s-a 
vorbit despre organizarea, sarci
nile și activitatea uniunii.

In cursul aceleiași zile, dele
gația a vizitat întreprinderea coo
peratistă de construcții, „Haka“. 
însoțită de Antti Pelkola, direc
torul general al întreprinderii și 
Arvi Finnerus, directorul Socie
tății de asigurare „Hansa“, dele
gația a vizitat construcții, spa
țiile de expoziții ale întreprinde
rii, s-a întîlnit cu muncitori con
structori.

Joi dimineața, membrii dele
gației au vizitat școala politeh
nică superioară din Otaniemi, 
unde a fost primită de rectorul 
școlii, prof. S. Einar Stenij. în 
continuare, s-a vizitat Casa stu
denților din Dipoli.

în după-amiaza zilei de joi, 
delegația s-a întîlnit cu activul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Finlanda. Tovarășul 
Emil Bodnaraș a vorbit celor 
prezenți despre preocupările ac
tuale în construcția socialistă și 
poziția Partidului Comunist Ro
mân în unele probleme interna
ționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

Seara, membrii delegației ro
mâne s-au întîlnit cu reprezen
tanți ai organizației din Helsinki 
a Partidului Comunist din Fin
landa.

încoronarea 
Sabinsahului 
_> ->

Iranului
TEHERAN 26 — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite: La 26 octombrie a 
avut loc ceremonia încoronării 
Majestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
Șahinșahul Iranului și a Majestă
ții Sale Imperiale Farah Pahlavi 
Stahbanou a Iranului. Ceremonia 
încoronării s-a desfășurat în Pa
latul Golestan pe Tronul Păunu
lui modelat în pietre prețioase 
după tronul original al Marelui 
Mogul din India.

La solemnitate, care a coincis 
cu cea de-a 48-a aniversare a zi
lei de naștere a șahinșahului Ira
nului, au participat membri ai 
familiei imperiale, premierul 
Abbas Hoveida, senatori, depu- 
tați, miniștri, generali, șefi de 
misiuni diplomatice, aproape 500 
de ziariști, cineaști și fotorepor
teri. A asistat, de asemenea, prin
țul moștenitor Reza Pahlavi în 
vîrstă de 7 ani.

în primele ore ale dimineții 
locuitorii Teheranului au asistat 
la trecerea cortegiului imperial, 
spre palatul Golestan în mijlocul 
căruia se afla caleașca șahului și 
a soției sale. După ceremonia 
încoronării, cortegiul imperial s-a 
îndreptat spre Palatul de Mar
mură străbătând străzile orașului 
Teheran împodobite sărbăto
rește. De o parte și de alta a ma
rilor bulevarde sute de mii de 
cetățeni au ovaționat trecerea fa
miliei imperiale. în semn de sa
lut au fost trase 101 salve de tun.

Manifestările legate de cere
monia încoronării vor dura patru 
zile.

Un bombardament sălbatic 
asupra Hanoiului

De la corespondentul Agerpres, A. lonescu

Cel mai intens și dur bombardament american asupra ca
pitalei R. D. Vietnam — așa a fost considerat la Hanoi rai
dul agresiv al aviației S.U.A. de joi, 26 octombrie. Prin du
rata și intensitatea sa, acțiunea de joi a depășit cu mult 
atacul din ziua precedentă.

In ciuda unui baraj de rache
te și a focului susținut al artile
riei antiaeriene, întărite cu un 
mare număr de unități mobile a- 
duse aici în cursul nopții, reac
toarele americane au asaltat în 
patru rînduri în decurs de o oră 
orașul Hanoi și în special cartie
rul din jurul centralei electrice, 
situat la cîteva sute de metri de 
cel al clădirilor guvernamentale 
și al ambasadelor.

Am urmărit de pe terasa casei 
unde locuiesc desfășurarea aces
tui bombardament. Orașul întreg 
clocotea de explozii, fiind acope
rit de fum. Obiectivul principal 
al atacului a fost centrala elec
trică, care nu a putut fi lovită în 
cursul bombardamentelor de 
miercuri. Atacul asupra centralei

După incidentele din regiunea Canalului de Suez

Consiliul de Securitate a condamnat 
„orice violare a încetării focului"

NEW YORK 26 Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu. 
transmite : Consiliul de Securits te s-a întrunit miercuri după- 
amiază pentru a continua examinarea plingerilor R.A.U. și Izrae
lului în legătură cu recentele incidente din zona Canalului de 
Suez. Ca urmare a consultărilor avute in prealabil, președintele 
pe luna în curs al Consiliului de Securitate, Senjin Tsuruoka (Ja
ponia), a prezentat un proiect de rezoluție, care a fost adoptat în 
unanimitate.

Rezoluția condamnă „orice vi
olare a încetării focului" și cere 
statelor în cauză să înceteze ime
diat toate acțiunile militare și să 
colaboreze fără rezerve cu Co
misia Națiunilor Unite pentru su
pravegherea armistițiului în a- 
ceastă zonă. în rezoluție, Con
siliul își exprimă îngrijorarea pri
cinuită de recentele incidente mi
litare din Orientul Apropiat și 
deplînge pierderile de vieți ome
nești și bunuri materiale de

D L.
Un anunț mortuar inserat 

într-o pagină a ziarului lon
donez „Times" a suscitat un 
interes incomparabil mai mare 
decît comunicatele care pro
vin de pe frontul din Nigeria. 
Enugu se află în mîinile tru
pelor federale și războiul se 
poartă în adîncul provinciei 
orientale. Locotenent-colone- 
lul Ojukwu nu pare dispus să 
se declare învins. EI joacă 
pînă la capăt această partidă 
riscantă deși n-au lipsit zvo
nurile cu privire la fuga lui 
din Biafra care se prăbușește. 
Războiul acesta costisitor și 
sîngeros este departe de a se 
fi încheiat și probabil că încă 
multe luni vom mai citi co
municate despre avansurile 
federalilor și imediatele dez
mințiri din surse biafreze (cit 
timp va mai transmite „Vo
cea Biafrei"). Dar dacă con
tradictoriile relatări din Ni
geria par să nu mai rețină 
atenția publicului, notița din 
„Times" poate să fie punctul 

a fost fulgerător, și efectuat la o 
înălțime atît de mică incit am în
trezărit pentru o fracțiune de se
cundă siluetele piloților ameri
cani. In această acțiune agresivă 
fără precedent au fost utilizate 
bombe explozive și cu bile și 
pentru prima dată la Hanoi s-au 
folosit bombe cu napalm. Nume
roase case din apropierea centra
lei au fost mistuite de flăcări, 
iar în rindul populației civile din 
cartier s-au înregistrat zece victi
me. Izolată imediat prin cordoa
ne de securitate pentru a prote
ja lucrările de salvare și prim- 
ajutor, această parte a orașului 
era complet învăluită de fumul 
incendiului, din care se detașa 
galbenul intens al napalmului.

La ora cînd transmit aceste 

curgînd din încălcarea ordinu
lui de încetare a focului.

în legătură cu adoptarea pro
iectului de rezoluție, reprezentan
ții U.R.S.S. și S.U.A. au anunțat 
că renunță să mai supună la 
vot proiectele de rezoluție pre
zentate de ei cu o zi înainte.

In aceeași ședință, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
făcut o declarație în care a sub
liniat necesitatea întăririi corpu
lui de observatori ai Națiunilor 

S M I
de pornire a] unor dezvăluiri 
de mult așteptate.

în primele zile ale lui oc
tombrie s-a anunțat doborî- 
rea unui avion biafrez lingă 
Lagos. Printre morți — un 
oarecare domn Smith. Necu
noscutul personaj, decedat în 
condiții tragice, s-ar părea că 
este un om de afaceri brita
nic cu renume în lumea fi
nanciară a Occidentului — 
baronul Christian Oppeheim. 
Afirmația este legată de „o 
mărturie demnă de încredere", 
primita din Yaounde și citată 
de FRANCE PRESSE. Moar
tea baronului a fost anunțată 
de „Times" ca fiind surve
nită in același început de oc
tombrie și tot în preajma ca
pitalei nigeriene (în pofida 
unor amănunte care nu con
cordă). Mărturia „demnă de 
încredere" pretinde că baro
nul ar fi una și aceeași per
soană cu „domnul Smith" și 
că, după cite se pare, servea 

rînduri, orașul este lipsit de cu
rent electric. Echipe speciale lu
crează la refacerea cablurilor de 
forță ce leagă centrala, ușor 
avariată, de punctele de distri
buție din oraș. Activitatea secții
lor întreprinderilor ce se mai află 
încă în Hanoi nu a încetat însă ; 
au fost puse în funcțiune micile 
centrale și grupuri electrogene 
amenajate special pentru astfel 
de cazuri. Am fost martorul ao- 
borîrii unui avion american, 
pulverizat pur și simplu de o ra
chetă deasupra cartierului rezi
dențial. Bucăți din el au căzut în 
curțile misiunilor diplomatice, 
printre care și cea a ambasadei 
române.

Potrivit cifrelor difuzate de a- 
genția V.N.A., 10 avioane ame
ricane au fost doborîte și nume
roase alte avariate. Cîțiva piloți 
americani au fost capturați. Nu
mărul total al avioanelor ameri
cane doborîte pînă în prezent 
deasupra teritoriului R. D. Viet
nam se ridică acum la 2 450.

Unite în regiunea Canalului de 
Suez.

în calitate de reprezentant al 
Japoniei, Senjin Tsuruoka, care 
a luat cuvîntul, a subliniat că 
este de datoria Consiliului de 
Securitate, să găsească o formu
lă acceptabilă ambelor părți 
care să constituie baza unei re
glementări. în perioada în care 
vor continua consultările în a- 
ceastă privință se impune ca 
părțile să respecte cu strictețe 
rezoluția.

Reprezentantul Indiei a pro
pus suspendarea examinării situ
ației din Orientul Apropiat pentru 
a se da posibilitate continuării 
actualelor consultări. Propunerea 
a fost acceptată fără obiecții.

T H
drept intermediar între au
toritățile biafreze și diverși 
negustori de arme. Omul de 
afaceri britanic se bucura de 
înlesniri pe care nici o per
sonalitate de Ia Enugu nu Ie 
dobîndise. Ușile ministerelor 
Biafrei îi erau larg deschise 
și în orașul provincial procla
mat capitală secesionistă deve
nise curînd o figură de prim 
ordin. Ce a căutat, însă, în 
avionul care zbura spre La
gos ? Deobicei ,oamenii de 
afaceri nu riscă chiar propria 
lor piele...

Prezența baronului în Bia
fra vine să confirme supozi
țiile privind amestecul unor 
cercuri străine în evenimentele 
care însîngerează cel mai 
mare stat african. Sfîrșitul 
misteriosului domn Smith nu 
înseamnă însă și momentul 
final al intervenției acestor 
cercuri în viața Nigeriei.
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Publicînd un sondaj al 

'nstitutului „Gallup", ziarul 
„Washington Post" subliniază 
că în ultimii doi ani numă
rul americanilor care se o- 
pun războiului din Vietnam 
s-a dublat. 46 la sută din cei 
interogați s-au declarat îm
potriva intervenției ameri
cane în Vietnam. în anul 
1965, cei care se pronunțau 
Împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam erau în pro
porție doar- de 24 la sută. De 
asemenea, arată în încheiere 
ziarul „"Washington Post", 70 
Ia sută apreciază că Admini
strația de la Washington de
naturează adevărul cu privi
re la războiul din Vietnam 
în fața opiniei publice ame
ricane.

• ZIARUL „Al Ahram" din 
Cairo relatează că majoritatea 
incendiilor din Portul Suez pro
vocate de bombardamentele iz- 
raeliene de marți au fost locali
zate după 48 de ore de eforturi. 
Potrivit ziarului, o primă apre
ciere a consecințelor economice 
arată că rezervele de petrol e- 
giptene sînt suficiente, deci nu 
va fi necesară o raționalizare.

• PRIMUL ministru britanic 
Wilson a declarat joi în Came
ra Comunelor că Anglia pierde 
lunar aproximativ 20 de milioa
ne lire sterline ca urmare a în
chiderii Canalului de Suez după 
războiul izraelo-arab. El a adă
ugat că pierderile vor fi mai 
mici în viitor datorită măririi 
tonajului navelor și în special 
a petrolierelor. Premierul a 
chemat țările interesate să co
laboreze pentru a crea condiții
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favorabile redeschiderii cana
lului.

• 26 OCTOMBRIE — ziua 
națională a Austriei — a fost 
sărbătorită prin numeroase ma
nifestări și adunări festive.

• MINIȘTRII de externe ai 
Franței și Cehoslovaciei au 
semnat un acord cu privire la 
colaborarea celor două țări în 
domeniul învățămîntului, cul
turii și artei.

Acordul, încheiat pe termen 
de 5 ani, înlocuiește alte acor
duri similare încheiate între 
Franța și Cehoslovacia în dome
niul învățămîntului și culturii.

Consiliul Academiei lu
mii latine, care iși are 
sediul la Paris, l-a ales 
în unanimitate pe acad. 
Andrei Oțetea ca vice
președinte al Academiei 
latine pe perioada 1968— 
1969.

• LA MOSCOVA a încetat 
din viață, în vîrstă de 86 de 
ani, Nikolai Gusev, fostul se
cretar al lui Lev Tolstoi. Gusev, 
doctor în filologie, și-a consa
crat 60 de ani din viață studie
rii vieții și operei marelui 
scriitor. El este autor a peste 
200 de lucrări despre acesta, 

printre care și a unei monogra
fii în două volume.
• CONFERINȚA pentru con

cilierea diverselor grupări din 
Yemen, programată pentru 6 
noiembrie, a.e. Ia Khartum s-ar 
putea să fie amînată pentru 23 
noiembrie, anunță ziarul „Al 
Hayat" din Beirut. Ziarul citat 
informează, de asemenea, că 
Comitetul tripartit arab pentru 
Yemen — creat in urma înțe
legerii intervenite intre preșe
dintele Nasser și regele Feisal 

are nevoie de o perioadă mai 
îndelungată pentru a pregăti 
agenda și lista participanților 
la conferința de conciliere.

Cu prilejul Zilei Români
ei în cadrul Tîrgului inter
național de la Copenha
ga ambasadorul României, 
Gheorghe Ploieșteanu, și di
rectorul Standului românesc, 
Barbu Radulescu, au oferit 
o recepție. Au luat parte 
membrii conducerii tîrgului, 
directorii pavilioanelor țări
lor participante, șefi ai unor 
misiuni diplomatice ți alți 
membri ai corpului diploma
tic, funcționari superiori din 
M.A.E. al Danemarcei, oa
meni de afaceri, ziariști.

. .Ministrul căilor ferate, Florian Dănălache și grupul de sne- 
cialiști romani» au vizitat ansamblul electronic de gestiune ai ??FiS «ocietatea Nationala a Căilor Fe^eTmuce"- 
ze). Specialiștii romani ș-au interesat de problemele rezolvate 
sne’’*81 CentrU electr<”,,c- ca »* de instalația și utilajele folo-

• AGENȚIA A.D.N. anunță 
că la 25 octombrie, Ministerul 
de Externe al R. D. Germane a 
dat publicității o declarație de 
protest împotriva intenției 
cercurilor politice de la Bonn 
de a-1 proclama pe primarul 
Berlinului occidental, Klaus 
Schutz, președinte al Bundes- 
ratului vest-german.
• ESTE probabil ca Anglia 

să-și retragă complet trupele din 
Aden pînă la începutul lunii de
cembrie, deși nu a fost adoptată 
o hotărîre definitivă în acest 
sens, afirmă surse londoneze in
formate, citate de agenția Reu

și de instalația și utilajele folo- 

ter. Proclamarea independenței 
Arabiei de sud este prevăzută 
pentru 9 ianuarie. Problema ur
gentării retragerii trupelor bri
tanice a fost dezbătută în con
sultările pe care le-a avut la 
Londra în ultimele zile înaltul 
comisar britanic în Aden, sir 
Humphrey Trevelyan. în cercu
rile guvernamentale britanice, 
continuă sursele amintite, se 
consideră că nu are nici un rost 
expunerea trupelor britanice 
unor pericole destul de mari de 
vreme ce retragerea lor trebuie 
să aibă loc oricum înainte de 
proclamarea independentei.
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