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Atmosferă sărbătorească, 
manifestări 

pline de căldură la Nankin

SE APROPIE
Mecanizatori, urgentați pregătirea

tuturor mașinilor de recoltat!
Nu peste multă vreme va începe secerișul griului și al celorlalte cereale 

păioase. Pentru ca această lucrare să se desfășoare la timp, pentru a 
se evita pierderea prin scuturare, Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor a stabilit ea repararea combinelor, prese
lor de balotat paie și altor utilaje să se încheie pină la 10 iunie în zonele 
sudice și la 15 iunie in cele nordice. Care este stadiul acestor lucrări ? 
Potrivit datelor centralizate la minister, in stațiunile de mecanizare a agri
culturii, combinele C-l și C-3 au fost reparate în proporție de 76 la sută, 
presele de balotat — 88 la sută, greblele mecanice — 98 la sută, iar combi
nele pentru siloz — 96 Ia sută. în județele Ialomița, Dolj, Constanța, Bră
ila și Buzău, bunăoară, combinele și presele de balotat paie sint pre
gătite in proporție de peste 90 la sută. Un număr de 65 de stațiuni de me
canizare a agriculturii din diferite județe au terminat reparațiile mașini
lor pe care le vor folosi pentru recoltarea culturilor de vară. Sint insă ju
dețe, printre care și unele din sudul țării, unde recoltările încep mai de
vreme : Argeș, Olt, Prahova și Tulcea în care reparațiile s-au l'ăcut doar 
in proporție de 72—78 Ia sută. întirzierea se datorește atît lipsei unor piese de 
schimb, cit și slabei organizări a muncii in ateliere. Aceasta impune lua
rea, în continuare, a unor măsuri energice in vederea asigurării pieselor 
de schimb, recondiționarea celor care se pretează la această operație și re
distribuirea celor care prisosesc, astfel ca in puținele zile care au mai 
rămas pină la începerea recoltărilor întregul parc de mașini să fie pus iu 
stare de funcționare. Totodată, trebuie făcute lucrări de etanșeizare pen
tru a se preintimpina pierderile de boabe. Combinele și celelalte utilaje 
care vor lucra în această campanie sint recepționate de comisii consti
tuite în acest scop care răspund de calitatea reparațiilor. Am urmă
rit cum se îndeplinesc aceste prevederi în județele Olt, Tulcea și Teleor
man.

în județul Olt, ale cărui terenuri se 
întind de la Dunăre pină la zona 
dealurilor subcarpatice griul se coa
ce eșalonat începind din sud spre 
nord. Avîndu-se in vedere acest spe
cific al județului la indicația biroului 
comitetului județean de partid vor fi 
deplasate din S.M.A. din nord în coo
perativele agricole din sud (și apoi in
vers) peste 300 combine de diferite ti
puri. Este numai un aspect din pla
nul de măsuri stabilit cu privire la 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
vară. întrucît vremea secerișului se 
apropie, este momentul să ne între
băm în ce stadiu se află pregătirea 
utilajelor de recoltat. Din situația 
existentă la direcția generală agrico
lă rezultă că în cele 34 S.M.A. mai 
sint de reparat peste 200 combine și

peste 100 prese de balotat. în unele 
stațiuni de mecanizare a agriculturii 
— Văleni, Găvănești, Alunișu, Cara
cal, Dobrun, Periești etc. — repara
țiile s-au făcut in proporție de numai 
50 la sută sau chiar mai puțin. Ne-am 
interesat despre cauzele rămînerilor 
în urmă, despre măsurile prevăzute 
pentru impulsionarea reparațiilor.

Inginerul Gheorghe Mustățea, di
rectorul Întreprinderii județene de 
mecanizare a agriculturii, motivează 
răminerea in urmă prin lipsa unor 
piese de schimb și aprovizionarea de
fectuoasă pe care o efectuează baza de 
la Craiova, La un moment dat apro
vizionarea S.M.A. trebuia făcută de 
baza județeană de la Găneasa. Aceas
tă unitate neavind însă cele necesare 
n-a preluat și piesele de schimb pen-
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LA CE GINDEȘTI,
PRIETENE ARHITECT ?

— La ce lucrezi, năs- 
cocitorule ? îl întreb pe 
prietenul meu arhitec
tul.

— Schițez fața unui 
sat ; eforturile mele 
din ăst an se consa
cră celulei rustice, 
structurilor țărănești.

— De ce ?
— Pentru că am gîn- 

dit insuficient la cum 
va arăta satul de azi 
și de mîine ; o facem 
acum.

Astfel am plonjat 
într-o discuție care a- 
vea să fie doar apa
rent a mea și a celui
lalt ; pe măsură ce a- 
vansa, convorbirea 
noastră s-a așezat, fi
resc, în cîmpul iradiant 
al unei idei care se 
bucură de viu interes 
la ora de față : desti
nul așezărilor rurale, 
întrebările s-au iscat 
una din alta : ce mo
dificări intervin în pro
filul localităților T ca- 
re-i sensul apropierii 
satului de oraș ? are 
loc un transfer de ca
litate ? se va modifi
ca esențial raportul 
dintre cele două struc
turi sociale ? cum va 
fi coaja noilor celule 
de viață, învelișul ma
terial al noilor așezări, 
forma acestora, func
ționalitatea, soluțiile 
inginerești ? etc.

Sint teme de medita
ție care descind 
tr-o unică și 
mentală idee, 
tată limpede 
de tovarășul 
Ceaușescu în 
rea consacrată aniver
sării gloriosului semi- 

. centenar al partidului ; 
se indica în acel pasaj 

I al cuvintării în ce fel 
se vor dezvolta așe- 

I zările țării în viitorul 
I apropiat.

orașelor se va modifi- 
| ca simțitor,

din- 
funda- 

dezvol- 
și precis 

Nicolae 
expune-

Constelația
va crește

îndoit, satele vor avea 
o altă față, vor cu
noaște mutații de ur
banitate și urbanism, 
diferența dintre orășe
nesc și sătesc va des
crește continuu, pe 
baza unor succesive' 
cîștiguri de civilizație 
materială și spirituală. 
Toate acestea se vor 
produce, ne spune do
cumentul amintit, în 
următorii 15—20 de ani. 
răstimp care aproape 
că nu conta, pină mai

ÎN

ARHITECTURA. 
SATELOR 
PERSPECTIVA 
UNEI NOI 
DEVENIRI

„ru- 
cînd 

peio- 
in-

ieri, în evoluția locali
tăților. Noțiunile „rus
tic", „ruralitate", 
ral" au avut, de 
lumea, un sens 
rativ, din pricina
vestiturii economico- 
sociale precare la care 
le condamnase trecu
tul. Va trebui să rea
bilităm termenii, mai 
exact spus, realitățile 
care le corespund, în 
spiritul ideilor partidu
lui. care afirmă dispa
riția treptată a dife
rențierilor dintre sat 
și oraș. Dar asta nu se 
va întîmpla oricum, 
printr-un proces me
canic, ori simple acu
mulări in ordinea eco
nomiei ; prefacerea e- 
nunțată se înscrie, nu 
încape îndoială, sub 
zodia unui pronunțat 
spirit creator, deci va 
fi operă creatoare, la 
care vor participa, di
rect sau indirect, toa
te păturile populației. 
Arhitecții se cuprind

în cele cîteva bresle 
care vor fi solicitate 
în primul rînd la a- 
ceastă înnoire care va 
schimba substanțial 
peisajul României so
cialiste.

Dacă nu toate mese
riile ne interesează în 
chip egal, iată una (a- 
ceea a prietenului meu) 
care captează interesul 
majorității, cp să nu 
zic al unanimității, din 
rațiuni lesne de înțe
les. Vrem să știm în 
ce fel de edificiu vom 
locui, . ’
stradă, în care cartier, 
în ce 
litate. Acesta este, bă
nuiesc, și motivul pen
tru care arhitectura ne 
apare ca profesie de 
limpiditate solară, im- 
presionindu-ne cu si
guranța de scop și ma
terialitatea sa imprevi
zibilă ; este, m-am 
convins, o activitate 
umană care ocupă un 
loc aparte in evantaiul 
multicolor al celorlalte. 
De aceea osbilăm între 
a o considera știință 
sau artă ; nimeni nu 
poate a se decide, arhi- 
tecții înșiși nu forțează 
o ușă ori alta, ambi
guitatea persistă, ceea 
ce nu ne dă insomnii, 
deoarece nu învelișu
rile nominative impor
tă. ci esențele. Arhi- 
tecții își văd de treabă, 
produc, situîndu-se la 
confluența dintre util 
si frumos, în timp ce 
noi. ceilalți, sîntem 
plini de admirație la 
orice zvîcnire de nou
tate sau. din contră, 
ne întristăm iremedia
bil la urîțenia cutărei 
clădiri.

pe ce tip de
fel de loca
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tru stațiunile de mecanizare. a ■ agri
culturii și așa de la Găneasa la Cra
iova, pină s-a reglementat situația, 
s-a pierdut mai mult de 10 zile. Si
tuația s-a rezolvat numai in principiu 
pentru că și acum sint încă piese de 
schimb și materiale deficitare. Pentru 
combina Gloria, de exemplu, lipsesc 
21 de repere,. Deficitare sint și unele 
materiale „mărunte" : nituri de alu
miniu pentru reparatul pinzelor. 
agrafe pentru pinze etc. Dar numai 
piesele de schimb să fie de vină că 
repararea combinelor este atit de in- 
tirziată ? Evident, nu. Sînt și cau
ze organizatorice. O dovedește însuși 
faptul că la unele stațiuni — Vișina. 
Recea, Radomirești, Drăgănești, Bu- 
cinișu — s-au încheiat reparațiile. 
La direcția generală agricolă ju
dețeană se afirmă că pină la 15 iu
nie se vor încheia reparațiile la toa
te tractoarele și mașinile agricole ce 
vor lucra în campania de recoltare. 
Iată cum termenul stabilit de minis
ter se depășește cu 5 zile.

Și în județul Tulcea mai erau de 
reparat circa 200 combine și 40 prese 
de balotat. Ing. Eugen Obreja, direc
torul I.M.A., a pus, cum se spune, de
getul pe rană. „S-ar părea că pină la 
10 iunie, dată cînd trebuie încheiate 
reparațiile, cele aproape 200 de com
bine care ne-au mai rămas de repa
rat, cit și presele de balotat, să fie 
gata. Sincer să fiu. lucrul acesta nu 
va fi realizat in toate unitățile noastre. 
Lipsa unor piese de schimb, care tre
buiau asigurate de tntreorinderea de 
aprovizionare nr. 13 — Constanța, ne 
împiedică să facem ceea ce ne-ara 
propus. Intervențiile noastre au ră
mas fără rezultat". Iată deci că și aci, 
Ca și in cazul județului Olt, cînd a- 
provi-zionarea se face' din alte părți, 
situația se complică. Repartițiile ar 
trebui să fie onorate, indiferent din 
ce județ se fac 
Bineînțeles, și la 
poate arunca totul 
sei p:eselor de 
luni in urmă. iov. ing. Eugen 
Obreja. directorul I.M.A., referindu-se 
la modul în care s-au integrat sec
țiile S.M.A. în activitatea coonerati- 
velor agricole de producție, dec1 ara 
că există o bună bază tehnico-ma- 
terială. iar secțiile de mecanizare se 
bucură de un prețios sprijin din par
tea cooperativelor agricole de produc
ție : „Pentru campania de recoltare 
nu avem probleme". Și, iată ce ne 
spunea același interlocutor, zilele 
acestea. „O lipsă a noastră — spunea 
directorul — constă și in faptul că în 
unele S.M.A.. îndeosehi în cele noi. 
nu am început reparațiile mai devre
me". Tardivă autocritică, scuze care 
acum, în ajunul bătăliei strîngerii

a

SLATINA (corespondentul 
„Scînteii" Emilian Rouă). — 
Colectivul Uzinei de aluminiu 
din Slatina și-a realizat anga
jamentul anual luat în întrece
rea socialistă. Succesul se dato
rește organizării superioare
procesului de producție, folosirii 
eficiente a cuvelor de electro
liză și a materiei prime. Tot
odată. de la începutul anului și 
pină in prezent, la uzina slăti- 
neană s-au realizat 5 noi aliaje 
din aluminiu, numărul total al 
acestora ajungind acum ia 26 
Toate acestea au făcut ca va
loarea producției globale să fie 
depășită cu 16 600 000 ’ ' 
producția mavfă cu 
lei.

Muncitorii, inginerii . 
cienii de aici, analizînd posibi
litățile de care disnun. s-au an
gajat ca pină la sfirșitul anului 
să producă suplimentar. peste 
prevederile planului. 500 tone 
de aluminiu și aliaje din alu
miniu.

lei, iar
18 600 000

și tehni-

Realizări
ale sondorilor

gorjem
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aprovizionările. 
Tulcea nu se 
pe seama lip- 

schimb. Ca 2—3

Emilian ROUĂ 
Alex. BRAD 
Tudorel O ANCE A

(Continuare în pag. a III-a)

TG. JIU (corespondentul 
„Scînteii" M. Dumitrescu). — 
Grupul industrial de foraj- 
extracție Tg. Jiu. una din cele 
mai mari unități economice ale 
județului Gorj. își desfășoară 
activitatea intre Olt. Mures și 
Dunăre, cuprinzînd nu mai pu
țin de șase județe. în perime
trul cărora au apărut. în ultimii 
ani. numeroase sonde tntruc’t 
între sediul întreprinderii și u- 
nele sonde sînt mari distanțe, 
s-a pus la punct un dinamic 
sistem de informare, de inter
venție. aprovizionare si control, 
în primele 5 luni ale anului, lu
crătorii Grupului de foraj- 
extracție Gorj au obținut eco
nomii la prețul de cost de peste 
o jumătate milion lei. o depă
șire a productivității muncii cu 
1,2 la sută și au forat în plus, 
față de plan, peste 2 640 metri.

Excelenței Sale
Domnului avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud 

Președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului arhitect HUYNH TAN PHAT

Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Cu ocazia celei de-a doua aniversări a constituirii Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste ale Republicii Socialiste România, al întregului popor român și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare, Consiliului Consultativ, Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și întregii popu
lații sud-vietnameze, cordiale felicitări și cele mai bune urări.

Constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud a marcat o etapă nouă, superioară, în lupta pentru salv
gardarea intereselor naționale. Poporul român, care urmărește cu senti
mente de profundă simpatie lupta eroică, plină de abnegație a populației 
sud-vietnameze pentru libertate, independență națională și progres, salută 
cu căldură victoriile importante obținute sub conducerea Frontului Na
țional de Eliberare, împotriva agresiunii imperialiste, în opera de înfăp
tuire a unor adînci prefaceri politico-sociale în zonele eliberate.

Partidul Comunist Român, guvernul și poporul țării noastre își 
reafirmă și cu acest prilej deplina solidaritate și sprijinul activ cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, împotriva agresiunii Statelor Unite ale 
Americii. Considerăm că singura cale pentru a se pune capăt războiului 
este retragerea trupelor americane din Indochina, respectarea dreptului 
inalienabil al popoarelor din această parte a lumii de a-și soluționa sin
gure problemele, fără nici un amestec din afară, potrivit aspirațiilor lor 
naționale.

Vă urăm din toată inima, dumneavoastră, tuturor patrioților din Viet
namul de sud succes deplin în lupta nobilă pentru libertate și dezvoltare 
de sine stătătoare și ne exprimăm convingerea că relațiile de strînsă 
prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Vietnamului 
de sud se vor dezvolta continuu în folosul popoarelor noastre, al păcii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Cpmunist 
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste 
președintele Consiliului
al Frontului Unității Socialiste din 

Republica Socialistă România

Român 
de Stat 

România 
Național

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri
al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu căldură și stimă pe aeroportul din Nankin

Sîmbătă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, și membrii 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Sociali
ste România au părăsit Pekinul, 
plecînd pe calea aerului într-o că
lătorie prin țară. împreună cu oas
peții au urcat la bordul avionului 
special tovarășii Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Poliție al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, Cian Ciun-ciao, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, prim-comisar al 
trupelor staționate la Nankin, Ken 
Biao, membru al Comitetului Cen
tral, șeful secției pentru relații ex
terne a Comitetului Central al P.C. 
Chinez, Lin Cia-mei, soția vicepre- 
mierului Li Sien-nien, Cian Hai- 
fun, ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

Prima etapă pe itinerariul vizitei 
din țară este Nankinul, unul dintre 
marile orașe ale Chinei, capitala 
provinciei Kiangsu. După un drum 
spre sud de aproape 1 000 km. timp 
în care survolăm Fluviul Galben, 
întîlnim cîmpiile brăzdate de rîuri 
și canale de irigații, ogoarele ce 
urcă în terase pe dealuri și care, 
prin hărnicia și talentul oamenilor, 
se înfățișează ca o adevărată bro
derie artistică în relief. Provincia 
Kiangsu, cu o suprafață cît jumă
tate din teritoriul României și cu 
o populație de aproape 50 milioane 
de locuitori, își face puternic sim
țită prezența în viața economică a 
țării. în anii construcției socialiste, 
ocupațiilor tradiționale din această 
parte a țării, situată de-a lungul 
țărmului Mării Galbene — culti
varea pămîntului, creșterea viermi
lor de mătase și artizanatul — li 
s-au adăugat altele noi. S-au dez
voltat viguros industria electronică, 
construcția de mașini, producția de 
coloranți, construcția de nave.

Prin hublourile avionului se pro
filează pe malurile lui Ianțzî, flu
viul lung, contururile orașului Nan
kin, ceea ce în limba chineză în
seamnă capitala din sud. în timpul 
istoriei sale bimilenare, orașul a 
fost vreme îndelungată capitala 
Chinei.

Aeroportul Nankin. Ora 11. La 
București — 5 dimineața. în întîm- 
pinarea solilor poporului român și 
a înaltelor personalități chineze 
care îi însoțesc, au venit : Su Și-u,

membru al Biroului Politic, prim- 
secretar al Comitetului provincial 
de partid Kiangsu, președintele Co
mitetului revoluționar provincial, 
comandantul trupelor staționate la 
Nankin, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, U Da-șen, mem
bru al Comitetului Central al P.C. 
Chinez, secretar al comitetului de 
partid provincial, vicepreședinte al 
Comitetului revoluționar provin
cial, Pen Ciun, membru supleant 
al C.C. al P.C. Chinez, adjunct al 
secretarului comitetului de partid 
provincial, Van Liu-șen, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, co
misar politic adjunct al trupelor 
staționate la Nankin, Hua Lin-șen, 
Cen Ho-fa. membri supleanți ai 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinți 
ai Comitetului revoluționar pro
vincial, și alte persoane oficiale lo
cale. La scara avionului, Su Și-u 
și soția sa. Tien Pu, urează un 
călduros bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției sale.

Ovații și urale nesfîrșite, cîntece, 
dansuri, lozinci în cinstea priete
niei dintre cele două partide, țări și 
popoare, iată atmosfera sărbăto
rească care îi înconjoară din primul 
moment pe oaspeți.

O adevărată frescă a Nankinului 
contemporan este alcătuită din 
grupuri masive, simbolice, repre
zentând armata, miliția ponulară, 
gărzile roșii, oțelarii, minerii, con
structorii, textiliștii. țăranii, stu
denții și elevii. Răspunzînd acla
mațiilor de bun venit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face semne prie
tenești, se fotografiază în mijlocul 
unor grupuri, strînge mîinile care 1 
se întind cu respect și căl
dură.

în oraș se pătrunde printr-o 
poartă masivă, dominată de inscrip
ția în limba română : „Vă salutăm 
călduros, distinși oaspeți români". 
Nankinul are o glorioasă tradiție 
revoluționară. Aici s-a declanșat, 
la mijlocul secolului trecut, răscoa
la taipinilor. De Nankin sînt le
gate lupta pentru abolirea imperiu
lui, avîntul mișcării muncitorești, 
epopeea marilor bătălii organizate 
și conduse de Partidul Comu
nist Chinez împotriva trădătorilor 
gomindaniști și a invadatorilor 
străini.

La aceste ore de dinaintea amie
zii, străzile sînt înțesate de oa
meni. Imaginea policromă a eșar
felor de mătase care sînt fluturate,

a costumelor și buchetelor de flori 
se îmbină armonios cu revărsarea 
unui entuziasm de masă.

în pofida ploii calde, care se 
cerne fără oprire, pe măsură ce 
convoiul înaintează, mulțimea de
vine tot mai densă.

Dintr-o mașină deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ciu En-lai 
și Su Și-u răspund prietenește 
aclamațiilor. într-o altă mașină 
deschisă au luat loc tovarășele 
Elena Ceaușescu, Lin Cia-mei, so
ția vicepremierului Li Sien-nien, și 
Tien Pu, soția lui Su Și-u.

în vasta „Piață a poporului", 
centrul orașului, clădirea cea mai 
înaltă este dominată de un mare 
portret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe laturile pieței — un 
adevărat inel viu. Răsună cîntece 
revoluționare, fanfare intonează 
melodii populare chineze și româ
nești.

Traseul de 11 km a reunit, du
pă aprecierea gazdelor, peste 250 
mii de locuitori ai Nankinului. Un 
șir neîntrerupt de steaguri ale ce
lor două țări străjuie parcursul, în- 
cadrînd lozinci în limbile română 
și chineză : „Trăiască marea uni
tate dintre Partidul Comunist Chi
nez și Partidul Comunist Român, 
pe bazele marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar!", 
„Salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască prietenia 
dintre popoarele chinez și român !“, 
„Un călduros bun venit distinșilor 
oaspeți români !“, „Un călduros 
bun venit delegației de partid și 
guvernamentale române !“

Pînă la palatul în care este re
ședința oaspeților, mulțimea conti
nuă să-și manifeste caldele senti
mente care însoțesc întreaga desfă
șurare a vizitei delegației române.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
sînt invitați să cunoască cea mai 
importantă construcție din această 
zonă a țării : impunătorul pod 
de pe Ianțzî, monument al geniului 
creator al poporului chinez, expre
sie a unei remarcabile capacități 
tehnice.

Sub lumina puternică a soarelui, 
care și-a făcut reapariția, orașul, 
înecat în verdeață, își dezvăluie ve
chile monumente, în stil clasic chi
nez, renumite pentru rafinamentul 
lor artistic. Impresionant este par
cul „Terasa ploii de flori", dedicat

(Continuare in pag. a III-a)

La bordul unei nave, oaspeții români se îndreaptă spre marele pod de pe fluviul Ianțzî
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Grija față de om, pentru condi
țiile lui de trai și de muncă, re
prezintă o coordonată centrală a 
politicii partidului și statului nos
tru. Manifestarea ei concretă o re
găsim atît în cadrul legislativ mo
dern, aflat în continuă perfecțio
nare — conținînd obligații și răs
punderi, în domeniul protecției 
muncii, pentru cei care organizează, 
controlează și conduc procesul de 
producție, în sistemul de contrei pe 
linie de stat, al sindicatelor — cît 
și in marele e- 
fort material de
pus pentru îmbu
nătățirea perma
nentă a condiții
lor de muncă, 
pentru eliminarea 
oricăror cauze de 
accidentare sau 
îmbolnăvire pro
fesională. în ce 
măsură au fost 
realizate obiecti
vele propuse prin 
acest considerabil 
efort material ? 
S-au cheltuit în 
cincinalul trecut 
pentru protecția 
muncii peste șap
te miliarde de lei, 
ceea ce, desigur, 
înseamnă foarte 
mult ; dar nu s-ar 
putea afirma că 
aceste fonduri au 
fost gospodărite 
întotdeauna cu 
cea mai mare gri
jă, că rezultatele 
în îmbunătățirea 
condițiilor de 
muncă au fost, de 
fiecare dată, pe 
măsura acestor eforturi financiare. 
Privind prin prisma atingerii rezul
tatelor urmărite, se poate sublinia, 
ca un important succes, scăderea 
numărului total de accidente în de
cursul cincinalului (în 1970 față de 
1966) cu aproape treizeci la sută. 
Această evoluție situează România 
printre țările cu o frecvență a acci
dentelor de muncă dintre cele mai 
reduse. Asupra îmbunătățirii condi
țiilor de muncă au avut o influență 
pozitivă creșterea gradului de auto
matizare și mecanizare a o serie de 
operațiuni, care necesitau un mare 
volum de muncă manuală, realizarea 
de dispozitive și instalații de pro
tecție, atenția sporită acordată pre
gătirii viitoarelor cadre de munci
tori, prin Invățămîntul profesional 
și tehnic.

Cu toate acestea, în domeniul 
protecției muncii se mai mențin o 
serie de aspecte negative, care se 
reflectă mai ales în procentul încă 
ridicat al accidentelor cu urmări 
grave. în această privință, situația 
se menține nesatisfăcătoare și în 
primele cinci luni ale anului în 
curs. Firește, cauzele unor astfel 
de accidente sînt multiple, dar prin
tre ele un loc de maximă importan
ță ocupă modul cum se cheltuiesc 
fondurile pentru protecția muncii, 
orientarea care li se dă, modul cum 
se urmăresc obiectivele principale, 
de natură să ducă la reducerea ho- 
tărîtă și eliminarea accidentelor 
și îmbolnăvirilor profesionale. Nu 
este același lucru să dai o mască 
sau alt echipament de protecție, să 
plătești niște sporuri, sau să 
depui eforturi de perfecționare a 
tehnicii securității, să montezi a- 
părători și dispozitive, să modifici 
tehnologii, să introduci o ventila
ție bună, adică, mai succint spus, 
să „asanezi" definitiv locurile de 
muncă.

Datele care ne-au fost puse la 
dispoziție de către Ministerul Mun
cii ne permit, în această privință, 
unele considerații mai generale. 
Astfel se poate constata o tendință 
favorabilă, determinată de creșterea 
într-un ritm mai rapid a ponderii 
cheltuielilor pentru tehnica secu
rității și ventilație (de la 16 la sută 
în 1965, la 28,9 la sută anul trecut 
în ansamblul cheltuielilor) și, in 
special, față de cele pentru echipa
ment, alimentație de protecție, ma
teriale igienico-sanitare etc. Proble
ma care se pune este în ce măsură 
această tendință reușește să țină 
pasul cu cerințele. în această pri
vință sînt încă lipsuri. In timp ce 
în unitățile Ministerului Indus
triei Lemnului, de pildă, 
ani, cheltuielile pentru 
de tehnica securității s-au tri
plat (majoritatea tractoarelor din 
exploatările forestiere au fost do
tate cu cabine rezistente la răstur
nare, eliminîndu-se astfel o sursă 
importantă de grave accidente), în 
departamentele agriculturii* și sil
viculturii această problemă a fost 
neglijată ; practic, cheltuielile pen
tru măsuri de tehnica securității au

reprezentat aici, anul trecut, doar 
circa 10 la sută din total (spre com
parație : cheltuielile pentru echipa
ment — 61,3 la sută I). Chiar și în 
unitățile Ministerului Industriei 
Lemnului au fost neglijate proble
me importante, cum ar fi aceea a 
înzestrării instalațiilor de prelucra
re cu dispozitive de protecție. O 
situație necorespunzătoare se men
ține și în unitățile consiliilor popu
lare.

Evident, nu există un indicator

niem necesitatea unor priorități în 
cheltuirea fondurilor pentru protec
ția muncii ; există însă situații cînd 
aceste fonduri sînt pur și simplu 
folosite în alte scopuri. De exemplu, 
sîntem informați că Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor a finanțat într-un aseme
nea „sistem" anumite lucrări de 
extindere a unor instalații de ilu
minat electrice în stații (Brașov, 
Giurgiu, Focșani, Fetești, Roman, 
Tîrgu-Mureș, Pitești, Pașcani), șaua

ȘAPTE MILIARDE
PENTRU PROTECȚIA MUNCII

dar folosirea lor este

ționarea, pe baza studiilor și cerce
tărilor, a unor probleme' de pro
tecția muncii sînt, practic, la limita 
lui zero. Ministerul Industriei 
Ușoare — în loc să impulsioneze 
studierea unor măsuri eficace de 
combatere a zgomotului, de exhaus- 
tare a prafului, afectînd pentru 
aceasta mijloace corespunzătoare — 
se mulțumește să ceară derogări 
pentru depășirea limitei de zgomot 
admise în construcțiile noi de țesă
torii, sau derogări de la limita ad

misă . pentru praf 
în unitățile de 
prelucrare a inu
lui, cînepei și ei- 
salului. ca și cum 
derogările ar re
media condițiile 
de muncă. Iar în 
cadrul Ministeru
lui Industriei Con
strucțiilor de Ma
șini (care are 18 
institute de cer
cetări și proiec
tări !) pentru anii 
1970—1971 s-au 
prevăzut în do
meniul protecției 
muncit., trei te
me de cercetare !

Ce
tragem din acea
stă succintă ana
liză a modului în 
care se cheltuiesc 
fondurile pentru 
protecția muncii ? 
în primul rînd, 
este necesară o 
analiză judicioa
să, la nivelul fie
cărei unități eco
nomi,ce,
du-se — prin fo- 
și cele ale ins-

ooniduzii

întotdeauna judicios orientată?
acordin-

in doi 
măsuri

sintetic care să poată determina 
care este procentul optim de chel
tuieli necesare într-o ramură sau 
alta pentru tehnica securității. Dar 
se pot cunoaște cu precizie nevoile 
fiecărei unități în parte, se pot pla
nifica în așa fel cheltuielile în 
acest scop, îneît ele să corespundă 
cerințelor reale ale protecției mun
cii. Din păcate, nu peste tot se 
ține seama de aceste cerințe, de a- 
numite priorități — care nu pot fi 
stabilite de la centru și care tre
buie hotărîte pe baza cunoașterii a- 
mănunțite a situațiilor curente din 
unități, de către conducerile acesto
ra, împreună cu sindicatele, even
tual și cu avizul de specialitate al 
organelor de stld pentru protecția 
muncii.

Unde duce încălcarea unor astfel 
de cerințe firești ? La Trustul de 
construcții — Galați, de exemplu, 
suma planificată . pentru capitolul 
echipament de protecție și de lu
cru a fost 
346 000 lei, 
măsuri de 
înregistrat 
de 137 000 
ușor să achiziționezi de-a gata niște 
căști, pufoaice sau cizme — decît 
să asiguri consolidări de maluri, 
dotări de schele cu eșafodaje și ba
lustrade de protecție, astupări sau 
îngrădiri de goluri, apărători de fie
răstraie etc. — explică, dar nu și 
justifică nerealizarea unor măsuri 
deosebit de importante pentru re
ducerea „fenomenului-accident". La 
Uzina de autocamioane Brașov s-a 
cheltuit în anul trecut aproape de 
20 de ori mai mult pentru echipa
ment de protecție (în primul tri
mestru al acestui an — de 12 ori 
mai mult) decît pentru tehnica 
securității, cu toate că această uzi
nă a înregistrat numărul cel mai 
mare de accidente grave pe ramură. 
Nu se datorează oare, în parte, 
acest trist record și modului de o- 
rientare a cheltuielilor ?

Nu ne propunem să facem aici 
un inventar al unităților în care 
orientarea cheltuielilor pentru pro
tecția muncii ar putea fi îmbună
tățită ; ținem doar să atragem a- 
tenția asupra necesității de -a în
drepta un volum mai important de 
cheltuieli spre tehnica securității și 
ventilației, acestea fiind principa
lele măsuri de natură să contribuie 
la îmbunătățirea generală a condi
țiilor de muncă și să influențeze ul
terior favorabil și evoluția cheltuie
lilor pentru echipament și alimen
tație de protecție. Optînd între 
cheltuielile pentru echipamente, 
sporuri, alimentație de protecție și 
cele pentru tehnica securității și 
ventilație, fiecare conducător de 
unitate economică, fiecare sindicat 
ar trebui să țină seama de faptul 
că primele au caracter provizoriu, 
că ele nu țin locul îmbunătățirilor 
radicale, și că tocmai din acest 
punct de vedere trebuie reorientate 
eforturile. i

în exemplele de mai sus, subli-

efectuat lucrări de mică mecanizare. 
La Combinatul textil Brașov s-a a- 
menajat și dat în funcțiune, cu fon
duri de protecție a muncii, un atelier 
de... tîmplărie ! Din datele pe care 
le deținem mai rezultă că și activi
tățile de cercetare, proiectare, în- 
vățămînt și propagandă din acest 
sector sînt in mare măsură 
estimate : doar 0,7 la sută 
totalul 
tecția muncii sînt destinate 
cetărilor, iar mai bine de trei sfer
turi din suma totală revine Ministe
rului Industriei Chimice și Minis
terului Minelor, Petrolului și Geolo
giei. Preocupările celorlalte minis
tere și organe centrale pentru solu-

sub-
_ din

cheltuielilor pentru pro- 
cer-

rurile tutelare 
pecției de specialitate — spri
jinul tehnic necesar. în al doi
lea rînd, ee cere intensificarea 
controlului în vederea creșterii 
eficacității în utilizarea fondurilor. 
'Să nu ne mulțumim cu faptul că o 
cheltuială oarecare poate fi înca
drată la capitolul protecția muncii, 
ci să folosim fiecare leu cu toată 
răspunderea, cu convingerea fermă 
că el a fost destinat acelor măsuri 
care, în momentul și locul respec
tiv, pot da cele mai bune rezultate 
în crearea unor condiții optime de 
muncă.

Al. PLAIEȘU

depășită, anul trecut, cu 
în vreme ce la capitolul 
tehnica securității s-a 

o nerealizare în valoare 
lei. Faptul că este mai

Călătorie frumoasă, dacă
merinde ți-ai adus de-acasă...
Zilnic, în gara fluvială a Tulcei 

sosesc vase de pasageri ; este vorba 
de cursele obișnuite de călători, 
care asigură legătura dintre Tulcea 
și localitățile din Delta Dunării. 
Ce-i drept, călătoria cu o navă 
rapidă nu ridică probleme : într-un 
timp relativ scurt, uneori nici cit 
să citești un ziar, ai și ajuns la 
destinație. Dar deocamdată* nu toate 
traseele fluviale beneficiază de ser
viciile unor astfel de nave, iar călă
torii de pe vasele clasice — cum 
sînt, de pildă, cele care circulă pe 
rutele Tulcea — Sf. Gheorghe sau 
Tulcea — Sulina și retur a căror 
cursă durează aproape 6 ore — își 
petrec timpul cum se nimerește... 
Mai mulți pasageri ne-au declarat 
că nu li se oferă nici măcar posi
bilitatea procurării unui ziar, că nu 
există un bufet, unde să se poată 
găsi o gustare sau vreo băutură 
răcoritoare.

— în general, navele care circulă 
la Sf. Gheorghe sau Sulina au un 
spațiu restrîns, ne-a declarat

Gheorghe Cojocaru, directorul 
NAVROM Tulcea. Apoi, ele țin de 
direcția de navigație fluvială NA
VROM Galați, care le pot retrage 
oricind, dirijîndu-le pe alte trasee. 
Și, in ultimă instanță, oficiul de bar 
la bordul navelor nu-i o problemă 
de competența noastră. I.A.P.H. ar 
putea răspunde întrebării.

Directorul întreprinderii de ali
mentație publică și hoteluri-Tulcea, 
Florian Isofache, ne-a mărturisit :

— Serviciile de la bordul curselor 
de pasageri n-au intrat în sfera 
noastră de preocupări. Dacă ni s-ar 
solicita să le organizăm, nu avem 
de ce ne opune. Este nu numai în 
interesul cetățeanului, ci și al nos
tru.

Se pare că nici unul dintre cei 
doi directori nu prea călătorește cu 
„pasagerul". Altfel, cu siguranță că 
ar fi ajuns pînă azi la o soluție, 
ar fi apelat la cei în măsură să 
rezolve ceea ce întrece posibilită
țile lor. Nu e tîrziu nici acum !

O. TUDOR

Cu citeva săptămini în 
urmă, în marginea pădurii 
Chizid din preajma Hunedoa
rei și-a făcut prezenta un nou 
șantier, care a stîrnit o vie 
curiozitate în rîndul... copiilor. 
De la tovarășul Viorel Răcea- 
nu, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, 
am aflat că este vorba de a- 
menajarea unui parc distractiv 
pentru copii și a unei grădini 
zoologice ; parcul va cuprinde 
un trenuleț pentru copii (al 
cărui traseu urmează liziera 
pădurii Chizid, fiind prevă
zut cu un tunel, bariere etc.), 
alte amenajări distractive 
un autodrom miniatural, 
zestrat cu 5—6 cartinguri. 
marginea și în interiorul 
durii se construiesc 8 unități 
comerciale — cu o configura
ție inspirată de basme — pen
tru desfacerea dulciurilor, ju
căriilor și obiectelor pentru 
copii. într-un luminiș se ame
najează un teatru în aer li
ber, cu circa 600 locuri.

Cît despre grădina zoolo
gică, la început aceasta se va 
întinde pe o suprafață de 2 
ha. Asociația vînătorilor și 
pescarilor sportivi din locali
tate va asigura popularea ei 
cu păsări și animale sălbatice 
de pe meleagurile noastre, iar 
diferite exemplare ale faunei 
din alte zone geografice 
globului vor fi procurate 
la grădinile zoologice din 
biu și Tg. Mureș.

Am revăzut în aceste 
șantierul din pădurea Chizid. 
Microautodromul, linia ferată, 
teatrul și unitățile comerciale 
au prins contururi descifra
bile, îneît devine posibil ca 
parcul distractiv al copiilor și 
grădina zoologică să fie gata 
să-și primească oaspeții în 
preajma zilai de 23 August. 
Ne-a reținut în mod deosebit 
atenția faptul că întreg acest 
„colț de basm", pregătit co
piilor hunedoreni, se realizea
ză din resurse locale, cu spri
jinul întreprinderilor și insti
tuțiilor din municipiu, prin 
munca patriotică a cetățenilor.

și 
în- 
în 

pă-

ale 
de

Si-

zile

S. IONESCU 
corespondentul

Șcînteii"

de către anumite categorii
de pensionari

de cîștig ale pensionarilor, aceștia 
(indiferent din ce categorie), care 
exercită în prezent o profesie sau 
meserie pe cont propriu, în mediul 
rural sau urban — cit și cei care 
vor obține în viitor asemenea auto
rizații — au dreptul să primească 
pe lingă veniturile astfel realizate 
și pensia in întregime.

Menționăm că, în afara acestor 
înlesniri acordate prin noile regle
mentări, sînt menținute în continu
are drepturile_ de cumul 
în legea nr. 
de modul cum sînt 
prin lege, acestea pot fi 
două situații distincte, 
salariul se cumulează cu 
tegrală, sau cu o parte 
tumul său.

Salariul și 50 la sută (dar nu mai 
puțin de 500 lei) 

_______ din pensie. în a- 
ceastă primă gru
pă intră cei cu 
pensii integrale 
pentru limită de 
vîrstă, sau acor
date prin hotă
rîri ale Consiliu
lui de Miniștri și 

competente, cu

Printre dispozițiile referitoare la 
drepturile acordate pensionarilor, 
legea nr. 27 din 1966 privind pen
siile de asigurări sociale de 
pensia suplimentară a mai 
zut și posibilitatea celor cu 
pentru limită de vîrstă de a 
la, în anumite condiții, pensia cu 
salariul pe timpul cît lucrează în 
unitățile socialiste. Nu de mult, 
au fost adoptate două noi acte 
normative — Decretul nr. 96/1971 
și H.C.M. nr. 334/1971 — prin care 
s-au extins situațiile de cumul al 
pensiei cu salariul sau alte cîști- 
guri provenite din muncă, dind 
astfel celor interesați prilejul să-și 
continue activitatea, păstrîndu-și 
mai departe dreptul la plata pen
siei.

în multe scrisori adresate redac
ției ziarului, cetă
țenii ne cer dife
rite lămuriri în 
legătură cu noile 
reglementări, cu 
situațiile în care 
se aplică aces
tea sau dispozițiile 
cuprinse în legea 
nr. 27/1966. Por
nind de la solicitările cititorilor, 
ne-am propus să relevăm în cele 
ce urmează, diferențiat, cîteva din
tre aspectele mai importante des
prinse din conținutul normelor le
gale din acest domeniu, din mo
dul cum se aplică cumulul pensiei 
cu alte venituri obținute prin exer
citarea anumitor activități.

în scopul de a asigura unei 
importante categorii de pensio
nari posibilitatea de a exercita mai 
departe o serie de îndeletniciri, 
conform calificării lor, prin recen
ta hotărire a Consiliului de Mi
niștri, de care aminteam mai sus, 
dreptul de a cumula salariul cu 
pensia integrală a fost acordat și 
pensionarilor pentru limită de vîrs
tă — pe timpul cît lucrează ca an
gajați în mediul rural. Pe lîngă po
sibilitatea creării unor noi surse de 
cîștig, sînt puse astfel în valoare 
rezerve de muncă calificată, ca
pabilă să contribuie la dezvol
tarea și îmbunătățirea serviciilor 
pentru populație și la completarea 
necesităților de personal ale unită
ților agricole sau celor aferente. 
Hotărîrea precizează că de dreptul 
de cumul beneficiază cei care sînt 
angajați în unitățile de producție 
ori de prestări de servicii, de inte
res local, în unități de același gen 
aparținînd cooperației sau în ferme 
de producție din întreprinderile a- 
gricole de stat și stațiuni ale între
prinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii. De remarcat că acest 
drept se acordă indiferent de du
rata contractului de muncă, cu con
diția să fi atins vîrstă de la care 
unitățile pot cere pensionarea lor. 
Același drept se extinde și asupra 
celor care lucrează în unități de 
producție sau prestări de servicii 
ale industriei locale și ale cooperației 
meșteșugărești din unele localități 
urbane, stabilite de către comitete
le executive ale consiliilor populare 
județene, cu acordul Ministerului 
Muncii și al Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

Tot în scopul de a întări, pe de o 
parte, activitatea de prestare a ser
viciilor către populație și, pe de 
altă parte, de a spori posibilitățile

stat și 
prevă- 
pensii 
cumu-

rile de cumul prevăzute 
■. 27 din 1966. în funcție 

reglementate 
grupate în 
după cum 
pensia in- 
din cuan-

PE TEME JURIDICE

ale altor organe 
condiția să fie strict necesari uni
tăților, menținuți sau reîncadrați în 
muncă în funcții admise la cumul. 
Precizăm că pentru aceasta sînt ne
cesare vechimea integrală (25 ani 
bărbații și 20 ani femeile) și împli
nirea vîrstei la care unitatea poate 
propune pensionarea (62 ani — 57 
ani sau vîrstele reduse corespun
zător, pentru cei încadrați in gru
pele I și II de muncă).

Salariul și pensia în întregime. 
De această dispoziție (art. 58 din 
legea nr. 27) beneficiază pensiona
rii care îndeplinesc condițiile de 
vechime și vîrstă, arătate mai sus, 
pe timpul cît sînt angajați : a) — 
în posturi eu pînă la 1/2 normă in
clusiv ; b) — într-un loc de muncă 
temporar, pe durată determinată, 
de pînă la 4 luni în cursul unui an 
calendaristic'; c) — la persoane fi
zice, cooperative agricole de produc
ție și case de ajutor reciproc.

De asemenea, prin hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri, s-a mai a- 
cordat dreptul de a cumula pen
sia în întregime cu salariul și altor 
angajați ai organizațiilor socialiste, 
cum ar fi, de exemplu, unii din re
țeaua Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Pensionarii de 
invaliditate gradul I și II, care au 
absolută nevoie de exercitarea Unei 
activități în scopul refacerii sănă
tății, (denumită în sensul legii, cu 
caracter reconfortant) beneficiază 
de aceleași drepturi de cumul, în 
condițiile recomandărilor comisiilor 
de expertiză medicală și de recu
perare a capacității de muncă. Cei 
de gradul III pot primi salariul și 
pensia, cu condiția ca acestea, cu
mulate, să nu depășească salariul 
actualizat, pentru funcția 
data pensionării.

în încheiere, o ultimă 
în legătură cu pensionarii 
lariați) care lucrează ca membri in 
cooperativele agricole de producție: 
pe toată durata muncii în C.A.P., 
aceștia beneficiază și de dreptul de 
a primi pensia de asigurări sociale, 
pe lingă retribuția corespunzătoare.

Dinu POPESCU

precizare 
(foști sa

avută la

foto : S. Cristian

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

Hotel „Dacia din Oradea

SE POATE
SĂ Al CARTE DAR 
SĂ N-AI PARTE...

S-O CITEȘTI ?
Traian Șutiu e în con

cediu la Slănic Moldova. 
A fost repartizat la vila 
Gladiola și zice că s-a dus 
la biblioteca stațiunii să 
împrumute o carte.

— Cam ce-ați vrea să 
citiți, l-a întrebat bibliote
cara.

Traian Șutiu zice că a 
consultat vitrina și s-a 
oprit la...

— Cartea aceasta nu v-o 
putem da pentru că avem 
doar un singur exemplar.

— Păi un singur exem
plar îmi trebuie și mie... 
Văd că aveți și „Spionii 
vin din Infern". O iau și 
p-asta.

— Și din „Spionii ăștia" 
avem doar un singur e- 
xemplar. Și nu...

— Tovarășă bibliotecară 
dar...

— Nici un dar. Așa e la 
noi. Dacă ni se trimite un 
singur exemplar dintr-o 
carte nu-1 dăm la citit 
pentru că trebuie să-1 ți
nem pentru popularizare.

Nea Traiane, pină pleci 
din stațiune interesează-te 
ce fel de ape beau tova
rășii care dau astfel de 
dispoziții. Tot Slănic ? De 
la ce izvor ? Poate schim
bă apa — și schimbă și 
placa !

DACA E GATA 
POPICĂRIA, 

HAI S-O FACEM 
GARAJ ,

La Craiova, în Valea 
Vlaicii exista o arenă de 
popice care — după cum 
sîntem informați — deve
nise pentru tineret un

atracție
lingă campio- 
mai organi- 

și seri cultura-

punct 
zav. 
nate 
zau aici .
le ale tineretului, și ba- 

Această arenă a- 
Con- 
înțe- 

ploua 
ceva

luri... 
parț.inea de A. S. 
structorul ; deci, se 
lege de la sine că 
In ea. S-au făcut 
cirpeli, dar degeaba. Pînă 
la urmă a fost dărimată 
din temelii și s-a ridicat 
o nouă popicărie care

de Micuță TĂNASE

creștea văzînd cu ochii. 
Cînd a fost aproape de 
tăierea panglicii s-au sis
tat lucrările.

— De ce ? Au făcut pis
tele pe verticală și nu stă
teau popicele în picioare ?

— Nu ; se zice că au 
construit arena pe un spa
țiu verde.

— Dar spuneați că... pe 
locul celei vechi...

— Exact pe același loc, 
dar pentru viitor aici este 
prevăzut un spațiu verde. 
Așa că, făcîndu-se chel
tuieli cu construcția nouă, 
nu mai avem nici popică- 
ria veche.

— Și se va dărîma ?
— Nu.
— Atunci înseamnă că 

pînă la acel viitor popi- 
căria iși va scoate banii.

— Nu. Pentru că se 
zvonește că noua popică- 
rie va fi transformată în 
garaj.

— Atunci de ce nu s-a 
construit de la început ca 
garaj ?

— Păi cum să arunci 
cu bilele printre mașini ? 
Se zgirie caroseria !

(Dialogul continuă ; noi 
vom consemna doar epilo
gul).
APA NEAJLOVULUI 

Șl UN DINTE 
MAI CANIN

O scrisoare sosită din 
Giurgiu mă invită pînă in 
comuna Călugăreni.

— Ce să fac acolo ?...

(Le-am dat o treabă, 
călugărenilor : acum să-i 
vedem dacă-1 ghicesc !)

Să mă fac călugărean ?
— Să vă uitați în apa 

Neajlovului.
— Ce să văd în apa 

Neajlovului ? Că am un 
dinte mai canin ? Știu.

— Să vă uitați în apa 
Neajlovului și să ghiciți 
de unde vine păcura care 
a omorît peștii și care a 
înnegrit toată vegetația.

Găsești păcură pînă și 
pe crăcile copacilor din 
împrejurimi.

— Și ce să ghicesc eu ? 
De unde vine păcura ? 
Doar atît ? Stați să-mi 
beau cafeaua... Uneori 
vine odată cu rîul Cîlnic, 
care se varsă în Neajlov. 
Mai pot ghici că au fost 
infectate mari suprafețe 
de pajiști și că sînt în 
pericol culturile legumi
cole care se irigă cu apă 
din acest rîu infectat. Ce 
să vă mai ghicesc ? Cine 
se face vinovat de nepă
sarea asta ? Asta nu se 
poate ghici în cafea.

— Dar în ce ?
— în schemă.

LA PUNCTUL DOI 
N-AVEȚI 

DREPTATE!
Tovarășul profesor L. 

Dunajecz a fost duminică 
prin gara orașului Arad 
și luni ne-a și trimis o 
scrisoare. Ce vești 1 Mai 
multe.

1. Edificiul gării a fost 
ridicat cu decenii în ur
mă. Constructorul pentru 
a evita îmbulzelile a pre
văzut ieșirea cu vreo 
cinci... ieșiri. Astăzi se in
tră și se iese numai pe 
două. Trei au fost bloca
te. Li s-au luat ușilor și 
clanțele. Ce atîta risipă 
de ieșiri și intrări ! îm
bulzeala nu e risipă. Deci 
poftiți la îmbulzire.

2. Restaurantul gării 
Arad este singurul restau
rant din țară unde călăto
rul nu poate găsi gustări 
preambalate pentru voiaj.

3. Punctul farmaceutic 
nu funcționează în a șap
tea zi a săptămînii, deși 
se știe că migrenele nu au 
repaus duminical,

4. în hol, ori în fața gă
rii nu există afișat pro
gramul teatrelor, filarmo
nicii, adresa hotelurilor, 
restaurantelor, a obiecti
velor turistice...

5. Peroanele de-a lungul 
liniilor ferate au fost as
faltate și prevăzute cu a- 
coperișuri de protecție îm
potriva ploilor. Dar asfal
tul și acoperișul sînt mult 
mai scurte decît majori-

tatea trenurilor ce intră în 
gară. Așa că cu tot asfal
tul tot te înămolești ori 
te urci plouat în tren...

— Tovarășe profesor, în 
problema clanțelor celor 
trei uși blocate, a punctu
lui farmaceutic, a asfaltu
lui și mai ales a peroane
lor s-ar putea să aveți 
dreptate. Nu aveți drep
tate la punctul 2.

SONORUL, 
FACTURA, Șl 

LOCUL UNDE ȘI-A 
DUS MUTU' IAPA

multeCu multe, foarte 
zile de muncă patriotică, 
în satul Vlădeștii de Sus — 
Argeș, s-a amenajat un 
club. Comitetul de cultură 
și artă al județului ne-a 
tăcut „cinste" cu aparate 
de proiecție șl cu un tele
vizor „clasic".

— Foarte bine.
— Nu e bine deloc pen

tru că televizorul n-are 
sonor.

— Reparați-1.
— Nu putem pentru că...
— Nu dumneavoastră, 

specialiștii să-l repare.
— Știm și noi atita lu

cru. Dar specialiștii nu 
vor.

— De ce ?
— Noi l-am primit pe 

bază de proces verbal și 
ei, specialiștii, spun că nu 
repară decît pe bază de 
factură. De unde factură ?

Dacă aș ști unde și-a 
dus mutu’ iapa, zău dacă 
nu m-aș duce pînă acolo 
să nu mai aud d-a«tea 
„nefacturate".
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CHINEZĂ Ă DELEGAȚIEI
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 J

Oaspeții români sînt înconjurați cu dragoste și simpatie

(Urmare din pag. I) 

eroilor răpuși de gomindaniști. Cu
lorile marmurei care pavează aleile 
evocă sîngele vărsat de luptătorii 
pentru libertatea poporului chinez, 
în cartierul universitar — în Nan
kin sînt 20 de instituții de învăță- 
mînt superior, în partea centrală 
ca și în zonele mai îndepărtate — 
zeci și zeci de mii de oameni vin 
spontan să aplaude trecerea oaspe
ților români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
eoția sa, Elena Ceaușescu, membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale române, împreună cu tovarășii 
Ciu En-lai, Su Și-u și celelalte 
persoane oficiale române și chine
ze se îmbarcă la bordul unei nave 
militare fluviale, însoțită de o es
cortă de onoare, formată din vede
te. în față apare, sprijinindu-se pe 
cele două maluri, marele arc de o- 
țel în lungime de 6 700 metri.

Se vizitează podul. Mai întii 
partea carosabilă, aflată la nivelul 
superior și unde circulația se face 
pe patru benzi. Dacă un pieton tra
versează podul, ajunge de pe un 
mal pe celălalt într-o oră. Din lo
cul unde oaspeții s-au oprit pe 
pod, distanța pînă la oglinda de 
apă este de 40 de metri. Cu un as
censor se coboară la nivelul infe
rior al podului, destinat unei căi 
ferate duble.

Prin darea în folosință a podu
lui, la 1 octombrie 1968, pentru 
traficul feroviar, și la 1 ianuarie 
1969 pentru traficul rutier, după o 
muncă încordată de 8 ani, în cursul 
căreia au fost aplicate numeroase 
soluții originale, a fost rezolvată o 
problemă de cea mai mare impor
tanță pentru economia națională, 
deschizîndu-se o cale rapidă de 
comunicație între sudul și nordul 
țării.

într-una din cele patru clădiri 
aflate la extremitățile podului, 
oaspeților le sint prezentate, în fa
ța unei machete, datele principale 
ale construcției, marile dificultăți 
care au trebuit să fie învinse în 
cursul realizării acestei lucrări de 
artă.

La Nankin, fluviul are maluri 
joase, iar straturile au o compli
cată structură geologică. De altfel, 
unii specialiști străini au afirmat 
că este mai ușor să construiești un 
pod pe cer, decît unul în această 
zonă.

între cei 9 piloni de susținere 
deschiderea măsoară 160 m. Fie
care pilon are o înălțime de peste 
120 m, iar platforma superioară a 
acestora însumează o suprafață de 
400 mp. Pentru realizarea elemen
telor componente au lucrat între
prinderi din întreaga țară. Gazde
le informează cum s-a reușit ca 
această construcție să fie termina
tă cu cheltuieli substanțial reduse 
față de devizul inițial. Au relevat, 
totodată, că au avut de înfruntat 
multe greutăți, că au trebuit să în
lăture o serie de lipsuri și de nea
junsuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe constructorii care au 
realizat o asemenea remarcabilă 
lucrare.

Ca și la sosirea în port, în timpul 
vizitării podului, precum și la îna
poierea la reședința oficială, o 
mare mulțime de oameni de toate 
vîrstele și de cele mai diferite pro
fesii au continuat să înconjoare cu 
o căldură deosebită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți 
membri ai delegației.

Vizita la Nankin a îmbogățit 
cronica relațiilor de prietenie din
tre cele două popoare cu noi ma
nifestări de neuitat, a prilejuit cu
noașterea directă a unor realizări 
care cinstesc munca creatoare a 
poporului chinez.

Seara, în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale române, 
a fost oferită de către comitetul 

de partid provincial și comitetul 
revoluționar al provinciei Kiangsu 
o recepție.

Au participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția, Elena Ceaușescu, 
precum și membrii delegației. Au 
1’ost prezenți premierul Ciu En-lai 
și celelalte persoane oficiale chi
neze care însoțesc pe oaspeții ro
mâni.

în cadrul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășii Su Și-u și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Tovarășul SU ȘI-U, membru 
al Biroului Politic, prim-secretar a! 
Comitetului provincial de partid 
Kiangsu, președintele Comitetului 
revoluționar provincial, a exprimat 
satisfacție pentru faptul că delega
ția de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizitează orașul Nankin 
și a adresat în numele Comitetului 
provincial de partid Kiangsu, al Co
mitetului revoluționar provincial 
și al întregii populații un călduros 
bun venit oaspeților români.

Poporul român, popor harnic și 
curajos, are tradiții revoluționare. 
Relevind că sub conducerea parti
dului Comunist Român, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
porul nostru a dezvoltat rapid eco
nomia națională, transformând 
România într-o țară înaintată cu o 
industrie dezvoltată și o agricultu
ră modernă, vorbitorul a arătat că 
populația din provincia Kiangsu se 
bucură sincer de marile realizări 
obținute in toate domeniile de către 
poporul frate român și-i trans
mite felicitări. După ce s-a re
ferit la faptul că România 
sprijină cu hotărîre lupta po
poarelor din cele trei țări din 
Peninsula indochineză, sprijină 
lupta revoluționară a popoarelor 
lumii, vorbitorul a subliniat că 
partidele și popoarele chinez și 
român s-au ajutat și sprijinit reci
proc, între ele statornicindu-se o 
prietenie militantă profundă, pe 
baza marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar. Sîn
tem convinși că prin vizita dele
gației de partid și guvernamentale, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se va întări și dezvolta 
pe mai departe această prietenie 
revoluționară.

Vizita distinșilor oaspeți români 
în orașul Nankin înseamnă un 
mare imbold pentru populația și 
armata întregii provincii. Sintem 
hotăriți ca împreună cu întreaga 
țară, respecting cu strictețe învă
țămintele marelui conducător, pre
ședintele Mao, persistind în inter
naționalismul proletar, să fim în
totdeauna alături de popoarele 
lumii.

în încheiere, tovarășul Su Și-u 
a toastat pentru prietenia frățeas
că și unitatea dintre partidele și 
popoarele noastre, pentru prospe
ritatea Republicii Socialiste Româ
nia, in sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, 
în sănătatea tuturor membrilor 
delegației de partid și guverna
mentale române, în sănătatea tu
turor celor prezenți.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a adresat conducerii de partid și 
Comitetului revoluționar al provin
ciei Kiangsu și orașului Nankin, 
populației, un călduros salut din 
partea sa, a delegației de partid 
și guvernamentale și a poporului 
român. „Ne bucură faptul, a spus 
vorbitorul, că in cadrul vizitei pe 
care o facem în Republica Popu
lară Chineză ni s-a oferit posibili
tatea de a vizita și orașul Nan
kin. Avem astfel prilejul să cu
noaștem ceva din munca acestei 
populații harnice, din activitatea 
organizațiilor de partid, a organe
lor de stat. Sîntem încă sub im
presia primirii deosebit de căldu
roase pe care ne-ați făcut-o, pe 
care cetățenii orașului Nankin 
mi-au făcut-o.

în aceste manifestări prietenești 
noi vedem o expresie a relațiilor 
de colaborare și prietenie dintre 
partidele noastre, dintre poporul 
român și poporul chinez. Am vi
zitat astăzi podul de pe fluviul 
Ianțzî, care a fost dat în folosință 
nu de mult — cu un an și ceva în 
urmă — și am rămaS plăcut im
presionați de această realizare. Țin 
și aici să adresez felicitări ingine
rilor, muncitorilor, comuniștilor, 
tuturor celor ce au contribuit la 
construcția acestui obiectiv deosebit 
de important.

Știm că și provincia dv. și orașul 
Nankin, la fel ca întregul popor 
chinez, au obținut și obțin rezultate 
de seamă in construcția socialistă, 
în înflorirea patriei. Doresc să vă 
adresez cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele bune pe care le 
aveți în construcția socialistă".

Relevind faptul că între poporul 
român și poporul chinez există re
lații vechi de colaborare, că între 
partidele noastre există legături

PRESA CHINEZĂ 
DESPRE VIZITA 
DELEGAȚIEI

ROMÂNE
PEKIN 5 (Agerpres). — Vizitei de

legației de partid și guvernamentale 
române i se acordă în continua
re spații largi in coloanele pre
sei centrale chineze. „Jenminji- 
bao“, „Guanminjibao" și celelalte 
ziare care apar la Pekin publică pe 
pagina I ca principal material 
ai zilei reportajul despre vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți membri al delegației româ
ne, la combinatul petrochimic. în 
reportaj se subliniază primirea căl
duroasă făcută oaspeților români de 
muncitorii și tehnicienii combinatu
lui. Se subliniază atmosfera de uni
tate și prietenie dintre clasa munci
toare din China și România, dintre 
popoarele celor două țări, se redau 
textele lozincilor de salut de pe pa
nourile din incinta combinatului.

în reportaj este citată declarația 
făcută de Pin Su-oen, secretarul comi
tetului de partid al combinatului, pri
vind bogata experiență a României 
în domeniul industriei petrochimice, 
dorința exprimată de a se extinde 
schimbul de experiență în acest do
meniu dintre cele două țări. Sînt 
reproduse, de asemenea, cuvintele 
de mulțumire exprimate în numele 
delegației române de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru primirea 
făcută de muncitorii combinatului, 
urările adresate colectivului de aici 
de a-și îndeplini cu succes sarcinile 
propuse.

Reportajul este însoțit de imagini 
din timpul vizitei. „Jenminjibao" 
reproduce un grupaj de fotografii cu 
aspecte ale economiei Republicii So
cialiste România, printre care Rafi
năria Brazi, atelierele uzinei „Pro
gresul" din Brăila, cooperativa agri
colă de producție „Negreni" din ju
dețul Argeș.

Sub semnătura colectivă a echipei 
naționale de tenis de masă a R. P. 
Chineze, „Guanminjibao" inserează 
un articol despre legăturile strînse 
dintre jucătorii fruntași ai acestei 
populare ramuri sportive din cele 
două țări. Articolul se ocupă pe larg 
despre primirea călduroasă făcută 

de solidaritate internaționalis
te, vorbitorul a subliniat că po
porul român și Partidul Comunist 
Român dau o apreciere deosebită 
contribuției Partidului Comunist 
Chinez, a poporului chinez Ia lupta 
antiimperialistă, in ajutorarea po
poarelor indochineze și a altor po
poare care luptă pentru indepen
dența lor, împotriva imperialismu
lui și pentru pace în lume.

în lupta pentru construcția so
cialistă, impotriva imperialismului, 
este necesar să intărim colaborarea 
dintre partidele și țările noastre, 
cu țările socialiste, cu partidele co
muniste, cu toate popoarele și for
țele antiimperialiste.

Sîntem convinși că vizita pe care 
o facem in Republica Populară 
Chineză va contribui și mai mult 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și popoarele noastre. în 
acest cadru, sper că vor veni în Ro
mânia și reprezentanți ai organiza
ției de partid, ai muncitorilor, ță
ranilor și armatei din orașul 
Nankin și provincia Kiangsu pen
tru a cunoaște munca poporului 
român, aducindu-și astfel aportul 
la întărirea colaborării și prieteniei 
dintre cele două popoare.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor de prie
tenie și solidaritate dintre partide
le și țările noastre, pentru înflori
rea Republicii Populare Chineze, in 
sănătatea tovarășului Ciu En-lai. a 
tovarășului Su Și-u și a soției 
sale, în sănătatea tuturor celor pre
zenți.

Toasturile au fost subliniate cu 
vii aplauze de toți cei prezenți.

★
După recepție, un grup de copii 

a prezentat în cinstea delegației un 
bogat program artistic, cuprinzînd 
cîntece și dansuri. Programul a in
clus, de asemenea, cunoscute cîn
tece populare românești.

Spectacolul s-a bucurat de suc
ces.

La sfîrșit. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, și membrii de
legației române, precum și tovară
șul Ciu En-lai și ceilalți conducă
tori chinezi care însoțesc delegația 
au felicitat pe micii artiști și s-au 
fotografiat cu ei.

Reportaj realizat de :
Ion MARGINEANU 
Eugen PREDA 
Ion GALAȚEANU

toamna trecută în România selecțio
natei sportivilor chinezi, care au fost 
adine impresionați de noile construc
ții din București, oraș pe care unii 
dintre ei îl văzuseră cu cîțiva ani îna
inte și care între timp a devenit „mai 
frumos, mai plin de măreție".

Cu aceeași caldă prietenie au fost, 
la rîndiri lor, înconjurate jucătoarele 
române care s-au antrenat o perioa
dă în comun la Pekin cu colegele lor 
chineze, înaintea campionatului mon
dial. de tenis de masă din Japonia.

Arătîndu-se că membrii echipei na
ționale de tenis de masă din China 
salută cu frățească prietenie vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale române, în articol se exprimă 
convingerea că aceasta va întări și 
mai mult legăturile strînse dintre 
sportivii chinezi și români, dintre 
R. P. Chineză și Republica Socia
listă România.

Tot „Guanminjibao" publică o re
latare a corespondentului Agenției 
„China Nouă" la București despre 
vastele proiecte de conservare a apei, 
întocmite de specialiștii români. Se a- 
rată că în actualul plan cincinal vor 
fi transformate în ogoare fertile tere
nuri în suprafață de peste 400 000 ha. 
Se subliniază, de asemenea, că în 
1970 suprafața irigată a țării depășea 
cu mult 700 000 ha. La sfîrșitul pla
nului cincinal 1971—1975, această 
suprafață se va ridica la 2 400 000 ha. 
ceea ce va asigura bogate recolte.

Ziarul provinciei Kiangsu, care a- 
pare la Nankin, a publicat la 5 iu
nie pe prima pagină fotografia tova
rășului Nicolae Ceaușescu și un ar
ticol care anunță vizita delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne în orașul de pe malurile flu
viului Ianțzî. Ziarul publică mate
riale privind vizita de vineri 
a delegației la Combinatul, pe
trochimic și o fotografie din timpul 
vizitei. Ziarul inserează, de ase
menea o informație despre dezvol
tarea industriei locale din Româ
nia. relevind succesele însemnate din 
ultimii ani în dezvoltarea armonioa
să a tuturor regiunilor țării.

Este timpul să se des 
un impuls efectiv valorificării 

utilajelor inactive!
Valoarea utilajelor tehnologice 

inactive existente. la sfîrșitul primu
lui trimestru din acest an în indus
tria chimică însumează milioane de 
lei. Cu alte cuvinte, însemnate fonduri 
bănești investite zac imobilizate în 
mijloace tehnice care nu produc ni
mic, dar care grevează, prin amorti
zările ce se plătesc, prețul de cost 
al producției. Un singur exemplu este 
revelator : suma amortizărilor plătite 
în decurs de un an pentru astfel de 
utilaje și instalații s-a ridicat la Com
binatul petrochimic din Piteștii la 
peste 1,2 milioane lei.

Sînt binecunoscute eforturile per
manente ale statului pentru înzestra
rea întreprinderilor noastre chimice 
cu mijloace tehnice moderne, multe 
dintre ele aduse din import, în care 
s-au investit importante fonduri va
lutare. Sînt evidente, de asemenea, 
preocupările unităților furnizoare din 
țară pentru a livra utilaje și insta
lații cu parametri tehnico-funcționali 
cît mai ridicați. Este deci normal ca și 
în întreprinderile din industria chimi
că să existe un interes egal, pentru ca 
fiecare utilaj, fiecare instalație să fie 
integrată cît mai rapid în sfera pro
ducției. să fie folosită cu maximum 
de eficiență. Poate fi acceptată măcar 
ideea ca un utilaj adus din import 
valorînd, de exemplu, peste 600 000 
lei să nu își găsească nici o utilizare? 
Evident, nu. Și totuși, un astfel de 
utilaj există ; este vorba de un cup
tor cu arc care din 1963 zace în ma
gazia Combinatului chimic din Cra
iova.

Cum este totuși posibil ca un ast
fel de utilaj și altele să fie date așa 
de ușor uitării, aglomerînd magaziile 
sau spațiile de producție ?

întrebarea am adresat-o, în pri
mul rînd, inginerului Gheorghe Ghe- 
ban, director general adjunct al Com
binatului chimic din Craiova, coordo
nator al compartimentului mecâno- 
energetic : „Nimeni nu mai știe de ce 
și pentru ce s-au oomandat acele uti
laje inactive care valorează peste 14 
milioane lei — ne-a răspuns răspicat 
interlocutorul. Este adevărat că as
tăzi ele constituie o adevărată mate
rie moartă în spațiile de producție 
ale combinatului".

Sinceritatea răspunsului este de
parte de a constitui și o explicație 
satisfăcătoare. Dar, de fapt, nici nu 
ne-am propus să insistăm atît asupra 
cauzelor oare au adus în stare de 
inactivitate valori materiale de ase
menea amploare ; ele sînt în gene
ral cunoscute și au constituit adese
ori subiectul multor analize și dis
cuții la diverse niveluri, ca și a unor 
articole publicate in paginile ziarului 
nostru.

Ne-a interesat îndeosebi răspunsul 
la întrebarea : ce anume se intențio
nează pentru ca în cel mai scurt timp 
utilajele inactive să fie reintegrate 
în circuitul economic ? Am stăruit 
asupra acestei întrebări îndemnați și 
de faptul că deși s-au lansat repe
tate angajamente că problema utila
jelor de la Combinatul chimic’Cra- 
iova va fi soluționată, constatăm că 
nimic nu s-a schimbat față de cum 
se prezentau lucrurile cu 3—4 ani în 
urmă, cînd am mai dezbătut această 
problemă in coloanele ziarului. Con
statăm acum că între timp ■ situația 
nu numai că nu s-a ameliorat, ci 
chiar s-a înrăutățit mai mult. In 
urmă cu doi ani conducerea combi
natului craiovean a solicitat achizi
ționarea unui variator de turație. Dar 
o dată adus, s-a constatat că acesta 
nu corespunde caracteristicilor pre
văzute în proiectul de execuție. Ur
marea 1 Utilajul a fost părăsit și a 
fost contractat un altul. Deci, Ia 
toate celelalte utilaje inactive cite 
existau s-a mal adăugat unul.

E drept, acum se caută un vinovat, 
numai că nimeni nu este dispus să-și 
recunoască greșeala și ca atare să 
suporte consecințele. Dacă conduce
rea combinatului este ferm hotărîtă 
să introducă ordine în această pro
blemă delicată, ar trebui să vadă că 
vinovat nu este unul sau altul din 
specialiști, ci un întreg stil de mun
că bazat pe superficialitate, pe aco
perirea greșelilor la care deopotrivă 
a participat și ea. Menținerea unui 
asemenea climat a favorizat apariția 
sutelor de utilaje „parazite", pentru 
că în ultimă instanță Ia așa ceva se 
reduc utilajele staționare care „tră
iesc" și consumă pe calea amortiză
rilor fondurile bănești ale întreprin
derii, fără a produce in schimb nimic.

De la Craiova ne-am deplasat la 
Combinatul petrochimic Pitești, unde, 
de asemenea, se află în stare de inac
tivitate diferite utilaje. Surpriza 
neplăcută ne întîmpină chiar de la

VREMEA SECERIȘULU
(Urmare din pag. I) 

reooltei de păioase, nu au acoperire 
pentru ceea ce ar fi trebuit să facă 
principalii factori do răspundere ai 
întreprinderii pentru mecanizarea a- 
griculturii din județul Tulcea.

în județul Teleorman pînă la 3 iu
nie nu erau încă reparate 429 combi
ne CI și C3 din totalul de 2 087 și 
110 prese de balotat paie din 801 exis
tente în dotarea secțiilor de mecani
zare. Neajunsul cel mal mare este 
că s-a făcut și continuă să se facă 
rabat la calitate. Și aici rămînerea 
în urmă la reparații e pusă pe seama 
lipsei pieselor de schimb. Este adevă
rat că lipsa lor a determinat recon- 
diționarea unor repere în valoare de 
aproape 1 milion lei. Dar, acum cînd 
timpul fiecărui mecanizator trebuie 
drămuit, .cînd pe zi ce trece lucrările 
se aglomerează, in secțiile de mecani
zare se fac... nituri. In toate cele 4 
secții de la S.M.A. Purani și Furcu- 
lești In care am fost la 3 iunie am 
găsit mecanizatori făcind nituri din 
sirmă de aluminiu, necesare pinzelor 
de la combine. Și dacă pînzele pot fi 
recondiționate, se pot face nituri sau 
confecționa palete pentru rabotoare- 
le de spice, șipci pentru pînzele infe
rioare și superioare, nu se va putea 
începe recoltarea cu combinele fără 
curele de transmisie, șaibe trapezo- 
idale, axe oscilante, melc retur spi
ce, pinioane de la trior, ca să ne re
ferim doar la cîteva repere care lip
sesc combinelor CI și C3. Desigur, 
piesele de schimb constituie, într-a- 
devăr, o problemă. Dar nu poate fi 
aruncat totul numai pe lipsa acestora. 

primul contact cu factorii de răspun
dere, în sensul că nimeni din servi
ciul mecano-energetic nu ne poate 
da relațiile cuvenite în legătură cu 
existența unui stoc de utilaje inac
tive rămase încă din perioada de in
vestiții, valorînd mai multe milioane 
lei. Pe bună dreptate, tov. Constan
tin Militaru, directorul financiar al 
grupului, se declara nemulțumit de 
faptul că tocmai cel direct răspun
zători de depistarea și valorificarea 
utilajelor inactive nu manifestă nici

ANCHETĂ ÎN DOUĂ 
MARI ÎNTREPRINDERI 

DIN INDUSTRIA CHIMICĂ

un interes, deși implicațiile econo
mice nu sint deloc de neglijat.

Mai poate fi vorba în asemenea 
condiții, cînd nici situația exactă a 
mijloacelor tehnice inactive nu este 
cunoscută, să se poată interveni cu 
promptitudine, să se ia măsurile cele 
mai eficiente pentru valorificarea 
utilajelor inactive ? S-au gindit mă
car vreodată cei din serviciul meca
no-energetic al combinatului să ac
ționeze în spiritul ordinului Ministe
rului Industriei Chimice care prevede 
ca utilajele disponibile să fie neîn- 
tî-rziat modificate și modernizate, sta- 
bilindu-se noi parametri de funcțio
nare pentru a fi folosite în produc
ție ? Categoric, nu. La serviciul meca
no-energetic se bănuiește doar exis

Încheierea lucrărilor Conferinței 
de geotehnică și fundații

La București s-au încheiat, sim- 
bătă, lucrările celei de-a doua Con
ferințe de geotehnică și fundații, cu 
tema „Fundarea in condiții grele do 
teren".

Conferința a reunit peste 400 spe
cialiști din întreaga țară care acti
vează în învățămîntul superior, in
stitute de cercetare și proiectare, in 
întreprinderi și pe șantiere, precum 
și numeroși invitați din străinătate. 
Ea a prilejuit o amplă trecere în re
vistă a succeselor obținute de spe
cialiștii români în domeniul geoteh- 
nicii și fundațiilor — realizări ce se 
situează la nivelul actual al tehnicii 
moderne. Consfătuirea a prilejuit un 
util și rodnic schimb de experiență, 
care a scos în evidență preocuparea 
specialiștilor de a îmbunătăți meto
dele de cercetare a terenului de fun
dare, pentru proiectarea rațională a

întreprinderea „Electro - Banat" Timișoara 
la cinci decenii de existență

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Ioana Cezar). — Sîmbătă după- 
amiază, la întreprinderea „Electro- 
Banat" din Timișoara a avut loc o 
adunare festivă prilejuită de îm
plinirea a cinci decenii de existență 
a acestei cunoscute unități a indus
triei noastre electrotehnice. Au par
ticipat reprezentanți ai organelor ju
dețene și municipale de partid și de 
stat și ai Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Inginerul 
Dumitru Gligorescu, directorul în
treprinderii, a înfățișat drumul par
curs de această unitate în cei 50 de 
ani, dezvoltarea impetuoasă a pro
ducției și bazei tehnico-materiale 
a întreprinderii în anii socialismului, 
precum și perspectivele deschise de 
cincinalul 1971—1975.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă, prin 
care se angajează ca, folosind mai 
eficient și rațional mijloacele teh

Din iarnă s-a atras atenția că trebuie 
să se treacă la repararea combinelor, 
dar dintr-un motiv sau altul începe
rea acestei lucrări a întîrziat. In 
județele în care această problemă a 
fost privită cu răspundere — Dolj, 
Ialomița — combinele au fost repara
te aproape în întregime. Să fi exis
tat alte condiții în județele Teleor
man. Olt sau Tulcea ? Evident că 
nu. Totul se datorește amînării lucră
rilor și neglijării acestei activități.

Cum se prezintă insă combinele re
parate ? Sint ele gata de a intra în 
lan ? Un test efectuat în mai multe 
secții ale S.M.A. din județul Olt de
monstrează că prea puține îndepli
nesc condițiile cerute, adică pe lingă 
reparații de calitate să fie și o etan
șeitate perfectă. La stațiunile de me
canizare Curtișoara, Recea, Aluniș și 
altele, combinele nu sînt etanșeizate, 
prezintă multe defecțiuni. Din cele 
peste 900 combine verificate de spe
cialiști, cu ocazia suprarecepției, abia 
479 combine au primit calificativul 
bună de intrat în lan. Că există multă 
exigență este desigur un lucru lăuda
bil. Dar aceasta demonstrează toto
dată că mai sînt încă multe deficien
țe care trebuie înlăturate neîntîrziat.

în județul Teleorman nu se poate 
aprecia starea combinelor deoare
ce abia în ultimele zile a început 
operația de etanșeizare a acestora 
cu fîșii din burete sintetic lipite cu 
prenadez și cu cauciuc provenit din 
anvelope uzate. întîrziindu-se repa
rațiile. se pare că, în acest caz, con
trolul va fi făcut direct în lan. Or, 
combinele trebuie verificate acum, 
pe loc.

O atenție deosebită trebuie acor

tența a 47 de utilaje rămase inactive, 
în vreme ce la serviciul contabilitate 
figurează înscrise peste 200. Lipsa li
nei evidențe riguroase a utilajelor 
inactive il îndeamnă pe oricine să se 
întrebe cu ce se ocupă specialiștii din 
cadrul serviciului mecano-energetic 
al combinatului, cadre care au anume 
desemnată și sarcina să se ocupe cu 
depistarea și reactivarea utilajelor 
staționare ?

Dominați de impresiile formate în 
cele două mari unități chimice, am 
abordat chestiunea în discuție cu 
ing. Petre Raiclu, directorul Direcției 
mecano-energetice din Ministerul In
dustriei Chimice. Din capul locului 
d-sa a insistat să reținem că, de fapt, 
„cele 100 milioane lei cît reprezintă 
valoarea utilajelor disponibile în mo
mentul de față înseamnă infim de 
puțin în raport cu volumul imens al 
fondurilor fixe existente în unitățile 
industriei chimice". ,

Da, ne-am străduit să reținem 
această scuză care explică mai bine 
ca orice altceva de unde își tra
ge seva dezinteresul ce dăinuie în 
cele două unități productive față de 
soarta atitor utilaje și instalații inac
tive. Chiar și noul plan de măsuri 
nu urnește însă din loc lucrurile 
nou este doar faptul că, spre deose
bire de ceilalți ani, acum centralele 
și celelalte organisme cu statut de 
centrală sînt obligate să raporteze 
lunar situația utilajelor inactive.

Iată deci că, în timp ce în minis
ter se elaborează tot felul de planuri, 
diferite utilaje și instalații continuă 
să zacă în aceeași stare de... inacti
vitate.

Constantin DUMITRU 
Nistor TUICU

fundațiilor. pentru introducerea șl 
extinderea acelor procedee de fun
dare. optime din punct de vedere teh
nic și de maximă eficiență econo
mică. Participanții au apreciat noile 
soluții prezentate în cadrul confe
rinței, precum și scnimbul de păreri 
între specialiștii din țara noastră și 
specialiștii veni,ți de peste hotare.

într-o atmosferă entuziastă a fost 
adresată o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care participanții din țară la lu
crările oonferinței își exprimă pro
fundul atașament față de politica 
partidului și se angajează să înde- 
plineaecă-în mod exemplar sarcinii»; 
ce le revin in actualul cincinal, de a. 
contribui la continua dezvoltare a 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

(Agerpres)

nice și materiale de care dispune 
Întreprinderea, să realizeze peste 
prevederile planului pe 1971 o pro
ducție globală și marfă în valoare de 
25 milioane lei, o cantitate de 20 000 
corpuri de iluminat, precum și 
beneficii suplimentare în valoare 
de 6 milioane lei, creînd astfel o 
bază temeinică pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor pe între
gul cincinal 1971—1975. „Vă asigu
răm, iubite tovarășe Ceaușescu, se 
spune în încheierea telegramei, că 
noi, muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii „Electro-Banat" 
— români, germani, maghiari și de 
alte naționalități — sîntem ferm ho- 
tărîți să nu precupețim nici un efort 
pentru înfăptuirea înțeleptei politici 
a partidului nostru, să ne mărim 
contribuția la creșterea avuției ma
teriale și spirituale a națiunii noas
tre socialiste, dăruindu-ne întreaga 
energie și capacitate progresului 
multilateral al scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

dată și asigurării numărului cores
punzător de tractoriști pentru a se 
putea lucra în două schimburi. Avem 
în acest an o recoltă bogată — n» 
spunea ing. Victor Săvulescu, direc
tor adjunct al direcției generale 
agricole a județului Teleorman. Griul 
este mare, bobul greu. Dacă vom rea
liza la recoltat 4 ha pe zi de combi
nă, vom fi mulțumiți". Desigur, față 
de asemenea situație, față de posibi
litățile actuale s-ar cuveni luarea 
unor măsuri de organizare a cel pu
țin două schimburi prelungite. 
„Vom lucra doar cu un singur 
schimb prelungit — ne declară di
rectorul I.M.A. a județului Tul
cea, ing. Eugen Obreja. La noi în 
județ rouă nu se ridică pînă în ju
rul orei 7,30 dimineața, iar seara de 
la ora 18 în sus nu se mai poate 
lucra pentru același motiv". Nu este 
o motivare. Schimbul doi trebuie 
să lucreze nu la recoltat, ci la elibe
rarea terenului și la arat. Se impune 
ca organele agricole județene să gă
sească soluțiile cele mai practice și 
rapide de a asigura stringerea la timp 
a recoltei de cereale din acest an.

Terminarea reparațiilor la combine 
și la celelalte utilaje care vor fi 
folosite în campania de recoltare, 
verificarea și recepționarea lor 
atentă și cu răspundere, asigurarea 
numărului corespunzător de meca
nizatori pentru a se putea lucra in 
două schimburi sint probleme ac
tuale de cea mai mare importanță 
cărora organele județene de partid, 
de stat și agricole trebuie să la 
acorde cea mai mare atenție.
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forma un.ui spectacol-concert, opera 
„Sakuntala" de Franz Schubert.

RADIOUL Șl TELEVIZIUNEA REVOLUȚIONARE DIN 1821

Acum mai bine de zece ani, Ra- 
dioteleviziunea română iniția prime
le emisiuni de radioșcoală și, după 
încă trei ani, emisiuni-lecții de tele
școală. De fapt, în ce privește radio
fonia școlară, nu putem vorbi de un 
debut propriu-zis la acea dată ; pri
mele activități — după cum atestă 
istoricul Radioteleviziunii române — 
de instrucție și educație pe calea un
delor au început încă în vara anu
lui 1930, printr-o serie de prelegeri 
și conferințe dedicate tineretului șco
lar și universitar de către N. Iorga, 
C. Kirițescu, D. Pompei, C. Brăiloiu 
și alte personalități de frunte ale cul
turii și științei românești. Pe plan 
mondial, ca și la noi în țară, emisiu
nile didactice prin radio și televiziu
ne, experimentate cu succes de pes
te două decenii, și-au dovedit pe de
plin utilitatea, au confirmat rolul im
portant pe care îl pot juca în proce
sul de învățămînt, contribuind, ală
turi de alte mijloace audio-vizuale 
(filmul școlar, diafilmul. diapozitivul, 
discul, banda magnetică), la moder
nizarea metodelor de predare, la spo
rirea gradului de atractivitate a con
ținutului și desfășurării unei lecții.

Astăzi se înregistrează o valoroasă 
experiență și o sumă întreagă de 
modalități, de realizări, deosebite ca 
eficiență didactică-educativă și ca 
rază de acțiune. Astfel, televiziunea 
școlară complementară, practicată și 
la noi, și care presupune suplimenta
rea cunoștințelor elevului în afara 
orarului și a programei școlare, co
există util cu televiziunea integrată, 
formă superioară celei dintîi, deoa
rece presupune introducerea emisiunii 
în însuși conținutul lecției, deci în 
clasă, pe baza sincronizării „orarului" 
televiziunii cu acela al școlilor de 
pe întreg cuprinsul țării sau de pe o 
anumită zonă geografică. Ambele for
me constituie o modalitate vie, efi
cientă, de actualizare a manualului și 
programei școlare, un auxiliar prețios 
în diversificarea, memorizarea și fixa
rea cunoștințelor elevului.

în foarte multe țări, emisiunile 
de radio și teleșcoală au părăsit 
faza experimentală pentru a servi 
criterii practice, 
stitui sub forma unui 
propriu-zis, 
cunoștințe oferite 
le obișnuite, 
odată un auxiliar prețios al educato
rului. S-a convenit aproape unanim 
ca, prin intermediul radiodifuziunii, 
să se predea discipline umaniste care 
oferă posibilitatea sporită a dramati
zării (literatura, istoria, filozofia), în 
timp ce televiziunea să reia discipli
ne ce necesită o mai mare vizualizare 
sau macro-experiențe, mai greu de 
realizat în perimetrul școlii, în labo
ratorul școlar. Numeroase succese 
s-au obținut în acest sens în Franța. 
U.R.S.S., Polonia, Ungaria, R. F. a 
Germaniei, Italia și în multe alte țări.

'Deci, atit experiența dip alte-.țări, 
eît și rezultatele obținute pînă în pre
zent la noi, prin intermediul radiote
leviziunii școlare complementare, per
mit să se treacă acum de Ia faza ex
perimentală, de la sistemul de TV în 
circuit închis, la o etapă net supe
rioară, de generalizare, de aplicare 
programată, pe scară largă, a instrui
rii prin radio și TV. Desigur — s-ar 
putea spune — o astfel de treaptă nu 
va putea fi depășită optim decît în 
clipa în care vom dispune de un ca
nal destinat învățămînttilui prin radio 
și televiziune. Dar pentru ca momen
tul acela, după părerea noastră, nu 
prea îndepărtat, să ne găsească pre
gătiți, este necesar să ne ocupăm încă 
de pe acum de extinderea și amelio
rarea radio-teleșcolii. în ce direcții 
va trebui să fie îndreptată atenția ?

Sfera de preocupări vizînd dezvol-

tarea continuă a emisiunilor de radio 
și televiziune școlară a fost funda
mentată cu claritate în directivele 
C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea în- 
vățămîntului in țara noastră, a fost 
conturată în cuvîntul secretarului ge
neral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cu ocazia deschiderii 
-prezentului an universitar, care a ac
centuat ideea modernizării continue 
a invățămintului, a împrospătării per
manente a cunoștințelor pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii contemporane. în contextul nou al 
exigențelor educației permanente, al 
perfecționării și reciclării in diferite 
domenii de activitate, așa cum a fost 
preconizată această activitate majoră 
de către plenara C.C. al P.C.R., din 
luna februarie a.c., este normal " 
treacă la un plan nou, ferm, al 
siunilor de radio și teleșcoală.

Mai mult ca oricînd, radio și 
școala sint acum verigi ale educa
ției permanente iar, pentru 
didactice ele constituie un 
implicit de reîmprospătare a

cadrele 
îndemn 

. . . .. meto
delor instrucționale, o competiție a 
competenței, un stimul activ pentru 
mai larga utilizare a mijloacelor au- 
dio-vizuale, cu preponderență a ce
lor radio-televizuale. în complexul de

emisiuni de radio și TV care sînt, tre
buie să fie, în totalitatea lor, instruc
ționale și educative, radioteleșcoala 
capătă o importanță deosebită ; ea se 
adresează școlarului comunicindu-i 
cunoștințe, dar, în subsidiar, și pro
fesorului, invitîndu-1, subliniem din 
nou, să mediteze asupra unor meto
de noi de predare, asupra sporirii 
gradului de atractivitate în transmite
rea informației didactice. Considerăm 
de aceea extrem de necesar ca, pe 
lingă Consiliul Național al Radiotele- 
viziunii române, una din subcomisiile 
actualei Comisii pentru tineret-în- 
vățămînt să fie cea a radioteîevi- 
ziunii școlare. Un prim pas s-a fă- 
ciit ; acum cîteva luni, la inițiativa 
conducerii Ministerului învățămintu- 
lui, a luat ființă o redacție de radio
televiziune școlară care, în colaborare 
cu redacțiile de emisiuni pentru copii 
și tineret din radio și televiziune și 
pe baza experiențelor mai vechi ale 
acestora, a procedat- la elaborarea 
unui plan concret de măsuri. Obiec- ■ 
tivele acestui plan (mărirea număru
lui de ore, introducerea mai multor 
discipline, precum și a unor cicluri 
de emisiuni-sinteză la radio și tele
viziune, pentru examenul de baca
laureat și concursul de admitere in 
învățămîntul superior; reluarea pre
dării limbilor străine, și ameliorarea 
continuă a tuturor emisiunilor-lecții. 
sporirea numărului de emisiuni desti
nate orientării școlare și profesionale). 
ar putea să se înscrie, alături de alte 
probleme, pe ordinea de zi a primei 
consfătuiri de lucru a Comisiei sau 
a subcomisiei de radioteleviziune șco
lară.

în ce privește, de pildă, elaborarea 
ciclului de emisiuni-consultații pen
tru candidații la concursul de admi
tere în învățămîntul superior, care se 
desfășoară, de altfel. în prezent, atît 
la radio cît și la TV — tematica lui 
a fost publicată din timp în Progra
mul Radio-TV, în „Scînteia tine
retului" și „Gazeta învățămîntului" 
— e bine să reflectăm la per
manentizarea unor astfel de ci-

cluri. la diversificarea obiectivelor lor; 
în viitor, ar fi, de asemenea, util să 
se transmită astfel de prezentări-sin- 
teză și pentru candidații la admite
rea în licee de cultură generală, și de 
specialitate, în școli profesionale etc. 
Pe lingă disciplinele de teleșcoală 
(limba și literatura română, matema
tică, fizică, chimie, istorie, biologie), 
vizînd clasele VIII și ultimul an a! 
liceului, și de radio-școală (limba si 
literatura română, biologie, filozofie și 
socialism științific), adresîndu-se în
deosebi clasei finale a liceului, pot 
fi introduse, cu succes, și altele. Este 
ceea ce își propune, de altfel, și pla
nul nou al radioteleșcolii care urmea
ză să intre in acțiune îneepînd din 
viitorul an școlar. în acest plan, in 
proiect, sporește considerabil și du
rata emisiunilor — 5 ore la TV, 4 
ore la radio (se știe că o emisiune de 
radio sau teleșcoală cuprinde 3 pre- 
zentări-lecții a 20 minute fiecare, ceea 
ce înseamnă, de fapt, în total 27 
de ore-școală pe săptămină). Aces
te spații vor cuprinde : emisiuni-sin
teză, prezentări dramatizate, lecții 
model, însemnînd la un loc un ade
vărat program de învățămînt pro
priu-zis, un sprijin real în pregătirea 
elevilor. Tot cu începere din anul 
școlar următor, se prevede reluarea 
în forme noi, superior organizate di
dactic și tehnic, a ciclului de limbi 
străine adresat elevilor.

Concomitent cu astfel de emisiuni 
de radio și teleșcoală de natură com
plementară, Se va trece la aplicarea 
treptată, mai întîi sub formă experi
mentală, a televiziunii școlare inte
grate, ajungîndu-se, pînă la sfîrșitul 
acestui cincinal, la generalizarea a- 
cestui sistem de teleșcoală.

Așadar, sarcinile radioului și te
leviziunii devin tot mai complexe în 
condițiile dezvoltării învățămîntului 
contemporan, astăzi cînd generaliza
rea școlii de cultură generală de zece 
ani a devenit o realitate vie a socie
tății noastre socialiste, un coeficient 
de progres autentic prin care țara 
noastră se recomandă în concertul 
națiunilor civilizate. în aceste condi
ții. ar fi, credem, indicat ca sarcinile 
radioteleșcolii să fie preluate de un 
organism redacțional central, unifi- 
cind eforturile Ministerului învăță
mîntului și Radioteleviziunii, evitîn- 
du-se orice paralelism în acest dome
niu. Faptul ni se pare cu atît mai 
normal, cu cît succesele obținute în 
multe țări cu o radioteleviziune șco
lară avansată se datorează. în primul 
rind, unei organizări științifice, me
nite să evite dispersarea eforturilor. 
Un asemenea organism redacțional u- 
nificat va putea constitui nucleul unui 
viitor Centru național de radiotelevi
ziune școlară, care să elaboreze pro
gramele, să le aducă la cunoștința 
școlilor, să urmărească receptarea e- 
misiunilor, să înregistreze sugestiile 
beneficiarilor, să popularizeze docu
mentația tehnică a utilizării a- 
cSStOr. emisiuni, să realizeze — în
tr-un cuvînt — metodologia radiote
leșcolii, prin cărți, broșuri, pliante, 
buletine separate cuprinzînd orarul 
desfășurat al „lecțiilor" de radio și 
teleșcoală.

Elevii, profesorii de pe întreg cu
prinsul țării așteaptă mult de la ra- 
dioteleviziunea școlară, care va că
păta — sîntem convinși — o tot mai 
mare dezvoltare în viitor, va ocupa 
un loc tot mai important în proce
sul de formare și educare a tinerelor 
generații.

• Hello, Dolly (ambele serii 
pe ecran panoramic) : PATRIA 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21.30. STADIONUL DINAMO —
20.15.
• Și caii se împușcă, nu-i așa
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30;
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Facerea lumii : CENTRAL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
AURORA — 9,30; 12; 15; 17,45, la 
grădină — 20,15, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15, la grădină — 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
• Dă-i înainte, cowboy : BUCU
REȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, ARENELE ROMANE —
20.30.
• Elefantul Slowly : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20.
• Desene animate : DOINA —
• Vulpile și șoriceii : DOINA 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• O floare și doi grădinari
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 
GRIVIȚA — 9; 12,30; 16;
FLAMURA — 9; 12,30; 16;
MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30, la 
grădină — 20,15, GRADINA DOI
NA — 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FERO
VIAR — 9: 12,30; 16: 19,30, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cazul C.L. : VICTORIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aventurile lui Tom Sawyer : 
Moartea lui Joe Indianul — 9,15; 
12,30; 15,45, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,45 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
• Micul gigant ; De ce America ?
— 10, Femeiuștile — 14,15; 16,30; 
18,45, Treizeci și nouă de trepte
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Prețul puterii : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

Tn arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30;

17,45; 20.
a Secretul din Santa Vittoria : 
EUZEȘTI — 14,30; 17,15, la gră
dină — 20.30.
« Eu. Frrncisc Skorina î DACIA
— 8.4F—20 în continuare.
« Sunetul muzicii : BUCEGI — 
10; 16,30; 20, la grădină — 20, ARTA
— 16, la g’.'ădină — 20.
• Mihai Viteazul : UNIREA — 
16,30; 20.15, la grădină — 20,15.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
LIRA — 15.30; 18, la grădină —
20.15, FLORFASCA — 15.30; 18;
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30. GRĂDINA VITAN
— 20.15.
• Haiducii lui ȘaDtecai : Zestrea 
domnitei Ralu : DRUMUL SĂRII
— 15.30: 19.J5, FERENTARI — 15; 
19, MOȘILOR — 15,30; 19.
• Serata : VOLGA — 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Printre colinele verzi : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
a Pan Wolodyjowski : 
GREȘUL — 15,30; 19.
• Doar un telefon : CRÎNGAȘI
— 16: 18: 20.
A Domiciliul conjugal : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Cronometru! : POPULAR —
15.30.
• Clanul sicilienilor : POPULAR 
— 18; 20,15.
• Pe cometă : MUNCA 
18; 20.

La Tg. Jiu a avut loc sîmbătă la 
amiază o adunare prilejuită de ani
versarea a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară din 1821. în cadrul adu
nării, Mihai Smarandache, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal Tg. 
Jiu al P.C.R., primarul orașului, a 
făcut un larg expozeu, în cadrul că
ruia a înfățișat personalitatea lui Tu
dor Vladimirescu, înflăcărat luptător 
pentru cauza 
sale.

Participanții

poporului și a patriei

la adunare au asistat

apoi 
Plăci 
casă a lui Vasile Moangă, prieten al 
lui Tudor, pe care sint inscrise cu
vintele : „în această casă a fost găz
duit deseori Tudor Vladimirescu. 
conducătorul mișcării revoluționare 
împotriva asupririi feudale și domi
nației otomane".

în toate școlile din Tg Jiu și di fi 
alte localități din Gorj au fost or
ganizate manifestări închinate aces
tui remarcabil eveniment.

(Agerpres)

Cu prilejul centenarului 
nașterii lui Nicolae Iorga

9;

PRO-

Constantin CRIȘAN 
redactor șef al sectorului 
de radioteleviziune școlară — 
Ministerul lnvătămîntului

• Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de muzică de orgă susținut 
de Matei Kozma — 20.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 10.30; My fair lady — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 10; Coana Chirița — 20; 
(sala Studio) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 15,30; Cui i-e frică 
de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
10,30; Play Strindberg — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele in 
ureche — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul Nottara

Aniversarea a 100 de ani de la 
nașterea lui Nicolae Iorga a fost mar
cată simbătă, la Casa de cultură din 
Vălenii de Munte — localitate unde 
marele istoric și savant român și-a 
consacrat o bună parte din activitate 
— printr-un simpozion omagial. Des
pre vasta operă științifică realizată de 
Nicolae Iorga pe tărimul istoriei na
ționale și al istoriei universale, des
pre viața și personalitatea multilate
rală a eminentului om de cultură, 
critic și istoric literar, poet și autor 
dramatic, ziarist, orator, om politie, 
ctitor și conducător de așezăminte 
și publicații științifice și culturale, 
au vorbit prof. dr. Ion Baicu, prof. 
Mihail Vulpescu, președintele Comi
tetului pentru cultură și artă al ju
dețului Prahova, și prof, emerit Ni
colae Simache, directorul Muzeului 
de istorie al județului Prahova.

încheiere, participanții la sim-

pozion, au vizitat casa memorială 
„Nicolae Iorga", precum și expoziția 
documentar-omagială deschisă, cu 
acest prilej, la liceul cu același nume 
din localitate.

★
în aceeași zi, în Capitală a avut loc 

o seară omagială, organizată de Con
siliul pentru difuzarea culturii și 
științei, din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Prof. dr. docent Mihai Berza, mem
bru corespodent al Academiei, direc
torul Institutului de studii sud-est 
europene, a evocat aspecte din viața 
și activitatea științifică și didactică 
a eminentului om de știință de re
nume mondial care a fost Nicolae 
Iorga, contribuția sa la dezvoltarea și 
îmbogățirea științei istorice românești 
și universale.

Prezențe culturale românești
peste

tradiționalele ..Săptămîni fes- 
ale Vienei“ (Wiener Festwo- 

chen), care se desfășoară în prezent 
în capitala Austriei, au fost invitați 
să-și dea concursul și artiști din țara 
noastră.

Astfel, * alături de cunoscute for
mații din străinătate, va participa, 
între 7 și 11 iunie, la Festivalul in
ternațional al teatrului de păpuși de 
la Viena și Teatrul „Țăndărică4' 
București. Colectivul artistic 
reștean va oferi publicului 
șase spectacole.

Tot în cadrul „Săptăminilor 1 
ale Vienei“, un grup de soliști ai Ope
rei din Timișoara, împreună cu or
chestra „Wiener Simfoniker“. sub ba
gheta dirijoarei Cornelia Voina, va 
prezenta în premieră mondială.

i“ din
bucu- 
vienez

festive

Magheru) : Barbați rară neveste 
19,30; (sala Studio) : Cercul morții l 
— 20. ’
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa t
— 19,30. /
• A.T.M. (la Ateneul Român — !
sala Studio) : Edith Piaf — „Nu, 
nu regret nimic** — 20. * -
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10; Cinci săp- 
tămîni în balcon
• Teatrul evreiesc de 
placul tuturor +-' 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" 
str. Academiei) : De ce 
zmeul mingea ? — 11.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 10; 19,30, (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Revista la volan
— 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 16; 19,30.

i
ț

note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură • note de lectură '
Ca fenomen spiritual de 

sorginte europeană dar, prin 
marea sa forță de iradiație, 
cu implicații profunde în u- 
niversalitatea culturii, Re
nașterea a preocupat și gîn- 
direa critică românească. 
Dintre contemporani. G. 
Călinescu sau Tudor Vianu 
au reflectat cu pătrundere 
asupra sensurilor de cultu
ră, asupra valorilor sale 
constitutive, recomandîn- 
du-le ca elemente funda
mentale ale formației uma
niste a intelectualului de 
azi. Studii substanțiale a- 
părute în ultimii ani ca 
„Renașterea" de Andrei 
Oțetea, „Călătoriile Renaș
terii și noi structuri lite
rare" de Edgar Papu și re
centa lucrare „Renașterea. 
Umanismul și dialogul ar
telor" de Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga ilustrează acest 
remarcabil aport.

O definiție globală a fe
nomenului renascentist va 
risca întotdeauna să sim
plifice pînă la schemati
zare artificioasă extraordi
nara complexitate a aces
tuia, termenul însuși com- 
portind variate semnificații 
în funcție de diferitele 
planuri ale realității (social, 
economic, politic, artistic). 
Dacă se poate constata cu 
ușurință absența unui sin
cronism perfect între miș
cările artistice renascentis
te din diferite țări euro
pene, (Renașterea italiană 
precedind, bunăoară, cu 
mult și înriurind-o pe cea 
franceză, iar cea engleză 
fiind situată spre sfîrșitul 
secolului al XVI-lea, cînd 
inspirația barocă și precla- 
sicismul se făceau simțite 
în alte părți ale Europei), 
chestiunea se complică a- 
tunci cînd se încearcă o lă
murire a specificului, a ro
lului și noutății pe care o 
aduce Renașterea față de 
epoca medievală anterioa
ră. Unul din meritele prin
cipale ale cărții lui Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga mi 
se pare tocmai acela de a 
nu privi fenomenul în sine 
ci în devenirea sa istorică, 
lărgind astfel cu mult 
cîmpul de investigație, de 
a nu omite liniile de de
marcație, înnoirile de fond,

dar nici elementele ce a- 
testă o continuitate proce
suală. Nu e vorba numai 
de a risipi prejudecata ce 
separă tranșant Renașterea 
de Evul Mediu, văzind o 
opoziție ireductibilă, o rup
tură între ele, ci de a de
tecta — chiar înlăuntrul te
mei propuse — o serie de 
idei și structuri ce se 
transmit și sint asim'ilate 
sau altele ce abia înmugu
resc și se dezvoltă ulte
rior; de a reconstitui și in
tui, altminteri spus, pe baza 
faptelor de cultură, dina
mica unui uriaș proces spi

și „Literatura burlescâ" în 
care autoarea reliefează eu 
finețe modul cum s-a răs- 
frînt în planul literaturii 
mesajul umanist, concepția 
despre lume și om a Re
nașterii. Analiza subtilă a 
manifestărilor spiritului pa
rodic, burlesc scoate în evi
dență evoluția acestei con
cepții. De la viziunea an
tropocentrică — a cărei 
simbolică culminație o mar
chează în arhitectură așa- 
numita secțiune de aur — 
ce a guvernat inițial siste
mul de valori, răspunzînd 
setei de perfecțiune a unor

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENG  A:

JJ

La cea de-a doua ediție, a „cvadrie- 
nalei de scenografie di.n Praga", ma
nifestare care se desfășoară între 8 
și 27 iunie, sub egida Organizației in
ternaționale a scenografilor și tehni
cienilor de teatru — O.I.S.T.T., țara 
noastră participă cu un mare număr 
de lucrări.

în aceeași perioadă vor avea loc 
la Praga și lucrările celui de-al II-lea 
Congres al O.I.S.T.T. O delegație a 
Centrului român pentru O.I.S.T.T. va 
susține mai multe referate de spe
cialitate în legătură cu cele două te
me ale congresului : teatrul în săli eu 
destinații multiple și noile forme de 
expresie in teatru și scenografie.

8,30 Sport șl sănătate. Tema emi
siunii : Femeia și sportul.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii • „Fata de apă" — ba
ladă de Dominic Stanca. 
Spectacol în interpretarea 
unui grup de tineri artiști 
amatori de la Ateneul tine
retului din București. Regla 
artistică Mihai Mihail • Film 
serial : „Fiul mării". Episo
dul „Planul bine ascuns".

10,00 Viața satului.
11,25 Ciclul „Simfonii de Beetho

ven" : Simfonia a V-a în do 
minor.
De strajă patriei, 
în reluare, la cererea tele
spectatorilor. Fragmente din 
emisiunea „Serenadă de pri
măvară" de Paul Urmuzescu. 
Emisiune în limba maghiară 
Postmeridian • Emisiuni 
sportive — Baschet masculin : 
Italia — Selecționata Euro
pei (înregistrare de la Roma) 
— Fotbal : Steaua — F. C. 
Argeș (Divizia națională A). 
Transmisiune directă de la 
Stadionul Republicii.
Televacanță — ciclu de trans
misiuni directe de la munte 
și de la mare.
Magazin : Proiecte dupâ
turneu. Interviu cu Nicolae 
Herlea ; Liber la pește, re
portaj de Al. Szatmari ; Mo
ment coregrafic. Dansează 
Cristina Hamel-Zirra șl Pa
vel Rotaru ; Definiția umo
rului dată de Ion Baieșu ; Să 
ridem cu Amza Pellea ; Aura 
Urziceanu la Postmeridian. 
Realizatori Emanuel Valeriu 
și Vlad Bâtcă.
Serial pentru tineret: „Pla
neta giganților" (III).
Vetre folclorice (Intervlziune). 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. Sport. 
Reportajul săptămînii : „Re
șița fără furnale". Reportaj. 
„Nici o lacrimă". Spectacol 
muzical umoristic de Dan 
Mihăescu și Comei Popa. 
Momente de Grigore Pop, 
Sașa Georgescu, Sin Arion șl 
Romulus Vulpescu. In distri
buție : Toma Caragiu, Dem 
Rădulescu, Sanda Toma, Ște
fan Bănică, Mihai Fotino, 
Jean Constantin, Horia Șerbă- 
nescu, Radu Zaharescu, Ovid 
Teodorescu, Cornel Vulpe, 
Petrică Popa. Colaborează 
Eliot Ness. Vor cînta : Mar
gareta Plslaru, Marina Voica, 
Corina Chiriac, Aurelian An- 
dreescu. Acompaniază or
chestra Horia Moculescu. In
vitata emisiunii : Dova (Spa
nia).
Telejurnalul de noapte. 
Telesport. Concurs interna
țional de natație.

Seară de teatru : „Trei 
rorl“ de Anton Pavlovicl 
hov. Adaptare și regla 
Barna.
Buletin de știri. 
Săptămâna culturală 
reșteană.
Reluarea serialului de sîmbă- 

„Incoruptibilii"

ritual în care umanismul și 
dialogul artelor au cunoscut 
o grandioasă strălucire, 
încă din primul capitol al 
cărții e urmărită traiecto
ria acestui proces de prefi
gurare și închegare a cu
rentului umanist din Re
naștere. în substanța căruia 
reminiscențe ale gîndirii 
scolastice medievale ve
neau in contact cu idei ale 
antichității greco-latine. în- 
cercîndu-se o sinteză a a- 
cestora cu un spirit nou de 
emancipare a personalității 
umane — spirit ce a gene
rat un nou concept despre 
om, bazat pe universalitate 
și unicitate. Centrul de 
greutate al lucrării îl for
mează însă 
două secțiuni 
platonizantă a Renașterii'

următoarele 
„Literatura - • "IU

spirite plenitudinare ca 
Marsilio Ficino, Pico della 
Mirandola. Leon Battista 
Alberti, Enea Silvio Picco
lomini, Angelo Poliziano, 
Lorenzo de Medici (evocați 
în prima parte a cărții), 
concepția filozofică despre 
om și lume a Renașterii se 
modifică structural, capătă 
alte dimensiuni și o altă 
perspectivă cu mari spirite 
ca Leonardo și Erasmus. 
Pentru ca, în final, să cu
noască coordonate faustice 
prin opera unor creatori 
geniali ca Montaigne, Cer
vantes, Shakespeare, care, 
spărgînd tipare și canoane, 
au pătruns în ilimitatul cu
noașterii, sondind străfun
durile ființei umane,

Contraziși în idealul lor 
de perfecțiune de realită-

țile dramatice ale epocii, ce 
vor alimenta insă viziu
nea sceptică și relativistă a 
unui Erasmus, marile per
sonalități ale Renașterii, pe 
lingă valoarea lor deosebi
tă, au meritul de a fi deter
minat impulsionarea cu
rentului umanist. însemnă
tatea acestuia s-a dovedit 
uriașă pentru cultura eu
ropeană, ca de altminteri 
și pentru cea universală, el 
contribuind, așa cum cu 
claritate și pertinență ob
servă autoarea „la realiza
rea unității de conștiință a 
intelectualilor europeni, 
care au dovedit comunita
tea apartenenței lor 
sele culturii antice 
latine".

Cu mult anterior 
lui al XVI-lea, ivit „pe 
fondul acela de veche u- 
manitas latină", îndeosebi 
prin figurile sale repre
zentative ca Neagoe Basa- 
rab, Petru Cercel. Nicolaus 
Olahus. Miron Costin. stol
nicul Constantin Cantacu- 
zino, umanismul românesc 
aduce in circuitul european 
un sunet distinct, de ase
menea relevat in cuprinsul 
lucrării.

Cu 
tare 
unui 
cum 
nașterii implică pe lingă o 
vastă investigație în isto
ria artelor, filozofia cultu
rii și fine intuiții, capaci
tate de discernere analitică 
și spirit de sinteză. Cartea 
lui Zoe Dumitrescu-Bușu
lenga demonstrează cu pri
sosință aceste calități. Dar 
umanismul renascentist nu 
este pentru autoare nu
mai obiectul unei erudite 
aprofundări ci și acela al 
unei intense participări și 
consonanțe spirituale. Pato
sul renascentist, tumultuo
sul suflu creator al acestei 
mari epoci de cultură nu 
lasă indiferent ci se infu
zează parcă în tonul vi
brant. întotdeauna vegheat 
de rigoare didactică, al co
mentariului autoarei, f"- 
cindu-1 mai atractiv, fără 
a-i submina însă densita
tea.

Veronica PORUMBACU

„MINERALIA"

la sur- 
greco-

secolu-
„pe

toată precisa delimi- 
tematică, 
asemenea

este umanismul Re-
tratarea 
subiect

Adrian ANGHELESCU

*
*
)
**
*
)

Lirica Veronicăi Porumbacu do- 
bindește prin ultimul său volum — 
„Mineralia" — o dimensiune ce în
chide în sine o doză apreciabilă de 
imprevizibil. Dacă tehnica notației 
i amine predilectă, la fel ca în u- 
nele din cărțile precedente : („Di
minețile simple", „Memoria cuvin
telor"). universul explorat nu mai 
este cel exterior, perceput vizual 
printr-un răsfăț coloristic, ci actul 
meditativ străluminează decorul in
terior. Versurile motto-ului ce des
chide placheta : „Rămîneți în ur
mă / zîmbete. clopote, narduri. / Pe 
această poartă / versul intră des
culț" cristalizează la modul delibe
rativ o artă poetică la temelia că
reia este așezată contemplarea e- 
sențelor.

„Mineralia" este un jurnal liric 
în care notația scurtă, febrilă, cir
cumscrie într-un vers ungarettian 
acuitatea senzațiilor. Poeziile nu 
sînt construcții autonome. multe 
dintre ele se deosebesc prin tușe 
aproape imperceptibile, autoarea 
folosind tehnica cinematografică a 
derulării rapide de secvențe cu de
osebiri minime a căror suprapune
re promptă dă iluzia mișcării, 
tite însă cu răgazurile cuvenite, 
presia de apăsătoare repetare 
nește ineluctabil, ceea ce nu-i
apărat un reproș adus unei cărți 
ordonate pe o obsesie structurală 
Există însă în paginile cărții o con
tradicție fundamentală între tran
scrierea fidelă a senzației (care nu 
presupune atitudinea studiată) și 
raționalismul explicativ, volubilita
tea voită cu care se ide. 'ifică spec
taculosul în „espectacuUr.

Poeta caută marile sfîșieri lăun
trice : presimțirea crepusculului, 
înscrierea pe „versantul umbrei"

Ci- 
im- 
tîș- 
ne-

(„Versant"), revelația solitudinii 
totale a omului expulzat din para
disul inițial ; „Eu singură / ca-n 
ziua cea dinții intiiul om / apăs 1 
cormanele singurătății" („Un cerc 
de cretă"), instabilitatea universului 
(„Febră"), în timp ce structura sa 
psihologică e predispusă la elegie, 
la tonul estompat, de înțeleaptă re
semnare. mult mai discret afirmate 
însă in volum. Alegorismul transpa
rent din „Și după ce" învederează 
un efort concentrat de găsire a 
„propriei voci", a acelui acord în 
care să vibreze amprenta singula
rității.

„Mineralia" este o carte-dezbate- 
re. o carte-comentariu, un „hrisov" 
în fruntea căruia versurile „Testa
mentului" arghezian : „Ea e hri
sovul vostru cel dintîi. / Al robilor 
cu saricile pline / De osemintele 
vărsate-n mine" ar putea da o che
ie de boltă interpretării. Motivul 
permanenței minerale în ipostaza 
sa cea mai înaltă, omul, străbate 
întreg volumul. „Osul", mineralul 
uman, și „Cuvîntul" sint simbolu
rile generoase ale depășirii condi
ției omenești efemere, ca și a in- 
comunicabilității tragice. Unele po
ezii din „Mineralia" sînt însă. în 
bună parte, exorcizări ale extinc
ției, cu imagini terifiante și apoca
liptice. în care nu-i greu de consta
tat o racordare unilaterală Ia mo
tive de largă circulație, pe care nu
mai simțul cuvîntului ce-1 posedă 
autoarea, le ridică deasupra me
diei. O concent, are mai i—-afundă 
a volumului, insolită de eliminarea 
simplelor variante, ar fi înlăturat 
sau ar fi introdus într-un con de 
umbră aceste neîmpliniri.

Ioan ADAM

Este mediul psiholo
gic — pe cît de privi
legiat pe atit de eroziv 
— în care trăiesc și 
muncesc cei 2 000 de 
cavaleri ai liniei și vo
lumului care modelea
ză in prezent spațiul 
constructiv al Româ
niei. Recentul forum 
care i-a adunat pe 
reprezentanții nobilei 
bresle în conferință na
țională a avut — pe 
lîngă nota de strictă 
meserie — darul de a 
sintetiza viziuni, ten
dințe și orientări pri
vind compunerea ar
monioasă a 
național de 
în spiritul 
Congresului 
al P.C.R. : s-au produs 
astfel clarificări, s-au 
adoptat hotărîri. Una 
dintre acestea 
mite fără echivoc : sa
tele sînt la rînd, le 
vom modela după chi
pul și asemănarea a- 
cestui timp, la cotele 
de frumusețe și ri
goare integrate unui 
ansamblu unitar. Dar 
cum ? Este întrebarea 
în care se cheltui e 
profesional și spiritual 
prietenul meu arh’iec- 
tul. Rațiunea de a 
transcrie pe pagină 
albă contextul și argu
mentele, datele speci
fice ale acestei căutări 
trebuie înțeleasă ca o 
solidarizare a mea, a 
ta, a lui față de tema 
în discuție.
Gravitația satului spre 

civilizația urbană (pro
ces demult pornit, 
în anii socialismului, 
sub raport economic, 
moral-politic și de con
știință) se produce, de 
astă dată, și pe plan 
constructiv. Evenimen
tul mi se pare compa
rabil cu alte două-trei, 
fundamentale, care au 
transformat în ultimul 
sfert de veac condiția 
țărănească. Buna mea 
credință îmi cere să 
am un entuziasm fun
ciar Ia gigantica lucra
re, și, totodată, să pă
lesc la temerea că sub 
galopul de urbanizare 
s-ar putea pierde par
fumul, semnele de ar- 
mon.e și durată eu atit 
de pronunțat relief in 
arhitectura noastră rus
tică. Mă refer îndeo
sebi Ia cea izvorîtoare 
din civilizația lemnului. 
Prietenul meu arhitec
tul a replicat comod și 
liniștitor: îmbinăm tra
diția cu formele mo
derne și vor rezulta

sistemului 
edificare, 

hotărîrilor 
al X-lea

pro-

așezări ale echilibru
lui. Eu îl cred, cu con
diția ca bunul gust și 
măsura să nu guverne
ze doar insular, ci pe 
întreaga suprafață a lu
crării, care se vrea re
prezentativă pentru 
procesul renăscător pe 
care îl produce socia
lismul.

Evident, asta nu ține 
numai de stil, de ta
lent, vizează etica me
seriei, neliniștea răb
dătoare de a cunoaște 
și integra detaliul în 
întreg ; conștiința de 
creator decide, in ulti
ma instanță, calitatea 
noilor așezări de a fi 
oglinzi ale gustului și 
structurii psihice ale 
celor care le vor locui, 
țărani ajunși (material 
și spiritual) Ia o infi
mă distanță față de 
orășeni. Deci, febrila 
căutare, mistuitorul foc 
al creatorului autentic, 
este dimensiunea mo
rală pe care o recla
mă, cred, in primul 
rind, sarcina dată de 
partid de a găsi satu
lui de azi și de mîine 
o față și o matrice 
structural înnoite, in 
acord cu noua sub
stanță, socialistă, a a- 
cestuia.

Dacă ar 
despre o 
verbelor,
loric, și despre învesti
tura lor de noblețe, 
tranzitivul a căuta, 
căutare ar trebui notat 
printre primele, dacă 
nu cap de listă ; el se 
conjugă frumos pe în
treaga claviatură a pro
fesiilor, este 
nată a eticii 
Prin simpla 
avem un
cimp de interpretare 
ssociativă: acțiune, ini
țiativă, 
-jertfă,
ș.a.m.d. Prin reducție 
la esențe, căutarea este 
nucleul de foc al luptei 
cu inerția, este drumul 
spre ideal.

Dar să nu stăruim în 
definiții și interpretări 
savante, să preferăm 
solul practicii, mediul 
omenesc al ideii de 
căutare. Ce caută prie
tenul meu arhitectul ’! 
O nouă față a satului 
românesc. Unde o cau
tă ? în tradiția noastră 
milenară de frumos. 
C”m o caută ? Asociind 
acestei tradiții cele mai 
elevate idei contempo
rane și multă simțire 
modernă. Aceste for
mulări aride îmi apar
țin, sînt raționamente

fi să vorbim 
ierarhie a 

în sens va-

o coordo- 
militante. 

lui rostire 
nelimitat

îndrăzneală, 
pasiune, scop

la care am ajuns con
vorbind cu prietenul 
meu arhitectul; el, năs- 
cocitorul de volume, 
le-ar formula, desigur, 
cu totul altfel, și-ar 
rosti cu simț și culoare 
căutarea, poate așa.

Românii au crezut 
întotdeauna în omenia 
caselor, motiv pentru 
care zidirile lor au pe
cete de neconfundat, 
duh și har. în materia 
constructivă s-a turnat 
puțin dor, vis, alean, 
aspirație spre celest și 
puritate, o magie d 
forme pe care natura 
(și natura din noi) o 
sugerează perpetuu, 
îmi vin în minte, în 
această ordine, cula ol
tenească (o verticală 
plină de măreție), prid
vorul circular din Tran
silvania (supranumit 
„hora casei" deoarece 
soarele tremură acolo 
in ritm de ciuleandra), 
stîlpul de foișor cio
plit 
(din 
scos 
lui, 
versalitate), 
geată a bisericuțelor 
nordice, cu șindrilă în 
două ape (ca solzul de 
pește), casa cu tălpici, 
încheiată în ghiare de 
urs și poarta maramu
reșeană (reproducînd 
miniatural vechile curți 
voievodale) și atîtea al
tele, toate subiecte de 
studiu, meditație și 
căutare ale prietenului 
meu arhitectul. L-am 
întrebat :

— Care-i sensul cău
tării tale ?

— Să arborez ps 
frontispiciul zidirilor 
de azi, pe linia cea mai 
înaltă a acoperișului, 
„pomul vieții" ; în el 
stă sufletul caselor, 
omenescul care trebuia 
să le inunde pe aces
tea negreșit. Altmin
teri căutarea meșteru
lui arhitect devine ste
rilă, lipsită de sub
stanța vie care iscă 
forma, farmecul și 
funcționalitatea acestui 
vas păstrător de viață.

Cum la numita operă 
concură o întreagă con
stelație de meserii, 
m-am gîndit că ar 
avea utilitate și Cu- 
vîntui, bun aliat al 
căutătorului, devenind 
forță materială, ca în
suși mortarul în cor
pul edificiilor. Altmin
teri n-am mai rosti ba
lada cu nouă meșteri 
mari, mitul febrilei 
noastre căutări.

în „scara mi ții'* 
care Brâncuși a 

imaginea infinitu- 
un totem de uni- 

turla-să-



SCINTkIA — duminică 6 iunie 1971 PAGINA 5
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Incepînd din 15 iunie la București
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ANIVERSAREA CREĂRII GUVERNULUI REVOLUȚIONAR

Simbătă dimineața, tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, condusă de Wieslaw Bek, șeful 
Biroului de presă al C.C. al P.M.U.P.. 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită în schimb de experiență 
în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, a parti
cipat Andrei Vela, șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București.

★
în timpul șederii în România, de

legația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R., Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., la comitetele jude
țene de partid Constanța și Brașov, 
fiind primită de tovarășii Constan
tin Drăgan, prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., și 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al P.C.R.. 
a făcut vizite la redacția ziarului 
„Scînteia", Comitetul de Radio și 
Televiziune, Agerpres, Uniunea zia
riștilor, la obiective economice, so-

cial-culturale din Capitală și din 
județele Constanța și Brașov.

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației de activiști ai P.M.U.P., 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Jaromir Ocheduszko, a oferit 
tin cocteil, la care au luat parte ac
tiviști de partid, cadre 
cerea unor

PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

publicații
centrale de 
ziunii.

presă Și a
★

Sîmbătă seara a
pitala delegația de

din condu
și instituții 
radiotelevi-

părăsit Ca- 
activiști ai 

Wieslaw Bek, 
al

P.M.U.P., condusă de 
șeful Biroului de presă al C.C.
P.M.U.P., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în schimb 
de experiență în România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Andrei 
Vela, șef de secție,, și Ion Cumpă- 
nașu, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. âl P.C.R., Petre Constantin, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. de activiști de 
partid, ziariști.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București, și membri ai am
basadei.

Sosirea unei delegații
parlamentare din Columbia

Simbătă după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație parlamentară eo- 
lumbiană, condusă de Ciro Rios Nieto, 
președintele Comisiei de relații exter
ne a Senatului Republicii Columbia, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Humberto 
Silva Valdivieso, deputat, președin
tele Comisiei de relații externe și 
apărare națională a Camerei Repre
zentanților, Jorge Caro Copete,' depu
tat în Camera Reprezentanților, Her
man Isaias Ibarra, senator, Abelardo 
Durate Sotelo, deputat în Camera 
Reprezentanților.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Mi
hai Dalea, președintele Comisiei pen-

tru politică externă a Marii Adunări 
Naționale, Constantin Dinculescu, 
președintele Comisiei pentru învăță- 
mint, știință și cultură, Ilie Radu
lescu, vicepreședinte al Comisiei pen
tru politică externă a M.A.N., Ale
xandru Ionescu, Anton Breitenhofer, 
prof. Stanciu Stoian, Tudor Ionescu, 
deputați ai Marii Adunări Naționale.

★
în aceeași zi, delegația parlamen

tarilor columbieni a avut o întreve
dere, la Palatul Marii Adunări Na
ționale, cu Mihai Dalea, președin
tele Comisiei permanente pentru po
litică externă, și membri ai comisiei.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

începînd din 15 iunie. Bucureștiu! 
va găzdui, timp de peste trei săptă- 
raini, Expoziția realizărilor construc
ției socialiste din Republica Popu
lară Chineză. Organizată în pavilio
nul de pe malul lacului Herăstrău, 
pe o suprafață interioară și exte
rioară de peste 3 500 mp, expoziția 
este menită să facă cunoscute publi
cului românesc realizările deosebite 
obținute de poporul chinez in con
struirea socialismului.

„Expoziția realizărilor construc
ției socialiste din R. P. Chineză este 
cea mai mare și mai reprezentativă 
manifestare de acest gen pe care noi 
o organizăm anul acesta peste ho
tare — a subliniat directorul ad
junct al expoziției, Chang Feng, in
tr-o convorbire cu redactorul Agen
ției române de presă „Agerpres" — 
T. Nițescu. Concepția de amenajare 
— prezentarea sectorizată a realiză
rilor obținute în toate ramurile de ac
tivitate — facilitează vizitatorilor o 
mai bună cunoaștere a eforturilor 
oamenilor muncii, care, sub directa 
îndrumare și conducere a Partidu
lui Comunist Chinez, în frunte cu 
președintele Mao Tzedun, au dobîn- 
dit succese remarcabile în măreața 
operă de edificare a societății socia
liste in patria noastră. Nivelul atins 
de economia chineză este reflectat, 
de altfel, și de multitudinea produ
selor prezentate — mai bine de 3 000 
tipuri de exponate.

Unul dintre sectoarele de activi
tate productivă este cei al agricul
turii. Machete și fotografii înfățișind 
transformările petrecute în viața 
satelor, ca și gama bogată de expo
nate (produse cerealiere, 
și mașini agricole, 
etc) alcătuiesc tabloul actual al a- 
griculturii socialiste a R. P. Chineze.

Un alt sector, de asemenea bogat 
reprezentat, este cel al bunurilor 
destinate consumului populației. Se 
remarcă produsele agro-alimentare, 
articolele metalice și electrotehnice

tractoare 
îngrășăminte

de uz casnic, confecțiile, tricotajele, 
țesăturile, încălțămintea, covoarele, 
obiectele de artă, broderiile, instru
mentele muzicale, ca și mașinile și 
utilajele textile.

Spații ample sînt rezervate reali
zărilor industriei grele. Alături de 
machete înfățișind marele pod de la 
Nankin, peste fluviul lantzî, bazinul 
petrolier de la Dacin sau machete de 
cargouri de mărfuri generale, tancuri 
petroliere, spărgătoare de gheață 
etc, vor reține atenția și o serie de 
exponate de înaltă tehnicitate. în
deosebi cele electronice. între aces
tea, cităm calculatorul electronic 
numeric tranzistorizat tip DJS-7, 
utilizat pentru operații complicate de 
matematică și pentru controlul de 
tip real al producției industriale, în
zestrat cu un sistem de limbaj auto
mat. El poate efectua 3 000 de ope
rații pe secundă, iar capacitatea lui 
de memorizare este de 30 000 de cu
vinte. Un alt produs interesant este 
microscopul electronic tip DXA, 
folosit la lucrările de cercetări în 
fizică, chimie, metalurgie, medicină, 
agricultură etc și a cărui putere de 
mărire variază între 300 de ori pină 
la 200 000 ori.

Vizitatorii vor mai face cunoștință 
și cu alte realizări ale construcției 
de mașini a R. P. Chineze : calcula
toare electronice de birou, o centrală 
telefonică electronică, utilizată pen
tru comunicarea în nave, instituții și 
întreprinderi, o instalație de televi
ziune industrială, aparate de proiec
ții, mașini-unelte, aparate electrice, 
mijloace de transport auto, diverse 
motoare Diesel și multe alte expo
nate, aflate toate in funcțiune.

Pentru ca publicul românesc să cu
noască și alte aspecte ale vieții coti
diene chineze, a spus în încheiere 
Chang Feng, pe perioada funcționă
rii expoziției vor fi organizate pro
iecții de filme documentare și artis
tice, alb-negru și în culori".

Ani de remarcabile victorii

(Agerpres) Cronica zilei

Simpozion consacrat metodelor 
de educație comunistă a tineretului

BRĂILA (Corespondentul „Scînteii", 
N. Gr. Mărășanu). Sîmbătă, în sala 
Teatrului municipal „Maria Filotti" 
din Brăila, s-au deschis lucrările 
simpozionului interjudețean, organi
zat de Consiliul județean Brăila al 
organizației pionierilor, primul de 
acest fel. Tema : „Educarea comu
nistă a pionierilor și școlarilor prin 
valorificarea condițiilor locale".

La lucrări au participat tovarășii : 
Mihai Nicolae, prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al P.C.R., 
conf. univ. Virgil Radulian. preșe- 

v

dintele Consiliului Național al Pio
nierilor, adjunct al ministrului învă- 
țămintului, cadre din învățămîntul 
superior și mediu, care au susținut 
referate și cotpunicări științifice me
nite să contribuie la îmbunătățirea 
formelor și metodelor de educație 
comunistă a tineretului.

Participanții la simpozion au Vi
zitat expoziția deschisă cu acest pri
lej, care cuprinde lucrări ale pionie
rilor brăileni premiate la concursuri 
interne și internaționale.

Sîmbătă după-amiază, N. V. Fad
deev, secretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, care a făcut o vi
zită în țara noastră, a părăsit Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

★

Delegația de specialiști în construc
ții din Republica Democrată Viet
nam, condusă de Bui Qang Tao. mi
nistrul construcțiilor, care se află în 
țara noastră la invitația Comitetului 
de Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, a vizitat, sîmbătă, In
stitutul „Proiect-București" și Insti
tutul de construcții din Capitală.

în cadrul întrevederilor cu membri

ai conducerii celor două institute, 
oaspeții s-au interesat de o serie de 
probleme legate de proiectarea clă
dirilor social-culturale. Ei au luat, 
totodată, cunoștință de unele dintre 
cele mai valoroase proiecte de con
strucții realizate în ultimii ani în 
țara noastră și au făcut un schimb de 
păreri asupra pregătirii și formării 
cadrelor pentru construcții.

A fost prezent Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT

*
în portul Constanța a acostat sim- 

bătâ după-amiază cargoul „Bucu
rești". avind la bord mijloacele de 
transport, bogatul material biologic și- 
etnografic, precum și filmele docu
mentare realizate in timpul primei 
expediții transafricane românești. 
Mașinile și materialele au fost îhiț 
barcate la sfirșitul lunii martie, pe 
țârmiil Oceanului Indian, la Mom
basa — punctul terminus al expe
diției, care a străbătut 12 țări din 
zona tropicală și ecuatorială a „con
tinentului negru".

„Roland Garros" '71 FOTBAL
Rapid-Steugul roșu 1-3!

in finala de simplu
Pe terenurile de la Roland Garros 

din Paris s-au disputat ieri semi
finalele probei de simplu bărbați din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței. Deși se resim
țea serios în urma unei stări gripale, 
jucătorul român Ilie Năstase a luptat 
cu multă voință, reușind să-1 învingă 
în patru seturi : 6—0, 2—6, 6—4, 6—3 
pe cunoscutul tenisman american 
Frank Froehling.

Năstase a luptat remarcabil, reali- 
zînd citeva lovituri superbe în ul
timele două seturi — subliniază co
mentatorii agențiilor internaționale 
de presă.

în finala programată astăzi, Ilie 
Năstase îl va întilni pe cehoslovacul 
Jan Kodes, care l-a întrecut in trei 
seturi : 6—4, 6—2, 7—3 pe iugoslavul 
Zeliko Franulovici.

lată-ne, din nou, în neplăcuta si
tuație in care, în loc să scriem cu
vinte de laudă pentru jucătorii cu re
ușite într-un meci de fotbal (Rapid — 
Steagul roșu), sîntem obligați să ne 
ocupăm de arbitraj, de consecințele 
sale imediate asupra spectacolului 
sportiv, și cele de mai tîrziu asupra 
efectivului uneia dintre formații.

Și de data aceasta, exact ca și cu 
o săptămînă în urmă, prima parte a 
intilnirii a fost frumoasă, chiar dacă 
echipa gazdă (acum Rapid) a 
jucat slab, arătînd că înfrîngerea su
ferită, duminică trecută, ia Cluj n-a 
fost un accident. Oaspeții s-au miș
cat cu ușurință pe întreaga supra
față a terenului, combinînd eficient 
și spectaculos. Cu doi „dispeceri" în 
mare formă — Dumitriu II și Pes
carii — și cu trei vîrfuri pătrunză
toare — Gyorfi. Florescu și Drăgoi 
— brașovenii și-au jucat șansa in 
nouă minute (din min. 30 pînă în 
min. 39), etnd au înscris trei goluri, 
unul mai incontestabil decît celă
lalt : Dumitriu II (min. 30), Gyorfi

Astăzi, in divizia A, la fotbal

ETAPA A XXVI-A

★

Institutului Român 
Culturale cu Străi- 
seara a sosit in Ca-

Etapa a XXVI-a a diviziei A la fot
bal programează astăzi șapte partide. 
Pe Stadionul Republicii din Capitală, 
cu începere de la ora 15,00. se va dis
puta meciul dintre echipele Steaua 
București și F.C. Argeș Pitești.

în tară vor avea loc următoarele 
jocuri : Jiul Petroșani — Dinamo 
Bucureștii ; C.F.R. Timișoara — Pro
gresul București ; U.T. Arad — 
Sport Club Bacău ; Universitatea

Cluj — Universitatea Craiova ; Fa
rul ’ Constanța — Politehnica Iași 
(deoarece Biroul F.R. Fotbal a in
firmat hotârirea comisiei de compe
tiții și disciplină — mustrare pen
tru Moldoveanu și Pal, sancșlonîndu-i 
cu 3 și, respectiv, 4 etape suspen
dare — formația ieșeană va apela la 
rezervele Dănilă și Marica); Petrolul 
Ploiești — C.F.R. Cluj.

Ședința Comitetului Executiv
al F.I.S.U.

Sîmbătă s-au deschis în Capitală 
lucrările ședinței Comitetului Execu
tiv al Federației Internaționale a 
Sportului Universitar (F.I.S.U.),_ la 
care participă delegați din 15 țări : 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. F. a Germaniei, 
Italia, Iugoslavia, Portugalia, Polo
nia, Spania, Suedia, S.U.A., U.R.S.S. 
și România.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Traian Ștefănescu, pre
ședintele U.A.S.R., care a urat succes 
lucrărilor. Apoi, președintele Comi
tetului Executiv, dr. P. Nebiolo (Ita
lia), a prezentat raportul de activi
tate, după care au avut loc discuții.

In cadrul principalelor probleme 
care au fost abordate s-a luat in dis
cuție viitoarea adunare generală a 
F.I.S.U., programată anul acesta, în 
septembrie, la Madrid, a Universia
dei de iarnă de Ia Lake Placid 
(S.U.A.) — martie 1972 șl a campio
natului european studențesc de 
fotbal, care, după cum se știe, va 
avea loc anul viitor, în cursul lunii 
iulie în țara noastră.

Lucrările ședinței Comitetului Exe
cutiv al Federației Internaționale a 
Sportului Universitar (F.I.S.U.) con
tinuă.

(min. 34) și Ivăncescu (min. 30, din 
lovitură de la 11 m, dictată la un 
fault comis in... min. 37). Nu-i mai 
puțin adevărat că aceste K.D.-uri aie 
formației bucureștene se datorau în 
mare măsură și gestului sentimental 
al antrenorilor ei, care-1 trimisese
ră Și-l mențineau pe teren pe 
Creavu, devenit in acest meci 
„victima" sigură a oricărui 
atacant brașovean și mai ales a lui 
Gyorfi, transferat tactic de Valentin 
Stănescu de pe partea stingă pe 
dreapta, tocmai pentru a-1 avea in 
față pe Greavu.

Giuleștenii au avut un fel de reac
ție după primirea celui de-al treilea 
gol, înscriind și ei unul prin talentul 
personal al lui Petreanu (min. 43) și 
avîn-d altul ca și marcat, în min. 45, 
datorat „efortului" arbitrului Nicolae 
Rainea, care acordase o lovitură de 
la 11 m la o „mișcare" artistică a lui 
Năsturescu. Codreanu, însă, a ratat. 
Acest penalti acordat Rapidului era 
un moment de virf în arbitrajul lui 
Rainea. Dar, ca și cum ar fi vrut 
să-1 copieze întrutotul pe Ștefan 
Birăescu, conducătorul partidei își 
rezervase partea de „spectacol" pen
tru repriza a doua, cînd. între minu
tele 64 și 70, pe teren s-au petrecut 
din nou scene penibile, soldate cu 
eliminarea lui Dumitru, cu gestul ne
săbuit al lui C. Dan de a părăsi tere
nul etc., etc. Intervențiile de pe banca 
antrenorilor Rapidului și cu deose
bire atitudinea oaspeților — de ex
tremă sportivitate, în aceste momen
te — au dus la calmarea spiritelor și 
la continuarea — dacă se maj poate 
spune așa — a meciului. De altfel, 
după eliminarea lui Dumitru și cele 
petrecute în perioada arătată, brașo
venii au făcut impresia că renunța
seră, în fond, la desfășurarea parti
dei, făcînd mereu drumul înapoi 
spre propria poartă sau neinsistînd 
în fazele de gol.

Arbitrajul lui N. Rainea n-a in
fluențat rezultatul meciului, dar a 
dat peste cap o întrecere care se a- 
nunțase — așa cum am arătat — 
reușită.

încheind, subliniem încă o dată 
inexplicabila atitudine a forului de 
specialitate din F.R. Fotbal, care pro
gramează și reprogramează arbitri 
deseori criticați pentru erori cu con
secințe importante asupra desfășură
rii campionatului. Și, scriind aceasta, 
nu ne referim numai la determinarea 
unor rezultate, prin aceste greșeli, ci 
și la pagubele efectiv înregistrate 
de către echipe. N-am fost și nu vom 
fi îngăduitori cu jucătorii care nu 
știu să-și păstreze cumpătul, să e- 
volueze în cadrul strict al normelor 
etice și regulamentare, dar trebuie 
să fim la fel de intoleranți și față de 
toate cauzele care favorizează apari
ția pe terenurile noastre de fotbal a 
unor asemenea atitudini. Și arbitra
jele de maniera celor discutate acum 
șl săptămina trecută se numără si
gur printre ele.

La invitația 
pentru Relațiile 
nătatea. sîmbătă 
pitală Albert De Smaele. președin
tele Consiliului Central Economic din 
Belgia, cu soția.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Octav 
Livezeanu. vicepreședinte al Institu
tului Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, și alți membri 
ai conducerii I.R.R.C.S.

A fost prezent J. Adriaenssen, 
ambasadori^ Belgiei la București.

★

In spectacolul extraordinar cu 
opera lui V. Puocini, „Madame But
terfly". prezentat simbătă seara de 
colectivul Teatrului liric din Con
stanța, rolul titular CiO Cio San a 
fost interpretat de soprana japoneză 
Miyo Majima, avind la pupitru pe 
Constantin Damineseu.

*
Departamentul Căilor Ferate din 

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor aduce la 
că, în ’ ’
lucrări de lungă 
electrificarea liniei 
Petroșani, trenurile de 
și 2084 circulă numai 
Craiova — Tg. Jiu în 
Va — Petroșani și retur.

(Agerpres)

cunoștință 
vederea executării unor 

' T durată privind 
Tg. Jiu — 
persoane 2083 
pe distanța 

loc de Craio-

în urmă cu doi ani a fost creai 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. Opi
nia publică din. cele 5 continente a 
salutat încă din primele zile acest 
eveniment, apreciindu-1 ca o impor
tantă cotitură și o nouă etapă în 
lupta de rezistență, plină de eroism, 
a populației din Vietnamul de Sud 
împotriva intervenționiștilor ameri
cani și a marionetelor lor.

Forțele patriotice sud-vietnameze 
și-au mobilizat toate energiile în 
lupta pentru libertate și independen
ță, pentru a recuceri, bucată cu bu
cată, pămîntul scump al patriei.

După cum se știe, ofensiva gene
ralizată a forțelor patriotice și insu
recțiile simultane din primăvara anu
lui 1968 au determinat dezmembrarea 
regimului marionetă de la Saigon. Ar
mata de eliberare și populația 
sud-vietnameză au eliberat zone în
tinse ale țării, unde au fost instau
rate comitete populare revoluțio
nare. în urma acestor impresionante 
Victorii, la 6 iunie 1969, Comitetul 
Central al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud și 
Comitetul Central al Alianței forțe
lor naționale, democratice și de pace 
din Vietnam au convocat un con
gres al reprezentanților poporului din 
Vietnamul de Sud. La acest congres 
a fost hotărită crearea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud.

hi perioada de grele încercări care 
a trecut de-atunci a fost demonstrată 
în mod convingător vitalitatea pu
terii revoluționare. Au fost doi ani 
de intensificare a luptei de rezisten
ță, doi ani de victorii fără precedent.

Administrația Nixon depune mari 
eforturi pentru a realiza politica sa 
de „vietnamizare" a războiului și a 
doctrinei sale, potrivit căreia „asia
ticii să lupte contra asiaticilor". în 
realitate, această politică constă în a 
prelungi și a extinde războiul bar
bar de agresiune în întreaga pe
ninsulă Indochina. Imperialiștii ame
ricani, cu cei o jumătate de milion 
de soldați ai corpului expediționar 
și cu peste o jumătate de milion de 
soldați ai regimului marionetă de la 
Saigon, au încălcat drepturile națio
nale sacră ale poporului vietnamez, 
au nesocotit dreptul poporului de 
a-și decide singur soarta.

Perioada care a trecut de la crea
rea Guvernului Revoluționar Provizo
riu a fost marcată de grave infrin
geri succesive ale politicii de „viet
namizare". Numărul soldaților ame
ricani uciși sau răniți în acest inter
val se ridică la 345 000 ; 12 300 de 
avioane de diferite tipuri au fost 
doborîte și avariate la sol, 33100 
de vehicule militare, dintre care 
17 400 tancuri și blindate, au fost 
distruse. Administrația americană a 
depus eforturi pentru a construi o ar
mată marionetă care să preia greul 
războiului. Dar așa cum demon
strează cifrele menționate, întreaga 
evoluție a evenimentelor, această 
armată nu este altceva decît un 
copac putred. Sprijinul aviației ame
ricane, deși crește pe zi ce trece, nu 
Doate trezi la viață o armată al că
rei. moral se prăbușește. Americanii 
au experimentat pe frontul din Viet
namul de Sud tot felul de tactici : 
cu mijloace motorizate, cu elicopte
re, cu tancuri și care blindate etc. 
Se pare însă că formula strategică 
pe care capele fierbinți de la Casa 
Albă și Pentagon au considerat-o ca 
fiind cea mai bună pentru a fi apli
cată in Vietnam o constituie : infan
teria marionetă -i- sprijinul aviatic

11 
„ ______________ grea
fringere pentru agresori. Exemplul 
cel mai elocvent îl reprezintă opera
țiunea „Lam Son-719“, punctul cul
minant al „vietnamizării" războiului. 
Mari grupări militare au fost desfă
șurate pe fronturile din jurul șoselei 
nr. 9, în nordul provinciei Quang Tri 
și în sudul Laosului. Cimitirul tancu
rilor și al elicopterelor, mormintele 
militarilor saigonezi nu sint oare 
dovada eșecului acestei strategii ?

Armata și populația sud-vietname- 
za sint mindre de faptul că, împreu
nă cu popoarele frățești din Cam- 
bodgia și Laos, au făcut să eșueze 
primul pas al strategiei „vietnami
zării" războiului.

în cei doi ani care au trecut de 
la crearea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. Forțele Armate Populare 
de Eliberare și-au coordonat strins 
activitatea de luptă și de construc
ție. O atenție deosebită a fost acor
dată organizării armate, perfecționă
rii măiestriei de luptă și instruirii 
politice șl ideologice a ostașilor. A- 
ceastă activitate se desfășoară para
lel cu instruirea cadrelor politice din 
întreaga (ară, inclusiv din zonele 
temporar controlate de inamic. Apă- 
rind cu dirzenie regiunile eliberate, 
Forțele Armate Populare participă 
efectiv la munca de construcție, con- 
solidînd cuceririle revoluționare. Po
litica justă dusă de Frontul Națio-

(Agerpres) Valentin PAUNESCU

Nu este greu să distingi, 
în multitudinea de aspecte 
ale dezvoltării economiei 
bulgare, tendința spre un 
amplu proces de mo
dernizare a producției. De 
mai multă vreme, în. R.P. 
Bulgaria se caută si se ex
perimentează noi forme de 
organizare și conducere a 
producției, care să cores- 
oundă atît cerințelor ac
tuale, cît și condițiilor spe
cifice ale țării. Recent, Con
gresul al X-lea al P.C.B. 
a confirmat valabilitatea 
unor soluții adoptate atit 
în industrie, cît și în 
agricultură, prin crearea 
de uniuni economice de 
stat și. respectiv, de com
plexe agro-industriale. Ca 
urmare a orientării spre 
astfel de forme de organi
zare a producției, de pe 
acum există în economia 
bulgară 66 de uniuni eco
nomice de stat (în locul a 
120 de uniuni pe ramură 
și al cîtorva mii de între
prinderi) și 140 de com
plexe agro-industriale care 
stăpinesc mai mult de 80 
la sută din suprafața ara
bilă a țării.

începind cu acest an și 
activitatea de cercetare ști
ințifică a fost supusă unui 
proces similar prin inter
mediul noilor „centre de 
cercetare și experimenta
re", al căror principal scop 
este să devină in cel mai 
scurt timp adevărate „sta
te majore științifice" ale 
producției, să răspundă 
direct de nivelul tehnic și

american. Noua formulă 
la același rezultat : o

tehnologic al acesteia, să 
rezolve problemele noi ce 
se ivesc, folosind pe scară 
largă experiența înaintată 
bulgară și de peste hotare, 
să reducă termenele de cer
cetare științifică și de in-

dus 
în-
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nai de Eliberare din Vietnamul de 
Sud și de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu este cheia prestigiului și 
autorității puterii populare revoluțio
nare.

Pentru a realiza „vietnamizarea" 
războiului, administrația Nixon a fă
cut totul in vederea înfăptuirii pla
nului de „pacificare" a satelor. în 
acest scop, agresorii americani și 
valeții lor au trecut la concentrarea 
populației în lagăre, la distrugerea 
unor vaste zone prin bombardamen
te „in covor" efectuate cu avioane 
B-52, sau la războiul chimic. Para
lel cu planul de „pacificare", duș
manul a desfășurat ample operațiuni 
armate, a organizat grupuri de huli
gani pentru a răpi și asasina cadrele 
puterii populare.

Și aceste planuri au întimpinat 
o puternică ripostă din partea forțe
lor patriotice. Potrivit unor cifre in
complete, în acești doi ani au fost 
lichidate peste 8 500 de așa-zise „sate 
strategice". Au fost eliberate încă 
3 600 de sate avind peste 3 milioane 
de locuitori. In același timp, populația 
de la periferia orașelor s-a răsculat 
pentru a nimici și a descompune 
peste 400 de zone de „pacificare".

Victoriile menționftte sînt victorii 
ale unei politici înțelepte, de Împleti
re a luptei armate cu munca poli
tică în rindul armatei inamice. 
Ele au provocat derută în rindul 
.marionetelor, care erau deja slăbite 
și care nu își vor mai putea reveni 
niciodată. Chiar și pentru americani 
devine limpede că marionetele nu-și 
vor îndeplini rolul ce li se rezervă 
de instrument în realizarea planului 
de „vietnamizare" a războiului.

în zonele eliberate orinduirea popu
lară revoluționară se consolidează pe 
zi ce trece. înființarea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu a stimulat 
puternic toate păturile populare de 
la orașe. Ele s-au ridicat cu curaj 
în lupta pentru restabilirea păcii, 
pentru formarea unui guvern demo
cratic. Această mișcare cuprinde un 
larg front de acțiune al tuturor pă
turilor sociale : muncitori, funcțio
nari, studenți, elevi, intelectuali, zia
riști, industriași, reprezentanți ai cul
telor religioase și diferite personali
tăți ale opoziției, chiar și deputați ai 
parlamentului saigonez. Dezvoltarea 
mișcării populare la orașe demon
strează eșecul încercărilor de conso
lidare a pozițiilor la orașe, 
inamicul le consideră < 
frontului său.
din Vietnamul de Sud, care fu
seseră considerate ca poziții „sigure" 
ale inamicului, au devenit acum o 
primejdie permanență pentru acesta.

Consolidarea zonelor eliberate are 
o însemnătate deosebită, în aceasta 
găsindu-și expresie forța și capaci
tatea puterii revoluționare. Pentru 
țwporul unei țări agricole este de o 
importanță cardinală ca acesta Să 
aibă dreptul de a fi stăpîn al pro
priului său pămint. Guvernul Revo
luționar Provizoriu a arătat clar că 
va continua să aplice politica agrară 
potrivit cu situația concretă din Viet
namul de Sud. De aceea, una din 
primele măsuri adoptate de F.N.E. 
și dezvoltate astăzi de Guvernul Re
voluționar a fost împărțirea pămîn- 
tului celor ce-1 muncesc. în prezent, 
țăranii sud-vietnamezi au primit 
peste 2,1 milioane de hectare, din to
talul de 3,5 milioane ha de pămint 
arabil din întreg Vietnamul de Sud. 
Astăzi, țăranii înfruntă dușmanul cu 
mai multă vigoare, cu un pilduitor 
eroism, știind că au de apărat pă- 
mintul ai cărui proprietari au de
venit. în decursul celor doi ani, Gu- 

. vernul Revoluționar a depus de a- 
semenea eforturi pentru dezvoltarea 
activității în domeniul sanitar, edu
cativ și cultural.

Prin intreaga sa activitate pusă in 
slujba intereselor poporului din Viet
namul de Sud, organizînd

pe care 
ca spatele 

Localitățile urbane 
Sud, care

și con-

ducînd lupta de eliberare, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu și-a cucerit 
un larg prestigiu internațional. El a 
fost recunoscut de 27 de țări și a 
stabilit relații cu partide politice și 
organizații de masă din alte aproa
pe 50 de țări.

Opinia publică mondială a salutat 
și a aprobat poziția justă, atitudinea 
rezonabilă și bunăvoința Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu în cău
tarea unei soluții țrolitice a proble
mei vietnameze, manifestată in ca—: 
drul Conferinței de la Paris. Sînt 
bine cunoscute in acest sens soluția 
globală în 10 puncte și inițiativa do 
pace în 8 puncte prezentate de F.N.E. 
și de Guvernul Revoluționar.

Cu toate că imperialiștii americani 
au suferit infringeri grele în toate 
domeniile și sint din ce in ce mai, 
izolați, administrația S.U.A. nu a re
nunțat la intenția sa de a cotropi 
Vietnamul de Sud, de a-1 transforma 
într-o colonie a S.U.A. Lăudindu-se 
mereu cu victoriile imaginare ale 
politicii de „vietnamizare" a războiu
lui, cu scopul de a dezorienta opinia 
publică americană și mondială , dl. 
Nixon se încăpățînează în a nu fixa 
o dată precisă pentru retragerea to
tală a trupelor americane din Viet
namul de Sud. Simulind sentimente 
umanitare și preocuparea pentru 
soarta militarilor americani captu
rați în Vietnam, Washingtonul con
tinuă să-i mențină pe trădătorii de 
patrie Thieu-Ky-Khiem ca instru
mente ale politicii de agresiune ame
ricană.

Populația sud-vietnameză este pro
fund atașată păcii, dar aceasta tre
buie să fie o pace în libertate și 
independență. Statele Unite au tri
mis trupe agresoare in Vietnamul da 
Sud și ele trebuie să înceteze agre
siunea, să-și retragă imediat și total 
trupele lor și ale țărilor aliate, fără 
să pună nici un fel de condiții. 
Dacă administrația Nixon persistă 
în războiul de agresiune, popu
lația sud-vietnameză, sub conducerea 
F.N.E. și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, este hotărită să intensi
fice lupta de rezistență pentru sal
varea națională, pină la victoria to
tală.

în lupta noastră dreaptă noi ne-am 
bucurat întotdeauna de simpatia și 
de sprijinul tot mai puternic al ță
rilor frățești și al popoarelor progre
siste din lume, inclusiv din partea 
poporului american.

Recent, în cuvîntarea rostită cu 
prilejul semicentenarului Partidului 
Comunist Român, Excelența Sa Dl. 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al României, a spus :

„Sprijinim activ lupta poporului 
vietnamez și a celorlalte popoare diu 
Indochina împotriva agresiunii Sta
telor Unite ale Americii — luptă 
ce demonstrează eă in zilele noas
tre popoarele care se ridică cu 
toată hotărirea în apărarea vieții lor 
libere sint de neînvins. Considerăm 
că drumul sigur pentru a se pune 
capăt războiului din Indochina este 
retragerea de către Statele Unite ale 
Americii a trupelor din această par
te a lumii, dindu-se astfel curg 
cererilor opiniei publice mondiale 
iubitoare 
poporului 
și respectindu-se dreptul popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian de 
a-și botări singure soarta".

Folosim acest prilej pentru a mul
țumi Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului frate român 
pentru sprijinul prețios și ajutorul 
multilateral acordate luptei drepte 
a poporului vietnamez. Urăm po
porului frate român să obțină succe
se și mai mari, și mai strălucite iu 
îndeplinirea planului cincinal 1971— 
1975.

înflăcărați de victoriile obținute, 
noi sîntem hotărîți să-i învingem pa 
agresorii americani, adueîndu-n» 
astfel 
mune 
pace, 
crațle

Lupta poporului vietnamez 
triva agresiunii americane, 
eliberare națională, va triumfa.

Trăiască prietenia și solidaritatea 
de luptă dintre popoarele vietnamez 
și român !

de pace, inclusiv a 
american, asigurindu-se

americani, 
contribuția la cauza luptei co- 
a popoarelor lumii 

independență națională, 
și progres social.

pentru 
demo-
impo- 

pentru

T E L E G
aniver-Cu prilejul celei de-a 2-a 

sări a creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, a adresat 
o telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Republicii Viet
namului de Sud, doamna Nguyen Thi 
Binh.

Cu același prilej. Uniunea . Gene
rală a Sindicatelor din România, U- 
niunea Tineretului Comunist și U- 
niunea Asociațiilor Studenților din 
România. Consiliul Național al Fe-

tru promovarea tehnicii noi 
(în acest an circa 11 mi
liarde leva) toate cheltuie
lile necesare cercetării. In
stitutului de bază, sau „in- 
stitutului-mamă“, cum 1 se 
mai spune aici, îi este inte-

RAME
meilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii și Uniunea Ziariștilor 
au trimis telegrame de felicitare or
ganizațiilor similare din Republica 
Vietnamului de Sud.

De asemenea, Comitetul național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez și Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa 
au adresat telegrame de felicitare 
Comitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul do 
Sud și Alianței forțelor naționale, 
democratice și pașnice din Vietnam.

centrul științific din cadrul 
Uniunii Economice de Stat 
„Balcancar" urmărește cu 
atenție concentrarea tehni
că a cadrelor care pot și 
trebuie să colaboreze la 
realizarea — de la „A“ la

REPERE NOI
ÎN ECONOMIA BULGARĂ
troducere a rezultatelor lor 
în pioducție.

Ce este și cum acționea
ză un astfel de centru de 
cercetare științifică aveam 
să aflu de la directorul ge
neral al Uniunii Economice 
de Stat „Balcancar", Ceaki- 
rov Tonclo, care, în timpul 
unei vizite la institutul de 
bază al centrului, respectiv 
Institutul pentru electro
care și motocare din Sofia, 
ne-a prezentat avantajele 
noii forme de organizare 
a activității de cercetare, 
în primul rînd — a arătat 
el —■ activitatea centrului 
științific este orientată ne
condiționat în funcție de 
interesele Uniunii Economi
ce de Stat, care subvențio
nează din fondurile ei pen-

grată activitatea „Laborato
rului central pentru noi sur
se de energie" al Academiei

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

de științe bulgare, a două 
catedre de la Facultatea de 
mecanică din Sofia (cate
dra de electrocare și auto
mobile și catedra de mașini 
de ridicat) și a cîtorva 
baze de producție și cerce
tare existente în unele uni
tăți (filiale) ale uniunii.

Ca și celelalte unități 
de cercetare științifică ce 
au luat ființă pină acum,

a„Z“ — a unei producții 
specializate, fără a încălca 
cu nimic subordonarea lor 
administrativă. în acest fel, 
în loc să folosească doar 
cei 900 de salariați pe 
care-i are Institutul pentru 
electrocare și motocare, mai 
sus amintit, centrul ști
ințific respectiv reușește 
să adune la un loc un po
tențial științific înglobînd 
experiența a circa 2 000 de 
specialiști.

Am vizitat institutul, 
l-am văzut laboratoarele, 
halele proprii, de producție 
și montaj, am stat de vorbă 
cu cîțiva din specialiștii lui ; 
între altele, am aflat că o 
nouă familie de electrocare 
și motocare poate intra în 
fabricație de serie într-un

răstimp de numai doi ani, 
doi ani și jumătate, pentru 
că „centrul științific" li
vrează celor cinci uzine d« 
montaj specializate ale u- 
r.iunii nu numai documen
tația completă de execuție 
a mașinilor, dar și modele 
finisate ale acestora în la
boratoarele proprii.

în fiecare an, programul 
de producție al uzinelor da 
electrocare și motocare cu
prinde circa 40 tipuri de 
astfel de mașini (numai la 
tirgul de la Leipzig din 
primăvara acestui an ..Bal
cancar" a expus peste 25 
de noi tipuri de electro și 
motocare). După cum a 
menționat inginerul Petko 
Mircev, directorul institu
tului pe care l-am vizitat, 
nu încape îndoială că cela 
50 000 de electro și motoca
re planificate a se executa 
în 1975 nu vor semăna de
loc — prin performanțele 
lor tehnice și economice — 
cu acelea care se 
astăzi.

A ține pasul cu 
nouă, cu cele mai 
realizări pe tărim științific, 
a folosi cît mai rapid 
ceste realizări pentru dez
voltarea producției și 
productivității muncii, pen
tru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și a ca
lității produselor — repre
zintă obiective de prim 
plan ale specialiștilor șl 
ale tuturor oamenilor mun
cii din Bulgaria socialistă.

C. AMARIȚEI

fabrică
tehnica 
recente

a-



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Baze americano-saigoneze 
atacate de patrioți 

Puternice demonstrații antiamericane la Da Nang
SAIGON 5 (Agerpres). — Forțele 

patriotice din Vietnamul de sud au 
supus unui intens bombardament cu 
rachete baza americano-saigoneză de 
artilerie nr. 5. situată în zona Pla- 
tourilor Centrale, la 322 kilometri de 
Saigon. Corespondenții agențiilor de 
presă relatează că trupele americano- 
saigoneze dislocate în această zonă 
au suferit pierderi grele în oameni si 
echipament militar.

în ultimele 24 de ore, detașamen- 

Miting într-o localitate 
din zonele eliberate

VIETNAMUL DE SUD 5 (Ager
pres). — Cu prilejul celei de-a doua 
aniversări a creării Guvernului Re

Phat 
crimele administrației 
ale agresorilor ameri- 
altă parte, el a evocat 
și lupta eroică a po-

voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, într-o localitate 
din zonele eliberate a avut loc un 
miting la care au luat parte Huynh 
Tan Phat, președintele G.R.P., Thicn 
Thien Hao, conducător al budiștilor, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de Eli
berare, Duong Ky, secretar general 
al Comitetului Central al Alianței 
vietnameze a forțelor democratice 
pentru pace, numeroși reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ai orga
nelor administrative din regiunile 
eliberate — anunță agenția de presă 
„Eliberarea".

Luînd cuvîntul, Huynh Tan 
» demascat 
saigoneze și 
câni. Pe de 
solidaritatea 
porului sud-vietnamez, a popoarelor 
și mișcărilor de eliberare dm Laos si 
Cambodgia. victoriile lor strălucite în 
lupta împotriva agresiunii. Vorbito
rul a relevat succesele deosebite ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
în conducerea luptei de eliberare în 
Vietnamul de sud.

Huynh Tan Phat a chemat toate 
cadrele Frontului Național de Elibe
rare, întreaga populație din zonele 
urbane și rurale, să-și continue lupta 
pe toate fronturile — militar, politic 
și diplomatic — pentru a zădărnici 
planurile de „vietnamizare" a războ
iului, inițiate de S.U.A. și aliații lor.

„Atîta timp cit va exista un sin
gur agresor pe pămintul nostru, a 
spus vorbitorul, vom lupta pentru 
alungarea Iul. AceasLi estg 4gviza 
Guvernului Revoluționar Provizoriu ; 
indiferent de dificultățile cărora va 
trebui să le facă față, el este hotărît să 
conducă întregul popor din Vietnamul 
de sud în lupta pentru infrîngerea 
agresorilor americani, pentru consti
tuirea unui Vietnam de sud indepen
dent, democratic, pașnic, neutru și 
prosper, pentru reunificarea tării, in 
lupta umăr la umăr cu popoarele 
laoțian și cambodgian, pentru alun
garea agresorilor S.U.A. din Indo
china".

Stockholmul
capitala dintre ape

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN SVEDIA

Un scriitor spunea odată că orașele 
aint ca oamenii : fiecare iși are per
sonalitatea lui. De aceea e greu să le 
compari. Trebuie să mărturisesc că 
înainte de a vizita Nordul Europei 
mi-a fost mult timp greu să realizez 
deplin această afirmație. Dar contac
tul direct cu încîntătoarele fîntini ale 
Copenhagăi, cu „orașele grădină" ale 
Helsinki-ului, ca și cu frumoasele 
insule în decorul cărora este așezată 
capitala suedeză mi-a dat imaginea 
îeală a ceea ce înseamnă Nordul, 
această parte a continentului, in care 
fiecare țară sau oraș, in ciuda nu
meroaselor puncte de convergență sau 
similitudine, a multiplelor trăsături 
comune, păstrează contururi bine de
finite, se detașează prin propria-i in
dividualitate.

Capitala Suediei — care iși aniver
sează astăzi ziua națională — Stock
holmul a fost supranumit „Veneția 
Nordului", pentru că este împînzit de 
cheiuri și canale. Dar nu numai a- 
cestea dau farmec orașului. Peisajul 
original al Stockholmului reunește, 
ca intr-un uriaș caleidoscop, marea, 
golfurile, insulele, parcurile din cen
tru și podurile de la periferie. Orașul, 
evocind pe alocuri masivitatea și as
primea unui viking încărunțit, este, 
totodată, nou și modern, grațios.

Multe locuri ale capitalei suedeze 
îți amintesc de trecut, de istorie, de 
ceea ce a reprezentat dintotdeauna 
faima acestui oraș. Grădinile caste
lului Drotningholm. de o izbitoare 
asemănare cu cele ale Versailles-ului, 
Muzeul nordic medieval, parcul 
Skansen, original muzeu al satului — 
sînt doar citeva din ele. Toate aces
tea se contopesc în imaginea gene
rală a orașului, care din zeci de co
line coboară către ape. Dar aceste 
imagini care vorbesc despre trecut se 
cer completate cu realitățile prezen
tului, cu importantele progrese reali
zate în acești ani de Suedia.

Lingă tradițional a apărut moder
nul. Au fost înălțate cartiere noi, 
orașe-satelit, s-a extins rețeaua de 
autostrăzi. în panorama orașului se 
înscriu astăzi cu drepturi egale fru
moasa clădire a primăriei de pe ma
lul lacului Măleren, cuburile albe ale 

țele patrioților care acționează în re
giunea septentrională a Vietnamului 
de sud au lansat un puternic atac 
asupra bazei americane de artilerie 
..Charlie 2“, provocind, de asemenea, 
pierderi considerabile inamicului.

★
DA NANG 5 (Agerpres). — Un ac

cident de circulație provocat lâ Da 
Nang de un militar al forțelor S.U.A 
și in urma căruia a fost ucis un civil 
sud-vietnamez a declanșat din nou o 
bruscă și violentă manifestare a sen
timentelor antiamericane nutrite de 
populația orașului. Sute de persoane, 
relatează corespondenții de presă, au 
manifestat ore în șir la locul acciden
tului și pe străzile orașului, cerînd 
plecarea unităților americane din 
Vietnamul de sud. Demonstrațiile an
tiamericane au atins la Da Nang o 
asemenea intensitate incit orașul a 
fost declarat, pentru a doua oară, 
zonă periculoasă pentru membrii for
țelor armate ale S.U.A. dislocate in 
Vietnamul de sud.

SESIUNEA N.A.T.O. SUB SEMNUL 
CONTRADICTORIIUNOR POZIȚII

LISABONA 5 (Agerpres). — In 
capitala Portugaliei s-au încheiat 
lucrările Consiliului ministerial al 
pactului nord-atlantic, care a analizat, 
potrivit comunicatului dat publicită
ții, situația internațională, îndeosebi 
din Europa și Mediterana. în comu
nicat se arată că miniștrii afacerilor 
externe ai celor 15 țări membre „au 
primit favorabil continuarea negocie
rilor dintre S.U.A. și U.R.S.S. vizînd 
limitarea armamentelor strategice 
ofensive și defensive. El au luat notă 
de schimburile de vederi utile ce au 
avut loc și și-au exprimat satisfacția 
pentru acordul dintre S.U.A. și 
U.R.S.S., anunțat la 20 mai, privind 
cadrul in care vor continua negocie
rile**. In comunicat se arată că mi
niștrii participant Ia sesiune au pri
mit cu interes propunerile conducă
torilor sovietici cu privire la reda-. 
cerea de forțe armate și armamente 
in regiunea centrală a Europei. Ei 
au menționat că problemele referi
toare la aceste reduceri sint studiate 
cu cea mai mare atenție și au hotă- 
rit ca miniștrii adjuncți ai afacerilor 
externe sau înalte personalități să se 
reunească în curind la Bruxelles 
pentru a examina această problemă. 
Consiliul l-a ales pe Joseph Luns, 
ministrul afacerilor externe al Olan
dei, in funcția de secretar general 
al N.A.T.O. în locul lui Manlio 
sio, care a demisionat.

La sesiunea de la Lisabona 
făcut din nou auzite poziții și 
anacronice, printre care intervenția 
secretarului de stat al S.U.A., William 
Rogers. Acesta s-a pronunțat pentru 
menținerea și întărirea potențialului 
militar al N.A.T.O., ceea ce este în 
contradicție flagrantă cu tendințele 
pozitive spre cooperare și destin
dere pe continentul european. In 

Bro-
s-au 
teze

zgirîie-norilor din centrul comercial, 
ca și noua clădire a parlamentului — 
creații moderne din sticlă și oțel.

Este adevărat, destinul a fost ge
neros cu această țară. Sint 150 de ani 
de cînd Suedia nu știe ce este răz
boiul. Dacă adăugăm la aceasta preo
cuparea continuă pentru dezvoltarea 
industrială accelerată a țării, folosirea 
chibzuită a puținelor bogății natura
le și, desigur, in primul rînd, hăr
nicia. priceperea și tenacitatea aces
tor oameni, vom putea înțelege cum 
Suedia s-a transformat, dintr-o țară 
cu un pronunțat caracter agrar, in 
care trei pătrimi din populație era 
ocupată în agricultură, intr-o țară 
puternic industrializată, Unde 45 lă 
sută din forța de muncă este afec
tată sectorului industrial, numai 14 la 
sută fiind ocupată in agricultură, sil
vicultură și pescuit.

Cumpătați la vorbă, suedezii te cu
ceresc prin stăruința cu care mun
cesc, prin corectitudinea lor desăvâr
șită, ca și prin ospitalitatea lor. înte- 
meindu-și dezvoltarea economică pe 
o dinamică activitate comercială in
ternațională, suedezii sint viu intere
sați în dezvoltarea legăturilor de co
laborare cu diferitele state ale lumii, 
în crearea unei lumi a păcii și înțe
legerii între popoare. Cea mai bună 
expresie a acestei vocații o reprezintă 
politica externă a acestei țări, acțiu
nile constructive ale guvernului sue
dez îndreptate spre edificarea secu
rității în Europa și în lume, spre în
făptuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare, spre dezvoltarea unui cli
mat internațional de largă cooperare 
între toate țările și popoarele.

în acest context se situează legă
turile de colaborare dintre România 
și Suedia, care au urmat an de an 
un curs mereu ascendent, interesul si 
simpatia reciprocă pe care și le nu
tresc popoarele celor două țări. Discu
țiile cu personalități politice suedeze 
sau cu oameni simpli din această țară 
poartă amprenta dorinței comune de 
a dezvolta relațiile de prietenie și 
colaborare româno-suedeze, cu con
vingerea că ele servesc ambelor po
poare, cauzei păcii și securității.

Radu BOGDAN

ORIENTUL APROPIAT

NOI INCIDENTE 
ÎN IORDANIA
AMMAN 5 (Agerpres). —Un pur

tător de cuvint militar al guvernului 
de la Amman a anunțat că forțe 
palestinene au bombardat vineri cu 
rachete pozițiile unităților armatei 
iordaniene staționate la sud de loca
litatea Kefteh, din regiunea Jerash. 
Purtătorul de cuvint a menționat că 
alte incidente au avut loc în apro
piere de Amman.

într-un comunicat al organizației 
palestinene ,.A1 Fatah“ se arată că 
vineri după-amiază forțele armate 
iordaniene au declanșat o serie de 
atacuri împotriva bazelor palestinene 
din regiunea Salt, in apropiere de 
Valea Iordanului. Comunicatul a- 
daugă că unitățile iordaniene conti
nuă atacurile împotriva grupurilor 
de comando palestinene in regiunea 
Jerash.

★
MONROVIA 5 (Agerpres). — După 

vizita întreprinsă in Ghana, minis
trul de externe israelian, Abba Eban, 
a sosit in capitala Liberiei, Monro
via. într-o declarație făcută ziariști
lor cu acest prilej. Abba Eban a pre
cizat că va discuta cu oficialitățile 
liberiene probleme privind situația 
din Orientul Apropiat.

același timp, situindu-se pe o pozi
ție de tutelare a altor parteneri, Ro
gers le-a recomandat acestora să nu 
dea dovadă de un „activism prea fe
bril" in ce privește relațiile cu țările 
socialiste, recomandare depășită și 
contrazisă de evoluția evenimentelor 
internaționale care demonstrează cu 
prisosință necesitatea cultivării de 
raporturi normale între state cu o- 
rinduiîl sociale diferite, ca o chezășie 
a păcii și colaborării intre popoare.

în pofida faptului că secretarul de 
stat al S.U.A., Rogers, a recomandat 
„prudență" in abordarea problemei 
convocării conferinței general-euro- 
penc pentru securitate și cooperare, 
din cuvintările miniștrilor partici
pând s-a desprins 
consens favorabil 
conferințe, 
franceze. 1 
pronunțat 
inutil de i 
bleme".

Agențiile de presă transmit, de 
asemenea, că sesiunea Consiliului 
ministerial al N.A.T.O. a fost mar
cată de o serie de incidente. Unul 
dintre acestea s-a produs atunci cînd 
ministrul afacerilor externe al Nor
vegiei. Andreas Cappelen, a atacat 
în termeni foarte severi politica co
lonialistă portugheză.

in general un 
unei asemenea 
șeful diplomației 
Schumann. s-a 

„unei studieri
. Astfel, i
Maurice 
împotriva 

îndelungate a acestei pro-

PARIS 5 (Agerpres). — La Paris 
au luat sfirșit lucrările Ptenarei C.C. 
al Partidului Comunist Francez. 
După cum informează ziarul „L’Hu- 
manite**, plenara a examinat rapor
tul prezentat de Rend Piquet, mem
bru al Birou'ui Politic și secretar al 
C.C. al P.C.F.. intitulat „Condițiile 
actuale ale luptei ideologice și acti
vitatea partidului in domeniul pro-

0 declarație a M.A.E. 
al R. D. Germane

BERLIN 5 (Agerpres). — Minis
terul' afacerilor externe al R. D. Ger
mane a dat publicității o declarație 
in care iși exprimă protestul față de 
intenția organizării in Berlinul occi
dental, in 10 și 11 iunie a.c., a ședin
ței Comisiei Bundestagului vest- 
german pentru așa-numitele „relații 
intergermane". în declarație se sub
liniază că acest fapt constituie o 
nouă încălcare a statutului Berli
nului occidental, entitate politică de 
sine stătătoare.

Comunicat comun 
polono-finlandez 
în sprijinul convocării 

conferinței 
pentru securitate în Europa

HELSINKI 5 (Agerpres). — Comu
nicatul comun publicat la încheierea 
vizitei oficiale în Finlanda a mi
nistrului afacerilor externe al R.p. 
Polone, Ștefan Jedrychowski, relevă 
că în cursul convorbirilor de Ia Hel
sinki părțile au constatat cu satis
facție dezvoltarea cu succes a rela
țiilor bilaterale. Legăturile dintre 
Polonia și Finlanda, arată comunica
tul, devin tot mai strînse și îmbracă 
forme noi. în timpul vizitei a fost 
semnată o convenție consulară si 
s-au realizat unele acorduri con
crete.

După cum subliniază comunicatul, 
convorbirile s-au referit în principal 
la proiectata conferință pentru secu
ritate și cooperare in Europa. Păr
țile au relevat că vor continua efor
turile m vederea convocării unei a- 
semenea conferințe, care — bine pre
gătită, cu participarea tuturor state
lor interesate — ar aduce o contri
buție efectivă la întărirea păcii și 
securității in Europa. Cei doi mi
niștri și-au exprimat speranța că 
evoluția situației va permite să se 
treacă urgent la pregătirea multila
terală a conferinței.

Convorbiri între delegațiile
P.C. Italian și P.C. German

Vizita la Moscova 
a președintelui Ciprului

ROMA 5 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Uniță" informează că, la invitația 
Prezidiului conducerii Partidului Co
munist German, o delegație a Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Italian s-a aflat recent într-o vizită 
in Republica Federală a Germaniei. 
Delegația, condusă de Emilio Sereni, 
membru al Direcțiunii partidului, a 
avut convorbiri cu o delegație a Pre
zidiului conducerii P.C. German, în 
frunte cu Kurt Erlebach, membru al 
prezidiului. în cursul convorbirilor 
s-a procedat la un schimb de infor
mații asupra situației din cele două 
țări și a politicii celor două partide.

Delegațiile au relevat că partidele 
lor se pronunță pentru convocarea, 
cit mai curind posibil, a unei confe
rințe asupra securității și cooperării 
in Europa.

Cele două partide sînt de acord că 
încheierea tratatelor intre R. F. a 
Germaniei și Uniunea Sovietică, pre
cum și între R.F.G. și R. P. Polonă, 
reprezintă un pas important spre îm
bunătățirea climatului politic in Eu
ropa. Ambele partide și-au exprimat 
opinia că pentru pace, securitate și 
destindere în Europa de o mare im
portanță sînt : participarea, pe baz i 
de egalitate, a R. D. Germane la so
luționarea problemelor fundamentale 

pagandei". Plenara a adoptat o re
zoluție in care se subliniază necesi
tatea extinderii și îmbunătățirii 
muncii propagandistice a partidului. 
Plenara a adoptat, de asemenea, 
o hotărire privind pregătirea Confe
rinței naționale consacrate activității 
ideologice a partidului în întreprin
deri.

agențiile de presă transmit:
Vicepreședintele Consi

liului de Miniștri al Româ
niei, Ion Pățan, a vizitat, în cursul 
zilei de sîmbătă, standurile românești 
deschise în unele din cele mai mari 
magazine din orașul Diisseldorf, cu 
prilejul deschiderii expoziției „Româ
nia se prezintă". Vicepremierul ro
mân a vizitat, de asemenea, expozi
țiile de artă românească deschise la 
Diisseldorf. Seara, primarul general al 
orașului Diisseldorf, Willi Becker, a 
oferit un dineu in cinstea oaspetelui 
român.

CiU En-laî, Prelni€rul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, îm
preună cu reprezentanți ai conduce
rilor ministerelor relațiilor economi
ce externe, afacerilor externe, să
nătății publice și comunicațiilor, a 
avut o întrevedere cu membrii de
legației guvernamentale a Republicii 
Democratice Somalia, condusă de 
Mohamed Aden, ministrul sănătăți i 
publice. Cu acest prilej, relatează 
agenția China Nouă, premierul Ciu 
En-lai a avut o convorbire priete
nească cu membrii delegației soma
leze.

Din Pekin se anunță, de asemenea, 
că Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Ci Pîn-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe, Sha Feng, minis
trul agriculturii și silviculturii, au 
avut o întîlnire cu delegația guver
namentală sudaneză, condusă de Ma- 
moun Yahia, ministrul resurselor 
animale, care face o vizită de prie
tenie in China.

La Belgrad s_au încheiat lu- 
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave pentru cola
borare în domeniul turismului. Cu a- 
cest prilej a fost semnat un protocol 
în care sînt consemnate măsurile Con
venite de cele două părți pentru 
promovarea în continuare a colabo
rării in domeniul turismului. Din 
partea română, protocolul a fost sem
nat de Ion Cosma, ministrul turismu
lui, iar din partea iugoslavă de Nikola 
Pavletici, membru al Vecei Executive 
Federale.

„Cosmos-426". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti

ale păcii in Europa și la colaborarea 
internațională, precum și stabilirea 
de către toate statele europene de 
raporturi diplomatice normale cu 
R.D.G. P.C.I. și P.C.G. subliniază 
— în acest sens — importanța recu
noașterii de către guvernele țărilor 
respective a Republicii Democrate 
Germane. .

în continuare, „L’Unită** relevă că 
delegațiile au exprimat solidaritatea 
celor două partide cu popoarele din 
Vietnam și Indochina, cu mișcările 
de eliberare națională din Asia, Afri
ca și America Latină, cu forțele pro
gresiste din Statele Unite ale Ameri- 
cii. Delegațiile sint de părere că în
tărirea unității mișcării comuniste in
ternaționale și colaborarea intre toate 
forțele antiimperialiste din lume, in
dependent de divergențele existente, 
reprezintă o garanție fundamentală 
pentru noi succese în lupta pentru 
pace, democrație și socialism.

Cele două delegații consideră co
laborarea frățească între P.C.I. și 
P.C.G. ca fiind o contribuție la dez
voltarea luptei comune a partidelor 
comuniste și a forțelor progresiste din 
țările capitaliste europene împotriva 
grupurilor monopoliste supranaționa- 
le. pentru pace, democrație și socia
lism.

La chemarea celor trei mari 
centrale sindicale italiene — 

i C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — la
Roma s-a desfășurat o puterni
că manifestație în favoarea 
dezvoltării sudului Italiei, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de salarizare. La ma
nifestație au participat aproxi

mativ 100 000 de persoane.

ficial al Pâmîntului „Cosmos-426". 
Aparatele aflate la bord funcționează 
normal, menționează agenția T.A.S.S.

Un consilier regional co
munist din Sicilia, medicul 
Libero Attardi, a fost victima unui 
atac banditesc comis în noaptea de 
vineri spre simbătă. Asasinul, care 
l-a atacat pe d». Attardi cu cuțitul, a 
dispărut într-un automobil. Se pare 
că atentatorul nu a reușit să-i pro
voace răni grave consilierului.

Ministrul învățămîntu- 
lui al României, Mi<cea Ma- 
lița, aflat în vizită în U.R.S.S.. a fă
cut o călătorie in orașele Novosi
birsk, Tașkent și Samarkand. Ca și 
in cadrul convorbirilor anterioare, la 
întâlnirile cu reprezentanții organe
lor locale din centrele vizitate a avut 
loc un fructuos schimb de experien
ță și au fost relevate noi posibilități 
de colaborare între România și Uni
unea Sovietică in domeniile învăță- 
mîntului și științei.

Nava militară franceză 
„l'Alsacien" s_a afIat timp de 
cinci zile la Varna, relatează agenția 
B.T.A. în timpul acestei escale, ma
rinarii fi-ancezi au avut întrevederi 
cu reprezentanți ai flotei maritime 
militare bulgare și au vizitat litora
lul Bulgariei.

Convorbiri iugoslavo— 
britanice. Toma Granfil, membru 
al Vecei Executive Federale, l-a pri
mit pe președintele Comitetului de 
coordonare britanic al Consiliului co
mercial anglo—iugoslav, lord Ebbis- 
ham, care se află într-o vizită in 
Iugoslavia, anunță agenția Taniug. 
Au fost discutate probleme privind 
colaborarea economică dintre Iugo
slavia și Marea Britanie.

Delegația română, eon- 
dusă de Dan Marțian, ministrul pen
tru problemele tineretului, care face 
o vizită oficială în Finlanda, s-a in- 
tilnit cu reprezentanții Comitetului 
de Stat pentru problemele tineretu
lui, cu conducerile organizațiilor po
litice de tineret și cu reprezentanții 
organizațiilor studențești din Finlan

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Vorbind 
la un dejun pe care l-a oferit în cin
stea Prezidiului Sovietului Suprem și 
a guvernului sovietic, președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios, 
și-a exprimat speranța că vizita sa 
în Uniunea Sovietică va favoriza re
lațiile de prietenie și de colaborare 
între cele două țări. Ciprul, a decla
rat el, va acționa în sprijinul orică
ror eforturi care ar avea ca scop li
mitarea înarmărilor, mal ales a celor 
nucleare, și slăbirii încordării inter
naționale. în acest spirit, a spus pre
ședintele Ciprului, noi susținem con
vocarea conferinței europene în pro
blemele securității. In acest spirit, 
sprijinim realizarea rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 noiembrie 
1967 cu privire la rezolvarea crizei 
din Orientul Mijlociu. In toate cazu
rile este neîndoielnic sprijinul nos-

Ministrul chilian 
al relațiilor externe 
și-a încheiat vizita 
in R. P. Bulgaria
SOFIA 5 (Agerpres). — Vineri a 

luat sfirșit vizita in R. P. Bulgaria 
a ministrului relațiilor externe al Re
publicii Chile, Clodomiro Almeyda.

într-o conferință de presă organi
zată înainte de plecare, ministrul 
chilian a declarat : „în domeniul po
litic am avut un schimb de păreri cu 
ministrul de externe bulgar, ajungînd 
la o coincidență a părerilor asupra 
unui mare număr de probleme, în 
domeniul economic, am purtat discu
ții care s-au concretizat la Santiago 
de Chile — unde se află o delegație 
economică guvernamentală bulgară 
— într-un acord pentru un credit de 
20 milioane dolari sub forma livrării 
unor utilaje industriale bulgare către 
Chile.

Răspunzind la o întrebare a cores
pondentului Agerpres, la Sofia, Con
stantin Amariței, în legătură cu vi
zita sa în mai multe țări socialiste 
europene, Almeyda a spus : „Consi
der că vizita mea in citeva țări socia
liste europene și-a atins scopul pe 
care l-am urmărit atit în domeniul 
problemelor politice, cit și in cel al 
colaborării economice, al schimburi
lor de mărfuri și al ajutorului pe care 
aceste țâri ni I-ar putea acorda pen
tru dezvoltarea noastră. Apreciez că 
am obținut rezultate bune și plec cu 
mulle impresii optimiste din acest 
turneu".

★
PRAG A 5 (Agerpres). — La invi

tația ministrului afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace, Jan Marko, la 
Praga a sosit, într-o scurtă vizită, 
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Chile, Clodomiro Almeyda. El 
urmează să aibă convorbiri cu repre
zentanții cehoslovaci în legătură cu 
posibilitățile de dezvoltare a coope
rării celor două țări.

b b b a b b o

da. S-a făcut un schimb util de pă
reri referitor la activitatea și preocu
pările organizațiilor de tineret din 
cele două țări, precum și la rolul 
tineretului în problema realizării 
securității europene.

Guvernul american a 
aprobat licențe de export 
către Uniunea Sovietică de 
echipament pentru vehi
cule dUtO, înăeasebi piese și mo
toare de autocamioane, a anunțat 
Departamentul de stat al S.U.A. Va
loarea mărfurilor de export în baza 
acestor licențe, produse ale industriei 
de mașini-unelte, depășește 85 mili
oane dolari.

Președintele Băncii de 
Stat a R. D. Germane, Grete 
Wittkowski, a primit pe John Ste
vens, director general al Băncii 
..Morgan Grenfell and Co. Ltd.** din 
Londra, membru al Directoratului 
Băncii Angliei și președintele Consi
liului pentru comerț cu Europa răsă
riteană.

Semnarea unui protocol 
de colaborare între uniunea 
Ziariștilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea Ziariștilor din 
U.R.S.S. a avut loc la Moscova. Do
cumentul a fost semnat de Mircea 
Rădulescu, vicepreședinte al Uniunii 
Ziariștilor din Republica Socialistă 
România, și de M. V. Zimianin, pre
ședintele conducerii Uniunii Ziariști
lor din U.R.S.S., redactorul șef al zia
rului „Pravda**.

Președintele Republicii 
Turcia Cevdet sunay, l-a primit 
pe Grigore Geamănu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la An
kara, în legătură cu plecarea sa de
finitivă din această țară. Convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej între 
președintele Turciei și ambasadorul 
României s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Filozoful și esteticianul 
Gyorgy Lukacs, membru al Acade
miei de științe a R. P. Ungare, a în
cetat din viață vineri, la Budapesta, 
în virstă de 86 de ani — informează 
agenția M.T.I. 

tru față de înfăptuirea principiilor și 
prevederilor Cartei O.N.U. Noi cău
tăm ca aceste principii și prevederi 
să fie aplicate și în ce privește Ci
prul, a relevat arhiepiscopul Maka
rios.

Referindu-se‘ Ia problema cipriotă, 
el a arătat : „Mă voi limita să repet 
că sîntem hotărîți să aducem orice 
jertfă pentru a ne împotrivi orică
ror încercări din afară de a ni se im
pune rezolvarea oricărei probleme a 
Ciprului".

La rîndul său, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Ale
xei Kosîghin, și-a exprimat convin
gerea că vizita președintelui Cipru
lui in Uniunea Sovietică va servi., la 
întărirea legăturilor bilaterale in 
toate domeniile colaborării. în ce ne 
privește, a continuat A. Kosîghin, noi 
vom continua și în viitor eforturile 
în această direcție.

Alexei Kosîghin a arătat în con
tinuare : „Noi respectăm in egală mă
sură pe ciprioții greci și pe ciprioții 
turci și le urăm succes in rezolva
rea divergențelor lor cu ajutorul tra
tativelor". Premierul sovietic și-a ex
primat convingerea că ciprioții vor 
obține deplina victorie a indepen
denței și libertății lor, oricît de grea 
ar fi evoluția luptei. Calea spre a- 
cest scop poate nu va fi prea netedă, 
a relevat el, dar peste tot în lume a- 
ceastă cale devine tot mai largă sub 
presiunea măreței mișcări de elibe
rare a popoarelor și nimeni nu mai 
poate opri această mișcare.

U. R. S. S.

Majorarea limitei 
inferioare a pensiilor 

de bătrinețe
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Prin- 

tr-un decret al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al V.R.S.S., limita infe
rioară a pensiei de bătrinețe a mun
citorilor fi funcționarilor sovietici 
va creste de la 30 la 45 de ruble, in- 
cepînd cu 1 iulie a.c.

Prezidiul a adoptat, de asemenea, 
un decret privind îmbunătățirea sis
temului de pensii pentru colhoznici. 
Pensia minimă de bătrinețe a aces
tora se majorează începind cu data 
de 1 iulie, de la 12 la 20 ruble lunar.

UN AVIATOR NORD-COREEAN 
RETINUT CU FORȚA 
ÎN COREEA DE SUD 
• Declarația M.A.E. 

al R.P.D. Coreene

PHENIAN 5 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P.D. Coreene a 
dat publicității o declarație in care 
condamnă reținerea cu forța de către 
autoritățile americane de ocupație și 
administrația de la Seul a unui a- 
viator nord-coreean, care a efectuat 
o aterizare forțată în Coreea de sud. 
Partea coreeană, arată declarația, a 
cerut în repetate rînduri, prin inter
mediul Comisiei militare de armisti
țiu în Coreea, eliberarea aviatorului 
nord-coreean, dar soluționarea ac •> 
tei probleme a fost amînată sub pre
textul unor „investigații**. în prezent, 
partea americană refuză să trimită 
aviatorul in patria sa.

Guvernul R.P.D. Coreene și între
gul popor coreean, a declarat purtă
torul de cuvint, denunță cu hotărire 
acest act care contravine practicii 
internaționale.

★
PANMUNJON 5 (Agerpres). — La 

Panmunjon a avut loc o nouă întîl- 
nire a ofițerilor însărcinați cu proble
mele securității din cadrul comisiei 
militare de armistițiu din Coreea, 
convocată la cererea reprezentanți
lor R. P. D. Coreene — informează 
agenția A.C.T.C. în cursul întilnicii 
reprezentantul R. P. D. Coreene a 
denunțat o serie de provocări re
cente, comise de partea americană în 
zona comună de securitate împotriva 
personalului R. P. D. Coreene aflat 
în exercițiul funcțiunii. Protestînd 
împotriva acestor provocări, repre
zentantul R. P. D. Coreene a arătat 
că răspunderea pentru asemenea ac
țiuni revine in întregime părții ame
ricane.

FRANȚA

Greva națională 
a funcționarilor 

publici
PARIS 5 — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite ; 
Aproape 2 500 000 de funcționari pu
blici au participat vineri Ia o grevă 
națională de 24 de ore, declanșată în 
sprijinul revendicărilor lor. Cu acest 
prilej, au avut loc mitinguri și de
monstrații la Paris și în principalele 
orașe ale tării, funcționarii publici 
cer Începerea imediată a negocieri
lor pentru mărirea salariilor propor
țional cu creșterea costului vieții.

Tot vineri, personalul mai multor 
depouri feroviare și gări a încetat 
lucrul, determinînd suspendarea tra
ficului. Și ziariștii parizieni au în
cetat lucrul pe timp limitat. Peste 
1 000 de ziariști au participat la Pa
ris la o demonstrație în fața Minis
terului de Interne.
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