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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R

La 25 iunie a.c. a avut loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Consiliului de Stat, a prezentat o infor
mare asupra vizitei oficiale de prietenie întreprinse de delegația 
de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România în 
țările socialiste din Asia.

Comitetul Executiv a dat o deplină aprobare și o înaltă apre
ciere întregii activități desfășurate în cursul acestei vizite de dele
gația română, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu personal. Con
vorbirile cu conducătorii de partid și de stat din Republica Popu
lară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica 
Democrată Vietnam și Republica Populară Mongolă, intîlnirile cu 
masele largi de oameni ai muncii, au constituit momente deosebit 
de importante în întărirea prieteniei și colaborării multilaterale 
frățești dintre partidele și țările noastre. Comitetul Executiv con
sideră că aceste vizite, rezultatele lor, corespund întrutotul intere
selor poporului român, intereselor popoarelor chinez, coreean, viet
namez, mongol, dezvoltării continue a construcției socialiste în 
fiecare din țările noastre.

Comitetul Executiv dă, de asemenea, o apreciere deosebit de 
pozitivă întîlnirilor și convorbirilor purtate în decursul vizitei cu 
conducătorii poporului cambodgian, hotărîrii de a întări prietenia 
și colaborarea româno-cambodgiană.

Comitetul Executiv apreciază că rezultatele vizitei făcut* în

țările socialiste din Asia, întărirea continuă a raporturilor interna
ționaliste dintre poporul român și popoarele acestor țări, repre
zintă o contribuție prețioasă la cauza generală a socialismului, la 
depășirea divergențelor existente și restabilirea unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Comitetul Executiv subliniază că întreaga vizită a delegației 
de partid și guvernamentale român* se înscrie întrutotul în linia 
generală a politicii externe și a activității internaționale a parti
dului și statului nostru, în principiile directoare elaborate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. de dezvoltare continuă a prieteniei, alian
ței și colaborării cu toate țările socialiste. Această importantă 
acțiune a Partidului Comunist Român și a guvernului nostru 
exprimă spiritul de înaltă răspundere de care este animată 
România, ca țară socialistă, față de cauza progresului și păcii 
popoarelor, hotărîrea ei de a contribui — împreună cu toate sta
tele dornice să participe activ la viața internațională — la soluțio
narea problemelor arzătoare ale lumii contemporane. Vizita în 
țările socialiste din Asia reprezintă o puternică manifestare a soli
darității Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste 
România cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru 
apărarea libertății și independenței naționale, pentru progres social 
și pace în lume.
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valorile tradiției culturale,
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Este cunoscut faptul că în anumi
te zone producția agricolă nu suferă 
din cauza secetei, ci din cauza exce
sului de umiditate, a perturbațiilor 
ce le produc culturilor avalanșele de 
apă ce provin din precipitații, care 
stagnează cu mai mare sau mai mică 
persistență pe întinse suprafețe, su- 
focindu-le. Din această cauză, cultu
rile compromise total, întoarse și re- 
însămînțate, sau cele compromise par
țial, aduc an de an pierderi de pro
ducție, care atîrnă greu în balanța 
economică a unităților agricole, cît 
și pe economie în ansamblu. Lu
crările de îndiguiri și desecări 
sînt un mijloc eficient pentru a 
dirija regimul hidrologic pe întinse 
suprafețe în scopul redării lor cir
cuitului agricol, la un potențial ri
dicat de producție. Pînă în prezent, 
în țara noastră au fost îndiguite și 
desecate, sau numai desecate supra
fețe ce însumează peste 1 300 000 ha, 
din care circa 700 000 ha în cimpia 
de vest a tării. 350 000 ha în Lunca 
Dunării și restul în luncile rîurilor 
Șiret, Argeș, Olt. Ialomița și altele. 
Aceste lucrări și-au dovedit din plin 
utilitatea și eficiența în perioada 
inundațiilor din anul trecut și a ploi
lor neobișnuite din primăvara aceas
ta. In perimetrele respective, incinte
le desecate au funcționat ireproșabil, 
culturile agricole dezvoltîndu-se ar
monios fără a suferi din cauza ex
cesului de umiditate.

Una din zonele care în 
ani a revenit permanent 
tualitate prin dimensiunile . _ 
lor provocate de excesul de umi
ditate este Cimpia Munteniei, pe 
un perimetru ce se întinde de la 
rîul Argeș la Șiret și pînă la Dunăre. 
In această zonă, ce cuprinde și o 
bună parte, din Cimpia Bărăganului, 
sînt circa 400 000 ha care, cu o frec
vență de la 3 la 5 ani, suferă din 
cauza excesului de umiditate. însă, 
pe aproape 25 la sută din aceste su
prafețe formate din crovuri și de
presiuni închise fără scurgere, apa 
stagnează an de an sub formă de 
băltiri de lungă durată, compromi- 
țînd total producția. Dacă vom ana
liza modul cum s-a încercat pe 
parcurs rezolvarea situației, vom 
constata că aceasta este departe de a 
corespunde necesităților. Spunem a- 
ceasta deoarece problema a fost în
totdeauna abordată pe sezoane sau 
campanii, cînd terenurile și culturile 
erau deja sub apă. intervenindu-se 
în mod pompieristic cu soluții de 
provizorat. Ploile de o deosebită in
tensitate care au căzut în primăvara 
aceasta, îndeosebi în județele Buzău, 
Prahova, Ilfov, Ialomița. Dîmbovița 
și Argeș, care au transformat întinse 
terenuri cu culturi agricole în luciu 
de apă, afectînd in județele respec
tive aproape întreaga suprafață ara-

bilă, au impus mai mult ca oricînd 
concluzia necesității de a rezolva pro
blema evacuării surplusului de umi
ditate. cu prioritate în zonele amin
tite.

Ce măsuri se impun în continuare, 
în ce direcții trebuie să se acționeze 
și ce probleme se ridică pentru asi
gurarea eliminării excesului de umi
ditate de pe terenurile situate pe 
cîmpiile înalte ? Este o întrebare, la 
care răspunsul întîrzie de ani de 
zile. Lucrări de desecare se fac în 
prezent și se vor face și în vii
tor. Pentru anul acesta sînt în curs 
de execuție desecări pe 72 500 ha, iar 
planul cincinal prevede extinderea 
lor cu încă 550 000 ha. In plus, pe 
163 000 ha se vor executa refaceri și 
completări la sistemele existente, iar 
pe 100 000 ha sînt prevăzute amena
jări și nivelări de crovuri situate pe 
cîmpiile înalte. Dar, iată că tocmai 
terenurile care trebuie desecate cu 
prioritate au fost neglijate : nici o 
treime din acestea nu au fost pre
văzute a fi desecate în acest cinci
nal. fiind lăsate pentru o etapă vii
toare.

In oonvorbirea pe care am avut-o 
în această privință, tov. ing. Ena-

che Sirbu, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, șeful Depar
tamentului de îmbunătățiri funciare, 
ne-a arătat că, date fiind condițiile 
excepționale din acest an, Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor a stabilit de
vansarea executării de amenajări 
pentru evacuarea excesului de umi
ditate din zonele înalte ale Cîm- 
piei Munteniei. Astfel, a fost întocmit 
un studiu cadru care să permită cu
noașterea integrală a volumului de 
lucrări, necesarul de utilaje, fondu
rile de investiții centralizate și cre
dite, ca și aportul cooperativelor a- 
gricole de producție. Pe lingă căi* 
96 800 ha care sînt prevăzute a se 
deseca în Cimpia Munteniei pînă la 
sfîrșitul cincinalului ministerul pro
pune a se executa desecări suplimen
tare pe încă 230 000 ha. Soluțiile pro
puse pleacă de la situația obiectivă a 
configurației terenului, care are o re
țea hidrografică naturală de colec-

Inq. Aurel PAPADIUC ,

(Continuare în pag. a III-a)
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Dejun oferit de președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, in cinstea primului ministru 

al landului Renania de Nord-Westfalia
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu soția, 
au oferit, vineri, un dejun în cinstea 
primului ministru al landului Rena
nia de Nord-Westfalia, Heinz Kiihn, și 
a soției sale, care fac o vizită în țara 
noastră.

Au luat parte Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, cu so
ția, Mihai Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, și Mihail Levente, 
secretar al Consiliului Național.

Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A participat Berhard Wolf, consilier 
al Ambasadei R. F. a Germaniei la 
București.

Intre președintele Consiliului de Mi
niștri și primul ministru al landului 
Renania de Nord-Westfalia a avut loc, 
cu acest prilej, o convorbire cordială, 
în cadrul căreia au fost abordate une
le aspecte ale relațiilor dintre Româ
nia și R. F. a Germaniei, precum și al* 
situației internaționale actuale.

(Agerpres)

In interesul
Tradiție și inovație sint ter

meni esențiali cărora tre
buie să le păstrăm cu fervoare 
conținutul, adevărul lor care se 
reface mereu, in fiecare clipă de 
istorie conștientă a unui popor, 
de istorie trăită a fiecăruia din
tre noi. Iată de ce dezbaterile, 
exprimarea punctelor de vedere 
asupra raporturilor dintre a- 
ceste două noțiuni fundamen
tale ale culturii sînt mereu ac
tuale, Iată de ce cultura noas
tră socialistă așează la originile 
sale raportul dialectic, organic 
dintre tradiție și inovație. 
Tradiția înseamnă rădăcină 
și conștiință a permanențe
lor, a prelungirii, a infuzării de 
sens într-un proces care altfel 
nu poate fi numit istorie. In 
această stare exiști ca într-un 
mediu firesc ce justifică sau în
tregește ființa ta 
cea mai adîncă. 
De aCi se trage 
limba pe care 
6 vorbești, prim 
element vizibil, 
izbitor, al conti
nuității. De aici 
se trag miturile 
la care subscrii, 
numele care te 
însuflețesc, a- 
mintirile comu
ne. De aci, din 
legăturile de 
condiție istorică 
de milenii, 
vine înclinația 
de pildă, legătura de sub
strat cu natura, clasicitatea sub- 
jacentă a produselor artei popu
lare exprimind măsura caracte
rului românesc. Și atîtea altele.

Specificul național s-a impus 
destul de timpuriu între elemen
tele caracterizind tradiția. De 
aci importanța culturii populare 
și inspirația neîncetată, spon
tană sau programatică din mo
delele folclorice pentru poeți și 
prozatori deopotrivă. Mai em
piric pentru generația lui Bâl- 
cescu, Alecsandri și Russo, în 
chip mai susținut teoretic pen
tru Odobescu și Hașdeu, fun
damentat filozofic la Eminescu, 
resimțit cosmic la Sadoveanu, 
țîșnind impetuos la Brâncuși. 
Această bogăție și originalitate 
de forme stilistice presupune si o 
viziune despre lume, o filozofie 
care, evident, nu se poate prinde 
intr-o formulă matematică, dar 
intră puternic în orice operă de 
artă românească, unificindu-se 
într-un univers specific, cu va
lori predominant lirice, poetice 
și epice, baladești ori de basm.

Asupra fondului nostru s-au 
exercitat de la început înrîuriri 
multiple. Ca și limba noastră, 
viziunea despre lume și concep
ția de viață s-au îmbogățit, dar 
nu s-au schimbat. Puterea de 
asimilare a culturii românești a 
fost foarte mare, dar s-a exerci
tat intr-un chip care nu i-a 
afectat nicidecum originalitatea 
puternică. Pecetea spiritului 
nostru se păstrează imprimată

Șase răspunsuri la 
întrebarea „Scînteii" : 
Cum apreciați relația 
fundamentală TRADIȚIE 
— INOVAȚIE în creația 
noastră literară și artis

tică actuală ?

spre poezie, 
sub-

adine în orice produs de cultură, 
din orice epocă.

Procesul istoric continuînd și 
azi ca și mi ine, artiștii ca și oa
menii obișnuiți sînt confruntați 
fără încetare cu alte necesități 
de creștere, dar în aceeași di
recție pornită din aceleași rădă
cini. Inovația este deci o atitu
dine de adaptare continuă la rea
lități noi, aduse de fluviul is
toriei naționale ca apele mereu 
altele pe aceeași matcă stră
veche.

Sigur că în configurația spiri
tuală a fiecărui prezent intră 
mereu componente noi, dar 
adăugirea se face pe un trunchi 
comun. Fiecare generație se 
mișcă liberă în felul frunzelor, 
cu o obligatorie statornicie în
tr-un punct care e legătura cu 
tradiția. întors spre epoca sa, 

spre contempo
ranii săi, artistul 
îi privește, regă- 
sindu-și și rifi- 
pindu-și în ei 
propria imagine 
într-un proces 
de osmoză in
dispensabilă. Nu 
poți trăi între ai 
tăi și să fii sin- 

\ gur în același 
timp. Nu-ti poți 
acoperi ochii și 
urechile in fața 
freamătului vre
mii. Tot ceea ce 

fi rezultanta vi- 
și a relații- 

ori-
vei spune va 
ziunii actuale 
lor tale actuale, despre 
ce ai vrea să vorbești. Dar 
limba ta. dar mijloacele de ex
presie de azi. foarte moderne 
vin de departe, dintr-o evoluție 
neîntreruptă. Și cu cît ești mai 
profund ancorat în istoria spiri
tului național, cu atit vei găsi 
mai numeroase unghiuri noi ve
nind înspre tine in ziua de azi. 
Așa vei ști mai bine decît oricine 
să alegi ceea ce se potrivește, 
ceea ce s-a verificat în timp 
prin strunga istoriei. Afirmații 
cu atît mai valabile pentru crea
torii români de azi, a căror 
operă se cere racordată la rea
lități sociale și spirituale noi, su
perioare, caracteristice societății 
noastre socialiste.

Experiența înnoită, individuală 
și socială se integrează în națio
nal fără efort și ostentație la 
aceia care izbutesc să trăiască 
dialectica sinteză in mod firesc, 
organic. La aceia nu va fi cu 
putință ruptura de vreun fel, nici 
în gindire, nici în simțire, nici 
in limbă. Excesele vor fi întot
deauna evitate de la sine, nein- 
trînd în universul spiritual al 
tradiției umanistice românești. Și 
treptele se vor constitui normal 
în suișul literaturii noastre, din 
mulțimea documentelor vremii 
noi, scrise pe pergamentul per
manențelor.

Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

în pagina a V-a răspunsurile semnate de ION DODU 

BĂLAN, ȘTEFAN AUG. DOINAȘ, EDGAR PAPU, MIHAI 

UNGHEANU, DAN ZAMFIRESCU

O întîmplare: in ur
mă cu cîtva timp tele
viziunea a prezentat o 
emisiune despre copiii 
care alcătuiesc cercul 
de ceramică al șcclil 
din Gheboaia. Copiii 
s-au dus la București, 
in studio. După emi
siune. frumos imbră- 
cați, radioși, ordonați, 
au mers să se plimbe 
prin parcul Herăstrău. 
Tot timpul, in urma 
lor a pășit o pereche 
de bătrini, care-i pri
vea și-i urmărea cu 
admirație. La un mo
ment dat bătrinul s-a 
apropiat de copii și i-a 
întrebat :

— De unde sîntpți 
voi ?

Un copil a dat unicul 
răspuns posibil :

— De la Gheboaia.
Pe loc, chipul bătri- 

nului s-a răvășit de 
indignare.

— Am fost profesor 
universitar — s-a a- 
dresat el mânios învă
țătorului care-i insoțca 
pe copii — dar in viața 
mea n-am primit un 
răspuns mai obraznic 
din partea unui copil.

— Dar, nu vă supă- 
rați, ce v-a spus ? — 
a întrebat îngrijorat 
învățătorul...

— Mi-a spus... mi-a 
spus cu nerușinare că 
e de la Gheboaia... Ne
maipomenit! Ce obraz
nic ! Gheboaia nu 
există !

La care învățătorul 
și-a scos buletinul de 
Identitate și i l-a ară
tat bătrinului profesor.

Mut de consternare, 
bătrinul i l-a întins 
inapoi și a plecat.

La fel de „cunoscu
tă" precum Cucueții 
din Deal sau Chiajna,

PAGINA A VI-A
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PE GLOB

Gheboaia a devenit, cu 
timpul, un nume gene
ric, un tel de simbol 
oarecum peiorativ, luat 
în deridere, al rurali - 
tații in sensul de îna
poiere cronică, fără 
remediu. Se invocă 
numele ei ori de cite 
ori cineva ar vrea să

un ton quasi-eroic : 
„Soarta noastră e la 
Gheboaia..." O spuneau 
ca și cum începuse de
ja numărătoarea in
versă pentru decolarea 
unei rachete care avea 
să-i ducă pe o plane
tă aflată la mii de 
ani-lumină de olane-

V

EXISTA VIATĂ
Șl PI PLANETA

GIIEIIIJAIA
reportaj-anchetă

sugereze imaginea u- 
nui sat „uitat de (dum
nezeu", rămas in afara 
civilizației. Mă aflam, 
nu de mult, într-un 
grup de viitori absol
venți ai unei facultăți. 
Vorbind despre ce-i 
așteaptă după absolvi
re, cîțiva dintre acești 
băieți se lamentau pe

ta-metropolă — Bucu
rești...

O fi chiar atît de în
dreptățită această spai
mă ? O fi chiar un sur
ghiun interplanetar să 
fii trimis pentru a 
munci la țară ? Mi-am 
pus aceste întrebări 
propunîndu-mi să caut 
răspunsul chiar in «a-

tul Gheboaia, care nu 
e o ficțiune, există și 
poate fi vizitat cu u- 
șurință.

El se află pe-o arte
ră de asfalt în județul 
Dîmbovița, în centrul 
unui triunghi cu viitu
rile la București. Plo
iești ș> Tirgoviște. Este 
unul din cele patru 
sate care alcătuiesc co
muna Finta (Finta 
Mare, Bechenești, Fin
ta Veche, Gheboaia).

Am încercat să pri
vesc acest sat cu ochii 
celui care vine aici 
pentru că aici urmea
ză să-și ducă viața. 
L-am străbătut de la 
un capăt la altul, a- 
tent la înfățișarea 
străzilor, a caselor, a 
edificiilor sociale, a în
tregii ambianțe. Dacă 
aș fi trecut din întîm- 
plare prin acest sat, 
fără să știu cum se 
numește, nimic nu 
m-ar fi îndemnat să 
gindesc despre el :n 
termenii propuși de 
faima satului Gheboa
ia, faimă nedreaptă 
care își are sursa în- 
tr-un cuplet al cele
brului Tănase. Nimic 
nu este aici altfel decît 
in sutele și miile de 
sate pe care le-am 
străbătut.

Satul acesta i 
te etala cu 
numele. Are, 
asta, suficiente 
ve. Evoluția 
mică, socială, 
tuală în care s-au în
scris satele României 
contemporane are și 
aici un serios punct

își poa- 
mîndrie 
pentru 

: moti- 
econo- 
spiri-

Mihai CARANFIL

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat, cu oca

zia sărbătoririi oficiale a aniversării mele, m-a mișcat mult. Vă mulțu
mesc călduros și vă transmit urările mele cele mai bune de fericire per
sonală și de prosperitate pentru poporul român.

JEAN
Marele Duce de Luxemburg

• SUOMI ÎN UMBRA 
BRADULUI Șl A MES
TEACĂNULUI ALB

• TRAGEDIA ABORIGE 
NILOR

• OAMENI FÂRĂ CASE 
Șl CASE FĂRĂ OA
MENI

Excelenței Sale Domnului DOMINIC MINTOFF
Prim-ministru al statului Malta

LA VALLETTA
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru. 

în numele guvernului și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sin
cere și călduroase felicitări, împreună cu cele mai cordiale urări de suc
cese în îndeplinirea mandatului ce v-a fost încredințat, spre binele și 
fericirea poporului maltez.

îmi exprim, totodată, speranța că relațiile prietenești stabilite între 
țările noastre se vor dezvolta și în viitor, în interesul păcii și colaborării 
între popoare.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

întăririi prieteniei 
româno-mongole, al cauzei 

socialismului și păcii
Timp de trei zile, delegația de 

partid și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială 
de prietenie în R.P. Mongolă, cea 
de-a patra și ultima etapă a călă
toriei efectuate în țările socialiste 
ale continentului asiatic Pe întreg 
parcursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa. tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai delega
ției române s-au bucurat de o pri
mire caldă, tovărășească, expresie a 
legăturilor de prietenie care leagă 
poporul român și poporul mongol. 
Oaspeții români au vizitat întreprin
deri industriale și instituții de cul
tură din orașul Ulan Bator. s-au 
tntîlnit cu membrii unei unităti a- 
grirole din aimacul central. avînd 
prilejul să cunoască nemijlocit via
ța și munca poporului mongol, rea
lizările sale în construcția socialistă

Intre delegația de partid si guver
namentală a Republicii Socialiste 
România. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Mongole, condusă de 
tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, au avut Ioc convor
biri oficiale, desfășurate într-o at
mosferă tovărășească, în spirit de 
prietenie și sinceritate.

Vizita delegației române a avut loc 
în preajma sărbătoririi celei de-a 
50-a aniversări a Revoluției popu

lare antiimperialiste și antifeudala, 
condusă de Partidul Popular Revo
luționar, în frunte cu marii fii al 
poporului mongol. Suhe Bator și 
Cioibalsan — eveniment memorabil 
în istoria tării, intîmpinat cu un 
puternic avînt în muncă de către 
toti oamenii muncii din Mongolia 
populară. Cu sentimente de simpa
tie internaționalistă poporul român 
urmărește realizările poporului mon
gol in dezvoltarea industriei si agri
culturii. a învătămîntului, pe tărî- 
mul vieții sociale, in îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale celor ce mun
cesc. Felicitînd călduros poporul mon
gol pentru rezultatele importante ob
ținute în ultima jumătate de veac 
sub conducerea P.P.R.M., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a adresat, tot
odată, urări de succes în îndeplini
rea sarcinilor trasate de cel de-al 
XVI-lea Congres al. partidului, în ve
derea desăvîrșirii construirii bazei 
tehnico-materiale a socialismului în 
R. P. Mongolă.

Totodată. în Mongolia sînt cunos
cute si apreciate realizările obținute 
de ponorul nostru, strîns unit în 
jurul Partidului Comunist Român. în 
construcția socialistă. Conducătorii 
de partid și de stat. Samenii mundl 
mongoli din unitățile economice vi
zitate au salutat în cuvinte de sti
mă și prețuire, succesele dobîndite 
de poporul român în opera de edifl-

Eugen IONESCU ]

(Continuare în pag. a VH-a) I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Parttdului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimați tovarăși,
Primiți mulțumirile noastre sincere pentru felicitările cordiale pe 

care ni le-ați adresat nouă și, în persoana noastră, întregului popor ceho
slovac, cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a eliberării patriei noastre 
de sub fascism.

Ca și dumneavoastră, sîntem convinși că relațiile frățești șl colabora
rea fructuoasă se vor dezvolta și pe viitor cu succes, în interesul popoare
lor ambelor noastre țări, al unității țărilor socialiste și al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, pe baza principiilor internaționalis
mului proletar socialist.

GUSTAV HUSAK LUDVIK SVOBODA
Secretar general al Comitetului Președintele Republicii Socialista ' 

Central al Partidului Comunist Cehoslovace
din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii

Socialiste Cehoslovace
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DIVERS
Lemnul
care cîntă

Există, după cum se știe, ne
numărate mărturii despre fasci
nantele șoapte ale pădurii. Dar 
acestea — se pare — nu pot fi 
transformate în cîntec. De aceea, 
pe Ion Ivașcu din Brăduleț (Ar- 

, geș) îl interesează numai șoap
tele fiecărui copac. De 30 de 
ani, colindînd pădurile de prin 
partea locului, el ascultă cu ure
chea copac de copac, pentru a 
descoperi mult rivnitul lemn de 
rezonanță, pe care, printr-un 
meșteșug numai de el știut, ii 
preface în viori. Pînă acum a 
confecționat 80 de asemenea in
strumente, multe dintre ele fiind 
achiziționate de diferite filarmo
nici din țară. în ciuda experien
ței acumulate, de-a lungul celor 
trei decenii, producția se men
ține într-un ritm uimitor de 
constant : două-trei viori pe an. 
O dovadă elocventă că — așa 
cum spune meșterul — lemnul 
poate fi deprins să cînte numai 
cu migală și răbdat

Pe nasturi
La inceput au intrat în „joc" 

cooperativa din comuna Unirea 
(Alba) și partenerul său, Geza 
Tokai din Cluj. Cooperativa res
pectivă avea tot ce-i trebuie 
pentru a confecționa nasturi, 
dar... nu știa să-i facă ; G.T. se 
pricepea să facă nasturi, dar 
n-avea... firmă și materie pri
mă ! Cu alte cuvinte, doi parte
neri ideali, care se completau in 
mod fericit unul pe altul. Au 
incheiat un contract și „partida" 
a debutat sub cele mai bune 
auspicii : cooperativa a pus la 
bătaie materialul, iar G.T. a in
ceput să-l prelucreze. Abia a 
isprăvit insă lucrul și dumnea
lui și-a schimbat brusc partene
rul, oferind toți nasturii lui Io
sif Belea, gestionar la magazi
nul sătesc din Sintioana, comu
na Țaga. Acesta, după ce a în
casat pe ei 58 105 lei, a stricat, la 
rindu-i „jocul", tratindu-și par
tenerul cu refuzul categoric de a 
împărți ciștigul pe din două. 
Lucrurile nu se vor opri însă 
aici. Pentru că „jocul" va fi re
luat in fața instanței de jude
cată.

îsi bat cuie-n
9

talpă!
De mai multă vreme, șoseaua 

ce duce din comuna Smirdan 
(Tulcea) pînă la bifurcația cu 
șoseaua Hirșova-Constanța, pe o 
distanță de circa 50 de kilome
tri, este îmbrăcată într-un ade
vărat covor de... șpan. Acțiunea 
de așternere a acestui material 
pe drumul respectiv a început o 
dată cu transporturile efectuate 
de Autobaza T.A. Constanța de 
la uzina „Progresul“-Brăila pînă 
în comuna Altin Tepe, județul 
Tulcea. Deocamdată, nimeni nu 
se gîndește să asigure camioane
le cu prelatele necesare, astfel 
ca transportul să se desfășoare 
în condițiile cele mai bune. E 
drept, în ultimul timp au în
ceput să se înmulțească în ritm 
vertiginos penele de cauciuc, dar 
șoferii de pe autocamioanele cu 
pricina lasă șpanul să curgă mai 
departe. Nu le dă nimeni ' 
înțeles că în felul acesta își 
singuri cuie în talpă 7

de 
bat

Centenar... 
la zi!

Astăzi, in locuința de pe stra
da Coșbuc 55 din Satu-Mare se 
sărbătorește un eveniment cu 
totul deosebit : gazda, Petru Le- 
țesze, împlinește venerabila vir- 
ttă de 100 de ani ! Vestea că 
decanul de virstă al orașului iși 
serbează ziua de naștere a fă
cut ocolul multor străzi din jur, 
iar mulți dintre cunoscuta săi, 
îndeosebi copiii, au inceput 
încă din ajunul aniversării să-l 
viziteze, dăruindu-i flori, urin- 
du-i în continuare mulți ani de 
viață. Jovial și surizător, cu vă
zul și auzul în perfectă stare, 
lucid și atent la tot ce se in- 
timplă in jur, P.L. și-a destăi
nuit — răspunzînd curiozității 
oaspeților — micile sale secre
te de longevitate : nu a consu
mat alcool decît rareori și cu 
măsură, a avut o viață ordonată 
fi, favorizat de natura preocu
părilor sale de îngrijitor de cai, 
a practicat cu multă pasiune 
sportul ecvestru. Astăzi, de ziua 
centenarului său, ii adresăm și 
noi, alături de toți sătmărenii, 
sincera urare „La mulți ani !“.

Capsa
Constantin Agrigoroaiei, pădu

rar la Ocolul silvic Ciurea (Iași), 
s-a întîlnit într-una din zilele 
trecute cu Alexandru Parasca 
din comuna Schitu-Duca, la 
marginea pădurii din locul nu
mit Lunca Satului. A intrat în 
vorbă cu el și, după cîteva re
plici, discuția a căpătat un ca
racter ușor contradictoriu. La 
un moment dat, părîndu-i-se că 
interlocutorul său a cam ridi
cat tonul, pădurarului i-a sărit 
capsa : a pus arma la ochi și a 
tras două gloanțe, rănindu-1 pe 
A. P. la ambele picioare. Acum, 
departe de a se fi încheiat, dis
cuția a luat altă întorsătură. Nu 
vrem să anticipăm sfîrșitul ei. 
Cert este însă că, de data a- 
ceasta, nu pădurarul va avea... 
ultimul cuvînt !

Rubrică redactată de s
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Călătorii propun « 
îmbunătățirea orarului 

de circulație al unor trenuri
A intrat in obiceiul or

ganelor C.F.R. ca la elabo
rarea mersului trenurilor să 
se consulte cu reprezentanți 
ai organelor locale, ai în
treprinderilor și instituțiilor 
în vederea stabilirii unor o- 
rare și legături care să sa
tisfacă in condiții cit mai 
bune cerințele călătorilor. 
Noul mers al trenurilor, e- 
laborat pe această bază, a- 
sigură, fără îndoială, o îm
bunătățire a deservirii că
lătorilor prin sporirea vi
tezei de circulație, asigu
rarea unor legături prompte 
între trenuri și alte mijloa
ce de transport. în scri
sorile care sosesc la redac
ție sînt sesizate însă une
le deficiențe existente în 
noul mers al trenurilor și 
se fac propuneri privind co
rectarea orarului de circu
lație — fie al unor curse 
locale, fie al unor trenuri 
rapide sau accelerate. Mai 
mulți salariați care lucrea
ză în cadrul instituțiilor și 
întreprinderilor de pe tra
seul Ploiești-Tîrgoviște și 
în municipiul Tirgoviște ne 
relatează pe larg într-o 
scrisoare despre condițiile 
necorespunzătoare în care 
fac ei naveta. „La începu
tul anului a avut loc in 
gara Tirgoviște o consfă
tuire cu reprezentanți ai 
C.F.R.-ului, pentru stabili
rea unui grafic local care 
să corespundă cît de cît cu 
programul de lucru al în
treprinderilor. Nu mică 
ne-a fost surpriza cînd am 
constatat că noul mers 
al trenurilor prevede un 
grafic de circulație care 
obstrucționează buna des
fășurare a programului 
nostru de lucru. Astfel, din 
Ploiești spre Tirgoviște 
pleacă un tren la orele 5,14, 
pe care navetiștii ploieș- 
teni din cartierele îndepăr
tate nu-1 pot prinde. Cei 
ce lucrează la Uzina meca
nică Mija sînt aduși de a- 
cest tren, la locul de mun
că, cu 50 minute înainte de 
începerea programului — 
la ora 6,12. Pe de altă parte, 
timpul de parcurs, pe dis
tanța mențibnată, a crescut 
de la 90 la 120 de minute !“ 

în concluzie, cititorii 
propun ca pe ruta Ploiești- 
Tîrgoviște să circule cel

puțin 2 garnituri (tur-re- 
tur) cu plecarea în jurul 
orei 6 dimineața din Plo
iești și in jurul orei 15,30 
sau 16 din Tirgoviște. Du
rata de parcurs să nu fie 
mai mare de o oră.

în numele celor ce lu
crează la șantierul hidro
energetic Lotru ne scrie 
chiar... un ceferist. „Sînt 
zi de zi martor al greu
tăților pe care le în- 
timpină salariații originari 
din alte localități atunci 
cînd pleacă să-și vadă fa
miliile. Ej sînt nevoiți să 
recurgă la tot felul de „o- 
cazii" : trenuri de marfă, 
autocamioane și alte ase
menea mijloace de trans
port improvizate, deoarece 
Departamentul Căilor Fe
rate a dispus ca trenurile 
accelerate să nu mai o- 
prească la Lotru".

Faptele consemnate ne-au 
fost confirmate și de tov. 
Petre Păun, vicepreședin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al ora
șului Brezoi, și chiar de 
către șefii serviciilor gra
fice și plan formare din ca
drul Direcției mersurilor 
de tren a Departamentului 
Căilor Ferate, — inginerii 
Constantin Leu și Ștefan 
Dumitriu. Interlocutorii 
au recunoscut justețea se
sizărilor salariaților de la 
șantierul hidroenergetic — 
susținute, de altfel, de că
tre toți reprezentanții celor 
13 000 de muncitori de pe 
valea Lotrului, — care cer 
ca acceleratele 231, 232, 237 
și 238 să oprească — ca și 
acum un an — și în stația 
Lotru.

George Vermeulen din 
Capitală ne semnalează că, 
dimineața, plecările celor 
două personale de la Bucu
rești spre Ploiești au loc la 
ore cu totul neootrivite : 
5,01 și respectiv 6,14 ! A- 
mîndouă trenurile sînt in
acceptabile : primul deoa
rece este imposibil de prins, 
mijloacele de transport în 
comun îneepînd să circule 
abia de la ora 5, iar al 
doilea ajunge la Ploiești 
după începerea programu
lui de lucru I

începută cu cuvințele 
„Halta Rîureni, un minut 
oprire", scrisoarea lui Al.

Rezea din Rm. Vilcea pre
cizează că „stația de de
servire a întregii platforme 
chimice este halta Rîureni. 
Aicj trenurile nu stațio
nează decît un minut. De
seori trenul pleacă cu oa
meni agățați pe scări sau 
pe tampoane, expuși unor 
accidente grave". Intr-ade
văr, minutul de oprire pre
văzut e cu totul insuficient 
pentru ca sutele de sala
riați ce ies din schimb să 
urce în trenurile care cir
culă pe această linie (Si- 
biu-București).

Modul defectuos în care 
sînt asigurate unele legă
turi dintre trenuri consti
tuie un alt subiect comen
tat în scrisori. Oricît de 
incredibil ar părea — ne 
scrie Ștefan Păpușor din 
Focșani — potrivit noului 
orar, distanța Focșani-Mă- 
rășești-Tecuci-Ciorăști (o 
localitate mărginașă a ju
dețului Vrancea, dar nu îh 
afara lui) se face în peste 
11 ore ! Pleci din Focșani 
la 5,50, cu trenul-cursă 5331, 
ajungi la Mărășești la 6,13 
și mai departe, cum știi, 
de cele mai multe ori cu 
„auto-stopul", pînă la Te
cuci. Iar aici stai in gară, 
în grădina publică sau poți 
să mergi și la cinemato
graf pînă Ia orele 16,02 (!) 
cînd ai legătura, și abia la 
17,03 ajungi, în sfîrșit, la 
Ciorăști. Și asta deoarece 
personalul 5020/5017 pleacă 
din Mărășești la 6,05, deci 
cu 8 minute ma; înainte de 
a ajunge trenul 5331.

Numeroasele scrisori a- 
dresate redacției sesizează 
și alte aspecte negative ale 
noului mers pe C.F.R. : 
„Trenul de dimineață, care 
circulă pe ruta Curtea de 
Argeș-Pitești pleacă din 
Curtea de Argeș la 4,38, și 
ajunge la Pitești la 5,28 ; 
navetiștii sînt nevoiți apoi 
să piardă vremea pînă la 
începerea programului de 
lucru (Mihai Georgescu, 
Curtea de Argeș) ; în plin 
sezon estival, rapidul nr. 35 
nu mai oprește la Sinaia 
(Ion Popescu, București) ; 
trenurile staționează un 
singur minut la băile Her- 
culane, oamenii veniți la 
tratament neavînd vremea

necesară să coboare (Gh. 
Juga, Ploiești) etc.

Acestea sint doar cîteva 
dintre observațiile călăto
rilor. Din cuprinsul lor și 
al altora rezultă că cele 
mai multe se referă la in
convenientele întîmpinate 
de navetiști care, în marea 
lor majoritate, folosesc curse 
locale. Fără îndoială este 
greu de soluționat absolut 
toate cererile, de stabilit 
sosiri și plecări de trenuri 
cind îi convine fiecăruia, așa 
cum pretind unii semnatari. 
Sint insă destul de nume
roase situațiile în care pot 
fi aduse îmbunătățiri ora
rului de circulație al unor 
trenuri. Pentru că, așa 
cum rezultă din scrisori, 
deși a avut loc un larg 
schimb de păreri între or
ganele răspunzătoare ale 
C.F.R. și călători, deși s-au 
ținut consfătuiri cu repre
zentanții organelor locale, 
au intervenit totuși dere
glări în mersul trenurilor 
cu nimic justificate. Stu
diate cu grijă și atenție, 
acestea pot fi insă opera
tiv înlăturate. Următorul 
exemplu este edificator. 
Pînă nu de mult, distanța 
București — Alexandria se 
parcurgea, oricît de necre
zut ar părea, în 7 ore ! 
Plecai din București la ora 
10,49, cu trenul 1303, ajun
geai la Roșiori la 13,22, aș
teptai aici 3 ore și trei mi
nute, adică pînă la 16,25, 
cînd aveai legătura, și abia 
la 17,20 ajungeai în sfîrșit 
în Alexandria. Prin repune
rea în circulație a trenului 
1367 (la ora 13,35) distanța 
în timp a fost scurtată cu 
3 ore ! Deci, se poate !

Scrisorile mal semnalează 
multe neconcordanțe între 
orarul trenurilor și cel al 
autobuzelor I.T.A. Cînd so
sesc trenurile, autobuzele 
sînt deja pornite în cursă, 
cetățenii urmînd să aștep
te ore întregi pînă la ple
carea altor autobuze. Aces
te deficiențe pot fi rezolva
te însă mai ușor cu spriji
nul consiliilor populare, 
care trebuie să intervină 
pentru a corela graficul au
tobuzelor cu mersul trenu
rilor.

Dnmltni 
MINCULESCU

Deasupra banchetei din 
spate, la „geam", un ursu
leț de pluș, sau un cîine 
de masă plastică legat de 
parbriz cu lănțișor, o pă
pușă care altădată iși a- 
vea locul pe lada studiou
lui, iar uneori chiar o pe
reche de pernuțe cu fiețele 
înflorate.*.. In față, atîmat 
de oglinda retrovizoare, 
„mascota", un ursuleț mai 
mic, un cățeluș și mai mic, 
o păpușă minusculă sau un 
maimuțoi cît degetul. In 
portbagaj, patul pliant, u- 
î.'eori cortul, nelipsita da
migeana. un bidon de ulei, 
canistra de benzină si 
multe ustensile casnice. 
Mașina noastră, căreia ade
seori îi dăm un nume fe
minin, o spălăm în fața 
casei cu găleata de aipă și 
săpun, o dichisim, o fer- 
chezuinj. o mingîiem cu a- 
dorație. tresăltam cu îngri
jorare Ia orice zgomot sus
pect. o ascultăm cum „ba
te". spunem că este ner
voasă sau leneșă, caprici
oasă ori docilă, că se am
balează. tușește, „mănâncă" 
ulei și benzină, „bagă" vi
teze de invidiat, demarează 
ca un cal nărăvaș sau „în
gheață" pe roți la frînare.

...Și omul a creat mași
na, și a iubit-o pătimaș, și 
a stabilit cu ea o serie de 
relații afective, și j s-a în
robit părîndu-i-se că în 
cutia ei de tablă si otîeJă 
este mai el însuși decît 
oriunde în altă parte, dar 
încetul cu încetul, prin ba
nalizarea motorului, idolul 
lui pe patru roți a început 
să-și piardă magia șî miste
rul. Dar a rămas ceva : un 
lucru care va trebui să facă 
obiectul de studiu al psi
hologilor șsi sociologilor 
pentru a i se găsi și aplica 
antidotul : Aroganța. Tru
fia. Vanitatea. Cînd capătă 
patru roți sub ele, o pe
dală de accelerator la pi
cioare și un volan în față, 
aceste păcate ale omului 
devin capitale. Se spune că 
parcă ai fi alt om cînd pui 
mina pe volanul unei ma
șini. Și este- adevărat. Ma
șina are miraculosul dar 
de a transforma benzina în 
viteză, uneori nervii în as
tenie și. destul de des. ba
nele maniere în bădărănie. 
Căci atunci cînd motorul 
nu ne pune la dispoziție 
numai o forță calculată în 
cai-putere, ci produce mo
dificări în comportamentul 
nostru prefăcîndu-ne mo
destia în trufie, ceva nou 
apare în om, ceva ce 
n-ar mai putea fi mă
surat decît printr-o u- 
nitate de alt animal-pu- 
tere. N-am nici pe departe 
intenția de a face pe mo
ralistul, dar m-am întrebat, 
deseori, circulînd pe șose
lele noastre, oe anume «-e1 
petrece cu omul atît de 
cumsecade atunci când 
merge pe jos, din clina 
cînd și-a scos ferchezuita 
lui mașină din garaj și 
pornește la drum 7 De ce 
toți ceilalți nu mai sînt 
semenii lui, ci doar obsta
cole 7 De ce, conducând, 
se crede cuprins într-un 
duel pe roți cu cei care, 
ca și el. au economisit, 
s-au chivernisit și încearcă 
să trăiască din plin bucu
ria vitezei, senzația liber

tății și a drumurilor des
chise.

De pe acum visăm la au
tomobilul viitorului,, oel cu 
motor „curat", antipoluant, 
electric poate, cel care să 
ne permită a purta un per
manent dialog cu mediul 
înconjurător, a comunica 
cu „ceilalți" altfel dertt 
prin cîteva semnale săra
ce, a le transmite un me
saj. un avertisment, visăm 
la automobilul perfect, dar 
cît de perfect va fi omul 
de la volan în acest auto
mobil 7 Michel Roche, in 
cartea sa „Vivre avec l’au- 
tomobile ?“, face următoa
rea supoziție : «Să ne în
chipuim că în 1890 am fi 
putut prezenta în fața u-

sînt consacrate legilor fi
zice privind conducerea 
vehiculului (energia cine
tică, forța centrifugă), iar 
un vast capitol este închi
nat analizei psihologiei o- 
mului de la volan. Acest 
ultim element este de o 
covirșitoare importanță. 
Cîți oameni realizează fap
tul că. angajindu-se pe o 
șosea, ta volanul unei ma
șini. pătrund într-un com
plex angrenaj social în ca
re raportul dintre individ 
și mediul înconjurător se a- 
flă într-o interdependență 
vitală 7 Ignorarea acestui 
fapt duce la accentuarea 
arogantei quiadriroleta, ta 
sentimentul că tot ce se 
mișcă dincolo de mașina

AROGANȚA

PE PATRU

ROȚI
nei adunări de savanți ai 
timpului, buni cunoscători 
ai psihologiei și fiziologiei 
umane, un automobil din 
zilele noastre și le-am fi 
pus următoarea întrebare : 
credeți că în șaizeci de ani 
va fi posibil să existe in 
Franța cîteva milioane de 
persoane, bărbați și femei, 
bătrini și tineri, capabili să 
conducă un astfel de ve
hicul cu o viteză care ar 
atinge patruzeci de metri 
pe secundă pe șosele ceva 
mai îmbunătățite, dar mult 
mai aglomerate ? Este 
mai mult ca sigur că toți 
ar fi răspuns : „Imposibil, 
din cauza „naturii uma
ne" !...“ și totuși, s-a ajung 
aici. Fără îndoială, conti
nuă sociologul francez, sin
gura certitudine pe care o 
putem avea cu privire la 
natura umană este impo
sibilitatea de a fixa limi
tele dezvoltării capacității 
oamenilor. In măsura în 
care fabricăm noi mașini, 
„fabricăm" și aptitudinile 
necesare pentru a Ie mintii 
Din nefericire, cele două 
„producții" nu sînt armo
nios paralele și uneori pot 
apărea mari decalaje. Să 
sperăm că acestea nu vor 
fi atît de catastrofale incit 
să compromită viitorul.»

Un recent manual ame
rican destinat celor ca
re se pregătesc să șofeze 
explică pe vreo treizeci de 
pagini funcționarea tehnică 
a mașinii, alte zece pagini

sa îi este ostil și unica a- 
titudine eficientă rămâne 
violenta în expresii. în 
maniere, în modul de a 
conduce. Căci arogantul la 
volan are o convingere de 
neclintit : singurul care 
conduce bine este el. toti 
ceilalți fiind nepricepuți, 
deci meritindu-și pe de
plin valul de epitete or
nante cu care îi catalo
ghează în frenetica lui tre
cere. Cînd se întoarce de 
la un raliu, arogantul la 
volan se crede în compe
tiție și în orașul natal, și 
pe strada unde toată lu
mea îl știe. Cind ploaia i-a 
așternut în fată cîteva băl
toace, nu cunoaște voluptate 
mai mare decît să spintece 
zoaiele iu plină viteză și 
să împroaște cu ele trecă
torii. Pentru el, pietonul 
este o ființă inferioară, 
demnă de dispreț, și vai 
și-amar de cel pe care îl 
prinde pe picior greșit, sau 
de timidul ezitînd in fata 
'navalei sale. Arogantul la 
volan consideră că tabelele 
indicatoare și semnaliza
toarele de avertisment 
plantate de serviciul circu
lației tocmai pentru a-i fa
cilita lui circulația și a-1 
păzi de accidente sînt fă
cute pentru proști, pentru 
învățăcei, pentru cei cu 
„lacrima boului" pe par
briz sau, cel mult, atunci 
cînd este prins în flagrant 
delict, acestea sînt doar 
pretexte pentru a i se în

casa lui o „nemeritată" a- 
mendă. Cind mai are in 
dreapta sa și o gureșă în
soțitoare. imprecațiile sint 
rostite in duet și slavă 
domnului că trec și se duc, 
și nu prinzi din ele decît 
frînturi.

La accident, arogantul,ca
re și-a gîdilat prea mult or
goliul cu pedala accelerato
rului își transformă rapid 
sentimentul de culpabili
tate în agresivitate. El n-a 
fost niciodată vinovat, cel 
mult a avut ghinion. pa 
care îl invocă sus și tare 
liniștindu-și conștiința- «■- 
"utoconsolindu-se și elibe- 
rîndu-se de responsabili
tate. Atunci știe să fie și 
umil, și cumsecade, și im
plorator, și. mai ales, în
duioșător de amabil cu <>- 
mul ordinii publice. De 
vină este- însă întotdeauna 
altul, unul dintre semenii 
săi. de vină poate fi chiar 
agentul de circulație care 
n-a văzut bine, care l-a 
confundat, căci el știe unde 
se poate și unde nu se 
poate accelera în stil da 
„vivere pericolosamente". 
Cind trece pe lingă locul 
unde s-a produs un acci
dent. arogantul n-are oct . 
n-are urechi, chiar dacă 
sub foaia de ziar de pe 
marginea șoselei i-ar zace 
un om drag. Cum, să o- 
prească, să se întoarcă din 
drum, să care răniți la spi
tal, să intre Ia hangarale. 
să mai vină și pe la tribu
nale, ca martor, dar. mai 
ales, să-și păteze pernele 
cu sînge ’ Nu, arogantul « 
un om ..curat", el trece în 
viteză, de ce să-l doară 
capul 1 Cel mult, filozo
fează : „Uite, idioții !“.

Cîtiva kilometri mai de
parte, noate fi tocmai el 
pe marginea șoselei si a- 
tuncl lipsiții de omenie sint 
cei care trec impasibili și 
nu sar să-i dea o mînă de 
ajutor.

Să-i spui arogantului 
„puneți un surîș în moto
rul dumneavoastră 1“ este 
inutil deoarece motorul lui 
e plin de înjurături.

îmi repugnă ideea de a 
vedea în orice om de ta 
volan un tulburător al or
dinii și civilizației străzi
lor noastre, sau de a cre
iona pe marginea expan
siunii automobilistice in 
care am intrat, tabloul aj- 
narhic descris prin alte 
părți de către cei ce au în
cercat dintotdeauna un sen
timent de ostilitate față de 
progres. Nici hecatombele 
de week-end. nici carna- 
glul unor accidente mon
struoase. nici violenta u- 
nui perpetuu duel între 
mașini nu formează ima
ginea lumii noastre auto
mobilistice. Dar atît Cît e- 
xistă, fie și netipic pentru 
întreg, aroganța pe patru 
roți tinde să denatureze 
reala imagine a șoselelor 
noastre. Ea se cere eradi
cată printr-o operă de edu
cație cane nil poate fi rea
lizată decît prin oprobriul 
public, de autostăpinire si 
autocontrol, dincolo d» 
ceea ce pot face regulamen
tele de circulație. în orice 
caz, In constelația semna
lizatoarelor care ne popu
lează codurile rutiere si 
căile publice ar trebui in
ventat și înscris și semnul 
bunului simt, la fel de obli
gatoriu ca unicul sens al 
omeniei și civilizației.
Ioan GRIGORESCU

LA ORADEA (Urmare din pag. I)

Faima pantofilor și blănurilor 
care se fabrică la Oradea a 
trecut de mult hotarele tării. 
Pe adresa combinatului de piele 
și încălțăminte sosesc tot mai 
multe comenzi, atît din tara, 
cît și din- Anglia, Franța, 
U R.S.S., Austria. Elveția, R.F. 
i Germaniei. Libia etc. Produ
sele realizate aici sînt frumoase, 
durabile, moderne.

Anual, la Combinatul de piele 
și încălțăminte din Oradea se 
fabrică peste 7,5 milioane pe
rechi încălțăminte, precum și 
articole de marochinărie și o 
largă gamă de blănuri.

Realizarea de produse de ca
litate e o preocupare permanen
tă a întregului colectiv al com
binatului. alcătuit d<in 6 500 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Un merit deosebit il au crea
torii de modele, despre care 
ing. Orest Straciuc. director 
general al combinatului, ne-a 
spus :
— La început creația era fărî- 

mițată, fiecare unitate avînd cîte 
o mică secție. Acum, creația 
este concentrată intr-un serviciu 
puternic, pe lîngă care lucrează 
o bandă pentru seria mică. înce- 
pînd din trimestrul III al aces
tui an, încălțămintea fabricată 
în serie mică va fi desfăcută 
prin magazinele de prezentare 
ale combinatului. O practică 
bună este aceea de a invita pe 
specialiștii străini în ramura în
călțămintei, care vin în România 
să ne viziteze. Pînă acum, au 
fost la noi specialiști din S.U.A., 
U.R.S.S., Suedia, R. F. a Germa
niei și R. D. Germană. Rezulta
tul : în Anglia, de exemplu, au 
fost solicitate pentru acest an 
peste 150 000 de perechi de în
călțăminte, iar în Franța vom 
exporta pentru prima oară pan
tofi tip „Romarta". în prezent, 
producem pantofi și pentru 
S.U.A. La începutul semestru
lui II. vom invita reprezen
tanți de ia toate bazele din 
țară pentru a le arăta modelele 
create In ultimul timp. La con
tractări vom veni cu modele cît 
mai frumoase, care să satisfacă 
gusturile cumpărătorilor din țară.

Aurel POP
corespondentul „Scînteii"

de sprijin. Și aici oamenii sînt an
gajați într-o continuă ofensivă a 
noului, pe întregul teritoriu econo
mic și social al satului.

Ce-i preocupă pe acești oameni, 
din ce se clădesc satisfacțiile mun
cii lor 7 Discutînd cu Ion Cheleau, 
președintele cooperativei agricole de 
producție,-mi s-a oferit imaginea 
unor teluri pentru care merită să te 
lupți. Acești oameni vor să regene
reze fundamental cooperativa lor, 
să-i confere noi forțe. Au planuri 
ambițioase : vor ca „moșia" lor de 
918 hectare să se transforme într-o 
vastă grădină pe întinderea căreia 
agricultura socialistă să-și releve 
adevăratele ei potențe.

în cifrele care mi s-au pus la dis
poziție am recunoscut o citime din ci
frele ce compun statistica dezvoltării 
agriculturii socialiste, o părticică din 
efortul pe care-1 fac statul și poporul 
nostru pentru a așeza agricultura pe 
bazele maximului randament. Trac
toarele care lucrează aici pămîntul se 
numără printre cele 107 000 de trac
toare care brăzdează acum cîmpurile 
României. Inginerul agronom, medi
cul veterinar se numără și ei intre 
cei 9 700 de specialiști care asigură 
cooperativelor agricole de producție 
orientarea științifică in practica lor 
agricolă. Sint, apoi, răsfringeri ale 
celor 37,8 miliarde de lei pe care 
statul nostru i-a investit, în cincina
lul trecut, pentru dezvoltarea agri
culturii.

Nu s-ar putea plinge de plictiseală 
un tinăr agronom care ar fi „sortit 
pentru Gheboaia". Dimpotrivă, ar 
constata că i se oferă teren pentru 
o palpitantă auloperfecționare și 
autodepășire profesională și ar do- 
bindi sentimentul utilității și impor
tantei. ar înțelege că abia aici poate 
deveni el însuși. într-o viață în care 
fiecare gest pe care-1 face se pre
lungește în consecințe capitale pen
tru destinul unei mari colectivități 
umane. Pentru un asemenea mod de 
existentă merită să trăiești la Ghe
boaia sau în oricare alt loc pus sub 
semnul „renumelui" acestui sat. 
Din păcate — sau din fericire, cum 
vreți — postul de inginer agronom 
de la C.Â.P. Gheboaia e ocupat. E 
ocupat de Stelian Antonescu, un 
bărbat între 35—40 de ani, venit aici 
astă toamnă cu cele mai serioase 
ginduri.

— Nu v-a deranjat numele satului 
în a cărui familie intrati ? — l-am 
întrebat. în glumă. El mi-a răspuns 
însă grav :

— Nicidecum. Sîntem oameni se
rioși. Nu ne arde de asemenea ifose. 
Am venit aici pentru că e mult de 
lucru, pentru că există aici un pă- 
mînt cu multe posibilități și un sat 
care trebuie ajutat să se dezvolte 
așa cum și-o dorește. în multe pri
vințe Gheboaia stă mai bine decît 
alte sate cu nume mai... literare.

Sint cu miile, cu zecile de mii spe
cialiștii agricoli, medicii, profesorii și 
învățătorii care își desfășoară activi
tatea la țară, sub imperiul marilor 
responsabilități ce le revin în proce
sul de transformare structurală a sa
tului. Agricultura și-a schimbat fun
damental datele evoluției ; ea capătă 
anvergura proceselor industriale și se 
conjugă mereu mai mult cu indus
tria, chiar pe teritoriul a ceea ce s-a 
numit cîndva „spațiul rural tradițio
nal". Mecanizarea, chimizarea, marile 
și modernele sisteme de irigații, com
plexele industriale de creștere a 
animalelor și chiar dezvoltarea unei 
industrii proprii pentru prelucrarea 
materiilor prime rezultate din produc
ția agricolă schimbă radical structu
ra economică a satului, oferindu-i

tele țării. Aproape deasupra fiecărui 
acoperiș se ridică o antenă de televi
zor. Un complex comercial nou des
face mărfuri care altădată erau apa
najul orășenilor (sau... nici al lor !): 
mașini de gătit cu aragaz, mașini de 
spălat rufe, frigidere, diverse alte 
aparate de uz casnic, televi
zoare. aparate de radio, motorete, 
biciclete, cosmetice, confecții, cărți, 
discuri, mașini electrice de ras etc. 
etc.) Unde o fi imaginea dughenei 
sătești cu fitiluri de lampă și lumi
nări, nelipsită din peisajul unui sat 
de tipul celui pe care îl invocă cei 
care fac uz de numele satului Ghe
boaia ?

— Ne aflăm în plină creștere — 
îmi spunea primarul comunei. Avem 
acum 14 magazine in care s-au vîn-

te ale civilizației urbane au și înce
put să spulbere imaginea tradițio
nală a satului prăfuit, aflat într-un 
contrast violent cu peisajul și con
diția edilitară a orașului. 80 la sută 
din satele țării au fost electrificate in 
întregime, în multe sate au apărut 
rețele de apă și canalizare, trotua
rele și drumurile asfaltate au deve
nit un element obișnuit în decorul 
sătesc, au început să capete volum 
material schițele de sistematizare a 
comunelor. într-un asemenea cadru 
viața spirituală a satului a fost și ea 
propulsată.

Cartea, televiziunea, radioul, cine
matograful sătesc (la Gheboaia s-a 
construit acum cîtiva ani un cămin 
cultural — adevărată casă de cul
tură — cuprinzînd o sală de specta-

• a M ® b vExista viataf
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specialistului un alt orizont profe
sional, impunîndu-i și alte exigen
țe. Mă gîndesc la exemplul ingineru
lui agronom Dimăny Săndor de la 
C.A.P. Sinmartin, județul Harghita, 
care a fost primit de curînd membru 
corespondent al Academiei. Terenul 
lui de cercetare și studiu, în care au 
rodit idei științifice valoroase, a fost 
cîmpul activității zilnice în coopera
tiva agricolă. E lesne de ghicit că 
n-a avut la dispoziție mari labora
toare. A avut, în schimb, idei și 
voința de a stărui în aplicarea lor. 
Exemplul lui se alătură și altor e- 
xemple celebre ale unor oameni care 
s-au afirmat pe planul vieții științi
fice, muncind la țară și în folosul 
evoluției satului. Și alte date, și alte 
argumente spulberă mitul „mormîn- 
tului spiritual" pe care l-ar consti
tui, pentru intelectual, activitatea în 
mediul rural. Mediul rural a deve
nit mediul unei evoluții spirituale 
fără precedent, sprijinită pe evoluția 
categorică a vieții materiale, a ele
mentelor de civilizație superioară.

Și la Gheboaia, acest marș al pro
gresului material se face simțit cu 
prisosință. Ulițele cochete, îngropate 
în vegetație — fiecare ogradă, un mic 
parc — sînt tot atitea înlănțuiri de 
case noi, mici vile, cu arcade și co
loane viu colorate. Ca în toate sa-

dut, anul trecut, mărfuri în valoare 
de peste șapte milioane lei. Se a- 
daugă și cei peste optzeci de mii de 
lei, valoarea prestărilor de servicii 
prin cooperativa de consum. Cu ex
cepția unei mici părți — anul aces
ta o lichidăm și oe asta — comuna 
a fost electrificată. Spuneam că ne 
aflăm în plină creștere deoarece 
toate acestea reprezintă cifre și rea
lizări în continuă schimbare. Se as
faltează acum întreaga arteră 'care 
străbate satele comunei. Facem apoi 
trotuare. Pe urmă garduri din ele
mente prefabricate. Zidim cabine de 
așteptare pentru cunsele de autobuz. 
Adăugăm la școlile existente cite 
2—3 săli noi de clasă. Am făcut un 
sondaj șl am constatat că numai la 
Gheboaia vor apărea în curînd 150 
de case noi. Tot la Gheboaia se va 
construi o nouă grădiniță pentru 
copii. Toate acestea, referindu-ne la 
viitorul foarte apropiat. Pentru mai 
tîrziu, ambițiile noastre cresc. Aș
teptăm acum comisia de arhitecți 
pentru sistematizarea comunei. Vom 
vedea atunci care va fi chipul mai 
îndepărtat al comunei noastre...

Asistăm acum, în satele țării, la 
un adevărat val al Inițiativelor, me
nite să apropie viitorul, să creeze ca
drul material al urbanizării. Elemen-

cole cu 400 de locuri, altă sală cu 100 
de locuri, club, salon de dans, bi
bliotecă, camere de repetiții), in
fluența civilizației urbane, accesul la 
un nivel de viață superior au des
chis larg ferestrele cunoașterii in 
existenta țăranului.

Din promoția anului 1965 a Școlii 
generale din Gheboaia, doar 4 elevi 
nu și-au continuat școlarizarea. Cei
lalți au absolvit școli profesionale și 
licee teoretice și de specialitate. Cîti
va sînt acum studenți. Același destin 
îl au toate promoțiile care au urmat. 
Să adăugăm acestui amănunt argu
mentul revelator al statisticii : în sa
tele României funcționează 13 205 școli 
și licee la catedrele cărora se află 
mai mult de 110 000 de cadre didactice. 
Peste 2 milioane de elevi 1 Mai mult 
de jumătate din numărul studenților 
din România provine din mediul sătesc. 
Elevi din licee sătești participă la 
fazele pe țară ale olimpiadelor șco
lare și cîștigă premii (vezi ziarele).

Și pentru că am vorbit atît despre 
spaima unor absolvenți față de per
spectiva de a fi trimiși „la Ghe
boaia", să discutăm puțin cu cei care 
au trecut acest ...hop, cu cei care au 
și venit și trăiesc la Gheboaia.

La anumite ore ale zilei, ulițele 
sînt animate de rîsul copiilor care se 
duc sau se întorc de la școală. Școa

la... Dacă ar fi să credem zicala care 
ponegrește aceșt sat, ne-am Imagina o 
școală sătească rudimentară, ca pe 
vremea lui Nică a lui Ștefan a 
Petrei. Dar nu e deloc așa. Școala 
generală din Gheboaia este adăpos
tită într-un edificiu impozant, dotat 
cu tot ce i se cuvine unui așezământ 
modern de învățămint. 15 cadre di
dactice se ocupă aici, zi de zi, da 
instrucția tinerilor cetățeni ai satu
lui Gheboaia. Revelator • 6 dintre 
acești dascăli provin chiar din sat. 
Un amănunt : nici unul dintre învă
țătorii sau profesorii satului, venlti 
aici prin repartizare, n-a părăsit sa
tul. La Gheboaiia nu există nici un 
navetist ! E un fapt în care pu
tem desluși o adîncă semnificație. 
Dar să lăsăm să ne-o explice chiar 
ei, dascălii în cauză. Bunăoară, 
Florica Dănilă. E din Cărei. A fost 
repartizată aici acum cițiva ani.

— Cind am citit repartizarea nu 
mi-a venit să cred. Am crezut că • 
o farsă Pe urmă, am zis că 
mă duc la Gheboaia doar „în re
cunoaștere". Dar aici am fost întîm- 
pinată cu atîta bunăvoință, cu atîta 
sinceritate... Apoi am văzut că mă 
aflu într-un sat ca toate celelalte... 
Prejudecata s-a spulberat repede șî 
prin aceea că am întîlnit aici omul 
de care... m-am îndrăgostit. E un 
localnic. Și ne-am căsătorit I

Pe această replică intervine cel 
mai nou sosit în școală, tînărul pro
fesor de limba română Gheorghe Pă- 
roșanu :

— Eu n-am tinut seama de ce se 
spune. Sînt profesor de română, mă 
interesează tradițiile spirituale ale 
satului... Și am aici un cîmp vast d« 
studiu...

Privită prin optica acestor dascăli, 
care au înțeles „la fața locului" cît 
de neîntemeiată este prejudecata 
„surghiunului sătesc", putem să ne 
punem întrebarea dacă titlul de pro
fesor de țară n-a rămas, în conști
ința unora dintre noi, cu vechile lui 
rezonanțe, total anacronice azi.

Revenind la întîmplarea din Parcul 
Herăstrău, Istorisită la început, să 
notăm și ultima replică a profe
sorului pensionar : „Hotărît, s-a 
schimbat lumea noastră !“. Intr-ade
văr, s-a schimbat lumea noas
tră, lumea satului românesc s-a 
schimbat și ea fundamental ; și p® 
„planeta" Gheboaia clocotește acum 
seva unor prefaceri sociale și eco
nomice menite să șteargă diferentele 
dintre sat și oraș, menite să com
pleteze vastul tablou al progresului 
nostru general. In acest context, 
Gheboaia rămîne un simbol. Dar un 
simbol a cărui semnificație s-a 
schimbat radical ; este însuși sim
bolul satului românesc în destinele 
căruia s-au petrecut adevărate mu
tații, al satului care a început un 
marș fără sfîrșit spre culmile civi
lizației socialiste.
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semestru, expresie concretă
a adeziunii profunde la politica

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

JUDEȚUL ALBA
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Din județele țării au început să sosească 
pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, telegrame prin care oa
menii muncii anunță îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor economice pe primul 
semestru, expresie concretă a devotamentu
lui cu care slujesc politica partidului.

Astfel, oamenii muncii din unitățile indus
triale ale județului Alba au îndeplinit cu 
6 zile mai devreme sarcinile pe primul se
mestru al acestui an la producția globală și 
producția marfă vîndută și încasată.

într-o telegramă adresată cu acest prilej 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Bi
roul Comitetului județean de partid Alba, 
subliniază că prin' acest succes s-au creat 
premisele ca pînă la finele lunii iunie să se 
realizeze în plus față de prevederile planului 
o producție globală de' peste 13 milioane, lei. 
concretizată în 286 tone oțel. 300 mașini de 
cusut, peste 700 mașini de spălat rufe, 
1 600 mc prefabricate din beton, 5 400 mc 
bușteni, 4 000 
sulfuric, 1 900 
fante cantități 
cotaje.

Răspumzînd 
liului Național al Frontului Unității 
liste, se spune în telegramă, oamenii 
din unitățile industriale ale județului 
mâni, maghiari, germani — au hotărît supli
mentarea 
socialistă 
producția 
servicii.

acum peste plan : 1 400 tone țevi sudate,
1 750 tone profile îndoite, 180 tone fire și 
fibre sintetice, aproape 590 kg antibiotice, 
120 tone fire bumbac, 70 mii bucăți tricotaje 
și altele.

Intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Bi
roul județean Iași al P.C.R., se arată că 
rezultatele obținute oferă certitudinea că 
pînă la sfirșitul aoestui semestru valoarea 
producției globale și marfă pe intreguil județ 
va fi depășită cu cel puțin 108 milioane lei, 
iar sarcina de creștere a productivității mun
cii va fi îndeplinită în proporție de 101 la 
sută. Profund atașați politicii partidului — se 
subliniază în telegramă — . oamenii muncii 
din unitățile industriale ale județului Iași 
se angajează in fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu-și 
precupețească eforturile, priceperea și cute
zanța în vederea realizării și depășirii pla
nului de stat și a angajamentelor sporite 
asumate pe acest an.

in- 
atit 
cit

ECONOMIH

inițială 
limpede

Ion STRINU 
directorul sucursalei 
municipiului București 
a Băncii de Investiții

mi
lei.

de pildă, 
„Energoconstrucția 
care,

CONTRASTE

• „Serviți o dulceață

de• Granule
mastodont

din 
con-

adevărați 
de cocs, 
dimen-

Dar, deși aceasta metodă 
să se extindă pe scară 
în prezent există doar 

de hectare drenate, și a-

fabrica de con- 
„Agrofruct" din 

Mare depozitul 
de stocuri greu 

adu

particular, așa 
știe oricine — 
la gust. Cele 
fabrica „Agro-

cu piper?"

și anume să cheltuiască sumele res
pective cumpărînd orice. Această lip
să de interes pentru eficiența chel
tuirii fondurilor statului apare încă 
din etapa întocmirii listelor de utilaje. 
Cum poate fi explicat faptul că nu
mai în primele 5 luni din acest an, 
organele sucursalei municipiului 
București a Băncii de Investiții au re
dus și respins — de reținut : cu a- 
cordul întreprinderilor și centralelor 
industriale beneficiare ! — utilaje în 
valoare de peste 220 milioane de lei, 
cuprinse în memoriile justificative

dea de gîndit tuturor celor în cauză, 
mai ales acum cind se fundamentea
ză planul pe anul 1972. Necesarul de 
utilaje trebuie bine chibzuit, deoarece 
în funcție de aceste calcule se stabi
lesc planurile de producție ale uni
tăților producătoare de asemenea 
mijloace fixe.

Constatăm însă că'practica „umflă
rii" listelor de utilaje continuă și în 
cazul solicitărilor pentru anul 1972. 
Așa a procedat, 
prinderea 
București,

LĂCOMIA PĂGUBEȘTE...

Un proverb ad-hoc destinat soliciianților

— utilaje de în- 
transport, obiecte

Expresie a preocupării sporite a ti
tularilor și beneficiarilor de inves
tiții pentru creșterea eficienței in
vestițiilor, în ultimii ani, o pondere 
din ce în ce mai mare din volumul 
total al fondurilor a fost cheltuită 
pentru achiziționarea de utilaje. Pon
derea utilajelor in totalul investițiilor 
ce le realizează unitățile economice 
din Capitală a ajuns la aproape 80 
la sută, față de 73 la sută cît a fost 
în anul 1968.

Creșterea ponderii fondurilor des
tinate achizițiilor de utilaje impune, 
în continuare, sar
cini mari și res
ponsabilități spo
rite tuturor fac
torilor care con
cură la realizarea 
planului de 
vestitii, cu 
mai mult cu
legislația actuală 
acordă largi com
petențe titularilor 
de plan, centrale
lor industriale și 
întreprinderilor în 
domeniul achizi
ționării de utila
je. Potrivit regle
mentărilor în vi
goare privind 
pregătirea și rea
lizarea lucrărilor 
de investiții, cen
tralele industriale 
și întreprinderile 
au dreptul de a 
aproba investiții, 
indiferent de va
loare, destinate a- 
chiziționării de u- 
tilaje independente 
locuire, mijloace de
de inventar de natura fondurilor fixe. 
Cit de importante sînt astfel de in
vestiții rezultă chiar și dintr-un sin
gur exemplu : numai unitățile econo
mice finanțate de sucursala munici
piului București a Băncii de Investiții 
au prevăzut, în acest an, pentru achi
ziționări de utilaje independente un 
volum de investiții de circa două mi
liarde de lei. Fiind vorba deci de fon
duri însemnate, cu atît mai mult se 
cere o sporire a răspunderii și exi
genței pentru cheltuirea lor, atît din 
partea beneficiarilor care stabilesc ne
cesitatea și aprobă achiziționarea u- 
tilajelor, cit și din partea organelor 
Băncii de Investiții, care avizează ne- ~ 
cesitatea acestora pentru îmbunătă
țirea activității economice a unită
ților respective.

Nu întîmplător fac această sublinie
re. Practica arată că alături de uni
tăți industriale care au înțeles cum 
se cuvine drepturile și competențele 
ce li s-au acordat și care manifestă 
grijă pentru cheltuirea fondurilor de 
investiții de cate dispun, în unele cen
trale și întreprinderi se pare că fac
torii de răspundere au un singur țel.

privind achiziționarea utilajelor 
prezentate spre avizare ? Vo
lumul important de investiții respin
se — 16 la sută din valoarea anali
zată — arată larghețea cu care unii 
beneficiari înscriu în liste și memo
rii justificative o serie de utilaje de 
înlocuire, mijloace de transport, uti
laje de construcții, mobilier care nu 
sînt cîtuși de puțin necesare. Dacă 
le-ar fi realmente necesare ar renun
ța oare așa ușor la ele ? De exem
plu, întreprinderea de construcții spe
ciale industriale și montaj din Bucu
rești a solicitat achiziționarea, în a- 
cest an, a unui volum de utilaje de 
peste 25 milioane de lei ; tot.uși, a- 
vînd în vedere planul de producție 
pe acest an, fondul existent de ase
menea utilaje și coeficientul de uti
lizare a celor din dotare a reieșit că 
necesitatea cheltuirii fondurilor res
pective nu era justificată pentru uti
laje însumînd 3.2 milioane de lei.

Situații asemănătoare s-au consta
tat la întreprinderea de construcții 
hidroenergetice ; din investițiile so
licitate băncii ca fiind necesare în 
acest an — circa 210 milioane lei — 
în fața calculelor prezentate de or
ganele băncii, această unitate a con
simțit să renunțe la peste 25 milioane 
de lei.

Solicitarea și apoi renunțarea la va
lori atît de importante trebuie să

cu entuziasm chemării

X-lea al partidului.

angajamentelor luate în întrecerea 
din aoest an cu 34 milioane lei ia 
marfă industrială și prestări de

5 400
mc cherestea, 250 tone acid 
tone sodă caustică și impor- 
de încălțăminte, ciorapi

Consi- 
Socia- 

muncii
— ro-

și tri-

Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina. Aspect din secția de extru
date trase Foto : S. Cristian

JUDEȚUL GALATI
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De la Galați, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din industria 

sarcinile 
cu cinci 

indicatorul
încasată.

sfirșitul lunii iunie, 
producție suplimentară

îndeplinit 
semestru 
men 
dută 
pină 
țină

județului anunță că au 
de plan pe primul 
zile înainte de 
producției

Aceasta va
marfă 
permite 
să se 

prevederilor.

JUDEȚUL IAȘI
9 9

Colectivele de muncitori, ingineri și tehni
cieni din unitățile industriale ale județului 
Iași și-au îndeplinit la 25 iunie planul pe 
primul semestru al anului, la producția 
globală, marfă și la principalele sortimente. 
Folosind cu pricepere potențialul uman și 
material existent, punînd în valoare rezer
vele interne din fiecare unitate industrială, 
oamenii muncii din județ au realizat pină

(Urmare din pag. I)

tare foarte rară. Astfel vor trebui 
construite colectoare magistrale și 
principale pe circa 700 km, care să 
asigure conducerea apei în emisarii 
naturali, pe scheletul cărora se vor 
grefa rețelele interioare de desecare 
intensivă a terenurilor agricole, a că
ror lungime se apreciază la 4 200 km. 
Acest volum uriaș de lucrări impu
ne ca încă de la început ele să fie 
astfel concepute și dimensionate ca 
să satisfacă situația finală de ame
liorare integrală a zonei, evitindu-se 
rezolvările provizorii sau de moment. 
Totodată ele vor trebui să asigure 
și evacuarea apei din rețelele de iri
gații existente sau in curs de ame
najare. Este foarte bine că ministerul 
a inițiat o astfel de acțiune și că se 
caută a se completa prevederile pla- 
nului cincinal. Dar este necesar ca 
aceste lucrări de maximă urgență, 
dacă nu din anul acesta, să înceapă 
cel tirziu din anul viitor. De aici apare 
necesitatea orientării tuturor 
și bazei tehnice materiale in 
direcție.

Statistic vorbind, în țara 
există aproximativ 5 milioane 
tare care necesită amenajări . 
desecare. Aceste lucrări, avind în ve
dere gradul lor ridicat de dificultate 
și tehnicitate, cît și volumul mare de 
terasamente, se vor executa eșalo
nat pe suprafețe și perimetre în
tinse din fonduri centralizate. Deși 
nu există o statistică a suprafețelor 
mici de două-trei sau citeva zeci de 
hectare afectate de umiditate exce
sivă — acestea fiind foarte răspîndite 
în mai toate zonele țării — ele însu
mează suprafețe deloc neglijabile. 
Pe aceste terenuri nu este posibil și 
nu ar fi nici economic să se facă 
lucrări mari de desecare. Iată de ce, 
paralel cu lucrările de amenajare 
hidroameliorativă a unor perimetre 
intinse. se impune cu o deosebită 
acuitate evacuarea surplusului de 
umiditate cu mijloace și forțe locale 
de pe toate suprafețele, cît de miei 
ar fi ele. Vastul program național 
de combatere a excesului de umidi
tate pe terenurile agricole trebuie 
că angajeze intr-o măsură tot mai

forțelor 
această
noastră 
de hec- 
pentru

la 
și 
la 

o
în valoare de peste 190 milioane lei. Se vor 
realiza peste sarcinile planificate 10 mii tone 
tablă mijlocie și groasă, 20 mii tone oțel, 
34 mii tone fontă, 36 mii tone aglomerat. 600 
tone tablă subțire. 935 tonie sîrmă trasă. 
2 650 mc prefabricate din beton. 60 000 mp țe
sături de bumbac și altele.

Intr-o telegramă adresată cu acest prilej 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul județean Galați al P.C.R., se 
arată. între altele : Realizările obținute pînă 
în prezent de oamenii muncii din județul 
Galați oglindesc hotărîrea lor nestrămutată 
de a nu precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea mărețului program adoptat de Con
gresul al X-lea al’partidului.

între- 
din 

la 24 aprilie 
a.c., a depus me
moriul 
laje, in 
de peste 
lioane 
„absolut 
pentru 
ni rea 
de producție 
1972", iar la 
mai a.c.. aceleași 
persoane care 
au „fundamen
tat" necesarul de 
utilaje al între
prinderii au fost 
de acord cu re
nunțarea Ia achi
ziții în valoare de 
18.7 milioane de 
lei. Cit de fun
damentată a fost 
cererea .......... '
rezultă 
dacă după numai 
16 zile ea poate fi 
redusă cu circa o 
treime.

Așa cum spu
neam, reducerile 

de utilaje s-au făcut in toate cazurile 
cu acordul beneficiarilor respectivi, 
ele rezultînd în urma calculelor ana
litice de încărcare a mijloacelor fixe, 
corelate cu planul de producție, trans
port. deservire, cu indicii planului 
tehnic etc. Dar aceste calcule trebuiau 
efectuate la timpul lor de către înșiși 
beneficiarii de investiții. în acest caz, 
întreprinderea de construcții speciale 
industriale și montaj ar fi sesizat că 
e mai economic să folosească complet 
timpul de lucru al autoîncârcătoare- 
lor și automacaralelor pe care le are 
în dotare decît să achiziționeze alte 
utilaje similare. De asemenea, alte în
treprinderi nu s-ar fi încumetat să so
licite credite pentru cumpărarea de 
mobilier de lux, magnetofoane, mul
tiplicatoare „Xeros", covoare, frigide
re. invocînd argumentul că „unitatea 
noastră nu are pînă în prezent în do
tare astfel de obiecte".

S-a ajuns pînă acolo incit, în u- 
nele situații — ce-i drept, destul de 
rare — utilaje de valori importante, 
chiar și din import, sînt mai întîi a- 
chiziționate, iar apoi... li se caută în
trebuințarea. Este cazul unei mașini 
de danturat în valoare de 6,7 milioane 
de lei, adusă din import în baza u- 
nui contract încheiat de uzina „Pro- 
gresul“-Brăila. utilaj care din decem
brie 1970 și pînă în prezent a fost re
fuzat, pe rînd. de uzina „23 August", 
uzina „Grivița Roșie" din Bucu
rești, de Uzina de autocamioane din 
Brașov și... chiar de „Progresul"- 
Brăila ; nici uneia dintre ele o ase
menea mașină nu-i este necesară.

Este de înțeles că astfel de situații 
nu pot fi admise. Nimeni nu-și poa
te permite și nimănui nu-i este admis 
să irosească fondurile bănești ale sta
tului, să nu obțină maximum de fo
loase din fiecare leu investit. Iată 
de ce consider că fundamentarea ne
cesarului de utilaje reprezintă unul 
dintre obiectivele de maximă impor
tanță pentru toți beneficiarii de in
vestiții. Recenta hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri referitoare la pregă
tirea planului de stat pe anul 1972 a 
precizat sarcinile de plan pentru toți 
titularii de investiții. Tocmai de aceea 
se impune din partea tuturor titula
rilor și beneficiarilor de investiții ca, 
în justificarea necesarului de noi, u- 
tilaje, să se pornească de la o annli- 
ză critică a gradului de utilizare a 
parcului existent, în vederea folosirii 
acestora cu maximum de eficientă. 
Totodată, folosesc acest prilej pentru 
a preciza că organele Băncii de In
vestiții vor veghea cu atenție ca chel
tuirea fondurilor de investiții să se 
facă cu cît mai mult folos, potrivit 
nevoilor reale ale economiei noastre 
naționale.

de uti- 
valoare 

62 
de 
necesare 
îndepli- 
planului

Pf-10

• Meci palpitant
IEILIFGA contra
I.C.R.C.S.A.N.I.

Pe malul Oltului sînt 
amplasate mai multe 
stații de pompare pen
tru irigații. - 
zătoare, culturile 
’ate își sporesc 
lucția. 
stație s-a construit și 
în dreptul localității 
Drăgănești-Olt. Ea ar 
trebui să asigure apa 
necesară irigării unei 
suprafețe de 750 
hectare ce aparțin 
I.A.S. Drăgănești-Olt 
și cooperativelor a- 
gricole de producție 
Drăgănești Olt și Gos- 
tavăț. O dată cu înfi
ințarea întreprinderii 
de întreținere și ex
ploatare a sistemelor 
de irigații (IEILIFGA 
— Caracal), această 
stație de pompare tre
buia trecută în admi
nistrarea noului orga
nism. Dar tovarășii de 
la IEILIFGA susțin că 
stația... nu este în per-

Recunos- 
iri- 

pro- 
O asemenea

funcțio- 
această 
preiau.

fectă stare de 
nare și din 
cauză nu o 
Conducerile unităților 
agricole susțin că sta
ția trebuie preluată, 
iar direcția generală 
agricolă județeană cau
tă să facă pe mediato
rul. Pînă acum nici un 
rezultat. Circulă adrese 
peste adrese între uni
tăți și direcția 
colă județeană, 
fixat întilniri, 
stabilit măsuri, 
lucrurile stau 
la început.
cînd ? Are dreptate 
IEILIFGA sau culturi
le irigate au nevoie de 
apă ? Dacă plantele 
și-ar face și ele o în
treprindere proprie 
I.C.R.C.S.A.N.I. (adică 
întreprinderea Cerea
lelor Reunite Care So
licită Apa Necesară 
Irigațiilor) — atunci 
dv. cu cine ați tine ?

agri- 
S-au 
s-au 
'dar

ca 
Pînă

(Agerpres)

și resursele locale 
comune și

ale 
ju
de

mare forțele 
fiecărei cooperative, 
deț. Fără o asemenea participare 
masă, fără luarea in lucru de către 
toate unitățile agricole a-propriilor 
suprafețe cit de restrinse ar fi. nu 
este posibilă realizarea unei hidro- 
ameliorări de ansamblu. Programul 
național de desecări nu poate fi 
conceput numai ca o acțiune exclu
sivă din fonduri centralizate. în fie
care cooperativă agricolă de produc
ție, la nivelul fermelor și brigăzilor 
trebuie să existe preocuparea de a

elimina prin mijloace și soluții lo
cale surplusul de apă de pe fiecare 
palmă de pămint. De fapt. în 
acest sens avem și foarte mul
te exemple pozitive in județele 
Buzău, Ialomița, Olt, Ilfov și altele. 
Sint multe cooperative însă, chiar din 
aceste județe, ca cele din Ilfov, bu
năoară : Tunari, Ștefăneștii de Jos, 
Urziceni, Axintele, Arțari, Ileana, 
Bărcănești ș.a. care, deși au întinse 
terenuri cu luciu de apă, nu iau nici 
cele mai elementare măsuri pentru 
evacuarea apelor.

Anul trecut, toate județele și-au luat 
angajamente să facă cu mijloace și 
forțe proprii peste sarcinile de plan 
desecări pe o suprafață de circa 
180 000 ha. Pină acum însă, cu mici 
excepții, din angajamentele luate nu 
s-a realizat prea mult. In schimb, la 
departamentul îmbunătățirilor fun
ciare au început să sosească tot felul 
de adrese și note explicative prin care 
organele agricole din unele județe 
solicită fonduri și mijloace mecanice 
pentru executarea desecărilor. Se 
pune întrebarea : cu ce fel de an
gajamente avem de-a face dacă ini-

prevede desecarea peste planțial se , 
cu mijloace și forțe proprii a unor su
prafețe mici, dispersate, și ulterior 
se cere pentru aceasta de la centru 
finanțare, mecanizare, proiectare si 
altele ?

Ploi vor mai fi, mai mici sau mai 
mari, dar întotdeauna bune pentru 
agricultură. Pentru a nu produce 
insă pagube pe terenurile care nu au 
posibilități de scurgere, unitățile a- 
gricole nu trebuie să aștepte pînă se 
vor face lucrări de dimensiuni mari, 
în mod organizat, cu mijloacele de

ta, ele ar putea și trebuie să consti
tuie un factor de drenare a zonelor 
pe care le străbat. în realitate lucru
rile se întîmplă cu totul altfel. Este 
suficient să se parcurgă distanța 
București — Ploiești sau București — 
Pitești, fie pe calea ferată, fie pe 
șosea, pentru a se constata — chiar 
și acum, chiar după ce a trecut mult 
timp de la ploile din primăvară — 
efectul lipsei șanțurilor de scurgere și, 
acolo unde sînt. al lipsei pantei de 
scurgere, al neadincirii și întreținerii 
lor necorespunzătoare. Este suficien-

serve 
Baia 
geme 
vandabile. Sint 
nate aici conserve cu 
stagiu de ani de zile. 
Făcindu-se un inven
tar în cămara fabri
cii, la capitolul produ
selor fără desfacere 
asigurată s-au totali
zat 125 tone compot, 
82 tone gem. 67 tone 
fructe în apă (din care 
18 tone din 1969) și 50 
tone de sirop. Cauza 
pentru care acestor

mărfuri nu li s-a dat 
cale liberă către bene
ficiari este una sin
gură : slaba calitate a 
produselor. Compotu
rile, gemurile, siropu
rile sînt — în general 
și in 
cum 
dulci 
de la 
fruct" au însă un gust 
piperat. Prețul de cost 
simte pe „pielea lui" 
acest lucru. Dar de ce 
nu și cei care au încăl
cat tehnologia de fa
bricație.

care dispun, ele trebuie să execute 
acele lucrări specifice cu efect ime
diat in evacuarea excesului de umi
ditate ca : pomparea și aspersarea 
apei din crovuri pe terenurile înalte 
cu ajutorul agregatelor de pompare 
APT-4 sau a motopompelor de 12 
țoii, săparea, acolo unde terenul per
mite, a unor puțuri de absorbție, 
trasarea de rigole și canale care să 
conducă apa către depresiunile mai 
adinei, sau cursurile naturale de 
scurgere și alte măsuri asemănă
toare.

Pentru eliminarea surplusului de 
umiditate din sol există o multitu
dine de alte mijloace, care 
nejustificat sînt neglijate, 
cient să ne referim la unul 
construcția 
rilor de 
tuate de 
selelor și 
zeci de mii de km de drumuri 
țtonale, de interes județean sau 
munal. Șanțurile care le însoțesc ar 
trebui să aibă prin construcție o 
pantă de scurgere care să conducă 
apa colectată de pe căile de acces 
către emisari naturali. în felul aces-

în mod 
E sufi- 
singur : 
șanțu- 

obligatorii. 
și alta a 

drumurilor. în țară

și întreținerea 
scurgere 
o parte

si- 
șo- 

sînt 
na- 
co-

tă o ploaie mai bună, ca apa colec
tată, neavind unde să se scurgă, să 
deverseze pe terenurile agricole inun- 
dind sute de hectare. în multe locuri 
s-au făcut gropi de împrumut care 
însumează zeci și sute de hectare, 
dar care nu au mai fost nivelate. în 
ele apa se adună și băltește pină la 
evaporare. S-au proiectat 
struit multe căi 
se intersectează 
cursuri și văi 
mai mici, dar 
pentru regimul 
perimetru restrîns. Toate acestea ne 
dau o imagine a dimensiunilor ce 
poate să le capete neglijarea unui 
element zis mărunt : șanțurile de pe 
lingă căile de comunicații. Ministe
rele care au în subordine 
problemă, consiliile populare 
țene și comunale ar trebui 
primele care să întreprindă 
hotărîte pentru respectarea 
derilor legii privind apărarea 
conservarea fondului funciar. Situa
țiile existente pe teren atestă însă 
faptul că tocmai aceste foruri, igno
rând atribuțiile ce le revin, încalcă 
prevederile legii.

și con- 
de comunicații, care 
perpendicular, barînd 
naturale de scurgere 

foarte importante 
hidrologic dintr-un

această 
jude- 

să fie 
măsuri 
preve- 

și

Tn anumite perimetre se pretează 
combaterea excesului de umiditate 
prin folosirea drenajelor subterane. 
Este o metodă eficientă, cu multiple 
avantaje, principalul constînd în 
faptul că nu scoate teren din circui
tul agricol, 
ar trebui 
largă, pînă 
citeva sute 
ceasta numai în cîmpuri experimen
tale. Ce anume frînează aplicarea pe 
suprafețe mari a drenajelor ? în 
principal este vorba de faptul că 
nici o fabrică de cărămidă din țară 
nu mai produce tuburile de drenaj 
din pămînt ars, din cauza costului 
lor ridicat. Soluții pentru a ieși din 
impas există, și încă foarte avanta
joase. Bunăoară, înlocuirea tuburilor 
din ceramică, lungi de numai 30—33 
cm și foarte grele, din care cauză se 
transportă și se montează anevoios, 
cu tuburile din material plastic lungi 
de la 6 la 50 m, ușoare, cu un mare 
randament la montare și un cost re
dus. Deși asemenea tuburi sînt soli
citate de departamentul îmbunătăți
rilor funciare, unitățile Ministerului 
Industriei Chimice înaintează cu 
prea multă timiditate în această di
recție. Bunăoară, după ce a ajuns 
la un prototip corespunzător cerin
țelor, fabrica de mase plastice din 
Iași intirzie mai bine de un an să 
treacă la producția de serie a tubu
rilor. Supunem această problemă a- 
tenției atit a Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, cît și a Ministerului Indus
triei Chimice pentru a se studia și 
rezolva toate aspectele legate de 
extinderea pe scară largă a drenaje
lor subterane.

Condițiile meteorologice din ulti
mii ani au dovedit că pro
blema combaterii excesului de umi
ditate nu trebuie privită numai în 
cadrul unor zone și perimetre în
tinse. în mai toate zonele există o 
sumedenie de suprafețe restrînse. 
dar care Însumează sute de mii de 
hectare, și care trebuie luate deopo
trivă în considerație pentru a fi de- 
secate cu mijloace și resurse locale. 
Pentru aceasta se cere o maximă 
concentrare din partea unităților a- 
gricole de producție.

In producția sa, 
Fabrica de produse 
cărbunoase din Slatina 
folosește cocsul brut 
de la rafinăriile Bor
zești și Brazi. Ca ur
mare, a fost încheiat 
un contract de coope
rare între unitățile a- 
mintite. Acest con
tract prevede expres : 
cocsul de petrol brut, 
produs granulometric, 
se va livra fabricii de 
produse cărbunoase la 
anumite dimensiuni 
(între 10 și 150 mm). 
Numai că, la Slatina 
sosesc, de la cele două 
rafinării, 
„mastodonți" 
în loc de 
siunile prevăzute — 
ne scrie corespon
dentul nostru, Emilian 
Rouă. Vasăzică, -una 
în contract, alta în rea-

litate ! Dar să vedem 
ce se întîmplă mai 
departe. Procesul de 
descărcare și transpor
tare a materiei prime 
fiind complet mecani
zat și semi-automati- 
zat, sînt necesari nu
meroși muncitori care 
să spargă bulgării de 
cocs și să-i aducă la 
parametru ceruți de 
tehnologia de fabrica
ție. Lucrurile nu se 
termină însă aici ; 
pentru că cele două 
unități nu expediază 
nici jumătate 
materia primă 
tractată. Cu alte cu
vinte, și puțin și prost. 
Care este părerea con
ducerilor 
de la Brazi 
Ele poartă, 
răspundere 
Negranulată.

rafinăriilor 
și Borzești? 

totuși, o 
integrală.

• Rectificare

mitologică: Bachus

era zeul răbdării
în județul 

culturile de 
vie ocupă circa 9 500 
hectare la care, în ur
mătorii patru ani, se 
vor adăuga noi supra
fețe. începînd cu anul 
1968 s-a pus problema 
construirii unor centre 
moderne de pre
lucrare a strugurilor, 
la Bîrlad, Vaslui, Olte
nești, Codăești ș.a. 
S-au fixat, cum se pro
cedează de regulă, și 
termenele de predare 
a obiectivelor — pen
tru citeva (Vaslui, 
Bîrlad, Codăești, Ol
tenești) toamna anului 
1969, pentru restul — 
toamna anului 1970. 
Dar nici unul din 
termene nu a fost 
respectat. în conse
cință. întreprinderea 
viei și vinului Huși 
și constructorii, res
pectiv întreprinde
rea construcții-montaj 
Vaslui — au purces Ia 
întocmirea unei mi
nute în care se prevăd 
noi termene ferme 
pentru a nu stîrni mî- 
nia prea răbdătorului

Vaslui, 
viță de

Bachus. Astfel a fost 
stabilit 30 iunie a.c. 
ca termen limită 
pentru ultimul obiec
tiv. Va fi sau nu res
pectat ? Orice pro
nostic e la fel de în
șelător ca vinul. Cert 
e însă că la majori
tatea centrelor lucră
rile sînt executate în 
proporție de numai 
60—65 la sută, ceea ce 
e foarte puțin. Și cînd 
e vorba de a fugi de 
răspundere, în loc de 
vin curg explicații : 
n-avem cadre, n-a
vem asistență tehnică, 
n-avem materii si ma
teriale, în schimb a- 
vem termene, afirmă 
constructorul. Cum ră- 
mîne însă cu recolta 
de struguri care tre
buie vinificată rapid 
și fără pierderi ? Se 
prea poate să fi exis
tat o confuzie mitolo
gică, se prea poate ca, 
în realitate, Bachus să 
fi fost zeul răbdării — 
dar dacă cu răbdarea 
se trece marea, tot cu 
ea se oțetește vinul!
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Un arsenal cu goluri persistente:

convorbire cu dr. T. BAICU,
director al Institutului de cercetări pentru protecția plantelor

Introducerea de soiuri noi, mai productive, utilizarea mai multor 
îngrășăminte, mecanizarea, extinderea irigațiilor nu sînt suficiente 
pentru obținerea unor producții agricole mari și de bună calitate, dacă 
nu se aplică și măsurile necesare de protejare a culturilor față de boli și 
dăunători, știut fiind că peste 35 la sută din pagubele agricole se dato- 
resc acestora. Un rol important revine, în această privință, cercetării 
de specialitate, al cărei principal organism este, în (ara noastră, Insti
tutul de cercetări pentru protecția plantelor (I.C.P.P.) Directorul insti
tutului, dr. T. Baicu, ne-a declarat, la începutul convorbirii noastre :

— Activitatea de protejare față de 
boli și dăunători are la bază un com
plex de direcții de cercetare, care 
concură la realizarea scopului final: 
reducerea pagubelor pricinuite cultu
rilor agricole. Pentru a aprecia di
mensiunile acestei activități trebuie 
să precizez că galeria inamicilor care 
acționează împotriva culturilor agri
cole din țara noastră cuprinde circa 
470 de tipuri de plante și animale 
dăunătoare. Astfel, pagube importante 
produc virusurile fitopatogerie, orga
nismele de tip mieoplasma, bacterii
le și ciupercii^ fitopatogene, o mare 
varietate de insecte, acarieni, nema- 
tozi, rozătoare și chiar unele păsări. 
Fiecare dintre acestea are un ciclu 
biologic propriu, care interferează cu 
cel al plantei în anumite momente, 
declanșindu-se procesul patologic. E- 
voluția plantei și cea a organismului 
dăunător sînt puternic ' 
de condițiile de mediu și 
logia culturii.

Aceste raporturi foarte 
pot duce la consecințe grave, în con
diții favorabile atacului dăunătorilor. 
De aici și necesitatea de a supra
veghea permanent culturile, cercetă
rile biologice urmărind să elucideze 
particularitățile evoluției diferiților a- 
genți fitopatogeni și dăunători înce- 
pind cu virusurile și sfirșind cu ma
miferele.

— Multitudinea de aspecte ridicate 
de biologia dăunătorilor impune, in 
fiecare caz în parte, elaborarea unor 
măsuri de combatere specifice. Care 
este, in această privință, contribuția 
adusă de cercetătorii din institut ?

— Vreau să precizez că am abor
dat trei direcții principale de com
batere și anume : recomandarea de 
soiuri și linii rezistente, lupta biolo
gică și combaterea chimică.

Atît în cazul virozelor, cit și al 
bacteriozelor și mai ales al micozelor 
(la cartofi și griu) s-au efectuat stu
dii privind specializarea fiziologică a 
agenților fitopatogeni. La griu; din 
cele,11 rase identificate anul trecut, cea 
mai,răspindită ș-a dpvedit a fi râșa, 
77 a reginei brune ; in cazul regi
nei negre cele mai răspîndite au 
fost rasele 3-1 și 11, iar al reginei 
galbene — rasele 20 și 20 A. Pe baza 
acestor studii, am efectuat trierea 
materialului de ameliorare, recoman- 
dind ministerului liniile rezistente 
cu perspectivă pentru țara noastră, 
cum sint cele de la Stațiunea expe
rimentală Lovrin ; L-40-281, L-40-248 
». a.

La noi, cercetarea fundamen
tală interferează cercetarea aplica
tivă. una existind prin cealaltă. De 
pildă, în domeniul virusologiei, unde 
agenții 
lari tați 
cilă o 
scopul 
nosticare, pentru aplicarea regulilor 
de carantină fitosanitară (una din 
măsurile de bază de prevenire a răs- 
pindirii virusurilor), s-au făcut studii 
asupra unor viroze ale viței, tutunu
lui, căpșunilor, tomatelor, mărului, 
prunului. Pe baza lucrărilor efectuate

influențate 
de tehno-

complicate

fitopatogeni prezintă particn- 
însemnate, o problemă difi- 

constituie însăși diagnoza. In 
precizării metodelor de diag-

în colaborare cu Institutul de pomi
cultură, s-a trecut la producerea 
primelor 200 000 de plante libere de 
virusuri.

Se studiază intens și bolile de tip 
mieoplasma la plante, ai căror agenți 
fitopatogenl au fost identificați de 
către cercetătorii noștri printre pri
mii in lume. Sperăm ca, o dată cu do
tarea institutului cu un microscop e- 
Iectronic, să recâștigăm avansul ps 
care îl aveam în acest domeniu. Cer
cetătorii români au precizat, de pildă, 
că bolile de tip clorotic, socotite 
mult timp ca fiind de origine virotică. 
sînt produse de organisme de tip mi- 
ooplasma, fapt ce modifică radical 
concepția de combatere și eficiența 
metodei aplicate.

Pentru a veni în sprijinul stațiilor 
de tratamente complexe ale se
mințelor, specialiștii institutului nos
tru au studiat ciupercile parazite si 
saprolite de pe probele de sămînță ; 
rezultatele obținute au permis luarea 
unor măsuri pentru ameliorarea stării 
sanitare a loturilor de semințe. Propor
ția dintre speciile de ciuperci para
zite și saprofite a variat în funcție 
de soiul de grâu, de locul de unde a 
provenit, de gradul de umiditate al 
semințelor, de condițiile climatice de 
vegetație a griului etc. Aceste studii 
au permis elaborarea unor substanțe 
active mai eficace pentru combate
rea florei saprofite șî parazite, sub
stanțe care au fost experimentate cu 
rezultate bune, pe o suprafață de 1° 
11a, la Institutul do cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea. Se va putea trece, deci, la fo
losirea lor pe scară largă.

Pe de altă parte, stabilirea dina
micii rozătoarelor, cu ajutorul unei 
metode proprii de capturare, marcare 
cu izotopi șl recapturare a animale
lor din parcelele experimentale, ne-a 
permis să facem unele recomandări, 
în funcție de agrosisteme.

Direcția cea mai importantă în re
ducerea pagubelor produse de boli 
și dăunători o constițjiie insă comba
terea chimică. în radrtrt ins'titufului, 
cercetările asupra 
re.se atît căutarea 
acțiune biologică 
asimilarea sortimentului necesar. Pe 
baza unui plan elaborat împreună cu 
ICECHIM, s-a trecut la experi
mentarea si producerea în ritm ra
pid a principalelor 
de cane are nevoie 
tră.

în colaborare cu 
Academiei de Științe Agricole și Sil
vice, au fost testate un .număr de 
fungicide și insecticide pentru cere
ale, plante tehnice, pomi fructiferi, 
viță de vie, legume și flori. în urma 
acestei acțiuni au fost avizate pen
tru a fi folosite in producție circa 1G 
produse românești și s-au depus ce
reri de brevetare pentru 8 compuși 
amestecuri de fungicide sau insecti
cide. Acum operativitatea ar trebui 
să-și spună cuvîntul, deoarece fie
care întârziere poate duce la pagube 
importante,

— Tocmai în legătură cu această

pesticidelor urmă- 
de noi compuși cu 
pronunțată, cit s|

produse pesticide 
agricultura noas-

alte institute a.le

Crearea în ultimele luni a unor aso
ciații culturale în localități sătești din 
diferite județe ale țării a suscitat un 
interes deosebit în rindul lucrătorilor 
din domeniul activității cultural-edu- 
cajtive de mașă, ca și în rindul tutu
ror celor care au contingență cu 
problemele Îndrumării și orientării 
vieții spirituale a satelor patriei 
noastre. Acest interes este ilustrat 
și de întrebările tot mai insistente 
formulate de comitetele de cultură 
ți artă cu privire la rosturile, la 
problematica, la organizarea și func
ționarea unor asemenea asociații cul
turale.

Care sînt funcțiile unei asociații 
culturale, raporturile ei cu căminele 
culturale și eu celelalte instituții 
cultural-educative din mediul rural, 
care sînt criteriile ce trebuie să stea 
la baza acestei noi forme de organi
zare, ce elemente esențiale trebuia 
să conțină actul normativ care că
lăuzește activitatea sa — iată între
bări care revin cu o frecventă din 
ce in ce mai mare.

Ideea asociației culturale ca for
mă de organizare a vieții spirituale 
in mediul rural, este știut, are
tradiție apreciabilă. începuturile el 
pot fi găsite în încercările unor per
sonalități ale vieții cultural-artistice 
ale țării noastre din a doua jumătate 
a secolului trecut, intelectuali de 
mare valoare, legați de popor, de a 
asigura un cadru sistematic și or
ganizat de desfășurare acțiunii de 
ridicare culturală a maselor largi 
populare. Făcînd abstracție de unele 
limite ideologice ale scopurilor 
programelor acestor asociații, 
poate afirma că, în general, ele 
reprezentat un moment pozitiv
dezvoltarea activității cultural-edu- 
cațive de masă din țara noastră, 
sigur, preluarea și valorificarea 
ditiei în acest domeniu trebuie 
se facă cu discernămîntul critic
cesar și să pornească întotdeauna de 
la condițiile și cerințele actuale de 
ordin spiritual ale populației. Dacă 
în trecut crearea asociațiilor cultu
rale era determinată de nivelul cul
tural scăzut al maselor populare, ca 
șl de lipsa de preocupare din partea 
statului pentru viața spirituală a 
acestora, în condițiile actuale ele 
sint rezultatul lărgirii orizontului cul
tural, diversificării cerințelor spiri
tuale, conștientizării procesului de în- 
țușire a valorilor culturii și artei, da

a

și 
se 
au 
în

De- 
tra- 

să 
ne-

formare multilaterală a personalită
ții umane. ,

în măsura în care populația unei 
localități sau o parte a acesteia își 
manifestă în mod direct și deschis 
preocuparea de a se afirma într-un 
domeniu sau altul al culturii, artei 
sau științei, intr-o măsură mai mare 
decît ii oferă cadrul instiitutf.onal e- 
Xisțent, înseamnă că în localitatea 
respectivă sînt condiții pentru crea
rea unei asociații culturale. Asociația 
cuiturilă în această accepțiune de
vine un mod de autoorganizare '*
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INDEMÎNARE
Expoziția județeană
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Olqa BUȘNEAG
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creș- 
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Convorbire consemnată 
Elena MANTU

„Miniiehnicus"-Ilfov

handicapați
de cercetare, care 
obținerea jnțr-un 

multor generații de

PASIUNE, IMAGINAȚIE,

A Vl-a bienala
a artiștilor
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Casa de cultură din Petroșani

membrilor 
Căminului 

Cimpenița-

Este 
de 

des- 
de

fasci- 
femele 
fundal 
orizont 

se-

SECOLELE XVIII-XX"

amatori
problemă voiam să vă punem o ul
timă întrebare și anume : de ce o 
serie de rezultate bune, obținute în 
cadrul I.C.P.P. nu au fost introduse 
operativ în producția agricolă ?

— Am să mă refer pentru început 
la cazul biopreparatelor obținute în 
institutul nostru, pentru combaterea 
biologică a dăunătorilor. Deși pro
duse de mare eficiență, turinginul și 
muscardinul nu au putut fi valori
ficate din cauza linsei unei stații pi
lot. Se știe că. oricit ar fi de spec
taculoase, rezultatele de laborator nu 
pot fi aplicate in producție fără a 
primi „botezul" stației pilot, care ar 
permite introducerea pe scară largă 
a unor insecticide practic fără peri
col pentru om și cu puține efecte se
cundare negative.

Anul acesta, insecte ca Hyphantria 
și Malacosoma au devorat pur și sim
plu frunzele pomilor fructiferi, pe 
suprafețe importante. Am fi putut 
contribui în mare măsură la lichi
darea acestui atac păgubitor, dacă 
s-ar fi respectat termenul intrării în 
funcțiune a stației pilot. în aceeași 
ordine de idei, se impune și constru
irea unei crescătorii moderne de in
secte, pentru obținerea de zoofagi în 
condiții de stație pilot — adică 
terea unor insecte utile, care 
împotriva diverșilor dăunători 
tribuind la stirpirea lor.

Sintem serios 
lipsa unei sere 
ne-ar permite 
singur an a mai
plante, scurtîndu-se astfel circuitul 
aplicării în producție a rezultatelor, 
în multe cazuri, ciclurile de experi
mentare se lungesc din această pri
cină cu 1—2 ani, ceea ce scumpește 
considerabil lucrările. Credem că fo
rurile noastre de conducere, Academia 
de Științe Agricole și Silvice și Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor ar 
trebui să sprijine mai mult cercetarea 
științifică în acest domeniu cu impli
cații atît de importante.

diferite comune 
că în tre-

asociații culturale în 
numai pentru faptul 
cut asemenea asociații au mai exis
tat în localitățile respective. Fără 
dorința expresă, manifestată deschis 
din partea populației nu poate li 
vorba de o reală organizare și fiin
țare a unei asociații culturale.

De altfel, însăși ideea organizării 
unor asociații culturale de către co
mitetele de cultură și artă este 
străină noțiunii de asociere conștien
tă și de bună voie a populației pe 
planul vieții spirituale. Existenta u-

La casa de cultură din orașul Giur
giu, județul Ilfov, s-a deschis recent 
expoziția județeană „Minitehnicus", 
ediția a treia, 1971. Sînt expuse navo- 
modele, aparate electronice, recep
toare radio, aparate de control și 
măsură, aparate de determinat defec
țiunile la televizoare și altele, în to
tal 150 de exponate lucrate cu fan
tezie și îndemînare de pionieri și șco
lari din județul Ilfov. De precizat : 
toate exponatele sînt în stare de 
funcționare.

îndrumați cu răbdare de profesori 
pricepuți, cei peste 4 000 de pionieri 
și elevi care activează în cele 140 de 
cercuri tehnice din județ au făcut do
vada pasiunii lor pentru tehnică, 
construind modele de aparate din di
verse sectoare economice. Cele peste 
4 000 de persoane care au vizitat ex
poziția plnă la această dată au putut 
admira diversitatea și valoarea teh-

nică a modelelor expuse, îndeosebi 
cele 15 tipuri de navo-modele, româ
nești și străine. Demne de remarcat, 
nava cu comandă-program construită 
de pionierul Nicolae Velicu. din cla
sa a VIII-a, și nava teleghidată exe
cutată de elevul Aurel Andrei din cla
sa a Vl-a, care activează la casa pio
nierilor din Giurgiu. De asemenea, 
este admirat de vizitatori dispozitivul 
automat pentru irigat pe bază de re
lee, care funcționează în raport cu 
starea de umiditate a solului, rea
lizat de un grup de trei pionieri 
din clasa a Vil-a de la Școala gene
rală din comuna Plătăreștl.

După închiderea expoziției, toate 
exponatele vor fi supuse unui minu
țios examen, iar pe cele valoroase 
le vom întîlni la concurs, în finala pe 
țară, ce va avea loc anul viitor 
București.

Florea CEAUSESCU

Filarmonica de stat „George 
nescu" (la Ateneul Român) : 

Concert simfonic. Dirijor ; Mircea 
Cristescu. Solistă : Colette Her
zog (Franța) — 20.
• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Carmen — 20.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10.30.
• Teatro Stabile di Catania (în 
sala ■ Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale") : Liola — 
20.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
ae vară „Herăstrău) : Dispariția 
Iul Galy Gay — 20.
• Teatrul
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
— 19,30.
• Teatrul 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară" 23 August") : Mlni-Jaz cu 
maxi haz — 20.
• Teatrul satiric-muzieal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (la grădina „Boema") : La 
grădina „Cărăbuș" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

Mic : Pisica sălbatică

evreiese de stat : pe

■

..ii

să ajute pe inițiatori în determina
rea scopurilor și obiectivelor asocia
ției, in precizarea raporturilor ei 
cu căminul cultural și cu celelalte 
instituții culturale, în sugerarea u- 
nor forme specifice de muncă și asi
gurarea unui cadru legal de activi
tate. Sprijinul comitetelor trebuie 
însă să fia astfel acordat incit să nu 
știrbească convingerea membrilor a- 
sociației că bunul mers .și — în ge
neral — destinele asociației depind 
nemijlocit de contribuția și participa
rea responsabilă a fiecărui membru.

ASOCIAȚIILE CULTURALE SĂTEȘTI
9
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în așteptarea unor criterii
și delimitări funcționale
a vieții spirituale, de participare 
conștientă și responsabilă a membri
lor ei la adincirea și diversificarea 
activității culturale, de afirmare și 
valorificare a potențelor acestora în 
planul vieții și creației spirituale lo
cale, înființarea oricărei asociații tre
buie să pornească de la premisa fun
damentală că obiectivele de ordin e- 
ducativ și instructiv ale acesteia să 
se integreze organic in obiectivele 
finale ale educației comuniste, ur
mărind lărgirea cadrului de afirmare 
multilaterală a personalității 
structorilor societății noastre 
liste.

Dacă acestea sînt citeva din
mentele ce constituie rațiunea pre
zenței fenomenului despre care vor
bim in viața cultural-artistică a sa
telor patriei noastre, nu este deloc 
îndreptățită tendința de a se organiza

con- 
socia-

ele-

nei activități culturale bogate într-o 
localitate sau alta in cadrul actualu
lui sistem instituțional, încă nu este 
un motiv de a considera că în loca
litățile respective sînt condiții de 
înființare a unei asociații culturale. 
Dacă asociația nu este o emanație a 
celor care doresc și sint interesați 
nemijloolt s-o creeze, deci a mem
brilor ei virtuali, orice impuls sau 
intervenție administrativă din afară 
nu va reuși să servească această 
idee, ci dimpotrivă.

în primul rind trebuie să se apre
cieze cu maturitate dacă într-o lo
calitate sau alta există intr-adevăr 
condiții pentru 
nea formă de 
spirituale.

în al doilea 
condiții există 
tele de cultură și artă sint chemate

Vorbind despre intervenția și 
sprijinul nuanțat, diferențiat al co
mitetelor de cultură și artă in pro
blemele creării și funcționării aso
ciațiilor culturale, trebuie să subli
niem că acestea sint determinate de 
conținutul concret, de scopurile 
obiectivele pe care fiecare 
propune. Iată de ce nu se 
vorbi despre un statut sau 
ment general al asociațiilor
rale. Cercetarea și studierea atentă a 
creației spirituale locale, a folcloru
lui sau a unui anumit aspect al 
creației artistice populare, preocupa
rea deosebită pentru studierea tre
cutului 
dorința 
într-un 
artei și
mize de la care este posibil să por
nească ideea inițierii unei asooiații

și 
și le 

poate 
regula- 
cultu-

a se crea 
organizare

o aseme- 
a vieții

asemenearînd, dacă
în mod real, comite-

istorico-cultural al localității, 
de afirmare mai deplină 
anumit domeniu al științei, 
culturii, sint tot atîtea pre-

Deschiderea emisiunii, 
slune în limba germană
• Program pentru copii
• Actualitățile săptămînii
• Dezbatere : Sociologia
timpului liber. Masă rotundă 
condusă de Hans Liebhardt
• Viorile din Reghin. Repor
taj de la Combinatul de In
dustrializare a lemnului. Rea
lizator Joss Wesselka • Pro
gram muzical realizat CU par
ticiparea corului „Schubert". 
Comentariul Roswlth Cape- 
sius.
Bună seara, tete ! Bună sea
ra, băieți I Emisiune de Lu
cia Postelnlcu și Till Acs. 
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Tele-encielopedia • Ramaya- 
na (II) a Oceanografie • Va
lea Morții.
Film serial : Incoruptibilii.

21,35 Logodnicele aterizează la 
Paris. (Boeing-Boeing) — co
medie tn 3 acte de Marc 
Camolettl. In distribuție : 
Florin Piersic. Matei Alexan
dru, Ioana Bulcă, Ileana Sta
na lonescu, Catița Ispas, Eva 
Pătrășcanu. Regia Matei Ale
xandru. Compilație muzicală : 
Gilbert Becaud.

23,20 Telejurnalul de noapte.
23,30 închiderea emisiunii.

18,00

Parte din peisajul 
plastic al României so
cialiste, fenomenul 
„artei amatoare" cu
noaște o dinamică vie, 
evidențiind, alături de 
„producția" artiștilor 
profesioniști, puternica 
energie creatoare a 
poporului, neistovitele 
sale potențe și virtuți 
estetice. Cea de-a 
Vl-a ediție a bienalei 
artiștilor amatori, ale 
căror lucrări sînt ex
puse în holul Institu
tului de Arhitectură 
„Ion Mincu" — înglo
bează lucrări de pictu
ră, sculptură, grafică 
și artă decorativă ce 
abordează un program 
tematic nespus de va
riat : momente din 
lupta pentru dreptate 
socială și libertate na
țională a poporului, 
secvențe din vastul 
șantier de edificare so
cialistă a țării, scene 
din viața cea de toate 
zilele, aspecte ale pei
sajului românesc.

în actuala bienală 
a artiștilor amatori 
ceea ce contează este 
sinceritatea, calitatea 
sentimentului, nevoia 
de realizare a acelei e- 
terne voințe de a 
plăsmui, a acelei „vis 
formativa", înscrisă in 
fiecare din noi. 
nevoia imperioasă 
a da glas bucuriei 
coperirii „corolei 
minuni" a lumii.

în explozia de 
lente pe care o învede
rează expoziția recen
tă este mai mult de- 
cit dificil să faci o ie
rarhie valorică. Te re
țin deopotrivă arta de 
instinct panoramatie 
și viziuni breugeliene 
a țăranului Ion Niță- 
Nicodin (Brusturi — 
Arad), caligrafie a u- 
nei uimiri perpetue în 
fața naturii, portretis
tica mecanicului Vasile 
Fillp (Baia Sprie) care 
ne propune un 
nant portret de 
în roșu, cu un 
enigmatic de 
metafizic, știința 
cretă a punerii în pagi-

a- 
d" 

lite vădite de electri
cianul pensionar
Gheorghe Sturza din 
Botoșani, rafinatele ar
monii din peisajul fo-

restier al lui Gheorghe 
Negru din Lerești, fili- 
granările miniaturale 
ale agronomului Bird 
Pavel (Arad), a cărui 
minuție împinge rea
lul în ireal, atmosfera 
expresionist-fantastă a 
lucrărilor 
din cercul 
cultural
Mureș, peisajul para
disiac cu transparențe 
de frescă al Cleopatrei 
Protopopescu (Cluj), 
tensiunea dramatică 
din „Doftanele" tipo
grafului Mihai Aștilea- 
nu (Cluj), candoarea 
primitivă a unor sce
ne ingeniate de mun
citorul băcăuan Ion

Vasile Ionici din 
Mare, echilibrată 
derie grafică, pare 
fi fost gindită sub „o- 
chiul" unui profesio
nist. Cit privește com
poziția bine articulată 
a doctorului Dumitru 
Vonica ea este opera 
unui talent familiari
zat cu alfabetul artei 
moderne.

Producțiile de artă 
decorativă poartă in 
general pecete artiza
nală, sînt reflexul pre
ceptelor îndătinate în 
școlile de artă popu
lară. Un aocent de 
meșteșug bătrin, bine 
deprins, aduc piesele 
în aramă executate de 
Tamas Păli într-o au
tentică viziune expre- 
sionist-arhaică. în ace
eași tehnică se remar
că relieful „Basmul 
bătrinului zid" realizat 
cu intuiție a valorilor 
materialului de elec
tromecanicul Matei 
Paul și platoul decora
tiv al Alexandrinei Co
coș. Colorata „Baladă 
populară" brodată de 
Elisabeta Ștefânlță 
din Cimpulung- Mus
cel, fără nici un desen 
prealabil, urmînd doar 
meandrele Unui fir i- 
maginar. nu ne dă în
treaga măsură a re
surselor de fantezie ale 
acestei virtuoase a 
acului. înzestrarea ei 
conturîndu-se mai de
plin în dimensiuni mo
numentale, cum ne-a 
demonstrat-o în anii 
trecuți. Discreta și ra
finata carpetă decora
tivă semnată Doina 
Dănescu (proiectantă — 
Brașov) ca și alte cîte- 
va sobre țesături în 
etnepă dezvăluie un 
contact fructuos cu ta
piseria contemporană, 
în ceramică (mai șo
văielnică, mai săracă), 
cana verde (cu o linie 
simplă, nesofisticată) 
realizată de Iozefina 
Petrescu poate fi o su
gestie.

■ Mărie sau hazul anti- 
1 tezelor dintre ieri și 
1 azi „văzute" de acest 
' „imagier" hîtru — 
1 Ghiță Mitrăchiță, co- 
1 lectlvist pensionar din 
1 Bârca-Dolj. Acestora 
! li se asociază naivii 

„consacrați" (unii, cu 
selecții mai puțin se-

1 sizante ca în trecut) : 
doctorul loan Grigores- 
cu (mai „ornamental", 
de data aceasta), Ma
rin Văduva (cu neștir
bită energie cromati
că), Robert Scripcaru 
(al cărui rafinament a- 
mintește un Utrillo), 
Constant Stănică (cu o 

i frustețe savuroasă și 
gust pentru desfășurări 
ample). Sculpturile în 
lemn ale muncitorului 
Koncz Ianos din părțile 
Mureșului aduc încân
tătoare adieri de gotic 
popular, iar ansamblul 
minisculptural „Bucu
reștii de odinioară" al 
strungarului pensionar 
Constantin Vasilescu 
evocă un pitoresc de 
„Balcan - peninsular". 
Prezențe notabile mar
chează și plăsmuirile_____________ ____

. - fantaste ale, pensiona- imaginea amploarei și 
” ... consistenței , acestei

mișcări, a prețuirii de 
care ea se bucură in 
țara noastră.

rului Petre Scurtu sau 
autenticul Ștefan cel 
Mare semnat de Vlad 
Tutoveanu. Tripticul 
despre naștere-nuntă- 
moarte al muncitorului

★
Parcurgînd în „Scân

teia" din 19 iunie pre
miile bienalei artiști
lor amatori am avut

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI „PICTURI CELEBRE 
DIN MUZEELE PARISULUI

<*<

culturale. Studiind însă statutele u- 
nora dintre asociațiile create recent, 
atrage atenția faptul că de multe 
oj'i obiectivele și scopurile acestora 
coincid cu obiectivele și scopurile 
activității căminului cultural. Mai 
mult, în.unele cazuri, statutele aso
ciațiilor culturale preconizează ace
leași forme de muncă pentru mem
brii săi. pe care la folosește, în mod 
obișnuit, căminul cultural în activi
tatea sa de deservire culturală a 
populației localității. într-un cuvînt. 
apar fenomene evidente de parale
lism.

Asociația culturală care repetă ai
doma obiectivele și scopurile, formele 
de activitate folosite de căminul 
cultural, nu-și ' are o justificare te
meinică.

In raport cu obiectivele și scopu
rile pe care și le stabilește, cu drep
turile și îndatoririle ce le conferă 
membrilor ei, o asociație culturală 
poate să funcționeze în cadrul cămi
nului cultural, sau in afara lui, co- 
laborind îndeaproape cu acesta. 
Principiile de organizare și funcțio
nare ale căminului cultural, a cărui 
sfera de preocupări îmbrățișează tot 
ceea cc are contingență cu problemele 
vieții cultural-artistice, oferă cadrul 
propice de activitate culturală di
ferențiată de microgrup, în care ini
țiativa se poate manifesta in forme 
plenare.

Scopurile culturale propuse, for
mele de muncă pe care le preconi
zează, drepturile și îndatoririle pe 
care le conferă membrilor săi, ca și 
structura organizatorică proprie fie
căreia, determină formele de inte
grare a asociațiilor în ansamblul ac
tivității căminelor culturale, stabili
rea modalităților de colaborare. Ele 
diferă de la caz la caz, în acest sens 
neputindu-se da rețete general vala
bile.

Constituirea unei concepții, unei 
viziuni superioare asupra rolului a- 
sociatiilor cuituraie, evitarea ten
dinței de organizare în campanie a 
unor asociații, indiferent de existenta 
sau inexistența condițiilor reale de 
funcționare a lor, sînt cerințe extrem 
de actuale, a căror nerespectare ar 
duce in mod inevitabil la atenuarea 
eficienței și originalității acestei va
loroase idei.

La Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România s-a deschis vineri 
o expoziție cuprinzînd „Picturi cele
bre din muzeele Parisului — secolele 
XVHI-XX". Publicul larg și specia
liștii români au astfel prilejul de a 
admira, prin intermediul unei riguroa
se selecții, creații reprezentative pen
tru evoluția artei franceze. Patru 
dintre principalele muzee care de
pind de primăria orașului Paris — 
Muzeul Carnavalet, Muzeul Petit 
Palais, Muzeul Cognacq-Jay și Mu
zeul de artă modernă — au contri
buit Ia alcătuirea acestei expoziții cu 
60 dintre cele mai importante ta
blouri aflate în patrimoniul lor. De 
la Boucher și Fragonard pînă la 
la Picasso, Matisse și Braque, tra- 
versînd prestigiosul secol al XIX-lea 
cu Delacroix, Ingres, Corot și impre- 
sioniștii, expoziția reflectă marea di
versitate a picturii franceze.

în cuvîntările rostite cu prilejul 
vernisajului, criticul de artă Ion 
Frunzetti, președintele Secției de 
teoria și istoria artei și literaturii a 
Academiei de științe sociale și poli
tice, și Jean Legaret, președintele 
Comisiei pentru afaceri culturale a 
Consiliului Parisului, au relevat va-

loarea și importanța acestei expoziții, 
organizată în spiritul vechilor relații 
dintre artiștii celor două țări, al prie
teniei care leagă popoarele român și 
francez.

Printre persoanele oficiale care au 
participat la festivitatea de deschi
dere a expoziției se aflau Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, artistul 
poporului Ion Jalea, președintele de 
onoare al Uniunii Artiștilor Plastici, 
Brăduț Covaliu, președintele U.A.P., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, nu
meroși oameni de artă și cultură, pre
cum și Alain Trapenard, director al 
acțiunii culturale, al tineretului și 
al sporturilor din Paris, care ne vizi
tează țara cu acest prilej.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței la 
București, șefi ai altor misiuni diplo
matice, membri ai corpului diplo
matic.

De la București, expoziția „Picturi 
celebre din muzeele Parisului" ur
mează să fie deschisă în orașele Cra
iova și Iași.

(Agerpres)

Florian BANC
director adjunct în Comitetul 
de Stat pentru Cultură ;i Artă
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i • Hello, Dolly : PATRIA — 9,30;
V 13; 16,30; 20.
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cinema
• La revedere, prietene : SCALA
— 8,45; 11,15; 13,45; 16;15; 18,45;
21,15, STADIONUL DINAMO — 
20,30.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
9.30; 11,45; 14.
• Esop : CAPITOL — 16,30; 18,45; 
21.
• Din nou despre dragoste : 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• 100 de dolari pentru șerif : 
FESTIVAL — 9,15; 12; 15,30; 18,15; 
21, FEROVIAR — 9,15; 12; 15,15; 
18; 20,45, EXCELSIOR — 9,30; 12,15; 
15.15; 18; 20,30, MODERN — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 20, la grădină —
20.30.
« Sprijiniți-t pe șerif : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15:
20.30, GRĂDINA DOINA — 20.30, 
GRĂDINA CAPITOL — 20.15.
• O floare șl doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 9; 12,30; 16, la grădină — 20,15, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,30.
• Haiducii lui Șaptecal : Zestrea 
domniței Ralu : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Clanul sicilienilor : DOINA —- 
11,30; 14; 16,30.
• Regele Lear : DOINA — 19,30.
• Apa ca un bivol negru : TIM
PURI NOI — 9—17 In continuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,45; 20,15.

e Iubire : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
• Facerea lumii : DACIA — 8,45— 
20 în continuare, MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Escroc fără voie — 9, Planeta 
maimuțelor — 10,30; 12,30; 14,30, 
Aventurierii — 16,30: 18,45, Rebecca
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Dă-1 Înainte cowboy : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
20.30.
• Și caii se Împușcă, nu-1 așa 7 : 
BUCEGI — 15,15; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Printre colinele verzi : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
e Domiciliul conjugal : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină —
20.30, POPULAR — 15,30; 18: 20,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
a Cei trei care au speriat Ves
tul : LIRA — 15,30; 18, la grădină
— 20.15.
• Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19,15.
• Serata: COSMOS — 15,30; 18; 
20,15, FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
o Elefantul Slowly : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20, FLOREASCA —
16; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria ; 
PACEA — 16; 19.
• Mthal Viteazul : CRINGAȘI —
..................  16, la grădină —15; 19, VITAN —
20,15.
• Cazul CI. :
11,15; 13,30; 15,45;
• Bătălia de pe_______ _ _ ___
CĂRA — 15,30; 19, VIITORUL — 
16;' 19,30.
O Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Ultima relicvă : LAROMET — 
15,30: 17,30; 19,30.

VOLGA — 9,15; 
18; 20,15.
Ne ret va : FLA- ț

-1.

1
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Șase răspunsuri la întrebarea „Scinteii":

Cum apreciați relația fundamentală TRADIȚIE” 1INOVAȚIE in creația...noastră 1literară s
•■ ■ ■ - ■ ,t

i artistică actua
Ion Dodu BĂLAN

Tradiția și inovația mi se par a consti
tui două atribute firești, organice și, ca 
atare, indispensabile pentru definirea 
vieții spirituale a unui popor care dispune 
de o istorie culturală cu o anume ve
chime. De altfel, istoria unei culturi se 
structurează tocmai în procesul succesi
unilor dialectice dintre tradiție și inova
ție, in strinsă legătură cu modul de exis
tență al colectivității etnice care produce 
cultura respectivă. De aceea între tradi
ția vie, autentică și dinamică și intre 
inovația creatoare, comprehensivă nu se 
pot stabili, cum se încearcă nu o dată, 
raporturi antagonice, ostile, ci relații de 
continuitate. Raporturile antagonice nu 
se justifică decît între tradiția anacronică, 
exterioară vieții, între tradiționalismul 
mort, steril și intre inovația infructuoasă, 
teribilistă și formalistă care se vrea ori
ginală prin simplul motiv că silabisește 
cartea vieții pe dos. Adevărata inovație
— în toate domeniile de activitate — re
prezintă sfirșitul căutărilor în interiorul și 
în spiritul bunel tradiții; ea caută, cum ar 
fi zis Dimitrie Cantemir „a socoti cele vii
toare din cele trecute", în funcție de rea
litățile istorice actuale. Dar lucrurile nu 
sînt în lumea spirituală atît de simple. 
Căci dacă în planul vieții materiale dis
tingem îndeajuns de lesne atributele tra
diției de cele ale inovației sau ale lucru
lui nou, modern, și stabilim relativ ușor 
o ierarhie valorică în favoarea inovației, 
•cceptind, de pilda, că automobilul e mai 
avantajos decit un car, fie el și cu patru 
boi, atunci trebuie să recunoaștem că in 
domeniul valorilor imponderabile proble
ma devine mult mai delicată șl mai difi
cilă. Nu tot ceea ce este nou sub raport 
cronologic reprezintă și o noutate auten
tică, sau o contribuție reală la cunoașterea 
universului sufletesc al omului. In dome
niul culturii lucrurile evoluează și se în
noiesc infinit mai încet și mai complex 
decît în domeniul civilizației. Omul e în 
stare să străbată astăzi spațiile cosmice 
și să ajungă pe lună în cite va zile, dar 
pentru a străbate spațiile interioare ale 
propriului univers sufletesc ii trebuie încă 
ani și ani și uneori o viață întreagă. O- 
mul modern mai 
muzee vestigiile 
zicem, cită vreme 
ratura elină ca o 
contemporană lui.
de istorie și, tocmai de aceea, de necon
testat de care ar trebui să țină seama 
zgomotoșii adopți ai unor „înnoiri" strict 
formale, foarte adesea împrumutate de 
aiurea, care pică prost pe ființa noastră 
spirituală ca orice haină de împrumut. Ei 
confundă spiritul autentic nou și modern 
cu moda, cu exhibițiile de ultimă oră ale 
unor spirite tulburi, cu mișcări violent 
centrifugale. Asemenea falși inovatori 
nutresc iluzia deșartă că totul pe lume se 
naște o dată cu ei și că numai persoana 
lor poate constitui unitatea de măsură a 
oricărui lucru. De aceea, ignorînd esența 
fenomenelor, datele concrete ale vieții, 
raporturile sociale obiective, el cantonează
— firește — în numele inovației, în in
signifiant, în neesențial, lntr-un deșert de 
idei și sentimente în care bietul lor eu 
se hipertrofiază, alimentîndu-se din vis
ceral, din morbiditate, vulgaritate și ero
tism exacerbat. Inovatorii aceștia care 
întorc hainele pe dos și le vînd drept noi 
pierd din vedere faptul că inovația ade
vărată în domeniul artei trebuie să pri
vească în primul rînd omul, universul 
său inedit de ginduri și de simțuri, fră- 
mîntările sale firești și aspirațiile sale 
legitime. Inovația nu înseamnă servilism 
față de modelele de aiurea și nici contra
facerea vieții după rețete filozofice străine 
de noi, ea nu presupune neapărat tumbe 
stilistice, evaziune în anistoric și plonja
rea în cețurile onirice, ale unei lumi ira
ționale. Dimpotrivă, cine inovează cu a- 
devărat e un om al vremii sale, al locului 
în care trăiește, un slujitor al poporului 
din care face parte. O literatură în plină 
dezvoltare, ca expresie a unei vieți noi, 
efervescente, cinstește și cultivă inovația 
creatoare ca pe un factor indispensabil 
al vivacității ei. E vorba, firește, de o 
Inovație de substanță, menită să exprime 
toate dimensiunile sufletești ale omului 
modern și ale societății de astăzi, spiritul 
său justițiar, sentimentele și ideile sale 
generoase, noul său umanism. E vorba de 
a inova din perspectiva filozofică a celei 
mai înaintate gindiri, care este, după cum 
a demonstrat practica istoriei, filozofia 
marxist-leninlstă. E vorba de inovația 
care dezvoltă și îmbogățește cele mai de 
teamă tradiții naționale și universale, care 
taie căi noi pe drumurile viitorului. Sînt 
inerente artei inovațiile care-i îmbogă
țesc sfera de idei și sentimente concomi
tent cu găsirea unor noi forme de expre
sie. Adevăratele inovații în formă decurg 
firesc din inovarea conținutului. Nu in
teresează pe nimeni inovațiile gratuite 
care nu corespund unor nevoi spirituale 
obiective și nu depășesc stările epigonice. 
Dar unii cred a inova descoperind pot
coave de cai morți cu care-și potcovesc 
pegasul costeliv, sleit de multele rătăciri 
pe la toate porțile imposturii. Mă gîn- 
desc la unele producții tributare unor cu- . 
rente literare depășite, care în virtutea 
unui fals specific național și a unei false 
tradiții cultivau odinioară un tradiționa
lism desuet, un autohtonism exacerbat; o 
vinjoșenie aproape primitivă, agresivă 
față de ideea de progres, civilizație și mo
dernitate. Atitudinile extremiste față de 
tradiție și inovație, exacerbarea uneia 
sau alteia, vin în contradicție cu sensul 
dezvoltării organice a spiritualității noas
tre, care, ruspectînd și cultivind bunele 
tradiții, s-a arătat întotdeauna receptivă 
la inovații și la modernitatea firească.1 
dictată de evoluția societății. Nici o mare 
personalitate a culturii românești nu s-a 
plasat pe poziții rigide, intolerante în ceea 
ce privește raporturile dintre tradiție și 
inovație. Dimpotrivă, în toate momentele 
marcante ale evoluției artei și literaturii 
românești tradiția și inovația au fost pri
vite și înțelese într-o conexiune dialec
tică, ceea ce a asigurat una din trăsătu
rile ei fundamentale : echilibrul și armo
nia clasică. Fiecare moment de înnoire 
esențială a artei noastre a țîșnit din iz
voarele marilor tradiții culturale româ
nești și universale, expresie a înaltelor 
aspirații etice și estetice ale omenirii. A- 
ceasta dă o altă caracteristică de seamă 
culturii românești și anume organicita- 
tea ei, dezvoltarea ei unitară pe tot par
cursul desfășurării istoriei noastre națio
nale.- Este bine și necesar ca artistul, 
creatorul, să inoveze, să experimenteze
și să caute neîntrerupt conținuturi și 
forme noi de expresie, dar mi se pare la 
fel de necesar ca valorificarea publică a 
acestor inovații să se facă numai atunci 
cind s-a ajuns la un produs finit, la o o- 
peră valoroasă. Editurile, redacțiile, să
lile de spectacole și de expoziții nu pot 
găzdui simplele exerciții, nu trebuie să 
înfățișeze tot procesul muncii — să zic 
așa — de laborator.

Inovația nu justifică superficialitatea in 
artă — cum din păcate se intîmplă une
ori ; ea nu îngăduie sfidarea legilor fun
damentale ale creației dintre care cea mai 
importantă a fost șl rămîne oglindirea vie
ții umane în toată complexitatea și diver
sitatea ei, oglindire care, azi, are șansa 
de a se adresa unei realități dinamice, 
generoase. Socialismul, al cărui țel suprem 
este afirmarea personalității umane, pre
supune o vastă muncă de edificare a 
conștiințelor. Literatura are o asemenea

păstrează numai In 
civilizației grecești, să 
simte încă arta și lite- 
realitate funcțională, 
E un adevăr verificat

nobilă învestitură : formarea omului nou. 
a omului celei mai înaintate societăți. Iar 
acest scop de esență al artei poate fi,rea
lizat numai printr-o adîncă înțelegere a 
raporturilor dintre tradiție și inovație în 
cultură, raporturi.......................
sensurile majore 
sociale.

determinate firesc de 
ale dezvoltării noastre

Ștefan Aug. DOINAȘ

Există 
despre i ........................ _
tradiția se constituie din opere ____
care i se oferă ca modele demne de imi
tat ; raportul cu această tradiție este 
garanția însăși a reușitei sale artistice : 
în acest cadru, originalitatea e o noțiune 
aoroape lipsită de sens, deoarece valoarea 
o dă supunerea fată de normă, inflexiunea 
ușor individuală a unui general care 
ființează prin sine, care strălucește prin 
exemplaritate. In concepție, clasică, cul
tura c un fel de relief căruia capodoperele 
îi dau cotele de altitudine (artistică și 
morală, totodată), piscuri spre care dis
cipolii urcă prin propriile lor opere pra
guri ideale pe care încearcă să le atingă 
încă o dată. Din contra, in viziunea ro
manticilor. tradiția înseamnă — întîi de 
toate — timp revolut : normele ei tre
buie răsturnate sau încălcate, în nu
mele libertății de creație, act conceput ca 
o aventură nur individuală ; pentru un 
asemenea spirit, cultura începe o dată cu 
el, originalitatea devine valoarea ei su
premă. creația artistică e, mai întîi. 
ruptură față de trecut. înainte de a fi ea 
însăși, o operă trebuie să fie un act de 
revoltă față de ceea ce a fost creat d* 
către predecesori.

Modernii par a fi ajuns la o concepție

; cel puțin trei concepții diferite 
tradiție. Pentru un spirit clasic, 

ideale

ritnalități specifice, a unui ethos deter
minat istoricește. Pentru asemenea crea
tori. tradiția începe cu folclorul și sfîr- 
șește cu ultima operă a unui contempo
ran, devine — adică — factor permanent 
al activității lor, relație cu tot ceea ce 
spiritul lor simte viu în tezaurul nostru 
național.

într-o asemenea situație, a fi original, a 
inova nu mai constituie acte deliberata, 
programatice, ci doar reacții firești ale 
sensibilități' creatoare în fata unui ma
terial de viață ce se oferă în stare brută. 
Inovația programatică este, de cele mai 
multe ori. un steril exercițiu formal, un 
fel de delir al instrumentului. Adevăratul 
creator știe — sau, mai bine zis. simte — 
că obstinata căutare a noutății în artă nu 
înseamnă originalitate : aceasta, așa cum 
spunea T. Vianu, nu e un punct de ple
care, ci unul de sosire : cu alte cuvinte, 
nu începi prin a fi original, urmărind ex
presia insolită și gestul ieșit din comun, 
ci ajungi să fii original la capătul unei 
activități care s-a dovedit, mai întîi, au
tentică, și — apoi — sigilată de prezența 
unei puternice personalități. De 
dacă ceea ce spuneam mai sus, 
condiționarea culturală a fiecărui 
în cadrul spiritualității naționale 
propriei sale culturi, este adevărat. — ni 
se pare evident că numai prin cristaliza
rea unei puternice personalități hrănite 
do cultură so poate scăpa de tirania mo
delelor culturale înseși : e original, deci, 
creatorul care a asimilat organic marea 
lecție a înaintașilor săi, nu exhibiționistul 
îngîmfat care vrea să dea lecții de non
conformism.

Desigur, evoluția literară nu poate fi 
înțeleasă fără noțiunea de inovație. Poe
zia, îndeosebi, are nevoie de inovație, ca 
de marca specifică a coeficientului per
sonal Dar această inovație trebuie să se 
transforme dintr-un experiment, într-o

altfel, 
despre 
scriitor 
și a

român, Neagoe Basarab și pină la Sado- 
veanu, literații noștri au participat activ 
la momentul istoric trăit de ei. Faptul 
se repercutează și în scrisul lor. care ca
pătă, astfel, un accent, vibrant, încărcat 
de năzuința către un țel al prezentului 
ce-i integrează. Pentru marii noștri 
scriitori, acel prezent pe care-1 trăiau nu 
reprezenta decit aspectul temporal al unei 
permanențe românești manifeste în mul
tiplele variante, reclamate de profilurile 
diferite ale momentelor istorice ce le-am 
parcurs. De aceea, nu o anumită va
riantă din trecut se cere perpetuată, ci 
tocmai fondul permanent pe care ea îl 
implică, și căruia urmează să 1 se des
prindă o altă variantă, inedită, adecvată 
timpului nostru. Aceasta înseamnă a 
urma tradiția în sensul ei profund si 
autentic de valoare.

în al doilea rînd, tradiție înseamnă 
menținerea unei legături trainice cu bo
gatul nostru umanism popular, folcloric. 
Acesta cuprinde larg toate registrele de 
valori, de la o concepție asupra lumii și 
de la o specifică atitudine în fața omu
lui, exprimată în termenul intraductibil 
omenie, și pină la un anumit caracter 
bogat al fondului lexical. Toți marii 
noștri poeți, începind din veacul al 
XVII-lea, de la Dosoftei, și pînă la Tu
dor Arghezi sau Lucian Blaga, au apelat 
consecvent la acest inepuizabil tezaur al 
nostru. Folosirea sa a avut loc în aceeași 
măsură și cu aceleași rezultate pe care 
scritorii de seamă ai altor ț&rl le-au 
atins adresîndu-se umanismului clasic 
al antichității. Dacă privim, însă, pe 
rînd, epocile noastre de cultură și im
plicit pe poeții apartenenți lor, surprin
dem că și folclorul s-a răsfrînt felurit 
în diverse momente (folclorul dramatic, 
idilic, filozofic etc). Și în cazul de față, 
resursele uriașe ale poeziei noastre 
populare se cer cu discernămint selec-

descoperim fondul permanenței etice, in 
variantele sale noi, inedite, adecvate rea
lității de astăzi.

Nu numai la noi, ci pretutindeni, tot 
cea ce s-a dovedit minor, exterior, ne
esențial, a fost devorat de lăcomia nimi
citoare a timpului. Adevăratul element 
nou este numai cel care rămîne și după 
ce a încetat de a mai fi nou. In cazul 
nostru, el rămîne numai dacă se cone- 
xează, în varianta exigențelor de astăzi, 
Ia o permanență ce ne aparține în toate 
momentele. Numai astfel literatura zile
lor noastre va rezista timpului, strălu
cind ca un mare document spiritual 
societății românești socialiste.

Mihai UNGHEANU

al

De multe ori cind se vorbește de lite
ratură, și de obicei de cea mai nouă lite
ratură, este pomenit și cuvîntul tradiție. 
Multă vreme literatura noastră n-a avut 
insă conștiința propriei sale tradiții. Ideea 
unei tradiții proprii e o cucerire de dată 
relativ recentă.

între cele două războaie mondiale s-au 
făcut afirmații ce ne pot surprinde astăz1. 
dar care atunci iși aveau, pentru cei ce 
le susțineau. întemeierea. Literatura ro
mână ar fi fost — după unii — o colonie 
a literaturii franceze. Reacția n-a înitîr- 
ztat să se producă. Si pe bună dreptate. 
Critici și istorici literari de notorietate 
au simțit nevoia să demonstreze că lite
ratura română există și că astfel de idei, 
spaime și complexe nu-și au rostul. Or, 
între cele două războaie mondiale istoria 
literaturii române parcursese o bună 
parte a traiectoriei sale. Eminescu. Cara- 
giale. Creangă existau. Nu lipseau valo-

roase de altfel. Grupări literare diferite, 
adesea aflate în conflict ideologic, găsesc 
justificări în aceeași istorie literară. Si
tuație ce nu atestă numai bogăția unei 
literaturi, ci și că o tradiție literară, ne- 
fiind ceva dat și in nici un caz ceva stptic, 
se cucerește. Fiecare dintre cei pomeniți 
și multi alții au reliefat un drum și 
un sens al literaturii române, subliniind 
astfel plurivalenta posibilităților ei. Suina 
operelor literaturii române, valorile ei 
artistice, nu au pentru noi nici o însem
nătate dacă ele nu pot fi readuse in ac
tualitate în mod firesc, retrăite și revalo
rificate dintr-un punct de vedere con
temporan. Important mi se 
cultivarea cit mai atentă, 
puțin uniformă și mai 
tă a literaturii române 
toare. Un tratament unilateral 
convinge de valoarea ei actuală și ten
dința de a șabloniza înțelegerea litera
turii române, de a o simplifica, ar slăbi 
capacitatea ei de a fi o literatură cu ecou 
în actualitate, de a se constitui în tradi
ție sau tradiții eficace.

pare deci 
cit mai 

diferenția- 
premergă- 
nu poate

S Dan ZAMFIRESCU

Respect și prețuire pentru 
valorile tradiției culturale,
personalitate și discernămint

in căutările novatoare
mal nuanțată și mai puțin belicoasă asu
pra actului de creație : opera este, întii 
de toate, o relație : pe de o parte, relație 
eu toț ceea ce, în plan cultural, a existat 
mai înainte ; pe de altă parte, relație cu 
un viitor asupra căruia această operă 
exercită o acțiune modelatoare ; cu alte 
cuvinte, opera e strict determinată cul
tural — povara întregii tradiții literare 
apasă puternic asupra ei — și, In același 
timp, determină o nouă arie culturală în 
sinul societății care o naște. în măsura 
în care sîntem originali, ne creăm nu 
numai o poziție proprie în spațiul fără 
întindere al culturii, dar și propriii noștri 
înaintași : delimitîndu-ne față de 
ne-a precedat, efectuăm anumite 
asupra valorilor care constituie 
iar acest act definește — pe de
— ceea ce ", intr-adevăr, tradiția
— pe de altă parte
care ne deosebește de ea, germenul capa
bil să acționeze activ asupra receptivi
tății artistice a contemporanilor și urma
șilor noștri, capacitatea noastră de a ne 
forma un public cititor nou, propriul 
nostru public. în această lumină, fideli
tatea față de tradiție — care constituia 
punctul de mîndrie și criteriul valoric 
pentru clasici — se arată a *i o simplă 
iluzie : nu putem crea fără a fi noi înșine. 
La fel, prezumția romantică a revoliei și 
a rupturii cu trecutul se dovedește irea
lizabilă : nu există adevărată revoluție in 
artă, nimic nu începe o dată cu noi (decît, 
cel mult, propria noastră istorie), deoa
rece cultura e o relație și mai mare in 
care sintem încorporați. Iată de ce, în
tr-o concepție cu adevărat modernă, tra
diția nu poate fi decît opțiunea prin care 
investim niște valori ale trecutului 
girul propriei noastre sensibilități, acor- 
dîndu-le astfel dreptul de a circula. în 
clipa de față, prin aerul pe care-1 respi
răm, dreptul de a hrăni spiritul timpului 
nostru. Astfel, bineînțeles, tradiția nu 
există ea un corp de valori gata consti
tuit și imuabil, ci doar Ca proiecție a tre
cutului asupra prezentului nostru cultu
ral, ca germeni spirituali cărora opțiunea 
noastră le recunoaște viabilitatea Si le 
oferă o arie de acțiune. Tradiția este suma 
<ie valori ale trecutului, pe care apetitul 
nostru cultural le face vii și active, clipă 
de clipă, intr-un spațiu determinat : prin 
ceea ce fac, eu îmi creez, necontenit, 
propria mea tradiție.

Mi sa pare că orice altă concepție riscă 
să ridice, de o parte și de alta a prezen
tului, prăpăstii fatale : disprețul față de 
trecut e la fel de lamentabil ca si lipsa 
de interes față de viitor. Scriitorii care 
nu vor decît să imite, ca și cei care-și 
imaginează că nu imită absolut 
sînt lipsiți de conștiința propriei lor 
primii se condamnă ei înșiși la 
gonism deliberat, ceilalți devin 
timele unui orgoliu nejustificat, 
putea să spunem că marii scriitori 
impun printr-un fel de paradox : un 
clasicism se naște atunci cind modelele 
artistice a!e trecutului sînt umplute cu 
substanța nouă a contemporaneității, după 
cum romantismul triumfă atunci cind 
spiritul anarhic individualist se supune 
liniilor de forță ale unui trecut istoric. 
Cel puțin în cultura noastră, afirmațiile 
acestea ni se pare că se verifică pe de
plin. Explicația se află, probabil, în faptul 
că scriitorii noștri au fost nicreu și con
secvent ancorați in spiritualitatea contem
porană lor, iar această situare in 
zentul istoric concret constituie, 
deauna, un corectiv față de orice 
dință de radicalizare a unor precepte sau 
orientări artistice Privită in ansamblul 
ei, nu există operă a unui mare scriitor 
român care să nu aibă și o dimensiune 
social-politică, iar prezența acestor valori 
extra-estetice în cadrul unei activități 
conștiente de natura ci, dovedește că — 
pentru un Alecsandri, Eminescu, Cara-
giale, Coșbuc, Goga, Sadoveanu. Blaga
etc. — literatura a fost și un act de afir
mare națională, de promovare a unei spi-
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experiență poetică : să se integreze, cu 
alte cuvinte, în mod organic, unei evo
luții : altfel, riscă să rămină o îndrăz
neală pe cit de gratuită, pe atît de stear
pă. De aceea, adevărații inovatori nu sint 
imitabili : ceea ee-i deosebește de înain
tașii lor rămîne un bun inalienabil al lor 
și numai al lor, orice act de mimetism 
spontan sau deliberat, orice epigonism 
denunțindu-se prin însăși imposibilitatea 
sa de a scăpa de amprenta unei perso
nalități străine.

Elementul cel rnai supărător al „modei 
poetico" nu e doar imitarea procedeelor 
unui autor actual de notorietate, ci și lua
rea cu împrumut a unei întregi atmosfere 
sau viziuni din lirica europeană de ultimă 
oră. Cine citește cu atenție plachetele 
unora dintre tinerii noștri scriitori va fi 
izbit de cantitatea de neant, scîrbă, abjec
ție, erotism, morbidețe, cinism etc. care 
respiră din versurile lor. S-ar părea, că 
toți acești tineri poeți au trecut prin expe
riențe catastrofale, care le-au tăiat gustul 
de viață, le-au amputat o parte din ființă, 
i-au traumatizat spiritualicește și i-au 
mutilat fizicește, dindu-le în același timp 
o poftă nebună de speculație sumbră, 
existențială. Ne aflăm, evident, în fața 
unui masiv împrumut de așa-zisă „sensi
bilitate modernă*, in fond — surogat de 
trăire lirică, gesticulație mimată de stu
dent obligat să contemple cadavrul exis
tenței însăși De data aceasta. „moda" 
vine din afară, ca un fel de ecou tardiv 
al chinuitoarelor mărturisiri ale expre
sionismului, și se concretizează. în spa
țiul nostru liric, îndeosebi sub forma unor 
viziuni de coșmar, întreținute cu un simț 
al unității de stil, demn de o îndeletnicire 
mai nobilă. Gesturile propriu-zis teribi
liste au fost înlocuite cu cele blazate, ex
presia lirică e scrîșnită și scuipată prin
tre dinți, cuvintele morfolite sau. din 
contra, rostite cu o stranie voluptate a 
vulgarității și absurdului, poemul curgînd 
— de cele mai multe ori — inform, ca 
o tenie. Plictisită de a mai trăi în in
testinele tinerilor poeți, care-a ieșit la 
plimbare. Evident, denunțarea acestei 
„mode poetice" nu o va alunga ; ea tre
buie să-și trăiască traiul ; dar critica li
terară are. fără îndoială, datoria de a 
disocia ferm și nuanțat totodată între 
imitația atitudinilor existențiale de aiu
rea și ceea ce este experiență personală 
transfigurată în verb Desigur, epoca 
noastră nu mai poate cultiv?, o poezie 
idilică, un optimism canonizat. Dar de la 
expresiile conștiinței noastre — unele de 
un acut dramatism — care explorează 
condiția umană, pină la lirismul fad al 
sațietății e o distanță mare : distanța 
dintre autenticitate și pastișă, dintre 
zie ca act spiritual și 
simplu 
cație și

poematizare 
tic verbal, dintre poetul de 
poetul de meserie.
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istoricilor literari de 
xiunea 
și acea de inovație literară. Cei doi 
termeni ai relației nu pot fi priviți ca de 
la sine înțeleși. Volumul tradiției nu 
poate însuma decît expresiile edifica
toare. constructive, valabile pe toate pla
nurile. din trecutul istoriei și culturii 
noastre. Aceste valori pozitive cuprind 
o realitate complexă, ale cărei compo
nente se cer stabilite.

Se știe că istoria noastră a reclamat 
o mobilizare convergentă a tuturor ener
giilor naționale in numeroase din mo
mentele ei. Scritorii noștri au evocat 
adesea cu genialitate evenimentele isto
rice respective, 
buit la crearea 
oară, nu numai 
făurit istorie, 
singur exemplu, 
zeci de ani, de

cone- 
traditie

ba mai mult au centri
lor. Un Bălcescu, bună- 
că a scris istorie, ci a și 
Acesta este numai un 
Dar, de patru sute cinci- 
la primul mare scriitor

tale in laturile lor conectabile eu exi
gențele zilelor noastre.

O coordonată esențială, care intră în 
volumul tradiției românești, este șl rea
lismul. Această trăsătură se remarcă 
incă din paginile cronicarilor, bazate pe 
o strictă observație și pătrundere a oa
menilor, a faptelor, a semnificațiilor lor. 
Realismul apare nelipsit în toată litera
tura noastră valoroasă din trecut, chiar 
la poeți și la genuri pe care istoria lite
rară le atașează unor alte orientări.

în sfirșit, tot in tradiție se integrează 
și modul original, profund personal, in 
care s-au văzut prelucrate de poeții tre
cutului nostru împrumuturile venite din 
al’ară. Satira, bunăoară, este un gen la
tin, și apoi Clasic francez. Totuși, 
de românească se desenează Satira 
hului meu de Gr. Alexandrescu, cu evo
carea critică a unui întreg mediu social 
din timpul său ! La rindul său. scrisoarea 
satirică in versuri este un gen romantic, 
inaugurat de Victor Hugo. Și totuși, ni
mic din această proveniență străină nu se 
mai recunoaște în genialele Scrisori ale 
lui Eminescu, unde genul, trecut prin fi
liera sa românească, apare fundamental 
transformat. Nu mai stăruim aci, fiindcă 
cititorul singur poate spori ilustrările 
noastre cu alte zeci de exemple. Peste 
tot se vădește — o dată cu unghiul de 
deschidere al poeților români din trecut 
față de noile inițiative valoroase din 
afară — excepționala forță a unor ase
menea creatori de a asimila spiritului și 
condițiilor naționale realizările spirituale 
de prestigiu.

Aceasta ultimă trăsătură a tradiției se 
conexează direct la celălalt termen al re
lației discutate de noi, adică la noțiunea 
de inovație. Marile prefaceri pe care 
le-au adus anii noștri, o dată cu dezvol
tarea societății contemporane, se vor răs- 
fringe intens și in literatura vremii noas
tre. Aci expresiă cea mai adecvată a ino
vației iși găsește modelul chiar in marea 
tradiție literară de la noi. Același ecou 
pe care l-au aflat noile perspective in 
conștiința scriitorilor noștri de seamă din 
trecut se cere a-1 trezi și noile perspec
tive de acum la scriitorii zilelor noastre.

Așa cum, insă, tradiția nu cuprinde în
tregul registru al trecutului, ci numai 
ceea ce se dovedește valabil în acest re
gistru, tot astfel nici inovația nu se ex
tinde la întreaga arie a noului, ci numai 
ia aspectele sale esențiale. Evoluția socie
tății pe întregul glob a adus o sumă de 
schimbări și pe planul universal al lite
raturii și o deschidere lucidă față de a- 
ceastă literatură ni se impune desigur ca 
necesară. In raportarea la timpul lor, fap
tul a fost înțeles și de marii noștri scrii
tori din trecut. Astăzi, insă, operația se
lectării reclamă un discernămint mai ri
guros decit înainte vreme. Actualmente, 
cind o mare parte din literatura străină 
contemporană prezintă atitea laturi dezu
manizate și morbide, trebuie cu atît 
mult să evităm însușirea necritică 
noului din afară.

In această privință se cere adoptat 
mai ceea ce constituie cu adevărat 
reactiv eficace pentru a ne descoperi 
mai luminos și mai adine pe noi înșine. 
Dar este vorba de „noi înșine" cei pozi
tivi, cei esențiali, așa cum ne-am oglin
dit mereu in creațiile majore ale trecu
tului, așa cum trebuie să ne oglindim în 
creațiile prezentului, ale acestui prezent 
febril, care consacră demnitatea omului, 
spiritul constructiv dedicat unei umani
tăți în continuu progres, ale acestui pre
zent socialist, deschis cu generozitate 
actului major de creație. De la cronicari, 
trecind prin ardelenii celui de-al 
XVIII-lea veac și apoi prin clasicii noștri 
mai recenți, se poate desprinde, invaria
bil, permanentul caracter etic, setea de 
dreptate, spiritul justițiar al întregii noas
tre literaturi. De aceea, însușirea unor 
aspecte morbide, aduse de modă sau de 
ingerințele unui fals „sincronism" rămin 
ca adausuri neintegrabile, lipite artificial 
din afară. Ele nu ajută cu nimic să ne
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conștiințarile, ci cel mult, pentru unii, 
lor.

Sint autori români — ne-o 
ria literaturii noastre — care ....____
cu ochii țintiți la literaturile străine de 
prestigiu adoptind, în modul cel mai 
imediat, o parte din înnoirile ce se petrec 
acolo. Este inerția unei atitudini mai 
vechi, la origină necesară, dar în aceiași 
timp și credința că literatura noastră încă 
nu-și era suficientă sieși, că nu poate 
acorda unui scriitor un criteriu experi
mental complet de artă literară. în aces
te împrumuturi, scriitorii români au ară
tat întotdeauna un talent superior însu- 
șindu-și rapid procedee literare și con
cepții literare noi. Au fost și mai sint 
insă situații contrare, hecent proza a fost 
supusă unei astfel de influențe și mulți 
dintre cei ce au modelat pagina proprie 
după un prestigios exemplu străin au 
reușit o vreme să atragă asupra lor aten
ția. Hemingwaysmele, faulknerismele, 
joyceanismele ori kafkienismele nu mai 
au însă prețul vechi. Simpla imitare 
aduce doar un plus de noutate superfi
cial. Cu vremea astfel de încercări intră 
în desuetudine. Ilustrativ este că o bună 
parte a prozei tinere care a mimat în 
proza scurtă tehnica literară a romanului 
discontinuu și ramificat fără a-i înțelege 
și spiritul nu interesează astăzi pe ni
meni, deși unii din autorii lor sînt, indis
cutabili, scriitori de talent.

Scriitorii autentici se ridică de la sta
rea epigonică la postura personalității.

Inacceptabile sînt teoriile care ar sus
ține subordonarea literaturii române, care 
are o experiență și o istorie proprie, miș
cărilor literare străine. Tudor Arghezi 
găsea, încă înaintea ultimului război 
mondial, că literatura română își este 
suficientă sieși și că oferă un. criteriu ex
perimental artistic complet care poate 
dispensa pe scriitorul român de apelul la 
căi străine. Desigur, o literatură și scrii
torii ei nu pot renunța niciodată la con
tactul cu literaturile străine. Problema e 
doar a asimilării pe scheletul unei sau 
unor tradiții literare bine constituite. 
Toate acestea ne arată că atunci cind 
vorbim despre tradiție literară, și, mai 
ales, cind invocăm tradiția literară româ
nească, trebuie să ținem seama de istorie.

Tradiția se impune prin capacitatea ei 
de a influenta prezentul. Ea nu e o 
normă, ci un depozit de sugestii, un cu
mul de experiențe ce ne pot feri de ten
tativele inutile. Importantă e deci mai 
ales cunoașterea valorilor literare ce se 
constituie, global spus, in tradiție. Suma 
literaturii române nu e însă 
tradiția sau tradițiile ei. Cind se 
de tradițiile ei se subînțeleg, 
acele accente pe care literatura 
le-a dezvăluit singură cu timpul, 
frecvențe în a trata o temă sau 
sirea unei modalități. Tradiția sau tradi
țiile indică deci anume linii directoare. 
Pentru ca ele să existe înseamnă că 
scriitori după scriitori, la epoci și inter
vale diferite, au regăsit și reluat un fir 
părăsit ducîndu-1 mai departe. Tradiția 
sau tradițiile sînt deci ceva perfectibil si 
dinamic. Ele își datorează existenta ca
pacității unor scriitori, critici 6au ideologi 
de a deosebi și alege din ansamblul lite
raturii trecutului o anume trăsătură și a 
o duce mai departe. A spune: 
tradiția și a face din ea un 
restrictiv înseamnă a ignora 
dinamic al procesului care se 
tradiție. Cu cit individualitățile 
multe cu atît tradiția e văzută altfel de 
fiecare participant la procesul de creație 
literară. Pașoptiștii s-au revendicat 
folclor și din cronici. Ei 
tradiție. Macedonski se 
pașoptiști. G. Ibrăileanu 
care pentru . acțiunea 
încă în scrierile lui Russo. Ei stabilea le
gături cu tradiția cucerindu-și de fapt o 
tradiție. Iorga căuta și el în trecuit ante
cedentele mișcării sămănătoriste, nume-

arată isto- 
au rămas

totuna cu 
vorbește 
desigur, 
română 

anumite 
în folo-

aceasta e 
program 

caracterul 
numește 

sînt mai

din 
își reclamau o 
revendica din 
căuta o justifi- 

Vieții românești

în tradiție vedem ceea ce este vin 
și actual in raport cu aspirații, idea
luri, programe de acțiune ale prezentu
lui, pe care este plasat accentul. Tre
cutul istoric, politic, cultural se cere 
considerat un acumulator de energie, la 
care sufletele contemporane se pot ra
corda spre a fi galvanizate, călite, transfi
gurate prin acest contact cu 
energiei înaintașilor, 
combustibil care a „
veacurilor trecute de luptă, experiență și 
gîndire, și această energie trebuie din 
nou actualizată, pusă să lucreze în slujba 
prezentului revoluționar. Acesta a fost 
sensul cunoașterii trecutului și valorifi
cării folclorului de către generația lui 
Bălcescu și Kogălniceanu.

Revoluționarii — cum a arătat incă 
Marx — sînt preocupați nu de imaginea 
trecutului ci de ceea ce în trecut seamănă 
cu prezentul Atitudinea revoluționară 
fată de tradiție este chemată a dinamiza 
cunoștințele noastre, a împiedica trans
formarea studiului trecutului într-o pură 
factologic, sau într-o știință pentru știin
ță. în plus, este evident că experiența 
prezentului ajută enorm la însăși desco
perirea trecutului in noi dimensiuni.

Cunoașterea și prețuirea tradiției tre
buie să aibă, deci, un rol creator. în stră
lucita sa prefață la Istoria literaturii 
române, G. Călinescu sublinia faptul că 
efortul de creație dobindește altă forță 
intr-un mediu tradițional, adică într-o 
cultură in care creatorul acumulează prin 
educație o serie de elemente ce repre
zintă experiența seculară și orizonturile 
intelectuale ale culturii sale. Omul este 
puternic tocmai prin capacitatea de în
sumare a cuceririlor predecesorilor săi, 
și simpla deprindere a vorbirii și scris- 
cititului înseamnă „improprierea" de că
tre individ a unor imense progrese, pen
tru a căror dobindire speței umane i-uu 
trebuit milenii. Absolventul liceului de- 

. tine in bagajul său de cunoștințe „ele
mentare" asupra naturii, sau in domeniul 
matematicii. întreaga știință a anticilor 
eleni, iod a secole de meditație din par
tea unor minți geniale. Teorema lui Pi- 
tagora și principiul lui Arhimede. sim
pla folosire a expresiei „din cauză că" și 
atîtea 1 alte forme de exprimare au in 
spatele lor „durata" spirituală a neamu
lui omenesc, „tradiția" milenară a spe
ciei. La tel se petrece și în domeniul 
creației. Dacă în știință este o regulă de 
fier cunoașterea „istoricului și stadiului 
actual al problemei" pentru a nu te trezi 
că descoperi lucruri de mult știute, și in 
creație, edificarea unor opere monumen
tale nu este posibilă în ignoranță. Putem 
oare concepe un Creangă ignorant în ma
terie de basme și zicători populare, un 
Eminescu ignorînd trecutul literaturii ro
mâne sau un Sadoveanu care n-a citit 
literatura noastră veche ? Mai ales la 
marii creatori constatăm o dublă perce
pere a tradiției : ca o pasionată coborîre 
în adincurile ființei propriei culturi, și 
totodată ca o forță de propulsie a crea
ției proprii. în fond, este vorba de a de
prinde legile marii creații, așa cum pic
torul deprinde legile desenului și perspec
tivei. Cunoscînd manifestările unei cul
turi dobîndești capacitatea de a pune in 
slujba propriei creșteri spirituale legile 
creșterii ei de-a lungul secolelor.

Care sînt legile culturii române, in ce 
constă mesajul actual al culturii româ
nești. sînt lucruri spuse de repetate ori. 
Fundamentală mi se pare nu numai pen
tru cultura română de altfel, ci pentru 
orice mare cultură, capacitatea creatoru
lui de a sta în contact cu timpul său, 
pentru a-i aduce acel aflux de lumină și 
încredere în om. prin care marii creatori 

• din toate timpurile s-au transformat în 
cariatidele sufletului omenesc, pe umerii 
cărora speța noastră se sprijină Numai 
întelegînd astfel, în profunzime tradiția, 
vom putea defini condiția perpetuării ei 
care este inovația.

Pentru a inova cu adevărat trebue să 
nu ai obsesia inovației.

Cine are ceva de spus caută chinuitor 
„cuvîntul ce exprimă adevărul" și Înno
iește implicit formele de exprimare. Ma
rile epoci de creație ale omenirii sint de 
fapt geneze de lumi noi pe toate planu
rile, dar paradoxul epocii noastre este 
lumea ce încearcă să se nască, și de 
fapt se naște, dar n-a prins incă un chip 
în ființa creatorilor ei. Cauzele sînt mul
tiple. Creatorul din lumea capitalistă este 
moștenitorul direct al unui climat de de
cadență care, în urma epuizării vechilor 
forme, a purces la dinamitarea lor și 
n-a ajuns încă la conceperea altora noi ; 
pe de altă parte, s-a produs un nociv 
transfer de mentalitate de la goana după 
produse noi din sfera vieții materiale ca
pitaliste, dominată de legea concurentei, 
la sfera vieții artistice, unde arta este 
subminată de reclamă și prizoniera vîrte- 
jului de superficialitate și neputință de 
concentrare, specific lumii respective. în 
cazul culturii socialiste, avem de-a face 
cu un proces încă la începuturile lui, do 
preluare a destinelor culturii universale 
în cuprinsul unei alte orînduiri. Iar li
teratura română contemporană are toate 1 
argumentele ca să contribuie cu opere de 
prestigiu la edificarea și afirmarea noii 
culturi, socialiste, cu condiția ca, respec- 
tînd ceea ce decurge ca un dat funda
mental dintr-o tradiție ale cărei consec
vențe spirituale impun respect, să se 
inspire din marea frescă a vremii noastre, 
din munca și viața contemporanilor noș
tri. a celor ce au făurit și făuresc chipul 
de astăzi al patriei.

Aș vrea să mai remarc, în altă ordine 
de idei, faptul că fuga după noutate duce, 
paradoxal, la golirea de substanță și la 
ratarea adevăratei inovații. Ironie a le
gilor creației — marile conștiințe ale vea
cului, adevărații inovatori, un " ’ 
Camus, Șolohov, Hemingway, Sadoveanu, 
sînt „simpli" în 
Goethe. Dar la 
sint tot atît de diferențiali de ei ca și 
Shakespeare de Eschil. Febrila agitație 
„inovatoare" se constată de altfel la ni
velul miriadelor de musculițe efemere, 
care-și au desigur și ele un rost in na
tura lucrurilor. Este suficient să se nască 
însă un vultur, și el regăsește, din instintft, 
bătăile de aripi ale speciei.

izvoarele
Tradiția este un 
acumulat energia

Malraux,
arta lor ca Homer și 

un examen mai atent,
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SUOMI în umbra bradului
și a mesteacănului alb

Helsinki s-a îngemănat 
într-atît cu marea îneît 
pescărușului i se pare deo
potrivă firesc să-și culeagă 
hrana din apele golfului 
Finlandei sau de pe mesele 
rînduite în fiecare zi, 
pentru cîteva ceasuri, în 
piața mare din plin centrul 
orașului. Nopțile albe 
(punctul maxim de întune
ric părea egal săptămîna 
trecută cu momentul de 
crepuscul din jurul orei 20, 
în luna iunie la București) 
oferă capitalei finlandeze o 
atmosferă inedită. Sau, mai 
exact, o paletă de culori în 
care se îmbină albastrul 
calm al mării, verdele a- 
prins al parcurilor cu zbo
rul alb-negru al pescăruși
lor și pastelul boschetelor 
de liliac care abia acum sînt 
în plină floare la Helsinki. 
Privind din turnul Stadio
nului Olimpic 
vechilor edificii 
și colorate după specificul 
nordic, a construcțiilor mai 
noi dominate de creațiile 
datorate renumitului arhi
tect Alvar Alto, marile bu
levarde intens circulate, ai 
impresia că oamenii și-au 
durat orașul pe o mare pa
jiște împrejmuită din trei 
părți de ape, că și-au ridi
cat casele — cum au înăl
țat și acea orgă care este 
splendidul monument al lui 
Sibelius — la umbra bra
dului și a mesteacănului 
alb.

Istoria atestă existența o- 
rașului abia din 1550, dar 
despre finlandezi scria încă 
Tacit. Marele istoric amin
tea de primele grupuri do 
oameni care aveau să pună 
temelia unei țări, a unei 
comunități umane care a 
dobîndit un caracter stabil 
si o civilizație pronrie în 
jurul anului 1000, par- 
curgînd un proces simboli
zat 
ni că 
tul 
tură 
vala. Helsinki devine capi
tală în 1812. Dar o capitală 
a unei țări care — așa cum 
relevă datele oficiale — n-a 
cunoscut în decursul mul
tor secole o dezvoltare prea 
mult sesizabilă, avînd pînă 
acum cîteva decenii o eco
nomie dominată de agricul
tură și o industrie aflată în 
stadiu incipient.

Aceleași surge eyidepțiăr 
z|i însă o dezvoltare re-, 
marcabilă a economiei fin
landeze între anii 1950— 
1960, perioadă în care pro
dusul național brut a cres
cut în medie cu aproxima
tiv 6 la sută pe an, dato
rită unei politici de mari 
investiții și de intensifica
re a exporturilor. Econo
miștii remarcă, totodată, 
tendința manifestă de re
structurare a economiei si de 
diversificarea producției in
dustriale din ultimul sfert 
de . veac. Acest proces este 
concludent 
locul tot 
pe care-1 
chimică în ansamblul eco
nomiei finlandeze și nu în 
mai mică măsură de ridi
carea industriilor metalur
gică și constructoare de 
mașini la gradul de dez
voltare al industriei tradi
ționale — cea forestieră. 
De altminteri, peste 30 la 
sută din totalul salariatilor 
sînt ocupați în industria 
metalurgică, această ramu
ră economică devenind azî 
principala sursă de angaja
re pentru o populație care 
nu este lipsită încă în în-

tregime de grija locului de 
muncă, îndeosebi în partea 
nordică a țării. Procesul de 
diversificare a producției 
industriale nu anulează, fi
resc, rolul industriei fores
tiere și de prelucrare a lem
nului. Dimpotrivă, se în
cearcă o conjugare a efor
turilor. Ne-am putut con
vinge de această tendință 
în timpul unei recente vizi
te la două uzine : Enso- 
Gutzeit din Săynătsalo, si
tuat in apropierea pitorescu
lui oraș Jyăskylă și Lahden 
Rautateollisuus din moder
nul oraș Lahti. La prima 
am urmărit activitatea u- 
neia din unitățile celei mai 
mari companii de industria
lizare a lemnului, companie

cind parte din delegația de 
ziariști români care a vizi
tat de curînd această țară. 
M-au impresionat deopo
trivă calmul, seriozitatea, 
simplitatea și realismul pe 
care le-am putut sesiza nu 
o dată, fie ca oarecare 
pieton pe străzile din Hel
sinki, fie în timpul unor 
întrevederi cu cei mai înalți 
demnitari de stat.

Dar nu aș oferi cititoru
lui o imagine 
completă despre 
dacă n-aș nota dragostea 
de pace a omului simplu 
finlandez, atenția cu care 
este urmărită evoluția 
situației internaționale, do
rința atît de frecvent sub
liniată de a contribui la so-

cit de cit 
Finlanda

panorama 
construite

cu o frumusețe u- 
în bine cunoscu- 

monument de cul- 
— poemul Kale-

ilustrat de 
mai important 
cîștigă industria

...Vreme furtunoasă. Na
va înfruntă însă cu seme- 
ție loviturile năpraznice ale 
valurilor. Marinarii aleargă 
spre vele biciuiți parcă de 
strigătele energice ale căpi
tanului lor, corsarul englez 
W. Dampier. La capătul u- 
nor manevre abile, corabia 
își găsește în sfîrșit refu
giul într-un golf liniștit al 
peninsulei australiene, de
numită mai tirziu, Țara lui 
Dampier. Intîmplarea avea 
loc în anul 1688 !

...Au trecut de atunci a- 
proape trei secole, timp în 
care progresul, civilizația 
au făcut pași gigantici pe 
mapamond. Dar nivelul de 
viață al populației autoh
tone din Australia, departe 
de a fi cunoscut o evolu
ție corespunzătoare, pare 
in prezent mai scăzut chiar 
decît acela din trecutul în
depărtat. „...Să luăm un 
om obișnuit, să-l supunem 
unui regim de înfometare 
pină ce va slăbi la maxi
mum. apoi să-1 instalăm 
într-un loc care, prin 
ariditatea sa, se aseamă
nă cel mai mult cu supra
fața Lunii și vom obține 
un aborigen australian. Nu 
este vorba despre un stră
moș al omului găsit în 
insula lava sau un om 
Neanderthal. El este, fără 
îndoială, un om al seco
lului nostru dar pare un 
reprezentant al unei alte 
planete, al unei alte vieți, al 
unui alt nivel de dezvolta
re". Așa descrie scriitorul 
american E. Burdick, tra
iul aborigenilor din Aus
tralia de astăzi.

O dată cu începutul co
lonizării Australiei, soarta 
băștinașilor a fost pecetlui
tă. Dezvoltarea de către co
loniști a creșterii oilor a 
constituit debutul unor ne- 
sfîrșite vremi de restriște 
pentru populația băștinașă. 
Locurile de vînătoare ale 
aborigenilor au fost trans
formate în pășuni, autohto
nii fiind împinși tot mai de
parte spre adincul continen-

NOTE DE CĂLĂTORIE
cu capital particular și de 
stat care produce anual 
40 000 mc placaj, 28 000 tone 
fibre lemnoase, mari canti
tăți de plăci aglomerate, 
case prefabricate etc. și a- 
sigură 7,4 la sută din tota
lul exportului finlandez. La 
a doua am putut lua cu
noștință de modul in care 
se produc mașinile cu un 
înalt grad de tehnicitate cu 
care se lucrează în indus
tria forestieră finlandeză, 
precum și în industriile si
milare din alte țări. întru- 
cit renumele produselor fa
bricate la Lahti a determi
nat ca uzina să-și dobîn- 
dească un loc printre pri
mele cinci companii de 
acest profil din lume și 
să-și exporte produsele în 
proporție de peste 70 Ia 
sută. După cum am fost 
informați de 
noastre gazde, 
constructoare 
producția de 
cesare industriei forestiere 
ocupă unul din locurile cele 
mai importante.

Diversificarea industriei 
implică, în concepția auto
rităților finlandeze, și o re
partizare judicioasă a uni
tăților industriale în partea 
centrală și nordică a 
țării. Această tendință este 
stimulată și prin participa
rea statului la unele inves
tiții. Evident, în Finlanda 
mai rămîn de învins greu
tăți de ordin economic si 
social care nu pot să nu 
rețină 
coastă 
atît conducătorii unor 
treprinderi cît si unul d’n 
secretarii Confederației sin
dicatelor au reamintit în 
timpul discuțiilor avute 
manifestul adoptat de toa
te partidele care au intrat 
în componența guvernului 
dună remanierea care a 
avut loc în primăvara aces
tui an. Acest document vi
zează. între altele, aplica
rea unei riguroase regle
mentări a preturilor, pro
mulgarea unei noi legi pri
vind controlul profesional, 
elaborarea unui program de 
lichidare a somahilui, a u- 
nui plan national de pers
pectivă pentru construcția 
de locuințe și finanțarea 
lor, extinderea asigurărilor 
de stat, precum și continua
rea eforturilor nentru rid!- 
carea economică a unor 
părți ale țării rămase in 
urmă, îndeosebi nordul.

Am avut prilejul să rea
lizez un larg tur de orizont 
asupra vieții finlandeze, fă-

amabilele 
în industria 
de mașini 
utilaie ne-

atenția. In 
ordine de

luționarea unor probleme 
de cel mai larg interes pen
tru popoarele Europei. Pre
ședintele Urho Kekkonen, 
care ne-a acordat un inter
viu, premierul Ahti Karja- 
lainen, ministrul de exter
ne Văino Leskinen ne-au 
vorbit despre politica ex
ternă de neutralitate activă 
a Finlandei, despre dorința 
țării de a avea relații bune, 
pe baza egalității în dren- 
turi. cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social 
și de a sluji astfel interese
le păcii internaționale. înal- 
ții demnitari au evocat pe 
larg eforturile Finlandei 
consacrate convocării unei 
Conferințe pentru securitate 
și cooperare europeană. 
Pentru că — spuneau ei — 
obiectivul principal al acti
vității pe plan internațional 
al Finlandei este consolida
rea securității țării prin 
promovarea păcii și coone- 
rării dintre state. La Hel
sinki se manifestă opti
mism, în ciuda dificultăți
lor care nu se ignoră, în 
ceea ce privește posibilități
le convocării unei conferin
țe pentru securitate și coo
perare.

Apropiata vizită în

landa a președintelui Con
siliului de Stat al Ro
mâniei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este așteptată 
cu multă prietenie și inte
res. Vizita este considerată 
ca un moment important în 
dezvoltarea relațiilor româ
no-finlandeze, subliniin-
du-se, totodată, semnifica
țiile sale pe un plan mai 
larg, internațional. Perso
nalitatea conducătorului 
statului român și poziția 
statului nostru în viața in
ternațională se bucură de 
aprecieri dintre cele mai 
înalte.

De altminteri, pregătirile 
. pentru această vizită prile
juiesc de mai mult timp o 
mai largă și mai aprofun
dată cunoaștere a realități
lor țării noastre de către 
poporul finlandez. Una din 
cele mai mari edituri din 
Helsinki, „Otova", a pre
gătit volumul „România 
în lupta pentru progres, 
colaborare și pace", o cule-, 
gere de articole și cuvîn- 
tări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. „Zilele filmului 
românesc" programate în 
marile orașe — Helsinki. 
Turku și Tampere — au a- 
tras un numeros public. De 
un larg interes s-a bucurat 
și expoziția de pictură și 
grafică a anreciaților artiști 
români Brăduț Covaliu și 
George Anostu. inaugurată 
recent la Helsinki de minis
trul de externe Văino Les- 
k'nen. Același țel l-au slu
jit festivitățile prileju’te 
de a 20-a aniversare a So
cietății Finlanda—România, 
desfășurate timp de 
multe săptămîni. ca și 
tele reciproce ale mai 
tor delegații oficiale.

Suomi însemna cîndva 
doar țara celor 1 000 de 
lacuri și a pădurilor, sau 
locul unde se poate obține 
un atestat al trecerii cercu
lui polar. Finlanda contem
porană este o țară cu o via
ță tot mai modernă, cu o 
economie în plină dezvolta
re. cu preocupări puse în 
sluiba progresului, intere
selor păcii și securității pe 
continentul nostru.

mai 
vizi- 
mul-

„Dacă destinul omului — zice-se — 
poate fi definit după liniile din palma 
sa, cel al orașelor este trasat de pla
nurile lor de construcție. Milano, de 
pildă, este alcătuit din cercuri con
centrice. Asemenea inelelor anuale 
ale trunchiurilor copacilor, aceste 
cercuri evocă procesul multisecular 
al creării actualei așezări — de la 
centrul format din sticlă și beton 
armat pînă la scoarța plesnită, aspră 
și presărată cu plăgi a periferiilor. 
Pe diagrama municipalității, cercuri
le concentrice au grosimi diferite, 
după numărul clădirilor din fiecare 
sector, și e vizibil că densitatea 
populației crește pe măsura îndepăr
tării de centru. Este expresia grăi
toare, grafică, a selecției de clasă 
care nu cunoaște 
mila. Prețurile te
renurilor și chi
riilor se sedimen
tează într-un fel 
de piramidă, al 
cărei vîrf se află 
în piața centrală. 
Aici, metrul pă
trat 
costă 2 milioane 
lire. Se înțelege 
că în asemenea 
condiții chiria de
vine înspăimîntă- 
tor de ridicată. 
Ațunci intervine 
mecanismul dia
bolic al inelelor. 
Cu fiecare reîn
noire a contracte
lor de închiriere, 
faptul petreeîndu- 
se de regulă toam
na, chiriile se ma
jorează. Cine poa
te, plătește, cine 
nu, se mută. Se 
mută pe inelul 
imediat următor, 
mai departe, tot 
mai departe".

Constatările de 
mai sus aparțin 
lian Cesare Pillon 
că se referă în 
„capitala economică' 
lano, ele definesc cum nu se poate 
mai bine o situație de ansamblu — 
stratificarea socială implacabilă din 
marile orașe occidentale. De altfel, 
cele mai importante centre economi
ce ale Italiei — Torino, Bologna, Ge
nova, Roma — sînt înconjurate de a- 
devărc.te centuri ale mizeriei.

In cartierul „Borgetto Latino" din 
Roma, aproape nici una din case nu 
are apă, electricitate, încălzire sau 
canalizare. Sacagiul care vinde apă 
face parte integrantă din peisajul 
cotidian al cartierului. In ge
neral Roma, renumită pentru minu
natele ei fîntîni. duce o acută lipsă 
de apă. Ea dispune doar de 50 la 
sută din cantitățile minime de apă 
apreciate ca fiind necesare pe cap de 
locuitor în marile orașe. în cartea 
sa „Anatomia della citta", medicul 
Roberto Javicoli arată că o jumătate 
de milion de cetățeni ai capitalei ita
liene locuiesc în barăci, iar peste un

de pămint

milion — în case insalubre. La To
rino, „capitala automobilului", peste 
100 000 de locuitori trăiesc in ase
menea condiții. încă din 1963 guver
nul a elaborat o lege care prevedea 
alocarea a 500 miliarde lire pentru 
construcția de locuințe. Programul 
nu a putut fi însă îndeplinit, cu atît 
mai mult cu cît între timp 
construcțiilor s-a dublat.

Cu toate acestea, marile 
urbane ale Italiei se înnoiesc 
an cu construcții impunătoare ; 
cestea sînt ridicate de societăți parti
culare care, în goana după profituri 
cît mai mari, s-au înmulțit vertiginos 
în ultimii ani. Inițial, ele au și reali
zat asemenea profituri ; dar în ulti
mul timp, datorită creșterii costului

costul
centre 
an de 

a-

Printre cei care în marele Paris 
sint mereu in căutare de adăpost se 
numără studenții, numai 10 la sută 
din totalul acestora avînd loc în 
cămine. „Camera face cea mai mare 
gaură în bugetul unui student", scria 
publicista Yvette Romi. „29 000 de 
studenți parizieni, arată revista „Le 
Nouvel Observateur", sînt obligați să 
plătească intre 150 și 450 de franci pe 
lună pentru cameră, gaz și lumină".

In bugetul unei familii din R. F. a 
Germaniei, cheltuielile pentru chirie 
și întreținerea locuinței ocupă un loc 
important. La un venit de 1 500 mărcî 
pe lună, o familie formată din două 
persoane cheltuiește pentru locuință, 
lumină și întreținere 540 de mărci. 
Revista „Der Gewerkschaftler", edi-

atît mai mult cu cit „grupurile cu 
venituri mai miei sint obligate să 
plătească proporțional mai mult pen
tru chirie. încălzire și asigurare" — 
au constatat participanții la confe
rință. Costul chiriei și al întreținerii, 
arată și ziarul „Times", îi face pe 
mulți săraci să ajungă tot mai să
raci. Pentru cel mai mizer aparta
ment mobilat, unii cetățeni sînt obli
gați să plătească între un sfert și o 
jumătate din venitul lor.

Un aspect specific Angliei este 
prezența unui mare număr de case 
vechi. La începutul secolului trecut, 
Anglia era o țară care avea deja o 
industrie dezvoltată și o clasă mun
citoare organizată. în 
centre economice

OAMENI FĂRĂ CASE 
Șl CASE FĂRĂ OAMENI

O „BAIA DE NEON" Șl „C 
ÎN MARILE METROPOLE ALE „S

CENTURILE MIZERIEI" 
SOCIETĂȚII DE CONSUM0

publicistului ita- 
și, cu toate 

mod concret la 
i“ a Italiei, Mi-

vieții în general și a chiriilor în spe
cial. a apărut un fenomen nou. Un 
număr însemnat de apartamente ră- 
min goale. Multe familii, deși trăiesc 
în condiții cu totul inadecvate, nu-si 
pot permite să plătească chirii ridica
te. Potrivit statisticilor existente de la 
încheierea ultimului război mondial 
chiriile la locuințele particulare au 
crescut cu peste 20 la sută, ajungînd 
să însumeze peste jumătate din sala
riul lunar al - unui muncitor. Pentru 
cei nevoiași, speranța de a se muta 
într-un apartament mai ca lumea 
este extrem de redusă, datorită faptu
lui că în prezent la fiecare 100 de a- 
partamente noi, doar 7 sînt construite 
din fondurile statului. Iar asemenea 
stări de lucruri atrag inevitabil o dată 
cu nemulțumirile, acțiuni tot mai în
drăznețe și ferme din partea popu
lației nevoiașe. Se relatează astfel 
cazul familiei Corrado din Napoli, 
formată din șase persoane, care lo
cuia într-o singură încăpere mizeră 
în cartierul Poggioreale. Șapte ani de 
zile a figurat această familie la pri
mărie pe lista celor care au nevoie 
de locuință, dar n-a reușit să se 
mute. In timp ce nu departe de ea, 
apartamente noi stăteau goale. Tn- 
tr-o bună zi. doamna Corrado și-a 
luat copiii și bruma de avut a fami
liei și a intrat cu forța într-un apar
tament. Exemplul ei a fost urmat 
de alte 568 de-familii din Napoli, 
dînd naștere unor înfruntări de pro
porții între autorități și familiile 
nevoiașe. Ținînd seama de aceste 
fenomene, de necesitățile sărăcimii 
orașelor, deputății comuniști din 
parlamentul italian au cerut rechizi
ționarea neintîrziată a mii de apar
tamente nelocuite în blocurile parti
culare ale diferitelor orașe și distri
buirea lor locuitorilor

Și în Franța, arată 
Nouvel Observateur“, 
crizei de locuințe sînt 
modul cel mai grav de 
riile celor mai defavorizate ale popu
lației". între altele, revista constată 
că o familie de noi căsătoriți din me
diul oamenilor simpli este nevoită 
să cheltuiască pentru locuință pî- 
nă la jumătate din veniturile 
sale. Un recensămînt întocmit anul 
trecut arată că numai în regiunea 
pariziană numărul locuințelor neco
respunzătoare ajunge la 350 000— 
450 000. In bidonvillurile din jurul 
Parisului locuiesc zeci de mii de per
soane, o proporție însemnată fiind al
cătuită din muncitorii străini. în ace
lași timp, însă, în ultimii ani a cres
cut considerabil numărul familiilor 
franceze care trăiesc în locuințe ina
decvate. Dacă în 1966 proporția aces
tora era doar de 20 la sută, în 1970 a 
ajuns să fie de 35 la sută.

din cocioabe, 
revista „Le 
„consecințele 
resimțite în 
către catego-

Al. POPESCU

HELSINKI. Peisaj marin în „orașul grădinilor

tului. Pe de altă parte, 
pentru a-și asigura brațe 
de muncă coloniștii- au 
început vinarea sistematică 
a băștinașilor. O parte din 
aceștia s-au refugiat în ți
nuturile cele mai îndepăr
tate. ascunse și greu acce
sibile. dar mulți au fost 
prinși.

De-a lungul vremurilor, 
ca urmare a jugului impus 
de coloniști, a vieții mize
re în care a fost arunca
tă, populația autohtonă s-a 
redus considerabil. 
300 000 de aborigeni

Din 
cîți

10 la sută din populația 
băștinașă, trăiește in ora
șele mari, fiind folosită la 
muncă necalificată. Dar 
mai există și o a patra 
categorie. Aceasta este for
mată din aborigenii care 
s-au retras în zona de de- 
șerturi din centrul conti
nentului sau în zona de 
păduri aflată în nord. Ți
nuturile în care trăiesc 
sint îndeobște sărăturoase. 
pustii sau semipustii. cu 
platouri stîncoase. de pe 
care .stratul fertil a fost de 
mult dus de vînturi. sau

băștinașilor reușesc să ur
meze o școală, iar dacă pe 
alocuri asemenea cazuri 
există, la terminarea învă- 
țămîntului tinerii respec
tivi nu sint angajați. Dacă 
unii dintre băștinași 
șese să se angajeze 
muncitori situația lor 
e mai puțin precară,
gislația în vigoare nu-i a- 
pără aproape deloc, în timp 
ce plata care li se oferă la 
muncă egală este mult mai 
mică decît a albilor. Așeză
rile lor, chiar în incinta 
marilor orașe, sînt — cum

reu- 
ca 
nu

Le-

a infecțiilor pectorale, a 
subnutriției și a deshidra
tării. Mulți suferă de rahi
tism. Adulții sînt și ei ră
puși de numeroase boli.

în ultimii ani, nemai- 
putînd suporta aceste con
diții mizere, băștinașii dînd 
dovadă de o creștere a 
conștiinței lor, au început 
să se organizeze pentru 
a-și apăra dreptul la viață. 
In anul 1966, la stațiunea 
de creștere a vitelor din 
Newcastle Waters, localita
te aflată în teritoriul de 
nord al continentului, a fost

Tragedia aborigenilor

principalele 
au apărut atunci 
locuințe 
torești tip 
fără a fi 
se, erau 
solide și 
mitor amenajate 
pentru acea 
me. Aceste 
există și 
Multe însă 
rămase, ca ame
najări. la stadiul 
de atunci, nu au 
baie, unele nu
dispun nici de
canalizare ; altele 
amenință să so 
dărime. 
cartiere 
de case 
siderate, 
normelor sanitare 
de azi, „nepro- 
pice pentru a fi 
locuite de oa
meni". Rezolva
rea acestei pro
bleme rămîne ex
trem de dificilă.

Și în Statelo 
Unite problema 
locuințelor în me- 

: la ordinea zi- 
ziare și re-

munci- 
care, 

luxoa- 
totuși 

mulțu-
vre-

sint

întregi 
cu astfel 
sint con- 
conform

tată de sindicatul muncitorilor din 
industria metalurgică, afirmă că în 
R.F.G. aproximativ 800 000 de per
soane sînt lipsite de adăpost. Este 
vorba — precizează revista — de 
„persoane nevoiașe care, neavînd nici 
un acoperiș deasupra capului, sint 
încartiruite în locuințe primitive, în 
barăci și cocioabe din apropierea 
gropilor de depozitare a gunoaielor". 
Pentru unii din acești oameni, mu
nicipalitățile au organizat un fel de 
zone aparte. De pildă, cea din Kiel 
este amenajată într-o cazemată con
struită înainte de primul război 
mondial pentru a servi drept depozit 
de muniții. Aici trăiesc 110 persoane. 
„Fiecare din acestea, scrie publicistul 
vest-german Peter Grubbe, dispune 
de mai puțini metri pătrați decît se 
consideră necesari unui cîine". La 5 
km nord de oraș se află centrul o- 
limpic Schilksee. Construcția sa a 
costat 72 milioane de mărci, din care 
orașul Kiel a suportat 7 milioane — 
adică dublul sumei cheltuite în 12 
ani pentru cei fără locuințe. Dar cine 
sint, în fond, acești oameni fără lo
cuințe, acești locatari ai unor lagăre 
întreținute de serviciile sociale ? Re
vista „Der Stern" și-a propus să a- 
nalizeze această chestiune. In urma 
cercetărilor efectuate, a reieșit că 
printre principalele cauze care au de
terminat un număr însemnat de oa
meni să trăiască în asemenea condi
ții se numără : urmările războiului, 
boli ruinătoare în familie, rezilierea 
contractelor 
proprietari, 
chiriei sau 
planificarea
rit în lagăre pur și simplu pentru că 
n-au putut „să facă față cerințelor 
societății de consum" — conchide re
vista.

Pentru Anglia, problema locuințelor 
se pune de asemenea de o manieră 
acută. „Cifrele referitoare la locuințe 
— scria ziarul „Guardian" — sînt în- 
spâimîntătoare. Apartamentele și ca
sele se degradează mai repede decît 
se construiesc altele noi. 1 500 000 de 
case insalubre trebuie demolate. Alte 
patru milioane necesită reparații. 
Populația crește și în fiecare an alte 
150 000 de familii au nevoie de locuin
țe. Asta este proporția cererii. Anul 
trecut oferta a fost de 351 800. Anul 
acesta cifra nu va fi mai mare. Au
toritățile locale au construit în 1970 
mai puține locuințe decît în oricare 
alt an, începînd din 1966. într-un ra
port al Ministerului pentru Construc
ția de Locuințe și Administrație Lo
cală al Marii Britanii se menționează 
că aproximativ un milion de cetățeni 
nu au locuință permanentă și că fe
nomenul încetinirii ritmului construc
țiilor a fost urmat de o creștere a 
chiriilor de pînă la 25 la sută. O 
conferință organizată la Londra pe 
tema „Locuințele și sărăcia" a rele
vat că, o dată cu creșterea costului 
vieții și a chiriilor, cei mai puțin 
înstăriți ajung tot mai greu să dis
pună de locuință decentă. Aceasta cu

de închiriere de către 
din motiv de neplată a 
evacuări decurgînd din 
urbană. Mulți au nime-

diul urban este 
lei. Numeroase 
viste se referă la ea denumind-o ge
neric „criza urbană". Marile orașe 
americane, scria ziaristul Malcolm 
MacEwen, sînt în pragul... falimen
tului. La New York, în fiecare an se 
distrug 38 000 de locuințe, dar se con
struiesc numai 10 000. Doar 7 la sută 
din populație își poate permite să 
plătească noile chirii cerute de 
proprietarii particulari, în 
ce locuințe noi din fonduri 
blice aproape 
realizează. La Washington, 
tru un apartament de trei camere, în 
tr-o clădire veche, dar 
percepe o chirie lunară 
dolari, iar într-o clădire 
350 dolari. In cartierul 
Manhattan chiria unui 
similar ajunge pînă la 700 "dolari pe 
lună. La New York, orașul în care 
ar trebui construite 780 000 de apar
tamente pentru a satisface necesită
țile recunoscute ca urgente ale 
populației și unde aproximativ 
500 000 de apartamente se află 
într-o stare de degradare ac
centuată, se constată un „fenomen de 
necrezut" (Libre Belgique) : în ulti
mul timp, imobilele sînt abandonate 
chiar de proprietarii lor. Motivul 
este „imposibilitatea de a face față 
cheltuielilor crescînde de întreținere", 
în anumite cartiere motivul constă in 
creșterea vertiginoasă a numărului de 
crime.

în cadrul bugetului familial, chiria 
și cheltuielile de întreținere consti
tuie poate cel mai împovărător capi
tol. Acest lucru reiese dintr-un studiu 
efectuat de ziarul american „Inter
national Herald Tribune". 45 000 000 
de oameni ai muncii, respectiv peste 
jumătate din forța activă a națiunii 
— arată ziarul — cîștigă în medie 
6 292 de dolari pe an. O familie medie 
din această categorie formată din pă
rinți și doi .copii, cheltuiește pe mîn- 
care 2 452 de dolari, iar pe locuință 
2 501 dolari. „Dezvoltarea urbană, 
scria într-o corespondență din S’.U.A. 
ziarul englez „Guardian", se află in 
impas. Guvernul federal nu intențio
nează (în ciuda vorbelor frumoase) să 
dea o atenție mai mare problemelor 
locuințelor, sărăciei sau programelor’ 
de dezvoltare a orașelor".

S-ar putea scrie mult, cărți întregi 
despre acuitatea și implicațiile so
ciale profunde ale problemei locuin
țelor In. faimoasa „societate de con
sum", în care ceea ce contea
ză in primul rînd, este nu 
omul și nevoile sale, ci asi
gurarea profitului maxim. Concluziile 
se impun de la sine. Deosebit de e- 
locventă este, în acest sens, consta
tarea apărută nu de mult în revista 
franceză „Le Nouvel Observateur" : 
„Societatea de consum se pricepe 
cum nu se poate mai bine Ia arta de 
a „îmbogăți" necesitățile ; ea nu poa
te însă oferi posibilitatea satisfacerii 
necesităților pe care le creează. Iată 
una dintre contradicțiile acestei socie
tăți, o permanentă sursă de încorda
re și nemulțumire".

Adriana SOCEC

că nu se
timp 
pu- 
mal 

pen-
centrală, se 
de 150—2G(» 
nouă — de 
new-yorkez 
apartament

construirea de locuințe, se 
aplică programe de ajuto
rare a bătrînilor și femei
lor, favoruri de care a- 
borigenii nu pot beneficia. 
In schimb, s-au înregistrat 
numeroase noi cazuri în 
care băștinașii au fost iz
goniți de pe pămînturile 
lor, chiar din rezervații de
oarece.. .subsolul respectiv 
conține bogății. De pildă, 
societatea „Commonwealth 
Aluminium Corporation" a 
pus autorităților australie
ne condiția expresă a în
depărtării celor 167 de abo
rigeni din rezervația Ma- 
poom.

Indigenii australieni, spri
jiniți de forțele democratice 
ale țării nu renunță însă 
la lupta lor pentru o viață 
omenească. In primele rîn- 
durî ale acestei lupte se 
află acei băștinași puțini 
la număr, care in ciuda 
condițiilor vitrege, au reu
șit să-și însușească o anu
mită. cultură, iar acțiunile 
lor capătă cele mai diverse 
forme. De exemplu pictorul 
din tribul arandanilor, A. 
Namatjira, prin frumoasele 
sale tablouri expuse în Ga
leria Națională din Mel
bourne, demonstrează capa
citatea și talentul cu care 
este înzestrată această 
populație, în timp ce 
Charles Perkins, unul 
dintre foarte puținii stu- 
denți băștinași spunea « 
„Cel mai important mo
ment din viata mea va fi 
atunci cind un aborigen va 
putea să meargă pe stradă 
mîndru că este un austra
lian și în același timp 
aborigen".

Tineretul australian a 
derat în mari proporții, 
ideea organizării
campanii și pentru a mo
biliza întreaga populație 
la lupta pentru drepturile 
aborigenilor, pentru înde
părtarea rămășițelor sum
bre ale anilor de început ai 
„Australiei albe".
Tudor PRELIPCEANU
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Ca acum 100 de ani
A
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In Spania, aproxi
mativ 3 milioane de 
femei prestează mun
că salariată, jumătate 
din ele 
sectoare 
600 000 de 
cesc ca 
500 000 
sau ca 
numai circa 120 000 — 
aproximativ 4 la sută 
— în administrație, 
îndeplinind munci ce 
incumbă o oarecare 
răspundere,

Relevînd aceste date, 
ziarul „Informacion 
Espanola", care apare

lucrînd in 
industriale, 

femei mun- 
servitoare, 

în birouri 
vînzătoare și

în străinătate, fiind e- 
ditat de un grup de 
emigranți, arată mai 
departe că în Spania 
de nord, la Baldacano, 
sute de femei lucrează 
în fabrici de explozi
ve, în condiții care le 
periclitează viața. In 
alte părți ale țării, un 
mare număr de fe
mei muncesc ca pie
trari, la construcția de 
drumuri.

Deosebit de grea este 
munca femeilor care 
lucrează in fabricile 
de textile. Ele sint a- 
desea sancționate cu

rețineri din salariu, nu 
puține fiind imediat 
concediate atunci cînd 
există cel mai neîn
semnat indiciu că ar 
avea vreo legătură cu 
Comisiile muncitorești 
— mișcarea sindicală 
ilegală. Una din aces
te muncitoare a de
clarat unui reprezen
tant al ziarului amin
tit : „Aproape că nu 
există deosebire între 
viața pe care o ducem 
noi și cea pe care au 
dus-o femeile care au 
muncit acum 100 de 
ani in această fabrică“.s-a exprimat un reporter — 

„grămezi de gunoi, cocioa
be înconjurate de infecție, 
de boală și moarte". Con
dițiile neomenești de viață 
în care trăiesc băștinașii 
se reflectă în procentul ri
dicat aL mortalității lor — 
deopotrivă evident în rîn- 
dul copiilor ca și al adul- 
ților. Deși ei formează 
mai puțin de 1 la sută din 
totalul populației australie
ne, mortalitatea în rîndul 
copiilor băștinașilor este de 
28 la sută din procentajul 
pe întreaga țară. în teri
torial de nord nu mai pu
țin de 75 la sută din copiii 
băștinașilor mor înainte de 
a cunoaște adolescența. Pu
blicista australiană Juîie 
Rigg arăta că din 1965 pînă 
în prezent 3 000 de mici 
aborigeni. a căror virstă 
nu depășea 4 ani. au dece
dat in spitale. Cei mai 
mulți își pierd viața din 
cauza enteritelor gastrice,

declarată prima grevă a 
aborigenilor din istoria 
Australiei. De atunci ac
țiunile de acest gen au 
continuat să ia amploare.

Lupta revendicativă a a- 
borigenilor a atras atenția 
unei mari părți a opiniei 
publice australiene. Au în
ceput astfel acțiuni comu
ne ale tuturor cetățeni
lor cu vederi democratice 
din Australia pentru acorda
rea de drepturi egale popu
lației băștinașe cu restul lo
cuitorilor continentului.

Deși populația țării s-a 
pronunțat în proporție de 
90 la sută în favoarea sus
pendării din constituția ță
rii a articolelor discriminato
rii. aplicarea practică a ho- 
tărîrilor în acest sens con
tinuă să întîrzie. De pildă, 
se înființează școli 
predarea limbii 
pentru imigranții 
în diferite regiuni 
se acordă credite

spălat de ploi ; duc o via
ță . nomadă, ocupîndu-se 
mai ales cu vînătoarea. 
Și-au păstrat aproape ne
alterat vechiul mod de via
ță, evitînd cu grijă contac
tul cu „aducătorii de ne
norociri", respectiv cu cei 
care ar vrea să-i subjuge. 
Și pentru a rămîne liberi, 
departe de acea „lume ci
vilizată", care le ignoră 
drepturile umane, ei sînt 
în stare de orice sacrificii. 
De pildă, în ținuturile în 
care trăiesc, apa este ex
trem de rară ; băștinașii 
au învățat însă s-o scoată 
din crăpăturile adinei ale 
pămîntului secetos.

Comentatorii de presă 
occidentali au semnalat a- 
desea faptul că autorități
le australiene nu au făcut 
aproape 
schimba condițiile 
în care __ „__
Sînt, de pildă, deosebit de 
rare cazurile cînd copiii

la 
nu

la 
ca 
de

în Australia 
colonizării, 

lor a scăzut 
1935, pentru 
fie mai mic 
să înregistreze o 
micșorare. Majo- 

trăiește astăzi

se aflau 
începutul 
mărul 
54 000 
astăzi 
40 000 
continuă 
ritatea lor 
în statele Australia de vest 
și Queensland și in Terito
riul de nord. Sociologii îi 
divid în cîteva categorii. 
15 000—20 000 locuiesc în 
rezervații, mai ales în 
preajma marilor ferme de 
animale din nord, unde lu
crează ca păstori sau grăj- 
dari ; ei nu pot părăsi re
zervația. decît cu autoriza
ție scrisă și numai pentru 
a se angaja ca muncitori. 
Alte cîteva mii de băști
nași s-au stabilit in sate 
sau la marginea micilor o- 
rașe ; trăiesc in slum- 
suri, colibe de scînduri sau 
tablă, îndeplinind munci 
sezoniere. A treia catego
rie de aborigeni însumind

în 
să
Și

un

a- 
la 

unor

. BOICOTUL SALATEIi
*

nimic pentru a 
vitrege 

trăiesc aborigenii.

pentru 
engleze 
stabiliți 

ale tării,
pentru

Sindicatul vest-ger- 
man al lucrătorilor 
portuari a cerut do
cherilor să nu mai des
carce salată califor- 
niană. De asemenea, 
marile societăți comer
ciale din R.F.G. au fost 
solicitate să nu mai 
importe acest produs. 
Motivul : muncitorii
agricoli, în majoritate 
mexicani, care lucrea
ză pe plantațiile uneia 
din marile firme pro

ducătoare americane 
— Bud Antle Inc., pre
cum și pe alte 70 de 
plantații din Califor
nia, sint obligați să 
muncească cite 14 ore 
zilnic, primind o re
tribuție reprezentînd 
doar o treime din su
ma recunoscută oficial 
drept minimum de 
trai. Pentru a putea 
supraviețui, soțiile, 
precum și copiii lor 
începînd de la vîrsta

eea mai fragedă, tre
buie să iasă la cîmp 
în pofida faptului că 
munca este foarte 
grea. în semn de pro
test împotriva acestei 
crunte exploatări, sin
dicatele din Anglia, 
Belgia, Danemarca și 
Suedia au proclamat 
boicotul împotriva sa
latei californiene. La 
acțiunea lor au aderat 
acum și docherii vest- 
germani.

't

*

*

*
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Primire la C.C. ai P.C.R.
Vineri după-amiază. delegația 

Frontului de Eliberare din Mozambie 
(FR.ELIMO), condusă de Samora M. 
Machel, președintele mișcării, a fă
cut o vizită la Comitetul Central al 
PC.R„ unde s-a întîlnit cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț. membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și' Ilie Rădulescu, membri ai

Primire la Consiliul
de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit, ti
neri după-amiază, pe ministrul in
dustriei de automobile din U.R.S.S., 
A. M. Tarasov, care se află într- o 
vizită în țara noastră.

La convorbire, desfășurată intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, a luat 
parte loan Avram, ministrul indus* 
trrei construcțiilor de mașini.

Vizitele ministrului industriei
automobilelor

Vineri dimineața, ministrul indus
triei construcțiilor de mașin1, loan 
Avram, împreună cu alți membri ai 
colectivului de conducere al ministe
rului, a avut o întrevedere cu A. M. 
Tarasov, ministrul industriei de auto
mobile din U.R.S.S., și persoanele 
oficiale care il însoțesc în vizita pe 
care o face în țara noastră.

Cu această ocazie au fost examina

„0. N. U. in deceniul următor"
La Sinaia a avut loc vineri o 

Intilnire a participanților la Confe-. 
rința internațională cu tema „O.N.U. 
in deceniul următor" — manifestare 
organizată în țara noastră de Fun
dația Stanley din S.U.A. — cu re
prezentanți ai presei centrale, Agen
ției române de presă „Agerpres" și 
Radioteleviziunii.

Luind cuvîntul, Nicolae Eeobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a subliniat importanța proble
mei puse în dezbatere la masa con
ferinței, și anume problema mediu
lui de viață al omului.

S-a adresat, apoi, ziariștilor 
C. Maxwell Stanley, președintele 
Fundației sub ale cărei auspicii se 
desfășoară reuniunea. Domnia sa a 
făcut un amplu expozeu privind te
matica și scopurile conferinței, 
subliniind in acest context, că pro
tecția mediului înconjurător a de
venit astăzi o preocupare da largă 
rezonanță internațională;-.- atitI pentru, 
țările industriâîfilâteȚ-' ' bit ■^"jjehtru' 
cele în curs de dezvoltare. Vorbi

Cu prilejul „Zilei grănicerilor"
în intreaga țară au avut loc ma

nifestări prilejuite de „Ziua grăni
cerilor din Republica Socialistă Ro
mânia". în localitățile de frontieră 
s-au desfășurat adunări populare, in 
cadrul cărora au fost înmînate. unor 
membri ai grupelor de sprijin, in
signa „Pentru merite în paza fron
tierei de stat a Republicii Socialiste 
România". Au fost acordate diplome 
unor organizații U.T.C., pentru re
zultatele obținute de tineri în spri
jinirea grănicerilor.

în același timp au avut loc în- 
tilniri cu membrii cercurilor de pio
nieri, iar în numeroase comune au 
fost prezentate filmele „Grănicerii" 
și „Oameni din pragul țării".

Cronica zilei
Vineri dimineața a părăsit Capitala 

acad. Jaroslav Kozeșnik, președintele 
Academiei cehoslovace de științe, care, 
la invitația Academiei Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
președintele Academiei cehoslovace 
de științe a fost condus de acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, și 
de alți oameni de știință.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei cehoslovace la București.

★
Membri ai Companiei „Teatro sta

bile di Catania", care se află în 
turneu în țara noastră, au fost vineri 
dimineața oaspeții Asociației oame
nilor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale. După salutul adresat de 
artista emerită Dina Cocea, vicepre
ședintă a A.T.M., a luat cuvîntul, în 
numele artiștilor italieni, Gaetano 
Musumeci, care, în colaborare cu 
Mario Giusti, asigură conducerea 
teatrului din Catania.

în continuare, între membrii tea
trului oaspete și colegii lor români 
a avut loc un interesant schimb de 
păreri cu privire la probleme actuale 
ale teatrului, la noile forme de ex
presie folosite în arta spectacolului.

în aceeași zi, ambasadorul Italiei la 
București, Niccolo Moscato, a oferit 
o recepție cu prilejul turneului în
treprins în România de artiștii ita
lieni.

Seara, oaspeții au prezentat, la Bi
blioteca italiană din Capitală, un re
cital în cadrul căruia au făcut lecturi 
din operele scriitorilor italieni Verga, 
Capuana, De Roberto, Martoglio, Pi
randello.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

25 iunie 1971.
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 127 253 lei din care 112 509 lei re
port

EXTRAGEREA I : 25 5 48 39 31 89 
36 40 64

Fond de premii : 604 004 lei din
care 112 509 lei report cat. I.

EXTRAGEREA a II-a : 32 4 80 87 
21 56 16.
Fond de premii: 523 249 lei.

CC. al P.C.R., șefi de secție la C.C. 
al P.C R„ prof. Stanciu Stoian. se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de păreri și informații în le
gătură cu activitatea P.C.R. și 
FRELIMO, precum și asupra unor as
pecte ale situației internaționale 
actuale.

îhtîlnirea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare șl .cooperare in
tre industriile de automobile din cele 
două țări și a schimburilor reciproce 
de utilaje.

(Agerpres)

din 0. R. S. S.
te posibilitățile colaborării și coope
rării în domeniul industriei de auto
mobile.

Tot în cursul dimineții, oaspeții so
vietici au făcut o vizită prin Capi
tală.

La amiază, ministrul român a oferit 
o masă în cinstea ministrului sovietic 
și a persoanelor care îl însoțesc.

(Agerpres)

torul a arătat, că la găsirea celor mai 
eficiente metode pentru combaterea 
poluării și protejarea mediului am
biant trebuie să-și aducă contribuția 
Organizația Națiunilor Unite, toate 
națiunile lumii, prin instituirea unei 
largi cooperări intre state, a unui 
dialog internațional susținut în acest 
domeniu. Au fost exprimate, tot
odată, mulțumiri oficialităților ro
mâne pentru ospitalitatea manifes
tată, pentru condițiile create ținerii 
conferinței, specialiștilor români 
pentru aportul lor la reușita întru
nirii de la Sinaia.

în continuare, C. Maxwell Stanley, 
precum și mai mulți participant Ta 
conferință au răspuns la întrebările 
puse de ziariști privind creșterea ro
iului O.N.U. in viața politică inter
națională și în soluționarea durabilă 
și eficace a oelor mai importante 
deziderate ale lumii contemporane, a 
acelor probleme cu implicații pro
funde- pentru progresul, -societății 
umahb, pentru securitatea și bună
starea popoarelor.

în unitățile și subunitățile militare 
au fost organizate adunări, în cadrul 
cărora au fost evocate eroismul gră
nicerilor în zilele insurecției armate 
și ale războiului antihitlerist, pre
cum și abnegația cu care ostașii 
străjuiesc frontierele României socia
liste.

Cu același prilej, la case ale arma
tei au fost organizate simpozioane, 
seri de poezie și lecturi literare des
pre viața și activitatea celor ce ve
ghează la hotarele țării. în sălile 
muzeistice din unități au fost pre
zentate obiecte și documente din is
toricul trupelor de grăniceri, iar pe 
stadioane s-au desfășurat ștafete a- 
plicative militare, concursuri spor
tive și demonstrații de specialitate.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •SPORT •SPORT
REZULTATE DE VALOARE 

MONDIALĂ ALE ATLETELOR 
NOASTRE

La Praga a început meciul de atle
tism dintre selecționatele feminine 
ale României și Cehoslovaciei. După 
prima zi de întreceri, cohduc atle
tele românce cu 49—35 puncte. Vic
torii clare, cu performanțe de va
loare mondială, au obținut din echi
pa noastră : Ileana Silai — 2'01”6/10 
la 800 m plat ; Lia Manoliu — 60,10 
m la aruncarea discului ; Cornelia 
Popescu — 1,86 m la săritura în 
înălțime și Valeria Bufanu — 13 
sec. la 100 m garduri.

Tenis : WIMBLEDON 71
Turneul de tenis de la Wimbledon 

cunoaște un mare succes de public, 
în primele patru zile, datorită și 
timpului frumos care a revenit dea
supra Londrei, au asistat la dispu
tele așilor rachetei peste 100 000 de 
spectatori.

în turnul doi, Năstâse și Tiriac au 
învins cu 3—0 (6—2, 6—3, 6—4) cuplul 
francez Goven, Proisy. La rîndul lor, 
australienii Rosewall și Stolle au eli
minat cu 6—3, 6—0, 6—4 perechea 
Cox, Stilwell (Anglia).

Ieri s-au jucat primele partide ale 
optimilor de finală din cadrul probei 
de simplu bărbați : australianul Rod 
Laver l-a învins cu 7—5, 6—1, 2—6,
7— 5 pe olandezul Okker, iar america
nul Tom Gorman l-a întrecut cu 6—3,
8— 6, 6—4 pe R. Case (Australia).
Box: OASPEȚI DIN HAVANA

Echipa de box a orașului Havana 
își va începe turneul in țara noastră 
printr-un meci pe care-1 va susține 
în Capitală în compania unei repre
zentative a cluburilor bucureștene. 
Gala se va desfășura astăzi de la ora 
18,30, în sala sporturilor de la Flo- 
reasca. Se vor disputa 8 întîlniri, 
după următorul program : muscă : 
Vasile Ivan—Douglas Rodriguez ; co
coș : Adrian Moraru—Mariane Alva
rez ; pană : Gheorghe Ilie—Isidor Al
varez ; semiușoarâ : C. Stanev—Ar- 
nouldo Martinez ; semimijlocie : 
Gheorghe Ene—Daniel Ferrer ; mijlo
cie mică : Victor Zilberman—Emillio 
Correa ; semigrea : Petre Cimpea- 
nu—Gilberto Carrillo ; grea : Hie 
Dascălu—Louis Calrera.

întoarcerea tovarășului
Gheorghe Rădulescu de la Moscova
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

de la Moscova tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele în func
țiune al Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. care a participat la a 53-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 53-a ședința a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în perioada 22—25 iunie a avut loc 

la Moscova cea de-a 53-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. La șe
dință au participat : T. Ț.olov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, F. Ha- 
mouz, vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
G. Weiss, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Deino- 
crate Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mongole, 
M. Jagelski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, G. Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, P. Valyi. vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Ședința a fost prezidată de G. Ră
dulescu. reprezentantul Republicii 
Socialiste România.

La ședința Comitetului Executiv a 
participat, în conformitate cu Con
venția dintre C.A.E.R. și guvernul 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, la examinarea unor pro
bleme, D. Djokovici, membru al 
Vecei Exceptive Federale.

Comitetul Executiv a examinat, în 
vederea prezentării spre dezbatere 
sesiunii ordinare a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, proiectul 
Programului complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a co
laborării economice a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., precum și raportul 
Comitetului Executiv cu privire la 
activitatea organelor C.A.E.R. între 
■sesiunile a XXIV-a și a XXV-a ale 
consiliului.

Examinînd informarea de sinteză 
cu privire la rezultatele coordonării 
planurilor pe perioada 1971—1975, 
prezentată de Biroul Comitetului 
Executiv, Comitetul Executiv a re
levat că activitatea de coordonare a 
planurilor ne anii 1971—1975, desfă
șurată de țările membre ale C.A.E.R. 
în baza hotărîrilor celei de-a 
XXIII-a sesiuni (speciale) și celei 
de-a XXIV-a sesiuni ale consiliului, 
a reprezentat un factor important al 
dezvoltării și adincirii în continuare 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membre ale con- 
sjliului.

Ca urmare a coordonării planuri* 
lor pe anii 1971—1975. au fost con
venite principalele direcții ale co
laborării economice și tohnico-știin- 
țifice, volumele orientative ale li
vrărilor reciproce de combustibil, 
materii prime, mașini, utilaje, pre
cum și mărfuri dc larg consum. A- 
ceste probleme au fost adoptate ca 
bază în cadrul încheierii acordurilor 
comerciale de lungă durată.

Trăsătura caracteristică a coordo
nării planurilor pe anii 1971—1975 o 
constituie lărgirea însemnată a di
feritelor forme de colaborare în 
cele mai importante ramuri ale 
producției materiale, inclusiv lărgi
rea legăturilor de cooperare deia 
stabilite. O serie de propuneri con
venite intre țări au fost perfeclate, 
încă în cursul coordonării planuri
lor, prin convenții corespunzătoare, 
inclusiv convenții privind speciali
zarea și cooperarea in producție.

Țările membre ale C.A E.R. conti
nuă elaborarea diferitelor probleme, 
evidențiate în cursul coordonării pla
nurilor pe anii 1971—1975 și a pro
punerilor cu privire la soluționarea

Pentru amatorii 
de pronosticuri sportive

Concursul „Pronosport” de mîine cu
prinde șapte meciuri din divizia A ș» 
șase din campionatul de tineret-rezerve. 
Amatorilor de pronosticuri le furnizăm 
în cele ce urmează cîteva știri de ulti
mă oră ce ne-au fost comunicate ieri 
de A.S. Loto-Pronosport.

I. Farul — Rapid. Pentru rapidiști, 
chiar și ocuparea locului doi în clasa
ment a devenit o problemă ; numai 
învingînd mîine se pot clasa finalmen
te pe locul secund. La Constanța ei 
vor prezenta aceeași formație ca du
minica trecută în Ciulești. Probabil, 
mult mai decisă și mai organizată în 
joc... De la Farul lipsește Chirca, sus
pendat. în meci tur : 2—2. Pronostic : 2.

II. Politehnica — Jiul. Două echipe 
cu poziții de mijloc în clasament, deși 
pe parcursul campionatului prima 
„mergea” la unul din locurile fruntașe, 
iar cea de-a doua „se zbătea” la peri
feria clasamentului. Antrenamentul e- 
fectuat în familie de Jiul (cu echipa de 
tineret-rezerve) arată că Libardț, Pero- 
nescu și Naidin sînt în formă (au în
scris 7 goluri !). Ce va oferi în replică 
linia ofensivă a ieșenilor ? In meci 
tur : 0—2. Pronostic : 2.

III. S.C. Bacău — Universitatea Cra
iova. Meci cu miză doar pentru craio- 
veni : băcăuanii vor juca, desigur, re
laxați după mult comentata victorie 
din etapa trecută... Nu se anunță nici 
o schimbare în formații. In meci tur : 
0—2. Pronostic : 1, 2.

IV. Progresul — Universitatea Cluj. 
Ultima etapă, ultima șansă a Progresu
lui de a rămîne în divizia A. Totul însă 
este condiționat de victoria în meciul 
de mîine. Tentativă deloc ușoară, din 
moment ce adversarii sînt... din Cluj. 
In meci tur : 0—1. Pronostic : 1.

V. Dinamo — Steagul roșu. Nimic de 
semnalat în legătură cu formațiile ce 
vor fi aliniate pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare. Partida are importan
ță mai mare doar pentru brașoveni, 
care intenționează să ocupe locul trei 
(poate chiar doi !) în clasamentul final. 
Pentru dinamoviști se pune doar pro
blema unei victorii de prestigiu. în 
meci tur : 0—0. Pronostic : 1, 2.

VI. C.F.R. Cluj — U.T. Arad. Clu
jenii au nevoie cel puțin de un rezul
tat egal pentru a nu retrograda ! Ară
denii încearcă să „atace” locul secund 
in clasament, care, oricum, ar fi mai 

erau prezenți tovarășii Leonte Râutu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

A fost de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

acestora, atit pentru perioada 1971 — 
1975, cit și pentru o perspectivă mai 
îndelungată

Comitetul Executiv a examinat, de 
asemenea, raportul Comisiei Per
manente C.A.E.R pentru comerț ex
terior „Cu privire la rezultatele tra
tativelor și încheierea acordurilor 
comerciale de lungă durată între 
țările membre ale C.A.E.R., pre
cum și cu R.S.F.I., pe anii 1971 — 
1975, inclusiv convenirea livrărilor re
ciproce la cele mai importante măr
furi și materii prime pe anii 1971— 
1975".

Acordurile comerciale de lungă du
rată, încheiate între țările membre 
ale C.A.E.R., precum și cu R.S.F.I., 
prevăd o creștere in=emnată în con
tinuare a schimburilor de mărfuri pe 
cincinalul următor. Schimburile reci
proce de mărfuri ale țărilor membre 
ale C.A.E.R., potrivit acordurilor co
merciale încheiate, vor depăși în anul 
1975 cu 64 la sută nivelul prevăzut pe 
anul 1970 prin acordurile comerciale 
de lungă durată. Schimburile de măr
furi ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
cu R.S.F.I. vor crește în perioada 
menționată cu 30 la sută.

Pe baza acordurilor menționate, vor 
avea loc unele modificări în structu
ra de mărfuri a exportului și impor
tului țărilor membre ale C.A.E.R. în 
comerțul lor reciproc. Ca urmare a 
creșterii rapide a livrărilor reciproce 
de mașini și utilaje, care depășește 
creșterea schimburilor reciproce de 
mărfuri ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., ponderea acestor mărfuri în 
comerțul lor reciproc va crește într-o 
măsură însemnată.

Qomitetul Executiv a recomandat 
țărilor să continue activitatea privind 
lărgirea in continuare a schimburilor 
reciproce de mărfuri in anii 1971— 
1975 peste volumele prevăzute în a- 
cordurile comerciale de lungă durată, 
încheiate pe această perioadă, îndeo
sebi pe seama dezvoltării și adincirii 
specializării și cooperării în produc
ție și a evidențierii altor posibilități 
suplimentare de export.

Comitetul Executiv a examinat pro
blemele referitoare la organizarea de 
către țările membre ale C.A.E.R., Ia 
nivel tehnico-științific modern, a pro
ducției de vagoane de marfă și loco
motive Diesel și, de asemenea, pe 
bază de cooperare, a producției de 
autocamioane de mare tonaj, adop- 
tind în aceste probleme recomandări 
corespunzătoare. Îndeosebi. Comite
tul Executiv a recomandat țârilor 
membre ale C.A.E.R. să încheie 

Convenția privind specializarea și 
cooperarea internațională multilate
rală în producția industriei de auto
mobile.

Comitetul Executiv a ascultat in
formarea prezentată de N. Fadeev, 
secretarul consiliului, cu privire la 
întllnirea acestuia cu directorul ge
neral al Centrului de dezvoltare in
dustrială a țărilor arabe, în scopul 
stabilirii de contacte in probleme 
cane prezintă interes reciproc pentru 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc și Centrul de dezvoltare indus
trială a țărilor arabe.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate, de asemenea, 
probleme curente ale colaborării 
economice și tehnico-științifice a ță
rilor membre ale C.A.E.R. Comitetul 
Executiv)a adoptat hotărîri și reco
mandări corespunzătoare asupra pro
blemelor examinate.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

aproape de blazonul lor de campioni. 
Antrenorul N. Dumitrescu a anunțat 
expres intenția echipei sale. La C.F.R,., 
în poartă, locul lui Mărculescu îl va 
lua Nagel. In meci tur : 0—3. Pro
nostic : 1, 2.

VII. C.F.R. Timișoara — Steaua. La 
steliști intră Iordănescu, fapt semnifi
cativ poate pentru a înțelege și mai 
mult intențiile lor ofensive. Victorioși 
mîine, fotbaliștii bucureșteni au șanse 
sporite la ocuparea locului secund, dacă 
bineînțeles... Rapidul pierde la Con
stanța și dacă U.T.A. nu cîștigă la un 
scor prea mare la Cluj. Multe calcule 
sînt legate de succesul de mîine al 
Stelei, căruia — pînă la proba con
trarie ! — C.F.R. Timișoara nu se a- 
nunță capabil să i se opună, deși joacă 
pe teren propriu. In meci tur : 0—4. 
Pronostic : 2.

VIII. Farul — Rapid (tineret-rezerve). 
Gazdele, a căror echipă este codașă în 
clasament, au șanse minime. Rapidiștii 
se arată mai bine pregătiți. în meci 
tur : 0—2. Pronostic : 1.

IX. Politehnica — Jiul (tineret-rezer
ve). Ținînd cont de toate antecedentele 
echipelor aflate acum față în față, un 
singur pronostic este posibil : 1. In meci 
tur : 1—0.

X. S.C. Bacău — Universitatea Cra
iova (tineret-rezerve). „Cadeții” clubu
lui local sînt specialiști în marcarea 
multor goluri ; craiovenii au însă în 
vedere că în meciul tur au cîștigat cu 
3—1. Pronostic : 1, x.

XI. Progresul — Universitatea Cluj 
(tineret-rezerve). Echipa juventiștilor 
de la U Cluj are nu numai șansele cele 
mai mari, ci și posibilități mari pentru 
a termina învingătoare, în acest fel de
venind „campioni la tineret-rezerve”. 
In meci tur : 1—0. Pronostic : 2.

XII. Dinamo — Steagul roșu (tineret- 
rezerve). Lotul dinamovist dispune de 
elemente mai experimentate și are și 
avantajul terenului. Echipa oaspeților 
este de abia în plină formare. In meci 
tur : 0—0. Pronostic : 1.

XIII. C.F.R. Cluj — U.T. Arad (tine
ret-rezerve). Un meci între două echipe 
aflate la periferia clasamentului juven- 
tist. Este aproape sigur că victoria va 
reveni arădenilor, în a căror formație 
vor apărea o serie de juniori talentați. 
In meci tur ; 1—1. Pronostic : 2.

CU PRILEJUL LUNII DE SOLIDARITATE
CU LUPTA POPORULUI COREEAN

Gală de filme realizate de studiourile coreene
Cu prilejul Lunii de solidaritate eu 

lupta poporului coreean, vineri după- 
amiază, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.P.D. Coreene la București, 
Li Ha Zun, a organizat o gală de fil
me realizate de studiourile coreene.

Au participat tovarășii Paul Nicu

Tn cadrul manifestărilor prilejuite 
de Luna de solidaritate 'cu lupta po
porului coreean, la clubul uzinelor 
„Republica" din Capitală a avut loc, 
vineri la amiază, un miting organi
zat de Comitetul municipal București 
al P.C.R. și Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa.

La miting au participat Marin Ră- 
doi, secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., Alecu Costi- 
că, membru al Biroului Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, acti
viști de partid și de stat, un mare 
număr de muncitori, ingineri și teh
nicieni.

Au fost, de asemenea, prezenți Li 
Ha Zun, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

A luat cuvîntul directorul uzinelor 
„Republica", ing. Constantin Ior- 
dache, care a evocat momente din 
lupta poporului coreean împotriva 
dominației străine, pentru apărarea 
libertății și cuceririlor sale revoluțio
nare, a pozițiilor socialismului în 
această parte a lumii. Vorbitorul s-a 
referit apoi la succesele strălucite pe 
care oamenii muncii din R.P.D. Co
reeană, călăuziți de Partidul Muncii, 
le obțin în industrializarea și elec
trificarea țării, în agricultură, învă- 
țămint, cultură, precum și întărirea 
capacității de apărare a țării.

Poporul român — a arătat în con
tinuare .vorbitorul — este animat de 
cele mai profunde sentimente de 
prietenie și solidaritate internațio- 
nalistă față de poporul frate coreean. 
El a acordat poporului coreean tot 
sprijinul în cele mai grele clipe ale 
războiului, în perioada refacerii 
postbelice și susține activ și hotărit 
cauza dreaptă a poporului coreean 
la O.N.U. și în alte organisme inter
naționale, pronunțîndu-se cu fermi
tate pentru retragerea tuturor trupe
lor americane aflate în Coreea de 
sud, pentru Încetarea oricărui ames
tec în treburile interne ale poporu
lui coreean, astfel îneît acesta să-și 
poată Înfăptui aspirațiile sale de a 
trăi într-o patrie unită, democra
tică și prosperă.

Am urmărit, a spus vorbitorul, cu 
viu interes vizita efectuată în Re
publica Populară Democrată Coreea
nă de către delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socia
liste . România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat. între
gul popor român salută cu adîncă 
satisfacție rezultatele acestei vizite, 
care se înscrie ca un moment de 
mare însemnătate in dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare

IN INTERESUL PRIETENIEI ROMANO-MONGOLE
(Urmare din pag. I) 

care a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Constituie un motiv de satisfacție 
pentru ambele părți evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre. în timpul con
vorbirilor a fost relevată colaborarea 
fructuoasă in domeniul politic, eco
nomic, comercial, cultural și tehnico- 
științific dintre România și Mongo
lia. Așa cum se arată în comunica
tul comun dat* publicității la înche
ierea vizitei, cele două părți au dat 
expresie voinței reciproce de a se 
explora noi căi pentru lărgirea si 
intensificarea conlucrării pe multiple 
planuri, de a se întări legăturile de 
prietenie și solidaritate dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mongol pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, 
cu convingerea că aceasta corespun
de atit intereselor popoarelor ro
mân și mongol, cît și intereselor u- 
niiății țârilor socialiste. în acest scop 
s-a convenit continuarea schimbului 
de delegații și de experiență pe li
nia organelor de partid și de stat, 
a organizațiilor de masă și cultu
rale.

Convorbirile dintre cele două de
legații au prilejuit, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes comun ale vieții in
ternaționale si mișcării comuniste și 
muncitorești.

Este bine cunoscut că la baza po
liticii externe a partidului și gu
vernului român se află în mod sta
tornic, ca linie directoare fundamen
tală — promovarea consecventă a 
prieteniei, alianței și colaborării 
frățești cu toate țările socialiste. 
Viața însăși arată că unitatea din
tre țările socialiste corespunde 
atit intereselor fiecărui popor în 
parte, cit și cerințelor esențiale, in
tereselor generale ale întăririi pozi
țiilor socialismului, ale eficienței 
luptei antiimperialiste, ale cauzei 
păcii și progresului. Vizita delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne în R. P. Mongolă, vizi
tele în celelalte țări socialiste din 
Asia, constituie încă o expresie con
cretă a politicii consecvente a parti
dului și statului nostru, îndreptată 
spre refacerea și întărirea unității ță
rilor socialiste, a partidelor comunis
te și muncitorești.

Importanța unității țărilor socia
liste, a coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, a fost subliniată și cu prilejul 
convorbirilor româno-mongole ; așa 
cum se menționează în comunicatul 
comun, ambele părți consideră că. 
în condițiile actuale. întărirea uni
tății țărilor socialiste in lupta co
mună împotriva imperialismului, 

lescu-Mizil, Dumitru Popescu, Va
sile Patilineț, Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor armate, 
secretar al Consiliului Politic Supe

Mitingul de la uzinele Republica
statornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre, ea o contribuție 
importantă la întărirea unității țări
lor socialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, la 
creșterea forțelor socialismului și 
păcii în lumea întreagă. Reafirmin- 
du-ne solidaritatea și sprijinul cu 
munca și lupta poporului coreean, 
a spus în încheiere vorbitorul, îi 
urăm succes deplin în construirea 
socialismului, în înfăptuirea năzuin
țelor sale de unitate.

A luat apoi cuvîntul Li Ha Zun. 
care s-a referit la eroismul poporu
lui coreean, în războiul pentru elibe
rarea patriei ; el a subliniat că vic
toria Istorică dobîndită de poporul 
coreean a demonstrat că orice forțe 
agresive ale imperialismului nu pot 
învinge un popor care și-a luat 
soarta în propriile sale mîini și s-a 
ridicat la luptă pentru libertate, in
dependență și progres.

Vorbitorul a înfățișat apoi munca 
pentru înfăptuirea cu succes a sar
cinilor programatice trasate de to
varășul Kim Ir Sen, la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Muncii 
din Coreea, pentru consolidarea trai
nică a bazei revoluției, pentru gră
birea victoriei revoluției coreene pe 
scară națională și unificarea patriei. 
Poporul din Coreea de sud desfă
șoară cu hotărîre lupta împotriva 
imperialiștilor americani, pentru 
salvarea națională.

în încheierea cuvintării sale, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene s-a referit pe larg 
la relațiile frățești dintre popoarele 
român și coreean. Atit in timpul

Adunarea de la Phenian
PHENIAN 25 (Agerpres). — Cu pri

lejul Zilei de luptă Împotriva impe
rialismului S.U.A., la Phenian a avut 
loc vineri o adunare a locuitorilor 
capitalei R. P. D. Coreene, la care au 
participat peste 100 000 de persoane, 
transmite agenția A.C.T.C. La adu
nare a luat cuvîntul Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, al doilea vicepreședin
te al Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene.

Cu 21 de ani în urmă, a spus vor
bitorul, imperialiștii americani au 
dezlănțuit un război de agresiune îm
potriva poporului coreean, au trans
format orașele și satele Coreei în 
ruine. Poporul coreean, bucurîndu-se 
de sprijinul unanim al țărilor socia
liste și al popoarelor din întreaga 
lume, a ripostat agresorilor și a ob
ținut victoria — a subliniat Pak Sen 

pentru construirea soccalismului. au 
o importantă primordială. „rărțile 
consideră că relațiile dintre țările 
socialiste trebuie întemeiate pe prin
cipiile marxist-leniniste ale egalității 
in drepturi, independenței și suvera
nității, neamestecului In treburile in
terne, ajutorului reciproc dezintere
sat, sprijinului tovărășesc și colabo
rării multilaterale". Totodată, „cele 
două părți și-au exprimat hotărîrea 
<le a dezvolta și întări, in continuare, 
colaborarea cu țările membre ale 
C.A.E.R. și cu celelalte țări socialis
te, in scopul folosirii cit mai deplin* 
a superiorității socialismului".

în același spirit, P.C.R. și P.P.R.M. 
au consemnat hotărîrea de a dez
volta și în viitor relațiile de colabo
rare tovărășească și de a întări so
lidaritatea frățească cu partidele co
muniste și muncitorești pe baza mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar.

Convorbirile de la Ulan Bator au 
evidențiat poziția militantă a Ro
mâniei și Mongoliei în lupta împo
triva politicii agresive a imperialis
mului, hotărîrea de a sprijini miș
carea de eliberare, lupta popoarelor 
pentru independență politică și eco
nomică.

Condamnînd în mod ferm conti
nuarea agresiunii americane în In
dochina. cele două părți au subli
niat necesitatea retragerii imediate, 
complete și necondiționate a trupe
lor S.U A. și ale aliații or lor din 
Vietnamul de sud și din Peninsula 
Indochina, și-au reafirmat solidari
tatea deplină cu popoarele vietna
mez, laoțian si cambodgian, hotărî
rea de a acorda Și în viitor un spri
jin susținut luptei lor juste pentru 
apărarea libertății, independentei și 
unității țărilor lor. De asemenea, 
cele două delegații si-au reafirmat 
sprijinul fată de lupta dreaptă a 
poporului coreean pentru retragerea 
trupelor S.U.A din Coreea de sud 
și pentru unificarea pașnică a pa- 
triai ; au exprimat solidaritatea lor 
cu lupta poporului cubanez pentru 
apărarea independentei țării și pen
tru construirea socialismului : Ro
mânia si Mongolia se pronunță pen
tru rezolvarea problemei din Orien
tul Apropiat. în conformitate cu re
zoluția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

S-a realizat, totodată, un consens 
și în alte probleme de actualitate, 
subliniindu-se necesitatea înfăptuirii 
securității europene, realizării de
zarmării generale și. in primul rînd, 
a dezarmării nucleare, importanța 
stabilirii și dezvoltării relațiilor din
tre state cu orînduiri sociale diferite, 
pe baza principiilor coexistenței paș
nice.

Este convingerea ambelor părți că 
factorul determinant în raportul de 
forțe existent astăzi în lume îl con
stituie forțele revoluționare, antiim
perialiste. iubitoare de pace, care. 

rior, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului diplo
matic.

războiului de eliberare a patriei, ci< 
și în timpul reconstrucției postbe
lice, a spus el, poporul frate român 
ne-a acordat un ajutor material și 
moral dezinteresat, iar astăzi spri
jină activ, in diverse forme, lupta 
poporului coreean pentru unificarea 
patriei. România sprijină programul 
in 8 puncte, adoptat de Adunarea 
Populară Supremă a R.P.D. Coreene, 
pentru unificarea pașnică a Coreei 
și susține cererea legitimă privind re
tragerea trupelor agresoare imperia
liste americane din Coreea de sud, 
astfel ca poporul coreean să-și poa
tă decide singur destinele, fără nici 
un amestec din afară. Folosind acest 
prilej, exprim recunoștința noastră 
profundă partidului, guvernului și 
întregului popor român. Poporul 
nostnl dă o înaltă prețuire priete
niei cu poporul român și depune 
eforturi active pentru întărirea și 
dezvoltarea ei. Relațiile de prietenie 
și colaborare, care se dezvoltă îțt 
bune condiții între cele două țări, 
servesc nu numai intereselor popoa
relor noastre, ci și intereselor între
gii mișcări comuniste internaționale.

Recenta vizită in țara noastră » 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a încheiat vorbitorul, are 
o deosebită însemnătate pentru în
tărirea și dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, constituind, tot
odată. o contribuție de preț la întă
rirea coeziunii țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste internaționale.

Cer. în continuare, el a arătat că im
perialismul american și regimul de 
la Seul intensifică pregătirile mili
tare în Coreea de sud și provocările 
împotriva R. P. D. Coreene. Ocuparea 
Coreei de sud de către imperialiștii 
americani și regimul lor colonial con
stituie principala piedică în calea 
reunificării Coreei. Imperialiștii ame
ricani și regimul sud-coreean au lă
sat în repetate rânduri fără răspuns 
propunerile juste și logice ale R.P.D. 
Coreene privind reunificarea patriei, 
propuneri care prevăd ca, după înce
tarea ocupației americane a Coreei 
de sud, Coreea să fie unificată pe 
cale pașnică, pe bâze democratice.

Imperialiștii din S.U.A. și aliații 
lor nu vor izbuti să înfrîngă voința 
de unitate a poporului coreean, care 
va realiza neapărat unificarea paș
nică a patriei sale, a spus in înche
iere vorbitorul.

acționînd strins unite, sînt în stare 
să zădărnicească planurile imperia
liste de pregătire a unui nou război 
mondial, să asigure mersul înainte 
al omenirii pe calea progresului și a 
păcii.

înscriindu-se în tradiția bunelor 
relații dintre Partidul Comunist Ro. 
mân și Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol, dintre cele două țări șl 
popoare, vizita delegației de partid 
și guvernamentale române pe me
leagurile Mongoliei populare consti
tuie, după aprecierea ambelor părți, 
un eveniment de seamă în cronica 
legăturilor de prietenie româno- 
mongole.

„Sintem bucuroși — a declarat to
varășul Nicolae Ceaușescu — să sub
liniem evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre partidele și popoarele noastre, 
reflectate în dezvoltarea contactelor 
și schimburilor de experiență pe linie 
de partid, în extinderea comerțului 
exterior dintre cele două țări, în lăr
girea colaborării tehnico-științifice șt 
culturale. Prietenia dintre popoarele 
român și mongol iși are izvorul in 
comunitatea țelurilor construirii noii 
orînduiri sociale, în faptul că rela
țiile noastre se întemeiază trainic pe 
principiile marxism-Ieninismului și 
internaționalismului socialist".

Ito rîndul său, tovarășul Jumjaaghiiit 
Țedenbal a spus : „Noi considerăm 
vizita înalțiîor oaspeți români în 
Republica Populari Mongolă o ex
presie a relațiilor prietenești care 
există intre statele și popoarele 
noastre, unite prin interesele și țe
lurile comune ale construirii socia
lismului. Extinderea, în continuare, 
a legăturilor dintre Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol și Partidul 
Comunist Român și întărirea priete
niei și colaborării dintre Republica 
Populară Mongolă si Republica So
cialistă România, pe baza marxism- 
Ieninismului și internaționalismului 
proletar, corespund intereselor po
poarelor mongol și român, interese
lor întăririi unității comunității so
cialiste și coeziunii rîndurilor forțe
lor revoluționare, antiimperialiste".

După cum s-a anunțat. Comitetul 
Central al P C R. și guvernul român 
au adresat Comitetului Central al 
P.P.R.M și guvernului mongol invi
tația ca o delegație de partid și gu
vernamentală a R.P Mongole. în 
frunte cu tovarășul Jumjaaghiin Țe
denbal. să facă o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, invitați# 
pe care partea mongolă a acceptat-o, 
exprimind mulțumiri.

Prin întreaga sa desfășurare, vizita 
oficială de prietenie în R.P. Mon
golă a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă un 
aport la întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare ro
mâno mongole, la cauza socialismu
lui și păcii Ân lume.



Foști luptători pe fronturile sud-vietnameze, imbrăcați in uniformă, de
monstrează la Washington pentru încetarea războiului dus de S.U.A. în 

Vietnam

IERI A ÎNCEPUT LA BELGRAD

Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economica

Pentru un climat de pace 
și cooperare în Europa

I agențiile

Declarația M.A. E. ai R. D. Vietnam
HANOI 25 (Agerpres). — Intr-o 

declarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam, dată pu
blicității la Hanoi, se arată că în 
perioada 19—22 junie avioane ame
ricane, inclusiv bombardiere de ti
pul „B-52“, au bombardat localita
tea Huong Lap. în același timp, uni
tăți de artilerie, amplasate in par
tea de sud a zonei demilitarizate, au 
bombardat localități situate la nord

de paralela 17, iar nave de război 
americane au deschis focul asupra 
Insulei Hop Me din provincia Thanh 
Hoa. Ministerul Afacerilor Externe, 
se subliniază in declarație, condam
nă sever aceste acte de război ale 
S.U.A. și cere să se pună capăt de
finitiv acțiunilor de încălcare a su
veranității și securității R.D. Viet
nam.

BELGRAD 25. — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : Vi
neri dimineața a sosit la Belgrad to
varășul Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, președin
tele Părții române in Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, pentru a participa la lucră
rile celei de-a Vl-a sesiuni a acestei 
comisii.

La sosirea in gara Dunav, oaspetele 
român a fost salutat de Dușan Gligo- 
rievici, membru al Vecei Executive 
Federale, președintele Părții iugoslave 
în comisia mixtă, Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și de alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți Vasile Șandru, ambasa

dorul României la Belgrad, și mem
bri ai ambasadei.

în aceeași zi, la Vecea Executivă 
Federală au început lucrările sesiunii 
a Vl-a a Comisiei mixte româno-iugo
slave de colaborare economică. Dele
gația guvernamentală română este 
condusă de Emil Drăgănescu, iar de
legația guvernamentală iugoslavă de 
Dușan Gligorievici.

La lucrări participă reprezentanți ai 
unor organe economice centrale din 
cele două țări, precum și ambasado
rul iugoslav la București și ambasa
dorul român la Belgrad.

Sesiunea examinează un cerc larg 
de peobleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de colaborare 
și cooperare economică și tehnico- 
științifică româno-iugoslave.

NOI DEZVĂLUIRI ALE PRESEI AMERICANE

NEW YORK 25 (Agerpres). — Noi ziare de mare tiraj au publicat jpi ex
trase din documentele secrete ale Pentagonului privind agresiunea S.U.A. ta 
V ietnam.

După „Philadelphia Enquirer" și 
alte ziare ale trustului „Knight", co- 
tidianele „Los Angeles Times" și 
„Chicago Sun Times" au inserat 
in paginile lor documente care 
atestă rolul jucat de S. U. A. in 
declanșarea agresiunii din Indo
china. Astfel, „Los Angeles Ti
mes" relevă că in 1963 Consiliul 
Securității Naționale a respins o re
comandare privind necesitatea retra
gerii din Vietnam a S.U.A. „care nu 
vor putea clștiga războiul". Ziarul 
„Chicago Sun Times" dezvăluie, în
tre altele, faptul că președintele John 
Kennedy a trimis la Saigon, in 1961, 
pe Lyndon Johnson, pe atunci vice
președinte, cu ordinul de a „încu
raja" Vietnamul de sud să ceară Sta
telor Unite să trimită trupe terestre 
in această țară. Referindu-se la es
caladarea agresiunii, „Chicago Sun 
Times" citează o directivă a fostului 
președinte Johnson către generalul 
Maxwell Taylor, ce propusese de
clanșarea bombardamentelor asupra 
R.D. Vietnam, in care sublinia că 
războiul nu poate fi ciștigat pe ca
lea aerului și că, in concluzie, se 
impune „folosirea mai puternică și

INTERPELARE ADRESATĂ ȘEFULUI GUVERNULUI ITALIAN 
DE UN GRUP DE DEPUTAȚI COMUNIȘTI

pe scară mai largă a trupelor te
restre, a forțelor speciale și a pușca
șilor marini, precum și a altor trupe".

In același timp, ziarul „New York 
Times" a făcut apel la Curtea Supre
mă a S.U.A. pentru a fi autorizat să 
continue publicarea documentelor 
secrete ale Pentagonului fără res
tricții. Cotidianul newyorkez obiec
tează contra unei clauze restrictive 
din sentința Curții federale de apel 
care acordă dreptul unui judecător 
de a tria materialul secret destinat 
publicării.

De asemenea, intr-un editorial con
sacrat ultimelor inițiative din Con
gresul S.U.A. pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, ziarul „New 
York Times" scrie : „Continuînd să 
ignore sentimentul antirăzboinic pres
cind din rîndul opiniei publice și din 
Congres, fără să avanseze vreo nouă 
inițiativă de pace la convorbirile de 
la Paris, Administrația atrage inten
sificarea acțiunilor legislative restric
tive și accentuarea divergențelor în 
rîndul guvernului și națiunii. Un 
curs mai înțelept ar fi adoptarea de 
către Administrație a unor măsuri 
active in direcția indicată de Senat".

ROMA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
Un grup de deputați comuniști ita
lieni — între care Luigi Longo, Enri
co Berlingtier, Giancarlo Pajetta și 
Pietro Ingrao — a adresat șefului gu
vernului și ministrului de externe o 
interpelare, prin care le cere să pre
zinte în parlament concluziile pe care 
înțelege să le tragă după publicarea 
în presa americană a „raportului

OSLO — După 5 zile de dezbateri, 
joi s-au încheiat la Oslo lucrările ce
lei de-a doua sesiuni a Comisiei in
ternaționale de anchetă asupra cri
melor de război ale S.U.A. în Indo
china. Numeroși martori, printre care 
americani foști combatanți in răz
boiul din Vietnam, au făcut de
clarații și au prezentat dovezi pri
vind folosirea armelor chimice de 
către forțele agresoare, torturile și 
execuțiile de civili, bombardamentele 
asupra unor obiective civile.

Comisia, formată din reprezentanți 
e 20 de țări, a adoptat in unanimitate 
o declarație în care condamnă aspru 
pe autorii crimelor de război săvir- 
șite in Vietnam. Politica de vietnami- 
zane, se arată in declarație, nu este 
decit un mijloc de a prelungi războ
iul, deja pierdut de S.U.A. și aliații 
lor, și care este continuat, cu prețul 
unor grele suferințe pentru popoa
rele IndochineL

McNamara" privind intervenția S.U.A. 
în Vietnam. Politica Italiei — se 
arată în interpelare — a fost con
diționată, timp de mai mulți ani, de 
informațiile asupra războiului din 
Vietnam furnizate de guvernul ame
rican, informații care s-au dovedit 
false. întrucit s-a demonstrat că gu
vernul american a provocat, în mod 
deliberat, războiul din Indochina și 
a împiedicat constant tratativele de 
pace, se adaugă în interpelare, este 
necesar ca guvernul italian să preci
zeze inițiativele pe care intenționea
ză să și le asume în organismele in
ternaționale și pașii pe care dorește 
să-i facă pentru a ajunge la relații 
diplomatice normale cu Republica 
Demarată Vietnam.

Vizita ministrului industriei chimice
în R. D. Germană

BRUXELLES 25 (Agerpres). — La 
invitația unor personalități belgiene, 
între 22 și 24 iur.ie a avut loc la 
Bruxelles o consultare intre repre
zentanți ai opiniei publice și ai u- 
nor organizații din majoritatea țări
lor europene. Din România au par
ticipat prof. univ. Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei Juridice a 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Asociației de Drept Internatio
nal și Relații Internaționale, scriito
rul Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, artistul poporului 
Kovacs Gyorgy, membru al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, Constanța Crăciun, din 
partea Comitetului foștilor luptători 
antifasciști și a veteranilor din răz
boiul antihitlerist, prof. univ. George 
Ivașcu. redactor-șef al revistei „Con
temporanul".

Participanta au procedat la un 
schimb de păreri asupra utilității 
convocării unei adunări a persona
lităților și delegatilor organizațiilor 
politice și sociale care reprezintă 
opinia publică din toate țările euro
pene, adunare menită să susțină 
principiul și realizarea în termenul 
optim a unei conferințe pentru 
securitate și cooperare europeană. A- 
ceastă inițiativă are drept scop să 
aducă aceste probleme de actualitate 
în fața opiniei publice, să permită o

largă dezbatere și să promoveze înțe
legerea reciprocă și schimburile de 
toate genurile intre popoarele euro
pene.

Exprimînd satisfacția în legătură 
cu schimbările pozitive intervenite 
in relațiile dintre statele Europei, 
dintre Est și Vest, participants 
consideră, totodată, că rezolvarea 
problemelor in suspensie și a 
dificultăților reclamă contribuția 
activă a tuturor popoarelor eu
ropene. Ei s-au declarat. în conse
cință, în favoarea proiectului pri
vind adunarea reprezentanților opi
niei publice, care ar putea oferi un 
nou stimulent cooperării și unității 
de acțiune a tuturor forțelor politice, 
economice și sociale în vederea unui 
viitor pașnic și democratic al Euro
pei. Ei au convenit să continue con
tactele și demersurile pentru a con
stitui cit ma* curînd, în cursul unei 
viitoare întîlniri, o instanță interna
țională capabilă să ia toate hotărî- 
rile referitoare la convocarea acestei 
adunări.

Participants la consultare doresc ca 
această instanță de pregătire să bene
ficieze, în toate etapele, de contribu
ția activă a tuturor celor care ar pu
tea manifesta un interes pozitiv față 
de securitate și cooperarea europeană 
în respectul suveranității și indepen
denței statelor.

ide presă

transmit:
—     " ■ 1 —:———

VARȘOVIA 25. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
La Lublin au fost organizate 
„Zilele culturii românești". Cu 
acest prilej, la Biblioteca uni
versitară din orășelul studen
țesc a fost deschisă expoziția 
„A 50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român". Au fost pre
zenți reprezentanți ai organelor 
voievodale de partid și de stat, 
ai rectoratelor institutelor de 
invățămint superior din locali
tate, precum și Marin Mihai, 
ambasadorul României la Var
șovia.

*
COPENHAGA 25 (Agerpres). — Un 

grup de 46 de deputați din Folketing 
(Parlamentul danez) a adresat Con
gresului american un protest împo
triva continuării războiului dus de 
Statele Unite în Indochina.

BERLIN 25 — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La 25 
iunie,, ministrul industriei chimice al 
Republicii Socialiste România, Mihail 
Florescu, care se află într-o vizită 
oficială în R.D.G., la invitația minis
trului industriei chimice, Gunther 

- Wyschowsky, a fost primit de către 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G., pre
ședinte al părții germane în Comisia 
guvernamentală mixtă de colaborare 
economică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană. întîlnirea, la care au par
ticipat ministrul industriei chimice al 
R.D.G. și alte cadre de conducere 
din Ministerul Chimiei, membri ai

delegației române, precum și amba
sadorul României în R.D.G., Nicolae 
Ghenea, s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, prietenească. Convorbirea 
a avut ca temă intensificarea colabo
rării și cooperării între industria 
chimică a României și R. D. Ger
mane.

în seara zilei de 25 iunie, ministrul 
industriei chimice al României, Mi
hail Florescu, a oferit o masă în 
cinstea omologului său Giinther 
Wyschowsky. La dineu, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, au participat membrii ambelor 
delegații, precum și ambasadorul ro
mân la Berlin.

Zborul stației „Saliut"
EXPERîENȚE CU

MOSCOVA 25 (Ager
pres). — In cursul zbo
rului stației științifice 
orbitale pilotate „Sa- 
liut" continuă experien
țele cu aparatura multi
funcțională „Era", care 
permite cercetarea fe
nomenelor de rezonantă 
electronică in cimpul ăe 
inaltă frecvență, măsu-

APARATURA MULTIFUNCȚIONALA „ERA
rarea parametrilor io- 
nosferei și studierea al
tor procese și fenomene 
fizice legate de zborul 
stației. Au continuat și 
experiențele efectuate 
cu alte aparate.

După cum rezultă dtn 
informațiile telemetrice 
și din rapoartele coman-

dantului stației, Gheor- 
ghi Dobrovolski, cosmo- 
nauții se simt bine. In 
compartimentele stației 
se mențin condiții nor
male. Pină la 25 iunie, 
ora 12, stația pilotată 
„Saliut" a efectuat 294 
de rotații in jurul Pă- 
mintului.

SPECIALIȘTI SOVIETICI SI AMERICANI 
STUDIAZĂ COMPATIBILITATEA SISTEMELOR
DE CUPLARE
NEW YORK 25 (A-

gerpres). — Agenția
T. A.S.S. informează că, 
in conformitate cu acor
dul existent între A- 
cademia de Științe a
U. R.S.S. și Administra
ția Națională 
Aeronautică și Cerceta
rea Spațiului 
(N.A.S.A.), la 
se desfășoară reuniunea 
specialiștilor din cele 
două țări consacrată a- 
nalizării problemelor

pentru
Cosmic 

Houston

A VEHICULELOR COSMICE
compatibilității sisteme
lor de cuplare ale na
velor și stațiilor cosmi
ce sovietice și ameri- 
cc::z.

Delegația sovietică 
este condusă de preșe
dintele Consiliului de 
colaborare internaționa
lă in domeniul cercetă
rii și folosirii spațiului 
cosmic „Intercosmos", 
acad. Boris Petrov, iar 
cea americană de direc
torul Centrului pentru

crearea navelor cosmice 
pilotate, prof. dr. Robert 
Rowe Gilruth. Reuniu
nea examinează o serie 
de probleme privind ce
rințele tehnice ale cre
ării unor sisteme de cu
plare compatibile. Rea
lizarea unor asemenea 
sisteme de joncțiune ar 
permite, în viitor, acor
darea de ajutor reciproc 

^echipajelor navelor și 
Stațiilor cosmice aflate 
în dificultate.

ORIENTUL APROPIAT
CONVORBIRILE DE LA CAIRO

CAIRO 25 (Agerpres). — Regele 
Feisal al Arabici Saudite, care se 
află într-o vizită în Republica Arabă 
Unită, și șeful statului egiptean, An
war Sadat, au conferit, potrivit pos
tului de radio Cairo, cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Central 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, in legătură cu unele proble
me privind rezistența palestineană.

Joi seara, anunță ziarul „Al Ah
ram". în capitala egipteană a avut 
loc o nouă întrevedere initre regele 
Feisal și președintele Sadat, conea-

crată examinării situației din Golful 
Persic. Totodată, ziarul citat infor
mează că suveranul sa ud it l-a primit 
pe Yasser Arafat, care i-a expus în 
detalii evoluția relațiilor dintre re
zistența palestineană și autoritățile 
iordaniene după semnarea acordului 
de la Cairo din septembrie anul tre
cut.

COMUNICAT AL ARMATEI 
PENTRU ELIBERAREA 

PALESTINEI

TÎRGUL

DE LA KINSHASA

DUPĂ ACORDURILE DE LA LUXEMBURG

Anglia în fața prețului
de aderare la Piața comună

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Geoffrey Rippon. ministrul de 
stat la Foreign Office, șeful de
legației britanice la tratativele 
de aderare a Angliei la Piața 
comună, a prezentat joi un ra
port în Camera Comunelor cu 
privire la rezultatele 
runde de negocieri de 
xemburg.

Rippon a informat Camera 
nelor că în timpul tratativelor s-a 
ajuns la o înțelegere ca țările can
didate la C.E.E. să fie consultate 
asupra hotăririlor ce ar urma să fie 
luate de „cei șase" în perioada din
tre semnarea tratatelor de aderare 
și ratificarea acestora. De asemenea, 
el a calificat drept „considerabile" 
sumele cu care va contribui Marea 
Britanie la bugetul C.E.E. între al
tele, Rippon a precizat că in pri
mul an al aderării, adică 1973, An
glia va vărsa la bugetul comunitar 
100 milioane lire sterline, sumă ce

ultimei 
la Lu

Comu-

va spori treptat pină la dublare în 
anul 1977.

La Londra se apreciază că Noua 
Zeelandă constituie problema cea 
mai spinoasă pentru guvernul Heath, 
in eventualitatea aderării Angliei la 
Piața comună. De altfel, însuși Rip
pon a recunoscut că, pină în anul 
1977, importurile britanice de brinză 
și unt din Noua Zeelandă vor fi 
reduse substanțial, în timp ce ace
leași produse vor fi importate în 
cantități sporite din țările comuni
tare. Negociatorul britanic s-a eschi
vat de a da răspunsuri concrete 
unor întrebări ce i-au fost adresate 
de liderul opoziției laburiste, fostul 
prim-ministru Harold Wilson.

Un sondaj al opiniei publice bri
tanice efectuat de postul de radio 
și televiziune „BBC“ arată că 58 la 
sută din persoanele chestionate s-au 
declarat ostile aderării Angliei la 
C.E.E. și numai 21 la sută s-au pro
nunțat favorabil. Restul de 21 la 
sută n-au exprimat nici o părere.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Armata 
pentru eliberarea Palestinei (A.E.P.) 
a formulat mai multe condiții pentru 
participarea ei la noul Consiliu Na
țional Palestinean — se arată intr-un 
comunicat al A.E.P., dat publicității 
la Beirut. între acestea — respec
tarea Cartei naționale palestinene, a- 
plicarea rezoluțiiloi- anterioare ale 
Consiliului Național Palestinean, crea
rea unui comitet de control al C.N.P. 
pentru realizarea unității naționale 
intr-un termen precis, suprimarea 
„dualismului" în diferitele domenii 
ale acțiunii palestinene, constituirea 
unei conduceri politice colegiale, in 
care nici o organizație de rezistență 
să nu dețină o poziție dominantă.

Comunicatul precizează că aceste 
condiții au făcut obiectul discuțiilor 
care âu avut loc între șeful Statului 
Major al A.E.P., colonelul Osman 
Jaafar Haedad, și o delegație cuprin- 
zînd membri ai Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) și doi lideri ai orga
nizației de rezistență „Al Fatah". în 
urma acceptării condițiilor amintite, 
menționează comunicatul, reprezen
tanții A.E.P. vor participa la reuniu
nea noului Consiliu Național Pales
tinean, care urmează să înceapă la 
2 iulie, la Cairo.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). — La 

reședința reprezentantului Statelor 
Unite la O.N.U. de la hotelul new
yorkez „Astoria" a avut loc joi o 
nouă reuniune a reprezentanților ce
lor patru mari puteri în problema O- 
rientului Apropiat.

KINSHASA 25 (Agerpres). — 
Joi a avut loc inaugurarea ofi
cială a celei de-a doua ediții 
a Tîrgului internațional de la 
Kinshasa La festivitatea de 
deschidere au luat parte preșe
dintele Republicii Democratice 
Congo, Joseph Mobutu, membri 
ai guvernului, precum și șefii 
misiunilor diplomatice acredita
te in Congo (K). A fost prezent 
ambasadorul țării noastre la 
Kinshasa, Alexandru Tujon. 
România participă cu un pavi
lion în care 16 întreprinderi de 
comerț exterior prezintă o gamă 
variată de exponate,

Sesiunea Comitetului
Executiv al Organizației 

de solidaritate cu popoarele 
alro-asiatice

DAMASC 25 (Agerpres). — Lucră
rile celei de-a X-a sesiuni a Comi
tetului Executiv al Organizației de 
solidaritate cu popoarele afro-asia- 
tice, la care au asistat delegați din 
29 de țări și reprezentanții a opt or
ganizații internaționale, printre care 
și o delegație a Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, s-au încheiat.

Comitetul a adoptat rezoluții prin 
care își exprimă solidaritatea 
lupta popoarelor din Indochina 
condamnă agresiunea americană îna- 
ceastă parte a lumii ; denunță regi
mul rasist din Republica Sud-Afri- 
cană ; respinge anexarea de teritorii 
prin forță și cere retragerea trupe
lor israeliene de pe toate teritoriile 
arabe ocupate ; reclamă garantarea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinean, ca o condiție in
dispensabilă restabilirii păcii în O- 
rientul Apropiat.

cu
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LOCUL CHINEI LA 0.0. IRM SA EIE OCUPAT
DE REPREZENTANȚII GUVERNULUI R. P. CHINEZE
• LUĂRI DE POZIȚIE ALE UNOR MARCANTE PERSONALI* 

TĂȚI POLITICE AMERICANE
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul în Comisia senato
rială pentru afacerile externe, sena
torul Jacob Javits a cerut ca S.U.A. 
să abandoneze manevrele lor împo
triva restabilirii drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U. El a cerut 
ca locul Chinei la O.N.U., uzurpat 
în prezent de ciankaișiști, să fie 
ocupat de reprezentanții guvernului 
R.P. Chineze.

La rîndul său, senatorul Edward 
Kennedy s-a pronunțat împotriva 
așa-numitei politici „a celor două 
Chine". Statele Unite au susținut,

începînd din 1950, o politică rigidă 
de recunoaștere a ciankaișistului, 
care nu reprezintă însă China. „A- 
cum, cel puțin, dacă ajungem să îm
brățișăm politica miei singure Chine, 
aceasta trebuie să fie China adevă
rată". a spus Kennedy.

Senatorul Mike Gravei a declarat 
că Statele Unite trebuie să accepte 
voința clară a majorității membrilor 
O.N.U., exprimată la sesiunea tre
cută. și să admită restabilirea drep
turilor R.P. Chineze la O.N.U., po
ziție susținută și de senatorul Geor
ge McGovern.

Kiîîl Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R. P. D. Co
reene, a primit pe oonducătorii dele
gațiilor străine participante la cel 
de-al VI-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socialist din 
Coreea. Pe de altă parte, continuin- 
du-și lucrările, Congresul a fost salu
tat de oonducătorii delegațiilor străi
ne prezente la lucrările sale. Cuvîn
tul de salut al Uniunii Tineretului 
Comunist din România a fost rostit 
de Traian Ștefănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, • 
primit vineri pe președintele Comi
siei executive a Comunității Ecbno- 
mice Europene, Franco Maria Mal- 
fatti, care se află într-o vizită la 
Belgrad. In aceeași zi, Malfatți a 
avut convorbiri cu Toma Granfil, 
membru al Vecei Executive Federale, 
cu privire la relațiile dintre Iugosla
via și C.E.E., situația din această or
ganizație economică și perspective
le ei.

încheierea lucrărilor plenarei
C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 
zilele de 24 și 25 iunie a.c., la Var
șovia au avut loc lucrările celei 
de-a X-a Plenare a C.C. al P.M.U.P., 
care „a dezbătut probleme cardinale 
ale dezvoltării social-economice a țării 
în anii 1971—1975, precum și pro
bleme organizatorice", relatează a- 
genția P.A.P. Lucrările s-au desfă
șurat sub președinția lui Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

La primul punct al ordinii de zi, 
Piotr Jaroszewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat un raport al Biroului 
Politic in care se relevă că princi
pala sarcină a planului cincinal pe 
anii 1971—1975 este de a grăbi con
siderabil creșterea nivelului de trai 
al poporului în comparație cu ulti
mii 10 ani, asigurîndu-se în același 
timp o folosire rațională a gradului 
de angajare a tineretului, care a 
cunoscut cea mai mare creștere nu
merică după război. „Conform direc
tivelor elaborate pină in decembrie 
1970 — a spus raportorul — salariul 
real urma să crească, dar nu consi
derabil. Actualele directive ale planu
lui cincinal măresc veniturile popu
lației în total, in comparație cu va
rianta proiectului de plan alcătuit 
pină la 20 decembrie 1970, aproxima
tiv cu 40 miliarde zloți, iar 
cheltuielile pentru înlesnirile so
ciale vor crește aproximativ cu 
14 miliarde zloți". Directivele noi 
in domeniul construcțiilor de lo
cuințe prevăd construirea cu 118 000 
de apartamente mai mult față

de proiectul de plan din decem
brie 1970. Inițial, pentru industria 
alimentară s-au alocat 37 miliarde 
zloți ; se prevede sporirea alocațiilor 
pină la 40 miliarde zloți, deoarece de 
aceasta depinde folosirea materiei 
prime agricole, a arătat el. „Facto
rul principal pe care scontăm și de 
care depinde realizarea integrală a 
creșterii proiectate a nivelului mate
rial și cultural al poporului constă în 
creșterea productivității sociale a 
muncii, precum și in scăderea nive
lului consumului de materiale și al 
cheltuielilor de producție", a spus 
vorbitorul.

în continuarea lucrărilor au fost 
formate grupe de lucru pentru exa
minarea celor mai importante pro
bleme ale dezvoltării social-econo
mice a țării în următorii ani.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul Edward Gierek.

Plenara a adoptat o hotărire pri
vind principalele sarcini ale dezvol
tării social-economice a Poloniei în 
intervalul 1971—1975.

La cel de-al doilea punct al or
dinii de zi, Comitetul Central a eli
berat din funcțiile de secretari ai 
C.C. al P.M.U.P. pe Mieczyslaw 
Moczar, în legătură cu alegerea sa 
în funcția de președinte al Camerei 
Supreme de Control a Seimului, și 
pe Artur Starewicz, in legătură eu 
trecerea sa în diplomație. Biroul Po
litic al C.C. al P.M.U.P., subliniază 
agenția P.A.P., a exprimat lui 
M. Moczar și A. Starewicz mulțu
miri pentru activitatea depusă in Se
cretariatul Comitetului Central.

Convorbirile delegației Ministerului 
învățămintului din România in R. P. Polonă

VARȘOVIA 25 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Delegația Mi
nisterului învățămintului din Repu
blica Socialistă România, condusă de 
Mircea Malița, ministrul învățămin
tului, care se află în R. P. Polonă, a 
vizitat institute de invățămint supe
rior din Cracovia și Katowice. Dele
gația română a discutat cu conduce
rile Universității Jagellone și Acade
miei Miniere probleme privind per
fecționarea formelor de invățămint 
superior universitar și tehnic, pre
cum și perspectivele dezvoltării a- 
cestui domeniu important de pregă
tire a cadrelor. Delegația a vizitat 
castelul muzeu Wawel din Cracovia 
și muzeele de pe locul fostelor lagă

PARIS Un interviu
PARIS 25 — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
în cursul unui interviu acordat Ra- 
dioteleviziunii franceze, G eorges 
Marchais, secretar general adjunct 
al P.C.F., a declarat că „partidele 
stingii franceze trebuie să fie egale 
în drepturi și în obligații. Aceste 
drepturi și obligații vor decurge din 
programul care va fi elaborat in co
mun și care va fi supus in comun 
ratificării majorității poporului".

Referindu-se în continuare la po
ziția lui Francois Mitterrand, prim-

re de concentrare și exterminare de 
la Oswiecin și Brzezinka.

Vineri seara, ambasadorul României 
la Varșovia, Marin Mihai, a oferit în 
saloanele ambasadei un cocteil. Au 
participat Janusz Groszkowski, pre
ședintele Comitetului Național al 
Frontului Unității Poporului, pre
ședintele Academiei Polone de Știin
țe, Henryk Jablonski, ministrul edu
cației și învățămintului superior, A- 
dam Willmann, și Jozef Winiewicz, 
adjuncți ai ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Educației și învățămintului 
Superior, ai vieții universitare, știin
țifice și culturale poloneze.

al lui G. Marchais
secretar al partidului socialist, în 
favoarea unui sistem electoral pro
porțional, Georges Marchais a spus : 
„în numele Biroului Politic al P.C.F. 
sint autorizat să propun partidului 
socialist să ia toate măsurile nece
sare pentru a începe imediat o cam
panie comună in întreaga tară, in 
scopul de a impune majorității ac
tuale sistemul proportional, singurul 
just".

în prezent, în Franța este în vi
goare sistemul electoral majoritar.

Edward Gierek, prim-se- 
■ cretar al C.C. al P.M.U.P., 
| și Piotr Jaroszewicz, membru al Bi- 
I ioului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
I președintele Consiliului de Miniștri

al R.P. Polone, l-au primit pe Râul 
Roa Garcia, ministrul afacerilor ex- 

I terne al Cubei, aflat într-o vizită ofi
cială de prietenie la Varșovia, cu 
care au avut o convorbire. Râul Roa 
Garcia a fost, de asemenea, primit 

Ide Jozef Cyrankiewicz. președintei» 
Consiliului de Stat al Poloniei.

■ Ambasadorii Angliei, I Franței, S.U.A. și U.R.S.S. 
Iau avut la 25 iunie noi convorbiri 

cu privire la Berlinul occidental. In 
comunicatul publicat la încheierea 
întrevederii se arată că a fost conti- 

Inuată discutarea problemelor caro 
constituie obiectul convorbirilor, re
latează agenția TASS. Cei patru am- 

Ibasadori au convenit să se reîntîl- 
nească la 8 iulie. Pină atunci vor fi 
efectuate consultări la nivel de — • 
perți.

Guvernul indian rămîne 
■ „ferm hotărît" să continua 
I lupta pentru abolirea pri- 
■ vilegiilor maharajahilor, « 
I declarat în parlament primul minis- 
I tru al Indiei, Indira Gandhi. „Vom 
I prezenta în curind parlamentului un 

nou proiect de lege în această pro
blemă", a spus primul ministru.

Un protocol irakiano-so- 
I vietic de colaborare econo- 
ImiCă a Iost semnat 'la Bagdad, 

anunță agenția T.A.S.S. Documentul 
I prevede acordarea de către partea 

sovietică de ajutor tehnic în vederea 
sporirii producției de țiței din zona 
Rumeliei de nord de la 5 la 18 mi- 

Ilioane tone. De asemenea, în colabo
rare cu Uniunea Sovietică, va fl 
construit un canal ce va lega lacul 

I Tartar cu fluviul Eufrat.

Conferința internațională 
I consacrată cercetării pieței 

și prognozei economiei țâri-
I lor socialiste și_a încheiat lucră- 
’ file la Praga. Referatele au fost sus- 
I ținute de specialiști și cercetători 

științifici din Bulgaria, Iugoslavia, 
Ungaria, R.D. Germană, Polonia,

I România, U.R.S.S. și Cehoslovacia.

La Berlin a fost dată pu- 
I blicității o declarație co- 
I mimă ™ Privire la vizita pe care 
Ia făcut-o în R.D.G., între 22 și 24 

iunie, Karan Singh, ministrul turis
mului și transporturilor aeriene ci- 

Ivile al Indiei. în cursul șederii la 
Berlin, ministrul indian a fost primit 
de președintele Consiliului de Miniș
tri, Willi Stoph, și a avut convorbiri 

Icu membri ai guvernului R.D.G- Păr
țile, se arată in declarație, au exami
nat o serie de probleme internațio- 

Inale actuale de interes comun. Vizita 
ministrului Karan Singh in R.D.G., 
subliniază declarația, servește dezvol- 

I tării pe mai departe a relațiilor de 
prietenie și colaborare rodnică dintru 
R. D. Germană și India.

I Cunoscutul biolog Jean
I Rostand, membru al Academiei fran- 
’ ceze, a făcut o vizită la Palatul 
IElysee pentru a remite, în numele 

„Mișcării pentru dezarmare, pace șl 
libertate" din Franța, peste 30 000 de 

I scrisori ale unor cetățeni care con
damnă experiențele nucleare franceze 
din Pacific.
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