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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUSESCU, IN FINLANDA
Plecarea din Helsinki

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu, și-au încheiat 
sîmbălă vizita oficială în Republi
ca Finlanda, efectuată la invitația 
președintelui Urho Kekkonen și a 
soției sale, Sylvi Kekkonen.

In cursul vizitei, șeful statului 
român a fost însoțit de Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa. Elena Ceaușescu, au fost 
conduși la aeroportul Seulula, îm
podobit cu drapelele de stat ale 
celor două țâri, de președintele 
Urho Kekkonen și soția sa, Sylvi 
Kekkonen.

După o scurtă convorbire în sa
lonul aeroportului, cei doi pre
ședinți trec in revistă garda de 
onoare. Președintele Nicolae 
Ceaușescu salută drapelul de stat 
al Finlandei.

Șeful statului nostru și ceilalți 
oaspeți români își iau apoi rămas 
bun de la oficialitățile finlandeze 
aflate pe aeroport — Rafael Paasio, 
președintele Parlamentului, Ahti 
Karjalainen, primul ministru, Olavi

dosirea la București
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția sa, Elena Ceaușescu, s-au 
înapoiat sîmbătâ seara la București, 
venind din Finlanda, unde au fă
cut o vizită oficială la invitația pre
ședintelui Urho Kekkonen.

Președintele Consiliului de Stat 
a fost însoțit de Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul României la 
Helsinki, de consilieri și experți.

în întîmpinare, la aeroportul 
Băneasa au venit tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
MiziL Gheorghe Pană. Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Miron Constanți- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu. Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, precum și soțiile con
ducătorilor de partid și de stat, vi
cepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale și ai Consiliului de Miniș
tri. membri ai Consiliului de Stat 

La Înapoierea in Capitals, oamenii muncii au făcut o cdlduroasâ primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul partidului și statului nostru

J. Mattila, ministru în exercițiu al 
afacerilor externe și ministru al 
comerțului exterior, Olavi Salomen, 
ministrul comerțului și industriei, 
alți membri ai guvernului și ai 
Consiliului de Stat, președintele 
Curții supreme administrative, gu
vernatorul regiunii Uusimaa, pre
ședintele consiliului municipal, pri
marul capitalei, precum și membrii 
suitei oficiale finlandeze a pre
ședintelui român. Președintele 
Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun, 
de asemenea, de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Helsinki, 
veniți pe aeroport. Erau de față 
ambasadorul României la Helsinki. 
Mircea Bâlănescu. și ambasadorul 
Finlandei la București, Kaarlo 
Veikko Măkelâ.

Sint intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Urho Kekkonen își 
string cu căldură mîinile.

De pe scara avionului, șeful sta
tului român și soția sa salută încă 
o dată oficialitățile venite la aero
port.

La ora 15.00. avionul preziden
țial decolează. îndreptîndu-se spre 
patrie. însoțit pînă la frontieră de 
o escortă de onoare a forțelor ae
riene finlandeze.

și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații ob
ștești și alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Finlandei la București. Pertti Kau- 
konen cu soția, membri ai amba
sadei Finlandei, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Pentru a-1 saluta pe șeful sta
tului și a-și exprima stima, pre
țuirea deosebită pentru ampla sa 
activitate consacrată dezvoltării 
multilaterale a relațiilor țării noas
tre cu toate statele, în spiritul pă
cii și înțelegerii între popoare, pen
tru sporirea prestigiului României 
în lume, la aeroport au venit un 
mare număr de locuitori ai Capi
talei.

La coborîrea din avion a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, miile de 
bucureșteni îl aclamă entuziast, 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.". Președintele Consiliului de 
Stat vine în mijlocul mulțimii, răs
punde prietenește aclamațiilor, 
strînge cu căldură mîinile multor 
cetățeni.

Un grup de pionieri oferă flori 
șefului statului și soției sale.

(Agerpres)

Pe aeroportul din Helsinki, înaintea plecării

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica Finlanda a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu5
La Invitația președintelui Re

publicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
președintele Consiliului de Stat ăl 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția sa, Elena Ceaușescu, a făcut 
o vizită oficială în Republica Fin

landa, între 29 iunie și 3 iulie 
1971.

In timpul șederii în Republica 
Finlanda, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și per
soanele oficiale române care l-au 
însoțit au vizitat unități economice 
și așezăminte de stat și social-cul- 
turale din Helsinki, Karhula, Ima- 
tra, Lappeenranta și alte locali
tăți.

Inalților oaspeți români li s-a 
făcut pretutindeni o primire căl
duroasă, expresie a relațiilor de 
prietenie și a sentimentelor de 
stimă reciprocă existente între 
poporul român și poporul finlan
dez.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Finlan
da au avut convorbiri oficiale la 
care au participat:

Din partea română — Janos Fa
zekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Helsinki, Con
stantin Mitea, consilier la Consi
liul de Stat, Cornel Vladu, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea finlandeză — Ahti
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Karjalainen, primul ministru, Vai- 
no Leskinen, ministrul afacerilor 
externe, Olavi Mattila, ministrul 
comerțului exterior, Richard Tot- 
terman, secretar general în Mini
sterul Afacerilor Externe, Risto 
Hjrvarinen. directorul Direcției Po
litice din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Pentti Uusivirta, directorul 
Direcției comerțului exterior din 
Ministerul Afacerilor Externe. Ka
arlo Veikko Măkelă, ambasadorul 
Finlandei la București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă. Ele au oferit 
prilejul efectuării unui schimb a- 
profundat de vederi asupra stadiu
lui și perspectivelor de dezvoltare 
a relațiilor româno-finlandeze, 
precum și asupra unor probleme 
internaționale de interes comun.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că de la vizita în Româ
nia a președintelui Republicii Fin
landa, in septembrie 1969, relațiile 
româno-finlandeze au înregistrat 
o evoluție ascendentă.

Cei doi șefi de state au eviden
țiat creșterea substanțială a schim
burilor comerciale în ultimii ani — 
în perioada 1965—1970 volumul to- 

(Continuare în pag. a III-a)

CULTURI DUBLE 
pe suprafețe 
cît mai mari!

Experiența din anii trecuțl a mul
tor unități agricole demonstrează că 
pe terenurile eliberate de cereale și 
alte plante care se recoltează devre
me se poate obține, pină toamna, o 
nouă recoltă de porumb boabe, de 
soia, fasole sau de plante furajere.

Condițiile climatice din acest an 
sint deosebit de prielnice pentru ob
ținerea unor producții mari la cultu
rile duble. Solul a acumulat o Im
portantă rezervă de apă — bine re
partizată — Iar evoluția temperaturii 
este, de asemenea, favorabilă : după 
o perioadă de răcire, timpul se va 
încălzi, ceea ce va permite răsări
rea uniformă și dezvoltarea rapidă a 
culturilor.

în acest an, unitățile agricole de 
stat și cele cooperatiste au hotărit 
să însămințeze culturi succesive pe 
o suprafață de peste un milion de 
hectare. Avind In vedere însă con
dițiile climatice favorabile, in multe 
județe ale țării unitățile agricole au 
prevăzut cultivarea unor suprafețe 
mai mari decit cele stabilite inițial. 
Bunăoară, unitățile din județul Timiș 
vor însămința tu Încă 5 000 ha in 
plus, iar cele din județele Arad si 
Tulcea — cu cite 3 000 și. respectiv, 
1 000 ha. Preocupări asemănătoare 
există și In județele Olt, Dolj, Ialo
mița și altele. Măsura e bine glndită 
și pleacă de la considerente econo
mice serioase. De aceea, este necesar 
ca exemplul acestor unități să fie ur
mat si generalizat și In alte județe, 
în funcție de condițiile existente, pe 
baza unui calcul precis a posibilită
ților de care dispun, e bine să se ia 
măsuri pentru suplimentarea supra
fețelor de pe care să se obțină a doua 
recoltă. Posibilitățile oferite de na
tură trebuie folosite din plin pentru 
a asigura o rezervă cît mal mare de 
furaje.

Un calcul sumar, pe baza experien
ței din anii anteriori, arată că in 
condiții de Irigare, prin respectarea 
datelor calendaristice optime de în- 
sămînțare și aplicarea tehnologiei 
specifice, se pot obține producții me
dii la hectar de 890—900 kg boabe 
la fasole și soia. 2 500—3 000 kg la po
rumb boabe și 35—40 tone masă ver
de la porumbul furajer și iarba de 
Sudan. Tn ultimul caz. aceasta în
seamnă obținerea la hectar a 6—9 
mii de unități nutritive, cu care se 
poate produce în jur de 8—9 mii li
tri de lapte. Culturile duble sînt deci 
o importantă sursă de sporire a venitu
rilor Ia hectar și. în ultimă instanță, 
de reducere a cheltuielilor generale 
de producție pe unitate.

Asigurarea unor cantități de furaie 
suplimentare se nune cu deosebiță 
acuitate în unitățile din sudul tării, 
unde suprafețele de pășuni si finețe 
naturale sînt mai restrin.-e. dar unde 
sînt cele mal mari posibilități pen
tru extinderea culturilor duble o® 
suorafețe întinse.

Bineînțeles, extinderea suprafețe
lor cultivate cu plante furajere în 
cultură succesivă pune problema asi
gurării unor cantități suplimentare 
de semințe. După cum ne informa 
tov. ing. Nicolae Oțoiu. director ge
neral adjunct in Ministerul Agricul
turi!.- . Industriei Alimentare.-/ Silvi
culturii și Apelor, problema a fost 
soluționați in sensul că la întreprin
derile județene din subordirtea Cen
tralei de valorificare a cerealelor, 
sînt cantități suficiente de săminti 
de soia și de porumb hibrid. Tn 
funcție de necesități unitățile agri
cole trebuie să le ridice cît mai cu- 
rind. (Nu trebuie neglijat, de aseme
nea. faptul că. pentru obținerea re
coltei a doua de porumb masă verde 
sau siloz, cooperativele agricole, potÎntîlnirea tovarășuluiNicolae Ceaușescucu conducerea P. C. Finlandez

Cu prilejul prezenței la Helsinki, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, împreună cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, s-au întîlnlt la 
ambasada română cu tovarășii 
Aarne Saarinen, președintele P.C. 
Finlandez, Erkki Salomaa, vice
președinte, Viile Pessi, Olavi Han- 
ninen și Jorma Simpura, membri 
ai Biroului Politic, Anna-Liisa 
Tiekso, membru al Comitetului 
Central, și Kerttu Vainio, secretară 
a Comitetului de partid al distric
tului Helsinki.

La întîlnire, au participat tova
rășii Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 

Excelenței Sale
Domnului RICHARD NIXON

Casa Albă 
WASHINGTON

Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, doresc să 
vă adresez, din partea mea, a Consiliului de Stat și a poporului român, 
felicitări cordiale împreună cu cele mai bune urări de prosperitate po
porului american.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște 
o continuă dezvoltare, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii in 
întreaga lume și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 1 
al Republicii Socialiste România J

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 1

(Continuare în pag. a II-a)

P.C.R , Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., și Constantin Mi
tea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

Au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide, precum și unele 
aspecte ale situației din mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îm
preună cu soția sa, Elena Ceaușescu, 
au reținut apoi pe membrii condu
cerii Partidului Comunist Finlan
dez la un dineu.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

BUCUREȘTI

Vă mulțumesc pentru amabilul Dumneavoastră mesaj trimit cu oca
zia asumării de către mine a funcției de prim-ministru.

DOM MINTOFF
Prim-ministru al Maltei

folosi la fel dc bîne și semințe pro
prii de porumb din generația a doua), 

întrucit nivelul recoltei ce se ob
ține este determinat, in mare măsu
ră. de timpul cind se face semănatul, 
trebuie acordată cea mai mare aten
ție recoltării și eliberării terenurilor 
destinate culturilor succesive. Lucră
rile dc eliberare a terenului, pregă
tirea Iul și însămințatul culturilor 
succesive trebuie executate concomi
tent, in flux neîntrerupt, astfel ca 
dc la recoltat șl pini ce boabele 
ajung in pămint să nu treacă mal 
mult dc 2—3 zile. Referitor la mă
surile tehnice care asigură obține
rea unor producții mari pe terenu
rile lnsămlnțate cu a doua cultura, 
tov ing. Tiberiu Murcșan, directo
rul Institutului de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea, a făcut unele precizări :

în acest interval, prima operație, 
după eliberatul terenului, constă în 
administrarea îngrășămintelor cu 
azot, singurele care sc dau culturilor 
duble. Doza de azotat de amoniu in
dicată este dependentă de condiții la 
în care se lucrează (irigat, neirigat) 
si de planta care se cultivă. In con
dițiile de irigare, fasolea și soia vor 
fi îngrășate cu 150—200 kg azotat da 
amoniu la hectar, iar porumbul pen
tru boabe cu 300 kg la ha. Po
rumbul pentru siloz și masă verde, 
cit și iarba de Sudan și hibridul 
sorg x iarbă de Sudan au nevoie de 
400—500 kg azotat de amoniu la hec
tar. Tn condiții de neirigare, doza de 
azotat de amoniu recomandată esto 
cea de 150—250 kg la hectar in de
pendență de nivelul de fertilizare a 
culturii principale, de tipul de sol și 
de rezerva de umiditate existentă in 
sol la pregătirea patului germinativ.

Imediat după administrarea Îngră
șămintelor să se treacă la pregătirea 
solului pentru semănat. Aceasta 
realizează in condiții optime, nu prin 
arături, ci prin discuiri repetate, prin 
care se obține afinarea solului la o 
adincime de 8—12 cm. suficient pen- 
tru a favoriza o bună germinare a 
seminței și apoi o dezvoltare norma
lă a plantelor. Insistăm asupra ine
ficientei arăturii, deoarece prin a- 
ceastă lucrare se pierde o cantitate 
mare de apă tocmai din stratul de 
germinare a seminței, se intîrzie 
timpul de execuție și se face o mare 
risipă de energie mecanică.

Imediat se poate trece la semănat. 
Ce plante este bine să însămințăm ? 
Tn sudul țării, in cîmpia de vest și 
in sudul Moldovei, in condiții de iri
gare, se pot cultiva soia (soiul Seca) 
.și fasole pentru boabe (soiul F. 332). 
Pe primele suprafețe eliberate să se 
însămințeze porumb pentru boabe, 
lucrare care trebuie să se încheie cel 
mai tîrziu pină la 10 iulie. In acest 
scop se folosesc hibrizi extra tim
purii (H.D 99. H.D. 98). asigurin- 
du-se o densitate de 60 000 plante la 
hectar. Tot pe primele suprafețe e- 
liberate este bine să se însămințeze 
deopotrivă iarbă de Sudan, hibridul 
sorg x Sudan și porumb pentru siloz 
(H.D. 208) in sudul țării și numai 
porumb pentru siloz (H.D. 105. H.D. 
îf>3 etc.) sau masă verde (H.D. 208), 
in restul zonelor irigate. Pe măsură -'-e 
semănatul se intîrzie se va apela doar 
la porumbul furajer, preferind hibrizi 
din cei mai timpurii (H.D. 99. H.D. 
98. H.D. 103 etc.). Densitatea opti
mă de semănat este cea de 60 000— 
80 000 plante la ha, peste sau sub a- 
ceste limite producțiile fiind mai pu
țin valoroase calitativ sau mai mici. 
Tn sudul țării, atunci cind din motive * *
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CEAUȘESCU Șl A SOȚIEI SALE, ELENA CEAUȘESCU

Toastul primului ministru Ahti Karjalainen

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
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! FAPTUL] 

| DIVERS] 
I O întâlnire
I emoționantă I

Casa de copii din Miercurea I 
1 Ciuc. Ieri s-au indreptat spre ea. I I venind din toate colțurile țării. .

aed și ied de oaspeți. De fapt. I 
oaspeți este doar un fel de a I 

I spune, pentru că fiecare dintre
ei. cu ani $i ani în urmă, ajost și I 
>-a simțit aici la el acasă. Pe I 
atunci Insă erau copil, iar acum ' 

I pășeau, prin aceleași locuri, cu I 
părul nins de vreme. La intil- I 
nirca organizată de conducerea | 

* casei de copil au răspuns pro- . 
I zent toate cele 59 de generații I 
I de copii trecute pe aid Încă din I 
11912, de la Înființarea sa. O re- 1 

vedere inedită care a anulat din- I 
tr-o dată orice diferență de vir- I 
stă : toți cei prezenți au rede- I 

I venit, pentru o zi. copil. S-au i
depănat amintiri, s-au rememo- I 
rat destine, s-au Împărtășit ex- | 

Iperlențe. glnduri de viitor, s-au . 
reinnodat vechi legături și priete- I 
nii. Intr-un cuvint. pentru toți a I 
fost o zi de neuitat, așa cum nu 1 

I re mai poate imagina alta dccit I 
I într-o... casă de copil.

I Unde
| se ascunde 
| criminalul?

în z+ua de 26 martie a.c., pe ■ 
I o tarla dir. apropierea satului I 
I Drinceni (Vaslui), la punctul nu- I 
Imit ..Cotul Borș", a fost desco

perit un cadavru uigropat sub I 
brazdă. După cercetări mir.u- I 
țioase efectuate de către l.MJ. • 
Vaslui s-au stabilit identitatea i 
victimei și mobilul crimei : Du- I 
mitru Dumitriu din Iași. Șos. Pă- I 

Icurari nr. 2 (printre altele, re- 
cunoscut și de soție), care fusese I 
jefuit de un inel, o verighetă I 

Idin aur. un ceas de mină fi o 1 
valiză cu îmbrăcăminte. Cum a- I 
junsese el Ia Drinceni ? Ultima I 
dată fusese internat la sanaio- I 
riul T.B.C. Dofteana (Bacău). De ■ 
aici. în ziua de 29 noiembrie I 
1970, a plecat. împreună cu Va- | 

Isile Ciobanu din Drinceni. inter- . 
nat și el in același sanatoriu. V. I 
Ciobanu H invitase pe D.D. fn I 
satul său. chipurile, pentru a-i ’ 
da vin pentru sărbătorile de iar- j 
nă. De îndată ce au stabilit a- I 
ceste fapte, organele de urmărire I 

I penali au întreprins toate de- ■
mersurile necesare pentru de- I 
ptstarea criminalului. Pină in | 

(prezent insă nu i s-a dai de ur
mă. Născut la 14 octombrie 1939 I 
la Drinceni, P. Ciobanu nu area I 

. nici o meserie. Din cind in cind, • 
I te interna prin diverse sanatorii, l 
I pentru ca apoi să se angajeze I 

pentru perioade scurte de timp I 
Ipe șantiere sau pe la unele in- .

treprinderi agricole. Cine l-a tn- I 
tîlnit este invitat să se adreseze I

■ organelor de miliție.

LEGEA E LEGE PENTRU TOȚI Scrisori către redacție

I Ciobanul
* ilicit

Țâră să tie încadrat In .ervl- I

Ieiu, Nicolae Podu din București, ■ 
strada Silvia 39 A, a reușit sâ I 
achiziționeze, Intr-un interval nu I

Iprea mare de timp, numeroase 
bunuri, intre care un imobil și I 
trei autoturisme. Pe ce câi, s-au I 
întrebat in mod firesc, organele '

Ide resort ? întrebat asupra pro- | 
venienței bunurilor, N. P. a a- I 
firmat că se datoresc oilor pe |

Icare le creștea. Intrate pe „fi- ■ 
nil" cercetărilor, organele de I 
anchetă aveau să descopere însă |

Ialtă situație. La adăpostul unui 
număr de oi pe care le avea in- I 
tr-adevăr, Nicolae Pociu făcea I 
afaceri în stil mare. Cumpăra de •

Ila diverși particulari oi. revin- i 
zindu-le apoi la prețuri mari I 
sub formă de... lină și pastramă. |

ICum se vede, explicațiile erau 
cusute cu ață de... lină. Fapt 
pentru care, trimis în fața in
stanței de judecată, pentru ne-

I justificarea unor bunuri în va- 
I loare de 157 312 lei. va trebui 
• că plătească impozitul legal de 
180 ia sută. ..Ciobanul ilicit" a .

făcut-o, așadar, în sfirșit „de I 
oaie**.

I De nepermis I 
I fără... permis |

ICtne are și cine n-are voie să I 

te urce la volan ? S-ar părea că, | 
Ifn această privință, lucrurile . 

sini, de mult și pentru toată lu- I 
mea, cit se poate de clare, lată | 

Itnsâ că un caz — unic in telul 
său — aduce din nou chestiunea I 
in discuție. S-a intim olat la fer- I 
ma agricolă Vedea, județul Olt. I

I Marin Ciocirlan. lucrător al pos- i 
tului de miliție din comuna Spi- I 
nent, s-a urcat la volanul unui |

I tractor, îndreptindu-se cu el spre . 
pădurea comunală, unde te afla I 
șeful postului cu un alt tractor I

Iși o remorcă pregătită pentru 1 
un transport de lemne. In timp I 
ce plutonierul Marin Ciocirlan I 
cobora Insă o pantă, tractorul I

I condus de el t-a răsturnat intr-o t 
viroagă, accidentindu-l grav. I 
Cauza ? La cercetările Intre- |

I prinse ulterior t-a constatat că .
M.C. nu avea... permit de circu- I 
lație. în această situație, ne ab- I

I ținem de la orice comentarii, Lă- ■ 
sindu-le pe seama forurilor de I 
resort. |

I Rubrică redactată de :
Dumitru TTRCOB

IGheorqhe POPESCU 
cv sprijinul corespondenților | 
„Scânteii"

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Teoretic, circuitul unei petiții, in
diferent de natura ei, de instituția și 
prraoana oficială căreia li este adre
sată, este simplu, normele in vigoa
re — legi, decrete instrucțiuni — 
care reglementează rezolvarea cere
rilor. primirea și eliberarea actelor 
alnț astfel concepute de legiuitor, In
cit cetățeanul poate să fie servit cu 
operativi late. Așa se prezintă lucru
rile teoretic ; dar practic ? Raidul 
nostru la ghișeele unor Instituții pu
blice ne-a prilejuit citeva constatări, 
asupra cărora ne vom opri ceva mai 
pe larg.

...Rămii plăcut surprins dc modul 
in care sint rezolvate acum proble
mele publicului la serviciile de re
glementare a spațiului locativ (o in
stituție de maximă solicitare — in 
anii trecuți. o adevărată „recordma
nă-1 a reclamațiilor). In toate cele 
opt sectoare ale Capitalei am găsit 
doar cit va cereri ncrezolvate la timp. 
Au disoârut, aproape comolet, 
aglomerațiile excesive și alergătura 
inutilă. Am fost informați că la a- 
ceste servicii îmbunătățirea relații
lor cu publicul a fost realizată rela
tiv simplu : s-a pornit de la elimina
rea Ivrtiilor fără rost — balast bi
rocratic care, la respectivele servicii, 
înăbușise activitatea absolut necesară. 
Schimbul de locuință, dc exemplu, 
..pretindea'1 întocmirea unui dosar do
lofan și înghițea 5—6 săptămâni din 
timpul cetățeanului. Simplificarea 
formalităților — eliminarea actelor de 
prisos — a fost însoțită de alte mă
suri. cum ar fi. de pildă, o organi
zare mai judicioasă : stabilirea de 
responsabilități și termene pentru 
fiecare func’ionar în parte, obligati
vitatea rezolvării cererilor in ordinea 
ureențelor.

In această ambianță, care tinde să 
se generalizeze, aglomerația artifici
ală, lipsa de respect fața de cetățean, 
rezolvarea cu întirziere și cu superfi
cialitate a cererilor par cu atit mai 
stridente. La Oficiul pentru constru
irea locuințelor proprietate personală 
— ca să ilustrăm printr-un prim 
exemplu — găsești în permanentă o 
îmbulzeală greu de descris. Din 
capul locului precizăm un lucru : In 
cele ce urmează nu ne vom referi 
(de data aceasta) la laturile princi
pale ale activității O.C.L.P.P. — vân
zarea și contractarea de locuințe, sta
bilirea priorităților, urmărirea calită
ții lucrărilor, a termenelor de exe
cuție. Ne vom referi la O.C.L.P.P. 
ca instituție publică, la ale cărei ghi
șee se eliberează acte, se depun ce
reri (cu privire la renunțări, reme
dieri, opțiuni etc.). Reglementările in 
vigoare (ne referim, in razul de față, 
la Decretul 534 din 1966) stipulează, 
cu multă claritate, termenele in care 
orice instituție de stat este obligată 
să rezolve petiția, ca drept funda
mental al cetățeanului. Concret a- 
cest termen este de 20 de zile la ce
reri și 30—40 de zile la sesizări (după 
caz). Cum înțeleg să respecte legea 
funcționarii de la O.C.L.P.P. ? Intr-o 
situație statistică întocmită chiar 
de către comitetul de partid al insti
tuției găsim cîteva date relevante: 
se înregistrează anual 4—5 mii de 
cereri, sesizări. reclamații ș.a.m.d. 
La unele ghișee, o bună parte din a- 
ceste acte (20—30 la sută !) sint re
zolvate cu intîrziere. Intirzierile se 
întind uneori pe durate de-a dreptul 
incredibile : o lună, două, trei, șase ! 
In mod firesc, cererile nerezolvate 
la timp constituie izvorul altor cereri; 
altor sesizări, ghișeele oficiului rămi- 
nind mereu in imposibilitatea de a-Și 
regla cadența. Am căutat să deslușim 
cauzele acestui „stil de lucru" cu pu
blicul. Directorul oficiului, șefii de 
servicii, a căror părere am cerut-o, 
ne-au vorbit despre superficialitatea 
unor funcționari, despre neglijența 
altora. Dacă aoestea sint cauzele, cum 
acționează conducerea instituției pen
tru a curma starea de fapt semna
lată ? Luăm — dintre cele 1 450 de 
cereri, sesizări și reclamații nerezol
vate la timp (în anii 1970—1971) — 
două exemple, la intimplare : aso
ciația locatarilor din blocul nr. 7 (Șos. 
Alexandriei) depune o cerere pe 6 
noiembrie 1970 și primește răspuns 
după... 8 luni ! Alt caz : O. Vasilescu,

din Berceni, bloc A 9, cere remedieri 
In locuință, la 5 ianuarie 1971. Au tre
cut 6 luni și... nici un răspuns. S-a 
intimplat ceva cu funcționarii in 
culpă ? Nimic. Neaplicind legea, care 
prevede sancțiuni precise — discipli
nare, materiale si penale — pentru 
intirzieri in rezolvarea petițiilor 
sau pentru greșeli de fond in rczol- 
v.;rvn lor, conducerea oficiului a 
creat un climat de toleranță, a dat 
posibilitatea diverșilor funcționari să 
„greșească", avînd din capul locului 
convingerea că. practic, nu li se va 
întâmpla nimic. Directorul instituției, 
care cunoaște bine lipsurile propriilor 
subalterni, mai spunea : „E aglome
rație. sint lipsuri — știm ; dar care 
e soluția ?" Ce am putea răspunde ? 
Soluția trebuie căutată și găsită in 
primul rind de conducerea oficiului !

ea aplicăm amenzile legale ; dar 
n-am amendat niciodată pe nimeni.

Prin urmare, lucrurile sint cil se 
poate de limpezi : unii nu respectă 
legea cind rezolvă cererea cetățeanu
lui, iar alții nu respectă prevederile 
legale stabilite pentru contravenția 
respectivă. Aceeași toleranță. Întâl
nită si la O.C.L.P.P.

...Sintem în vizită la Oficiul de a- 
sislență socială din Direcția pentru 
problemele muncii șl ocrotiri soci
ale — județul Ilfov. La ghișeele aces
tui oficiu se depun cereri pentru aju
toare bănești ocazionale, pentru in
ternări urgente, pentru ajutoare de 
bătrinețe (in cazul persoanelor fără 
susținători legali). In multe cazuri, 
și aici, cererile (justificate și cu po
sibilități reale de avizare) au o du
rată de soluționare care depășește

Cu cetățeanul la ghișeu

Ea este familiarizată cu cererile ce
tățenilor, cunoaște bine potențialul 
de lucru al subordonaților, punctele 
slabe, are posibilitatea să ia măsuri 
radicale de perfecționare reală a ra
porturilor cu publicul. Oricum „me
toda*1 folosită aici, pină acum — tre
cerea in revistă (in ședințe) a lipsu
rilor șl luarea citorva angajamente 
formale — s-a dovedit lipsită de orice 
efect practic.

Ignorarea legilor care reglemen
tează raporturile Intre instituție pu
blică șl cetățean este, fără îndoială, 
principala sursă a neglijențelor, su
perficialității, întârzierilor cu care se 
rezolvă cererile și reclamațiile. Și 
alte exemple pledează în favoarea 
acestei afirmații. La majoritatea ofi
ciilor de pensii, relațiile cu publicul 
s-au îmbunătățit considerabil. Totuși, 
multe cereri de pensionare râmin 
încă nerezolvate în termen. De ce ? 
Au apărut între timp unele „noutăți", 
despre care ne vorbește V. Georgescu, 
șef de serviciu la Oficiul nr. 3 din 
Capitală.

— Dacă ar depinde numai de noi, 
de funcționarii oficiilor (care dau de 
fapt deciziile de pensionare n.a.), to
tul ar decurge conform reglementă
rilor curente. Dosarele de pensionare 
le pregătesc însă întreprinderile. Ei 
bine, la unele unități economice, ser
viciile de specialitate lucrează extrem 
de superficial, nu cunosc legile, îm
ping spre noi orice fel de dosare, în 
speranța că... merge. Or, nu poate să 
meargă — legea e aceeași pentru 
toți.

Răsfoim citeva dosare de pensie. 
T. Velicu. fost salariat la I.C.R. 
„Pantelimon", a făcut cerere de pen
sionare cu două luni în urmă. Drep
turile bănești nu le-a primit însă nici 
pină acum. S. Banu de la „Energo- 
construcția" are o situație similară. 
La fel — în zeci de alte cazuri.

— Noi — declarau deschis inspec
torii și șeful serviciului personal de 
la I.C.R. „Pantelimon** — recunoaș
tem, am greșit, n-am respectat pre
vederile legale, dosarul a fost prost 
întocmit 1 ♦

Legea — care toți recunosc că ,.e- 
lege" — are în vedere și neglijen
țele (recunoscute sau nu), lipsa de 
respect față de petiționar. H.C.M. 
nr. 2494—1969 (in articolul 10. ali
neatul b) consideră drept contravenție 
nedepunerea la oficiile de pensii, în 
termenul stabilit, a dosarului anga
jatului care a solicitat pensionarea, 
ori depunerea dosarului (in termen) 
necompletat insă, potrivit legii.

— Ați încheiat vreodată procese 
verbale pentru contravenție funcțio
narilor care vă trimit la oficiu dosare 
incomplete sau cu termenele de
pășite ? (întrebarea am pus-o tot lui 
V. Georgescu, de la Oficiul de pen
sii, sectorul 3).

— Puteam să facem acest lucru,

cu mult termenul legal. De pildă : 
cererea nr. 5314 primește răspuns cu 
o întirziere de 70 de zile, la cererea 
nr. 3193 se înregistrează o întirziere 
de 100 de zile ș.a.m.d. La o analiză 
mai atentă a situației, se desprinde 
clar cauza subiectivă, care determină 
asemenea intirzieri : funcționarii ofi
ciului de asistență socială nu pot. ei 
singuri, rezolva cererile. Pentru a da 
aviz favorabil, au nevoie de un refe
rat din care să reiasă oficial : adresa 
solicitantului, situația lui civilă, sta
rea de sănătate, situația materială 
etc. Acest referat are datoria să-1 
întocmească un colectiv din satul.

comuna sau orașul In care dornici- 
linzft petiționarul. Iată și membrii 
colectivului : un vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular, un cadru didactic, un re
prezentant al circumscripție] sanitare 
șl unul de la C.A.P., unul din partea 
r<>’ ztulul sindical, altul din partea 
U.T.C. șl, in fine, un reprezentant al 
comisiei de femei. Dată fiind natura 
muncii și funcția fiecăruia, practic, 
acest colectiv se Întrunește extrem 
de greu. Așa Incit, de regulă, refera
tul il întocmește — dacă vrea — se
cretarul consiliului popular (care nici 
măcar nu face parte oficial din res
pectivul colectiv l) Iar dacă nu vrea. 
nu-1 întocmește... Nu e căderea noas
tră să dăm sugestii pentru rezolvarea 
acestei situații. Semnalăm doar faptul 
ca atare, în speranța că Ministcnil 
Muncii, consiliile populare vor lua 
măsuri corespunzătoare.

Din păcate, am maj putea continua 
șirul exemplificărilor : rostul rindu- 
rilor de față a fost însă acela de a 
atrage atenția colectivelor de con
ducere ale instituțiilor care lucrează 
cu publicul asupra obligațiilor firești 
pe care le au față de solicitanți. Cum 
am văzut, legea este concepută in 
spiritul apărării intereselor petițio
narului, iar ignorarea sau pur șl 
simplu nerespectarea ei. din diferite 
motive, este considerată contravenție. 
Intrucit, de cele mai multe ori, pe
tițiile, sesizările, reclamațiile nu sint 
rezolvate la timp și corespunzător 
tocmai pentru că această categorie 
de contravenții rămin nepenalizate 
disciplinar, material și penal, suge
răm organelor competente o analiză 
mai atentă a modului cum lucrează 
instituțiile publice cu cetățenii și a- 
plicarea măsurilor impuse de fiecare 
caz în parte.

Gh. GRAURE

Cartierul ,/Steagul roșu' Brașov. (Vedere din avion)
Foto : S. Cristian
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Cartea și reciclarea
Practicn de pretutin

deni arată că în pro
cesul Învățării nu mai 
sint suficiente manua
lele obișnuite, cursu
rile sau lecțiile, de 
orice fel ar fi. Ele tre
buie neapărat întregit© 
printr-un studiu indi
vidual asiduu și siste
matic. Este tocmai ceea 
ce prevede noua Lege 
cu privire la perfecțio
narea pregătirii pro
fesionale a salariaților, 
adoptată recent de 
Marea Adunare Națio
nală. După părerea 
mea. pentru ca pro
gramele de instruire 
ce se prevăd a fi în
tocmite să poată fi du
se la îndeplinire este 
necesară, printre alte 
măsuri, și o nouă o- 
rientare în politico de 
editare și difuzare a 
cărții științifice și teh
nice de toate speciali
tățile.

Consider că pros
pectarea „pieței" va 
trebui făcută cu mai 
multă rigurozitate, iar 
necesarul stabilit in 
așa fel îneît sâ sa
tisfacă toate cerin
țele, fixindu-se aseme
nea tiraje care să a- 
jungă in mina celor 
interesați la fiecare 
4—5 ani, cît va dura o 
serie a reciclării sala
riaților. Desigur că a- 
ceastă acțiune nu este 
ușoara, dar ea se poa
te totuși organiza. 
Fiind vorba de orga
nizare, facem consta
tarea că există prea 
multe instituții care se 
interpun intre autorul 
de carte și cititor: Cen
trala cărții (C.L.D.C.), 
centrele de librării, co- 
lectura bibliotecilor

ș.a. Oare toate acestea 
nu s-ar putea uni după 
sistemul centralelor 
industriale, pentru a 
urmări fără nici un in
termediar drumul căr
ții de la editor pină la 
cititor ?

O dată publicate, 
cărțile, broșurile, stu
diile, articole!'’ de re
vistă etc. trebuie fă
cute cunoscute citito
rilor in mod științific 
și sistematic. Ar fi de 
dorit ca titlurile și, pe 
scurt rezumatele aces
tora să fie adunate pe
riodic in bibliografii 
tematice. pe diferite 
domenii do specialita
te. Aceste bibliografii, 
menite să constituie 
adevărate sinteze asu
pra anumitor proble
me, specialități etc., ar 
putea apărea, după caz. 
fie la intervale mai 
scurte, de exemplu din 
2 in 2 ani, fie din 5 in 
5 ani. Bibliografiile a- 
nalitice (cele pe 2 sau 
pe 5 ani), pentru des
congestionare, ar putea 
fi publicate în diferi
tele reviste de specia
litate. La intervale de 
5 sau 10 sau mai mul ți 
ani, după caz, Acade
mia Republicii Socia
liste România, acade
miile de științe, insti
tutele lor, societățile 
științifice ale cadrelor 
didactice, alo cadrelor 
din economie etc. ar 
putea să întocmească și 
să publice bibliografii 
pe rgmuri de activita
te. Un exemplu în a- 
ceastă privință avem 
recentul volum I din 
Bibliografia istorică a 
României (1944—1969).

Va trebui, cred, stu
diată și posibilitatea 
întocmirii și publicării 
de lucrări sau contri
buții bibliografice pe 
specialități și domenii 
tic studiu și cercetare. 
Această propunere pri
vește un cerc foarte 

de cercetători, 
didactice din

toate formele de învâ- 
țămint. tehnicieni etc., 
intrucit in acest do
meniu s-a făcut din 
cale afară de puțin.

Cu ci ți va ani In ur
mă, pentru o anumită 
categorie de cărți, se 
practica, cu bune re
zultate, și abonamen
tul. Sistemul poate ar 
trebui reluat și lărgit 
Personal aș preconiza, 
bunăoară, ca fiecare 
absolvent al unei fa
cultăți sau secții să se 
transforme automat și 
in cititorul sau abona
tul seriei dc specialita
te a revistei universi
tății pe care a termi- 
nat-o. dacă nu și a 
celorlalte. Dacă se va 
face așa nu vom mai 
fi în situația ca revis
te valoroase de specia
litate să fie aproape 
ignorate în țară (in 
vinzare publică unele 
nu se pun deloc, iar al
tele in exemplare foar
te puține), desfacerea 
tirajului realizindu-se 
în principal pe seama 
schimbului cu străină
tatea. Vom asigura în 
schimb o pregătire co
respunzătoare și o in
formare „la zi“ a tu
turor specialiștilor.

Cont» dr.
Tlbertu ONIȘOR
Cluj
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CULTURI DUBLE 
pe suprafețe cit mai mari!

(Urmare din pag. I)

climatice semănatul se întîrzie pină 
la 20—23 iulie, se va renunța la se
mănatul porumbului pentru siloz și 
se va semăna porumbul pentru masă 
verde, deci cu o densitate de 200 000 
plante la hectar, în rinduri de 60—70 
centimetri.

In ceea ce privește tehnologia udă
rilor Ia culturile duble pe terenurile 
irigate, trebuie să se ia în conside
rație condițiile de- lucrare a solului 
in fiecare unitate. In condiții de ne- 
irigare insistăm din nou asupra ne
cesității alegerii cu grijă a parcele
lor destinate culturilor duble. Vor 
fi preferate terenurile mai joase cu 
apa freatică mai in față, cit și so
lele eliberate timpuriu unde. în mo
mentul pregătirii patului germinativ, 
există apă suficientă care sâ asigur© 
un răsărit rapid.

Aceste măsuri trebuie aplicate di
ferențiat de la o unitate la alta, în 
funcție de condițiile climatice din 
fiecare unitate agricolă. Cerința obli
gatorie este de a semăna culturile 
duble in timpul cel mai scurt. Aceas
ta este condiția hotărîtoare pentru 
obținerea unor producții mari. O 
privire asupra modului cum s-a des

fășurat pină în prezent acțiunea d© 
însămînțare a culturilor duble im
pune o observație de ordin generat 
Anume : intre recoltat și însămința- 
tul culturilor duble s-a creat un de
calaj prea mare. Aceasta denotă că 
r.u in toate județele acțiunea sa 
desfășoară în flux neîntrerupt. Ast
fel, la 2 iulie a.c. din datele existenta 
la Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor 
rezultă câ sînt recoltate cu mazăre, 
orz și griu 247 600 hectare. în timp ca 
din acestea s-au insămințat cu culturj 
duble numai 128 500 hectare. Situația 
este necorespunzătoare îndeosebi în 
județele Bihor, Dolj, Teleorman, Con
stanța, Timiș, Buzău, Arad. Această 
stare de lucruri obligă la urgentarea 
ritmului de insămir.țare a culturilor 
duble.

In zilele acestea, organele locale da 
partid, de stat, toți specialiștii din a- 
gricultură au datoria sa desfășoare 
o activitate energică pentru grăbirea 
lucrărilor. In cadrul acestor preocu
pări ei au datoria SA ACORDE CEA 
MAI MARE ATENȚIE INSAMIN- 
ȚARII UNOR SUPRAFEȚE CIT MAI 
MARI CU CULTURI DUBLE pentru 
x se putea asigura o producție spo
rită de furaje.

„Oamenii nu se nasc cu măiestrie, dar se mindresc cind o dobindesc" — afirmă 
e zicală din tezaurul înțelepciunii populare. Umanitatea a prețuit dintotdeauna acest 
efort de cunoaștere, perseverența in ciștigarea măiestriei, corolar firesc al experien
ței adunate cu migală și pasiune de-a lungul unei vieți de îndrăzneli, de aspirații, de 
muncă generoasă, dăruită progresului-. Cine nu și-ar dori o asemenea „carte de vi
zită" care să certifice virtuți profesionale și morale aflate fn mare stimă mai ales 
azi, in orinduirea noastră, unde ierarhizarea valorilor pornește de la acest criteriu 
fundamental al activității fiecăruia ? Meșteri? cu „mini de aur", „așii" dintr-o profesie 
sau alta — adevărați depozitari ai experienței colectivelor din care fac parte — trezesc 
statornică admirație nu numai pentru cit au adunat, dar mai ales pentru generozita
tea cu care știu să restituie, pentru tinerețea lor spirituală, receptivă la nou, la rit
murile dinamice ale tehnicii șl. de aici, la schimbările esențiale din profesii, la con
diționările etice ale acestora. Despre „secretul" acestei tinereți, despre „antidotul" îm
potriva tmbătrinirii profesionale ne-au vorbit de curind, cu prilejul unei mese ro
tunde la Brăila.. VASILICA IVAN, muncitoare la Fabrica de confecții, C. MLĂDIU, 
lăcătuș la Combinatul de fibre artificiale, TEODOR ȘTEFAN, maistru instalator la 
Șantierul naval, TOMA ZAMIRA, laminorist șef, Uzina Laminorul, IOAN MATEI, 
maistru constructor, întreprinderea județeană de construcții și montai, VIRGIL 
ARION, inginer proiectant la Uzina de utilaj greu „Progresul", și GH. GEOR
GESCU, maistru pensionar.

O primă chestiune pusă 
In dezbateri a fost aceea 
a secretului meseriei. E- 
xistă și azi acest „secret" ? 
Ce anume condiționează 
descifrarea lui ?

Teodor Ștefan : Orice 
meserie a avut și va avea 
mereu taine. Unii se zbat o 
viață eâ le pătrundă înțe
lesul și nu reușesc. Mese- 
ria-i lungă, se spune, și 
vorba asta poate vrea să 
insemne câ omul care se 
dăruie unei profesii tre
buie să se și silească sâ-i 
parcurgă toate cunoscutele 
și necunoscutele.

Toma Zamira : N-aș
vrea să-l contrazic pe to
varășul Ștefan, dar cred 
câ drumul acesta era 
,Jung** mai ales in tre
cut Să mă explic : 6e strica 
ceva în laminor — gata, se 
aduceau oamenii din afară, 
ca nu cumva să „furăm** 
meseria pină la capăt

Vasllica Ivan : Azi pro
duci, și cum produci, arăți. 
Cine mai are interes să 
ascundă ?

Gh. Georgescu : Asta nu 
Înseamnă că totul pică 
din senin. De profesie tre
buie să știi să te apro
pii. Vil cu inima deschi
să «1 cu dragoste de ea, 
cu hotărârea de a-i învăța 
misterele, de a o stăpini ? 
Atunci totul e in regulă. 
Altfel, „secretele-* râmin 
zăvorite, și nici lucrătorul 
generos, gata să ajute cu 
tot ce știe, nici inginerul 
conștiincios, nici maistrul 
și nici „iarba fiarelor-1 nu 
deschid porții© cunoașterii.

loan Matei : Eu cred că 
meritele celor ajunși la 
treapta cind pot învăța și 
pe alții, se află și în alt
ceva : în capacitatea de a 
nu rămîne in urmă în 
profesie. Să fii „la zi" cu 
noutățile tehnice. Sâ ai 
pasiunea mereu tinără, in
diferent de vîrstă, pentru 
a ști, a stăpini. Șj să a- 
plici fot ce-i nou in do
meniul in care muncești. 
Eu sint un muncitor in 
vîrstă, fără prea multă 
școală. Alături de mine au 
lucrat și lucrează mulți ti
neri cu carte — unii sint 
la liceu, la sera). M-au vă
zut cum calculez — bâbește 
— diverse dimensiuni din 
planurile unor lucrări și 
m-au pus la ambiție. Am 
luat în mină geometria, 
după treizeci șl ceva de 
ani și, drept să spun, mi-a 
prins bine...

Am înțeles din cele spu
se de tovarășul Matei că 
niciodată nu-i tlrziu pen
tru a afla noi „chei" ne
cesare descifrării profesiei. 
Noul in meserie nu ține 
de vîrstă. Ține de puterea 
de a nu cădea in rutină, de 
efortul de a înțelege pri
menirile care au loc. Este 
o datorie morală a celui 
care a optat pentru un sec
tor sau altul al activității 
umane de a nu rămine în 
urmă, de a fi mereu „in 
formă". Obligă la această 
atitudine însăși responsa
bilitatea meseriei care tți 
cere să o stăpinești pină la 
capăt, să nu-ți cruți efor
turile pină nu-i afli tainele.

Ing. Virgil Arion : Ex
periența se cîștigă, poate 
fi ciștigată. Da, există un 
prag pe care trebuie sâ-1 
depășești în cunoaștere. Azi

mai întimplă să aud : „E 
ușor să o faci pe profeso
rul după ce ai aflat atâ
tea !**

Nu, nu-j ușor să o faci 
pe profesorul. De ce ? 
Pentru că nici noi nu stăm 
pe loc. Experiența câști
gată e ca o floare : o uzi, 
crește. Nu ? Se usucă. In 
meserie asta înseamnă ru
tină. Nu, nu-i ușor să o faci 
pe profesorul dacă ții la 
prestigiul și mindria de a 
învăța șl pe alții.

— Care-i condiția lon
gevității in profesie ?

Ioan Matei : Categoric, 
satisfacția pe care ți-o dă 
munca. Satisfacția că faci 
ceva folositor oamenilor. 
Uitați. dacă mă iau pe 
mine, de ani și ani con
struiesc in Brăila numai 
școli. Ridic acum a noua 
școală. Cind trec pe lingă 
clădirile mele știu că a-

cred că bătrânețea în pro
fesie vine atunci cind ești 
depășit. Nu poți fi altfel, 
dccit tînâr, atita vreme cit 
stăpinești meseria, indife
rent de vîrstă biologică. 
Eforturile, consumul de e- 
nergie pentru a afla, pen
tru a fi in pas cu noutățile, 
se compensează cred cu 
bucuriile și satisfacțiile de 
care vorbeau tovarășii mei 
mai înainte.

Interlocutorii noștri, în 
colectivele in care iși des
fășoară munca, sint priviți 
ca oameni tineri, niciodată 
blazați, totdeauna apți să 
accepte noul, să-i creeze 
climatul firesc al afirmării. 
Poate că in aceste emoțio
nante aptitudini se află 
„secretele" autentice ale 
bătrinilor meșteri cu miini 
de aur. Munca, in lumina 
acestei filozofii de viață, 
devine un scop și un mijloc

prezenți ne-am pregătit 
schimbul, și în felul aces
ta avem sentimentul că ni
mic din ce am realizat nu 
se va pierde, ci, dimpotri
vă, va fi adăugit.

Ing. Virgil Arion : Aș 
completa spusele tovarășei 
Ivan. Uneori, momentul a- 
cestej interferențe a eșalo
nului care trece în rezervă 
și a celui care îi ia locul 
nu-i chiar atit de lin. Mi 
se pare că accentul trebuie 
pus în mai mare măsură 
pe efortul reciproc. Ca să 
primești, trebuie să dove
dești această dorință, sa 
arăți că poți. Spun asta, 
deoarece se mai întimplă 
și in uzina noastră cind 
unii muncitori, meșteri, in
gineri aleargă pur și sim
plu după cite unul să-1 
„facă om“, să-i transmită 
tot ce au adunat cu su
doare ani și ani.

CARE ESTE „SECRETUL" 
TINEREȚII VOASTRE 

bătrini meșteri cu miini de aur ?
cei care învață meserie au 
infinit de multe posibilități 
de a trece cu bine acest prag. 
Cu o singură condiție : să 
voiască să știe, să „ardă** 
pentru a ști. De altfel, altă 
cale nici nu există. Tehni
ca nouă, cerințele unei pro
ducții competitive, exigen
țele mereu crescute ale so
cietății — iată doar câțiva 
factori stimulatori cunos- 
cuți și răscunoscuți.

C. Mlădiu j Uneori «e

colo, în sălile zidite de 
mine, copiii învață să de
vină oameni, să fie cetă
țeni demni ai României 
socialiste. Poate e lipsit de 
modestie ce vreau să zic, dar 
mă simt părtaș, cu drept e- 
gal, la această mare bucu
rie.

Vasilica Ivan : Sentimen
tul acesta, că intr-o formă 
sau alta ne putem reîntilni 
cu munca noastră, obligă 
la foarte mult.

Ing. Virgil Arion: Eu

de afirmare a potențelor 
creatoare — idealul necesar 
oricărei activități umane.

Vasilica Ivan : Desigur, 
fiecare avem cite o țintă 
pe care n-am atins-o Încă. 
Vreau să sper că așa va fl 
și după ce am să ies la 
pensie. O dorință fru
moasă, mereu proaspătă, 
p« care s-o predai ca o 
ștafetă celor car© vin după 
noL Dar schimbul acesta 
al ștafetei se produce ne
contenit. Fiecare dintre cei

Tom» Zamirs : Poate că 
tovarășul Inginer este pu
țin cam aspru. Mă rog, eu 
nu cunosc cum stau lucru
rile la „Progresul". S-ar 
putea sâ mă înșel. După 
părerea mea însă, trebuie 
să nu obosim niciodată în 
a da. Șl încă ceva : să o- 
ferim prilej tinerilor să 
participe alături de noi la 
realizări, dar și la înfrin- 
gerea greutăților. Asta va 
fi cea mai bună școală, cea 
mai bună metodă de con-

vingere. Este, de fapt, 
școala muncii.

C. Mlădiu : Potrivit pro
verbului, dacă vrei să-1 în
veți pe cineva sâ înoate, 
nu-1 arunca in apă cloco
tită. Unii tineri — se știe 
— se descurajează mai les
ne. Nu, nu le iau apărarea. 
Poate sînt mai slabi, mai 
nepregătiți pentru viață. 
Aceștia merită o grijă deo
sebită. Se întimplă să se 
defecteze cîteodată o ma
șină mai complicată, care 
reclamă maximă răspun
dere din partea celui ce se 
angajează să o repare. Fac 
apel la tinerii cu care mun
cesc, dar îmi iau și eu de 
lucru alături, și-1 suprave
ghez. Un sfat la timp, și 
dovada pe care le-o faci că 
ai încredere în ei, Ie dă 
curaj, și mai ales răspun
dere. Să nu uităm ! Cei pe 
care-i Învățăm și-i lăsăm 
în locul nostru, ne soco
tesc un model.

— Cum credeți că tre
buie să fie modelul pentru 
a exercita o influență cu 
adevărat pozitivă ?

Teodor Ștefan : Sâ do
vedească nu numai că știe 
meserie, dar și că-i om. 
Mi se pare că una fără alta 
nici nu se poate. Avem în 
șantier multe echipe de 
instalatori, de pildă, recu
noscute pentru grija cu 
care execută lucrările. Una 
din acestea este și aceea 
condusa de Costică Bur- 
lacu. El nu permite ni
mănui să lucreze prost, 
să păteze onoarea echipei. 
Această exigență l-a acre
ditat în șantier, numele lui 
e sinonim cu performanțe
le de înaltă clasă.

Gh. Georgescu : Am lu
crat ani de zile ca maistru 
și știu cit de mult înseam
nă asemenea oameni în
tr-un colectiv sau altul. Pe 
asemenea virtuți profesio
nale și morale mă spriji
neam totdeauna cînd voiam 
să mobilizez energiile, să 
stimulez ambițiile pentru 
mai mult șl mal bine.

Tom» Zamlra : Uneori, 
cînd apelăm la faptele oa- 
menllor-model, ca să spun 
așa, numai ce auzi pe cite 
unul, abia intrat în școala 
muncii : „Lasă, domnule, 
mai tîrziu poate ajung și 
eu ca cutare ©au cutare.

Dar acum vreau să-mi 
trăiesc viața, n-am timp da 
asta. Cind să mă distrez, 
cind voi fi bătrin?**. „Filo
zofia" asta mi se pare în
tristătoare. In primul rind, 
nimeni nu oprește pe ni
meni să-și trăiască viața. 
Dar toate trebuie făcute cu 
rost, cu măsură și la vre
mea lor. Nu așa : de la 20 
pină la 40 de ani mă dis
trez. și după aceea am sâ 
muncesc. O asemenea Îm
părțire a vieții nu-i deloc 
înțeleaptă. Dimpotrivă. Da 
ce ? Pentru că anii de a- 
cumulări sint cu deosebiră 
ceț tineri. De pe unna zes
trei txî care o aduni acum 
vei avea foloase mai tîr
ziu... Totdeauna cei care 
și-au pus la bătaie ener
giile tinere, s-au silit ne
contenit — la maturitate și 
la bătrinețe s-au bucurat 
de împlinirile din meseria 
lor și de prețuire in jur. 
Ei și-au potrivit pasul cu 
viața.

Gh. Georgescu : Eu sint 
pensionar. Cum s-ar zice, 
trecut in „rezervă". Dar 
chid a fost vorba de con
strucția primului melanjor 
pentru Combinatul side
rurgic de la Galați, tovară
șii din uzină nu m-au ui
tat și și-au adus aminte da 
Georgescu. Au trimis ma
șina după mine. Am luat 
part« la montarea primu
lui melanjor, apoi la cel do 
al doLlea. Ei și ? — a-ar 
putea replica. Ce-1 cu 
asta ? Păi cu asta este așa 
câ nu-i simplu, aș zice nici 
lipsit de importanță, să 
știi că ești folositor chiar 
și după ce ai predat schim
bul.

★
...Bătrinii meșteri c« 

miini de aur „predau 
schimbul" cel mare cu ini
ma ușoară. Toată viața lor, 
închinată muncii creatoa
re, dăruită cu pasiune me
seriei in care s-au ilus
trat a fost șl un fertil 
schimb. Ei nu au păstrat 
pentru ei secretele mese
riei — le-au împărtășit cu 
generozitate celorlalți. $1 
poate că tocmai acesta 
este marele secret al veșni
cei lor tinereți...

Iile TANASACHE 
N. Gr. MARAȘANU
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
AL ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN FINLANDA

Dejun oferit în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a sofiei sale, Elena Ceaușescu
Sîmbătă la prînz, în onoarea 

președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a sofiei sale. 
Elena Ceausescu, primul ministru 
al Finlandei. Ahti Karjalainen si 
sofia sa au oferit un dejun la „Casa 
guvernului" din Helsinki.

La dejun au participat președin
tele Finlandei, Urbo Kekkonen, și 
soția sa. Sylvi Kekkonen.

Au luat parte, de asemenea. 
Jrinos Fazekas. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Corneliu 
Mănescu. ministrul afaceri'or ex
terne. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
Mircea Bâlănescu, ambasadorul țâ
rii noastre la Helsinki.

Toastul primului ministru
Ahti Karjalainen

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Consiliu
lui de Stat și doamnă Ceaușescu.

Domnule președinte al Republi
cii și doamnă Kekkonen.

Doamnelor și domnilor,

Pentru mine și soția mea este o 
deosebită bucurie de a vă oferi 
dumneavoastră, domnule președin
te al Consiliului de Stat, doamnei 
Ceaușescu și celor care vă înso
țesc, acest dejun în ultima zi a 
vizitei dumneavoastră în Finlanda. 
Totodată, vă urez, domnule pre
ședinte al Finlandei și doamnă 
Kekkonen, bun venit la acest de
jun. Toate acestea le fac în 
numele Consiliului de Miniștri, 
cu cea mai mare satisfacție și 
mulțumire, amintind, în același 
timp, de marea ospitalitate pe care 
ne-au oferit-o guvernul și țara dv. 
în cele două vizite pe care le-am 
întreprins în România în ultimii 
ani.

Relațiile dintre Finlanda și 
România au devenit tradiționale 
și bune. Activizarea acestor rela
ții este dovedită prin vizitele ofi
ciale de stat dintre cele două țări 
realizate în ultimii ani, precum și 
de multe alte întîlniri importante. 
Sper că și vizita dv. pe care ați 
făcut-o în Finlanda in anotimpul 
verii va fi rodnică.

In toamna anului 1969, a fost 
semnat acordul de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică. Ex
periența a arătat că acordul res
pectiv a fost necesar și util pen
tru dezvoltarea, lărgirea și diversi
ficarea pe mai departe a relațiilor 
economice dintre Finlanda și

COMUNICAT COMUN
CCrmare din pag. D 

tal al acestor schimburi dublîn- 
du-se : rezultate remarcabile au 
fost obținute in anul 1970.

In cursul convorbirilor oficiale, 
s-a manifestat un interes reciproc 
de a promova sporirea și diversi
ficarea schimburilor comerciale și 
cooperarea economică, industrială 
și tehnică pe baza Acordului co
mercial pe termen lung (1971 — 
1975), semnat anul trecut la Hel
sinki și a Acordului de cooperare 
economică, industrială și tehnică, 
încheiat in 1969, la București.

Apreciind rolul important al 
Comisiei mixte româno-finlandeze 
în dezvoltarea cooperării econo
mice. care oferă schimburilor co
merciale stabilitate și perspectivă, 
cei doi președinți au convenit să 
dea indicații acestei comisii in ve
derea inițierii și realizării unor 
acțiuni de cooperare in domenii 
ca : industria construcțiilor de ma
șini, lemnului ?i hirtiei, minieră, 
metalurgică, chimică și alimen
tară.

In cadrul acestei activități se va 
acorda o atenție deosebită posibi
lităților de cooperare pe terțe 
piețe.

S-a constatat că intensificarea 
schimburilor în domeniile culturii, 
artei, științei și învățămîntului este 
favorizata de aplicarea prevederi
lor Protocolului de colaborare cul
turală si științifică, semnat la 
București, in septembrie 197u. 
pentru o perioada de doi ani. Păr
țile au convenit să încurajeze și 
să sprijine în continuare colabo
rarea româno-finlandeză in aceste 
domenii.

Cele două părți au exprimat, de 
asemenea, hotărîrea lor de a încu

Erau prezenți președintele Parla
mentului. Rafael Paasio, ministrul 
industriei. O. Salonen, ministrul in 
exercițiu al afacerilor externe și 
ministru al comerțului exterior. O. 
Mattila, alți membri ai guvernului, 
președintele Consiliului municipal 
și primarul capitalei finlandeze, 
personalități ale vieții politice, eco
nomice .și culturale.

In timpul dejunului, desfășurat 
într-o ambianță destinsă, de cor
dialitate. primul ministru Ahti 
Karjalainen și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

După dejun, în saloanele Palatu
lui prezidențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut îndelung 
cu președintele Urho Kekkonen, cu

România ; cea de-a doua .ședință a 
comisiei mixte din aprilie a.c. de la 
București a constituit, de aseme- ■ 
nea. o dovadă în această direcție. |

Convenția consulară și acordul I 
aerian dintre Finlanda și Romă- , 
nia, semnate în timpul vizitei dv.. j 
sînt, la rîndul lor. o dovadă a dez- ' 
voi tării multilaterale și continue 1
a relațiilor dintre cele două țări, j 
Săptămina trecută, sportivii țări- | 
lor noastre au avut o întrecere pe j 
Stadionul olimpic din Helsinki. | 
Această manifestare a făcut, de . 
asemenea, țara dumneavoastră mai 
binecunoscută în Finlanda, în care 
atletismul este sportul preferat.

In toate aceste evenimente se 
reflectă, în mod firesc, colaborarea 
vie dintre cele două țări, în toate 
domeniile de activitate.. Noi do
rim să întreprindem noi pași pe 
calea colaborării multilaterale din
tre popoarele noastre, considerînd 
că adîncirea cunoașterii reciproce 
este necesară totdeauna.

Discuțiile purtate de noi la nivel 
de stat în cursul vizitei dumnea
voastră au fost foarte utile pen
tru noi ca, de altfel — sperăm — 
și pentru dumneavoastră. îndrăz
nesc să sper că între guvernele și 
popoarele noastre vor continua 
să se dezvolte și în viitor contac
tele în același spirit rodnic de 
pină acum.

Vă doresc, dumneavoastră, dom
nule președinte al Consiliului de 
Stat, doamnei Ceaușescu, ca și tu
turor celor care vă însoțesc, o re
întoarcere plăcută spre patrie. Vă 
mulțumim pentru vizita făcută și 
ridicam paharele în sănătatea 
dumneavoastră, pentru fericirea și 
succesul poporului român.

raja dezvoltarea tot mai activă a 
turismului, ținînd seama de im
portanța acestuia pentru apropie
rea și mai buna cunoaștere re
ciprocă a celor două popoare.

în dorința de a favoriza dezvol
tarea relațiilor bilaterale în toate 
domeniile, părțile au convenit să 
extindă cadrul contractual al a- 
cestora, în care scop miniștrii de 
externe ai celor două țări au 
semnat, la 30 iunie 1971, Conven
ția consulară dintre Republica So
cialistă România și Republica Fin
landa, precum și Acordul dintre 
guvernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Finlanda 
privind serviciile aeriene.

în cadrul discuțiilor privind pro
blemele internaționale, cele două 
părți și-au reafirmat convingerea 
că instaurarea în lume a unui cli
mat durabil de pace, securitate și 
înțelegere reclamă respectarea 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, care 
trebuie să guverneze raporturile 
dintre state. în acest context, păr
țile au subliniat răspunderea ce 
revine tuturor statelor, mari și 
mici, de a participa la soluționarea 
pe cale pașnică a tuturor proble
melor care preocupă omenirea.

Președintele Consiliului de Stat 
s apreciat eforturile Finlandei în 
direcția promovării politicii sale 
de neutralitate în folosul păcii și 
securității internaționale, aportul 
acesteia la dezvoltarea unor re
lații de bună vecinătate, cooperare 
și înțelegere între țările europene.

Președintele Finlandei a apreciat 
politica externă a României, de 
dezvoltare a raporturilor sale de 

primul ministru și celelalte perso
nalități politice finlandeze.

Apoi, cei doi șefi de stat și soțiile 
lor s-au îndreptat spre peronul din 
față al edificiului. Acest moment a 
avut loc în prezența unui foarte 
mare număr de locuitori ai capita
lei finlandeze, care așteptau in fața 
clădirii guvernamentale pentru a 
saluta încă o dată pe înalții oaspeți 
români. Mulți dintre ei fotografiau, 
filmau, grăbindu-se să rețină pe 
peliculă intîlnirea cu președintele 
Consiliului de Stat al României. La 
aplauzele celor prezenți. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa. Elena 
Ceaușescu, au răspuns cu gesturi 
prietenești.

Domnule președinte și doamnă 
Kekkonen,

Domnule prim-ministru și doam
nă Karjalainen.

Doamnelor și domnilor,

Doresc. în primul rînd, ca, în 
numele meu, al soției și al colabo
ratorilor mei, să vă mulțumesc 
pentru dejunul oferit, pentru cu
vintele rostite aici de domnul 
prim-ministru la adresa României, 
a relațiilor de colaborare dintre 
România și Finlanda.

Ne aflăm la capătul vizitei pe 
care o facem în Finlanda, și sîn- 
tem deosebit de bucuroși că, în 
aceste cinci zile, am putut cunoaș
te o parte din frumusețile Finlan
dei, din munca și realizările po
porului finlandez. Ne-a făcut o 
mare plăcere să vizităm capitala 
țării dumneavoastră, orașul Hel
sinki, și .^împrejurimile sale, pre
cum și frumoasele orașe Karhuia. 
Imatra și Lappeenranta. Am vizi
tat, în acest răstimp, Institutul 
politehnic, teatrul municipal și 
modernul cartier Tapiola din Hel
sinki, șantierul naval al concernu
lui „Valmet", uzinele „A. Ahl- 
strom“, întreprinderile industriale 
ale societății „Enzo-Gutzeit“, fa
brica de cherestea „Kaukaz" și 
Institutul de cercetări agricole. 
Multe din aceste întreprinderi în
trețin relații cu unități economice 
din România — și sper că in vii
tor aceste relații vor deveni și mai 
strînse.

Trebuie să vă spun că sînt deo
sebit de satisfăcut de vizita făcuta 
în Finlanda, de convorbirile pe 
care le-am avut cu dumneavoas
tră, domnule președinte Kekkonen, 
cu domnul prim-ministru, cu cei
lalți membri ai guvernului finlan
dez. Aceste convorbiri au eviden
țiat dorința țărilor noastre de a 
dezvolta și mai puternic relațiile 
bune de colaborare existente între 
România și Finlanda.

prietenie cu toate statele, de instau
rare a unor relații de bună veci
nătate, contribuția sa activă la sta
tornicirea unui climat de destin
dere și de încredere pe continen
tul european.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor securității și coo
perării în Europa.

Cele două părți consideră că în
făptuirea securității și cooperării 
europene trebuie să asigure exclu
derea din viața internațională a re
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța, să permită dezvoltarea li
beră și suverană a tuturor statelor, 
extinderea raporturilor de colabo
rare fructuoasă dintre ele în diver
se domenii de activitate.

Părțile au apreciat că ar fi util 
să se treacă la organizarea unor 
întîlniri pregătitoare ale conferin
ței pentru securitate și cooperare 
europeană cu participarea nemijlo
cită a tuturor statelor interesate. 
Ele au făcut un schimb de păreri 
asupra evoluției dialogului între 
state, inclusiv asupra propriilor lor 
contribuții în direcția pregătirii 
unei conferințe europene pentru 
securitate și cooperare, subliniind 
necesitatea de a se continua efortu
rile în acest sens. Partea română a 
reafirmat sprijinul său față de ini
țiativa guvernului finlandez privind 
organizarea de întîlniri și consul
tări pregătitoare la Helsinki.

Constatînd cu satisfacție progre
sele realizate pe calea reducerii ten
siunii și a normalizării situației din 
Europa, părțile au evidențiat im
portanța semnării tratatelor dintre 
U R.S.S și R F. a Germaniei și 
dintre R. P. Polonă și R. F. a Ger
maniei.

Apoi, înalții oaspeți români și 
președintele Finlandei au urcat în 
limuzinele oficiale care, escortate 
de motocicliști și urmate de o foar
te mare suită de automobile în care 
se aflau oficialitățile țării gazdă, 
s-au îndreptat spre aeroport.

Pe cei aproape 20 de kilometri ai 
traseului pînă la aeroport, numeroși 
cetățeni salutau, luîndu-și rămas 
bun, cu aceleași simțăminte de 
prietenie și prețuire cu care au în
conjurat în cele cinci zile ale vizitei 
lor în Finlanda pe președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și pe soția sa, 
Elena Ceaușescu.

Dumneavoastră, domnule prim- 
ministru, ați amintit aici de acor
dul de colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre țările 
noastre, semnat în toamna anului 
1969 la București — și ați subli
niat câ realizarea lui se desfășoa
ră în bune condiții. Noi dorim 
ca prevederile acestui acord să fie 
nu numai îndeplinite, dar și depă
șite — și credem că există toate 
condițiile pentru a se realiza acest 
lucru. Sîntem convinși că dezvol
tarea economică a celor două țări 
va deschide noi și noi perspective 
pentru întărirea și lărgirea relații
lor multilaterale — economice, 
tehnico-științifice, culturale, turis
tice — dintre România și Finlan
da, in interesul ambelor popoare, 
<il colaborării și destinderii inter
naționale

De asemenea, țin să subliniez cu 
satisfacție câ schimbul de păreri 
pe care l-am făcut cu' privire la 
situația internațională a- relevat 
hotărîrea și interesul comun ai 
țărilor noastre de a contribui Ja 
asigurarea păcii și securității în 
Europa și in lume, la dezvoltarea 
colaborării internaționale.

în încheiere, doresc să mențio
nez încă o dată câ plecăm cu cele 
mai frumoase impresii despre țara 
dumneavoastră, despre poporul fin
landez, cu amintirile unei vizite 
reușite care va constitui un mo
ment de seamă in desfășurarea 
viitoare a relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre.

Permiteți-mi să ridic paharul în 
sănătatea domnului președinte și 
a doamnei Kekkonen, în sănătatea 
domnului prim-ministru și a doam
nei Karjalainen, în sănătatea dom
nilor miniștri și a tuturor celor 
care sînt prezenți la această masă, 
pentru prosperitatea și fericirea 
poporului finlandez, pentru priete
nia și colaborarea dintre România 
•și Finlanda !

Ele și-au exprimat speranța că, 
în cursul tratativelor care au loc în 
prezent în Europa, vor putea fi gă
site soluții deopotrivă acceptabile 
tuturor părților, în interesul păcii 
și al securității continentului.

Cele două părți au subliniat im
portanța pe care o acordă înfăptui
rii dezarmării generale și, îndeosebi, 
a dezarmării nucleare și au expri
mat dorința de a se întreprinde mă
suri în această direcție.

Cei doi șefi de state au subliniat, 
de asemenea, importanța adoptării 
unor măsuri colaterale de dezarma
re, printre care și a unor măsuri 
de dezarmare pe plan regional, in
clusiv în Europa. Ei au exprimat 
speranța că vor fi începute nego
cieri care sâ ducă la rezultate prac
tice în această direcție, de natură 
să răspundă intereselor popoarelor 
din Europa și sâ influențeze favo
rabil pacea și securitatea continen
tului nostru.

Preocupate de asigurarea păcii și 
securității internaționale, părțile 
au reafirmat poziția lor privind li
chidarea focarelor de tensiune și 
război care mai persistă în diferite 
zone ale lumii.

Exprimînd profunda lor îngrijo
rare cu privire la situația din In
dochina, cele două părți au subli
niat necesitatea încetării războiului 
și găsirii unei soluții, în conformi
tate cu acordurile de la Geneva, 
respectindu-se dreptul inalienabil al 
popoarelor din această regiune de 
a-și hotărî propria soartă, cores
punzător intereselor lor vitale, fără 
nici o ingerință din afară.

Cei doi șefi de state au subliniat, 
de asemenea, necesitatea găsirii u- 
nei soluții politice în Orientul A- 
propiat, care sâ permită realizarea 
unei păci durabile în această zonă 
pe baza rezoluției Consiliului de

Moment din vizita la Institutul de cercetări agricole experimentale din Tikkurilo

La institutul
de cercetări agricole

Programul consacrat cunoașterii 
activității economice, sociale și 
științifice, contactelor cu conducă
tori, specialiști și muncitori din 
întreprinderi și instituții, a conti
nuat sîmbătă dimineața în aceeași 
ambianță de prietenie, de cordia
litate, de lucru. De data aceasta, 
programul a cuprins un domeniu 
diferit de cele cunoscute in zilele 
precedente, dar nu mai puțin im
portant — cercetarea științifică in 
agricultură, preocupările și progre
sele obținute în domeniul respectiv 
de cel mai reprezentativ dintre 
centrele specializate ale Finlandei . 
Institutul de la Tikkurila, situat la 
nord de Helsinki.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
Nestori Kaasalainen, ministrul a- 
f.riculturii, Ol a vi Salonen, mi
nistrul industriei, E. Partanen. pre
ședintele Federației industriașilor, 
generalul maior Ermei Kannthen

Securitate al O.N.U. din 22 noiem
brie 1967.

Cele două părți au subliniat că 
reducerea și, în final, lichidarea de
calajului actual dintre țările avan
sate și cele în curs de dezvoltare, 
precum și consolidarea independen
ței tinerelor state, prezintă o deo
sebită importanță pentru progresul 
umanității, asigurarea păcii și coo
perării internaționale. Ele s-au pro
nunțat pentru crearea de condi
ții care să permită tuturor popoa
relor accesul neîngrădit la cuceri
rile civilizației moderne, pentru 
promovarea cu tinerele state a u- 
nor relații economice echitabile.

Părțile au evidențiat importanța 
rolului care revine Organizației Na
țiunilor Unite în menținerea păcii 
și securității internaționale, precum 
și în ceea ce privește lărgirea coo
perării între state și s-au declarat 
favorabile întăririi acestei organi
zații pe baza universalității ei și a 
respectării principiilor Cartei. Ele 
s-au pronunțat pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. Chi
neze la O.N.U.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că vizita în Republica 
Finlanda a președintelui Consiliu
lui de Stat. Nicolae Ceaușescu, con
tactele și convorbirile care au avut 
Ioc cu acest prilej reprezintă o 
contribuție importantă la adîncirea 
în continuare a relațiilor de prie
tenie dintre cele două țari, la con
solidarea păcii și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

Apreciind rezultatele fructuoase 
ale schimbului de vizite la nivelul 
șefilor celor două state și utilitatea 
acestuia pentru o mai bună înțele
gere și cooperare între cele două 
popoare, părțile au convenit să 
continue și în viitor vizitele și con
tactele reciproce la toate nivelurile. 

și Kaarlo Veikko Măkelă, ambasa
dorul Finlandei la București. ■

Au fost, de asemenea, preienti 
Janos Fazekas, Corneliu Mănțscu, 
loan Avram șl Mircea Bălănescu, 
ambasadorul României la Helsinki.

Șeful statului român a fost în
tâmpinat de Jouko Vuorinen, di
rector general al institutului, de 
oameni de știință care își desfă
șoară activitatea aici. Au fost 
rostite calde urări de bun sosit.

După prezentarea de ansamblu 
a organizării, activității și perspec
tivelor acestei vechi instituții știin
țifice, între președintele Nicolae 
Ceaușescu și cercetătorii de aici a 
avut loc o interesantă convorbire 
referitoare Ia tematica abordată, 
metodele de investigație folosite, 
intențiile de viitor, orientarea 
institutului spre soluționarea unor 
probleme practice, concrete ale a- 
griculturii țării.

Răspunzînd întrebărilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. gaz
dele informează despre rezultatele 
obținute și aplicarea în agricul
tură a unor soluții preconizate de 
institut Se prezintă, în acest sens, 
stadiul obținerii unor furaje natu
rale, care să ofere proteine și alte 
substanțe nutritive optime pentru 
creșterea unor animale de rasă, cu 
mare tandament pentru producția 
de carne și lapte, redueîndu-se 
astfel din hrana lor consumul mare 
de cereale și concentratele cu un 
preț de cost ridicat. Au reținut, de 
asemenea, atenția unele metode 
puse la punct la institut, printre 
care sistemul de fertilizare a unor 
pămînturi sărace, ceea ce a asigu
rat un spor de recoltă de 20 la 
sută, obținerea unor noi soiuri de 
fructe plante și cereale în condi
țiile specifice agriculturii acestei 
țâri. Astfel de cercetări, care răs
pund direct unor necesități ale a

Excelenței Sale
Domnului URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI

Părăsind teritoriul Republicii Finlanda, vă adresez, încă o dată, calde 
mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea desăvirșită de care 
ne-am bucurat în timpul vizitei în țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
avut vor întări șl mai mult relațiile amicale dintre popoarele noastre, 
vor lărgi și dezvolta în continuare colaborarea româno-flnlandeză, în in
teresul ambelor țări, al cauzei destinderii și păcii în Europa șl în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura, dumneavoastră, și poporului 
finlandez prieten, multă sănătate și fericire, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

griculturii finlandeze, se desfă
șoară în 9 departamente de spe
cialitate si 14 stațiuni experimen
tale răspîndite în toată țara, pină 
dincolo de Cercul polar.

Se vizitează apoi laboratoarele 
și sectoarele experimentale în 
care este studiată combaterea ciu
percilor parazite și & dăunăto
rilor.

Gazdele subliniază atenția cu 
care sînt urmărite de către oa
menii de știință de la Tikkurila 
realizările cercetătorilor români. 
Sînt evocate contactele stabilite în
tre institutele de specialitate din 
Finlanda și România, schimburile 
reciproce de idei științifice și de 
experiență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat utilitatea unor astfel da 
schimburi, a cooperării dintre oa
menii de știință români și finlan
dezi, în cadrul cărora să fie abor
date probleme de interes comun în 
domeniu] agriculturii.

Șeful statului român a urat cer
cetătorilor de la Tikkurila noi suc
cese în activitatea lor.

înainte de a părăsi institutul, 
oaspeții români au mers la un lot 
de parcele experimentale cu diver
se soiuri de griu, secară și orz, unde 
sînt urmărite efectele concentrării 
în diferite proporții a îngrășămin
telor. Tot aici a fost prezentată 
mașina de însămînțare și distri
buire concomitentă a îngrășămin
telor.

Luîndu-și rămas bun, gazdele țin 
să exprime încă o dată bucuria 
lor pentru această vizită, care ono
rează pe oamenii de știință de la 
Tikkurila.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Adrian IONESCU 
Constantin ȚINTEA 
Foto : Ion DUMITRU
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In solul realităților
Arta, prin specif teul ei. este su

pusă mereu înnoirilor. O operă de 
artă valoroasă reprezintă nu numai 
o revelație de noutate, de inedit, ci 
ne trezesle uimirea șl Interesul și 
prin faotul că pinâ In acel moment 
nimeni nu mai crease ceva asemă
nător ; dar aceeași operă de artă 
este, fără îndoială, un act (repetabil. 
Aș afirma deci că originalitatea. în
noirea. Inovația sint o condiție intrin
secă In materie de artă. Aceasta nu 
ne împiedică să observăm că in toa
tă Istoria sa și mai ales in momen
tele ei de emulație, de înflorire, de 
căutări febrile, pe lingă inovația va
loroasă (chiar dacă, deseori, la prima 
luare de contact șochează prin ine
dit) cu șanse de a deveni tradiție, 
aceste căutări duc, nu de puține ori. 
la experiențe sterile, parazitare, la 
drumuri închise.

S-a discutat de pildă. în ultimii 
•ni. în domeniul literaturii, foarte 
mult despre roman. Recunoedn- 
du-i-se protcismul. evocindu-»» în 
cursul discuțiilor romane ca „Don 
Quijote", „Gill Blas". ..Rocambole" 
și pînă la romanele Iul Dickens și 
Balzac ori Dostoievsky. Zola, Flau
bert de la Virginia Woolf. Heming
way. Panait Istrati. Liviu Rebreanu 
și pină la Proust, Joyce. Gide, Kafka, 
Sartre ori Camus s-a arătat că roma
nul constituie, în majoritatea Iposta
zelor. o aglomerare de (apte, in vi
ziuni foarte diferite, ce se bazează. 
In cele mai dese cazuri, pe o intrigă, 
pe un fir epic, o construcție deseori 
savant concepută — piramidală. S-a 
demonstrat în același timp, o evolu
ție a lui. posibilitatea sa nelimitată 
de a se înnoi, de la romanul privirii 
Interioare la cel ..obiectiv", de la ro
manul-eseu la romanul-reportaj ori 
romanul -document, și pină la așa- 
numitul antiroman, care nu mai ține 
seama de vechile ..canoane* clasice, 
în care ..reține atenția numai ceea 
ce nu mai este roman", cum spunea 
Thomas Mann. Lunga dispută în ju
rul noului val. al noului roman 
francez. *-a dovedit. în cele din urmă, 
obositoare ; multă lume este astăzi 
tot mai convinsă că șansele acestei 
tendințe sint minime, că drumurile 
ei nu au prea mari perspective, că 
Izvoarele sale au început să sece. Cu 
toate acestea, există încă, în cadrul 
experiențelor, tendințe care duc la 
chiar disoluția organismului operei. 
Situația este similară cu cea 
artele plastice unde, din teamă 
descriptiv și narativ, se ajunge

figurativă, polntilistâ ori cubistă — 
abstracțiunile lui Klee, Chagall. 
Kandinski. sculpturile lui Giacomet
ti ori Moor — ju înregistrat reali
zări care reprezintă momente ori
ginale în istoria plasticii. Dar la um
bra lor se profilează șl tot soiul de 
ambiții parazitare, producătoare de 
aberații, care numai fortuit Iși gă
sesc locul in sfera artei.

In proză eforturile de a depăși ti
parele realismului traditional se sol
dează nu o dată cu realizări ; dar 
sint destul de numeroase cazurile 
cind apar hibrizi insignifianți. A 
fragmenta mereu epicul — sau a-1 
abandona — pentru a umple pagi
nile cu dizeriațlî pe o temă sau alta, 
cu analize fala psihologic®, în cel

mal bun caz de domeniul medicinel. 
al patologicului, înseamnă a abdica 
deliberat de la menirea artistului. 
Experiențele nu sint noi, pe cit ar 
vrea adepții lor să le prezinte, și nu
mai pe un cititor cu totul lacunar 
sau pe un critic lipsit de probitate l-ar 
putea impresiona. Se evocă între 
modelele clasice „Patul lui ProcusV*. 
dar capodopera lui Camil Petrescu e 
un roman antiepic ? Marele prozator 
a adoptat, intr-adevăr, niște poluții 
singulare In construcție. depășind 
canoanele clasice, dar romanul său 
conturează cu un realism ieșit din 
comun destine, caractere, drame o- 
meneștl, prinse toate intr-o viguroa
să formulă epică. El este opus ade
seori. de către epigoni anemici, lui 
Liviu Rebreanu. îmi face impresia 
însă că pe cei doi prozatori ii apro
pie o prietenie care ține nu numai 
de incidentul biografic, dar și de afi
nități pornite din metoda artistică. 
Fiecare dintre ei a găsit modalități 
proprii (profund originale), care-i de
finesc. dar au scrutat realitatea ou 
aceeași luciditate, cu aceeași pasiu
ne pentru adevăr.

în acest context rămînind. fără în
doială, porțile larg deschise înnoirii, 
nu cred în romanul lipsit de vigoare, 
romanul descărnat, vidat de substan
ță. cum nu cred în omul-robot, cum 
nu cred că omul va fi dominat de 
obiecte, supus, îngenuncheat, robul

propriei lui croații tehnice. Literatu
ra va lucra Întotdeauna, ca princi
pal instrument, cu ajutorul cuvinte
lor. Fraza delirantă, care paralizează 
narațiunea, persona iele-fantomă nu 
vor putea popula cu adevărat cărțile 
viitorului. Oare limba iul ca posibili
tate de comunicare intre oameni (și 
deci si mijloc principal de realizare 
a unei proze) poate să devină pre
meditat un Instrument de baricadare, 
de izolare ?

Omul va fi Întotdeauna obiectul 
artei, și cum cl nu va renunța nicio
dată la condiția lui de ființă rațio
nală. nici arta carc-1 reprezintă și i 
se adresează nu poate renunța la 
coerentă, la logică. Că astăzi nu vom 
mai povesti așa cum făceau narato
rii de acum trei sute, de acum o sută 
sau chiar de acum cincizeci de ani, 
nu presupune, cred, transformarea 
romanului intr-o masă amorfă. Că 
apar pretinse ..romane", programa
tic lipsite de orice substanță, este, 
uneori, de constatat și in activitatea 
noastră editorială. De cind există li
teratură nu s-au scris numai capo
dopere și nici măcar numai opere 
viabile. Secolul al XIN-lea și prima 
jumătate a acestui secol, epoci de 
explozie a romanului, au abundat da 
subliteratură. ceea ce n-a stingherit 
fluxul mare al inspirației autentice; 
au putut păgubi doar producția de 
hirtie și pe cititorul prea naiv — 
ceea ce, desigur, nu micșorează 
nimic inutilitatea și nocivitatea 
nului. Ceea ce face ca fenomenul să 
pară uneori suspect e zgomotul, cam
pania împănată cu petarde, lipsa de 
discemămint cu care unii recenzent! 
întîmpină asemenea apariții edito
riale. Pe omul de bună credință a- 
ceste opuscule date drept evenimen
te. uitate in sezonul următor, il pot 
nedumeri, cind el știe că așa-zlsele 
experimente sint niște copii fade ale 
altor experimente care de multe de
cenii și-au dovedit sterilitatea.

S-a discutat mult despre ..realis
mul fără margini", eu aș aminti că 
pentru noi a sosit momentul gene
ros, fecund, de a ne apleca spre 
propriile izvoare și. schimbind ter
menii. să vorbim ținînd seama de 
toate câștigurile artei, despre realis
mul cu rădăcini adine ancorate in 
solul realităților din spațiul și timpul 
nostru, in problematica omului con
temporan. specific geografiei 
tuale actuale.

Vasile REBREANU

cinema de D. SOLOMON
• Hello, Dolly : PATRIA — 9.30; 
13; 16,30; 20.
• La revedere, prietene ! 
LA — 0,45; 11.15; 13.45; 16.11
21.15, FAVORIT - 9; 11,1? 
15,45; 18,15; 20.30. STADIONUL DI
NAMO — 20.30, BUCUREȘTI - 
8.45; 11,15; 13.45; 16.15; 18,45; 21.
• Sprljiniți-1 pe șerif • : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 10; 18,30; 
21. FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45. EXCELSIOR - !>; 11,15; 
13.3C; 16; 18,30; 20.45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15. la «ra
dina - 20,45, GRADINA DOINA
— 20,30.
• Cortul roșu : CAPITOL — 9.30; 
12,30; 16,45; 20, la grfidlnA — 20.30.
• Treci pragul : CENTRAL — 0,30; 
10,45; 13; 15,30; 10; 20.15.
• Greșeala fatalii : FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 10,30; 21, la 
grădina 20.15.
• 100 de dolari pentru șerif : BU- 
CEGI — 15.30; 18; 20,30, la grădină
— 20,30, GLORIA — 9; 11.45; 14,30;
17,15; 19,45, TOMIS — 9; 12; 14.45;
17,30, la grădină — 20,30, FLAMU
RA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 19,45.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, DACIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, CIULEȘTI - 
11; 15,15; 19. MELODIA - 8.30; 12; 
15,30; 19.
• îngerii negri : LUMINA 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Elefantul Slowly : DOINA - 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU
20.15.
• Dc-aș fi... Harap Alb : TI
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• îndrăznețul Pardalllan : CINE
MATECA (sala Union) - 
12,30; 14,15: 16; 18,30; 20,30.
• Esop : GRIVIȚA — 9.3' 
16; 18.15: 20.30.
• Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30; 19.
• Regele Lear : BUZEȘTI — 16. 
la grădină — 20.15.
• Serata : UNIREA — 16; 18,15.
• My fair lady : GRADINA UNI
REA — 20,30.
• Cinci pentru infern : LIRA — 
15.30: 18.
• Printre colinele verzi : GRA
DINA LIRA — 20.15.
• Apa ca un bivol negru : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
FERENTARI — 15,30; 17,45;
• Facerea lumii : PACEA 
18; 20. PROGRESUL — 
18; 20,15.
• Moartea filatelistulul : 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Și caii se împușcă, nu-i 
FLOREASCA ’-**’• *“• "
• Dă-1 înainte cowboy
— 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
AURORA ?- .........
18. la grădină 
15,30: 18.
• Din nou despre dragoste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Bătălia de pe Neretva : MOȘI
LOR — 15,30; 19.
• Iubire : POPULAR 
18; 20.15.
• Cazul C.L. : MUNCA 
18; 20.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.15, LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prințul negru : VITAN — 15,30; 
18. la grădină — 20,30.
• Pe cometă : RAHOVA 
18; 20,15.

așa
15,15; 18; 20,30.

! : VOLGA
____  ... 18,15; 20,30, 
9; 11,15: 13,30; 15,45, 

20.15, ARTA —

• Teatrul „Lucia sturdza 
landra" (la Arenele Romane) : 
Puricele in ureche — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Căluțut cocoșat 
— 11.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Se caută o 
vedetă — 19,30.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar susținut de 
Aura Urziceanu șl Cvintetul 
jazz „București

pe scena Teatrului de Comedie
In prag de stagiune estl-

vală, Teatrul do Comedie
ne-a adresat o invita tio
la premiera unul drama-
turg ■ mai puțin cunos-
cui scenei. dar familiar
micului ecran și cititorilor 
de teatru. Dramaturgul Du
mitru Solomon e autor al 
unei drame interesante 
„Socrato", și al 
schițe 2 
Morgana", 
căreia s-a 
ferința teatrului 
reștean, este o
Un gen binevenit pe afișul 
unei trupe de comedie ! 
Promovind nu o dată in 
repertoriu comedii inspira- 
t ? din actualitate, teatrul 
nostru contemporan nu nu
mai că a preluat creator o 
veche tradiție a scenei ro
mânești, dar, mal mult, el 
s-a înscris activ în opera 
de edificare a unei noi so
cietăți. a unor noi relații 
sociale, a unei 
științe. Este de altfel 
lucru îndeobște 
că

drame
Și 

dramatice.
piesa 
îndreptat pre- 

bucu- 
farsă.

noi con- 
un 

cunoscut 
teatrului i se cere cu 

necesitate să exercite cu 
judiciozitate și o funcție 
critică, să identifice feno
mene sau poziții contrarii 
progresului social, să de
termine atitudini prin de
nunțarea, satirizarea men
talităților retrograde, indi
vidualiste, să combată cu 
virulență practici învechi
te. Dar, din păcate, inte
resul Teatrului de Come
die pentru „Fata Morgana" 
nu poate fi justificat din 
acest punct de vedere. Și 
aceasta nu numai fiindcă 
piesa prezintă o anecdotică 
firavă și un fir dramatic de 
esență estradistică care nu 
salvează. în final, senti
mentul de gratuitate al 
celor două ore de specta
col. ci fiindcă, însăși vi
ziunea piesei — viziune pe 
care spectacolul nu a fă
cut decit să o pună în 
evidență și mai pregnant 
— se vădește a fi super
ficială. limitată și falsă, in 
mod inadmisibil deforman
tă. Or. ceea ce i se cere 
în primul rînd unei come
dii satirice — calitate im
pusă chiar de reușitele 
genului — este tocmai res
pectarea adevărului, grija 
pentru selecționarea fapte
lor semnificative în așa fel 
îneît satira să conducă la 
combaterea tarelor morale 
din conștiința și comporta
rea unor indivizi, și, prin 
aceasta. Ia afirmarea unor 
idealuri morale superioare.

Nu pot fl, se înțelege, 
indiferente nici platforma 
de pe care se lansează vi
rulența critică a autorului, 
nici concluziile către care 

să ne conducă. Or, 
acest punct de ve- 

„Fafa Morgana" se 
a fi insuficient 

propunînd gene-

cu adevărat nobila utili
tate a satirei.

Or. iată, în cazul „Fetei 
Morgana" sentimentul de 
gratuitate, de transparen
tă inconsistență, dominant 
pe „---------1 „L
agravează in final — final 
care se vădește un joc 
strimb de imagini și, mai 
grav, de concluzii. Toate 
acestea fac ca spectacolul 
să nu corespundă cerințe
lor unei atitudini educati
ve, militante. Căci, dacă 
putem admite, in desfășu
rarea satirei, descalificarea 
unor false valori, însăși 
legea de aur a genului, 
funcția lui militantă, impli
că. in încheiere, reașezarea, 
recondiționarea adevărului 
în numele căruia a fost ac
ționat întreg mecanismul 
criticii. O satiră ca aceea din 
„Fata Morgana", care 
sfirșește prin triumful fe
nomenului negativ ce 
cerea combătut, modifică, 
grav. însuși adevărul vieții.

Intimplările din „Fala 
Morgana", după indicațiile

real, în mod necesar, sanc
țiunea societății, a timpului 
nostru. Cortina spectacolu
lui se lasă însă peste o ima
gine de dezlănțuit și vioi 
„lanț al slăbiciunilor", iar 
sentimentul dominant nu 
este cel scontat — al vese
lei detașări, ci acela al fa
talității traficului de influ
ență, consacrindu-se ca un 
dat obligatoriu al realității 
favoritismul, neputința de a 
evita manifestarea unor 
tare străine de morala noas
tră. Se detașează — din fe
lul cum e conceput textul, 
dar mal ales construit spec
tacolul — senzația că imo
ralitatea, corupția constituie 
o caracteristică generală 
vieții sociale, o situație ce 
nu poate fi evitată, fără re
mediu. Chiar și personajele 
care păreau că reprezintă, 
pînă la un moment dat, in 
intenția autorului, o replică 
la cel care nu pot concepe 
existența în afara conce
siilor, a obținerii de avan
taje printr-o atitudine ser
vilă, prin renunțarea la

Cronica dramatică

arată 
gindită, ......____ o__
ralizări neadevărate și ne
dorite.

Desigur, genul abordat, 
farsa, nu implică neapărat 
revelații zguduitoare sau e- 
nunțuri grave. Dar nici nu 
se poate situa cu ușurința 
unui balon de săpun in a- 
fara oricăror aspirații la o 
condiție artistică superioa
ră. adică la abordarea unor 
probleme reale și impune
rea unui punct de vedere 
obiectiv, judicios asupra 

capabil să susțină

autorului, se petrec în zi
lele noastre, intr-un hotel 
din provincie, în preajma 
unui examen de bacalau
reat.

Să încercăm însă să rezu
măm subiectul piesei, in 
versiunea sa de spectacol. 
Un cuplu novice de anche
tatori, el locotenent, ea pro
curor stagiar, anunțați tele
fonic de dispariția unui pro
fesor, președinte de comisie 
de bacalaureat, dispărut in 
ajunul examenului, bănuiesc 
că s-a petrecut o crimă și 
se substituie, fără voie, pre
zumtivului dispărut. Tine
rii anchetatori, locotenen
tul de miliție șl proaspăta 
absolventă a Facultății de 
drept, vor primi, pe 
rind, convoiul sîcîitor sau 
agresiv al virtualilor candi
dați, al susținătorilor lor. 
Toată lumea vrea să treacă 
la examen ; In concluzie, 
candidații sau suporterii lor 
vor țișni pe ferestre, din 
baie, din dulap, de sub pat. 
și chiar și pe ușă și, cu mal 
multă sau mai puțină con
vingere, vor cere salvatoa
rele răspunsuri la examen. 
Tinerii anchetatori se vor 
descurca cu greu în fața 
ploii de Intervenții, îșl vor 
ascunde cu greu identitatea, 

• ca, în final, apariția profe
sorului de bună voie dispă
rut să Ie aducă propria dez
legare. Nu înainte însă de 
a argumenta chiar prin ei 
înșiși, prin propriile lor in
tervenții pe lingă profesor, 
ideea că morbul atotputer
nic al corupției, în plină 
expansiune. contaminează 
iremediabil întreaga colec
tivitate umană.

Aici, și acum — sînt 
așadar coordonatele piesei, 
în numele și în spiritul con
temporaneității, adevărului, 
realităților. lumea coruptă— 
satirizată în piesă din pă
cate cu mijloace facile — 
fie ea atît de veselă și de a- 
mabilă, ca aceea a farsei de 
la hotelul ,,Minerva", ar 
trebui să primească, in mod

Jurnalul de actualități 
realizat de cineaștii de la 
studioul „Alexandru 
hia* 
gul anilor 
simpatia 
oelor care. în plină 
informațională, cer 
oștirii — scrise sau 
te — să răspundă 
mei" de a ști, de 
le Întregească 
d espre realita tea 
a zilelor de azi.

O cronică vie. 
reflex nemijlocit 
Irazi" și „acum", o cronica 
în stare să folosească cu 
suplețe posibilitățile gene
roase și particulare ale 
„gazetăriei* înarmate cu 
un aparat de filmat — lată 
ceea ce așteptăm. săptă
mână de săptâmină. de la 
autorii jurnalelor. El răs
pund. de multe ori, ~u 
promptitudine solicitărilor 
actualității politice, eco
nomice. soci al-cui turale ;
rine-reporterii consemnea
ză adeseori evenimente si 
aspecte dintre cele mai 
semnificative. Înnoiri ca
racteristice din diverse do
menii de activitate, din 
toate județele tării. Une
ori Insă, sumarul jurnale
lor este grevat de subiec
te neooacludente. De pil
dă. în cuprinsul uneia din
tre ultimele ediții, numă
rul 24, (pc parcursul căreia 
am remarcat citeva infor
mații operative, comentate 
concis si sugestiv ; „Pri
mele centre teritoriale de 
calcul". „Magazinul uni
versal Pitești") frapează 
audienta acordată acelui 
gen de reportaj oe păcătu
iește prin prețiozitate ca 
șl prin grandilocvența co
mentariului. Curtea Dom
nească. prezentată cu

Sa
și-a câștigat de-a lun- 

prețuirea el 
spectatorilor. ; 

epocă 
publi- 
filma- 
,Joa- 

a afla. să 
imaginea 
complexă

nratitlul (neinspirat) 
neevantai" a devenit 
jurnalul de actualități 
pseudo-film „artistic", 
ambiții de metaforă ; intr-o
lumină difuză. în „Cafe
neaua veche" pustie, se 
mișcă trei siluete cu joben: 
ele se vor a fi umbrele 
„Crailor de Curtea Veche", 
fascinantele plăsmuiri 
lui Mateiu Caragiale.
trei actori (sau figuranți)

Îndeplinesc cu stingăcie ro
luri de fantomă, se plimbă 
printre mese, joacă biliard 
etc.

Insistăm asupra aces
tui exemplu deoarece il 
considerăm edificator pen
tru ceea ce am numi su
biecte de umplutură in 
spațiul și așa foarte limi
tat al unui jurnal de ac
tualități. Rostul ..Jurnalu
lui" rămîne de a ne infor
ma cu promptitudine ?J 
la obiect, nu de a concura 
filmele de scurt-metraj. 
De altfel, tentația măruntei 
eseistici sofisticate nu a 
servit niciodată nici unui 
gen de filme

Stat pentru Cultură și Artă 
și a Uniunii compozitorilor, 
și introducerea lor în reper
toriul permanent al soliști
lor și ansamblurilor profe
sioniste.

Pledind pentru prioritatea 
amatorismului, pentru un 
festival deschis în exclusi
vitate talentelor amatoare, 
nu am înțeles rațiunile 
după care s-au călăuzit u- 
ncle județe aducînd in con
curs soliști profesioniști, cu 
atestate. Poziția juriului,

care nici nu i-a clasificat, 
ni s-a părut exemplară, in
dicând in același timp lim
pede care va trebui să fie 
structura concurenților în 
viitoarea ediție Ar fl de 
dorit, totodată, să se încerce 
și o lărgire a cadrului con
cursului. Astfel, 
craiovean 
confirmări 
lorii sale.

— în consens cu gindirea 
plastică și spre deosebire 
de jocurile aberante cu 
piese și forme metalice ale 
„viziunilor abstracționiste"
— au menirea să pună in e- 
vidență, cu alte mijloace, 
adevăruri legate de o artă 
creată pentru om, de o artă 
pusă în slujba omului.

Și dacă meritul inițierii 
acestei acțiuni revine Uzi
nei de utilaje și piese de 
schimb Suceava — desă- 
virșirea ei. reluarea aces
tor prototipuri la scară 
monumentală, extinderea

acestei activități creatoare 
asupra unul mare număr 
de fabrici și uzine bucu- 
reștene se datorează Mi
nisterului Materialelor de 
Construcții In aceste con
diții nu putem să avem 
decit cuvinte de laudă 
pentru intenția de a rea
liza asemenea lucrări mo
numentale la 
ceramică CESAROM, 
tru proiectul decorării 
numeroase spații verzi 
interioare de uzină.

Au trecut puține zile de 
la încheierea celui de-al doi
lea Festival și concurs de 
muzică populară ,,Maria 
Tănase" de la Craiova, ma
nifestare de prestigiu a ar
tei noastre populare, care a 
reunit la această ediție a- 
proape 70 de concurenți so- 
Ești vocali și instrumen
tiști. reprezentînd aproape 
toate zonele folclorice ale 
țării. Apreciind-o ca atare, 
ne propunem să facem ci- 
teva sugestii pentru viitor :

Majoritatea invitaților 
din acest an au remarcat 
slaba contribuție adusă de 
cele două orchestre popu
lare locale în acompanierea 
soliștilor. Nu ne referim 
neapărat la priceperea și 
meșteșugul lor (deși și în 
acest sens organele cultura
le locale mai au cite ceva 
de făcut), ci la dificultatea 
obiectivă a unui taraf olte
nesc, învățat să cinte în- 
tr-un anumit stil, specific 
unei anumite zone, de a a- 
compania melodii din cele

de 
pe 

___  ________ unor 
mici formații instrumentale 
din principalele regiuni fol
clorice ale țării pentru a-și 
acompania interpreții res
pectivi. După cum la fel de 
utilă s-ar dovedi invitarea 
in juriu și a unor folcloriști 
din diferite zone — nu nu
mai din Capitală — pentru 
a putea aprecia. In mai 
bună cunoștință de cauză, 
autenticitatea pieselor f 
dorice din perimetre 
care le-au studiat si 
cercetează cu minuție, 
altă sugestie :

Și concursul anterior, 
cel din acest an au scos la 
iveală numeroase melodii 
populare originale, pline de 
autenticitate și farmec. Ce 
se întimplă cu ele după ul
tima cădere a cortinei ? Iată 
o altă Întrebare la care nu 
s-a oferit un răspuns satis
făcător. Ni s-ar părea utilă, 
de aceea, editarea acestora 
prin grija Comitetului de

Consemnăm o inedită ma
nifestare artistică : expozi
ția experimentală cu piese 
industriale pe care pictorul 
Vigh Lstvăn in colaborare 
cu Ion Nemțișor și Mieciu 
Skowronskî au realizat-o 
cu sprijinul Uzinei de uti
laje și piese de schimb 
Suceava.

Bucurindu-se de sprijinul 
Ministerului Materialelor de 
Construcții, rezultatele a- 
cestei prime acțiuni, la care 
a contribuit unul din obiec
tivele industriale ale țării 
noastre, sint concretizate in 
expoziția găzduită la sediul 
Ministerului Materialelor de 
Construcții (strada R. Ca- 
lomfirescu nr. 8). Expresie 
a preocupării de a dezvă
lui noi ipostaze ale obiec
tului industria' și, in ace
lași timp, de a folosi cu 
maximă eficientă materiale 
risipite în timpul procesu
lui de producție — expo
ziția aduce in prim plan o 
importantă temă de medi
tație și acțiune practică, 
argumentind convingător a- 
supra eficacității colabo
rării dintre artă și tehni
că. dintre specialist si ar
tist. Pictorul Vigh lstvăn 
și doi din membrii colecti
vului uzinei sucevene — 
inginerul șef Ion Nemțișor 
și maistrul secției de mo- 
delărie. Mieciu Skowron
ski — au demonstrat că

este posibilă și din 
ce mai necesară in 
țiile artei moderne, ____
tă perfectă colaborare a 
artistului cu tehnicianul.

Contactul cu realitatea 
cea mai concretă, cu piese 
care zi de zi sint folosite in 
multiple și complicate pro
cese industriale — integra
te însă in alte structuri 
— stă la baza energiei ac
tive care însoțește aceste 
lucrări. Construcții meta
lice îmbină echilibrând in 
spațiu roti dințate, nituri 
rulmenți, piese de oțel, a- 
luminiu sau fontă. Ele re
compun pentru amatorul 
de artă ambianța specifică 
marilor uzine, iar pentru 
cei ce 'ucrează nemijlocit 
in aceste medii pun in e- 
vidență frumusețea. de 
multe ori ignorată, a meta
lului și formelor sale in
dustriale. Materiale, care, 
in mod inevitabil, se pier
deau in timpul procesului 
de producție, au fost recu
perate și folosite pentru 
crearea unor forme deco
rative. „Icar" — lucrarea 
monumentală care, prin în
drăzneala lucidă a soluției 
propuse, domină, ca o ade
vărată emblemă, pajiștea 
din jurul Ministerului Ma
terialelor de Construcții — 
este un elocvent exemplu 
pentru posibilitățile pe care 
industria modernă le poate 
oferi artei. Sint căutări care

înscriindu-se printre pre
ocupările constante ale di
verselor noastre edituri, 
publicarea unor lucrări in
vestite cu valențe educa
tiv-formative, dedicate cu 
precădere tinerei genera
ții, constituie în cazul Edi
turii Albatros cheia de 
boltă a Întregii sale acti
vități. Colecții cum 
„Lyceum". „Oameni 
seamă". „Cele mai 
moașe poezii" sau seria de 
micromonografii de istorie 
literară, bucurindu-se de o 
deosebită audiență in rîn- 
durile cititorilor, ilustrea
ză elocvent o asemenea 
preocupare. Pe aceeași li
nie se cuvine să consem
năm și cea mai recentă 
inițiativă a editurii — noua 
colecție „COLOCVIILE A- 
DOLESCENȚEI", inaugu
rată prin apariția volumu
lui „Argonauții viitorului", 
semnat de Ion Biberi. 
Multiplelor probleme ce se 
ivesc la vîrsta marilor în
trebări privind viața, calită
țile umane fundamentale, 
definitorii pentru persona
litatea omului contempo
ran. relațiile ce se stabi-

lesc în cadrul societății, 
noua colecție iși propune 
să le răspundă prin eseuri 
de ținută intelectuală, dar 
in același timp de o largă 
accesibilitate. aparținind 
unor cunoscuțl scriitori, 
filozofi, pedagogi, psiho
logi și sociologi. Diversita
tea temelor anunțate pen
tru viitoarele apariții, ori
ginalitatea unghiurilor din 
care acestea vor fi aborda
te sub raport filozofic și 
etic-cetătenesc constituie 
premisele realizării unor
pasionante dezbateri des
pre prietenie și iubire, cu
raj. vocație, pasiune,
priciile modei, orgoliu și 
bun-simț etc. „Colocviile 
adolescenței" pot oferi ast
fel, in timp, nu numai 
elocvente răspunsuri date 
cerințelor spirituale atit ne 
complexe ale acestei vîrs- 
te. ci și un instrument util 
in educarea unor trăsături 
morale și de caracter, in 
cristalizarea unor indivi
dualități distincte, formate 
in spiritul celor mai înalte 
idei ale epocii pe care o 
trăim.

S. MOVILEANU

propria demnitate, chiar șl 
ele se dovedesc spirite con
cesive și, mai mult, fac pro
ba inconsecvenței, lipsei da 
ținută etică, de fermitate. 
Ele acceptă traficul de in
fluență, intervenția, mita ca 
pe o „fatalitate" ; refuză să 
lupte împotriva ei (profe
sorul) sau formează, ele în
sele, (milițianul) un nou 
inel la acest lanț — fără 
sfirșit deci ! — al slăbiciu
nilor.

Ba. mai mult decit atît, 
există în „Fata Morgana" și 
o încercare de „teoretizare", 
potrivit căreia corupția ar 
fi o caracteristică perenă, 
un Însoțitor permanent al 
societății, cu șanse de a ră- 
mine, de a supraviețui in 
toate stadiile sale de evo
luție, inclusiv cele mai a- 
vansate. Nimic mal fals, 
mai inexact, mai potrivnic 
dialecticii sociale.

Și, astfel, ceea ce ar fl tre
buit să fie o incisivă satiră 
de moravuri, dar mai ales 
de năravuri, agravează in 
mod fals mica anecdotică, 
ridicind-o la rang de gene
ralizată șl resemnată con
cluzie. Concluzie contrară 
realității, faptului că in so
cietatea noastră există forța 
puternice capabile să ac
ționeze cu succes pentru 
înfruntarea și înfrângerea 
mentalităților și practicilor 
retrograde, să rezolve cate
goric și fără eroare astfel 
de mentalități, incompatibi
le cu spiritul moral al vre
mii noastre.

Farsa cu „Fata Morgana" 
nu se oprește însă aici. In- 
tr-un elan persiflant, 
nestăvilit, în comedie 
antrenate, cu scopul de a 
smulge cu orice preț efecte 
comice, glume ieftine cu 
idei mari. Se urmărește a 
se face o sursă de ris din 
persiflarea unor idei va
loroase, unor expresii ale 
gîndirii noastre sociale, 
concepției noastre des
pre viață : „Omul e 
cel mai prețios... animal", 
se afirma undeva. Un per
sonaj (Diana) e „adep
tă" a Ideii de „compro
mitere contra compromi
tere. Pe baze reciproc deza
vantajoase". Și tot Diana se 
confesează ironic : „Eu, de 
pildă, sint produsul anumi
tor confuzii Ideologice și e- 
tice, precum și al unor ca
rențe în procesul de educa
ție din familie și societate".

Sesizînd condiția cam fi
ravă a textului, regizorul 
spectacolului (Mihai Dimiu) 
a ținut să potențeze trăsă
turile, pe care le-a conside
rat de forță, ale piesei. 
El a accentuat inoportun, 
încărcind la maximum toc
mai nota mai puțin rezis
tentă a farsei. poanta 
vulgară, caricatura grotes- 
că. Și astfel spectacolul, care 
se recomandă ca o realizare 
lipsită de „artă" in înțelesul 
superior al cuvîntului, lip
sită de forță — desigur, și 
din cauza subțirimii, a mi
zei mici a textului, a falsi
tății situațiilor lui — a ac
centuat viziunea îngustă, 
calitatea lui artistică sub
mediocră, tenta lui groasă, 
de crasă vulgaritate.

Spectacolul Insistă In a 
educe înaintea spec ta to-

de 
sînt

rulul un univers moral
— șl chiar fizic I — pe 
cit de degradant p« atit 
de deprimant ; un uni
vers conceput în întregi
me sub semnul vulgarității 
celei mai respingătoare, o 
lume sordidă, ca aceea a 
mahalalelor de altădată, 
mahalale de mult uitate 
chiar și de cel care le-au 
apucat. O lume de lucruri 
răpănoase, grețoase, parcă 
aseptice (camera mizeră și 
insalubră de hotel cu mobile 
desperecheate șl triste) ; o 
lume de oameni ale căror 
trăsături șarjate li indică 
drept niște tarațl moral și 
chiar patologic, o lume de 
personaje cu acțiuni jalnice.

Iată cum se prezintă a- 
ceastă lume „fără ieșire" * 
unei false comedii. Pină și 
locotenentul tinăr, care, in 
intenția autorului, urma să 
fie un personaj inteligent, 
este transformat, in dorin
ța unui succes facil, intr-un 
personaj greoi, rudimentar, 
un nechemat al profesiei 
sale, și el coruptibil, după 
cum se desprinde din fina
lul piesei.

— Personajul Diana — 
purtătoare a mentalității 
conform căreia poți tre
ce foarte bine prin viață și 
substituind efortului cinstit 
concesia morală, renunțarea 
la elementara demnitate — 
este adus pe scenă pe trei 
sferturi dezbrăcată, ținută 
așa, chinuitor de multe și 
de jenante minute, pusă să 
se confeseze și să parodie- 
ze teme grave, cu un 
umor vulgar, de prost gust, 
frizind trivialitatea.

Este de neînțeles cum, a- 
flată in fața unei asemenea 
partituri, cu o asemenea 
viziune, și mai ales aflată 
în fața unul asemenea spec
tacol de precară condiție ar
tistică, o parte a criticii da 
specialitate a adoptat tonul 
indulgent sau chiar, mai 
grav — uitînd să apeleze la 
elementare criterii artistice 
și să situeze această lucrare 
ia locul care i se cuvine —- 
i-a supralicitat virtuțile. S-a 
ajuns chiar pînă acolo, în 
pierderea simțului valorii 
și implicit al ierarhizării, 
îneît să se afirme că este
— în sfirșit — reabilitată 
farsa românească.

Această miopie critică 
este îngrijorătoare. Ea do
vedește incapacitatea criti
cilor respectivi de a desci
fra, Intr-un spectacol, In
tr-un text, semnificațiile* 
efectele lor educative.

Prezența unui asemenea 
text, a unul asemenea spec
tacol nu poate decit să sur
prindă neplăcut. O mal 
susținută exigență a di-' 
recției artistice față de 
prestigiul teatrului ar fi 
fost de un real servi
ciu și oentru autorul pre
zentat aici cu o piesă sub 
nivelul la care ne așteptam, 
rit mai ales pentru teatrul 
însuși, a cărui tînără tra
diție obligă.

Iar exigențele noastre sînt 
cu atit mai mari, mal in
transigente față de specta
colele Teatrului de Comedie, 
teatru cu un colectiv artistic 
prestigios, ale cărui reali
zări s-au impus în viața 
noastră teatrală și s-au în
scris chiar în memoria, în 
conștiința spectatorilor da 
peste hotare.

Conducerea Teatrului da 
Comedie este chemată să 
dea dovada pe viitor de un 
spirit cu adevărat respon
sabil, spirit care nu s-a fă
cut simțit în cazul specta
colului cu „Fata Morgana". 
Ea va trebui să-șl asume pa 
viitor obligația esențială da 
a analiza conținutul de idei, 
obiectivele și mai ales plat
forma de pe care se exer
cită 6atira, mesajul piese
lor promovate ; să supra
vegheze calitatea artistică a 
soluțiilor adoptate în reali
zarea scenică a pieselor se
lectate — evitînd astfel nu 
numai accesul masiv — cum 
s-a Intîmplat de data aceas- , 
ta — dar chiar orice urmă 
de vulgaritate și de prost 
gust.

Numai îndeplinirea aces
tor obligații elementare va 
putea să ducă la evitarea 
unor spectacole cu substan
ță atit de precară, cu o vi
ziune deformată șl cu un 
gust atit de dubios, tributar 
naturalismului, unei optici 
vulgare, cum a fost cel cu 
„Fata Morgana".

Mlrela NEDELCU 
Natalia STANCU

Inaugurarea Muzeului național 
al viticulturii și pomiculturii

In preajma_ vestitului conac al Goleștilor a fost inau
gurat șimbătă Muzeul național al viticulturii și pomi
culturii. Aci, la poalele dealurilor Ștefăneștilor, a fost 
creat un sat românesc specific podgorenilor și pomicul- 
torilor de pe colinele subcarpatice, in care sint adunate 
gospodării seculare din zonele Argeș. Muscel, Ștefă- 
nești, Gorj, Buzău, Dîmbovița. Casele bătrinești, aduse 
cu grijă, bucată cu bucată, constituie, prin frumusețea 
și organizarea lor interioară, valoroase monumente de 
arhitectură tradițională rurală. Satul-muzeu cuprinde, 
de asemenea, acareturi și unelte de lucru, crame, po- 
verne, pivnițe, cazane de țuică, cuptoare de uscat 
fructe, adăposturi pentru paza viei etc. din zone și 
bazine pomiviticole ca Focșani. Gorj, Muscel. Aiud, 
Drăgășani.

In vatra satului, un pavilion construit special adă
postește săli muzeale, ale căror exponate dau o imagine 
de ansamblu asupra evoluției acestei străvechi înde
letniciri românești, contribuție adusă de poporul ro
mân la dezvoltarea vitipomiculturii.

La realizarea acestui așezămint, care va cuprinde In 
final gospodării și diverse obiecte din toate zonele și 
bazinele pomiviticole ale țării, au contribuit un mare 
număr de cercetători științifici și specialiști.

La inaugurare au participat academicieni, oameni de 
cultură, reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai unor institute de cercetări horti- 
viticole, precum și ai organelor locale de partid șl de 
stat, un numeros public.

*
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VIZITELE DELEGAȚIEI BIROULUI 
ADUNĂRII NAȚIONALE FRANCEZE

întoarcerea tovarășului Emil Drăgănescu
de la Belgrad

Tta'efiațta Biroul, 
tonale Franceze, <

Adunări Naționale au făcu: <i*m- 
bSU o r*)âtorie ,r Arsis

in cursul dimineții, oaspeții a'.i 
poposit la Urina de autoturisme, 
unde au fost intimpjnați tie Ghe<»; - 
fche Năstase. președintele Consiliului 
popular județean Argeș secretar al 
M.A.N.. Alexandru Popescu, arma
rul municipiului Piu-ști, Dumitru 
MilaL director general *1 Grupului 
u-unetor nr ,'lltoturirmr. drpuUr 111 
V A.N. In de munîai «m .1
St de cutii de viteză, membrii dele
gației au luat cunoștință d- ut.'.e- 
®ul de fabricație a autoturicm>'lor 
. DacL?" $• n cutiilor d° vitrzft d< • 
hnate echipării autoutilitarelor ,.E - 
tafette-. au fact informați a<unra 
caracteristicilor sl performantelor n 
c.'rtora, s-ad interesai de rezultatei- 
cooperării româno- franceze în dom 
mul producției de automobile

Parlamentarii francezi au vizitat 
•pol complexul de oiroliză dm c„

Președintele Adunării Naționale franceze, Achille Peretti,
a depus o coroana de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism

Președintele Adunării Naționale 
Franceze, Achille PorettL a depus 
simbătă după-amiazft o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lupt< 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism.

I^a solemnitate au luat parte Ilie 
Murgul eseu. v copreședinte al Marii 
Adunări Naționale, președintele 
Grupului parlamentar român pentru

Plecarea președintelui
Adunării Naționale Franceze

5

Simbătă după-amiazâ. președintei-’ 
Adunării Naționale Franceze, ztchille 
Pereții, care ne-a vizitat tara la in- 
x itația Marii Adunări Naționale, a 
părăsii Capitala, indreptindu-se spre 
patrie.

La plecare, pe aerooortul Otopem, 
oaspetele a fost condus de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări

Semnarea Planului de colaborare
între ministerele sănătății

Socialiste România și Republicii Democrate Vietnam
Simbătă a fost semnat Ia București 

Planul de colaborare între ministe
rele sănătății ale Republicii Socia
liste România și Republicii Demo
crate Vietnam pe vertoada 1 augv.*’ 
1971 — 31 iulie 1973.

Planul prevede trimiterea de spe
cialiști în domeniul medicinii pen
tru schimburi de experiență și 
cursuri postunix’ersitare de speciali
zare și perfecționare. Stabilirea unor 
contacte directe intre Instituții sa
nitare, schimburi de lucrări științi
fice, publicații, cărți- reviste medi
cale $i filme de specialitate.
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PROGRAMUL I

t.30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate. Tema : înotul, 
soarele, aerul șl dezvoltarea 
armonioasă a organismului. 
Transmisiune directă de la 
Mamaia.
Matineu duminical pentru 
copii • „Printre codri și iz
voare" — cîntece și jocuri 
populare românești interpre
tate de elevi! Liceului din 
comuna Bălcești-Oltețu, Ju
dețul Vîlcea • Film serial 
..Fiul mării '.

50 00 Viața satului.
11.15 Ciclul „Simfonii de Beetho

ven' — simfonia a Vil-a în 
La major. Interpretează Ca
pela de Stat din Berlin. Di
rijor Kurt Mazur.

12.00 De strajă patriei.
12 30 Tn reluare, la cererea tele

spectatorilor. Selecțiuni din 
spectacolul „Intilnlre pe 
platou” cu : Constanța Cim- 
peanu, Dorothea Paiade, Mar
gareta Plslaru, Ileana Sără- 
rolu. Elena Munteanu, Ludo
vic Spless. frații Petreuș. Vio
rel Costin șl ansamblul de 
balet condus de Marius Zirra. 

13.00 Emisiune in limba maghiară.
14,30 Postmeridian • Televacanța 

pe apă — transmisiune direc
tă de la Mamaia.

15.15 Magazin. Din cuprins : Tea
tru scurt „Denunțătorul- după 
Karinthy Frigyes. Interpre
tează : Marcel Anghelescv 
Mihai Fotino. Regia Petre 
Sava Băleanu ; Caleidoscop : 
Noutăți la Electrecord ; Chro
no '71 : Insula broaștelor — 
film documentar ; Vinătoare 
cu burnița — reportaj de 
Alexandru Szatmary.

16.S3 „Planeta giganțllor- — film 
serial pentru tineret.

17.25 Fotbal : Finala Cupei Româ

SIMION BABENCO

în nua de 2 iulie a. e-, după o 
lungă și grea suferință, a incetat din 
viață tovarășul Simion Babenco, 
membru al Partidului Comunist Ro
mân din anul 1939.

Năfcut la 19 martie 1912. Simion 
Babenco a fost animat încă din ti
nerețe de idesuunle comuniștilor, de 
munca lupta lor pentru triumful 
cauzei noeial-jsmu?j:.

Pentru activitatea sa antifascist». 
!n anul 1939 a fost condamnat 
15 ani muncă .silnică de către orga
nele reoresive aie statului burghezr,- 
mo5fer**sc Si întemnițat la închiso
rile Doftana. Caransebeș pi Mărgi
neni. „

După 23 August 1944. Simion Ba- 
benoo a Îndeplinit di fente sarcini de 
răspundere m aparatul de par ud jâ 
Ce stat. 

chimie Fitcști. unde au primit ex- 
nlHiitii dir. partea inginerului Cos

tului. deputat ir. M.A.N . asupra 
procesului dc prelucrare a țițeiului 

a gamei variate de produs»» petro
chimice. care -e obțin in modemele 
instalații.

La amiază, in saloanele iestauran- 
lului „Argeș" din localitate, Gheor- 

Năstase a («ferit o masă in o- 
n narea oaspeților francezi

In aceeași zi. delegația Biroului 
Adunării Naționale Franceze. Inso
lită de prof. unix. Tudor Ionascu și 
n-ol univ loan Pop D Popa, de- 
putuți in M.A N.. pn’.-iim fi de 
Petre Pelen. ambasadorul Franței 
i Eucirnsti, a vizitat Hidrocentiala 

pe Argeș șl monumente istorice 
i or--Tentative pentru arta românea* • 
• t medievală din orașul Curtea de 
Argeș.

S'-sra. membrii delegației si per- 
.»-ir-'Ic oficiale care ii însoțesc s-au 
înapoiat in Capitală.

relații de prietenie Roinânis-Franța, 
Ion Mărglneanu, secretar al M.A.N.. 
Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal, gene
rali. ofițeri superiori și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Pierre Pelen. am
basadorul Franței la București, și 
membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

Naționale. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al M.A.N., președintele Gru
pului parlamentar român pentru re
lații de prietenie România—Franța, 
Ion Mărgineanu. secretar al M.A.N.

Au fost de fată Pierre Pelen. am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Din partea română documentul a 
fost semnat de dr. Virginia Russ, se
cretar general al Ministerului Sănă
tății. iar din partea vietnameză -de 
către dr. Nguyen Van Tin; adjunct 
al ministrului sănătății.

Au fost prezenți Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, al ți membri ai 
conducerii acestui minister, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe. precum și Hoang 
Manh Tu. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

niei — Steaua—Dinamo Bucu
rești. Comentează Cristian 
Topescu. Transmisiune direc
tă de la Stadionul „23 Au
gust".

19.20 ,,1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară • 
Sport.

20,00 Reportajul săptămînil „Cum 
încep legendele".

20.25 Film artistic : „Singur pe 
lume" după romanul lui Hec
tor Malot Cu : Pierre Bras
seur, Gino Cervi, Bernard 
Blier, Jean-Marc Thibault. In 
colul lui Remi, copilul Joel 
Plateau. Regla : Andri Mi
chel.

22,00 30 de ani de la începerea 
Insurecției armate antifascis
te In Iugoslavia.

22.10 Muzică ușoară din țările so
cialiste.

22.30 S.U.A. — locuri istorice — 
film documentar.

22,45 Telejurnalul de noapte. Sport.
PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii : Tom Sa- 
v.-yer. Fragment din filmul 
„Aventurile lui Tom Sawyer" 
— coproducție româno-fran- 
ceză.

20.40 Mari orchestre simfonice : Fi
larmonica din Boston — di
rijor Charles Miinch. In pro
gram : Simfonia în re de 
Cesar Franck.

21.20 Buletin de știri.
21.25 Săptâmîna culturală bucuree- 

teană.
21.40 Pagini din umorul clasic ro

mânesc : I. A. Bassarabescu. 
Trei 6chițe dramatizate : 
..Sîmburele", ..Un om In toa
tă firea". „Pe drezină". In 
distribuție : Silvia Dumitres- 
cu-Timlcă, Victoria Mierles- 
cu. Dumitru Furdui, Maria 
Voluntara, Ninetta Guști, Sil
viu Stănculescu, Marian Hu- 
dac, Tamara Bucluceanu, 
Mircea Constantlnescu, Mar
cel Gingulescu. Mihal Mereu- 
tfi. Dody Cafan Rusu, Coca 
Enescu.
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în semn de prețuire a meritelor 
sale in opera de edificare a socia
lismului. Simion Babenco a fost dis- 
t cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămine mereu vie 
in inimile tovarășilor săi de muncă și 
de luptă.

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi 
depus duminică, 4 iulie a.c., ora 
10.00 la crematoriul „Cenușa". Inci
nerarea va avea loc in aceeași zi la 
orei® 12,00.

Simbătă seara s-a înapoiat tn Ca
pitală tovarițul Emil Drăgânestu. 
x iceDreședint? al Cnnslliulu* 1 de Mi
niștri. președintele părții române in 
ComKta mixta ro T>âno-iugoslf.vft d 
colaborare economică, care a partici
pa' la lucrările <•< lei dc-« Vl-a C »• 
misii mixte ce au axul loc La Bel- 
fcrad.

Timpul probabil pentru zilele de 
5. 6 și 7 iulie a.c. In țară : Vreme ră
coroasă la început, apoi ir. încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale sub formă de a- 
verse, la început în nordul țării, apoi 
și în vest. In rest, aversele vor fi 
izolate. Virit potrivit. Temperatura in 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu- 
urlnse intre 5 și 15 grade, iar maxi
mele intre 17 $i 27 de g~ade, local 
mai ridicate. în București : Vreme 
relativ răcoroasă la început,- apoi in 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. 
Ploi de scurtă durată după-amiaza. 
Vînt slab, pină la potrivit Tempera
tura ir. creștere ușoară.

Popoarele Iugoslaviei socialiste 
sărbătoresc in aceste zile împlinirea 
a 30 de ani de la declanșarea insu
recției armate împotriva cotropitori
lor fasciști — moment de însemnă
tate fundamentală in istoria luptei 
lor pentru eliberarea națională și so
cială.

Sint binecunoscute împrejurările 
din preajma și de la începutul celui 
de-al doilea război mondial, ci nd 
Germania hitleristă, nutrind visul 
dement al cuceririi lumii și înro
birii popoarelor, iși aruncase tru
pele asupra a numeroase state eu
ropene. Pe rind, fasciștii hitleriști au 
cotropit Austria și Cehoslovacia, au 
atacat Polonia — agresiune care a 
marcat începutul marii conflagrații 
— au subjugat Belgia, Olanda, Fran
ța și alte state. După invadarea țări
lor vest-europene, căpeteniile na
ziste au trecut la pregătirea atacu
lui lor mișelesc împotriva primului 
stat socialist din lume — Uniunea 
Sovietică.

In cadrul acestor planuri. Germa
nia hitleristă acorda o deosebită im
portanță cotropirii țărilor din sud- 
estul european, atit datorită poziției 
lor strategice, cit și pentru obținerea 
de noi resurse, prin jefuirea și sub
jugarea popoarelor, în vederea duce
rii războiului lor criminal. In acest 
context, la 6 aprilie 1941. Germania 
hitleristă și Italia fascistă au atacat 
Iugoslavia și au trecut la ocuparea 
ei teritorială.

In acei ani de grea încercare pen
tru popoarele Iugoslaviei, steagul 
luptei împotriva dușmanului nazist, 
pentru libertatea și independenta 
patriei, a fost ridicat cu eroism de 
Partidul Comunist din Iugoslavia, 
încă înaintea declanșării celui de-al 
doilea război mondial P. C. din Iu
goslavia a militat cu abnegație îm
potriva pericolului fascist, pentm u- 
nirea tuturor forțelor patriotice ale 
tării într-o puternică mișcare popu
lară antifascistă. Sftdind condițiile 
grele ale ocupației hitleriste, ale ile
galității. hifrimtind teroarea și repre
siunile singeroa.se ca.e se abătuseră 
asupra tării, P. C. 1. a trecut la o 
vastă activitate de pregătire organi
zatorică, politică și materială a rezis
tenței antifasciste armate. O etapă 
hotăritoare a acestei acțiuni a fost 
consemnată la 27 iunie 1941, cind 
Comitetul Central al partidului a 
constituit Marele Stat Major al de
tașamentelor de partizani, funcția d? 
comandant al acestui organism mili
tar fiind atribuită secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Iosip 
Broz Tito, căruia ii revine un merit 
de cea mai mare însemnătate in 
epopeea rezistenței antihitleriste a 
popoarelor iugoslave.

La 4 iulie 1941, intr-o clădire din 
cartierul Dedinie din Belgrad, s-a 
ținut ședința Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Iugoslavia, la care s-a 
dat semnalul insurecției, prin adop
tarea hotăririi privind declanșarea 
Imediata a luptei armate împotriva 
agresorului fascist. Intr-un apel a- 
dresat atunci de partid întregului 
popor, se spunea . „Muncitori, țărani, 
cetățeni și tineri din Iugoslavia ! La 
arme ! La luptă împotriva ban
delor fasciste care vor sâ su
pună lumea întreagă și să Im
pună popoarelor cel mal crunt re
gim pe care l-a cunoscut istoria.

La sosire, pe aeroportul Băneasa.

ÎNCHEIEREA IUCRARIEOR SEMINARULUI 
„MARKETINGUL Sl PROMOVAREA 

RELAIIIIOR ECONOMICE INIERNAIIONAEE"
Simbâtu s-a încheiat la Timișoara 

seminarul internnțiixuil cu tema 
„Marketingul și promovarea relațiilor 
economice internaționale" ale cărui 
lucrări s-au desfășurat sub înaltul 
patronaj al președintelui Consiliului 
dc Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Semina
rul. prima manifestare de acest gen 
organizată in țara noastră dc Fe
derația Internaționala de Marke
ting, împreună cu Asociația ro
mână dc Marketing, a reunit spe
cialiști din 15 țări europene.

în prima parte a zilei, part.ici- 
panlii t.u dezbătut probleme pri
vind „Aplicarea conceptului dc 
Marketing în domenii specifice".

Au susținut comunicări A. P. Von 
Gent din Rotterdam. S Agapitidis. 
prolesoi la Universitatea poEtehnicu 
din Atena și prof. S. Teresi, director 
al Centrului european de educație 
permanentă Fontainebleau — Franța.

Tn ședința de închidere, prezidata 
de președintele Asociației române 
dc Marketing, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, S. Mo
rello, președintele Asooiației italiene 
de Marketing, a făcut o sinteză a 
punctelor de vedere exprimate in 
cele 5 secțiuni ale seminarului.

în continuare, Costin Murgescu, 
vicepreședinte al Asociației române 
de Marketing, a relevat atmosfera 
colegială și spiritul de lucru care au 
caracterizat ședințele reuniunii, 
mulțumind participantilor pentru 
contribuția adusă la reușita acestei 
manifestări.

în numele Federației Internațio
nale de Marketing, dr. Constantin 
Drăgan. originar din Romania, vice
președinte al federației, a adresat 
mulțumiri organizatorilor români 
pentru condițiile create desfășurării 
in cele mai bune condiții a se

Vizitele ministrului comerțului 
din Grecia

Ministrul comerțului din Grecia, 
Spyros Zappas, și persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc, și-au continuat 
simbătă vizita in orașul Brașov. La 
uzina de tractoare oaspeții au luat 
cunoștință de modul de organizare 
a producției și a muhefi. Ei au fost' 
informați Că uzina furnizează trac
toare atit pentru agricultura țării 
noastre, cit și pentru beneficiari din 
60 dc țări ale lumii. Ministrul comer
țului din Grecia a apreciat faptul că 
in cadrul contractului economic

Președintele Adunării Generale 
a 0. N. U. a părăsit Capitala

Simbătă a părăsit Capitala pre
ședintele celei de-a XXV-a Sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.. 
Edvard Hambro, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, a 
făcut o .vizită in tara noastră.

La plecare, oaspetele a fost con

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ASTAZI, PE STADIONUL „23 AUGUST"

A 34 A FINALA
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Astăzi, de la orele 17,30 se va 
desfășura pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală finala celei 
de-a 34-a ediții a „Cupei Româ
niei" la fotbal. Pentru a treia 
oară consecuth' 3e vor intilni 
formațiile bucureștene Dinamo și 
Steaua.

Cele două echipe vor începe 
meciul in următoarele formații :

IN CITEVA RINDURI
SELECTIONATFLE DE BOX ALE 

ORAȘELOR GALATI SI HAVANA 
au terminat la egalitate : 4—4. in
meciul disputat aseară in orașul port 
la Dunăre. Tn cel mai spectaculos 
meci Amăzâroaie (pană) a dispus 
prin abandon in repriza a doua de 
AL/arcz. Gutui (semimdlocie) l-a 
făcut k.o. pe A Martinez. La cat. gre t 
cubanezul Carillo a dispus prin 
abandon in rundul doi dc I Sănă- 
tescu.

SIMBATA LA BUDAPESTA a în
ceput meciul atletic internațional 
dintre selecționatele masculine și fe
minine ale Ungariei și României. 
Proba masculină de aruncarea discu
lui a revenit lui Fever (Ungaria), 
cu un rezultat de 68,92 rn, care con
stituie un nou record al Ungariei. 
Atletul român I. Nagxr s-a clasat pe 
locul trei cu 60,44 m (nou record al 
României).

Teni8manul australian John New
combe a ciștigat din nou turneul in
ternațional de la Wimbledon. Ieri, 
in finala probei de simplu, New
combe a reușit, la capătul unui meci 
pasionant, care a durat peste trei 
ore. să-1 Învingă cu 6—3, 3—7 2—6. 
6—4, 6—4 pe americanul Stan Smith, 
în semifinalele probei de dublu 
mixt, perechea Davidson (Australia), 
Billie Jean King (S.U.A.) a eliminat 
cu 6—4, 6—1 pe Nâstase (România), 
Casali (S.U.A.). 

erau (.rczcntl tovarășii Ion Pațan. 
\ i. coreșeuintt' al Consiliului de Mi
niștri, V*sile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alic per
soane oficiale.

A fost de față A. Zivkovici. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

minarului. destinat dezvoltării co
laborării economice internaționale.

în cuvîntul de închidere, președin
tele Asociației române de Marketing, 
Cornel Burtică, a scos in evidentă 
importanța teoretică si practică a 
seminarului, utilitatea marifestărilor 
Științifice de acest fel în promova
rea relațiilor de colaborare dintre 
specialistei europeni int.--o asemenea 
noua ?i importantă disciplină eco
nomică.

La sfirșit a fost adresată preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. următoarea telegramă 
omagială :

Participanții veniți din 15 țări la 
seminatul „Marketingul și promo
varea relațiilor economice interna
ționale". organizat la Timișoara de 
Federația internațională de Marke
ting. împreună cu Asociația română 
de Marketing, vă exprimă profunda 
lor gratitudine pentru înaltul pa
tronaj pe care ați binevoit să-1 a- 
cordați acestei manifestări științifice 
internaționale.

Lucrările seminarului au contri
buit la elucidarea unor aspecte de 
reală actualitate teoretică si prac
tică in domeniul marketingului. In 
același Timp, schimburile de opinii 
care au avut loc timp de 3 zile in
tr-o atmosferă, colegială, au făcut 
posibilă c- mai bună cunoaștere re
ciprocă între specialiștii europeni și 
sintem convinși că vor servi la ex
tinderea relațiilor economice inter
naționale, cauza nobilă pe care Ex
celenta Voastră o promovează cu 
neobosită energie.

★
în cinstea participanților la lu

crările seminarului internațional A- 
sociația română de Marketing a 
oferit un dineu.

(Agerpres)

uzina brașoveană a livrat anul acesta 
noi loturi de tractoare care se com
portă admirabil.

După o scurtă vizita prin cartierele 
Tractorul și Zona Gării, oaspeții 
s-au îndreptat spre stațiunea turis-. 
tică Poiana Bra-ox».

După-amiază. ministrul Spyros 
/Lappas și persoanele oficiale care il 
însoțesc au părăsit Brașovul, indrep
tindu-se spre Capitală.

(Agerpres) 

dus de Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Sayed Abbas Che- 
did. directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. de la București.

(Agerpres)

Dinamo : Constantinescu - 
Cheran, Nunweiller III. Sandu 
Gabriel, Deleanu, Dinu. Muste- 
țea, S&lceanu, Dumitrache. Nun- 
xveiller VI, Lucescu.

Steaua : Haidu — Sătmăreanu, 
Ciugarin. Negrea, Crietache, 
Naom, Vcgu, Pantea. Tătaiu, 
fordânescu, Dumitriu III.

După 1 300 km parcurși in decurs 
de 24 ore, în raliu! automobilistic al 
României, pe primul , loc se află 
echipajele conduse de Eugen lones- 
cu—Cristea, Puiu Aurel și L. Bor- 
bely. Au fost înregistrate patru a- 
bandonuri.

FOTBAL. F.O. Argeș și reprezen
tativa Iranului în finala turneului 
internațional de fotbal de la Tehe
ran. Fotbaliștii români au învins in 
prima semifinală a competiției cu 
scorul de 1—0 (0—0) echipa olimpică 
a Turciei. Gelul victoriei a fost în
scris in minutul 76 de Jercan. In cea 
de-a doua semifinală, formația Ira
nului a Întrecut cu scorul de 3—1 
(2—1) selecționata olimpică a Aus
triei

Penultima etapă a turului ciclist al 
Turciei, disputată simbătă intre 
Eskisehir—Sakaraya (140 km), a re
venit bulgarului Gh. Ordinski, cro
nometrat In 3h44'14". El a dispus Ia 
sprintul final de Callskan (Turcia), 
Aytic (Turcia) și un pluton in care 
se afla și liderul clasamentului, ci
clistul român Constantin Ciocan. In 
această etapă, Ciocan și-a apărat cu 
succes tricoul galben fărind față 
unor numeroase evadări. Pe echipe 
conduce selecționata României, As
tăzi are loc ultima etapă : Saka- 
raya—Iiitanbul (140 km).

întoarcerea delegației 
de activiști ai P.C. R. 

de la Budapesta
Delegația de activiști al Partidu

lui Comunist Roman, condusă dc 
tovarășul llic Șalupa, adjunct de șef 
de secție la Consiliul Economic, s-a 
înapoiat dc la Budapesta din vizita 
de schimb de experiență fficulă Iu 
R. P. Ungarft la invitația C C. al 
P.M.S.U.

Cronica zilei
Simbătă a părăsit Capitala o dele

gație a Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
condusă de Costicft Alecu, Viccpre- 
ședinte al institutului, care, la Invi
tația Federației organizațiilor mon
gole pentru pace și prietenie și a 
Asociației de prietenie mongole-ro
mâne. urmează să participe la săr
bătorirea celei de-a 50-a aniversări 
a victoriei revoluției populare m 
Mongolia

*
Vineri .si simbătă. la Suceava, 

s-au desfășurat lucrările simpozio
nului tehnico-științlfic cu tema 
„Probleme actuale ale proceselor 
tehnologice din industria celulozei 
și hirliei", manifestare la care au 
luat parte specialiști din domeniul 
cercetării de la combinatele de ce
luloză și hirtie din țară, de la In
stitutul politehnic Iași, Institutul dc 
cercetări pentru celuloză și hîrtie 
din București.

★
Cvartetul „Muzica", una din apre

ciatele formații de muzică de ca
meră bucureștene, a plecat intr-un 
turneu in R. F. a Germaniei și Aus
tria.

(Agerpres)

vremea

O pagina de eroism 
legendar în istoria 

popoarelor Iugoslaviei

30 de ani de la începerea

insurecției armate antifasciste

Declarația președintelui I.B. Tito
BELGRAD 3 (Agcrpreb). — După 

cum informează agenția Taniug, cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversari a 
insurecției iwpoarelor iugoslave, 
președintele losip Broz Tito a făcut 
o declarație revistei „4 Iulie", organ 
al Uniunii asociațiilor luptătorilor 
din războiul de eliberare națională 
a Iugoslaviei.

Au trecut 30 de ani de la 4 iulitt 
1941, ziua in cure popoarele Iugosla
viei, In frunte cu Partidul Comu
nist din Iugoslavia, au aprins făclia 
luptei pentru libertate, a spus I'xsip 
Broz Tito. După patru ani dc luplâ 
eroică, in care și-au dat viața sute 
de mii dintre cei mal buni fii și 
fiice ale țârii, popoarele Iugoslaviei 
au dobindit prin forțele proprii li
bertatea națională și socială și, prin 
aceasta, au irwcris cele mai frumoase 
pagini in istoria lor comună. In mo
mentul celor mai grele încercări, sub 
steagul frăției și unității purtat 
de Partidul Comunist din Iugoslavia, 
a fost creată comunitatea noastră 
socialistă a popoarelor și naționalită
ților egale in drepturi, care sint le
gate trainic prin năzuințele și inte
resele comune. Iugoslavia a adus 
o mare contribuție la victoria ome
nirii iubitoare de libertate asupra 
fascismului.

Sărbătorind a 30-a aniversare a 
insurecției, care a schimbat din te
melie cursul istoriei popoarelor și 
naționalităților noastre, a spus Iosip 
Broz Tito. noi sărbătorim și marile 
victorii obținute in dezvoltarea 
noastră postbelică, socialistă, victorii 
prin care țara noastră a fost com
plet transformată. Aceasta insufle-

Ziua de 4 iulie este sărbătorită 
anul acesta in întreaga Iugoslavie 
prin manifestări de amploare, care 
conferă o semnificație deosebită îm
plinirii a trei decenii de la istorica 
hotărire a Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Iugoslav cu privire la începerea 
luptei armate împotriva ocupației 
fasciste.

O astfel de manifestare a avut loc 
simbătă în localitatea Kosmai din a- 
propierea Belgradului, unde peste 
15 000 de cetățeni s-au adunat pen
tru a participa la dezvelirea monu
mentului ridicat aici în memoria de
tașamentului de partizani din 
Kosmai, care a luptat cu eroism pen
tru eliberarea Iugoslaviei. Monu
mentul a fcjtst dezvelit de președin
tele Skupștinei R.S. Serbia. Drago- 
slav Markovici, in prezența lui Marko 
Nikezici. președintele C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din R.S. Serbia, Mirko

La luptă I A sosit timpul să fie în
lăturat jugul fascist".

Chiar de la inceputul insurecției, 
teritoriul Iugoslaviei a dex-cnit pen
tru dușman — cum arată inseși do
cumente naziste din acea vreme — 
un adevărat intern. Râspunzind che
mării partidului comunist, zeci și 
sute de mii de oameni din Bosnia 
și Herțegovina. Muntenegru, Serbia, 
Macedonia, Croația și Slovenia, vă
dind o voință de fier și un înalt 
spirit de sacrificiu, s-au ridicat la 
luptă împotriva cotropitorilor. A 
luat astfel naștere una dintre cele 
mai puternice mișcări de partizani 
din țările invadate de hitleriști ; 
s-a intensificat considerabil mișcarea 
de rezistență de la orașe, populația 
unor sate întregi lua drumul munților 
pentru a se înrola in rîndurile parti
zanilor. Timp do patru ani, aceste 
detașamente înarmate, ce aveau sâ 
crească fără încetare. au inscris 
pagini de eroism legendar in istoria 
popoarelor Iugoslaviei. In focul lup
telor, detașamentele de partizani, care 
in anul 1941 numărau 80 000 de oa
meni. s-au transformat intr-o pu
ternică armată de eliberare națională 
insumind, la sfirșitul războiului, un 
efectiv de 800 000 de luptători. 
AVind de înfruntat atit trupele înar
mate pină in dinți ale hitleriștilor, 
cit și formațiile de ustași și unită
țile de cetnici, armata de eliberare 
națională a Iugoslaviei a sâvirșit 
minunate fapte de arme, a dat agre
sorilor fasciști grele lovituri, ciști- 
gindu-și admirația lumii întregi. In 
cursul bataliildr purtate — care au 
imobilizat în permanență pe terito
riul iugoslav 30—35 de divizii fasciste 
și o mare cantitate de tehnică de 
luptă — au fost eliberate un șir de 
zone ale teritoriului național, unde 
au luat naștere organe ale puterii 
populare, conduse de Vecea antifas
cistă de eliberare națională a Iugo
slaviei.

In acei ani. intre partid și cele 
rnai largi mase populare din Iugosla
via s-au țesut legături strinse. orga
nice. a căror tărie s-a dovedit de 
nezdruncinat. Milioanele de oameni ai 
muncii din țara vecină au simțit zi 
de zi că au in partidul comunist pe 
apărătorul de nădejde al libertății și 
independentei patriei lor, au înțeles 
că ii» unitatea și strinsa lor frăție 
de lupta stă chezășia împlinirii celor 
mai înalte aspirații ale popoarelor 
Iugoslaviei.

Purtate cu nemărginită abnegații 
și înalt spirit de sacrificiu, luptele 
pentru eliberarea Iugoslaviei de sub 
jugul fascist au costat popoarele a- 
cestei țări peste 1 700 000 de vieți, 
luptători c&zuți pe clmpul de bătaie, 
bărbați și femei exterminați in la
gărele de concentrare naziste, cam 
a 9-a parte din totalul populației 
tării. Pe lingă jertfele omenești. Iu
goslavia a suferit uriașe distrugeri și 
daune materiale, pierderile globale 
pricinuite de oeupanțl fiind apreciate 
ta 46.9 miliarde de dolari ; cotropi
torii au distrus cu desăvirșire 289 000 
de gospodării sătești, iar mai bine 
de un sfert din populația tării a ră
mas fără adăpost.

Prin vitejia și eroismul dovedite 
în lupta pentru izgonirea fasciștilor 
de pe pămintul patriei lor. prin pier
derile grele pricinuite cotroDitorilor 
naziști, prin uriașele lor țertfe de 
singe popoarele Iugoslaviei au adua 

țește oamenii muncii din țara noas- 
iia in vederea unor noi acțiuni crea
toare și ii mobilizează pentru Înlă
turarea cit mai lapidâ a tuturor pie
dicilor și greutăților cărora trebui» 
«a le facă fața societatea noastră.

Fermitatea și perseverența lup
tătorilor din războiul de eliberare, 
spiritul lor revoluționar au devenit 
un bun al tuturor oamenilor muncii 
dm Iugoslavia, in special al tinere
tului nostru, a arătat in continuare 
președintele Tito. subliniind c&. in 
condițiile actuale ale țârii, spiritul 
revoluționar trebuie să se manifesta 
in lupta pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor socialiste democra
tice, pentru inlârirea permanentă a 
frăției, unității și egalității, pentru 
întărirea puterii economice șl capaci
tății de apărare, pentru afirmarea 
continuă a politicii independente. „A- 
ceasta presupune, in același timp, a 
spus Tito, lupta împotriva a toi ce 
împiedică dezvoltarea mai rapidă și 
mai progresistă a societății iugoslave, 
împotriva tuturor formelor de națio
nalism și șovinism. împotriva 
egoismului șl patriotismului local".

Pentru înfăptuirea acestor sarcini 
mari, a spus in încheiere președin
tele Tito, este necesară, in prunul 
rind, unitatea Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care trebuie sa fie 
la înălțimea misiunii sale istorice in 
orice privință. In aceeași măsură 
este necesară și unitatea tuturor oa
menilor muncii, deoarece năzuințele 
și Interesele lor pot fi realizate nu
mai in Iugoslavia noastră socialistă 
unită.

Tepavaț, secretar de stat pentru afa
cerile externe, a altor personalități 
politice din organele federale și ale 
Republicii Serbia, a foștilor luptători 
și a combatanților regimentului de 
partizani Kosmai.

In cuvintul rostit cu acest pri-- 
lej, Dragoslav Markovici a scos in 
evidență faptul că ziua de 4 iulie are 
o dublă semnificație — inceputul in
surecției armate antifasciste și al 
revoluției socialiste, încununată de 
succes, a popoarelor Iugoslaviei.

Festivități consacrate sărbătoririi 
a trei decenii de la inceperea insu
recției armate antifasciste a po
poarelor Iugoslaviei au avut loc, de 
asemenea, la Zaicear, precum și în 
alte orașe. Pentru duminică .sint pre
văzute manifestări la Kraguevat, 
Maidanpec. Negotin și In alte lo
calități.

o contribuție de seamă la lupta anti- 
hiileristâ a popoarelor Europei, la 
victoria finală asupra fascismului.

In toți acei ani de grea încleștare 
cu dușmanul nazist, comuniștii, for
țele patriotice si progresiste din Ro
mânia au urmărit cu caldă simpatie 
si cu profund spirit de solidaritate 
lupta popoarelor Iugoslaviei, au salu
tat cu bucurie fiecare succes al lor. 
Partidul Comunist Român, infruntincl 
prigoana și represiunile din anii ile
galității, continuind pe o treaptă su
perioară lupta antifascistă din pe
rioada antebelică, a organizat șl 
condus cu fermitate mișcarea de 
rezistență antifascistă din ța-'a noas
tră, a mobilizat toate forțele patrio
tice. toate straturile societății româ
nești in lupta împotriva cotropitori
lor hitleriști. Lupta dusă in acei ani 
pentru țelurile comune ale libertă
ții și independentei, împotriva duș
manului comun, a întărit și mal 
mult prietenia tradițională dintre 
popoarele român și iugoslav. Victo
ria insurecției armate din august 
1914. intrarea României in războiul 
antihitlerist, dind o grea lovitură na
ziștilor, a permis înaintarea rapidă 
a unităților Armatei Sovietice pe te
ritoriul țării noast-re. a contribuit la 
prăbușirea întregului front hitlerist 
din Balcani, apropiind sfirșitul răz
boiului, triumful luptei popoarelor 
împotriva fascismului.

Astăzi, la împlinirea a trei decenii 
de la declanșarea insurecției, popoa
rele Iugoslaviei, stupine pe propria 
soartă, se dedică cu însuflețire mun
cii constructive pentru înflorirea 
continuă a patriei lor. Sub conduce
rea Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. ele au obținut remarcabila 
succese în consolidarea noii orindu- 
iri. in dezx'oltarea economiei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai al 
populației. In prezent, oamenii mun
cii din Iugoslavia iși consacră efor
turile aplicării programului de acțiu
ne elaborat de U.C.I. avind ca o- 
biective perfecționarea activității e- 
conomice și sociale. întărirea conti
nuă a unității și frăției popoarelor 
R.S.F.I., asigurarea mersului înainte 
al țării pe calea socialismului.

Intre România și Iugoslavia, state 
socialiste vecine, s-au statornicit și 
se dezvoltă raporturi de prietenie sin
ceră, principială, de colaborare to- 
vărâșească, multilaterală, bazate pe 
stimă, înțelegere și încredere re
ciprocă. Puternic potențate de con
tactele și schimburile de vizite din
tre factorii de răspundere ai celor 
două țări — și in primul rind de 
intilnlrile și conx’orbirile atit de 
frecvente în ultima vreme intre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito — relațiile româno-iugo- 
slave urmează un curs continuu as
cendent, spre binele ambelor po
poare, al cauzei socialismului ?l 
păcii.

Cu prilejul celei de-a 30-a ani- 
x'ersări a începerii insurecției po
poarelor Iugoslaviei, oamenii muncii 
din țara noastră, omagiind eroicele 
tradiții de luptă antifasciste a aces
tor popoare, le adresează un călduros 
salut, o dată cu urarea izvorîta din 
inimă de a doblndl noi Izbînzi in 
oonstrucția socialistă, in lupta pen
tru idealurile păcii și progresului.

B. STOIAN .

singeroa.se


viața internațională
La conferința 

general-europeanâ 
trebuie să participe 

toate statele 
continentului

• Un interviu al ministru
lui de externe al Franței

PARIS 3 LAgerpres). — Intr-un in
terviu acordat postului d° radio „Eu- 
ropa-l". ministrul afacerilor externe 
<1 Franței, Maurice Schumann, s-a 
referit Ia unele aspecte ale situației 
internaționale. Relevind punctul de 
vedere al guvernului francez in pro
blema convocării unei conferințe gc- 
neral-europene pentru securitate, 
Schumann a afirmat că această reu
niune trebuie „să permită tuturor na
țiunilor din Europa, fără deosebire 
de regim politic snu social, să se re
găsească in jurul unei singure și a- 
celeiași mese in respectul alianțelor și 
prieteniilor lor. fără nici o provocare 
îndreptată împotriva cuiva și să a- 
firme, cum face și Franța, o identi
tate națională in serviciul indepen
denței și al păcii".

Dialogul 
Paris-Bonn

sub semnul dificultăților 
monetare interoccidentale

Problemele monetare vest-europene 
vor domina convorbirile franco—vesi- 
germane la nivel inalt de luni și 
marți, care vor avea loc in R.F.G. 
— scrie agenția France Presse. După 
cum se știe, intilnirea se desfășoară 
la numai citeva zile după încercarea 
nereușită a miniștrilor economiei și 
finanțelor din cele șase țări membre 
sie Pieței comune de a rezolva unele 
probleme in suspensie pe planul re
lațiilor monetare interoccidentale. 
Părerile Bonnului și Parisului in a- 
cest domeniu sint diferite. Parisul 
consideră că Bonnul trebuie să alea
gă între trei soluții : readucerea măr
cii la paritatea sa, revalorizarea și 
stabilirea unei noi parități fixe sau 
stabilirea unei date limită pină la 
care va fi aplicat actualul curs flo
tant R.F.G. refuză deocamdată un 
răspuns In acest sens.

Pe această temă, reproducem mal 
jos citeva aprecieri din presa fran
ceză de ieri:

„L’AURORE* : „Istoria monetară a 
Europei (occidentale) se repetă... Se 
profilează la orizont o nouă adunare 
generală anuală a Fondului Monetar 
Internațional, la sfirșitul lui septem
brie, la Washington. Și iată că tcei 
țase» încă o dată nu au reușit să 
adopte o poziție comună. Joi și vineri, 
ia Bruxelles, responsabilii financiari 
ai acestor state au discutat ore in șir 
fără a ajunge la un acord. Noua reu
niune din septembrie va găsi proba
bil un front dezmembrat. Georges 
Pompidou și Willy Brandt vor găsi 
oare o soluție ?...".

„PARIS-JOUR“ : „In atmosfera 
creată după intilnirea de la Bruxelles, 
convorbirile dintre președintele Fran
ței fi cancelarul vest-german — pre* 
văzute prin tratatul dintre cele două 
țări — dobindesc o importanță deo
sebiți. Pentru mulți va fi vorba de 
un nou test pentru Europa •celor 
șase». Dacă Georges Pompidou și 
Willy Brandt nu vor reuși să regle
menteze, fn cursul întrevederilor, di
ficila problemă monetară, va spori 
neliniștea nu numai in ce privește 
solidaritatea monetară și financiară 
dintre •cei șase», dar și în legătură 
cu însuși viitorul Pieței comune".

Atenția opiniei publice iubitoare 
de pace este polarizată in aceste 
xiL» de noua și importanta inițiativă 
a Guvernului Revoluționar Provizo
riu (G.R.P.) al Republicii Vietnamu
lui de Sud, in vederea soluționării 
pe cale pașnică a problemei vietna
meze. Propunerile cuprinse In decla
rația în șapte puncte prezentată la 
conferința cvadripartită de la Paris 
de către delegația G.R.P. au deve
nit cunoscute cu repeziciune pe me
ridianele lumii, formind obiectul a 
numeroase luări de poziție șl comen
tarii favorabile, care relevă că ele 
sint de natură să deschidă o etapă 
nouă, importantă in evoluția acestei 
conferințe.

Orice om de bună credință lsl 
poate da imediat seama că este 
vorba de o acțiune politică de mare 
însemnătate, cu caracter profund 
realist, care răspunde necesității im
perioase de a readuce pacea ?i 
securitatea in această greu Încer
cată zonă a lumii, si care, expri- 
mind aspirațiile Si interesele națio
nale vitale ale poporului vietnamez, 
ține în același timp seama de in
teresele tuturor părților in cauză.

Este bine cunoscut faptul că si 
pină acum delegațiile R. D. Vietnam 
Si G.R.P. au desfășurat la conferința 
de la Paris ample eforturi construc
tive ri au prezentat un șir de pro
puneri rezonabile in vederea soluțio
nării conflictului — propuneri care 
•-au izbit de poziția negativă a părții 
americano-saigoneze. Situindu-se in 
continuare pe o bază principială, 
dl nd expresie perseverenței cu care 
forțele patriotice sud-vietnameze ac
ționează pentru reglementarea con
flictului, noile propuneri ale G.R.P. 
vin Ln Intlmpinarea unor cerințe 
care fuseseră folosite de partea ad 
versă pentru blocarea tratativelor — 
respectiv problema militarilor din 
forțele armate ale S.U.A. capturați 
tn timpul războiului. Declarația pre
conizează eliberarea acestora, incă 
ln cursul anului 1971. simultan cu 
retragerea tuturor trupelor S.U.A- și 
ale aliaților lor din Vietnamul de 
aud. Este, evident, o propunere ju
dicioasă, echitabilă, pe care partea 
americano-«aigoneză nu poate 6-o 
respingă fără riscul de a se Înfățișa 
opiniei publice ca ostilă unei 
reale reglementări politice. Deose
bit de importante sint, de ase
menea, precizările cu privire la 
constituirea unui guvern larg de Înțe
legere națională ln Vietnamul de Sud, 
ea și clarificările in legătură cu mo
dalitățile de reunlficare pașnică a 
Vietnamului, pas tn urma căruia se va
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BELGRAD 3. Corespondentul 
Agerpres. G. Ionescu, transmite : 
După vizita in Republica Socialista 
Muntenagru, tovarășul Emil Drâgă
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă româno-iu- 
poslavâ de colaborare economică, a 
fost oaspetele orașelor Skoplic și 
Ohrid din Republica Socialistă Ma
cedonia. Călătoria in Macedonia a 
prilejuit vizitarea unor importante 
întreprinderi industriale și desfășu
rarea de convorbiri fructuoase cu 
cadre de conducere ale colectivelor 
acestor întreprinderi in legătură cu 
posibilitățile de colaborare și coope
rare bilaterală. Probleme similare 
s-au situat și ln centrul convorbiri
lor oficiale avute cu președintele 
Vecei Executive a Republicii Socia
liste Macedonia, Ksente Bogoev. In 
acest cadru, s-a apreciat că există 
condiții reale pentru dezvoltarea și 
extinderea colaborării in industria 
energetică, construcția de mașini, 
metalurgie, industria chimică și in 
alte domenii. Au fost discutate, de 
asemenea, și unele aspecte privind 
perspectivele de extindere a colabo
rării ln domeniile științei și culturii. 
S-a convenit ca modalitățile de con
cretizare a acestor posibilități 6ă

RELAȚIILOR ECONOMICE ROMÂNO-UNGARE 
»

BUDAPESTA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : In 
intervalul 30 iunie—2 iulie, tovarășul 
Maxim Berghianu, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării al Re
publicii Socialiste România, și tovară
șul Pardi Imre, președintele Oficiu
lui Național al Planificării al Repu
blicii Populare Ungare, au avut, la 
Budapesta, convorbiri cu privire la 
dezvoltarea colaborării economice din
tre cele două țări in actualul cincinal 
și la stabilirea principalelor domenii 
de colaborare economică și cooperare 
in producție pe perioada de după 
1975.

Conducătorii organelor centrale de 
planificare din România și Ungaria au 
constatat că au fost obținute rezul
tate pozitive în realizarea acțiunilor 
de colaborare, creindu-se condiții pen
tru încheierea, încă în anul 1974, a 
unor contracte-cadru de lungă durată, 
îndeosebi în domeniul industriei con-

unor mine in
BONN 3.— Corespondentul Ager

pres, M. Moarcăș, transmite : După 
cum s-a mai anunțat, societatea 
„Ruhrkohle". concernul care mono
polizează întreaga desfacere a cărbu
nelui din marele bazin industrial al 
Ruhrului, a hotărit să închidă mai 
multe mine considerate a fi neren
tabile. Conform precizărilor făcute 
de președintele Comitetului de di
recție al societății, Hans-Helmuth 
Kuhnke, Consiliul de administrație 
al concernului, unul dintre cele mai 
mari din R.F.G., cu peste 186 000 de 
salariați. a aprobat un amplu pro-

___  ____  ______ cu 
in spiritul coexistenței paș- 

legătură cu alte 
preocupă 
întregul

ce 
ca «I

putea ajunge la încetarea focului în
tre forțele patriotice și trupele re
gimului saigonez și la stabilirea de 
relații cu toate țările, inclusiv 
S.U.A., ’ •
nice, precum și in 
probleme esențiale 
populația din sud, 
popor vietnamez.

Toate aceste propuneri, __
flectă aspirațiile spre independență, 
pace, neutralitate și democrație ale 
populației sud-vietnameze. stau măr

care re-

Noile propuneri ale Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de Sud

0 INIȚIATIVĂ RAȚIONALĂ, CONSTRUCTIVĂ
PENTRU RESTABILIREA PĂCII
PE PĂMINTUL VIETNAMULUI

turie poziției clare, profund con
structive a G.R.P., voinței sale de a 
se ajunge la un acord in vederea 
restabilirii păcii în Vietnam, pe baza 
respectării drepturilor «acre ale po
porului vietnamez.

Este semnificativ ln acest sens eco
ul internațional favorabil, deosebit de 
larg și deosebit de puternic al decla
rației. Revelatorii sint declarații
le făcute de ministrul de externe 
al Franței, MAURICE SCHUMANN, 
care a ținut să sublinieze că noua ini
țiativă a G.R.P. „reprezintă, după pă
rerea Franței, o deschidere și o șansă 
de pace pe care, dacă nu le-ar folosi, 
Statele Unite ar comite o eroare**. 
Trebuie, de asemenea, remarcat mo
dul ln care au Înțeles să «e pronun
țe ln legătură cu noua Inițiativă a 
G.R.P. o serie de personalități pro
eminente ale vieții politice america
ne. Apreciind noile propuneri ca „foar
te Încurajatoare", senatorul republican 

Iaca obiectul unei examinări în ca
ii ul Comisiei mixte de colaborare 
economică româno-iugoslavă.

★
Revenind la Belgrad, tovarășul 

Emil Drâgănescu. împreună cu tova
rășul Gngore Bârgăoanu. vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economi
că și tehnică, au avut, în cursul 
dimineții de .simbătă, o întrevedere 
cu Milenko Boianici, președintele 
Vecei Executive a R. S. Serbia. La 
intilnire au participat Dușan Gligo- 
rievici, membru al Vecei Executive 
Federale, președintele părții iugo
slave in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de oolaborare economică, 
Iso Njegovan, ambasadorul iugoslav 
la București, și Vasile Șandru, am
basadorul român la Belgrad. Intil
nirea cu președintele Vecei Execu
tive a R. S. Serbia a prilejuit abor
darea unui cerc larg de probleme 
privind aspecte ale colaborării reci
proce care pot aduce o substanțială 
contribuție la dezvoltarea, diversifi
carea și aprofundarea relațiilor rod
nice, multilaterale, dintre România 
și Iugoslavia.

Simbătă după-amiază. tovarășul 
Emil Drăgănescu a părăsit capitala 
iugoslavă, plecind spre București.

strucțiilor de mașini, și au relevat cu 
satisfacție că au fost evidențiate noi 
teme privind lărgirea colaborării eco
nomice dintre cele două țări pe peri
oada 1971—1975.

Părțile au efectuat, totodată, un 
schimb de păreri cu privire la prin
cipalele direcții ale dezvoltării cola
borării economice și cooperării in 
producție dintre cele două țări pe pe
rioada de după 1975 și au aprobat te
matica și programul de lucru privind 
activitatea de coordonare a planuri
lor pe perioada cincinalului următor.

Părțile au căzut de acord asupra 
efectuării unui schimb de experiență 
intre organele centrale de planificare 
din Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, intre in
stitutele de cercetări ale acestora, cu 
privire Ia metodele de planificare cu
rentă și de perspectivă și de elabora
re a prognozelor.

■ ■

bazinul Ruhrului
gram pe termen scurt și mediu pri
vind o reducere anuală a producției 
de cărbune de 13—14 milioane tone.

Măsura inițiată de conducerea so
cietății „Ruhrkohle" va duce in mod 
practic la închiderea unei treimi din 
minele aflate în prezent în exploa
tare în bazinul Ruhrului. Ea va 
afecta in prima etapă peste 10 000 de 
mineri, care vor rămine fără lucru. 
Sindicatul lucrătorilor mineri „I. G. 
Bergbau" a adresat un protest ener
gic societății, respingind această 
măsură-

HUGH SCOTT și-a exprimat păre
rea că „acum se poate trece la tra
tative serioase**, iar senatorul ED
MUND MUSKIE, candidat potențial 
al partidului democrat la alegerile 
prezidențiale din 1972, a declarat că 
„această nouă inițiativă ar putea 
permite să se realizeze ceea ce aș 
ii propus dacă aș fi fost la Casa 
Albă", pronunțindu-se pentru retra
gerea tuturor trupelor americane din 
Vietnam și încetarea războiului in 
spiritul propunerilor formulate de

G.R.P. La rindul «ău, speakerul Ca
merei Reprezentanților, CARL AL
BERT, a apreciat, după o discuție 
cu președintele Nixon consacrată 
examinării problemei încetării răz
boiului din Vietnam, că „propunerile 
G.R.P. constituie o bază de nego
cieri1* și 6-a declarat pentru inițierea 
unui dialog menit 6ă ducă la solu
ționarea pașnică a acestui război, 
însuși ministrul apărării al S.U.A., 
MELVIN LAIRD, a arătat că aceste 
propuneri „sint examinate cu foarte 
mare atenție**.

PEKIN 3 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a dat publicității comu
nicatul de presă privind vizita în 
R. P. Chineză a unei misiuni econo
mice guvernamentale canadiene.

Ca urmare a stabilirii relațiilor di
plomatice între China șl Canada la 
13 octombrie 1970 și în vederea pro
movării relațiilor chino-canadiene tn 
toate domeniile, o misiune economi
că guvernamentală canadiană, condu
să de Jean-Luc Pepin, ministrul in
dustriei, meseriilor și comerțului, a 
făcut ln intervalul 28 iunie — 4 iulie 
1971 o vizită în R. P. Chineză, la 
invitația lui Pai Sian-kuo, ministrul 
comerțului exterior — se spune ln 
comunicat. Aceasta este prima vizită 
a unei delegații guvernamentale ca
nadiene în R. P. Chineză. \

In cursul vizitei, Ciu En-lal, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, șl Li Sien-nien, vicepremler 
al consiliului, au avut întrevederi, 
in diferite ocazii, cu membrii misiu
nii și au purtat convorbiri prietenești 
cu aceștia. Misiunea a avut, de ase
menea, convorbiri cu miniștrii co
merțului exterior, agriculturii, silvi
culturii și industriei ușoare, precum 
și cu miniștrii adjuncți ai industriilor 
metalurgică, chimică și a combusti
bilului și cu alte oficialități chineze.

Cele două părți au căzut de acord 
că relațiile comerciale, economice și 
de altă natură urmează să fie extinse. 
Ambele țări împărtășesc dorința de 
a construi relațiile amintite pe fun
damentul deja realizat, recunoscînd 
că strîngerea relațiilor comerciale șl 
economice constituie o parte esenția
lă a dezvoltării raporturilor chino- 
canadiene in ansamblu.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție perioada îndelungată a co
merțului reciproc avantajos cu grîu 
între Canada și China. In concordan
ță cu dorința Canadei, China va con
tinua să considere Canada drept cea 
dinții sursă de grîu, atunci cînd ne
cesitățile de import o vor cere. In 
scopul dezvoltării comerțului bilate
ral, părțile au convenit să organizeze 
în viitorul apropiat, ln mod reciproc, 
expoziții comerciale.

Ministrul Jean-Luc Pepln l-a Invi
tat pe ministrul Pai Sian-kuo să vizi
teze Canada, împreună cu o delega
ție comercială guvernamentală a 
R. P. Chineze. Invitația a fost accep
tată.
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Un viu ecou au avut noile propu
neri ale G.R.P. în rindul a Însăși opi
niei publice americane — in care 
stările de spirit protestatare Împotri
va intervenției in Vietnam au cunos
cut o și mai puternică răbufnire, ca 
urmare a publicării ln presă a do
cumentelor secrete ale Pentagonului 
privind originile și caracterul inter
venției, lipsită de orice temeiuri șl

» Berlinguer. 
i P.C.I.. a 
i tendințelor 
cu prilejul

13 iu- 
i in ve- 

f orț ei 
i țară, 

rezul- 
au scos

ROMA 3. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicca, transmite : La Roma 
și-a încheiat lucrările, vineri seara. 
Plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Italian, care a dez
bătut „situația politica din Italia și 
sarcinile partidului după alegerile de 
la 13 iunie".

în taportul său. Enrico 
vice-secretar general al 
făcut o amplă analiză a 
politice ce au rezultat < 
confruntării electorale de la 
nie și a sarcinilor partidului 
derea sporirii continue a 
și a influenței sale in 
Vorbitorul a relevat, că 
țațele alegerilor parțiale i 
in evidență o serie de probleme 
specifice, de o importanță hotăritoare 
și. in primul rind. problema Sudului, 
care trebuie avută in vedere in ca
drul luptei pentru reforme și in cel 
al politicii alianțelor. Bcrlinguer s-a 
referit pe larg la situația economică 
de inferioritate a sudului Italiei (il 
Mezzogiorno) față de restul țării.

După ce a subliniat urgența și ne
cesitatea luptei pentru o politică de
mocratică și de programare econo
mică. Berlinguer s-a ocupat pe 
larg de problema alianțelor intre di
feritele forțe de stingă din Italia. 
„Desigur — a spus vorbitorul — o 
politică de alianță nu trebuie 
concepută și realizată ln mod sche
matic sau static. Noi nu ne limităm 
la căutarea unor convergențe cu 
forțe sociale bine definite, ci tindem 
să cuprindem, intr-o grupare de a- 
lianță, pături întregi ale populației 
— masele de tineret și de femei, 
populația meridională (cu excepția 
grupurilor celor mai retrograde), oa
menii de cultură etc. ; obiectivele 
noastre nu sint numai economice și 
sociale, ci și de dezvoltare civilă și 
democratică, ce pot interesa marea 
majoritate a țării".

agențiile de presă transmit
Delegația Uniunii Na

ționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din 
România, candusă dt“ Gheorghe 
Petrescu, președintele U.N.C.A.P., și-a 
încheiat simbătă vizita in R.F. a Ger
maniei. Oaspeții români au vizitat 
importante obiective ale cooperației 
producătorilor agricoli vest-germani, 
aflate in landurile din sud. De ase
menea, au avut convorbiri cu con
ducerea organizației cooperatiste 
„Raiffeisen" din Bavaria. Aceste con
vorbiri, a subliniat tovarășul Gheorghe 
Petrescu, intr-o scurtă declarație fă
cută corespondentului Agerpres la 
Bonn, au scos in evidență posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor econo
mice dintre cele două uniuni, precum 
și a schimbului reciproc de informații 
și documentații de specialitate. Dis
cuțiile, purtate intr-un spirit de cor
dialitate și respect reciproc, au fost 
animate de dorința unei cit mai bune 
cunoașteri a profilului și activității 
fiecărei uniuni, a stabilirii unui ca
dru prielnic de colaborare fructuoasă 
in interesul ambelor părți.

Ambasadorul Gunnar 
Jdlring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. in O- 
rientul Apropiat, s-a lntilnit vineri 
seara la reședința sa din Suedia, unde 
se află in concediu, cu reprezentantul 
permanent al S.U.A. la Națiunile Uni
te, George Bush. înainte de Intre ve- 

se

justificare. Făcîndu-se interpretul a- 
cestei atitudini, influentul coti
dian „NEW YORK TIMES" scrie 
că „propunerea de a se eli
bera prizonierii și a se instaura 
o încetare a focului reprezintă intr-a
devăr un important pas înainte pe 
care guvernul Statelor Unite nu-și 
poate permite să-l nesocotească... un 
prilej ce trebuie folosit imediat, intru
cit politica noastră actuală slăbește 
poziția americană la negocieri**.

In fine, in fața evidenței de netă

găduit, purtătorul de cuvint al Casei 
Albe s-a văzut în situația de a ad
mite că propunerile „conțin elemente 
pozitive'1 — prima dată, după cum 
subliniază și agenția France Presse, 
cînd se folosește un asemenea ter
men ln legătură cu o Inițiativă a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu. 
Nu este insă mai puțin adevărat că 
in aceeași declarație se vorbește și 
despre „elemente inacceptabile11, ceea 
ce reflectă o cramponare de vechile 
poziții neconstructive din trecut. 
Apare limpede că renunțarea la a- 
ceste poziții, acceptarea propuneri
lor făcute joi la Paris ar deschide 
o cale largă către încetarea războ
iului din Vietnam, către o reglemen
tare a situației din această parte a 
lumii, in conformitate cu Interesele 
poporului vietnamez, cu aspirațiile 
tuturor forțelor iubitoare de pace.

întreaga desfășurare a războiului 
a arătat ln modul cel mai elocvent

Referindu-se la pericolul pe care 
îl reprezintă grupările de dreapta și 
neofasciste, precum și presiunile con
servatorilor. Berlinguer a arătat că 
pentru a înlătura acest pericol este, 
mai mult ca oricind, necesară dez
voltarea unității tuturor forțelor de 
stingă - P.C.I.. P.S.I.U.P., P.S.I. și 
alte forțe, inclusiv cele care operează 
in mod pozitiv în afara partidelor, 
in cercurile catolice. „Trebuie să în
lăturăm miturile și prejudecățile. Nu 
ajută la nimic să repetam obișnui
tele formule privind concepțiile di
ferite ale partidelor noastre asupra 
problemelor internaționalismului, pu
terii. libertății ! Noi sîntem primii 
conștlenți de diferențele profunde, 
chiar și de cele cu caracter general, 
existente între noi și Partidul socia
list. Dar, in ce privește pozițiile res
pective. au existat și evoluții" — a 
spus vorbitorul, exprimînd dorința de 
a se proceda la o confruntare de o- 
rientări si asupra problemelor gene
rale. „Politica noastră unitară nu 
tinde spre un așa-numIt *frontism-, 
ci spre promovarea unui proces de 
convergențe, care să permită fiecărei 
forțe să-și afirme pe deplin propria 
sa autonomie", a subliniat vice-se- 
cretarul general al P.C.I. El a rele
vat, de asemenea, cerința ca dialogul 
între partide să fie dus la un nivel 
mai inalt, să nu se reducă numai la 
discuții și amendamente asupra le
gilor, ci să capete o amploare mal 
mare și în afara Parlamentului, 
avlnd în centrul său cele mai impor
tante probleme ale dezvoltării na
ționale.

Raportul prezentat a fost urmat de 
ample dezbateri. In încheierea Plena
rei a fost adoptată o rezoluție care 
aprobă raportul consacrat situației 
politice din Italia și sarcinilor parti
dului după recentele alegeri.

dere. Jarring a declarat că are ln ve
dere discutarea mai multor probleme 
internaționale. îndeosebi a situației 
din Orientul Apropiat.

La Moscova 1 avul ,oc sim_ 
bătă o nouă intilnire între ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., An
drei Gromiko. și vicepremierul și 
ministrul de externe al R.A.U., Mah
mud Riad, aflat ln vizită în capitala 
Uniunii Sovietice. Agenția T.A.S.S. 
menționează că, cu acest prilej, s-a 
procedat la un schimb de păreri în 
probleme ale relațiilor sovieto-egip- 
tene, ale situației actuale din Orien
tul Apropiat, precum și in unele as
pecte ale situației internaționale ac
tuale.

Comitetul special al 
O.N.U. pentru decolonizare 
a aprobat o rezoluție prin care soli
cită Marii Britanii să „înceapă fără 
nici o aminare consultări cu repre
zentanții partidelor politice ai po
porului Zimbabwe, respectlnd regula 
majorității, ln scopul transferării pu
terii poporului Zimbabwe pe bază de 
alegeri libere". Documentul recoman
dă, totodată, Consiliului de Securita
te, care a cerut In 1968 adoptarea de 
sancțiuni împotriva Rhodeslei, „să ia 
de urgență in considerare posibilita
tea luării unor măsuri suplimentare, 
in conformitate cu prevederile Car
tei".

că încercările de a impune poporului 
vietnamez, forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud o soluție militară, 
o soluție bazată pe forță- sint sortite 
eșecului, că un popor care-și apără 
cu dirzenie ființa națională, dreptul 
său la libertate și neatirnare este 
de neinfrint. Realitățile atestă in 
mod inexorabil că diferitele formule 
de perpetuare a conflictului nu pot 
să ducă decit la noi infringed, ale 
forțelor agresoare, că unica soluție 
posibilă și rațională are ca factor- 
cheie retragerea tuturor forțelor in
tervention! ste, recunoașterea dreptu
lui poporului vietnamez de a-și hotărî 
de sine stătător destinele.

Este o poziție clară, justă, pe de
plin întemeiată — pe care România 
socialistă a susținut-o întotdeauna cu 
hotărire. Această poziție a fost 
reafirmată cu limpezime și cu 
prilejul recentei vizite a delegației 
noastre de partid și guvernamentale 
in țările socialiste ale Asiei. Expri- 
mind simpatia caldă, solidaritatea, 
strlnsă cu cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, ca și a tuturor popoare
lor Indochinei, subliniind că impe
rialismul nu poate și nu va putea în 
nici un fel să obțină o victorie mili
tară. și că unica modalitate de regle
mentare este ca S.U.A. să pună capăt 
acțiunilor lor armate, și să-și retra
gă toate trupele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea la marele mi
ting al prieteniei româno-vietna- 
meze de la Hanoi : 
în favoarea Încetării

„Curentul 
______ războiului 

devine iot mai puternic, cuprinzind 
cele mai largi cercuri ale opiniei pu
blice mondiale, inclusiv din Statele 
Unite ale Americii. Se oreează astfel 
premisele ca, împletind lupta mili
tară cu lupta politică și diplomatică, 
să se obțină încetarea războiului, ca 
popoarele din Indochina să cucereas
că o pace reală, in condiții de liber
tate și independență".

Salutind noua inițiativă a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. afir- 
mindu-și Încă o dată solidaritatea mi
litantă cu lupta eroică a poporului 
Vietnamului, a celorlalte popoare din 
peninsula Indochina, opinia publică 
din țara noastră consideră că propu
nerile formulate deschid perspective 
reale, concrete soluționării conflictu
lui din această parte a lumii, impe
rativ al cauzei păcii și destinderii. 
Acceptarea acestor propuneri se im
pune ca o cerință majoră a vieții in
ternaționale, a readucerii păcii pe 
pămintul Vietnamului eroic.

Romulas CAPLESCU

„Guvernul R. P. Chineze - 
singurul reprezentant legitim 

al poporului chinez"
Declarația comună a delegațiilor Asociației

de prietenie China-Joponici și o Partidului Komei
PEKIN 3 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă a dat publicității decla
rația comună a delegațiilor Asociației 
de prietenie China—Japonia și a 
delegație» Fartidului Komei din Ja
ponia, semnată cu prilejul vizitei pe 
cave aceasta a lăcut-o in R P. Chi
neză.

Declarația menționează că dele
gația Partidului Komei, condusă de 
Yoshikatsu Takeiri, președintele 
partidului, a fost primită de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R.P Chineze, și de Go Mo-jo, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, care au 
purtat convorbiri prietenești cu 
membrii delegației. In timpul vizi
tei la Pekin, delegația Partidului 
Komei a purtat convorbiri sincere și 
prietenești cu delegația Asociației 
de prietenie China—Japonia, condusă 
de Wang Kuo-chuan. Cele două 
părți au făcut un larg schimb de 
păreri asupra relațiilor chino-japo- 
neze, asupra situației actuale și a 
altor probleme de interes comun. în 
spiritul consultărilor pe bază de ega
litate și al căutării unui teren 
mun în cadrul opiniilor lor.

„Delegația Partidului Komei 
clară : există o singură Chină, iar 
guvernul Republicii Populare Chi
neze este singurul guvern legitim 
care reprezintă poporul chinez ; 
Taivanul este o provincie a Chinei 
și o parte inalienabilă a teritoriului 
chinez Problema Taivanului este o 
problemă internă a Chir.ei : ..trata-

co

de-

„Zilele păcii și prieteniei 
Intre popoarele din regiunile nordice 
ale Norvegiei, Finlandei. Suediei și 
Uniunii Sovietice" au început la Lu- 
leo, in nordul Suediei. Această ma
nifestare, devenită tradițională, se 
desfășoară sub lozinca „Pace, bună- 
vecinătate, colaborare".

In Venezuela au avut loc 
fCStivitâți consacrate aniversării 
a 150 de ani de la istorica bătălie de 
la Carabobo. condusă de Simon Bo
livar, moment important in consoli
darea independentei Venezuelei și in 
lupta anticolonialistă a altor națiuni 
latino-americane.

tn procesul asasinilor 
fostului ambasador iugo
slav în Suedia, viadimu r<>- 
lovici, procurorul regal a cerut con
damnarea la închisoarea pe viață 
pentru Miro Baresici și Andjelko 
Brajkovici, autorii asasinatului, și 
pentru Ante Stojanov, inspiratorul 
crimei. Pentru ceilalți doi acuzați, 
Stanvin Milicevici și Marinko Lemo, 
procurorul a cerut pedeapsa cu în
chisoare pe termen îndelungat

Un avion „Boeing-707" 
al companiei internaționale de avia
ție „Braniff", care efectua o cursă 
între Acapulco (Mexic) și San Anto
nio (S.U.A.), a fost deturnat simbătă 
de două persoane înarmate. Piloții 
au fost obligați să aterizeze la ae
roportul Monterrey din Mexic, unde 
compania „Braniff" a plătit celor doi 
pirați ai aerului suma de 100 000 de 
dolari pentru a obține eliberarea 
celor 102 pasageri și a unei părți a 
echipajului. Avionul a decolat apoi, 
aterizind după citeva ore la Lima șl 
apoi la Rio de Janeiro. Alarmați de 
prezența pe acest ultim aeroport a 
unui mare număr de polițiști și mili
tari, cei doi pirați ai aerului au obli
gat piloții să decoleze din nou cu 
destinația Buenos Aires.

Ploi tropicale în India.
Peste 60 000 de persoane din statul 
indian Rajasthan au rămas fără a- 
dăpost, ca urmare a ploilor tropicale, 
neobișnuit de abundente.

Guvernul Maltei * p“-
bllcității vineri seara un comunicat 
prin care reafirmă neviabilitatea tra
tatului defensiv anglo-maltez, după 
denunțarea lui de către guvernul din 
La Valletta in Ianuarie 1967. „Nu 
există nici cea mai mică îndoială că 
tratatul de apărare anglo-maltez a 
fost abrogat în 1967, în conformitate 
cu prevederile dreptului internațio
nal, abrogare care nu a fost nicio
dată contestată de Marea Britanie", 
se spune ln comunicat. Documentul 
precizează că, după denunțarea pu
blică, in parlament, a acestui tratat, 
Anglia a prezentat un proiect de a- 
oord care nu a fost, însă, niciodată 
semnat de guvernul Maltei.

O echipă de specialiști ame
ricani condusă de dr. Elizabeth 
Priori de la spitalul „Anderson" 
din Houston (Texas) a anunțat 
că a reușit să Izoleze virusul 
cancerului limfatic uman. Viru
sul de formă sferică se înca
drează în tipul C și a fost ex
tras din culturile obținute din- 
tr-o biopsie luată la un copil. El 
a fost depistat pentru prima 
dată in 1957, de către prof. dr. 
Elon Dmochowski, șeful secției 
de virologie a spitalului. Dmo
chowski a apreciat că izolarea 
acestui virus este deosebit de 
importantă, intrucit oferă mari 
posibilități de investigații in 
scopul stabilirii rolului virușilor 
ln diferite forme de cancer 
uman și poate chiar descoperi
rea unui vaccin pentru com
baterea cancerului limfatic, 
frecvent mai ales la copii. 

tul Japonia—Cian" este ilegal și tre
buie abrogat ; ocuparea Taivanului 
și a zonei strlmtoril Taivanului da 
către Statele Unite constituie un act 
de agresiune, iar S.U.A trebuie șă 
retragă toate forțele lor armate din 
Taivan și din zona strimtorii Tai
vanului ; drepturile legitime ale Re
publicii Populare Chineze trebuia 
restabilite in toate organizațiile Na
țiunilor Unite, la fel ca și dreptul 
său legitim la statutul de membru 
permanent al Consiliului de Securi
tate al Națiunilor Unite, iar «repre
zentanții» clicii lui Cian Kai-și tre
buie expulzați din Națiunile Unite".

Partea chineză afirmă că „poziția 
în cinci puncte a Partidului Komei 
este conformă dorinței si intereselor 
popoarelor Chinei și Japoniei și spri
jină această poziție. Ea afirmă, do 
asemenea, că în cazul acceptării de 
către guvernul japonez a punctelor 
amintite și a întreprinderii' de pași 
practici în acest scop, stării de beli
gerantă .dintre China și Japonia 1 
se poate pune capăt, relațiile diplo
matice pot fi restabilite și un tratat 
de pace poate fi încheiat. Aooi, în 
funcție de evoluția evenimentelor, 
poate fi încheiat un tratat mutual 
de neagresiune între China si Ja
ponia, bazat pe cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice — respect 
reciproc fată de suveranitatea și in
tegritatea teritorială. neagresiune 
reciprocă, neamestec în treburile in
terne. egaldtate și avantaj mutual".

In continuare, declarația relevă că 
cele dov.ă părți condamnă Statele 
Unite pentru războiul de agresiune 
împotriva celor trei țări ale Indo
chinei, susțin ferm că problemele a- 
cestor țări trebuie rezolvate de pro
priile lor popoare si că forțele ar
mate ale S.U.A și aliaților lor tre
buie retrase din Indochina. Cele 
două părți reafirmă că problema 
coreeană trebuie rezolvată de poporul 
coreean însuși, astfel incit să fia 
înfăptuită unificarea pașnică a pa
triei sale. Părțile se opun ferm afir
mațiilor comunicatului comun Sat O’
Nixon din noiembrie 1969, potrivit 
căruia Taivanul, Coreea si Indochina 
sint cuDrinso în sfera de securitate 
a Japoniei. De asemenea, ele con
damnă acordul privind „retrocedarea 
Okinawei". semnat recent de guver
nele japonez și american, care a fost 
bazat pe comunicatul comun Sato— 
Nixon.

..Partea chineză, se spune în de
clarație. reafirmă poziția Chinei că 
niciodată si în nici o împrejurare 
China nu va fi prima care va fo
losi armele nucleare, precum și pro
punerea de a se convoca o conferin
ță la nivel înalt a tuturor țărilor, 
mari și mici, de a se încheia un a- 
cord asupra Interzicerii complete șl 
a distrugerii totale a armelor nu
cleare și, ca un prim pas. de a se 
Încheia un acord de nefolosire a 
armelor nucleare. Partea japoneză 
sprijină această poziție**.

Mișcarea de masă a poporului ja
pon îz în favoarea promovării rela
țiilor de prietenie dintre Japonia șl 
China, a restabilirii relațiilor diplo
matice dintre cele două țări va în
lătura obstacolele ridicate de for
țele reacționare si va făuri un viitor 
luminos pentru prietenia chino-ja- 
poneză, se arată în declarație.

PEKIN *
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