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Sărbătorirea celui
de-al 20000000-lea cetățean
al Republicii Socialiste România

în numele poporului ro
mân, al Consiliului de Stat al 

A Republicii Socialiste România 
” și al meu personal, adresez 

un cordial salut participanți- 
l°r la cea de-a 15-a Conferin
ță internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidro 

• gen.
Exprimînd aspirațiile arză 

_ toare ale poporului japonez 9 care a suferit ororile războiu
lui atomic, Consiliul japonez 

— împotriva bombelor atomice 
9 și cu hidrogen (Gensuikyo) a 

adus de-a lungul celor 15 ani 
• de existență o contribuție în

semnată la lupta popoarelor 
consacrată păcii și securității 

• internaționale, împotriva pla
nurilor agresive ale cercurilor 
imperialiste reacționare, pen-

tru înfăptuirea dezarmării și 
preîntimpinarea unui război 
mondial.

Participînd activ la lupta 
dusă de forțele antiimperialis- 
te de pretutindeni pentru sta
tornicirea unui climat de pace 
și cooperare internațională, 
poporul român militează cu 
toată hotărîrea pentru înlătu
rarea pericolului unui război 
termonuclear prin realizarea 
dezarmării atomice, lichidarea 
stocurilor de arme nucleare 
existente, interzicerea folosi
rii și producerii acestora in

așa fel îneît nici o așezare 
omenească să nu mai cUnoM£- 
că tragedia de la HlrosMha 
și Nagasaki.

Folosesc acest prilej pentru 
a reafirma hotărîrea poporu
lui român de a acționa în con
tinuare, cu toată energia, pen
tru victoria forțelor păcii, de
mocrației și progresului.

Totodată urez succes deplin 
lucrărilor Conferinței dv. 
precum și în activitatea vii
toare dedicată cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C. C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, a primit joi dimi
neața, la Palatul Republicii, 
familia celui de-al 20 000 000- 
lea cetățean al patriei noastre.

La festivitatea ce a avut loc 
cu acest prilej au luat parte 
tovarășii i Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 

I Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
• deț, Janos Fazekas, Petre 

Lupu, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Dumitru Popescu, Vasile Pa- • 
tilineț, Ion Pățan.

Au participat, de asemenea, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor organizații obștești.

Tovarășul Gheorghe Năs- 
tase, prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, a pre
zentat tovarășului Nicolae /• 
Ceaușescu și celorlalți condu
cători de 
cel de-al 
țean al 
România, 
ciuleseu, 
20 iunie 1969, ora 5 dimineața, 
pe meleagurile argeșene, și pe 
părinții săi, Alexandra Stăn
ciulescu, profesoară de istorie 
Ia Școala generală din satul 
Surdulești, județul Argeș, și 
Gheorghe Stănciulescu, mai
stru la întreprinderea de po
duri metalice și prefabricate 
din Pitești.

Luîndu-1 în brațe pe micul 
cetățean al patriei și sărutîn- 
du-1 părintește, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a felici
tat și i-a urat „să trăiască fe
ricit în comunism“. Felicitînd

partid și de stat pe 
20 000 000-lea cetă- 

Republicii Socialiste 
Daniel Marius Stăn- 

născut in ziua de

călduros pe mama și tatăl co
pilului cărora le-a urat „să-i 
dea o creștere cît mai bună“, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit daruri sărbătoritului.

Emoționat, exprimîndu-și 
fericirea de a fi tatăl celui 
de-al 20 000 000-lea cetățean al 
țării, Gheorghe Stănciulescu a 
adresat calde mulțumiri con
ducerii partidului, guvernului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru căldura manifestată 
față de creșterea și educarea 
copiilor în patria noastră, pen
tru grija față de viitorul feri
cit al întregii națiuni.'

Tovarășii Nicolae Ceaușescu; 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat ciocnesc apoi cîte o 
cupă de șampanie cu părinții 
copilului, închină în cinstea 
sa, urîndu-i sănătate și feri
cire ; conducătorii se fotogra
fiază și se întrețin îndelung 
cu mama și cu tatăl micului 
locuitor al României.

Printr-o fericită întîmplare, 
nașterea celui de-al 20 000 000- 
lea cetățean al României s-a 
petrecut în preajma celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, fapt care îi 
conferă o semnificație deose
bită. Un procent de 42 la sută 
din întreaga populație a țării 
îl alcătuiesc astăzi cetățeni: 
născuți după 23 August 1944, 
cetățeni crescuți în anii re
gimului socialist, în orînduirea 
în care a fost lichidată pen
tru totdeauna exploatarea o 
mului de către om.

România, cu o populație de 
peste 20 milioane de locuitori, 
se înscrie în prezent din punct 
de vedere demografic printre 
primele 9 țări din Europa și 
în primele 29 țări de pe glob.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit un grup de 
profesori din S. IL 4.

Joi la amiază, tovarășul 
Mh Nicolae Ceaușescu, președin- 

tele Consiliului de Stat, a pri
mit, la Palatul Republicii, un 

A grup de profesori din Statele 
Unite ale Americii, care fac 
parte din seminarul profesori- 

A lor americani pentru pace 
aflați într-o vizită în țara 
noastră.0 La primire au luat parte to
varășii lori Gheorghe Maurer.

Paul Niculescu-Mizil, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Dumitru 
Popescu, Mihai Dalea.

Erau prezenți Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor- ex
terne, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ște
fan Bălan, ministrul învăță
mîntului, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei și Mf-

ron Constantinescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului. 

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, între președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și prof. Je- 
rome Davis, conducătorul gru
pului de profesori americani, 
a avut loc o amplă convor
bire.

Declarațiile făcute de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cadrul convorbirii

cu grupul de profesori americani
celor pre-

NICOLAE
Adresîndu-se

• zenți, tovarășul 
CEAUȘESCU a spus :

A Aș dori, ca în numele Con- 
siliului de Stat și al poporu
lui român, să salut grupul de 

A profesori americani care vizi- 
W tează România. Am auzit că 

grupul dumneavoastră face 
£ parte din Seminarul pentru 

pace din Statele Unite ale 
Americii. Noi, românii apre- 

" ciem în mod deosebit pe

CONGRES AL 
PARTIDULUI

PUTERNICĂ EFERVESCENȚĂ Răspunderea
toți

A intelectualului I
CONGRESULUI PARTIDULUI

de AUREL BARANGA

ginn susnm m oMrii 
CORESPUNDE MERESELOR 

ElimMEME ALE SOCIEf/tțll

în timp ce în atîtea părți ale 
lumii s-a practicat, insistent și 
tenace, o sistematică politică de 
izolare a intelectualilor de filoa
nele vii ale vieții, aici, la noi, s-a 
realizat, printr-o muncă asiduă

de 
de 

„Tot ce e mai bun

»

EREK Graficele

e-

conf. univ.
GH. D. BISTRICEANU

La a 25-a aniversare a elibe
rării sale de sub jugul fascist, 
România prezintă tabloul unei e- 
conomii complexe, dinamice, 
chilibrat dezvoltate, aflată în
plin proces de intensificare și 
modernizare. înflorirea multila
terală a economiei noastre na
ționale în acest luminos sfert de 
veac este, așa cum prea bine 
știm, rezultatul politicii consec
vente a Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare a forțelor de 
producție, a industriei și agri
culturii, a celorlalte ramuri ale 
producției materiale, dezvoltare 
bazată, înainte de toate, pe va
lorificarea eficientă a resurselor 
materiale și umane ale națiunii, 
pe acumularea, prin eforturi pro
prii, a unor importante fonduri 
materiale și bănești destinate în
făptuirii unui amplu program de

investiții, orientate sistematic, cu 
prioritate, spre sectoarele produc
tive, singurele în stare să asigu
re creșterea permanentă a veni
tului național — indicatorul cel 
mai sintetic al prosperității ori
cărei societăți.

în rîndul factorilor de care de
pinde creșterea rapidă a produc
ției de bunuri materiale, a veni
tului național, iar pe această 
bază, înfăptuirea scopului final 
al politicii partidului — ridicarea 
sistematică a nivelului de trai — 
stabilirea unei corelații judicioa
se intre acumulare și consum de
țin un rol fundamental, fiind o 
problemă cardinală pentru des-

fășurarea procesului reproducției 
socialiste lărgite, cu efecte di
recte asupra modului în care se 
armonizează țelurile imediate și 
de perspectivă ale societății. în 
aceste condiții apare limpede că 
împărțirea venitului național în 
fond de acumulare și fond de 
consum este un act politic 
de cea mai mare însemnătate 
care determină nemijlocit dez
voltarea mai accelerată sau mai 
înceată a economiei unei țări cu 
multiplele implicații, pe toate 
planurile vieții sociale, ce de
curg de aci.

Raportul dintre acumulare și 
consum este variabil de la o eta
pă la alta, fiind determinat, prin
tre altele, de nivelul de dezvol-

(Continuare în pag. a Il-a)

inteligenței
tehnice

Cititorii ziarului nostru de ieri 
vor fi observat, desigur, în foto
grafia machetei Zonei A a Ex
poziției realizărilor economiei na
ționale a Republicii Socialiste 
România, cum, din spatele atît 
de cunoscutului Pavilion cir
cular, se ivește volumul stră
lucitor al unei construcții sferice, 
semănînd cu o mare bilă de me
tal sau cu un monumental balon 
festiv, gata să-și pornească as
censiunea. De fapt, respectiva 
construcție sugerînd plutirea spre 
înalturi este un ingenios pavilion 
menit să sublinieze, în ansam
blul general al lui EREN 1969, 
ideea generoasă — devenită, prin

înțeleaptă politică a partidului, 
un fapt concret al eforturilor 
constructive de fiecare zi ale po
porului nostru ■— în virtutea că
reia, în răstimpul dintre cele 
două congrese ale P.C.R., activi
tatea de cercetare științifică de
dicată rezolvării problemelor 
fundamentale ale producției a 
cunoscut, în țara noastră, un a- 
vînt fără precedent.

Respectivul pavilion sferic este 
ceea ce se numește o aerodomă,

PETRE DRAGU

(Continuare in pag. a lll-a)

și perseverentă, acel vis, atît 
plastic și de lapidar formulat 
Bălcescu: _
alături de popor“.

La capătul unui sfert de secol 
socialist, fuziunea dintre forțele 
poporului și intelectualitatea lui 
constituie încununarea unei bă
tălii începută de partid din pri
mele clipe ale existenței sale, 
avangarda revoluționară a clasei 
muncitoare din România văzînd 
în intelectuali un rezervor de 
energii creatoare, chemate să 
contribuie la desăvîrșirea visuri
lor și aspirațiilor celor mai înalte 
ale poporului. Și totuși, să nu 
uităm, a fost o vreme cînd își 
agita flamura sa înșelătoare „tur
nul de fildeș", cînd drogul „sin
gularizării“ sau al „izolării“ mai 
încerca să-și exercite funcțiile 
sale toxice. Ultimii 25 de ani 
trăiți în dinamismul marilor stră
danii ale poporului de a-și crea 
un prezent și un viitor pe mă
sura celor mai glorioase pagini 
ale istoriei sale de două ori mi
lenare au fost o dovadă eloc
ventă că numai acele aspirații 
ale intelectualilor au căpătat 
corp și realitate, care au oglindit 
idealurile poporului, izvorîte din 
năzuințele lui, contopite cu țelu
rile sale.

La rampa confruntărilor, în 
toate domeniile, fie că e vorba 
de muzică, de plastică sau de 
arta literară, reiese în chip eloc
vent concluzia că 
opere au rezistat

numai acele 
procesului '.le

(Continuare în pag. a Ii-a)
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cei care își consacră eforturi
le luptei pentru înțelegere și 
pace între popoare. Dumnea
voastră 
deauna 
cultură 
pace și 
deauna 
înaintați au fost partizanii co
laborării, prieteniei și păcii în 
lume.

în condițiile de astăzi, cînd 
popoarele obțin succese mari 
în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a științei și culturii, 
cînd omul a pătruns în Cos
mos și a ajuns pe Lună, dez
voltarea colaborării între sta
te, salvgardarea păcii este una 
din cele mai arzătoare proble
me care preocupă întreaga 
omenire, care trebuie să-și gă
sească rezolvarea.

Vă pot spune — cred că ați 
putut constata aceasta în 
scurta dumneavoastră vizită, 
în întîlnirile pe care le-ați 
avut — că poporul român 
este animat de dorința since
ră de a dezvolta colaborarea 
și prietenia cu poporul ame
rican, ca și cu toate popoare
le lumii, de a trăi cu toate 
statele în pace și înțelegere, 
întreaga politică a României 
este îndreptată spre colabora
rea cu țările socialiste, cu toate 
țările lumii, inclusiv cu State
le Unite ale Americii; în 
acest cadru se înscrie și vizi
ta pe care o va face, zilele 
acestea, în țara noastră, pre
ședintele S.U.A., Rlchard 
Nixon.

Sper că vizita pe care dum
neavoastră, profesori din Sta
tele Unite, o faceți în Româ
nia, va fi o contribuție la mai 
buna cunoaștere și conlucrare 
între oamenii de cultură și 
învățămînt din țările noastre, 
la cauza înțelegerii și priete
niei între popoare.

In acest spirit, doresc să 
salut vizita pe care o faceți 
în România, eforturile dum-

neavoastră pentru pace și pri
etenie între popoare.

cunoașteți că întot- 
oamenii de știință și 
au dorit să trăiască în 
înțelegere, că întot- 
intelectualii cei mai

A luat cuvîntul apoi prof. 
JEKOME DAVIS, care a spus:

Aș dori, înainte de toate, să 
vă mulțumesc în numele tu
turor membrilor delegației a- 
mericane. Noi apreciem mult 
căldura și prietenia pe care 
ne-a arătat-o poporul român 
și sîntem recunoscători Oficiu
lui Național de Turism pentru 
tot ce a făcut pentru noi. Sîn
tem deosebit de bucuroși că 
dumneavoastră, unul dintre 
marii conducători ai luptei 
pentru pace din lume, ne-ați 
primit astăzi.

Am cîteva întrebări de pus 
în numele delegației noastre.

Seminarul nostru, al profe
sorilor americani pentru pace 
consideră că războiul din Viet
nam este un lucru negativ, că 
Statele Unite trebuie să-și re
tragă trupele din Vietnam 
imediat și în mod necondițio
nat, în conformitate cu acor
dul de la Geneva din 1954. 
Care este poziția guvernului 
român în această privință ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :

Nu doresc să se considere ca 
un amestec în Seminarul dum
neavoastră, dar trebuie să de
clar că sînt de acord cu con
cluzia lui.

în ce privește poziția guver
nului român, este cunoscut că 
de la început ne-am pronun
țat împotriva acestui război, 
pentru încetarea lui, pentru 
retragerea trupelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud, astfel ca 
poporul vietnamez să poată 
hotărî singur asupra dezvoltă
rii sale — inclusiv asupra pro
blemei unificării — fără nici 
un amestec din afară. Și as
tăzi avem aceeași poziție. Noi 
considerăm că, cu cît se va

(Continuare în pag. a 111-a)

ChandraI
Consiliului de Ministri->

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi la amiază, în vizită 
protocolară de prezentare, pe 
ambasadorul extraordinar și ple-

1 nipotențiar al Regatului Nepal

I
în România,
Sharma.

La întrevedere, care 
fășurat într-o atmosferă 
a participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

s-a des- 
cordială,

(Agerpres)
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Concursul

FÂNUȘ BAILEȘTEANU

VINERI, 1 AUGUST 1969

VINERI 1 AUGUST

Populai 
Cosmos 
Viiț.OTUl

în ultimă instanță a 
participanților (cadre 
ilegaliști, ofițeri com- 
rezerviști), la insurec-

(Sala 
PE-

O ÎNSEMNATĂ REALIZARE 
ROMÂNEASCA ÎN DOMENIUL 
BIOLOGIEI CELULARE, CU 

APLICAȚIE POSIBILĂ ÎN

în perioada 3—17 august a.c. 
se va desfășura, în județul Me
hedinți, concursul cinematografic 
„Pagini nepieritoare de glorie și 
eroism din istoria poporului ro-

aplauzele generale, un 
număr de tineri din secto-

La „Muzeul Satului“

CONCURS DE CULTURA

„București

O INTERESANTA ȘTAFETA CULTURAL-EDUCATIVA ÎNCHI
NATĂ CONGRESULUI PARTIDULUI —

interesanta evocare a 
fierbinți din august, 
de generalul locote-

al împlinirilor“ ARTĂ PLASTICĂ

„Romania

„EXPO 1969

„Perinița“
I. Nottara“) :__
— ora 19. Teatrul 
(Grădina Boema) :

conf. dr.
Telejurnalul 

Publicitate

Ansamblul 
Teatrului „C. 
RINIȚA MEA 
„C. Tănase“
NU TE LĂSA. STROE ! - ora 20.

CINEMATOGRAFICA

ȘTIINȚIFIC S

13,15 : 17 ;

16 , 18,30 ;
— 16,39

A TRAI ;
(orele 15,30.

1Ü.30 . 1H.45 .
11,15. 13,30; 
Tomis (ora

Ia Flacăra

rulează la

CltOSBOW :
(orele 9.15:

în
mare
rul 8, precum și distinși invitați 
(generalul locotenent Emilian 
Ionescu și Nicolae Crăciun, se
cretar al comitetului de sector al 
P.C.R.), prezenți în sala de fes
tivități a „Modern-Clubului“, 
au primit de curînd din partea 
tinerilor sectorului 7 o ștafetă in
titulată simplu „București — oraș 
al împlinirilor“.

Evenimentul fiind consumat, 
relatarea s-ar putea, desigur, în
cheia aici. Numai că, dincolo de 
titulatură și de descrierea tele
grafică a faptului, descoperim o 
acțiune cu ample rezonanțe edu
cative, declanșată și susținută pe 
parcurs din inițiativa Comitetu
lui municipal București al 
U.T.C., cu sprijinul nemijlocit al 
comitetelor U.T.C. din toate sec
toarele Capitalei.

Ștafeta sus-amintită se înscrie 
ca o manifestare instructivă, pli
nă de semnificații în ciclul de 
activități cultural-educative, ar
tistice ce au loc în cinstea Con
gresului al X-lea al P C.R. și a 
aniversării unui sfert de veac de 
la eliberarea patriei. Formula 
după care s-a desfășurat ștafeta 
„ascunde“ — pentru a ne expri
ma astfel — activități de am
ploare, cu certe resurse instruc- 
tiv-educative. Acțiunea a însem
nat. așa după cum arată de alt
fel însăși subdenumirea ei („șta
fetă cultural-artistică în Capita
la țării pe urmele insurecției de

la 23 August 1944), angrenarea 
unui mare număr de tineri din 
București la cunoașterea locuri
lor și nu 
faptelor și 
de partid, 
batanți și 
ția armată. Ea a însemnat, de a- 
semenea, organizarea în cluburi
le tineretului și în casele de cul
tură a unor ample manifestări 
cultural-artistice, vizitarea unor 
expoziții și muzee cu aspecte e- 
dificatoare din timpul insurec
ției. cunoașterea rezultatelor ob
ținute în construcția socialistă de 
către oamenii muncii din Capi
tală.

După 
zilelor 
făcută 
nent Emilian Ionescu, precum și 
o trecere în revistă făcută de to
varășul Nicolae Crăciun a succe
selor obținute de poporul român 
în opera de construcție socialistă, 
urmate de un bogat program
cultural-artistic, ștafeta a luat 
drumul comitetului municipal 
U.T.C.

In sala de expoziții a Ate
neului Român a avut loc 
ieri vernisajul celei de a 
5-a expoziții bienale de artă 
plastică a artiștilor amatori 
de la orașe și sate deschi
să sub egida Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
a Uniunii Generale a Sin
dicatelor și a Uniunii Ti
neretului Comunist.

Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de criticul de artă 
Ion Frunzetti. Vorbitorul a 
subliniat importanța pe ca
re o prezintă „Bienala“ din 
acest an, anul Congresului 
al X-lea al P.C.R. și al ce
lei de a 25-a aniversări a 
eliberării patriei, arătînd 
totodată că cele peste 400 
de lucrări de pictură, gra
fică, sculptură, artă deco
rativă, expuse, sînt o do
vadă a înaltului nivel ar
tistic pe care l-a atins arta 
amatoare în acest domeniu.

Expoziția este deschisă 
zilnic între orele 7—9 și 
19—21.

mân“, organizat de către Comi
tetul județean U.T.C. Mehedinți 
în cinstea Congresului al X-lea 
al partidului și a celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist.

Concursul are 3 faze : orășe
nească, interorășenească și jude
țeană și constă în răspunsuri la 
întrebări pe baza vizionării ur
mătoarelor filme : Dacii, Colum
na, Procesul alb. Valurile Dună
rii, Bilanț în plin mers, Agricul
tura socialistă în plin avînt, Un 
măreț program de propășire a 
patriei. Cîștigătorii concursului 
vor primi numeroase premii în o- 
biecte, abonamente cinematogra
fice etc.

bilanț 
și perspectivă
Din inițiativa Comitetului 

județean U.T.C. Constanta se 
desfășoară între 15 iunie-17 
august a.c. concursul „Româ
nia — bilanț fi perspectivă“, 
eșalonat pe 3 etape : comu
nală, intercomunală și jude
țeană. Fină acum s-au desfă
șurat primele două etape, în 
prezent participanții pregătin- 
du-se pentru faza finală.

veche de 180 de ani
CASA DIN SURDESTI - TARA-LAPUS

Adusă și amenajată în cursul anului 1968, Casa din Șurdești, 
a cărei vîrstă, venerabilă, atinge 180 de ani, a fost deschisă vizi
tatorilor acum cîteva zile. Construcția masivă, din bîrne de 
lemn, atît a locuinței propriu-zise, cît și a accesoriilor, acoperi
șul înalt, confecționat din paie, reprezintă o zonă etnografică 
bine determinată Reconstrucție autentică, așezată intr-un cadru 
bine ales (în mijlocul unei zone cu case din Maramureș), avind 
un interior decorat cu icoane pe sticlă, ștergare, ceramică de 
Vama, Casa din Șurdești oferă vizitatorilor o plăcută surpriză 

A. P.

profesională —
La Grupul Școlar al Mi

nisterului Învățământului 
din Bulevardul Lacul ” " 
s-a deschis o expoziție 
lucrări ale elevilor din 
Iile profesionale, liceele 
specialitate și școlile de 
cializare postliceală. „1 
1969“ \cuprinde o mare va
rietate de produse, selecțio
nate din expozițiile anteri
oare, organizate la nivelul 
ministerelor tutelare, de la 
unelte, scule, la micro-apa- 
rate s’i microinstalații, de 'a 
machete și materiale cjr efi
ciență didactică, la veritabi
le utilaje ce pot fi valorifi
cate. De-ar fi să amintim 
numai „Trusa scutierului 
matrițer“ (Electromagneti
ca), Instalația de semnaliza
re și optică acustică (Liceul 
industrial energetic — Cra- 
iova), macheta unei mașini 
de frezat (Grupul școlar Cu- 
gir), radioreceptoarele cu 
tranzistori (Liceul de tele
comunicații — București), 
microgarnitura de birou în 
stil baroc (Grupul școlar 
.Industria lemnului“ Arad), 

podul de ciocolată (Grupul 
școlar comercial Craiova), 
ar fi suficient pentru o ima
gine despre munca laborioa
să. plină de pasiune a aces
tor elevi, despre modul ma
tur cum își însușesc ei „tai
nele“ meseriei, despre emu
lația deosebită ce există în 
rîndurile lor-

Organizată în cinstea ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. și a celei de-a XXV-a 
aniversare a Eliberării, a- 
ceastă expoziție, are ca obi
ectiv imediat selecționarea, 
de către specialiști a unui 
număr de lucrări care să 
constituie cartea de vizită a 
elevilor din școli profesio
nale, licee de specialitate și 
școli de specializare postli
ceală la E.R.E.N.

Tei 
cu 

șco- 
de 

spe- 
Expo

• IERI, LA PRÎNZ, IN 
PIAȚA AVIATORILOR, în 
apropierea noii clădiri a stu
dioului de televiziune, O.C.L. 
Alimentara, sectorul I, a des
chis un modern complex co
mercial cuprinzînd secțiile : 
băcănie autoservire, meze- 
luri-brînzeturi, cafea-dul- 
ciuri, cafe-bar, centru carne, 
pîine, legume-fructe, 
Ioane.

precoce a
cancerului

în cadrul biologiei celulare, 
acizi nucleici — „Motorul vieții 
celulare“ — constituie astăzi, 
în întreaga lume, obiectul unor 
studii amănunțite, ale căror 
rezultate au o largă aplicabili
tate în genetică. O deosebită 
importanță pentru cercetarea 
acestor acizi o constituie pune
rea în evidență a prezenței lor 
și. implicit, localizarea lor în 
celulă.

Pornindu-se de Ia proprietatea 
acizilor nucleici de a se colora 
energic sub acțiunea unor anu
mite substanțe, la Institutul 
pentru controlul de stat al me
dicamentelor și cercetări far
maceutice s-a stabilit o metodă 
selectivă pentru punerea în evi
dență a acidului ribonucleic 
(nuclear, nucleolar și citoplas- 
mic), acid cu un rol important 
în biosinteza proteinelor celu-

Prin elaborarea acestei meto-

Ion Brezeanu — nenea 
Iancu — ar fi avut astăzi o 
sută de ani. A fost unul din- 

• tre cei mai mari actori ro
mâni. Actor comic, în primul 
rînd, dar avea și impresionan
te note tragice. A iost inter
pretul favorit al lui Caragiale 
și despre el maestrul a scris 
primele rînduri entuziaste. 
Cetățeanul turmentat din 
„Scrisoarea pierdută“, Ipin- 
geseu din „Noaptea fur
tunoasă“, „Catindatul“ din 
„D-ale carnavalului“ și halu
cinantul Ion Nebunul din 
„Năpasta“ sînt rolurile de că
petenie ale lui Brezeanu, cel 
mai caragialesc dintre inter- 
preții marelui nostru autor 
comic.

Dar Brezeanu a mai jucat 
cu succes și-n piesele altor 
dramaturgi, români sau stră
ini. A fost, rînd pe rînd, Bu
fonul din „Regele Lear“, 
Mogîldici din „Viforul“ lui 
Delavrancea, Avarul lui Mo
lière, ca să culmineze cu 
Shylock din „Neguțătorul din 
Veneția“ al lui Shakespeare, 
rol în care a dat dovezi de 
intensitate dramatică, de o 
vibrație și o forță pe care le 
dovedise cu mulți ani înain
te în Ion din „Năpasta“.

Din generația imediat ur
mătoare lui Gr. Manolescu, 
C. I. Nottara și Iancu Petres- 
cu, Iancu Brezeanu a făcut 
parte din falanga marilor co
mici ai epocii. în jurul anului 
1900, alături de un Ion Nicu- 
lescu, N. Soreanu, Petre Li- 
ciu și Vasile Toneanu, cu 
care a pornit la drum în a- 
ceeași vreme și cărora le-a 
rămas prieten pînă la moarte.

Pe lingă darurile de umor 
sobru, pe lingă temperamen
tul, fantezia, simplicitatea și 
sinceritatea jocului său, Ion 
Brezeanu a mai fost înzes
trat și cu o splendidă dic
țiune. El rotunjea fiecare cu
vînt. fiecare silabă, scotea în 
evidență fiecare consonantă. 
Lansa replica din plin, după 
ce o prepara imperceptibil, 
captînd atenția spectatorului 
înainte de a fi rostit cuvîntul. 
Nimic din ce spunea Breze a, 
nu nu se pierdea între culi
se, sau în înălțimea sufitelor 
sau în hăul sălii.

Această mare calitate — 
dicțiunea — era principala 
preocupare a actorilor de pe 
vremuri. Oricît temperament

ai avea, oricîtă inteligență ai 
desfășura în compunerea u- 
nui rol, e inutil să te zbați, 
să suferi, să trăiești „lăun
tric“ dacă spectatorul n-aude 
textul pe care l-ai debitat. 
Marele maestru al acestei 
școli — dicțiunea impecabilă 
— era Constantin Nottara. El 
recomanda elevilor de la Con
servator sau actorilor pe care 
îi dirija ca regizor o articu
lație desăvîrșită. o sonorita
te, o muzicalitate a cuvîntu- 
lui de care ucenicii săi nu 
puteau să nu țină seama 
maestrul maeștrilor insista cu 
o răbdare îngerească, dar și 
cu o tenacitate despotică, 
pînă cînd obținea de la uce
nic efectul dorit. Cuvîntul 
înainte de orice, gîndul poe
tului redat cu o perfectă în
țelegere, limpezimea și mu
zicalitatea frazei, iată catehis
mul comedianului ales. Cum

CRONICA

A O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Patria (orele 9 , 12 ; 15 ; 
18 ; 21) , Festival (orele 9 , 11,30 ;
14.30 ; 17,45 ; 20,45) . Grădina Fes
tival (orOle 20,30).
• CREOLA, OCHI1-TI ARD CA
FLACARA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,30 ; 11 . 13,30 . 16 ;
18.30 : 21) ; București (orele 8,30 ;
11 ; 13,30; 16; 18,30; 21) ; Favorit
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20.30; 
Stadionul Dinamo (ora 20,15), A- 
renele Libertății (ora 20,15).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Republica (orele 10 : 13,15 : 17 ; 
20,15).

?
 DEȘERTUL ROȘU : rulează la
entral (orele 9,30 . 12,15 ; 15 ; 18 : 

21) ; Grădina Doina (ora 20,30).
• PRELUDIU : rulează la Union 
(orele 15.30 ; 18 ; 20.30).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Miorița (orele 9,30 . 13 : 16 ; 19).
• NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Aurora (orele 9 : 12 : 
15 : 13 ; 20.45) ; Grădina Aurora 
(ora 20.30) ; Volga (orele 9—16,45 
în continuare) : Rahova (orele 
15,30 ; 16) : Grădina Rahova (ora 
20.30).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS î 
rulează la Excelsior (orele 9 : 
11,15 : 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21) : Gră 
dina Expoziției (ora 20,30) • Glo
ria (orele 9 : 11,15 : 13.30 : 16 ; 
18,15) ; Melodia (orele 9 ; 11,15: 
13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30), Flamura 
(orele 9—16 în continuare : 18.55 : 
20.30).
• PARADISUL ÎNDRĂGOSTIȚI- 
LOR ; rulează la Victoria (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 . 18.30 ; 20,45). 
• COMISARUL X ȘI BANDA 
„TREI CÎINI VERZI“ rulează la 
Feroviar (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ;

21) , Arta (orele 8,45 , 
in continua/e . 18,45) ;

Grădina Alta (ora 20.30), Modern 
(orele 9 30 , 11,45 . 14 , ................
21) , Tomis (orele 9, 
15,45 ; 18,15, Grădina 
20,30).
• A TRAI PENTRU 
i ulează ia Cotrocem 
19).
e COMEDIAN Ț II .
Drumul Sării (orele 15; 19).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT; 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 
în continuare. 18,15, 20,45) . Gri- 
vița (orele 9,30, 12, 15,30, 18. 20.30).
• ULTIMA TURA • rulează la 
„înfrățirea între popoare" (orele 
15,15 , 17,45 . 20).
• CRIMA DIN PĂDURE : rulea
ză la Dacia (orele 8.45—21 în con
tinuare).
0 CONTEMPORANUL TAU : ru
lează la Munca (orele 16; 19).
• ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI : rulează la Floreasca (ora 
20,30).
• PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR : 
rulează la Gloria (ora 20,30).
• SINGEROA8A NUNTA MACE
DONEANA : rulează ' — — -
(orele 15.30, 18; 20.30).
0 OPERAȚIUNEA 
rulează la Floreasca 
11,30; 15,30; 18).
• ÎNCOTRO. OMULE ? : rulează 
la Moșilor (orele 15.30; 19,30).
• STRĂIN ÎN CASA : rulează Ia
Lira (orele 15.30 18): Grădina
Lira (orele 20.30).
• SECRETUL CTFRULUI : rulea
ză la Glulestl (orele 15.30; 18; 20.30)
• TN UMBRA COLTULUI ; ru
lează la Buzeștl (orele 15.30: 18): 
Grădina Buzești (ora 20.30).
• PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Crîneașl (orele 15.30: 13 20.30)
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... A VISA : rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18) : Grădina Ur
nirea (ora 20,30).

• neimbltnzita
rulează la ”
18. 20.30) .
18. 20.15)
18; 20.30).
© TARZAN. OMUI JUNGLEI : 
rulează la Ferentari (orele 15.30' 
18. 20.30)
• ADIO. GRINGO : rulează la 
Pacea (orele 15.30. 18. 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA : ru
fează la Bucegi (orele 9 11,15.
13.30 16 18,15). Grădina Bucegi
(ora 20.30), Vitan (orele 15.30; 18) 
Grădina Vitan (ora 20,30).
0 CĂSĂTORIE PRIPITA : rulea
ză Ia Doina (orele 11.30 13.45: 16.
18.15. 20.30)
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează ’.a Progresul (orele 15.30 
18; 20).
• LUSTRAGIUL : rulează Ia Gră 
dina Moșilor (ora 20.30).
0 PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
0 HAIDUCII : rulează la Progre
sul Parc (ora 20.30).

ANGEI.ICA :
(orele 15,39: 

(orele 
(orele

O 10,00 Limba rusă (reluare) 
$ 10,25 Limba spaniolă (reluare) 
© 10,50 închiderea emisiunii de 
dimineață o 14,30 Tenis de cîmp 
România-India. Semifinala inter
zonală a Cupei Davis @ 18,30 Pe 
scenele lirice ale țării. Brașov — 
Galați — Constanța. Emisiune de 
Anghel Ionescu-Arbore e 19,00 
Tele-uni verși țatea. Ciclul Om — 
— Știință — Societate. Omul și 
cibernetica (II) e 19,30 Telejurna
lul de seară ; Buletin meteorolo
gic e 20,00 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din Marea dezba
tere. Delegații la Congres, purtă
tori de cuvînt ai întregului po
por o 20,15 Film artistic . „Străzi
le au amintiri“. O producție a 
Studioului ..București“ în regia 
lui Manole Marcus e 21,40 „Mult 
e dulce și frumoasă“. Emisiune de 
limba română de
Sorin Stat! • 22.15 
de noapte • 22,30
• 22,35 Traseul Pămînt — Lună — 
Pămînt — o realitate. Sinteză 
„Apollo-ir* • 22,50 Cîntă Duke 
Ellington și orchestra sa • 23,40 
închiderea emisiunii.

adus o contribuție' de 
seamă la studiul fiziologiei nu- 
cleolului (corpului existent în 
nucleul celulei organice) și s-a 
confirmat prezența acidiiTui ri
bonucleic pe cromozomi (cor- 
pusculi de materie nucleară ce 
se formează în timpul diviziu
nii celulei, specifici pentru fie
care specie în parte).

Avînd în vedere că în cazul 
unei diviziuni accelerate a ce
lulelor, caracteristică bolii can
ceroase, nucleolul este acela 
care se transformă primul, sub 
acțiunea unei cantități sporite 
de acid ribonucleic. metoda ro
mânească — constituind un mij
loc exact, de o mare finețe, în 
cercetarea acizilor nucleici — 
își poate găsi o aplicație în de
pistarea tendințelor de cance- 
rizare.

Metoda, omologată ca inven
ție a doi coautori. profesorul 
doctor docent Dumitru Grigore 
Conșțantirtescu, decan al Fa
cultății de farmacie din Bucu
rești. membru corespondent al 
Academiei de științe medicale, 
și Adrian Prodănescu, biolog în 
cadrul I.C.S.M.F.. s-a bucurat 
de un mare interes, atît în țară 
cît și peste hotare, încă de la 
publicarea ei, intr-o lucrare re
zumativă.

Tn țara noastră, metoda ur
mează să fie aplicată în toate 
laboratoarele de citclogie care 
studiază acizii nucleici.

™ Nicolae Stoe este un truba
dur crispat în căutarea unui 
calm lăuntric. Deloc cantabil, 
de o rigiditate' abil mascată, 
versul său poartă multe din
tre semnele și consemnele 
momentului liric actual. Ten
ta modernă, ușor conceptuală, 
angajarea plenară în „dezba
terea" artistică a celor mai 
grave probleme existențiale, 
o anume intenție de obscu- 
rizare, constituie evidențe de
monstrabile, orieînd. pe tra
seul volumului de debut. Toa
te acestea proiectate, desigur, 
într-un spați i al sentimente
lor pure, menajate de macu
lare printr-un voal străveziu, 
de răceală. Uneori, însă, a- 
ceastă tafta protectoare este 
sfîșiată de lama incandescen
tă a vreunui fulger interior, 
explodînd în afară și împie
trind acolo, fascinant : „Pen
tru tot ce există-ntre noi. / 
Iubito, îngroapă numele 
meu / ca pe-o formulă magi
că în miezul cartofilor, / în 
rădăcinile pomilor ce tre
buie să treacă prin iarnă, / 
poartă-1 ca pe un șarpe în 
loc de colier la gît, / iar cînd 
plec transformă-1 în cîntec 
subțire / să-ți poată ținea de 
urît. / Și strigă-mă, strigă-mă, 
strigă-mă / pe numele de aer, 
pe numele de pămînt. / Dacă 
obosești mută-ți vocea în su
netul mării“. Și dacă unele

ION

ar fi rămas celebre atîtea re
plici din opera lui Caragiale 
dacă un Ion Petrescu, un 
Iancu Brezeanu, un N. Sorea
nu nu le-ar fi rostit din plin, 
dîndu-le sensul și savoarea 
reclamate de autor ?

Ion Brezeanu a fost și o«, 
pitorească figură bucureștea- 
nă.

îl cunoștea toată lumea. 
Nu era număr de revistă u- 
moristică a vremii să nu-i pu
blice portretul-caricatură, da
torat unui Ary Mumu, Nae 
Petrescu-Găină Mantu. Șira- 
to. La „Furnica“ lui George 
Ranetti și N. Țăranu era cli
entul favorit. Glumele lui 
erau repetate. Glume care nu 
totdeauna erau ale lui. Dar, 
< să fie valorificate, se atri
buiau celebrului „cetățean

turmentat“, de-a cărui faimă 
răsuna și provincia.

Un artist și un om popular.
Bonomia lui nu era scutită 

de accentul satiric, de-o anu
mită ironie, pe care o filtra 
prin sticla ochelarilor. Săge
țile lui nu cruțau nici pe cei 
mai mari și mai puternici de- 
cît el.

Pe vremea cînd la restau- 
rantul-cofetărie-cafenea „Cap- 
șa“ din colțul unde Calea 
Victoriei se întîlnește cu sha- 
da Edgar Quinet, se adunau 
oameni politici, scriitori și di
verse specimene din „elita 
Bucureștilor“, conu Iancu 
Brezeanu se ducea și el de
seori și împroșca pe clienții 
a căror mutră nu-i plăcea cu 
tot felul de invective, răma
se celebre. Venea pe acolo și 
faimosul prefect al Poliției 
Capitalei, colonelul Moruzzi, 
numit Cneazul, adică prințul. 
Mare băutor întru Domnul, 
colonelul Moruzzi, duhnea 
cale de o poștă a rom.

O dată ceruse o cafea tur
cească și sufla s-o răcorească.

— Nu mai tot sufla, prin- 
țule, că o faci marghiloman I 
îl apostrofa Brezeanu. (Ca
feaua amestecată cu rom era 
numită „marghiloman“).

★
Multe laude, multe legen

de, multe snoave au circulat 
pe seama lui Nenea Iancu, 
răsfățatul publicului, al pre
sei și al prietenilor, actorul și 
bucureșteanul de la a cărei 
plecare dintre noi a trecut 
mai bine de un sfert de veac 
și a cărui amintire e veșnic 
trează în sufletele celor ce 
l-au cunoscut, l-au admirat și 
l-au aplaudat.

NICOLAE STOE: „Consem
nele necesare"

imagini amintesc de Ilarie Vo- 
ronca, altele nu mai amin
tesc de nimic cunoscut, de 
nici un motiv obsedant, îm
prumutat. In mod cert, deși, 
poate, curios, poeții împrumu
tă, însă, nu numai clișee fer
tile din punct de vedere ar
tistic, ci și — din abundență 
chiar — altele total uzate sau 
din capul locului neinspirate. 
Nici Nicolae Stoe nu se sus
trage întru totul acestei tenta
ții ; totuși, la el. pericolul nu 
se insinuează, întotdeauna, pe 
cale livrescă. Formularea 
specifică stilului oral este, pe 
alocuri, lipită, cu pap și ne
glijență, exact acolo unde nu 
are nici o justificare estetică 
sau de vreun alt ordin. „Pen
tru tot ce există-n între noi, / 
Iubito..." mi se pare orice 
doriți, chiar și o involuntară 
insultă la frumusețea versuri
lor care urmează. Un instinct 
artistic mai sigtir ar fi putut 
evita, de la debut, asemenea 
incongruențe.

Dintre cele două cicluri ale 
volumului, mai inegal se do
vedește primul, pe care l-aș 
numi, după titulatura cărții, 
„Consemnele necesare“. Ceea 
ce se reține aici este, în pri
mul rînd, un preludiu difuz la 
lirismul teluric din ciclul 
„Intre noi“. în plus, laitmo
tivul cuvîntului — univers de 
substituție, perfect constituit 
și apt a închide în sine o în
treagă „dinastie de zei“. O 
viziune oarecum diferită i se 
atribuie lui Nansen, pentru 
care limbajul rămîne un ve

hicul la discreția conducăto
rului de echipaj : „Uneori 
cuvintele trebuiesc înhămate 
ca renii la sanie, / iar dacă 
nu vor. fără milă biciuite“. 
(„Nansen“).

Mai unitar, tematic și va
loric, se relevă ciclul „între 
noi“. Cîteva din liniile de 
forță ale „Consemnelor nece
sare“ se prelungesc și aici. 
„Exegi“, este o odă închina
tă cuvîntului, văzut din un
ghiul horațian al perenității. 
Cele patru „zile de joc“ 
(„Lumina zilei“, „Cel de al 
treilea“, „Marele sens“ și 
„Motiv continuu“) figurează 
osatura cea mai trainică și 
mai tulburătoare a în
tregului volum. Grupai al 
destinului incert, al jocului 
mutîndu-se, succesiv, în ar
borii cu ramuri de lumină, în 
fiul iubirii („cel de al trei
lea“), în cîntecul de sirenă a- 
măgind peregrinii și iarăși 
în arbori. Preluînd unele su
gestii homerice, Nicolae Stoe 
le tratează în manieră perso
nală, cu rezultate, în general, 
onorabile. în rest, satisfacții 
(„Toamna“, „Punct de fugă“, 
„Clopot de vid“) și dezolări 
(„între noi“, „Decembrie fan
tastic“ etc.).

Echilibru care se transmite 
întregului volum, scutit de 
mari eșecuri, dar văduvit și 
de mari realizări. Excepțiile 
sînt minoritare.

NICOLAE BALTAGRĂSPUNDEREA INTELECTUALULUI
(Urmare din pag. 1)

eroziune al timpului care s-au 
inspirat din viața poporului. S-a 
reprodus la scara contempora
neității procesul care a dat pere
nitate Operelor făurite de înain
tași, exemplele lui Emineseu, 
Enescu, Brâncuși, Caragiale, Sa- 
doveanu sau Arghezi germinînd 
în urmași. Lampadoforii și-au 
trecut cu devoțiune facla, spre 
satisfacția unei culturi ce nu cu
noaște pauze, soluții de con
tinuitate. Din nou se cuvine să 
ne aducem aminte că faptele nu 
s-au produs în contextul unei 
atmosfere idilice. Ne răsună în
că în urechi atîtea formule sedu
cătoare în aparenta lor strălucire 
și care vorbeau de valoarea „ex
perienței cazului unic“, de „la
boratorul taipic" al creației ce 
trebuie ferit de orice zgomot ve
nit din afară, de „lumea secretă 
și incomunicabilă“ a adevăratu
lui artist „necontingent“. Vacui
tatea absolută, sterilitatea defi
nitivă a unor asemenea teorii a 
fost demonstrată, cu o exem
plară elocvență de viață: ope
rele de eprubetă, de alchimie so
fisticată, u-au rezistat. Au fost 
suficenți 25 de ani tumultuoși, 
trăiți la incandescența îndrăz

nelii fertile, și tot ce a fost arte
fact, mucava, improvizație, vorbă, 
experiment de creuzet, s-a arătat 
a fi ce rămîne în retortă după 
distilarea drogului : un reziduu 
inoperant, de o inegalabilă tris
tețe în ineficienta lui controla
bilă.

S-a verificat, astfel, încă o 
dată, ce dreptate avea partidul 
cînd cerea artiștilor să trăiască 
intens și partizan viața poporu
lui lor, s-a verificat, astfel, încă 
o dată, justețea, chemării tovară
șului Nicolae Ceaușescu adresată, 
în mod egal, tuturor creatorilor, 
cînd îi îndeamnă să se adape la 
izvoarele mereu proaspete ale 
vieții poporului și nu la ulcioa
rele, de atîtea ori seci, ale expe
rienței făcute de dragul experi
enței.

Rîndurile de față refuză să as
pire la încheierea unor bilanțuri 
exhaustive, dar pot proba că 
operele cele mai trainice reali
zate în ultimul sfert de veac își 
trag puterea dintr-o adîncă, în
țeleaptă și temeinică aprofundare 
a condițiilor în care s-a desfășu
rat, în același sfert de veac, 
viața poporului. Cunoașterea 
vieții, această expresie de atîtea 
ori folosită, de atîtea ori răstăl
măcită, rămîne, totuși, condiția 

fundamentală a oricărei opere 
de artă. Am spus răstălmăcită, 
fiindcă nu o dată adînca și filo
zofica reală cunoaștere a vieții 
a fost înlocuită cu succedanee 
derizorii. Nu e vorba de o cu
noaștere turistică, superficială, 
grăbită, a unei vieți surprinse în 
detaliile ei pitorești, nesemnifi
cative, ci de o cunoaștere „dină
untru“, din perspectiva răscoli
toare a luptelor date de viață 
pentru afirmarea și cucerirea 
prerogativelor sale fundamen
tale.

Nu e vorba, deci, de „infor
mare“, ci de „trăire“, în tot ceea 
ce acest termen presupune mai 
liber de vechi prejudecăți. Cu 
alte cuvinte, nu o „trăire“ nede
liberată, simpatetică, irațională, 
ci de o trăire adezivă, responsa
bilă, luminată de farul călăuzi
tor al ideologiei marxist-leniniste, 
călăuza veșnic vie, descoperi
toare a unor domenii inedite în 
stare să fascineze toate inspira
țiile. Numai o asemenea cunoaș
tere poate asigura caracterul de 
modernitate autentică a operei, 
numai o asemenea investigație, 
condusă de o asemenea busolă, 
poate asigura garanția unei ori
ginalități adevărate.

în schimb, trăirea autentică și 

pasionată a vieții poporului, ca | 
sursă inepuizabilă de emoții I 
creatoare, ce univers în perina- I 
nentă creștere și expansiune spre 
zonele cele mai nesperate I O I 
asemenea participare se dove- ■ 
dește fertilă pentru toate înde- . 
letnicirile guvernate de cerceta- I 
rea intelectuală și nu numai de | 
cele strict legate de descoperirea 
frumosului. O medicină, o arhi- I 
tectură, științele cele mai apa- I 
rent necontingente și neaderente * 
la cotidian, mă refer la materna- . 
tici, la fizică sau la cibernetică, 1 
se dovedesc pînă la sfîrșit „științe | 
infirme“ — expresie a lui Albert 
Einstein — dacă nu sînt inspi- I 
rate de viața omului, de viata | 
oamenilor, de aspirațiile lor cele 
mai dezinteresate și mai pline | 
de noblețe.

Intelectualitatea noastră, trup ’ 
din trupul poporului, Întâmpină > 
două evenimente de însemnătate I 
istorică : al X-lea Congres al I 
partidului și a XXV-a aniversare . 
a eliberării patriei de sub jugul I 
fascist. Și intîmpihă aceste două | 
sărbători cu cel mai înalt dintre 
sentimente : al răspunderii- Țră- | 
im anotimpul măreț al responsa- I 
bilităților ce ne dau dimensiu
nea exactă a timpului pe care îl I 
trăim.

I“
(Urmare din pag. I)

tare al forțelor de producție, de 
obiectivele pe care le urmărește 
la un moment dat sau în pers
pectivă societatea, de natura și 
scopurile fundamentale ale socie
tății. După cum este îndeobște 
cunoscut, partidul nostru, încă 
de la preluarea puterii politice, 
a optat cu consecvență pentru 
alocarea unei părți însemnate 
din venitul național pentru re
producția lărgită. Această opțiu
ne are o motivare profund știin
țifică. Se știe că România por
nea în edificarea sa economică și 
socială de la un nivel relativ 
scăzut al dezvoltării forțelor de 
producție, comparativ cu statele 
avansate economic. Apoi, însăși 
înfăptuirea operei de construire a 
noii societăți în țara noastră ce
rea în mod legic asigurarea u- 
nei rate ridicate a acumulării. E- 
vident, lichidarea rămînerilor în 
urmă, dezvoltarea viguroasă, ar
monioasă a economiei naționale, 
ajungerea la nivelul țărilor dez
voltate, a necesitat și necesită 
încă eforturi susținute. „Numai 
printr-un ritm susținut al acu
mulării — se subliniază în Teze
le Comitetului Central pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R. — 
putem rezolva marile probleme 
ale făuririi unei societăți socia
liste dezvoltate, crearea unei pu

ternice baze tehnico-materiale de 
producție, utilizarea superioară 
a resurselor materiale și de mun
că, lichidarea rămînerii în urmă 
față de țările cu economie avan
sată, asigurarea unui înalt nivel 
de bunăstare și civilizație pen
tru întreaga populație“.

Cît de realistă a fost și este 
această politică o demonstrează 
realizările epocale obținute de 
poporul român în ultimul sfert 
de veac. Dacă acum producția 
industrială a României depășește 
de 14 ori nivelul realizat în 1938, 
dacă în aceeași perioadă de timp 
venitul național a crescut de 
peste 5 ori, dacă azi fondul de 
consum pe locuitor este de peste 
2,5 ori mai mare decît în 1938, 
dacă țara noastră a obținut re
zultatele care o situează în rân
dul statelor cu cea mai dinamică 
economie, aceasta este urmarea 
directă a faptului că an de an 
a fost alocată o parte însemnată 
din venitul național pentru acu
mulări, ceea ce a determinat o 
creștere vertiginoasă a investiții
lor — acumulare care a repre
zentat circa o cincime în peri
oada 1956—1960, o pătrime în 
1960—1965, iar în cincinalul ac
tual mai mult de o pătrime din 
venitul național. De altfel, nece
sitatea menținerii unei rate ri
dicate a acumulării în vederea 
asigurării unui progres rapid și 

multilateral este demonstrată nu 
numai de experiența noastră pro
prie, ci de însăși experiența dez
voltării economice pe plan mon
dial, a țărilor puternic dezvolta
te. în anul 1966. de exemplu, 
ponderea acumulării în venitul 
național a reprezentat peste 20 
la sută în R D. Germană, circa 
26 la sută în U.R.S.S., iar pon- 
derea investițiilor în produsul in
tern brut (venitul național mărit 
cu suma amortizărilor) a fost în 

anul 1965 de 17 la sută în 
S.U.A., 19 la sută în Italia, 22 
la sută în Franța, 27 la sută în 
R. F. a Germaniei, peste 30 la 
sută în Japonia.

Asigurarea unei economii pros
pere, înflorirea multilaterală a 
patriei noastre, necesită — așa 
cum se fundamentează în Tezele 
și proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea — ca și în 
viitorul cincinal să se mențină o 
rată ridicată a acumulării, care 
în anii 1971—1975 va reprezenta 
28—30 la sută din venitul națio
nal. în opera de construcție a 
socialismului realizarea unor 

mari acumulări face posibilă 
creșterea în continuare, a fon
durilor de investiții. în cursul 
viitorului cincinal 1971—1975 in
vestițiile centralizate din fondu
rile statului vor reprezenta 420— 
430 miliarde lei, ceea ce echiva
lează cu întregul volum de in
vestiții din perioada 1961—1970. 
La acestea se adaugă circa 50 
miliarde lei care se vor investi 
din fondurile proprii ale unități
lor de stat și cooperatiste. Efor-

RITMUL
tul principal al investițiilor va fi 
îndreptat, ca și pînă acum, că
tre industrie, care va beneficia de 
57—58 la sută din total. Numai 
pentru dezvoltarea energeticii, 
chimiei, metalurgiei și construc
țiilor de mașini — ramuri hotă
râtoare ale economiei naționale 
— se vor aloca circa 3/4 din 
investițiile industriale.

Investițiile care se vor realiza 
în cincinalul viitoi au ca scop 
dezvoltarea în continuare și mo
dernizarea bazei tehnico-materia
le a întregii economii, reparti
zarea rațională a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, dezvol-
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Declarațiile făcute de tovarășul
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supra activității celor două orga
nizații, precum și un schimb de 
păreri cu privire la situația miș
cării internaționale de tineret

Au fost discutate, de aseme
nea, probleme referitoare la re
lațiile de cooperare dintre U.T.C. 
și T.M.G.T.

PRILEJUL apro-
Zilei na* 

a Elveției — 1
Institutul român 

relațiile culturale 
a organizat

cu grupul de profesori americani
(Urmare din pag I)

ajunge mai repede la înceta
rea războiului, la retragerea 
trupelor, cu atît va fi mai 
bine pentru interesele păcii 
generale.

Prof. JEROME DAVIS

mulțumesc mult, dom- 
președinte. Vreau să 

că sîntem cu toții foarte

totul pentru prqjnovarea co
laborării între Statele Unite 
ale Americii și România.

Grupul meu m-a însărcinat 
să vă adresez mai multe în
trebări ; iată una dintre aces
tea : Care este cea mai mare, 
cea mai importantă problemă 
socială care preocupă Ro
mânia în momentul de față ?

posibil ca socialismul și ca
pitalismul să coexiste în mod 
pașnic, în lumea viitorului ? 
Dacă răspunsul este da, ce 
concesii sau acomodări re
ciproce trebuie să facă fie
care dintre cele două sisteme 
pentru a putea trăi în pace și 
colaborare ?

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Exce
lenței Sale Domnului LUDWIG VAN MOOS, Președintele 
Confederației Elvețiene, o telegramă în care se spune : Cu 
prilejul sărbătorii naționale a Confederației Elvețiene, în 
numele Consiliului dc Stat și al meu personal, adresez 
Excelenței Voastre și membrilor Consiliului federal felicitări 
cordiale și cele mai bune urări de pace și prosperitate 
pentru poporul elvețian prieten.

0 JOI A PĂRĂSIT CAPITA
LA delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de 
A. I. Rotanova, vicepreședinte al 
asociației, secretar al Comitetului 
de partid al Combinatului 
grafic „Krasnîi Proletar“ 
Moscova, care, la invitația 
siliului General A.R.L.U.S., 
cut o vizită în țara noastră.

poli- 
din 

Con- 
a fă-

Vă 
nule 
spun 
fericiți că președintele Nixon 
va veni în țara dumneavoas
tră. Sper că veți reuși cu a- 
cest prilej să-1 convingeți de 
justețea politicii dumneavoas
tră, de faptul că această po
ziție trebuie proclamată și de 
Statele Unite ale Americii. 
Sper, de asemenea, că veți 
continua să întăriți prietenia 
cu America. Dacă aveți su
gestii cu privire la căile pe 
care noi am putea contribui 
Ia întărirea prieteniei cu Ro
mânia, vă rugăm să ne spu
neți. Noi sîntem gata să fa
cem totul pentru acest țel.

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU:

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU:

în ce privește influențarea 
politicii S.U.A. în Vietnam, 
după părerea mea, sarcina re
vine poporului american, deci 
și dumneavoastră ; noi vă 
urăm să obțineți rezultate cît 
mai bune, să reușiți să con
vingeți conducerea S.U.A. să 
înceteze cît mai grabnic răz
boiul din Vietnam. Desigur, a- 
preciem că și opinia publică 
internațională are un rol im
portant în acest sens.

în ce ne privește, vom 
expune, ca și în trecut, pozi- 

noastră, punctul nostru de 
vedere, asupra căilor pentru 
soluționarea războiului din 
Vietnam ca și a altor conflicte 
de pe glob.

în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre 
țin să arăt că România a nu
trit și nutrește sentimente de 
prietenie față de poporul ame
rican ; între popoarele noastre 
nu au existat niciodată litigii 
și sperăm să nu existe nici de 
acum înainte. Apreciem că 
sînt condiții bune pentru 
dezvoltarea și mai largă a re
lațiilor de colaborare între 
România și S.U.A.

în scurta dumneavoastră vi
zită, ați putut vedea ceea ce 
s-a realizat în ultimii ani în 
România pe drumul construc
ției socialiste — în dezvolta
rea industriei, culturii, știin- 
ei, învățămîntului, a nivelu- 

iui de viață al poporului. Tot 
ceea ce înfăptuiește 
român în construcția 
tă este destinat să 
creșterea bunăstării
celor ce muncesc și în același 
timp, să servească dezvoltării 
prieteniei și colaborării cu 
toate popoarele lumii. Spuneți 
despre poporul român că do
rește să-și făurească o viață 
fericită, să trăiască liber, să 
meargă pe calea socialismu
lui — pe care și-a ales-o și 
pe care o consideră calea me
nită să-i asigure prosperita
tea, progresul — să convie
țuiască în pace și prietenie cu 
toate popoarele. Făcînd a- 
ceasta veți contribui la dez
voltarea prieteniei între po
poarele noastre, la cauza pă
cii în lume.

Un răspuns scurt este greu 
de dat, dar aș dori să arăt 
că problema principală, obiec
tivul principal care stă as
tăzi în fața poporului român, 
este cel al dezvoltării rapide 
a forțelor de producție, al 
dezvoltării industriei, agricul
turii, științei, crearea condi
țiilor materiale și culturale 
pentru un nivel de viață ri
dicat. în acest sens s-a des
fășurat activitatea de pînă 
acum a partidului nostru și 
a guvernului ; aceasta va fi 
și problema care va sta în 
centrul dezbaterilor Congre
sului al X-lea al Partidului 
Comunist, care se va deschide 
la 6 august, Congresul își 
propune să traseze programul 
dezvoltării României pînă în 
1980, în așa fel. încît, pe baza 
dezvoltării susținute a forțe-, 
lor de producție, să ne putem 
apropia din punct de vedere 
economic și cultural de țările 
avansate ale lumii.

Prof. JEROME DAVIS:

Care considerați că este cea 
mai mare piedică în calea re
alizării păcii în lumea de as
tăzi ?

După părerea mea, prin
cipala piedică în calea in
staurării păcii este politica 
țărilor care nu doresc, sau nu 
acceptă încă, să recunoască 
dreptul la independență și 
dezvoltare liberă a altor po
poare, care duc, într-o formă 
sau alta, o politică de domi
nație asupra altor state. Pen
tru a se ajunge la instaurarea 
unei păci trainice este nece
sar să se pună capăt pentru 
totdeauna politicii de domina
ție asupra altor națiuni, sub 
orice formă s-ar exercita a- 
ceasta ; să se asigure respec
tarea deplină a egalității în 
drepturi, a suveranității, a in
dependenței naționale, să se 
instaureze relații de colabo
rare între popoare, în toate 
domeniile de activitate.

Problema este ceva mai 
complexă. Desigur, noi sîntem 
partizanii coexistenței pașni
ce între țări cu orînduiri so
ciale diferite și apreciem că, 
atîta timp cît în lume vor 
exista state cu regimuri deo
sebite, este necesar ca între, 
ele să se stabilească relații de 
colaborare și cooperare în 
toate domeniile de activitate, 
ca problemele litigioase care 
apar să fie rezolvate pe calea 
tratativelor și înțelegerii, re- 
nunțîndu-se la folosirea forței.

în ce privește coexistența 
între socialism și capitalism, 
aceasta este o altă proble
mă. Partidul Comunist Ro
mân, noi, comuniștii români, 
pornim de la concepția că o- 
rînduirile sociale nu sînt veș
nice. Istoria — și dumneavoas
tră, ca profesor, cunoașteți 
bine aceasta — a demonstrat 
că, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, orice societate trebuie să 
dispară și să facă loc alteia, 
superioară din punct de ve
dere al organizării sociale. Noi 
avem convingerea că, pînă la 
urmă, capitalismul trebuie să 
facă loc socialismului în în
treaga lume. Aceasta este o 
legitate care nu poate fi în
lăturată, dar problema tre
buie rezolvată de forțele so
ciale proprii, de poporul din 
fiecare țară.

Apreciem că viitorul este 
al socialismului, al comu
nismului, al societății care nu 
va mai fi împărțită în bogați 
și săraci : realizarea acestui 
ideal al omenirii depinde de 
fiecare popor, de forțele pro
gresiste din fiecare țară. Noi, 
fiind comuniști, dorim, desi
gur, ca acest ideal să se re
alizeze cît mai repede, dar în 
America el depinde de dum
neavoastră, de poporul ame
rican.

Prof. JEROME DAVIS :

Prof. JEROME DAVIS:

arînțeleg că Statele Unite 
trebui să dezvolte comerțul 
cu România, cu China, cu toa
te țările lumii; prin aceasta 
ar ajuta la promovarea păcii.

poporul 
socialis- 
asigure 
tuturor

Vă sîntem foarte recunos
cători, domnule președinte, 
pentru expunerea inspirată și, 
în același timp, plină de in
formație, pe care ne-ați fă- 
cut-o. Dacă înțelegem poziția 
dumneavoastră, considerați că 
socialismul și comunismul vor 
înlocui în ultimă instanță ca
pitalismul în lumea întreagă, 
dar că, între timp, trebuie să 
trăim în pace și înțelegere.

Vă mulțumim foarte mult 
pentru contribuția pe care o 
aduceți la înțelegere, la pace.

ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
OLDR1CH CERNIK. Președintele-Guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace, o telegramă cu următorul conținut : în numele 
Consiliului de Miniștri a! Republicii Socialiste România și al meu 
personal exprim profunde condoleanțe în legătură cu accidentul 
de cale ferată din regiunea Boemia Centrală și vă rog să trasmi- 
teți familiilor îndoliate compasiunea noastră.

Sosirea in Capitală a tovarășului
Martin Gunnar Knutsen, membru

supleant al Prezidiului C.C.
al P.C. din Norvegia

Joi seara a sosit în Capitală to
varășul Martin Gunnar Knutsen, 
membru supleant al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Norvegia, care 
va reprezenta acest partid la 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Bă-La sosire, pe aeroportul 
neasa, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Aldea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

0 CU PRILEJUL CELEI 
DE-A 42-A' ANIVERSĂRI A 
ARMATEI POPULARE CHI
NEZE DE ELIBERARE, Lin 
Cien, atașatul militar al R. P. 
Chineze la București, a oferit, 
joi seara, un cocteil.

Au luat parte Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general locotenent Va
sile Ionel, adjunct al ministrului 
forțelor armate, generali și ofi
țeri superiori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

0 IERI DIMINEAȚĂ tovară
șul Vasile Nicolcioiu, secretar al 
Comitetului Central al U.T.C. a 
primit delegația Organizației Na
ționale a Tineretului din Turcia 
(T.M.G.T.) care la invitația C.C. 
al U.T.C. efectuează o vizită în 
țara noastră.

în cadrai discuțiilor care s-au 
desfășurat într-o atmosferă sin
ceră, prietenească, a avut loc un 
schimb reciproc de informații a-

0 JOI A PĂRĂSIT CAPITA
LA, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Uniunii Tineretului Co- 
munist-Leninist (U.T.C.L.) con
dusă de Boris Zubkov, prim se
cretar al Comitetului regional al 
U.T.C.L. Penza, care la invitația 
Comitetului Central al U.T.C. a 
făcut o vizită în țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, a 
fost de față tovarășul Gheorghe 
Miron, membru al Biroului Co
mitetului Central al U.T.C. — 
șef de secție — și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

• JOI LA AMIAZĂ a părăsit 
Capitala 
Moscova, 
condusă 
Stoian,
Executiv al U.A.S.R. — redactor 
șef al revistei „Viața studențeas
că“, care va participa la Semi
narul cu tema : „Lenin, știința, 
învățămîntul și progresul social“.

îndrepiîndu-se spre 
delegația U.A.S.R. 

de tovarășul Niculae 
membra al Comitetului

0 JOI A PĂRĂSIT CAPITA
LA plecînd în Italia dr. Alexan
dru Ciucă, șeful Secției de cer
cetări sociale din Institutul de 
geriatrie „București“, care, la in
vitația Societății , Z_ 
medicină socială din Italia, va 
conferenția la Torino despre 
„Problemele noi ale gerontologiei 
sociale“.

naționale de

• AMBASADORUL REGA
TULUI NEPAL în Republica 
Socialistă România, Bal Chandra 
Sharma, a depus joi la amiază o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pentru 
Socialism.

0 CU 
piatei sărbători a 
ționale 
august, 
pentru 
cu străinătatea 
miercuri, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., o seară culturală.

Manifestarea a fost deschisă 
de Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S. Ziaristul 
Radu Vasiliu a prezentat în 
continuare impresii dintr-o 
recentă călătorie în Elveția. 
Seara culturală a cuprins și 
un program de filme docu
mentare elvețiene.

• LA GALERIA DE ARTĂ 
DIN STR. BREZOIANU s-a 
deschis joi la amiază expoziția 
de artă fotografică din Statele 
Unite ale Americii. Expoziția se 
înscrie în cadrul relațiilor de co
laborare dintre Asociația artiști
lor fotografi din țara noastră 
(A.A.F.) și Societatea fotografică 
din America (P.S.A.). Ea consti
tuie o replică la expoziția ro
mânească de fotografii artistice 
deschisă cu succes pînă acum în 
opt orașe ale S.U.A.

Cele circa 60 de lucrări alb- 
negru și color care alcătuiesc a- 
ceastă primă expoziție americană 
de fotografii artistice, deschisă în 
România, aparțin unui număr de 
peste 40 de creatori și aduc ima
gini' variate din viața de fiecare 
zi din S.U.A. După București, 
expoziția urmează să fie prezen
tată și în alte orașe ale țării.

ERATA
în legătură cu comunicatul 

Ministerului învățămîntului —' 
publicat ieri în pagina a 4-a a 
ziarului nostru — privind facul
tățile și secțiile unde șe organi
zează un nou concurs de admi
tere, precizăm că în cadrai în
vățămîntului pedagogic referirile 
la Institutul pedagogic de 3 ani 
Ploiești sînt eronate. Este vorba 
de Institutul pedagogic de 3 ani 
din Pitești.

Desigur, aceasta presupune 
ca Statele Unite — ca orice 
stat al lumii — să ducă o po
litică de egalitate în drepturi 
cu toate națiunile, să meargă 
pe linia comerțului și colabo
rării tehnico-științifice cu 
toate țările, inclusiv cu Chi
na, cu România. Noi apre
ciem că politica de colabo
rare, de dezvoltare a legătu
rilor economice, tehnico-știin
țifice este singura politică 
rațională care poate servi 
păcii și securității interna
ționale.

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU:

Prof. JEROME DAVIS:

Prof. JEROME DAVIS

Vom fi foarte fericiți, dom
nule președinte, să facem

economică, socială și cul- 
a județelor, municipiilor, 

comunelor patriei

tarea 
turală 
orașelor și 
noastre.

Prin utilizarea în sfera pro
ductivă a unei părți din fondul 
de acumulare se construiesc noi 
fabrici, centrale electrice, se des
chid noi mine, se lărgesc și se 
modernizează întreprinderile 
xistente, se lărgesc fondurile de 
producție ale întreprinderilor a- 
gricole de stat, ale cooperative-

e-

Cred
voastră 
dori să 
bare, lâ care,
răspuns în parte.

că răspunsul dumnea- 
a fost foarte util. Aș 
vă pun. o altă între- 

de altfel, ați 
Este oare

mul în socialism, exercită un rol 
activ, o influență stimulatoare 
asupra producției, asupra veni
tului național, asupra acumulării. 
Așa bunăoară în planificarea ni
velului și a structurii producției 
pe ramurile economiei naționale, 
a circulației mărfurilor, o im
portanță deosebită o prezintă 
cunoașterea cerințelor de con
sum.

Creșterea venitului național, a- 
sigurarea proporției optime între

într-adevăr, noi apreciem 
că pînă la victoria socialis
mului în întreaga lume, oa
menii trebuie să lucreze și să 
trăiască în pace, dar. și după 
victoria comunismului tot în 
pace trebuie să trăiască, tot 
împreună trebuie să colabo
reze. Sîntem partizanii colabo
rării pașnice între popoare și 
dorim sincer să lărgim rela
țiile cu poporul american, cu 
Statele Unite ale Americii.

Aș dori să vă rog să trans
miteți din partea mea, a po
porului român, cele mai bune 
urări de prosperitate corpului 
didactic din Statele Unite. în
tregului popor american. Vă 
urez, dumneavoastră, multă 
sănătate și fericire !

Partidului Comunist Român pen
tru asigurarea unor condiții de 
viață tot mai bune este exprima
tă și în prevederile ca în anii 
1971—1975 să se construiască 
circa 500 000 de apartamente, 
din care cel puțin jumătate vor 
fi locuințe proprietate persona
lă. De asemenea, proiectul de 
Directive prevede că „în perioa
da 1971—1975, sectorul ocrotirii 
sănătății va fi extins și dotat cu 
noi unități sanitare, aparatură

ACUMULĂRII
lor meșteșugărești și agricole, se 
dezvoltă parcul de mijloace de 
transport etc. în același timp o 
parte din fondul de acumulare 
se utilizează în sfera neproduc
tivă pentru construirea de noi 
spații școlare și universitare, că
mine și cantine studențești, spi
tale, policlinici, dispensare, cine
matografe, teatre etc. etc.

între fondul de acumulare și 
fondul de consum există o rela
ție de interacțiune ; creșterea în 
viitor a fondului de consum de
pinde de mărimea actuală a fon
dului de acumulare, iar fondul 
de consum și. în general, consu-

acumulare și consum, constituie 
baza solidă a creșterii nivelului 
de trai material și cultural al po
porului. Proiectul de Directive al 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român prevede 
creșterea salariului real în viito
rul cincinal cu 15—20 la sută 
față de anul 1970. în același ritm 
vor crește și veniturile reale ale 
țărănimii. Va avea loc o îmbu
nătățire a sistemului de salariza
re și de stimulare materială a 
salariaților și a țărănimii. Vînză- 
rile de mărfuri prin comerțul so
cialist voi crește în anii 1971—- 
1975 cu 30—35 la sută. Grija

de investigație și tra- 
Va spori numărul de 
creșe și se va lărgi a- 

a

medicală 
tament. 
locuri în 
sistența medicală preventivă 
copiilor. Statul va sprijini efor
turile populației sătești de a con
strui dispensare cu case de naș
tere și locuințe pentru medici“.

Desigur, raportul dintre acu
mulare și consum trebuie studiat 
în dinamica lui. Aceasta înseam
nă luarea în considerare atît a 
tendințelor actuale, cît și a ce
lor viitoare privitoare la dezvol
tarea social-economică. Putem a- 
firma că raportul dintre acumu
lare și consum este optim în si-

Parafrază

TENIS

Astăzi începe
meciul

Romania—India
în „Cupa Davis“

Pe terenul Parcul sportiv Pro
gresul din Capitală începe as
tăzi meciul de tenis dintre e- 
chipele ROMÂNIEI și INDIEI, 
corstînd pentru semifinalele in- 
ter-zonale ale „Cupei Davis". 
Conform tragerii la sorți, care 
a avut loc ieri la amiază, pro
gramul primei zile este următo
rul (cu începere de Ic ora 
14.30) : Ion Tiriac — Premjit 
Lall ; llie Năstase — Jaideep 
Mukerjea. Sîmbătă, la ora 
15,30, va avea loc partida de 
dublu (cuplurile vor fi alcătuite 
cu o oră înaintea meciului), iar 
duminică se vor desfășura ul
timele partide de simplu (de la 
ora 14.30) : Ion Tiriac — Jai
deep Mukerjea ; llie Năstase — 
Premjit Lall.

Arbitrul meciului este austria
cul Otto Heidrich.

0 PE TERENURILE DE EA 
WLMBLEDON se dispută semifi
nala interzonală a Cupei Davis 
între echipele de tenis ale An
gliei și Braziliei. După primele- 
două partide de simplu, scorul 
este egal 1—1 : Stilwell (Anglia)
I- a învins cu 6—3, 8—6, 8—6, pe 
Mandarino (Brazilia), iar Koch 
(Brazilia) a cîștigat cu 4—6,
II— 13, 6—3, 8—6, 8—6 în fața lui 
Cox (Anglia).

O LA V1CHY a început faza 
finală a competiției de tenis 
Cupa Galea, rezervată echipelor 
de tineret. După prima zi, Ceho
slovacia conduce cu 2—0 în me
ciul cu formația României, iar 
echipele Spaniei — R. F. a Ger
maniei se află la egalitate : 1—1.

tuația în care concomitent cu 
creșterea într-un ritm viu a ve
nitului național crește și fon
dul de consum la nivelul maxim 
și pentru un timp cît mai înde
lungat.

Micșorarea substanțială a fon
dului de acumulare. într-o peri
oadă de timp scurtă, ar putea 
determina — evident — o creș
tere rapidă a fondului de con
sum, însă în scurt timp am asis
ta la încetinirea creșterii și după 
aceea la stagnarea nivelului de 
trai al poporului. Aceasta ar fi 
consecința diminuării 
mulării. a încetinirii 
dezvoltării economiei naționale. 
Este lesne de înțeles 
nirea ritmului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale va determi
na micșorarea venitului național, 
a fondului de acumulare, a fon
dului de consum și scăderea ni
velului de trai a] poporului. De
sigur, Partidul Comunist Ro
mân, statul nostru socialist nu 
pot adopta o asemenea politică. 
Reducerea ratei acumulării sau 
menținerea ei la un nivel scăzut 
ar fi în contradicție cu interesele 
fundamentale ale patriei noastre, 
deoarece ar duce la încetinirea 
ritmului de dezvoltare a econo
miei naționale.

In Raportul prezentat la Con
ferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1967, tovarășul

ratei acu- 
ritmului

că înceti-

UNDE-I LEGEA,
CA-I TOCMEALĂ!?“

Activitatea sportivă de la 
sate trăiește, uneori, adevă
rate „aventuri“. S-a mai în- 
timplat și anul trecut, tot în 
județul Mureș — poate și prin 
alte părți (?!) ; lucrurile 
le-am semnalat la momen
tul oportun, le-am co
mentat și am presupus, 
mulțumiți și prea op
timiști, că nu se mai repetă. 
Dar iată ce scrie în acest 
sezon sportiv de vară un 
tînăr din comuna Suplac, sa
tul Laslăul Mare: „în ziua de 
24 iunie 1969, la ora 16,00, toți 
tinerii care jucam fotbal in 
echipa din Laslăul Mare ne 
aflam pe terenul sportiv din 
localitate, unde făceam antre
nament pentru pregătirea e- 
tapelor ce urmează. La ora 
sus amintită a venit tovară
șul pre, dinte Craina Dumi
tru, de la cooperativa agri
colă de producție și ne-a 
luat mingea, unica pe care 
am avut-o eu personal în pri
mire, a 
buzunar 
bucăți, 
tul că 
a fost vîndută chiar tovară
șului președinte, dar cu con
diția de a se face antrena
mente de trei ori pe săptă- 
mînă. Dinsul ne-a amenințat 
că ne ia și barele de pe te
ren. Noi vă rugăm în mod in
sistent ca din partea 
C.J.E.F.S. să se efectueze o 
anchetă la fața locului și să 
se analizeze atitudinea ne- 
justă a tovarășului preșe
dinte al C.A.P. care, în loc 
să folosească toate prilejurile 
pentru a-i atrage pe tineri la 
efectuarea muncilor agricole 
în cooperativa de producție, 
pune înainte de toate inte
resul propriei gospodării“. 
Scrisoarea se află înregistra
tă Ia Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport
— Mureș.

La secția sport și turism 
a Comitetului județean U.T.C. 
Mureș se păstrează—în lipsa 
posibilității de a acționa util
— și alte reclamații. în sa
tul Viforoasa, ocolul silvic 
din Sîngeorgiu de Pădure a 
construit o cabană pe terenul

scos briceagul din 
și a tăiat-o în trei 
Adevărat este fap- 
iarba de pe teren

de fotbal,, tinerii fiind conso
lați cu promisiunea că li se 
va repartiza un alt teren. 
Cînd ? La iarnă ?

Un alt președinte de C.A.P., 
mai original, din comuna Că
nești, satul Păucișoara, i-a 
alungat pe tineri de pe teren, 
propunîndu-i președintelui 
asociației sportive un pariu 
că Ia toamnă va ara locul res
pectiv. Adică, cum vom ve
dea, vrea omul să demon
streze că este mai tare decit 
legea (pentru că s-a emis o 
lege în legătură cu bazele 
sportive). La Ungheni cel 
mai bun loc pentru depozi
tarea a 400—500 bucăți , de 
diferite conducte este tot 
terenul de sport.

Să mai adăugăm doar că 
acel procent, din fondurile 
social-culturale ale coone-ati- 
velor agricole care este des
tinat asociațiilor de la sate 
în scopul achiziționării unor 
materiale sportive, nu se a- 
cordă decît cu totul întîmplă- 
tor, fiind considerat un moft

Comitetul pentru probleme
le Administrației de Stat, 
Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție, Consiliul Superior al 
Agriculturii, Consiliu] Națio-

nai pentru Educație Fizică și 
Sport și Uniunea Tineretului 
Comunist, în baza legii nr. 
29/1967 cu privire la dezvol
tarea activității de educație 
fizică și sport și în concor
danță cu prevederile legii 
nr. 12/1968 și ale articolului 
nr. 11 din Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 629 din 
27 martie 1969, au elaborat 
o serie de indicații și hotă- 
rîri menite să contribuie Ia 
îmbunătățirea condițiilor de 
activitate ale asociațiilor 
sportive. Asociațiile sportive 
sînt declarate persoane ju
ridice, iar bazele sportive in
tră în proprietatea lor. Ca 
atare, nu se pretează la pa
riuri...

Așa stînd lucrurile, ar tre
bui să se aplice peste tot și 
binecunoscuta formulă Un- 
de-i lege, nu-i tocmeală“. A- 
dresele, rugămințile, munca 
de convingere prin activiști 
de teren, nu an nici un efect. 
Dacă tocmeala, ba mai mult 
— dezinteresul, se practică 
atît de lejer ca în județul 
Mureș, considerăm că se mai 
impun și niște măsuri, even
tual sancțiuni.

C. POGÄCEANU

Campionatele republicane ale juniorilor

...ȘI TOTUȘI S-A BĂTUT UN RECORD

Nicolae Ceaușescu a arătat 
„Concepțiile consumatoriste, ne 
socotirea rolului hotărîtor al a- 
cumulărilor în dezvoltarea socia
lă contravin intereselor progre
sului neîntrerupt al orînduirii 
noastre socialiste. Diminuarea a- 
cumulărilor nu ar face decît să 
îngusteze baza reproducției lăr
gite, ar avea serioase consecințe 
negative asupra dezvoltării eco
nomice a țării, ar determina înce
tinirea dinamicii venitului națio
nal. în cele din urmă aceasta s-ar 
răsfrînge asupra consumului care, 
din cauza lipsei de resurse eco
nomice, ar spori din ce în ce 
mai lent si apoi ar stagna. In 
condițiile dezvoltării contempo
rane a forțelor de producție, ne
glijarea acumulării, a creșterii a- 
vuției naționale, ar plasa Româ
nia la periferia progresului eco
nomic și tehnico-științific".

Alocarea unei importante părți 
a venitului național pentru acu
mulare satisface așadar atît in
teresele majore ale generațiilor 
prezente, cît și perspectivele ce
lor viitoare. Exprimarea adeziu
nii unanime a poporului român 
la documentele pentru Congresul 
al X-lea demonstrează că el în
țelege și aprobă întreaga politi
că internă și externă a P.C.R. și 
a statului nostru socialist.

1
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I
I
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După ce a fost 
inaugurată cu ocazia 
Campionatelor Inter
naționale, noua com
poziție de pistă ,,el- 
bitex“ de pe Stadionul 
Republicii, a primit 
ieri pe cei mai buni 
juniori ai țării, cu o- 
cazia Campionatelor 
lor republicane. S-a 
văzut ieri cum cei ne
experimentați, care 
nu au știut să folo
sească la pantofi cuie 
adaptate acestui sis
tem de pistă, au aler
gat cu dificultate. Ar 
trebui să se interzică 
accesul pe pistă cu 
cuie prea mari, fiind
că acestea nu numai 
că nu servesc concu
rentului, dar deterio
rează chiar această 
compoziție.

Dar dacă pista a 
constituit o dificulta
te doar pentru unii 
concurenți, vîntul

permanent care a su
flat uneori cu peste 4 
metri pe secundă, din 
fată, a fost potrivnic 
tuturor concurenților.

Și totuși, la proba 
de 1 500 m. băieți,
Petre Lupan (Meta
lul) a reușit cu 3 : 51,1 
să bată recordul pro
bei, într-o cursă con
dusă în 
parte 
Mathes. 
colega 
Marfa 
1 500 m. 
cu 4:28,8 au 
performanțe 
situează .............
mai buni juniori eu
ropeni ai probei, 
mai plăcut în i 
deosebit Mariana 
lip (S.S. Roman) care 
a cîștigat probele de 
100 m. (12,2) șl 400 m. 
(57,4), nu pentru per
formanțele realizate, 
care nu spun prea

mult, ci pentru ușu
rința cu care le-a rea
lizat, ea rezervîn- 
du-se pentru probele 
de 200 m.

va
și 800 m. 

concura

noii 
mai

campi- 
reținut : 
Carmen 

48,02
cea mai mare 
de Herman 
Atît el cît și 
lui de club 

Lincă tot la 
învingătoare 

realizat 
care îi 

printre cei

A 
mod 

Fi-

la care 
azi.

Dintre 
oni am 
Disc-fete :
Ionescu (S.S.A.) 
m. ; Adalbert Darvaș 
(C.S.M. Cluj) — 
10,9 ; Vasile 
(S.S. Beiuș) 
la suliță 
Doja (Lic. 
reș) cu 
înălțime.

Păcat că____  ___
își desfășoară activi
tatea crainicii, cei ce 
ar trebui să fie sufle
tul concursului, nu 
numai că nu ajută, 
dar chiar deservește. 
A sosit momentul să 
se remedieze și acest 
lucru.

100 m.
Obreja

59,68 m. 
și Csaba 

2 Tg. Mu- 
2,00 m. la

felul cum

S. D.

MERIDIAN
DUBLĂ VICTORIE 

A SELECȚIONATEI 
EUROPENE

Meciul dc atletism Europa 
— America, desfășurat timp 
dc două zile pe stadionul 
Neckar din Stuttgart, s-a 
încheiat cu o dublă victorie 
a selecționatelor europene : 
113—97 puncte la masculin 
și 81—54 puncte la feminin.

Iată ciștigătorii probelor 
disputate in ziua a doua : 
masculin : 200 m : John Car- 
Ios (America) 20”4/10 ; 110 m 
garduri : Colemann (Ame
rica) 13”3/10 : 800 m : Plachy 
(Europa) 1’45“ ; aruncarea 
ciocanului : Theimer (Euro
pa) 71,18 m ; înălțime : Bur- 
rell (America) 2,16 m ; 5 000 
ni : Lindgren (America) 13’ 
38“4/10 ; 3 000 m obstacole : 
Jelev 
triplu salt : 
ropa) 
America 
nin : 
Davis
1 500 m :
13“2/10 : 400 m : Duclos (Eu
ropa) 52” : greutate : Gum- 
mel (Europa) 19,23 m : lun
gime : Rosendahl (Europa) 
6,48 m ; ■ ’
Jawbrska (Europa) 
ștafeta 4x100 m : 
44“3/10.

Scorul 
este de 
favoarea

0 „Cupa Bucureștiului" la 
ciclism se va desfășura anul 
acesta... pe litoral in zilele 
de 1 și 2 august. La startul 
probei se vor alinia cicliști de 
valoare din : Italia, Franța, 
Belgia, Ungaria și Bulgaria. 
Ciclismul nostru va fi repre
zentat de un grup 
sportivi.

0 DE LA PRAGA 
GENSBURG (R.F. a _____
niei) s-a dat joi seara ple
carea în tradiționalul raliu 
al Dunării — Castrol. în 
competiție au intrat 36 de 
echipaje, dintre care 5 ro
mânești, reprezentînd culo
rile a 8 țări europene. Tra
seul, deosebit de dificil, pu
ne la încercare calitățile pi- 
loților.

0 MECIUL INAUGURAL 
al celei de-a 8-a ediții a tur
neului internațional Cupa 
Mării Negre la baschet fe
minin a opus — ieri după a- 
miază în Sala sporturilor din 
Constanța, echipele naționale 
ale României și Cehoslova
ciei. După un joc surprinză- 
torde slab, la toate nivelele, 
jucătoarele noastre au cedat 
la diferență apreciabilă 40-65 
(18—30).

(Europa) 8’33“l/10 ;
Drehmel (Eu- 

16,25 m : 4 x 400 m :
3'01”6/10. Femi- 

100 m plat : Iris 
(America) 11”3,10 ; 

Pigni (Europa) 4'

Rosendahl
aruncarea suliței : 

58,92 ni : 
America

general al 
194—151 
Europei.

meciului 
puncte in

de 14

ȘI RE-
Germa-

V. P.

GRAFICELE INTELIGENȚEI TEHNICE
(XJimare din pag. I)

aparține Institutului de fizică a- 
tomică și, desigur, nu în spațiul 
acestor însemnări vom putea să-l 
„prevenim“ pe cititor măcar asu
pra cîtorva din surprizele ce i se 
pregătesc în acest „punct de 
forță“ al marii Expoziții...

Aici am vrut doar să subliniem 
una din ideile valoroase care au 
stat la baza tematicii lui EREN 
1969: ideea prezentării succese
lor fiecărui domeniu productiv 
în contextul eforturilor de cerce
tare științifică depuse pentru ob
ținerea acestor succese. La fieca
re stand. întîlnindu-se cu produ
sele economiei noastre, cu para
metrii f 
cu cifrei 
ziția , . _ . .
de perioada anterioară sau față 
de produse similare ale pieței 
mondiale, vizitatorul va putea să 
cunoască și condiția științifică a 
domeniului respectiv, eforturile 
experimentale, contribuția de la
borator — și, deci. în mod impli
cit, perspectivele domeniului.

lor funcționali și estetici, 
ele productivității, cu po- 
respectivelor produse față

...Se va întîlni, de pildă, vizita
torul. la standul metalurgiei, cu 
„capul“ utilajului de pulverizat 
oxigen, datorat maistrului hune- 
doreau Ion Cișmaș, va afla cum 
arată acest utilaj cu numele poe
tic de „lance“ și va afla ce va
loare productivă are pentru side
rurgia noastră această invenție... 
Totodată, însă, vizitatorul va pu
tea să constate, privind standul 
institutelor de proiectări și cerce
tări ale ministerului — așa-numi- 
tul engineering —, că „lancea 
hunedoreană“ este numai unul 
din multele elemente aparținînd 
amplei mișcări de dezvoltare ști
ințifică a producției, de largă a- 
plicare practică a principiului 
știința — forță de producție. 
Mari panouri cu scheme tehnice, 
tabele statistice și fotografii îi 
vor prezenta la acest sector, de 
pildă, Termicemul (o invenție ce 
aduce mari economii în procesul 
de turnare a oțelului); Transfer- 
caral în circuit închis (o lucrare 
de mare utilitate în domeniul ali
mentării laminoarelor cu lingouri;

autor, ing. Tudor Vasile); Dispo
zitivul antibalans (o macara rigi
dă pe pîrghii... moi; autor, ing. 
Ion Mătase) ; aparatul modern de 
trarismitere a comenzilor la dis
tanță (autor, ing. Aldea Graur); 
cuptoarele de încălzire concepute 
în institutul de cercetare etc.

Așadar, alături de aerodoma 
Institutului de fizică atomică, de 
sectorul, bogat reprezentat, al 
Academiei, realizările cercetării 
științifice îl vor întîmpina pe vi
zitator, la sectorul fiecărei in
dustrii, la fiecare stand, ca o 
permanentă subliniere a adevăru
lui — pe care-l resimțim în fie
care clipă — potrivit căruia, de 
la un Congres la altul, sporul 
bunurilor materiale produse de 
poporul nostru reprezintă, de 
fapt, un spor al inteligenței lui 
tehnice, o acumulare în direcția 
desăvîrșirii civilizației industriale 
românești.

Este o realitate a cărei pasio
nantă și instructivă urmărire o 
supunem atenției viitorului vizi
tator al lui EREN 1969.



Ședința Comitetului celor 18
Intervenția șefului delegației României 
în ședința de joi a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, 

cei doi copreședinți, după consultarea celorlalți membri, s-au pus 
de acord asupra lărgirii Comitetului prin invitarea la lucrările 
sale a Argentinei, Iugoslaviei, Marocului, Olandei, Pakistanului și 
Ungariei.

în intervenția sa, șeful dele
gației române, ambasadorul Ni
colae Ecobescu, a adresat felici
tări noilor state membre ale Co
mitetului pentru dezarmare și a 
exprimat convingerea că ele îsi 
vor aduc© o contribuție construc
tivă la progresul negocierilor de 
dezarmare.

Referindu-se la sarcinile 
mitetului pentru dezarmare,

co- 
_______ re
prezentantul român a spus : „Pa
ralel cu examinarea unor măsuri 
cu caracter preventiv, efortu
rile Comitetului trebuie să fie 
constant dirijate spre negocierea 
unor acorduri vizînd distruge
rea treptată și, în final, elimina
rea completă a mijloacelor 
mo nucleare de ducere a 
boiului. Pentru aceasta, este 
voie să se depășească faza

a interdependențelor, pacea 
securitatea internațională sînt in
divizibile. Securitatea univer
sală constituie, în ultima analiză, 
totalitatea sistemelor regionale 
de securitate colectivă.

Sarcina imediată și perma
nentă, edificarea securității eu
ropene necesită eforturi susți
nute, concrete, din partea tutu
ror țărilor, o politică activă de 
dezvoltare a contactelor.

De cea mai mare importanță 
sens, lichidarea 

desființarea 
teri-

ter- 
răz- 
ne- 

__ __ _ ____c_,____ de
clarativă, pășindu-se pe tărîmul 
realizărilor practice.

în epoca noastră, într-o lume

Conferința 
asupra 

Vietnamului
PARIS 31 (Agerpres). — Vor

bind la începutul ședinței de 
joi a Conferinței cvadripartite a- 
supra Vietnamului, delegatul a- 
merican, Henry Cabot Lodge, și 
reprezentantul regimului saigo- 
nez, Pham Dang Lam, au in
sistat asupra propunerii preșe
dintelui Administrației de la 
Saigon referitoare la organizarea 
unor așa-numite „alegeri libere" 
în Vietnamul de sud, sub con
trol străin. Ambasadorul Lodge 
a reafirmat, totodată, că S.U.A. 
„vor rămîne credincioase obiec
tivelor lor“.

Șeful delegației R. D. Viet
nam, ministrul Xuan Thuy, a 
subliniat că propunerea referi
toare la „alegeri libere" este me
nită doar să întărească regimul 
de la Saigon. Arătînd că dele
gația R. D. Vietnam și cea a 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud au studiat în amănun
țime toate propunerile reprezen
tanților S.U.A. și Administrației 
de la Saigon și „nu resping, pur 
și simplu, totul“, vorbitorul a 
spus că partea adversă adoptă 
„o atitudine pur negativă prin 
înaintarea unor propuneri meni
te să înșele și să liniștească opi
nia publică“. Xuan Thuy a fă
cut, de asemenea, o serie de 
observații critice cu privire la 
întîlnirea de la Saigon a preșe
dintelui Nixon cu șeful regimu
lui saigonez, generalul Thieu.

în intervenția ei, șefa delega
ției guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud, Nguyen Thi Binh, a 
subliniat că, în timp ce trata
tivele de la Paris trenează, răz
boiul continuă cu intensitate.

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României, 
joi a avut loc la Padova, în sala 
„Antonianum", o seară de filme 
românești. Au participat prima
rul 'municipiului Padova, Cesare 
Crescente, rectorul Universității, 
consilieri comunali, oameni de 
cultură și un numeros public, 
precum și reprezentanți ai Am
basadei Române la Roma.

Plenara C.C.
al P.C. Bulgar

• LA SOFIA a avut Ioc Ple
nara Comitetului Central al 
P.C. Bulgar, consacrată proble
melor reorganizării și dezvoltă
rii sistemului de învățămînt din 
Bulgaria. Raportul la Plenară a 
fost prezentat de Venelin Koțev, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar. 
Actuala dezvoltare a țării, se 
subliniază în raport, permite ca 
în următorii ani să se treacă 
treptat la învățămîntul mediu 
general obligatoriu.

Plenara a adoptat o hotărîre 
cu privire la reorganizarea sis
temului de învățămînt.

• IN CADRUL ZILEI RO
MÂNIEI de la Festivalul de 
muzică contemporană din 
țările socialiste europene, pe 
p estradă amenajată în aer 
liber pe malul Volgăi, a avut 
loc recent, în prezența a 
peste 3 000 de spectatori, un 
concert de muzică simfonică 
românească.

Programul concertului a 
cuprins lucrări de George 
Enescu, Teodor Rogalski, Sa
bin Drăgoi, Anatol Vieru și 
Paul Constantinescu.

Festivalul, organizat în 
orașul Gorki, este consacrat 
centenarului nașterii lui 
Lenin.

ar fi, îu acest 
blocurilor militare, 
bazelor militare situate pe 
toriul altor state, retragerea tru
pelor străine în limitele granițe
lor lor naționale, crearea de zone 
denuclearizate. Ca și pînă acum, 
țara noastră înțelege să-și aducă 
în continuare întreaga sa con
tribuție, alături de celelalte 
state, la cauza destinderii, păcii 
și securității în Europa, inclusiv 
la pregătirea și desfășurarea în 
condițiuni optime a conferinței 
europene propusă în recentul 
Apel de la Budapesta al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

în legătură cu demilitarizarea 
teritoriilor submarine, ambasado
rul N. Ecobescu a spus că folo
sirea acestei zone numai în 
scopuri pașnice constituie, în 
opinia delegației române, condi
ția indispensabilă unei rodnice 
cooperări internaționale în acest 
domeniu. Delegația română sedomeniu. Delegația română 
declară în mod hotărît în fa
voarea întreprinderii unor 
suri, energice care să preîntîm- 
pine militarizarea solului și sub
solului marin. Din acest punct 
de vedere — a spus vorbito
rul — apreciem că proiectul de 
tratat prezentat de delegația 
Uniunii Sovietice, care propune 
interzicerea tuturor activităților 
militare, oferă soluția cea mai 
completă și mai eficientă. în 
ceea ce privește verificarea unui 
eventual acord în acest dome
niu, delegația română se pro
nunță în favoarea instituirii unui 
sistem internațional eficace de 
control, ce ar urma să fie efec
tuat prin intermediul unui orga
nism corespunzător, destinat să 
servească exclusiv pentru verifi
carea obligațiilor asumate prin 
tratat- Este de asemenea necesar 
ca sistemul de control instituit 
prin tratat să țină seama de in
teresele tuturor țărilor, mari și 
mici, fără nici o discriminare. 
Cu alte cuvinte, prevederile re
feritoare la control trebuie să 
dea expresie unei egalități reale 
a statelor participante la viito
rul acord.

mă-

Cuba a însemnat dintot- 
deauna, în exclusivitate, 
Havana. Cel puțin Cuba în 
ediție de export. Cabaretele 
și barurile de noapte, hote
lurile hiperoccidentale și 
luptele de cocoși, văzduhul 
senzual și cald, cu soare 
strălucitor dar nu torid, bu
levardele alintate de „pal
mieri regali" și pietrele mo- 
horîte ale palatelor spaniole, 
clădiri somnambulice pe 
care nu înflorește nici o or
namentație, de aici au plecat 
ca să facă înconjurul lumii 
pe afișele care-i chemau pe 
vizitatori spre „perla Antile- 
lor“. Cuba, pentru vizitatori, 
nu exista. Cuba pădurilor de 
trestie de zahăr și a ierburi
lor crescute nebun la statu
ra călărețului, Cuba negu
roasă, sălbatică și pustie, 
era prea puțin cunoscută ; 
sufletul său aspru și primi
tiv era mai greu asimilabil, 
:hiar și pentru locuitorul 
Havanei, care, în. nouă ca
zuri din zece, îl ignora.

Capitala Cubei socialiste 
-a restructurat peisajul 
n temelii. In panoramele 

largi ca și în detaliu, în în-

și o operă a Havanei, oraș 
parazit, cu alte preocupări 
și o altă mentalitate. Oraș 
de hoteluri, restaurante și 
magazine, adunind și depo- 
zitînd comorile țării între 
ziduri strălucitoare de stuc 
și piatră, transformînd în 
aur jungla și mlaștinile, vîn- 
zind totul fără să producă 
nimic. Havana n-a cunoscut 
niciodată munca direct pro
ductivă și, in ciuda măștii 
sale de carnaval perpetuu, 
n-a simțit niciodată inten
sitatea adevărată a vieții, 
frenezia’ adîncă de a trăi. 
Cu zece ani în urmă, revo
luția, pornită din munții 
Sierra Maestra și străbătînd 
ca un uragan toată țara, a 
eliberat un oraș care su> 
rea, mi se spune, de un fel 
de anemie socială pernicioa
să ; un oraș creat pentru 
plăceri efemere "și obosit de 
aceste plăceri ; un oraș pe 
care mulți, după revoluție, 
l-au socotit — termenul a- 
parține unui ziarist occiden
tal — „debusolat“. Filozofie 
simplistă, polemizînd cu fe
nomene pe care nu e 
bilă să le înțeleagă și

capa- 
igno-

U.R.S.S. Nave în rada portului Kaliningrad

Noi incidente în
trestie de zahăr «GeneralulOrientul Apropiat

cercetările continuă

V

liderului majorității democrate

ilie purcaru

cuvînt 
agenția

Avioane si- 
jot pozițiile 
pe muntele

ve- 
suie 

fi- 
sfă- 

de
sută din indus- 
concentrată azi 
Uzinele vechi 
și modernizat,

au renunțat la 
altădată, la expe- 

la

virgine, utilizate 
proporție de 25 la 

In 1968 s-au plantat 
de ci-

cu acțiunea de 
a precizat el, u- 

artilerie! siriene

găsesc în
miea, iar 

meteoriților 
și mai re-

Mariner-6“

terestru, s-a anunțat 
Ia Houston. în urma

Evoluția lui

serie de deosebiri

NOTEI»
REUNIUNE LITE

RARĂ consacrată împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea 
lui Nicolae Bălcescu și a 80 
de ani de la moartea lui 
Mihail Eminescu a fost orga
nizată la Hanoi de Comitetul 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Despre viața și 
creația celor două mari per
sonalități a vorbit Hguyen 
Tan Dac de la Facultatea de 
litere.

La reuniune au participat 
Tran Cach, membru perma
nent al Comitetului pentru 
relații culturale cu străină
tatea, funcționari superiori 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și institu
țiilor administrative, precum 
și profesori ți stiidenți de la 
Facultatea de litere din Ha
noi. Au participat, de ase
menea, membri ai Ambasa
dei Republicii Socialiste Ro
mânia la Hanoi.

• TEL AVIV. — Un purtător 
de cuvînt militar israelian citat 
de agenția France Presse a de
clarat că miercuri „avioane israe
liene au bombardat poziții ale 
grupurilor de comando din re
giunea montană Hermon la fron
tiera siriano-libaneză“.

Purtătorul de cuvînt a indicat 
că toate avioanele israeliene s-au 
întors la bază și că această ac
țiune a fost întreprinsă întrucît 
din regiunea respectivă au fost 
comise în luna iulie o serie de 
acte de sabotaj împotriva Israe
lului.

• DAMASC. — „Șase avioa
ne inamice au atacat miercuri la 
ora 14,00 (ora locală) pozițiile u- 
nităților noastre din regiunea de 
nord a frontului“, a declarat un 
purtător de cuvînt militar sirian, 
preluat de agenția France Presse. 
„Avioanele noastre de vînătoare 
au interceptat avioanele israelie- 
ne și le-au obligat să se întoarcă 
spre bazele lor“, a arătat purtăto
rul de cuvînt.

• BEIRUT. — Agenția libane
ză de știri a informat miercuri 
că atacul aviației israeliene asu
pra regiunii Hermon nu a atins 
teritoriul libanez, ci numai cel 
sirian. „Pe teritoriul Libanului 
nu a fost semnalată nici o acti
vitate militară“, a precizat agen
ția citată, a cărei declarație a fost 
transmisă de Reuter.

HOUSTON 31 (Agerpres). — 
Rezultatele primelor examene 
geochimico ale mostrelor de praf 
selenar arată că acestea pre
zintă o ___
calitative față de compoziția 
solului 
miercuri 
recentelor analize s-a stabilit că 
în compoziția. prafului selenar 
oxigenul se găsește în proporție 
de aproximativ 58 la sută, sili
ciul în proporție de aproximativ 
18 la sută, iar aluminiul în pro
porție de aproximativ 7 la sută, 
în afara acestor elemente în

Președintele Nixon în India
BANGKOK 31 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, și-a încheiat vi
zita oficială întreprinsă timp de 
trei zile în Tailanda. 
serie de întrevederi 
conducătorii tailandezi, 
te examinării situației

După o 
avute cu 
consacra- 
din Asia

de sud-est și relațiilor bilaterale, 
președintele S.U.A., împreună cu 
persoanele care-1 însoțesc, a pă
răsit joi dimineața Bangkokul. 
în aceeași zi, Richard Nixon a 
sosit la New Delhi, etapa urmă
toare a turneului său.

compoziția solului selenar au mai 
fost identificate alte 33 elemen
te. S-a stabilit, de asemenea, că 
elementele bazice se 
tr-o proporție foarte 
materiile specifice 
sînt într-o proporție 
dusă. O altă concluzie impor
tantă desprinsă de cercetătorii de 
la Houston este aceea că în com
poziția rocilor selenare, spre deo
sebire de cele terestre, titanul 
se găsește într-o proporție mult 
mai mare.

Dr. Garry Latham, geofizician 
de la Universitatea Columbia, re- 
ferindu-se la semnificația ce tre
buie să fie acordată datelor 
transmise de seismometrele insta
late pe Lună a arătat că punerea 
undelor de șoc înregistrate pe 
seama căderii unor meteoriți de 

mari nu este 
asemenea me- 
Selene aproxi- 

dată pe an.

• DAMASC. — 
riene au bombardat 
deținute de israelieni ______
Hermon — a anunțat un purtă
tor de cuvînt al armatei siriene 
citat de agenția Associated Press. 
El a precizat că toate aparatele 
siriene s-au reîntors intacte lâ ba
zele lor.

Totodată, purtătorul de cuvînt 
a declarat că „acest bombarda
ment a fost efectuat în spmn de 
represalii față de atacul pe care 
unități israeliene l-au lansat 
miercuri împotriva unor poziții 
siriene“.

Concomitent cu acțiunea aeria
nă, a adăugat el, unități ale ar
matei siriene au atacat pozițiile 
israeliene în regiunea Kuneitra, 
provocînd pagube considerabile 
părții adverse.
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dimensiuni foarte 
indicată, deoarece 
teoriți ajung pe 
mativ o singură 
„Iată de ce, a adăugat el, con
sider că vibrațiile înregistrate 
corespund undei de șoc a unor 
cutremure selenare“.

în același timp, un purtător 
de cuvînt al centrului spațial de 
la Houston a anunțat că la baza 
aeriană Ellington a fost adusă 
cabina de comandă a navei spa
țiale „Apollo-Il“.

• TEL-AVIV. — /.
riană a bombardat joi 
israeliene în regiunea 
Hermon, a declarat la 
un purtător de 
tei -—■ anunță 
Presse.

Concomitent 
bombardament, 
nități ale 
au atacat Kuneitra și Telabuid, 
pe înălțimile Golan.

Nu s-au înregistrat nici un fel 
de pierderi în urma acestor ope
rațiuni, a afirmat purtătorul de 
cuvînt.

Aviația si- 
pozițiile 

muntelui 
Tel-Aviv 
al arma- 

France

Senatorul Edward Kennedy a hotărît să-și exercite în conti
nuare mandatul său și să candideze la alegerile parțiale pentru 
Congres din toamna anului viitor, în vederea reînnoirii acestuia, 
din partea statului Massachusetts — anunță un comunicat de 
presă dat publicității de biroul său din Boston. După cum s-a 
mai anunțat, în urma accidentului de automobil pe care l-a avut 
săptămîna trecută și în cursul căruia o fostă secretară a ffatelui 
său Robert și-a pierdut viața, Edward Kennedy a cerut alegă
torilor pe care îi reprezintă ca înainte de a lua o hotărîre în 
legătură cu continuarea exercitării mandatului său să-și ex
prime părerea dacă mai poate rămîne în funcție sau să-și dea 
demisia. Consultările diverse ale opiniei 
dajele întreprinse de ziare, au relevat 
bucură senatorul E. Kennedy în fața 
sens, comunicatul menționat relevă că 
noscător cetățenilor din Massachusetts

publice, inclusiv son- 
prestigiul de care se 
alegătorilor. In acest 
„senatorul este recu- 
pentru încrederea ce 

i-au dovedit-o“ și că el urmează să se întoarcă la Washington 
pentru a-și relua sarcinile ce îi revin în această calitate, 
precum și cea de locțiitor al 
din Senatul american.

• JOI S-A ÎNCHEIAT vizita 
de prietenie a navei sovietice 
purtătoare de rachete „Upor- 
nîi“ și a petrolierului „Egorlîk“ 
în Zanzibar, transmite agenția 
TASS. Cele două nave au sosit 
la Zanzibar la 28 iulie.

• COMUNICATELE MILI
TARE difuzate la Saigon men
ționează o serie de ciocniri în 
vecinătatea zonei demilitariza
te și în regiunea dc deltă, sol
date cu pierderi ușoare de am
bele părți. Pentru a doua oară 
în ultima ' ”,
americană a efectuat un bom
bardament .
uni ale zonei demilitarizate.

Pe de altă parte, la Saigon 
s-a anunțat că un nou grup de 
militari americani, în total 
2 750 de oameni, urmează să pă
răsească vineri Vietnamul de 
sud. Cu aceștia, numărul mili
tarilor retrași pînă acum în 
conformitate cu hotărîrea pre
ședintelui Richard Nixon se va 
ridica la 10 300 de oameni.

O dată cu sosirea delegației 
biafreze, la Kampala au început 
să circule cu tot mai multă in
sistență știrile în legătură cu o 
eventuală întîlnire a reprezen
tanților celor două părți nigerie- 
ne aflate în conflict și faptul că 
surse oficiale biafreze au preci
zat că delegația condusă de Njo- 
ku a fost investită cu puteri de
pline pentru „a acționa în fa
voarea păcii“ a acreditat și mai 
mult această supoziție.

săptămină, artileria

asupra unor porți-

• ÎN CAPITALA UGANDE- 
ZĂ a sosit și ultima din dele
gațiile africane așteptate la 
kampala cu ocazia vizitei pe 
care o întreprinde aici Papa 
Paul al Vl-Iea ; este vorba de 
delegația biafreză, condusă de 
profesorul Eni Njoku, vicecan
celar al Universității din Bia- 
fra.

Arestări la Khartum
• HACHEM ABOUD ATTA, 

membru al Consiliului coman
damentului revoluției sudane
ze, a anunțat că peste 40 de 
persoane, între care 22 militari, 
au fost 
de a 
complot 
actual 
agenția 
din Khartum- El a precizat 
este în curs de desfășurare

arestate sub acuzația 
fi participat la un 

împotriva regimului 
din Sudan, transmite 
M.E.N. _într-o telegramă 

irecizat că
, - “ o

anchetă după care ’persoanele 
arestate vor fi deferite șjjistiției.

• JURIUL celei daffig Vl-a 
Expoziții internaționale^Pfilmu- 
lul științific, organizată de Uni
versitatea din Buenos Aires a 
acordat diploma de onoare pro
ducției românești „Mistere în 
piatră“. Filmului „Efemere“ i-a 
fost conferită o mențiune.

PASADENA 31 (Agerpres). — 
Joi la ora 7,03 (ora Bucureștiu- 
lui) sonda spațială „Mariner-6“ 
s-a aflat la cea mai mică dis
tanță de planeta Marte — 3 427 
km — după care a început să 
se deplaseze înscriindu-se pe o 
orbită în jurul Soarelui. Pînă 
în acel moment sonda par
cursese în 156 de zile, pe o tra
iectorie în formă de arc între 
Pămînt și Marte, peste 387 852 700 
km.

In cursul nopții de miercuri 
spre joi, instalațiile automate de 
la bordul navei au transmis pe 
Pămînt între orele 3,00 și 5,27 
(ora Bucureștiului) cele 17 foto
grafii luate în cursul zilei de 
miercuri. Se observă că pe mă
sură ce sonda se apropia de 
Marte apar detalii din ce în ce 
mai mici ale suprafeței acesteia. 
Imaginile deși nu sînt de o cla
ritate perfectă, prezintă detalii 
ale configurației reliefului mar
țian încă necunoscute. Peisajul 
enigmaticei „planete roșii“ pare 
să semene foarte mult cu cel al 
Lunii, fiind constituit din cra
tere de dimensiuni foarte mari 
în interiorul cărora se află cra
tere mai mici. Abundența aces
tor cratere, mai multe decît se 
credea după studierea imagini
lor obținute anterior a surprins 
pe cercetătorii de la „Jet Pro
pulsion Laboratory“ din Pasa
dena. Pe unele imagini se dis
ting linii de culoare întunecată, 
care, după unii cercetători ar 
putea fi faimoasele „canale“ 
marțiene.

Cea mai importantă consta
tare, făcută încă de la primirea 
seriei anterioare de fotografii, 
se referă însă tot la înfățișarea 
Polului Sud al planetei. Contrar 
părerii acreditate și imaginilor 
obținute prin telescoape, calota 
polară sudică nu are o formă 
circulară perfectă.

In cadrul unei conferințe de 
presă, o serie de oameni de 
știință de la „Jet Propulsion 
Laboratory“ din Pasadena, au 

. declarat că neregularitățile ca
lotei polare sudice a planetei 
Marte s-ar explica poate prin

topirea gheții, avînd In vedere 
că acum în emisfera sudică 
marțiană este primăvară.

Din Pasadena se anunță că 
sistemul de răcire ai spectrome- 
trului de infraroșii al sondei 
spațiale americane „Mariner-6“ 
s-a defectat joi, exact în mo
mentul în care nava cosmică 
depășea planeta Marte pentru a 
se înscrie pe o orbită în jurul 
Soarelui. Datorită acestui fapt, 
„Mariner-6“ nu va mai putea 
detecta prezența anhidridei sul
furoase pe „planeta roșie“.

Specialiștii speră'să obțină in
formațiile necesare de la „Ma-> 
riner-7“

fățișarea exterioară ca și în 
destinele oamenilor, se vede 
și se simte de acum altceva, 
iar acest „altceva" — expre
sie a unui proces unic și 
fascinant, care la prima 
dere deconcertează — 
pe buzele vizitatorilor 
rești întrebări. Cînd s-a 
rimat un întreg cadru
viață și. o dată cu el, o în
treagă istorie ? Metropola 
elegantă și rafinată se risi
pește și se confundă cu țara 
de ierburi. Orașul care fu
sese supranumit „el cielo del 
mundo“, cîndva închis ca 
o insulă intre ape, geome
tric și riguros, artificial și 
decorativ, se asociază acum 
marilor spații, vintului larg 
al cîmpiilor, pădurii virgine 
de trestie pe care o caută 
și o aduce în sinul lui. Nu 
este o metaforă. Zeci de mii 
de locuitori ai Havanei, sa- 
lariați ai tuturor instituții
lor, intreprinderilor și mi
nisterelor, pleacă zilnic, 
după orele de lucru, îmbar
cați în autobuze și camioa
ne, să planteze sau să co
sească trestie, să cucereas
că noi spații pentru agricul
tură, și acest gigantic exod 
cotidian, cu tot ceea ce pre
supune el ca atitudine și ca 
mod de viață, e ca o explo
zie de vitalitate pe 
alb, parcă 
orașului, 
brăzdate 
paralelipipede 
prin 
de etaje, a intrat un miros 
de mîl, de sudoare și de pă
dure. Masca de piatră albă 
a orașului e mai puțin se
veră și mai puțin curată, 
dar viața care trece dincolo 
de priveliște rămine, pentru 
cel ce vine să viziteze „el 
cielo del mundo“, un spec
tacol mai mult decît pasio
nant.

Din avionul care mă adu
cea la Havana, in miez de 
noapte, orașul mi-a apărut 
ca un arhipelag dc foc : lu
mini albe, roșii, albastre, 
verzi, sumedenie de pietra 
prețioase împrăștiate în 
noapte, diamante, rubine, 
turcoaze, safire, sclipiri a- 
dăugate una la alta pînă la 
uriașe apoteoze de lumină.

— Luminile acestea — 
mi-a spus un cubanez, veci
nul de scaun, citind o cu
noscută șansonetă populară 
— sînt fructele trestiei.

Luminile acestea, diaman
tele nopții, veneau și vin 
din întunericul îndepărtat 
al acelor păduri misterioase 
și infinite, tot atît de necu
noscute omului din Havana 
ca și pampasul Patagoniei 
sau limes-urile Extremului 
Orient- „Este aurul străin 
cel care sclipește așa“, scria, 
cu 10—11 ani în urmă, J.P. 
Sartre, admirînd același 
spectacol nocturn al „perlei 
Antilelor". Este drept, aces
te lumini nu erau ale Cubei 
(producerea și distribuirea 
energiei _ electrice, ca atîtea 
alte bogății ale insulei, apar
țineau unei companii ame
ricane), deși erau opera a- 
cestui pămînt și a oameni
lor care le făureau. Nu, însă,

fondul 
deshidratat, 11 

Pe bulevardele 
monumental de 

rectangulare, 
blockhausurile cu zeci

rînd elementul fundamen
tal, factorul prim al oricărei 
ecuații sociale : omul, po
porul.

Poporul Havanei, necunos
cut și ignorat înainte, s-a 
afirmat în acești ani ca o 
prezență vie și tumultuoasă, 
iar orașul și-a găsit busola 
în muncă.

Peste 60 la 
tria Cubei e 
la Havana, 
s-au extins 
uzine noi pompează în arte
rele ostenite ale cetății sîn- 
gele proaspăt al economiei 
socialiste. Mii de locuitori ai 
orașului 
traiul de 
diente și slujbe minore, 
mecanica unei vieți cu ori
zontul închis, și s-au mutat 
pe marile plantații de tres
tie, acolo unde se hotărăște 
soarta economiei. Alții pleacă 
spre plantații după orele de 
lucru ; în iunie, cînd am vizi
tat orașul, mi s-a spus că 
tinerii angrenați în acest 
exod diurn sînt în număr de 
peste 10 000, și că duminicile 
cifra se ridică la 80 000. Și, 
în același timp, Havana, 
orașul care fura ca să se 
hrănească din trupul țării, 
și-a creat acel faimos „plan 
cordon“, cunoscut sub nu
mele de „cordonul Havanei“, 
care înconjoară cetatea ca 
o centură de nouă civilizație, 
civilizația socialistă a muncii.

„Cordonul Havanei" e un 
uriaș spațiu agricol răsărit 
în numai doi ani pe un teri
toriu pustiu și întins cit un 
județ. împărțit în „planuri" 
(70 de planuri specializate in 
cultura trestiei, 12 destinate 
citricelor și cafelei, 10 pen
tru tubercule, 1 plan de orez, 
4 planuri pentru tutun, pla
nuri pentru lapte, pentru 
creșterea animalelor etc.), 
„cordonul" stimulează și 
absoarbe energiile a mii și 
mii de oameni, fructificîn- 
du-le în construcția unei 
vaste grădini, a unui parc 
vegetal întins pe 1201) 
de caballerias (1 caballeria 
= 13,5 hectare) de jur-împre- 
jurul orașului, pe pămînturi 
pînă ieri 
doar în 
sută, 
aici 1 600 000 arbori 
trice, 2 400 000 de alți arbori 
fructiferi (ananas, mango, 
papaia etc.), 40 000 000 ar
buști de cafea, 2 600 000 ar
bori destinați perdelelor de 
protecție etc., pe o suprafață 
de 33 500 hectare. In primă
vara acestui an s-au mai a- 
dăugat 370 000 arbori de ci
trice, 580 500 alți arbori fruc
tiferi etc. Pentru prima oară, 
aici, în zona Havanei, a apă
rut orezul, deocamdată pe 
un spațiu de 100 hectare. In
trarea în peisajul „cordonu
lui" e grandioasă, festivă. 
Autostrada se pierde într-o 
mare de vegetație, în care 
arbuștii și plantele tinere a- 
mețesc ochiul cu culori vio
lente. Cit vezi cu ochii, de 
o parte și de alta, e un pe
rete de ierburi și flori, un 
tunel fantastic, deschis spre 
cer. Prin geamul deschis al 
mașinii pătrunde un parfum

tare, amețitor. Crepusculul 
care-și lasă umbrele nu 
poate întuneca deodată lu
ciul plantelor, iar apele 
lacurilor artificiale (19 mari 
lacuri deja construite, din- 
tr-un plan care prevede 80) 
desenează cu argint liniile 
de fugă ale canalelor de iri
gație, despărțind culorile, 
creind în toată clipa logodne 
noi de tonuri și nuanțe. Sen
zația că te afli într-un imen» 
parc vegetal sau în grădina 
de experiențe a unei mari 
stațiuni științifice, crește cu 
fiecare pas, cu fiecare loc pe 
care-1 vizitezi. Totul a foșA 
supus unei geometrii severi" . 
după cele mai rafinate reguli 
ale frumosului, inclusiv așe
zările omenești ale zonei. 
Celor 6 sate noi, construite 
anul trecut, cu 218 case, li 
s-au alăturat încă 440 de noi 
locuințe pentru locuitorii de 
azi ai „cordonului".

Noile sate sînt alcătuite 
din bungalow-uri, mici vile 
cu partere de flori și pereți 
în culori tandre, odihnitoare. 
Antena de televizor e frec
ventă, iar în grădina din 
spatele casei, „el patio“, bo
tezată și construită în gust 
spaniol, roci multicolore a- 
duse de pe terenurile proas
păt defrișate par, cînd le 
privești, de departe, mici ex
poziții de artă modernă. Pe 
verande, în amurguri, stă- 
pînii acestor case construite 
de stat, țăranii care înainte 
trăiau în „bohios"-uri, acele 
faimoase colibe de lut care 
alimentau paginile literaturii 
de pachebot, se leagănă in 
balansoare de trestie, privind 
calmi, împăcați, ca toți ță
ranii lumii după o zi de 
muncă, priveliștea. împre
ună cu un tînăr în vîrstă d< 
24 de ani, Alfonso Ley, ori
ginar din aceste locuri, azi 
activist al „postului de co
mandă“ care dirijează „pla
nul cordon“, am vizitat, în
tr-un amurg, unul din noile 
sate, botezat de localnici 
„Lps Mangos“, și am întîrziat 
pe veranda cu iederă și 
trandafiri a uneia dintre 
case Am stat tăcut lingă 
Alfonso și stăpînul casei, un 
mulatru bătrîn, cu părul alb, 
care tocmai venise de la co
situl trestiei. Peste sat plu
teau pulberi calme, în care 
se amestecau praful miriști
lor de trestie, cețurile de 
aur ale asfințitului, umbrele 
fantomatice ale arborilor 
mango. La orizont se vedea 
Havana, cu siluetele blocu
rilor înalte desenate insistent 
de lumini : diamante, ru
bine, safire, turcoaze. Nu 
știu cum priveau înainte ță
ranii acest oraș. Am văzut, 
însă, acum, în ochii Iui Al
fonso și ai mulatrului, în 
special în ai ultimului, prin
tre pleoapele zbîrcite, mi
jite ca la niște ochi de pi
sică, o licărire ca un triumf. 
Omul știe că în cetatea cînd- 
va închisă, în acel „cielo del 
mundo“ fastuos, arogant și 
străin, se aude acum, limpe
de și distinct, cum foșnește 
trestia.

Criza politică italiană
Spre un guvern monocolor 

democrat-creștin ?
Criza guvernamentală 

din Italia, intrată în cea 
de-a 27-a zi, continuă. în
tîlnirea de miercuri seara 
dintre președintele Giu
seppe Saragat și premierul 
desemnat Mariano Rumoi 
nu a confirmat speranțele 
într-o rezolvare a crizei

Mariano Rumor a prezentat 
recomandarea Partidului Demo- 
crat-Creștin privind constituirea 
unui guvern monocolor demo- 
crat-creștin, dar pînă în prezent 
președintele Saragat nu și-a fă
cut cunoscut răspunsul. După 
cum se știe, formula unui guvern 
monocolor a fost respinsă de 
Partidul Socialist Italian, care 
consideră că „actuala configura
ție a parlamentului nu ar asigu
ra stabilitatea unei astfel de e- 
chipe ministeriale, dar oferă po
sibilitatea unor soluții ce ar evi
ta organizarea unor alegeri legis-

lative anticipate și care ar putea 
constitui un risc în actuala si
tuație politică din Italia“. O po
ziție diferită a adoptat-o Parti
dul Socialist Unitar, după care 
„este
unui acord între partidele fostei 
coaliții în vederea formării unui 
nou guvern“. în schimb, P.S.U., 
după cum se precizează în- 
tr-un comunicat dat publicității 
miercuri seara, „este gata să 
accepte un guvern monocolor 
democrat-creștin bazat pe pro
gramul de centru-stînga care să 
se sprijine exclusiv pe partidele 
de centru-stînga“. Și-a precizat, 
din nou, poziția și Partidul Re
publican, care a anunțat că nu 
se va alătura viitorului, guvern.

Respingerea de către P.S.I- a 
formulei unui guvern monocolor 
democrat-creștin este de natură 
să zădărnicească încercările lui 
Mariano Rumor de a pune ca
păt crizei guvernamentale.

evidentă imposibilitatea

R. P. UNGARA. Lucrări de modernizare fn piața Baros* 
din Budapesta
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