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CETĂȚENII CAPITALEI AU FĂCUT 0 CĂLDUROASĂ

0 nouă etapă în construcția 
mineralierului de 12500 tone

Primul mineralier 
românesc de 12 500 
tone, aflat la dana de 
armare a Șantierului 
naval Galați, a in
trat într-o nouâ eta
pă a construcției — 
montarea instalațiilor 
de încărcare. Pe pun
tea vasului se insta
lează 5 macarale de

cîte 5 tone forță. O 
particularitate a a- 
cestor utilaje o con
stituie faptul că ele 
se pot deplasa pe 
puntea navei, ceea ce 
permite gruparea, 
după necesități, a 
mai multor utilaje de 
descărcare la o sin
gură gură de maga

zie. Macaralele . sînt 
dotate cu instalații 
care permit manipu
larea și a altor măr
furi dealt minereuri, 
fapt care asigură va
sului independență 
față de instalațiile 
portuare.

(Agerpres)

DESCHIDEREA CELUI DHL M
PRIMIRE DELEGAȚIEI

Șl GUVERNAMENTALE A
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imillllS .11 PARTIDULUI SOCIALIST
UNIT N HUH

îmbrăcat în vestminte sărbăto
rești, Bucureștiul a primit ieri, cu 
tradiționala ospitalitate româneas
că, pe solii Bulgariei frățești. . încă 
din primele ore ale dimineții, zeci 
și zeci de mii de locuitori ai Ca
pitalei Republicii Socialiste Româ
nia au ieșit pe bulevardele și. pe 
străzile principale ale orașului să-și 
întîmpine oaspeții dragi — dele
gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și'a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, face o 
vizită oficială în țara noastră.

...Bărieasa, marea poartă aeriană a 
țării. în adierea vîntului de primă
vară își desfășoară larg faldurile 
drapelele de stat ale României și 
Bulgariei. Culorile lor se răsfrîng, 
șirag, în nenumăratele stegule- 
țe, în crenguțele înflorite și 
în bogatele buchete de flori aduse 
de miile de locuitori ai Capi
talei, aflați pe aeroport pentru a 
adresa primul salut de bun venit 
oaspeților.

Pe frontispiciul clădirii aeropor
tului se află portretele tovarășilor 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu ; 
de o parte și de alta, pe mari pan
carte, se află înscrise, în limbile 
bulgară și română, cuvintele r- 
„Trăiască prietenia frățească ro- 
mâno-bulgară!“ Este urarea pe care 
o fac toți cei veniți în întâmpinare, 
întregul nostru popor, care acor
dă o înaltă prețuire vechii și trai
nicii prietenii dintre popoarele bul
gar și român, realizărilor obținute 
de oamenii muncii din Bulgaria ve
cină și prietenă în marea operă 
de construire a socialismului, sub 
conducerea încercată a Partidului 
Comunist Bulgar.

în întîmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale bulgare 

venit tovarășii: Nicolae 
ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Du
mitru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekaș, Mihai Gere, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Mihai Dalea, Vasile Patili- 
neț, Constanța Crăciun, Ilie Mur- 
gulescu, Gheorghe Gaston Marin, 
Roman Moldovan.

Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, acade
micieni și alți oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști români și 
bulgari, corespondenți ai presei 
străine.

Se aflau, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Republica Socialistă 
România, precum și membrii 
Ambasadei R. P. Bulgaria la 
București și tineri bulgari aflați la 
studii în țara noastră.

Minutele de așteptare trec re
pede. Un zgomot de motoare —. și 
în zare se ivește nava aeriană, la 
bordul căreia se află membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria. Ea este escor
tată de la intrarea în spațiul aerian 
al țării noastre de avioane cu reac
ție m i 1 i tare româ nești.

La ora 10, avionul oficial ateri
zează. Pe aeroport răsună aplau
zele puternice și îndelungate 
ale mulțimii. Din avion co
boară tovarășul Todor Jivkov și 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale bulgare, tovarășii: 
Boian Bîlgaranov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Pen- 
cio Kubadinski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Comitetului 
de Stat pentru știință și progresul 
tehnic. Konstantin Popov, minis
trul energeticii și combusti
bilului, Milko Balev, membru al 
C.C. al' Partidului Comunist Bul
gar, Gheorghi Bogdanov, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Bulga
ria la București.

Tovarășul Todor Jivkov este 
salutat cu căldură și se îm
brățișează cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer. 
Reprezentanții poporului bulgar 
sînt'salutați, de asemenea, de cei
lalți conducători de partid și de 
stat ai României.

Comandantul' gărzii militare de 
onoare aliniată pe aeroport prezin
tă raportul.,Sînt intonate imnurile 
de stat" ale celor două .țări. în semn 
de salut sînt trase 21 de salve de 
artilerie. i

Tovarășii Todor Jivkov și Ni
colae Ceaușescu trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice aflați pe aero
port, precum și persoanele oficiale 
române.

Miile de bucureșteni aflați pe 
aeroport aclamă cu entuziasm pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și, 
Todor Jivkov, care trec prin fața 
mulțimii. Sînt scandate lozinci în 
cinstea prieteniei frățești româno- 
bulgare.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a adresat apoi oaspeților cuvîntul 
de bun sosit.

Dragă tovarășe Jivkov,

Dragi oaspeți bulgari,
Am deosebita plăcere ca, în nu

mele Comitetului Central al Parti-, 
dului Comunist Român și al Consi
liului de Miniștri, al tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din 
țara noastră să vă adresez dumnea
voastră — soli ai poporului frate 
bulgar — un fierbinte salut tovără
șesc și urarea tradițională — Bun 
venit pe pămîntul României.

Sîntem bucuroși să primim în pa
tria noastră pe tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, pe ceilalți membri ai de
legației de partid și guvernamen
tale din Bulgaria vecină și pri
etenă.

Noi vedem în vizita dumneavoas
tră, dragi oaspeți, o manifestare de 
seamă a prieteniei și colaborării 
frățești dintre popoarele, țările și 
partidele noastre, unite prin țelul 
comun al construirii socialismului, 
prin mărețele idei ale internaționa
lismului proletar. Prietenia româno- 
bulgară, făurită de-ă lungul istoriei 
celor două popoare care au trăit 
în bună vecinătate pe aceste me
leaguri și au luptat adesea îm
preună pentru neatîrnare și pro
gres, s-a cimentat și se dezvoltă ne
contenit în condițiile socialismului 
biruitor în folosul popoarelor ro
mân și bulgar, al cauzei socialis
mului, păcii și progresului.

în cursul vizitei, veți avea prile
jul să vă întîlniți cu muncitori, ță
rani, intelectuali din România, să 
cunoașteți roadele muncii și preo
cupările actuale ale poporului ro
mân pentru înflorirea patriei sale. 
Convorbirile pe care le vom avea 
ne vor da posibilitatea să facem 
un larg schimb de păreri asupra 
relațiilor dintre țările și partidele 
noastre, asupra problemelor evolu
ției situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

îmi exprim convingerea că vizita 
dumneavoastră va constitui o im
portantă contribuție Ia dezvoltarea 
relațiilor frățești, a colaborării 
multilaterale dintre România și 
Bulgaria, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar, va adăuga o nouă filă la 
cronica trainicei prietenii dintre 
popoarele noastre.

Dorim din toată inifna, dragi oas
peți, ca în zilele ce le veți petrece 
în țara noastră, între tovarăși a- 
propiați și vechi prieteni, să vă 
simțiți cit mai bine.

Trăiască prietenia frățească ro- 
mâno-bulgară 1

A răspuns tovarășul TODOR 
JIVKOV.

Dragă tovarășe, Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarășe și tovarăși, 
Prieteni,
Cu bucurie venim din nou în 

Republica Socialistă România.
Vă mulțumim in modul cel mai 

sincer pentru invitația de a vizita 
țara dumneavoastră și pentru pri
mirea călduroasă. Apreciem aceas
ta ca o expresie a stimei și senti
mentelor frățești ale poporului 
român față de poporul nostru. Pot 
să vă asigur că și oamenii muncii 
din Republica Populară Bulgaria 
nutresc aceleași sentimente față de 
poporul român.

Vizita noastră este o vizită 
a prieteniei și tovărășiei. Putem re
marca cu satisfacție că prietenia 
seculară bulgaro-română a căpătat 
în condițiile socialismului un con
ținut nou, că relațiile politice, eco
nomice, culturale și colaborarea 
dintre cele două țări și partide ale 
noastre se întăresc și se dezvoltă 
în mod rodnic. Sîntem convinși că 
actuala noastră întîlnire va con
tribui ca aceste relații să se lăr
gească și să se adîncească tot mai 
mult. Aceasta este normal și legic 
pentru relațiile dintre partidele și 
țările noastre, întrucît scopul și 
sarcinile noastre sînt aceleași, des
tinul nostru este comun, comun este 
și viitorul nostru — comunismul.

Noi vom face un schimb util de 
experiență și păreri în problemele 
construcției socialiste și dezvoltării 
pe mai departe a relațiilor noastre, 
în problemele fundamentale ale 
vieții internaționale, ale sistemu
lui socialist mondial și ale mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale. Credem în mod sincer 
că vizita noastră va constitui o 
nouă contribuție la lupta noastră 
comună, împreună cu celelalte țări 
socialiste. împotriva imperialismu
lui și reacțiunii mondiale, pentru 
pace și socialism.

Ne exprimăm satisfacția că vom 
avea posibilitatea să facem cunoș
tință nemijlocit și îndeaproape cu 
eforturile constructive și cu noile 
succese ale poporului român în 
construirea socialismului, cărora le 
dăm o înaltă apreciere.

în încheiere, permiteți-mi să în
deplinesc plăcuta misiune de a vă 
transmite dv. — Partidului Comu
nist Român și Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, cetățcnelor și cetățenilor fru
moasei dv. capitale și poporului 
român prieten — salutul frățesc al 
Partidului Comunist Bulgar, al 
Guvernului Republicii Populare 
Bulgaria și al poporului bulgar, 
urările lor de noi succese în con
struirea societății socialiste.

încă o dată vă mulțumim, dragi 
tovarăși, pentru primirea căldu
roasă.

Cuvîntările au fost subliniate 
cu vii aplauze.

(Continuare în pag. a IÎI-a)

Viiita te condorerea de partid CORESPONDENȚA DIN BERLIN

și de stat a României DE LA ȘTEFAN DEJU

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov. a făcut luni o vizită 
protocolară conducerii de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, la sediul C.C. al P.C.R.

înalții oaspeți au fost primiți de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu Mizil, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C.. al 
P.C.R., vicepreședinte- al Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Dalea. secre
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului

DEJ
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au oferit, la Palatul Repu
blicii, un dejun oficial în onoarea 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Bulga- 

• ria, condusă de tovarășul Todor- 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi oaspeți bulgari,
Stimați tovarăși,

Salutăm cu plăcere în mijlocul nostru pe distinșii 
soli ai poporului frate bulgar — delegația de partid 
și guvernamentală condusă de primul secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov.

Calda simpatie cu care v-a întîmpinat acum cîteva 
ore populația Bucureștiului constituie, dragi oaspeți, o 
expresie vie a sentimentelor de prietenie și stimă care 
unesc popoarele român și bulgar. Rădăcinile priete
niei româno-bulgare se întind departe în trecutul re
lațiilor de bună vecinătate ale celor două popoare, al 
luptei duse de atîtea ori umăr la umăr împotriva asu
pririi străine, pentru neatîrnare și suveranitate națio
nală, pentru progres social. împlinirea în acest an a 
90 de ani de la războiul din 1877, eveniment remar
cabil care a adus popoarelor român și bulgar indepen
dența națională, evocă cu putere aspirațiile și tradi
țiile de luptă comună ale românilor și bulgarilor.

Astăzi, sub soarele socialismului, prietenia româno- 
buigară înflorește tot mai puternic, se dezvoltă. rela
țiile politice, economice, tehnice, științifice și cultu
rale dintre țările noastre, în interesul fiecăreia și al 
cauzei generale a socialismului. Putem spune pe drept 
cuvînt că ceea ce partidele noastre au realizat împreună 
pe acest tărîm reprezintă o treaptă nouă, superioară 
în istoria relațiilor dintre cele două țări.

Popoarele român și bulgar sînt astăzi angajate cu 
toate forțele în vasta operă constructivă de făurire a 
societății socialiste, de dezvoltare a economiei, științei 
și culturii, de ridicare a nivelului lor de trai. Oame
nii muncii din țara noastră cunosc realizările mari

(Continuare în pag. a III-a)(Continuare în pag. a III-a)

In timpul convorbirilor oficiale

de Stat, Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului cje Miniș
tri, președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice.

Au luat parte tovarășii Boian Bîl
garanov, Pencio Kubadinschi, Ivan 
Popov, Konstantin Popov, Milko 
Balev și Gheorghi Bogdanov.

Au fost de față Andrei Păcuraru 
și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, minis
trul energiei electrice, Ioan Bel- 
dean, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia, Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Vizita a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

(Agerpres)

UN OFK
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

La dejun au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules-. 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Tovarăși și prieteni,

în numele delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Bulgaria mulțumesc încă o dată, 
din inimă, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și guvernului român, pentru invitația de 
a vizita Republica Socialistă România, vecină și prie
tenă.

Vreau să exprim aici satisfacția noastră pentru pri
mirea însuflețită pe care ne-au făcut-o locuitorii fru
moasei dv. capitale — București, pentru cuvintele calde 
rostite la adresa Partidului Comunist Bulgar și a po
porului bulgar de către secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Noi apreciem că ospitalitatea pe care ne-o oferiți 
constituie încă o expresie a sentimentelor și năzuin
țelor reciproce de prietenie, respect și colaborare fruc
tuoasă ale celor două popoare ale noastre.

Prietenia care unește pe bulgari și români își are 
izvorul în legăturile străvechi dintre strămoșii noștri, 
așezați de istorie în vecinătate geografică nemijlocită. 
Ea s-a dezvoltat în lupta comună pentru eliberarea 
națională și socială, a învins vitregiile și încercările 
timpului. Victoria socialismului în țările noastre a 
deschis o nouă pagină în istoria relațiilor dintre po
poarele bulgar și român. Marea realitate istorică că 
astăzi Bulgaria și România, împreună cu celelalte țări 
socialiste, construiesc o viață nouă, dă un nou conți
nut. prieteniei tradiționale bulgaro-române.

Relațiile politice, economice, tehnico-științifice și 
culturale între Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România se dezvoltă bine. Sîntem de 
acord cu aprecierea tovarășului Ceaușescu că dezvol-

Luni dimineața au început la Ber
lin lucrările celui de-al VlI-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 
Germania. In marea sală „Werner 
Seelenbinder , Halle", împodobită 
festiv, s-au întrunit peste 2 000 
de delegați ai organizațiilor de 
partid și invitați — munci
tori fruntași, țărani coopera
tori, ingineri, oameni de știință, 
personalități din domeniul culturii 
și artei, oameni ai muncii din toa
te sectoarele vieții economice, so
ciale, culturale, care s-au evidențiat 
în opera de construcție socialistă.

IAL
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
vicepreședinții Consiliului de Stat, 
vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, miniștri.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au rostit toasturi.

(Agerpres)

In prezidiul Congresului au luat 
loc Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C. C. al P. S. U. G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, membri și 
membri supleanți ai Biroului Po
litic, secretari ai C.C. al P.S.U.G., 
fruntași în producție, reprezentanți 
de seamă ai vieții politice, ai or
ganizațiilor de masă, savanți și alți 
reprezentanți ai intelectualității.

Au luat loc, de asemenea, în 
prezidiu conducătorii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești din 67 de țări, parti
cipante la Congres.

Din partea Partidului Comunist 
Român participă o delegație con
dusă de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Walter /Jlbricht, care 
a adresat un salut delegaților și 
invitaților, precum și delegațiilor
partidelor comunisto și muncito
rești prezente în sala Congresului.

Congresul a păstrat un moment 
de reculegere în memoria condu
cătorilor de partid din R.D.G. și a 
fruntașilor mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, printre 
care și Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care au încetat din viață în peri
oada de la Congresul precedent 
al P.S.U.G.

Delegații la Congres au adoptat 
următoarea ordine de zi:

1. Dezvoltarea socială în Repu
blica Democrată Germană în pe
rioada pînă la desăvîrșirea con
struirii socialismului — raportor 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

2. îndeplinirea sarcinilor eco
nomiei naționale — raportor Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane.

3. Rolul partidului în perioada 
desăvîrșirii construirii socialismu
lui — raportor Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G.

4. Adoptarea hotărîrilor Congre
sului și alegerea organelor cen
trale ale partidului.

Walter Ulbricht a prezentat ra
portul la primul punct al ordinii de 
zi.

După amiază au început dezba
terile la raportul prezentat de pri
mul secretar al C.C. al P.S.U.G.
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Maramureș. E posibil oare, 
condijiile cînd, în lumina indi- 

conducerii partidului, prefu- 
se pune ca o problemă cen-

relatate deo- 
s-a discutat 

acum. Anul 
nici nu știau

„legale

Cum stăteau lucrurile la combinatul 
din Baia Mare la o lună de la plenara 
Comitetului regional de partid despre 
care am amintit ? Celor tentați să afir
me : „a trecut puțin timp, lucrurile nu 
se pot îndrepta chiar atît de repede", 
le-am propune să facă un calcul sim-

a- 
să-1

Slatina, depășesc ori- 
limită. Ion 
comuna Sîrbii

(în prezent 
la fabrica de

mobilizeze forțele spre a apli- 
recomandările, sugestiile, măsu- 

preconizafe? ’Nu punem la îndo- 
competența tovarășilor care alcătu- 
aceste colective, temeinicia studiu- 
înfreprins, dar considerăm că

măsuri. Exisfă, așa cum s-a și arătaf, 
premise certe pentru îmbunătățirea si
tuației. Dar după cum se știe funcția 
constructivă a criticii este ilustrată nu' 
atît prin declarații autocritice, angaja
mente și promisiuni repetate, cit prin 
măsurile adoptate, acțiunea energică pe 
care o declanșează, rezultatele palpa
bile ce se obțin.

pe fugari ?

Jonglerii

Din 
curiozitate

La Caransebeș se întreprinde 
în prezent o acțiune care va 
lăsa în urmă tot ce s-a realizat 
pînă acum în materie de arhi
tectură. La un bloc vechi, de pe 
str. 30 Decembrie nr. 13, (în 
centrul orașului) se amenajează, 
la parter, un magazin de mobilă. 
Cu acest prilej, se reface în
treaga fațadă a blocului, pentru 
ca ferestrele locuințelor de la etaj 
să fie „simetrice" cu vitrinele. O 
cameră care avea 2 ferestre, ră- 
mîne cu una. Mai mult, unele 
ferestre vor fi plasate în dreptul 
peretelui ce desparte camerele a 

t doi locatari. Bați în perete și 
\ spui: „fii bun, vecine și deschi

de jumătatea dumitale de geam, 
s-o pot deschide și eu pe a mea". 
Mare lucru și inovația I Cine-i 
proiectantul ilustru ? Să-1 cunoaș
tem pînă nu-i prea, tîrziu. 
pențtru că veni .vorba : blocul 
mai avea acoperiș ?

Tribunalul raional Cîmpina ju
decă procesul a 8 infractori care 
au adus Complexului zootehnic 
Băicoi prejudicii de peste 80 000 
lei. Lui Vasile Irimescu, consilier 
juridic la Trustul regional Gostat 
Ploiești, și Gheorghe Peiulescu 
jurisconsult la G.A.S. — Com
plexul zootehnic Băicoi, li s-a 
încredințat misiunea de a apăra 
în proces interesele întreprinderii 
păgubite. în instanță, acuzații au 
încercat să se disculpe, să mintă, 
denaturînd situația reală. Atunci 
s-a cerut celor doi mandatari să 
spună cum stau lucrurile — și 
în general să-și precizeze poziția. 
Dar n-au avut nimic de spus. 
Nimic — în patru ședințe I Ast
fel, au pierdut timpul degeaba, 
tăcînd chitic. Dăm cuvîntul ce
lor care le-au încredințat sarcina 
de a apăra, în instanță, avutul ob
ștesc frustrat. Sperăm că nu vor 
tăcea și ei.

t ■

Nea llie
șuguiește

Nu știm ce-o fi gîndit el. Cert 
este că încălțările lui nea llie, roase 
și scîlciafe, au ajuns tocmai ia Mi
nisterul Comerțului' Inferior, lată 
povestea : loan Gh. llie din Flo- 
rești (Filiași) a dus un colet la ma
gazinul din comună : „Am aici trei 
perechi de pantofi făcute la fa
brica din Jimbolia. Să-mi dea alții, 
ăștia nu sînt buni". Magazinul (fără 
să-i cerceteze) i-a trimis fabricii ; 
fabrica — ministerului. Pantofi 
vechi, tociți, cu o uzură între 1—3 
ani I Și astfel pantofii aceștia scîl- 
ciați se plimbă de colo-colo prin 
țară, ca papucii lui Mohamed, pe 
cheltuiala diferitelor întreprinderi. 
Ți-am dori, nea llie, să te bată no
rocul, dar nu prea credem I

«

scîritîie ?
9

Fabrica de binale 
sin (Gura filumorului) 
livrat beneficiarilor săi de pe 
data de 15. martie nici un me
tru pătrat de ferestre, deși are 
în stoc pesîe 4 500 mp. De ce ? 
Lipsesc baliamalele. Furnizorul 
— baza de aprovizionare a 
Ministerului Economiei Fores
tiere — a rămas în restanță cu 
peste 60 000 balamale de di
ferite mărimi. Stocul de feres
tre nelivrate crește în fiecare 
zi, blocînd spațiul de depozi
tare. Tovarășii din conducerea 
fabricii sînt alarmați. Se agită. 
Norocul lor că n-au cum să-și 
iasă din... balamale. Iar țîțîni, 
fierarii nu mai fac.

Omul 
cu fustă

Locuia în Brașov, str. Lungă 3. 
Isaiu Munteanu, zis Irina. De 
ce zis ? Pentru că nu era Irina. 
Dar umbla. îmbrăcat femeie. S-a 
angajat la Fabrica de tricotaje 
din Brașov, în postul modest de... 
femeie de serviciu. Asta și voia. 
,Bogdaproste, Gură Cască /“ Și 
„Irina" a început să fure. Trico
taje. Pe alese. A frustrat astfel a- 
vutuT obștesc — 36 516 lei. Tri
cotajele furate de „ea“ erau vîn- 
dute de complicele Marcela Gra- 
țiela Bolohan și Ana Burlacu. 
S-au reîntîlnit toți trei la tribu
nal. Au fost condamnați la cîțiva 
ani de închisoare (sentință defi
nitivă) și confiscarea averii. 
1. Munteanu a trecut, de la 
fustă, la pantaloni lungi, li stă 
mai bine. Și e, cum se 
la locul lui.

Rubrică redactată de
Stefan ZIDARIȚĂ
Ștefan DINICA 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii“

ancheta

SAU AL REZULTATELOR?
Am reținut exact, nu e vorba de nici 

o eroare... Anul trecut, Combinatul mi
nier Baia Mare a înregistrat 44 milioane 
lei pierderi planificate. In '67, potrivit 
unor calcula, aceste pierderi ar urma 
să crească la 93 milioane de lei. Acest 
lucru l-am aflat ascultînd un referat pre
zentat plenarei Comitetului regional de 
partid 
ca, în 
cațiilor 
findeni 
trală ridicarea eficienței activității eco
nomice, creșterea rentabilității, aici să 
se prevadă dublarea pierderilor?

Cum era de așteptat, această stare de 
lucruri a fost supusă unei critici severe, 
principiale, de către comitetul regional 
de partid. Conducerea combinatului 
(director general dr. ing. Vaier Gabrian) 
a adus unele argumente menite să 
justifice creșterea pierderilor planificate 
(condiții deosebite de exploatare în 
subteran) sugerînd, totodată, măsuri feh- 
nico-organizatorice pentru diminuarea 
pierderilor. (Ceea ce nu s-a clarificat 
însă este dacă la stabilirea nivelului 
acestor pierderi s-au luat drept ele
mente de calcul și resursele interne, 
posibilitățile — parte dintre ele iden
tificate — prin care dotațiile de la sfat 
pot fi reduse simțitor).

Fără îndoială, critica făcută de ple
nara comitetului regional de partid 
(de altfel n-a fost prima) va determina

piu. împărțind cele 93 de milioane de 
lei la 308 zile lucrătoare ale anului vor 
afla că, în fiecare zi, combinatul minier 
scoate din buzunarul statului dotații de 
302 000 lei.

■ Cîf timp mai poate fl lăsată să se 
prelungească această stare de lucruri ? 
Care este efectul . practic al criticii și 
autocriticii 1 Întrebările sînt adresate, 
firește, conducerii combinatului care 
răspunde prima de această stare de Iu- '

■ cruri.
Ing. Vasile Popa, secretarul comitetu

lui de partid din combinatul minier, are 
în față o coală albă. Printr-o linie de 
creion o „taie" în două : „în stînga să 
notăm cauzele obiective, în dreapta tot 
cauzele... obiective dar între ghilimele 
— ne spune dînsul. De altfel nu-mi pro
pun să înșir toate căile prin care se 
poate acționa pentru însănătoșirea acti
vității economice a combinatului. Nu 
vom face nici o descoperire spunînd că 
mari posibilități stau în întărirea disci
plinei și organizării producției și 
muncii. Și să adăugăm tot aici la 
cauze obiective, cu ghilimele, raportul 
nesatisfăcător între efectivul muncitorilor

CE AR TREBUI ÎNTREPRINS

Nimeni și nimic nu poate scuti pe un 
părinte de grija de a-și crește propriul 
copil, de a-1 ocroti și de a-i oferi condi
ții corespunzătoare de viață. Abandona
rea acestei funcții este o anomalie chiar 
și în zone biologice inferioare.

Cum poate fi interpretat și calificat ac
tul săvîrșit de cei care își părăsesc cu 
bună știință copiii, nesocotind chiar și 
minimele obligații paterne impuse de 
lege ? — se întreabă numeroși cititori, 
care, dintr-un întemeiat sentiment de 
etică cetățenească, semnalează cazuri de 
acest gen în scrisorile trimise redacției.

Ultima treapta

Peste 50 de scrisori pri
mite la redacție în ultimele 
săptămîni se referă la fap
tul că unii părinți nu-și 
achită nici măcar pen
sia alimentară datorată 
copiilor, cu toate că această 
obligație le este impusă pe 
cale juridică. Nici unul din 
acești părinți, care fug de 
datoriile paterne, nu se află 
în situația de a nu avea 
posibilități materiale pen
tru a le achita. Cu alte 
cuvinte, nici unul nu-și 
părăsește copiii pentru că 
n-ar putea să-i întrețină. 
Trifu Haralambie din Tr. 
Severin este de profesie 
electrician. A lucrat pînă 
nu de mult la Combinatul 
de industrializare a lem
nului din localitate. Mese
ria îi aducea un cîștig des
tul de bun. Totuși timp de 
10 ani el n-a contribuit cu 
nici un ban la întreținerea 
copilului său, încredințat, 
după divorț, Ștefaniei Tuf- 
ner din București, str. Șa
radei nr. 40. Doar în luna 
ianuarie, prin poprirea pe 
salariu, i s-au putut smulge 
375 lei. Urmarea : la 1 fe
bruarie a.c. — pentru a nu 
i se mai face o a doua po
prire — a plecat din între
prindere 1

Alexandrescu N. Constan
tin este maistru de drumuri 
și poduri la I.C.F. Rm. 
Vîlcea, sectorul Corbeni. 
Din 1965 „a uitat" să mai 
achite pensia alimentară 
pentru fiica Iui. în schimb, 
din „economiile" adunate, 
și-a împlinit suma celor 
cîteva zeci de mii care aș
teaptă să se transforme în- 
tr-un „Renault".

— Cîte o dată, actele unor 
asemenea oameni — remar

Și totuși 
recalcitranți 
ximă este ____________
an închisoare corecțională. 
După cum ne-a comunicat 
Procuratura Generală, în 
prezent se studiază modifi
carea legii care va preve
dea pedepse mult mai se
vere pentru asemenea 
fapte.

Mai multi cititori aduc în 
discuție și alte prevederi 
pe care ar trebui să le cu
prindă legea. încît toate 
problemele legate de ocro
tirea intereselor minori-
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că I. Turianu, judecător la 
Tribunalul popular al raio
nului 
ce 
din 
gura 
riat 
gru de fum din Pitești) a 
fost obligat în anul 1963 la 
plata unei pensii alimen
tare pentru copil în valoare 
de 100 lei. Suma este mică 
în raport cu cîștigurile lui, 
dar mai ales cu nevoile 
copilului. Reaua credință a 
acestui părinte depășește 
însă orice rațiune. In fața 
organelor de anchetă, el nu 
s-a sfiit să declare : „chiar 
de-aș ști că va trebui să 
execut 5 ani închisoare și 
tot voi refuza plata pensiei 
de întreținere". A fost con
damnat lai 3 luni închisoare 
corecțională, ca un prim a- 
vertisment. După executa
rea pedepsei, a rămas 
intransigent în refuzul de 
a plăti pensia datorată. Din 
nou a fost deferit justiției 
și condamnat la 8 luni în
chisoare. Nici cele 8 luni 
de gîndire nu i-au fost însă 
suficiente pentru a se trezi 
la realitate. A fost condam
nat a treia oară la 1 an 
închisoare corecțională, tot 
pentru infracțiunea de a- 
bandon familial, cu agra
vanta de recidivist. în al
ternativa „infractor înrăit 
sau părinte", după cum se 
vede, unii, cu conștiința și 
sentimentele paterne total 
degradate nu șovăie și nu 
le este rușine să aleagă. Ce 
mai putem spera de la in
dividul care preferă să ră- 
mînă, în fața familiei și a 
societății în care trăiește, 
un infractor înrăit și nu 
un părinte ?

alta : ei mimează buna 
credință, reușind să sca
pe de răspundere. Sînt 
și destui care, cunoscînd 
prevederea actuală a legii 
că se pedepsește numai ne
plata consecutivă a pensiei 
de întreținere timp de 3 
luni, pentru a se abate de 
la lege fără să suporte con
secințe, plătesc pensia nu
mai pentru o lună. Timp 
de două luni după aceea, 
nu-i mai doare capul : nu 
mai trimit copiilor nici un 
ban, pentru ca în luna a 
treia să reia iarăși plata, 
în final, din 12 luni, ei 
plătesc astfel pentru co
piii lor numai patru luni. 
Așa procedează Ucraineț 
Toader și Croitoru Dumi
tru din comuna Mînăstivea 
Humorului.

Alții — după cum obser
vă într-o scrisoare Ion Ol- 
teanu, Petre Crețu și Mihai 
Ilicea, primul — președin
te, al doilea — judecător la 
Tribunalul raionului Buzău, 
iar al treilea procuror la 
procuratura aceluiași raion 
— își achită obligațiile în 
ultima zi înainte de expi
rarea perioadei de 3 luni. 
Aceasta face necesară re-

ducerea perioadei respec
tive, astfel încît copiii să 
nu mai fie prejudiciați.

Aceiași semnatari, rele- 
vînd că, potrivit legislației 
în vigoare, urmărirea in
fracțiunii de abandon fa
milial se face numai de 
organul penal de la reșe
dința părintelui care nu a 
plătit cu rea voință pensia 
de întreținere, își exprimă 
părerea că „dispozițiunile 
legii procesual-penale, cu 
referire la competenta de 
urmărire a infracțiunii de a- 
bandon familial, să fie puse 
de acord cu dispozițiunile 
procedurii civile, astfel ca 
în materie de fixare a pen
siilor de întreținere pentru 
minori, partea reclamantă 
să se adreseze la instanța ei 
de reședință. Pe de altă 
parte, ar fi în interesul co
piilor abandonați de unii 
părinți neomenoși, dacă ter
menul de soluționare al ac
țiunilor pentru fixarea 
pensiei de întreținere ar fi 
limitat la un număr de zile, 
cu consecința posibilității 
pentru instanță de a folosi 
orice mijloc de investigație, 
în scopul aflării veniturilor 
celui acționat".

de zile nu și-a văzut mă
car o dată propriii săi co
pii. Prin fugă, de fapt, el 
i-a: lăsat orfani.

— Mă întreb cu uimire
— ne scrie Maria Popescu, 
din Aninoasa, raionul. Fi
liași, care a fost părăsită 
împreună cu doi copii de 
soțul ei Popescu T. Con
stantin, în vîrstă de 37 ani
— cum este cu putință ca, 
în zilele noastre și nu cu

sute de ani în urmă, unii 
oameni să trăiască ani în 
șir pe ici-pe colo, fără să 
poată fi identificați și de
pistați ? Cum se pot „pier
de" acești indivizi și, mai 
ales, de ce trebuie să fie 
apoi așa de greu de găsit ? 
Peregrinînd pe unde vor, 
se mai supun ei oare celor
lalte legi ale statului ? 
„S-ar impune — remarcă 
cititorul Matei Andrei din 
Tg. Jiu — găsirea unor mo
dalități mai simple și mai 
eficiente de urmărire a 
celor care-și părăsesc fa
milia, uitînd de obligațiile 
pe care le au față de copiii 
lor. Bunăoară, de ce n-ar 
putea fi trimiși în judecată 
și în lipsă ? Pentru aseme
nea infractori cred că ar 
trebui. șă se prevadă a- 
menzi și sancțiuni speciale 
atît de drastice încît, ori
unde s-ar duce ei, să fie 
siliți să-și dea de la început 
în vileag identitatea".

— într-o scrisoare publi
cată recent în ziar — ob
servă loan Beșliu din Iași 
— se făcea propunerea ca, 
în cartea de muncă a celui 
ce-șî lasă copiii în voia 
soartei, să se treacă men
țiunea „părinte evazionist". 
Cîți din aceștia au însă 
cărți de muncă ? Eu cred 
că mențiunea respectivă ar 
trebui făcută pe buletinul 
de identitate pentru că a- 
tunci cei în cauză ar fi de
pistați îndată ce ar încerca 
să fugă.

instituției
9

Cine-i urmărește
9

lor să-și găsească o regle
mentare corespunzătoare.

— Unii părinți — obser
vă Vladimir Mogîrzan, 
procuror la Procuratura ra
ionului Gura Humorului — 
plătesc din pensia de între
ținere numai o mică parte 
(de pildă, din suma de 200 
sau 150 lei. plătesc numai 
40 sau 50 lei. așa cum face 
Jucan Radu, din Gura Hu
morului). în fața organelor 
de urmărire și de justiție 
ei susțin că nu au avut po
sibilități să plătească mai 
mult, deși realitatea este

Mijlocul (prin el însuși 
degradant) la care recurg 
unii pentru a scăpa de grija 
copiilor este fuga. Surprin
zător, dar multora le reu
șește.

Bengulescu Ecaterlna, din 
comuna Gliganii, raionul 
Costești. este căsătorită cu 
Bengulescu loan din anul 
1949. în 1957, la doi ani 
după nașterea fetiței sale. 
Ion Bengulescu a dat bir 
cu fugiții. Ce știe soția 
despre soțul ei 7 Născut la 
19 aprilie 1922, în comuna 
Priboeni, raionul Găești 
(fost Topoloveni) ; din 1957 
n-a mai dat nici un semn 
de viată.

Gross Ida din Satulung- 
Săcele. str. Partizanilor nr. 
48, s-a căsătorit acum 20 de 
ani cu Vitos Iosif, munci
tor. la uzinele „Steagul 
Roșu" din Brașov. în 1959 
acesta a fost obligat la 
plata unei pensii alimen
tare de 300 lei pentru cei

trei copii ai săi. La 1 iu
lie 1960 a plecat din uzină 
și de atunci n-a mal apă
rut niciodată prin Brașov. 
Se crede că ar fi pe la Baia 
Mare. înainte de a pleca, a 
furat lucruri din casă, a 
distrus mobila și tot ce 
le-ar fi fost de folos co
piilor. Aceasta' e ultima „a- 
mintire" pe care o știu el 
despre tatăl lor. De 7 ani

Majoritatea părinților e- 
vazioniști sînt totuși sa- 
lariați (fie și numai pen- 

. tru perioade scurte), — 
deci foarte multe depind 
de raportul individ-institii- 
ție. Or, nu de puține ori, 
tocmai aici ei găsesc un 
teren favorabil. Așa este 
cazul lui Crișan Constan
tin, fost inginer la U.I.L.- 
Tulcea. Ion N. Dascălu, 
procuror șef adjunct 
Procuratura regiunii 
brogea, ne informează 
acest inginer. în luna 
nie 1966, și-a părăsit soția 
și doi copii. La cîteva luni 
el a fost descoperit la Tea
trul de Stat din Baia Mare. 
Conducerea acestei institu
ții l-a încadrat definitiv 
ca... „actor corp-ansamblu 
cu un salariu tarifar lunar 
de lei 975“. Prin această 
„reprofilare", inginerul — 
„actor corp-ansamblu" a 
cerut și a reușit să obțină 
reducerea pensiei de între
ținere de la 500 la 300 lei.

Nu de mult, redacția 
„Scînteii" a trimis Comite
tului sindicatului de la Ex
ploatarea minieră Lupeni 
o scrisoare a Paraschivei 
Gh. Licescu din comuna 
Costești, raionul Horezu, 
pentru a o ajuta să pri
mească alocația de stat
pentru copil pe care o în
casează ilegal fostul său
soț, Pîrvu Virgil. Am pri
mit un răspuns scurt : am 
vrut să rezolvăm acest caz, 
dar Pîrvu Virgil a fost 
transferat la Preparația 
Lupeni. Evazionistul e 
cum salariatul altora.

urmărească ei. Dar Prepa- 
rația Lupeni este la capătul 
pămîntului ? Nu putea co
mitetul sindicatului de la 
Exploatarea minieră Lu
peni să sesizeze imediat 
Preparația Lupeni ?

Sînt nenumărate cazurile 
cînd conducerile unor în
treprinderi și instituții fa
vorizează pe acești părinți 
prin ușurința de care dau 
dovadă la angajarea lor. In 
legătură cu aceste aspecte, 
considerăm necesar să con
semnăm aici precizările fă
cute de tov. Gh. Aanei, 
procurorul șef din 
drul . Procuraturii < 
rale: „Astfel de < 
se ivesc datorită 
pectării de către unită
țile socialiste a dispozițiilor 
din art. 3 lit. c. și art. 7 
alin, ultim din îndreptarul 
pentru regulamentul de 
ordine interioară care pre
văd că la angajarea orică
rei persoane se cere aces
teia nota de lichidare de la 
unitatea Ia care a lucrat 
anterior, noua unitate a- 
vînd obligația ca în baza 
notei de lichidare să încu- 
noștiințeze unitatea credi
toare că debitorul este an
gajatul său. în asemenea 
cazuri, apreciez că este in
dicat ca conducerile unită
ților sau forurile tutelare 
să dispună sancționarea an- 
gajaților • care nu-și înde
plinesc aceste îndatoriri le
gale. mergîndu-se — în 
caz de repetare — pînă la 
desfacerea contractului de 
muncă".

în încheiere, redăm cazul — .
Petre Klcivanciuc din comuna Scăpău, raionul Vînju Mare, 
în 19541 el și-a părăsit cele două fiice și nu a contribuit cu 
nimic Ia întreținerea lor. Are acum 60 de ani. Și-a chemat fii
cele în fața tribunalului pentru a le obliga să-i asigure... 
pensie de întreținere. De altfel, se pare că are nevoie de așa 
ceva : trăiește în concubinaj cu Elena Pîrjan și are încă un 
copil de 3 ani. De fapt, o nouă evaziune : vrea să arunce fii
celor sale în spinare propriile lui îndatoriri paterne ! Orice 
om, la bătrînețe, are nevoie de un sprijin. Nici cei ce fug 
acum de copii nu fac excepție de Ia această lege.

direct productivi și al celor auxiliari, 
faptul că numărul muncitorilor cu munca 
în acord este încă mult sub posibilități. 
Nu pot pricepe de .ce renunțăm atît de 
ușor la unele din tradițiile noastre buhe 
ca predarea schimbului la locul de 
muncă, raportul între șefii de echipă la - 
sfîrșitul fiecărui schimb ș.a. Măsuri ș-au . 
studiat, au fost preconizate, dar...».

Am reținut, desigur, cele arătate de 
tovarășul Popa, dar trebuie menționat 
că nici comitetul de partid din com
binat nu se poate socoti cu totul „în 
afara" neajunsurilor amintite. Este clar că. 
ele se datoresc într-o anumită măsură in
suficientei asistențe acordate de cadre
le tehnico-inginerești din combinat ; 
exploatărilor miniere, spiritului de 
răspundere cu care unii dintre ei își 
îndeplinesc atribuțiile profesionale. Iar, 
acest aspect (ca și altele) ridică nemij
locit problema felului în care își exer
cită atribuțiile comitetul de partid,. De 
altfel nu problemele de natură tehnică 
constituie obiectul acestui articol ci mo
dul, spiritul în care trebuie să se lucreze 
pentru ca acțiunile întreprinse să aibă 
o cît mai rapidă finalitate și o cît mai 
înaltă eficiență economică.

Fără îndoială despre necesitatea dimi
nuării pierderilor s-a discutat mult la 
combinatul minier. „S-a discutat și se dis
cută încă" — spune tovarășul Andrei 
Costin, locțiitorul secretarului comitetu
lui de partid din combinat. Am reținut, 
însă între altele, din cele 
sebirea dintre felul cum 
înainte și cum se discută 
trecut multe exploatări
că lucrează cu dotații. Beneficiile unora 
se amestecau cu pierderile altora în 
oala combinatului. Se ajungea la o me-' 

. die statistică comună. Eficacitatea' acti
vității economice era discutată „în 
mare”, ca și cînd ea ar fi trebuit, să re
zulte din calcule de condei la nivelul 
combinatului și nu să fie asigurată la 
fiecare mină și front de lucru.

. • ist

recomandările ?
. .61

Dar să ne apropiem puțin de metodo- ' 
logia muncii,, de. felul cum este icrga- '' 
nizafă activitatea practică pentru’ elimi- ! 
narea lipsurilor, înfăptuirea măsurilor 
preconizate de maî multă vreme. în 
urma unei acțiuni pornife de comitetul 
regional de partid, s-au constituit, sub ' 
conducerea organizațiilor de partid, 
colective care studiază pe plan regio
nal, în orașe, în fiecare întreprindere- « 
căile de rentabilizare a unor produse, ; 
de ridicare a eficienței activității eco
nomice. Un asemenea colectiv — 
— și desigur alcătuit din cadre din cele 
mai competente, energice — acționea
ză și la combinatul , minier, la exploată
rile subordonate. L-am rugat pe tovară
șul Costin să ne vorbească despre spri
jinul acesfui colectiv, ce a sesizat, ce 
concluzii și recomandări formulează... 
Credeam la început că n-am înțeles 
bine ; am repetat întrebarea. Răspunsul 
a foșt însă același. Aflase despre aceste 
colective, bănuia că ele se află unde
va, poate chiar în combinat,, dar nu 
știa precis unde anume. Nimeni n-a • 
discutat cu el despre ' acest lucru, - și 
doar e locțiitor al secretarului comite-' 
tului de partid... .

Apare un semn de întrebare. 
Prin cine trebuie să lucreze asemenea 
colective dacă nu prin organizația de 
partid de la fiecare loc de muncă ? Co
lectivele vin, pleacă, dar cine e chemat 
să 
ca 
rile 
ială 
iese 
lui
rostul unor asemenea colective (cu atît 
mai mult cu cit acționează sub îndru
marea organelor de partid) nu este de 
a întreprinde Inspecții „inopinate", a 
fotografia diferite stări de lucruri și a 
întocmi apoi un plan de măsuri pe care 
să-l ofere plocon celor chemați să-i dea 
viață, fără a-i consulta, fără a le cere 
părerea.

Așadar, colective exisfă, și, după cum 
am aflat, s-au stabilit și unele etape 
pentru rentabilizare. Există și planuri de 
măsuri. A fost un colectiv al Ministerului 
Minelor și a lăsat un plan de măsuri cît 
un roman. De astădată va mai fi întocmit' 
unul. Nu cumva la acest combinat s-a ' 
făcut de prea multe ori inventarul lip
surilor cînd ar fi fost mal util să se 
pună accentul pe munca efectivă pen
tru eliminarea cauzelor obiective în
semnate cu ghilimele î

Nu încape îndoială că cele 93 de mi- ' 
lioane pierderi planificate pe 1967 la 
Combinatul minier Baia Mare vor fi di
minuate. Dar cu cit și în cît timp? 
Pentru ca critiqile aduse în plenara co
mitetului regional de partid să-și exer
cite pe deplin funcția constructivă, tre
buie să se freacă însfîrșit de la etapa 
de studii și analize, la organizarea mun
cii pentru înfăptuirea măsurilor preco
nizate, la o acțiune dinamică, energică 
pentru eliminarea neajunsurilor de mai 
multă vreme cunoscute. Altfel, la sfîrșit 
de an în locul unui bilanț al realizări
lor obținute în reducerea substanțială a 
dotațiilor se va face un calcul privind... 
numărul analizelor critice și autocritice, 
cu o scăzută eficiență economică.

Constantin MORARU
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ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
In după-amiaza zilei de 17 aprilie, la Palatul Repu

blicii au început eonvorbirile dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Bulgaria.

Din partea română la convorbiri participă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., 
Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent a) C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Radu
lescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării Științifice, Emil Dră- 
gănescu, ministrul energiei electrice, și loan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.

Din partea R. P. Bulgaria la convorbiri participă to
varășii Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Boian Bilgaranov, membru al Biroului

Politic, secretar al C.C. al P, C. Bulgar, Pencio Kuba- 
dinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, prof. 
Ivan Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Comitetului pentru știință 
și progresul tehnic, Konstantin Popov, ministrul energe
ticii și combustibilului, Milko Balev, membru al C.C. 
al P. C. Bulgar, Gheorghi Bogdanov, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Republicii Populare 
Bulgaria la București,

La convorbiri au luat parte, de asemenea, Andrei 
Păcuraru, Vasile Vlad. șefi de secție la C.C. al P.C.H., 
Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Morega, adjunct a) ministrului industriei 
construcțiilor de mașini — din partea română, iar 
Ivan Popov, adjunct al ministrului afacerilor externe, 
Peniu Kiratov, membru al C.C. al P.C. Bulgar, ad
junct al ministrului construcțiilor de mașini, Ruși 
Rusev, șef de secție la Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Bulgaria — din partea bulgară.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie. (Agerpres)

Solemnitatea
înmmării unor înalte 

distincții
La Consiliul de Stat al Republi

cii Socialiste România a avut loc 
luni la amiază solemnitatea înmî- 
nării unor înalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România membri
lor delegației de partid și guver
namentale a R. P. Bulgaria.

Tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, i-a 
fost conferit ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România", cla
sa I.

Cu ordinul „Tudor Vladimires- 
cu“, clasa I, au fost decorați tova
rășii Boian Bîlgaranov, membru al

Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, Pencio Kubadinski, 
membru ai Biroului Politic al Co
mitetului Centra] al Partidului Co
munist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Comitetului de Stat pentru știință 
și progresul tehnic din R. P. Bul
garia.

Cu ordinul „Tudor Vladimires- 
cu“, clasa a ll-a, au fost decorați 
tovarășii Konstantin Popov, minis
trul energeticii și combustibilu
lui al R. P. Bulgaria, Milko Ba
lev, membru al Comitetului Cen-

SPECTACOL DE GALĂ
Seara, la Teatrul de Operă și 

Balet, în cinstea oaspeților bulgari, 
a avut loo un spectacol de gală.

In holul teatrului, tovarășul 
Todor Jivkov și ceilalți membri ai 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria, împreună 
cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț au fost 
întîmpinați de președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei. La intra
rea în sală, asistența aplaudă pu
ternic, îndelung.

La spectacol au asistat, de ase
menea, membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
un numeros public.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București

și alți membri ai corpului diploma
tic, ziariști români și străini.

înainte de începerea spectaco
lului au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Programul artistic a cuprins cîn- 
tece și dansuri populare românești, 
piese instrumentale și coregrafice, 
arii din opere. Au fost interpre
tate, de asemenea, cîntece și dan
suri populare din R. P. Bulgaria. 
Și-au dat concursul colectivul de 
balet al Teatrului de Operă și 
Balet, corul și orchestra Ansam
blului Armatei, orchestra populară 
a Ansamblului „Ciocîrlia", forma
țiile de dansuri ale ansamblurilor 
Armatei, „Ciocîrlia" și „Perinița", 
precum și cunoscuți soliști vocali, 
instrumentiști și balerini.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din par
tea tovarășului Todor Jivkov, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Bulgaria, 
precum și din partea conducerii 
de partid și de stat a țării noastre. 

(Agerpres)

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu Todor

(Urmare din pag. I) 

ale harnicului popor bulgar și se 
bucură din inimă de succesele ob
ținute sub conducerea partidului 
său comunist, în înflorirea Bulga
riei socialiste.

Dezvoltarea rapidă și complexă 
a economiei celor două țări creea
ză noi posibilități pentru adînci- 
rea colaborării multilaterale ro- 
mâno-bulgare. Considerăm că exis
tă condiții favorabile ca România 
și Bulgaria să extindă în conti
nuare cooperarea reciprocă în pro
ducție, în domeniu] tehnicii și ști
inței în folosul dezvoltării social- 
economice a ambelor țâri. întări
rea și lărgirea continuă a priete
niei și colaborării frățești dintre 
România și Bulgaria constituie o 
contribuție activă la cauza dezvol
tării prieteniei și unității țărilor 
socialiste, la întărirea forțelor so
cialismului în întreaga lume.

Dezvoltarea relațiilor multilate
rale cu țoale țările socialiste con
stituie un obiectiv central al în
tregii politici externe a partidului 
și guvernului nostru. Totodată, țara 
noastră dezvoltă relații cu toate 
statele, indiferent de orînduirea 
socială și politică, militează pen
tru lărgirea cooperării internațio
nale. La baza politicii externe a 
Republicii Socialisle România stau 
principiile suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în 
trenurile interne, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, sin
gura plai formă de pe care se pot 
desfășura relații normale între sta
te, care poate asigura îndepărtarea 
pericolului unui nou război. Ex- 
primînd o necesitate obiectivă a 
vieții internaționale contemporane, 
aceste principii cîștigă tot mai 
mult, teren, sînt îmbrățișate de 
cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice mondiale.

O problemă de mare importan
ță pentru îmbunătățirea situației 
internaționale, căreia îi acordăm o 
deosebită atenție, ca de altfel toa
te popoarele europene, este asigu
rarea securității pe continentul 
nostru. Aprecierile conținute în De
clarația Consfătuirii de la Bucu
rești din vara anului trecut, la care 
au participat și țările noastre, cu 
privire la întărirea păcii și secu
rității europene, soluțiile și moda
litățile preconizate pentru înfăp
tuirea acestui deziderat major al 
popoarelor Europei au fost confir
mate întrutotul de desfășurarea 
ulterioară a evenimentelor. In a- 
ceastă perioadă au continuat să se 
desfășoare noi și importante de
plasări în viața politică europea
nă în favoarea tendințelor realiste 
de normalizare a relațiilor între 
state, de dezvoltare a încrederii și 
colaborării îțitre popoare. Progra
mul constructiv înfățișat țărilor 
europene de statele socialiste sem
natare a avut un puternic ecou în 
rîndul popoarelor ca și al unor 
largi cercuri sociale și politice din 
Europa și din întreaga lume, repre
zintă un stimulent pentru forțele 
înaintate care, luptă pentru asigu
rarea securității și păcii. Româ
nia a desfășurat o largă activitate 
în această direcție și este hotărîtă 
să depună în continuare toate e- 
forturile pentru a contribui ■ la 
crearea unei atmosfere de înțele
gere și colaborare pe continentul 
nostru,- în interesul păcii mon
diale. n

Constatăm cu satisfacție că în 
ultima vreme are loc un proces 
pozitiv de îmbunătățire a rela
țiilor dintre statele balcanice cu 
orînduiri sociale diferite, proces 
la evoluția căruia țările noastre 
aduc o contribuție activă. România 
dă o mare atenție statornicirii 
unui climat de înțelegere și bună 
vecinătate în această parte a lumii, 
atît de mult încercată în trecut 
de conflicte și războaie. Vom ac
ționa și în viitor cu perseverență 
pentru dezvoltarea colaborării în
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Toastul tovarășului

tre statele balcanice, avînd convin
gerea că aceasta corespunde inte
reselor vitale ale poporului român 
și ale vecinilor săi din Balcani, 
ale tuturor statelor europene, cau
zei păcii internaționale.

In prezent, apărarea păcii și 
securității în lume este strîns le
gată de lupta pentru curmarea^ 
agresiunii imperialismului ameri
can în Vietnam. Poporul român își 
ridică glasul, alături de forțele 
înaintate ale omenirii. în sprijinul 
poporului vietnamez, pentru înce
tarea imediată, definitivă și necon
diționată a bombardamentelor îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam, pentru oprirea agresiunii 
împotriva poporului vietnamez. Po
porul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve singur, fără amestec din 
afară, problemele sale interne. Ro
mânia va acorda în continuare 
sprijinul său material, politic și 
moral eroicului popor vietnamez 
în lupta dreaptă pe care o duce 
contra agresorilor imperialiști.

Partidul și guvernul țării noas
tre, întregul popor român își ex
primă solidaritatea fierbinte cu 
toate popoarele care luptă pentru 
scuturarea jugului dominației 
străine, pentru independență și 
suveranitate națională, pentru dez
voltarea de sine stătătoare cores
punzător voinței și aspirațiilor lor 
vitale.

Evoluția situației internaționale 
evidențiază importanța deosebită 
pe care o are unirea tuturor for
țelor antiimperialiste în lupta îm
potriva politicii agresive a reac- 
țiunii internaționale, pentru apă
rarea păcii popoarelor. Victoria în 
această luptă depinde în mare mă
sură de unitatea mișcării comunis
te și muncitorești internaționale 
care are un rol din ce în ce mai 
însemnat în dezvoltarea socială 
contemporană pe calea păcii, demo
crației și progresului. întărirea 
unității implică răspunderi deose
bite pentru toți comuniștii, cere 
eforturi stăruitoare pentru înlătu
rarea dificultăților prin care trece 
mișcarea și îmbunătățirea relațiilor 
dintre partidele clasei muncitoare. 
Partidul Comunist Român dezvoltă 
relații cu toate partidele frățești 
pe baza principiilor independenței, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, internațio
nalismului, militează activ pentru 
întărirea unității mișcării comunis
te internaționale, a țărilor socia
liste.

Apreciem cu deosebită satisfac
ție dezvoltarea continuă a relații
lor tovărășești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Bulgar. Colaborarea strînsă, 
contactele prietenești, schimburile 
de experiență dintre partidele 
noastre, întemeiate pe stimă și 
respect reciproc, corespund intere
selor construcției socialiste din cele 
două țări, cauzei unității și coeziu
nii mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Avem convingerea,- dragi oaspeți, 
că vizita dumneavoastră in Româ
nia, întîlnirile cu poporul român, 
convorbirile pe care le vom avea 
vor constitui o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea colabo
rării dintre partidele și statele 
noastre, la întărirea prieteniei ro- 
mâno-bulgare.

Propun să ridicăm paharul pen
tru prietenia de nezdruncinat și 
colaborarea frățească dintre parti
dele și țările noastre I

Pentru fericirea și prosperitatea 
poporului bulgar, pentru conducă
torul său încercat — Partidul Co
munist Bulgar !

In sănătatea primului secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria — tovarășul 
Todor Jivkov, a oaspeților noștri 
dragi 1

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor celor prezenți I

(Urmare din pag. I) 

tarea rapidă și complexă a eco
nomiilor celor două țări creează noi 
condiții favorabile pentru adînci- 
rea colaborării bulgaro-române, 
pentru lărgirea cooperării recipro
ce în domeniul economiei între 
Bulgaria și România. Sperăm că 
acum, prin eforturi comune, se vor 
găsi posibilități suplimentare în 
această direcție.

Ajutorul reciproo și colaborarea 
dintre țările noastre socialiste co
respund cursului obiectiv al dez
voltării noastre social-economice, 
intereselor sistemului mondial so
cialist. și accelerează mersul nos
tru înainte.

Republica Socialistă România a 
obținut noi și mari succese în dez
voltarea economiei, științei și cul
turii. împreună eu oamenii muncii 
bulgari, felicităm pe creatorul a- 
cestor înfăptuiri — poporul român, 
care, sub conducerea partidului său 
comunist, transpune în viață obiec
tivele pe care și le-a stabilit.

Tovarăși.
Fără îndoială că în cursul con

vorbirilor pe care urmează să le 
avem, vom discuta o serie de pro
bleme ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste mondiale.

Politica externă a Republicii 
Populare Bulgaria esie o politică 
de prietenie și frăție cu țările so
cialiste, îndreptată spre întărirea 
unității comunității socialiste mon
diale. în prietenia noastră comu
nă cu celelalte țări socialiste noi 
vedem scutul sigur de apărare a li
bertății și independenței noastre 
naționale, a cuceririlor noastre so
cialiste.

Intensificarea acțiunilor agresive 
ale imperialiștilor, războiul tîlhă- 
reso al Statelor Unite ale Americii 
împotriva poporului vietnamez cer 
în mod imperios consolidarea și 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor for
țelor revoluționare, progresiste și 
iubitoare de pace din lume. Aceas
ta este condiția principală pentru 
apărarea cu succes a cauzei păcii 
și progresului social, pentru liber
tate, independență și democrație, 
împotriva imperialismului și poli
ticii lui agresive.

Partidul și poporul nostru, îm
preună cu celelalte țări socialiste și 
întreaga omenire iubitoare de pace, 
condamnă cu indignare agresiunea 
americană în Vietnam și cer în med 
insistent încetarea ei imediată. Noi 
am acordat și vom acorda ajutor 
moral și material eroicului popor 
vietnamez pentru victoria cauzei 
sale juste.

Partidul și țara noastră sprijină 
mișcările de eliberare națională ale 
popoarelor, militează pentru solida
ritate și colaborare cu statele re
cent eliberate și independente care 
duc o luptă dîrză împotriva impe
rialismului, împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului.

Partidul și țara noastră acționea
ză perseverent și își aduc contribu
ția la eforturile noastre comune 
pentru întărirea încrederii recipro
ce și a relațiilor de bună vecină
tate dintre țările balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, înțelegerii și colabo
rării.

Noi promovăm cu consecvență o 
politică de coexistență pașnică în
tre state cu sisteme social-politice 
diferite.

Partidul și poporul nostru sînt 
ferm atașate liniei de solidaritate 
frățească și sprijinire a luptei re
voluționare a clasei muncitoare in
ternaționale, împotriva dominației 
capitalului monopolist.

Politica externă a Republicii 
Populare Bulgaria este o politică a 
luptei active pentru curmarea a- 
gresiunii imperialiste, împotriva pe
ricolului unui război mondial, pen
tru întărirea păcii și securității po
poarelor din Europa și din lume.

îmi permit să exprim convingerea 
noastră că vizita delegației de partid 
și guvernamentale bulgare în țara 
dv., întîlnirile și convorbirile pe 
care le vom avea se vor desfășura

Jivkov
cu succes și vor fi fructuoase, așa 
cum și convorbirile purtate la So
fia, în anul 1965, cu delegația de 
partid și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Ceaușescu, 
s-au desfășurat cu succes și au fost 
rodnice. Sîntem încredințați că ele 
vor fi atît în folosul țărilor și po
poarelor noastre, eît și al întăririi 
unității comunității socialiste mon
diale, în interesul păcii și socialis
mului.

Tovarăși,
Astăzi in lume se duce o luptă 

ascuțită intre forțele revoluției și 
reacțiunn, între forțele socialismu
lui și imperialismului, intre forțe
le păcii și războiului. Tăria și in
vincibilitatea noastră constau în 
fidelitatea noastră față de mărea
ța învățătură a marxtsni-leninis- 
mulut, față de principiile sfinte și 
nobile ale internaționalismului 
proletar. Tăria și invincibilitatea 
noastră constau in noul tip de re
lații interstatale intre țările socia
liste — relații de deplină egalitate 
în drepturi, respect reciproc, în
trajutorare și colaborare frățească, 
de respeciare consecventă a inte
reselor fiecăiei țări și de îmbi
narea lor justă cu interesele siste
mului socialist mondial.

Tăria și invincibilitatea noastră 
constau în frăția de luptă, în uni
tatea și acțiunile solidare ale parti
delor comuniste și muncitorești, ale 
tuturor forțelor revoluționare ale 
contemporaneității.

In lupta grea împotriva imperia
lismului, pentru triumful idealului 
comunist, forțele noastre — forțele 
păcii și socialismului, se înmulțesc, 
cresc și se întăresc, cuceresc noi vic
torii.

Permiteți-mi să toastez :
pentru Partidul Comunist Ro

mân și Comitetul său Central ;
în sănătatea secretarului general 

al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ;

pentru guvernul Republicii So
cialiste România și pentru preșe
dintele său, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer ;

pentru harnicul popor român, 
vecin și prielen, și pentru noi succe
se în construirea socialismului ;

pentru prietenia de nezdruncinat 
bulgaro-română ;

pentru unitatea sistemului socia
list mondial și a mișcării comunis
te și muncitorești internaționale ;

în sănătatea dv., a tuturor, tova
răși și prieteni. 

Mii de locuitori oi Capitalei fac o călduroasă primire solilor poporului bulgar

trai al Partidului Comunist Bulgar, 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria în 
Republica Socialistă România.

De asemenea, a fost înmînat or
dinul „Tudor Vladimirescu", clasa 
a IIT-a, celorlalte persoane oficia
le care însoțesc delegația.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Ilie Murgulesc-u, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care a adresat oaspeților călduroa
se felicitări.

In numele delegației de partid 
și guvernamentale a R P Bulga
ria, a mulțumit tovarășul Todor 
Jivkov, care a subliniat că înaltele 
distincții conferite constituie o ex
presie a trainicelor legături de 
prietenie dinite popoarele partide
le și țările noastre, un imbold pen
tru continua consolidare și dezvol
tare a acestei prietenii frățești.

(Agerpres)

Depuneri 
de coroane

Luni la amiază, membrii delega
ției de partid-și guvernamentale a 
Republicii Populare Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Todor Jivkov. 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Oaspeții au fost însoțiți de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, și Mi
hai Dalea, precum și de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți tovarășii Dumi
tru Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., Ion Cos- 
ma, membru al C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, președintele 
Sfatului popular al Capitalei, și 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, generali 
și ofițeri superiori, oameni ai 
muncii.

Garda militară de onoare, alinia
tă pe platoul din fața monumentu
lui, a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

După depunerea coroanei de flori, 
cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere.

în rotonda Monumentului din 
Parcul Libertății, tovarășul Todor 
Jivkov și ceilalți membri ai de
legației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria s-au oprit în 
fața criptelor lui Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și dr. Petru Groza.

La încheierea solemnității, a fost 
primită defilarea gărzii de onoare. 

(Agerpres)

CETĂȚENII CAPITALEI AU FĂCUT 

0 CĂLDUROASĂ PRIMIRE 

DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 

A R. P. BULGARIA '
(Urmare din pag. I)

Urmează apoi defilarea gărzii 
militare de onoare.

Un grup de pionieri înconjoară 
cu dragoste pe oaspeți, pe conducă
torii de partid și de stat ai țării 
noastre și le umplu brațele cu 
flori.

In ovațiile mulțimii, tovarășii 
Todot Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
iau loc intr-o mașină deschisă. 
Escortată de motocicliști. coloana 
oficială se îndreapiă spre reședința 
rezervală înalților oaspeți.

*
Frumoasa șosea, îmbrăcată de 

haina policromă a primăverii, este 
împodobită cu drapele române și 
bulgare, se văd lozinci pe care 
scrie : „Bine ați venit, dragi 
oaspeți !“, „Trăiască și să se întă
rească prietenia frățească dintre 
popoarele român și bulgar !“, „Tră
iască unitatea țărilor socialiste !“, 
„Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le I". Cu aceste urări, izvorite din 
adîncul inimii, au ținut locuitorii 
Capitalei să salute pe întregul tra
seu pe înalții oaspeți dînd expresie 
profundelor sentimente de prețui
re, solidaritate și stimă reciprocă 
ce s-au statornicit între cele două 
țări și popoare prietene. Zeci și 
zeci de mii de bucureșteni, prin 
intermediul tranzistoarelor și al 
televiziunii, au ascultat cuvîntă- 
rile tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, rostite la 
aeroport — care au expri
mat trăinicia prieteniei și co
laborării frățești dintre țările, po
poarele și partidele noastre, unite 
prin țelul comun al construirii so
cialismului, prin mărețele idei ale 
internaționalismului proletar; ei 
aclamă acum cu entuziasm, 
ovaționează pe conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări. Se aud urări în cinstea 
prieteniei dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, pentru unitatea țărilor 
socialiste, pentru apărarea cauzei 
păcii. Oaspeții și conducătorii 
partidului și statului nostru răs
pund ovațiilor călduroase ale mul
țimii. Pretutindeni, de-a lungul în

tregului itinerar al vizitei, la toate 
manifestările înscrise pe agenda 
primei zile a acestei vizite, popu
lația Bucureștiului a întîmpinat pe 
solii poporului bulgar cu căldură și 
cordialitate, cu bucurie și dragoste 
frățească

La întîlnirea protocolară de la 
Comitetul Central al partidului, 
unde conducătorii de partid și de 
stat români și bulgari s-au întreți
nut intr-o atmosferă caldă, prie
tenească ; la solemnitatea de 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism — unde înalții 
oaspeți au depus coroane de flori și 
au cinstit memoria acelora ce și-au 
închinat întreaga viață libertății și 
progresului patriei noastre, făuririi 
României socialiste ; la festivitatea 
de la Palatul Republicii în cadrul 
căreia solii poporului bulgar au fost 
distinși cu înalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România ; la con
vorbirile oficiale care au început, 
ca și la frumosul spectacol cu care 
s-a încheiat prima zi a vizitei — 
pretutindeni, cu prilejul acestor 
manifestări, cronica trainicei prie
tenii dintre popoarele noastre s-a 
îmbogățit cu noi file emoționante.

Așa cum s-a subliniat în cadrul 
toasturilor rostite la dejunul oferit 
de C.C. al P.C.R. și de Consiliul de 
Miniștri în cinstea oaspeților, în
tărirea continuă a prieteniei și co
laborării frățești dintre țările, po
poarele și partidele noastre cores
pund năzuințelor ambelor popoare, 
reprezintă, totodată, o contribuție 
la întărirea sistemului mondial so
cialist, la creșterea influenței sale 
în lume, la întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a forțelor antiimpe- 
rialiste, slujește cauzei păcii și so
cialismului.

Primirea caldă, entuziastă, fă
cută de populația Bucureștiului so
lilor Bulgariei socialiste frățești a 
constituit o nouă și vie expresie a 
tradiționalei prietenii româno-bul- 
gare, a spiritului internaționalist 
ce unește cele două țări și popoare 
în lupta pentru făurirea înaltelor 
idealuri ale socialismului, ale apă
rării păcii.

A-

Constantin MITEA 
Gheorghe SECUIU
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puncte

de vedere

Oricît de puține contacte ai avea 
cu viața rurală, este imposibil ca 
trecînd prin satele noastre să nu-ți 
ii oprit privirea asupra clădirilor 
ce se zidesc pentru căminele cul
turale. Sînt ele imaginea importan
tei acțiuni pe care cultura noastră 
o întreprinde în mediul sătesc? E 
o problemă cu implicații multiple 
pe care răspunsul meu nu le poa
te ignora, dar, probabil, nici nu le 
va putea cuprinde în întregime.

M-am oprit în repetate rînduri în 
fața acestor lăcașuri. în multe ca
zuri, aceste case nu au nimic co
mun cu peisajul satuiui românesc, 
cu arhitectura sa, cu spiritul său — 
volumul lor greoi, fațadele șterse și 
reci, amintind mai curînd de șco- 
lile-internat de altădată; nu au 
acea expresie luminoasă, acea ca
litate morală, prestigiul și atracțio- 
zitatea necesară unei instituții de 
cultură ce-și propune să-și apro
pie public, ce dorește a deveni 
centru spiritual.

Pătrunzînd în interior, am ace
eași senzație de artificial, de lip
să de viață. Acest modest program 
de arhitectură este tratat cu un 
simplism surprinzător. Sala de 
spectacol, piesă dominantă a clă
dirii, de fapt o sală de cinemato
graf, vrea totuși să fie o replică 
la scară mică a unui teatru (cu 
scenă italiană). Dar nu este decît 
o reproducere infirmă a clișeului, 
cel mai puțin indicat. în acest spa
țiu dreptunghiular și rece, prevă
zut cu o estradă zidită ce se pre
tinde scenă, nici una din diversele 
activități nu-și găsește condiții fi
rești. Oricît de modeste și lipsite 
de pretenții profesionaliste ar fi 
manifestările artistice ale localni
cilor — teatrul de amatori, brigă
zile artistice, corurile, echipele d9 
jocuri etc. — ele sînt, dacă nu di
rect stînjenite, în orice caz nesti- 
mt’.late de schema spațială ce le 
esie impusă. Iar turneele teatrelor 
profesioniste, care lucrează în oraș 
în condițiile scenei italiene, deci pe 
o schemă echivalentă, nu-și găsesc 
desfășurare cît de cît acceptabilă, 
dat fiind marele decalaj de di
mensiuni și de dotare ce există 
între scenele lor și cele ce se gă
sesc aici. Raritatea turneelor și ni
velul scăzut al spectacolelor ce se 
prezintă pe scenele căminelor, a- 
bandonînd în mod cert cel puțin 
calitatea lor plastică, sînt expre
sii ale acestei situații.

Alăturate sălii de spectacol, bi
blioteca sau încăperea ce poartă 
în mod impropriu denumirea de 
club, suferă de aceeași lipsă de 
raționalitate și de expresivitate.

După părerea mea, eroarea pro
vine din gospodărirea greșită a 
spațiilor, din spiritul nefuncțional 
și neeconomic care le regizează. 
Iar în ce privește expresia plas
tică — sărăcia de idei a arhitec
turii și lipsa unor îndemnuri de 
calitate — face ca pe pereții arizi 
ai căminului să nu adere decît ini
țiative decorative de valoare du
bioasă, în genere expresii ale ace
lei arte de periferie urbană pe care 
noi azi căutăm să o alungăm. De
sigur, vor fi existînd și excepții, dar 
din ceea ce am avut prilejul să 
văd, trecînd, de pildă, recent prin 
mai multe comune ale regiunii 
București, pot deduce că în gene
ral domină acest stil arhitectural. 
Iar dacă se întîmplă ca lipsa unor 
mijloace de întreținere, curățenie, 
încălzire sau absența spiritului gos
podăresc să desăvîrșească defec
tele de care vorbesc, nu mai e de 
mirare că unele din aceste lăca
șuri de cultură, zidite cu atîta en
tuziasm, sînt puțin frecventate.

Aceste clădiri au la bază pro
iecte de arhitectură și deci un su
port tehnic și artistic. Aspectele ex
puse te-ar putea face să crezi, mai 
curînd, că aceste case sînt zidite 
întrucîtva la întîmplare, ridicarea 
lor fiind lăsată integral pe seama 
unor inițiative neprofesionale loca
le. Dar în acest caz, mai mult ca 
sigur, ar fi apărut în ele ceva din 
reverberația creației spontane 
populare, ceva din acea funda
mentală logică, din acel aș zice 
instinct al zidirii caselor.

Aceste clădiri se bazează pe a- 
daptarea unor proiecte tip de ar
hitectură, proiecte care sînt ele în
sele depășite de viață, nu răspund 
nevoilor de azi (după intima mea 
părere nu au răspuns nici atunci 
cînd au fost create). Ele au o con
cepție schematică, lipsită de su
plețe spațială, fără posibilități de 
nuanțare cu prilejul adaptării, fără 
posibilități de evoluție în timp. Mo
destia programului a fost confun
dată aci cu o modestie a exigen
ței, conducînd la o îngustare a un
ghiului din care e privită proble
ma și uitîndu-se faptul că oricît de 
mici ar fi aceste clădiri, ele fac 
parte dintr-un edificiu mare, din- 
tr-un sistem de importanță națio
nală.

Nu vreau să descarc pe arhitect 
de răspunderile ce le are, dar tre
buie să arăt că punctul de ple
care al oricărei soluții arhitectu
rale îl constituie tema, programul 
edificiului, programul funcțiunilor 
pe care trebuie să le satisfacă. Or, 
în cazul de față, mi se pare că 
una din condițiile principale ale 
nereușitei, vine din neclaritatea, din

arh. Paul BORTNOVSKI

nedefinirea obiectivelor și metode
lor acestei acțiuni.

în esență, obiectivele aces
tor așezăminte se grupează pe 
două planuri. Primul, acela de a di
fuza elementele de cultură, de a 
organiza manifestări ce transmit 
aceste elemente populației din me
diul rural, al doilea de a prilejui, 
a stimula, a organiza practicarea 
unor acte de cultură, de către în
suși acest public, de către oame
nii satelor noastre, ce încep astfel 
a fi angajați activ, aș zice încep 
din nou, reluînd mecanica creației 
populare folclorice, în procesul de 
creație pe plan național. Exis
tența simultană a acestor două o- 
biective, a acestor două planuri de 
activitate, constituie trăsătura ca
racteristică a instituțiilor populare 
de tipul casă de cultură — cămin 
cultural. Și, în special, după păre
rea mea, cea de-a doua categorie, 
aceea a manifestărilor de artă 
non-profesionistă, este cea care le 
colorează în modul cel mai spe
cific programul și tocmai acest as
pect nu se reflectă deloc în struc
tura actualelor cămine.

în urma dezvoltării rețelei de ra

dio și televiziune din sate
le noastre, acțiunile de diiu- 
zare trebuie în mod obligato
riu să capete calități de expresivi
tate deosebite, exploatînd tocmai 
virtuțile potențiale ale contactului 
direct. Apropierea publicului de 
protagonist, cointeresarea lui, an
trenarea directă într-un dialog viu 
(conferințe transformate în discu
ții, turnee cu spectacole în forme 
deschise, cu caracter popular, eli- 
sabetan, teatru rotund etc.), con
cursuri, improvizații. în mod con
cret, aș zice, un fel de tridimen- 
sionalitate spațială față de bidi- 
mensionalitatea micului ecran sau 
a imaginii din cadrul, scenei ita
liene, un flux de informări, de 
senzații în mai multe sensuri, nu 
într-un singur sens ca în specta
colul, conferința sau expoziția con
vențională. Căminul devine un spa
țiu de schimb, un spațiu al forme
lor libere, dinamice, creîndu-se a- 
tracțiozitatea și firescul cerut de 
metodele moderne de educație, de 
influențare.

Dacă este puțin probabil ca în 
orice zi a săptămînii, sau în orice 
oră a zilei să poată fi oferite aci

manifestări publice organizate, că
minul trebuie să conțină în perma
nență un fond interesant, atracțios, 
pentru a-și apropia vizitatorii; tre
buie să-și păstreze ușile deschise, 
să pulseze de viață întotdeauna, 
devenind, aș zice, o prelungire fi
rească a locuinței sau a locului 
de muncă, să constituie un spațiu 
complementar al acestora. într-un 
climat atrăgător el trebuie să de
vină locul firesc oferit pentru a 
petrece timpul liber, un instrument 
superior pentru odihnă activă. Pri
vită sub acest unghi, acțiunea așe
zămintelor culturale mi se pare că 
se înscrie într-una dintre cele mai 
actuale și mai dezbătute proble
me, aceea a „civilizației timpului 
liber”.

Căminul, folosind o gamă cît mai 
variată de mijloace, va reuși să in
tegreze acțiunile sale ca acte fi
rești în viața satului. Organizînd 
fără rigoare chiar acțiuni nelegate 
direct de obiectivele sale consacra
te, dînd posibilitatea de a se face 
sport în preajma sa, oferind spa
țiu consumării timpului în discuții, 
sau în distracții, el își poate asi
gura o prezență efectivă în viața 
colectivității. Spațiul său fizic și 
moral se va oferi ca un loc de în- 
tîlnire, de comunicare intensă în
tre oameni, prilejuind stabilirea și 
dezvoltarea relațiilor sociale, de-

o Teatrul de operă și balet : 
FAUST - 19,30.
® Teatrul de stat
SINGE VIENEZ —
© Teatrul Național 
giale" (sala Comedia) : O FE

MEIE CU BANI - 20, (sala Studio) : UASTILIANA — 19.
o Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI - 20.
® Teatrui „Lucia Sturuza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) OPERA De TREI PARALE — 19,30 (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : CASA BERNARDEI ALBA — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SFÎNTUL MITICĂ BLA- 
JINU (spectacol prezentat de Teatrul „Valea .Jiului" din Petroșeni) — 
20, (sala Studio) SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
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Sfîrșit de săptămină
muzica Să

■ Constantin Bobescu - Alexandru Demetriad
■ Corul de copiin b al Radioteleviziunii

Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
„Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE — 15,30. 
evreiesc de stat : BLAZONUL — 20.

© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : AMNARUL — 17. 
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) • PARADA REVIS
TEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
® Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : CU PI
CIOARELE PE PĂMINT — 20.
e Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

17,15 — Pentru noi, femeile! 
18,00 — Pentru cei mici : „Zîm- 
biți, vă rog !”. Poveste ecrani
zată de C. Stoichițescu. 18,20 — 
Pentru tineretul școlar : 1001 de 
întrebări. 18,50 — Publicitate.

u

19,00 — Telejurnalul de seară. Agenda economică. 19,27 — Buletinul 
meteorologic. 19,30 — Călătorii geografice. Călătoria căpitanului Cook 
(IX). 20,00 — în direct... Să gospodărim cu grijă metalul ! Transmisiune 
de Ia uzinele „înfrățirea” din Oradea. 20,30 — Seară de teatru : „Casa 
Bernardei Alba” de Federico Garcia Lorca. Transmisiune de la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra". în pauză : O ilustrată pe adresa dumnea
voastră : „Peștera muierilor". 22,50 — „Gong” — emisiune de informare 
teatrală. 23,05 — Telejurnalul de noapte.

Simfonicul de sîmbătă 
al Filarmonicii a fost, din 
toate punctele de vedere, 
o manifestare care a do
vedit seriozitate față de 
valorile consacrate ale 
muzicii. Nimic nu s-a abă
tut de la această linie, nici 
programul, nici interpre
tarea. nici atmosfera în 
care a ascultat muzica nu
merosul public venit la 
concert.

Artist cu o activitate 
multilaterală de violonist, 
dirijor și compozitor. 
Constantin Bobescu ne-a 
împărtășit și de astă dată 
din vasta sa experiență. 
Primul punct al progra
mului l-a constituit o 
compoziție a sa datînd din 
1936 : „Trei schite sim
fonice". încadrată într-un 
anume programatism al 
epocii și evidențiind pre
ferința tuturor artelor de 
atunci pentru lumea tra
gică a celor nevoiți să 
profeseze comicul devalo
rizat, schițele redau trei 
momente din viața unui 
actor ambulant de circ. 
Mijloacele sînt și ele ca
racteristice epocii : sono
rități suave, colorit im
presionist, umor straus- 
sian ; ultima parte în
cearcă transfigurarea in
tonațiilor de muzică ușoa
ră, înglobarea lor într-un 
mozaic de impresii sonore 
închipuind rîsul amar. 
Este o lucrare expresivă. ■ 
accesibilă iubitorului de 
muzică.

Alexandru Demetriad a 
interpretat Concertul pen
tru pian și orchestră nr. 2 
în La major de Liszt. Pia
nistul a dovedit, ca întot
deauna, capacitatea sa de 
a impresiona printr-o dis
poziție poetică de bună 
calitate ce transpare dea
supra și în ciuda supra
solicitării monumentalului 
și, deci, a forței sonore. 
Cu toate că în con
certul de sîmbătă or
chestra a fost în pri
mejdia de a nu se mai auzi

masivita-dată fiind
tea acordurilor, a doua zi, 
la reluare, solistul a rea
lizat un bun dozaj al so
norităților. S-ar fi impus, 
însă, o mai evidentă tra
sare a firului logic al unei 
arhitectonici și așa în
deajuns de labilă la Liszt, 
în schimb, Nocturna op. 
48 nr. 1 în do minor de 
Chopin a beneficiat de o 
tălmăcire interiorizată, 
bine construită și gîndită 
în ceea ce privește alter
nanta de planuri.

Trăsătura generală a in
terpretării Simfoniei a 
IlI-a de Brahms a fost re-

fiind totodată și o pepinie
ră de viitoare cadre. A- 
cest rol îl îndeplinește cu 
prisosință Corul de copii 
al Radioteleviziunii. Dar 
semnificația sa o depășeș
te pe cea oarecum utili
tară și instructivă, căci a- 
ceastă formație a repurtat, 
ani de-a rîndul, succese 
remarcabile în tară și 
străinătate. Or, faza din 
nou ascendentă în care o 
găsim îndreptățește spe
ranțele menținerii și con
solidării mai vechiului său 
prestigiu.

Ascultînd această mare

liefarea cantabilității. Ca 
din fosa operei, Constan
tin Bobescu urmărește și 
insistă asupra plasticii u- 
nui moment sau a unei 
teme, chiar cu riscul de a 
le scoate din contextul 
formal al simfoniei. Tem- 
po-urile, considerate din 
același unghi, nu au fost 
niciodată împinse pînă la 
extreme la care expresi
vitatea să aibă de suferit. 
Sonoritatea nu a avut în
totdeauna calitatea optimă 
(îndeosebi la suflătorii de 
lemn, care nu au evitat 
cîteva scăpări de into
nație și „goluri").

Impresia ultimă rămîne 
însă aceea de generoasă 
dăruire, dirijorul reușind 
să transmită orchestrei in
tențiile sale de reliefare 
a conținutului uman 
muzicii.

al

★
în țara cu glorioase tra

diții corale, o formație al
cătuită din cei mai tineri 
executantl are rolul unei 
excelente școli a cîntului,

reunire de mici interpreți 
sub conducerea lui Ion 
Vanica și recunoscîndu-i 
unele calități majore : 
acuratețea intonației, o- 
mogenitatea emisiunii, a- 
parentă lipsă de efort la 
intonare, articulare pre
cisă și clară, m-am gîndit 
că formațiile noastre de 
copii ar putea afla o mai 
largă utilizare, mai ales 
că aceasta se obișnuiește 
în țările cu îndelungă 
practică a cîntării corale, 
iar partide de sopran și 
alto, recrutate din rîndu- 
rile copiilor — așa cum 
făcea Gavriil Musicescu — 
pot fi, în unele cazuri, e- 
ficiente în egalizarea 
litativă a formațiilor.

Un merit de primă 
portantă al dirijorului 
Vanica este acela de
fi determinat pe copii să 
cînte cu aceeași exactitate 
și plăcere (caz mai rar în- 
tîlnit la maturi...) piese 
foarte variate stilistic și 
dificile din punct de ve
dere tehnic, de la Orazio

Vecchi și Lassus la Schu
bert (în al cărui Cîntec 
de leagăn am admirat vo
cea caldă și muzicalitatea 
solistei Mihaela Căprița), 
de la Schumann și Brahms 
pînă* la lucrările compozi
torilor noștri contempo
rani, Nelu Ionescu, Dinu 
Stelian. Ion Vanica. Con
stantin Bobescu. Cîntecele 
„Partid pavăza mea" de 
Ion Chirescu, „Azi defi
lăm" de Laurentiu Pro- 
feta au implicat o inter- j 
pretare patetică și nuan
țată, iar cele „Trei schițe 
maramureșene" de Sergiu , 
Sarchizov, piese de o rea
lă inspirație, 
deosebită grijă 
liefarea prin 
contrapunctice, 
polimodale a 
arhaic al folclorului, au 
pus în joc întreg comple
xul de calități de 
dispune formația.

Merită o subliniere 
tul că în programul 
certului au figurat, 
clanșînd un așteptat 
ces de sală, două din ve
chile cîntece, unul apar- 
ținînd repertoriului pa
triotic („Pui de lei" de 
Ionel Brătianu), iar celă
lalt, repertoriului școlari
lor („Românașului îi 
place", aranjament de Gh. 
Danga). Resuscitarea unui 
atare fond muzical, cu a- 
derente adinei în masele 
de ascultători și care a 
făcut bucuria atîtor gene
rații de copii sau vîrstnici. 
este o acțiune dintre cele 
mai pozitive.

venind o necesitate organică a vie
ții, aș spune, devenind o vatră a 
vieții colective. Le Corbusier, ocu- 
pîndu-se de casele de cultură, le 
dădea ca principală menire a fi 
un forum al colectivității. Iată ce 
trebuie să devină căminul cultu
ral.

Răspunzînd caracterelor pe care 
le-am definit, căminul nu se mai 
poate limita a trăi izolat. Ampla
sat în centrul de greutate al co
munei, într-un loc cu o circulație 
cît mai densă, el se poate asocia 
în mod direct cu școala, al cărei 
complement este — și care de 
altfel îi poate folosi spațiile pen
tru completarea nevoilor sale. 
Dar în cadrul preocupărilor de sis
tematizare rurală ce așteptăm să 
se dezvolte la noi, se vor putea 
crea apropieri multiple, înscriin- 
du-1 în acea concentrare de ele
mente ce va constitui centrul re
prezentativ al comunei, adminis
trativ, comercial etc. Deosebit 
de aceasta. însăși incinta sa, curtea 
și clădirea căminului vor fi îmbo
gățite cu funcții ce astăzi sînd ig
norate. Integrarea sportului în ac
tivitatea sa, prezența librăriei, a 
unei cofetării, de pildă, sînt ele
mente ce vor face ca spațiul să fie 
continuu populat.

în principiu, programul căminu
lui trebuie gîndit ca o asociere de 
celule vii, celule ce comunică în
tre ele, se influențează reciproc, se 
dezvoltă o dată cu dezvoltarea 
funcțiunilor și a mijloacelor mate
riale de a le realiza. După părerea 
mea, spre deosebire de concepția 
arhitecturală încetățenită azi, sîm- 
burele de pornire va trebui să 
aibă caracterul unui club, înțeles 
în accepția sa largă. El va fi o a- 
sociere de spații ce pot comunica 
sau se pot izola, spații fizice și mo
rale dominate de acel climat de a- 
propiere pe care îl consideram ne
cesar. Susțin acest lucru deoarece 
o asemenea tratare dă excelente 
posibilități practicării unor mul
tiple activități, neexcluzînd nici 
spectacolul însuși, în formele cele 
mai vii și atracțioase, cele mai mo
derne și tradiționale totodată. Tea
trul deschis de proscenium, teatrul 
rotund, sînt formulele cele mai in
dicate pentru auienticizarea ac
țiunilor sătești, pentru legarea 
lor de tradiția șezătorii și tot
odată extrem de tentante pen
tru oricare om de teatru mo
dern. Se creează astfel un ad
mirabil prilej de legătură între 
cultura profesională și cea locală, 
prilej de integrare a acestora, de 
integrare a tradiției și a spiritului 
contemporan. Desigur, dezvoltîn- 
du-se și îmbogățindu-se, căminul 
va putea să devină un instrument 
mai complex, ajungînd să-și a- 
dauge chiar și o sală de specta
cole. Dar structura acesteia nu tre
buie, cred, să mai repete fixitatea 
formulei italiene, pe care tot nu o 
poate satisface în condițiile sale 
optime. Acest spațiu trebuie la rîn- 
du-i să fie variabil, cu scenă și 
locuri mobile, îngăduind în egală 
măsură folosirea sa ca sală de 

' reuniuni, de cinematograf sau chiar 
ca sală de sport.

Bazat pe o asemenea concepție, 
programul căminului cultural oferă 
o excelentă materie primă arhitec
turii, ce găsește în el un pasio
nant domeniu de studii și poate 
aduce, totodată, o contribuție de
terminantă la succesul acțiunilor 
acestor așezăminte.
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Gheorghe FIREA

P.S. Ne pare rău. dar 
trebuie s-o spunem : com- 
perajul (inoportun la ge
nul clasic de concert) a 
fost nereușit. Un dialog 
dintre Sorin și Alina, lip
sit de fantezie, artificial, 
nu a servit nici copiilor și 
nici părinților lor în a- 
propierea de valorile mu
zicii.

Vechea vatră a orașului Tg. 
Mureș păstrează multe amintiri 
din secolele trecute. Pornind din 
centru, vizitatorul ajunge, in ci- ; 
teva minute, pe dealul unde se ; 
află vechea cetate a orașului, i 
cuprinzînd biserica, școala și . 
casa reverendului, înălțată la | 
sfîrșitul sec., al XV-lea. Din ve- i. 
chea cetate s-au păstrat funda
țiile zidurilor și trei bastioane r 
întregi. In secolul al XV-lea s-a 
inițiat, cu sprijinul breslelor lo
cale, construirea unor fortificații 
mai mari. Dintre acestea se re
liefează bastionul tăbăcarilor, o 
construcție monumentală in for
mă hexagonală, precum și zidu
rile bastioanelor croitorilor, mă
celarilor, dogarilor, blănarilor și 
lăcătușilor. j

In momentul de față, in in- Ș 
cinta cetății se desfășoară lu
crări de restaurare menite să păs
treze acest monument istoric de i 
care sînt legate numeroase eve
nimente din viața orașului Tg. 
Mureș. In plină restaurare se

RESTAURARE
află și un alt monument arhi
tectonic din centrul orașului — 
Palatul culturii, construit între 
anii 1911—1913. Pînă în prezent 
s-a executat fațada clădirii din
spre Piața Trandafirilor și strada 
Enescu.

Un șantier asemănător s-a 
deschis și la Lăzarea, în raionul 
Gheorghieni. Castelul de aici, 
construit în secolul al XV-lea, 
este considerat de specialiști 
unul dintre cele mai valoroase 
monumente arhitectonice din 
țara noastră. De acest castel se 
leagă o serie de momente din 
istoria mișcărilor țărănești din 
anul 1596, cînd au fost executați 
500 de iobagi. Tot aici a poposit, 
în anul 1538, domnitorul Petru 
Rareș, iar mai tîrziu (în 1658), 
Mihnea Vodă a stat timp de 
un an.

Nu departe de orașul Reghin, 
pe șoseaua Ibăneștilor, se află 
castelul din Gurghiu, construit îr. 
secolul al XVIII-lea, care este în-i 
conjurat de un parc dehdrologic 
cu multe specii de arbori și ar
buști exotici. Se restaurează și 
poarta uriașă de la castelul feu
dal din Iernut. Pentru a-i reda 
aspectul original, restauratorii 
au studiat literatura vremii, în 
care se găsesc referiri la acest 
monument de artă. Folosind 
stampe ale vremii, ei au reușit 
să refacă și clopotnița.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii

Aspect de la Salonul republican de desen și gravură — 1967, deschis recent 
la sala Dalles

Foto : M. Cioc

LA CINEMATOGRAFUL „CENTRAL"

O MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinema
scop : SALA PALATULUI (seria de bilete 
1927, orele 17 și seria 1928 orele 20) PATRIA 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15. FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O ROBII : REPUBLICA (completare Legenda 
ciocîrliei) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, 
CAPITOL (completare Orizont științific nr. 
2/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR (completare Autobiografie) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA (completare 
Umbra) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 21.
0 RIO CONCHOS — cinemascop : BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRI- 
VIȚA — 9,30; 12; 16; 18,30; 21 (la ambele 
completarea Pallady), GLORIA (completare 
Orizont științific nr. 2/1967) — 9; 11,15; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, FLAMURA (completare 
Scrisoare din Germania) — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, AURORA (completare Despre 
noi) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,30.
O RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45, 
21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 (la 
ambele completarea Proiecte)
e FIICA MEA TRĂIEȘTE LA VIENA — 
10; 12; 14; QUAI DES ORFEVRES — 16,30; 
18,45; 21 — CINEMATECA.
© LENIN ÎN POLONIA : CENTRAL (com
pletare Petrol) — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45. 
0 OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : UNION 
(completare De la atom la cristal) — 10,30;

17,30; 20, CRÎNGAȘI (completare Hierogli
fele pămîntului) — 11; 17,30; 19,45.
0 CAVALERUL FĂRĂ ZALE: LUMINA 
(completare Salut, Festival !) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 20,45.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; io.
9 SOARE ȘI UMBRA : DOINA (completa
re Sculptorul Ivan Funev) — 11,30; 13,45:
16,15; 18,30; 20,45.

cinema
0 BUCĂTĂREASA : GIULEȘTI (complete, 
re Legenda ciocîrliei) — 10,30; 17; 19,30
VICTORIA (completare Pe urmele lui 1907 
16,30; 19; 21.9 SĂRBĂTOAREA COREEI - PIRAȚII RÎU- 
LUI — DENTISTICA : TIMPURI NOI - 9. 
21 în continuare.
9 JUANA GALLO : LIRA - 9,30; 11,45.
0 DIMINEAȚA DEVREME : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Perspectiva 
în pictură) — 16; 18; 20, LIRA (completare 
Lenin în Samara) — 17,30; 19,45.
e DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : BU-

ZEȘTI (completare Orizont științific , nr. 
1/1967) — 9; 11,15, VICTORIA (completare 
Pe urmele lui 1907) — 9; 11,30; 14.
o NUME STRĂIN ; BUCEGI (completare 
Petrol) — 9,30; 12: 15,30; 18; 20,30.
® SĂRMANII FLĂCĂI : BUZEȘTI (comple
tare Orizont științific nr. 1/1967) — 17,30;
19,30.
s RIDEM CU STAN ȘI BRAN : UNIREA 
(completare Muntele) — 9,30; 11,30.
9 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : UNIREA
— 17,30; 19,30.
® DACII — cinemascop : PROGRESUL — 
9,30; 11,30; 18; 20,15; COTROCENI — 9; 11: 
17,30; 19,30; COLENTINA - 10,30; 17,30; 20. 
O CARTEA DE LA SAN MICHELE : MUN
CA - 10.
o BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : MUNCA
— 16; 19.15.
e șapte ANI DE CĂSNICIE — cinema
scop : FLACĂRA (completare Petrol) — 10; 
12,15.
© BUMERANGUL : FLACĂRA (completare 
Petrol) — 17,30; 19,45. MODERN (completa
re Pe urmele lui 1907) — 9,30; 11.45; 14;
16,30; 18,45; 21.
0 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOA
RE : VITAN (completare Nicolae Labiș) — 
11; 15,30; 18; 20.15
a SCARÂMOUCHE — cinemascop : ARTA
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
O ĂrELUL — cinemascop : MOȘILOR

(completare Comoara din Panagjurist) — 
11; 17; 19,30.
O JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — 
cinemascop : POPULAR (completare Hrăpă
rețul Ahmed) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, COS
MOS (completare Mănușa) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30.
e CĂSĂTORIE In STIL ITALIAN — ci
nemascop : MIORIȚA (completare Orizont 
științific nr. 2/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, TOMIS (completare Cinci săptă- 
mîni în balon) — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45, FLOREASCA (completare Adam și 
Eva) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
® ZORBA GRECUL : RAHOVA — 10,30; 15; 
17,45; 20,30.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : VOLGA (completare Șoricelul 
curajos) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o înainte de război : drumul sării 
(completare Perspectiva în pictură) — 11;
17,30; 20.
9 LEAC CONTRA DRAGOSTEI : DACIA 
(completare Poveste pe un metru pătrat) — 
8,30—20,45 în continuare.
o INTRE DOI : VIITORUL (completare 
Campionii Europei) — 10,30; 15,30; 18; 20,30. 
O CERUL ȘI IADUL : FERENTARI (com
pletare Surogat) — 11; 15,30; 18; 20,30.
o SCARA CURAJULUI : PACEA (comple
tare Alexandr Ulianov) •— 15,45; 18; 20,15,

Filmul
„L^NIN în POLONIA"

Aa cinematograful 
„Central" din Capi
tală rulează filmul 
„Lenin în Polonia", 
coproducție sovieto- 
polonă, în regia lui 
Serghei Iutkevici.

Filmul, distins cu 
premiul pentru regie 
la Festivalul de la 
Cannes — 1966, con
stituie a patra reali
zare în care S. Iut
kevici evocă chipul 
luminos al lui Lenin. 
In 1938, regizorul a 
turnat „Omul cu

arma", în 1940, „Ia- 
kov Sverdlov", iar în 
1956 — „Povestiri
despre Lenin". De 
data aceasta, regizo
rul ne introduce în 
atmosfera anului 1914, 
cînd Lenin se afla în 
emigrație în acea 
parte a Poloniei care 
intra în componența 
imperiului austro-un- 
gar, — la Cracovia și 
în localitatea Poro- 
nin. Este perioada în 
care Lenin e arestat la 
Nowy Târg. După eli

berare, va părăsi Po
lonia, stabilindu-se în 
Elveția.

Este evocarea vi
brantă a activității 
revoluționare desfă
șurate de Lenin în
tr-un moment dra
matic al istoriei con
temporane — izbuc
nirea primului răz
boi mondial.

In distribuție: Mak
sim Str’auch, Anna 
Lisianskaia, A. Pav- 
ceva. L. Kusmerskaia.
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Vizitele tovarășului Aii Vata,
J> ' răsfoind presa străină

secretar general româno-iugoslavă în domeniile științei,
al Comitetului Central al

Partidului Comunist Marocan
Sîmbătă după-amiază și dumi

nică, tovarășul Aii Yata, secretar 
general al C.C. al P.C. Marocan, a 
vizitat orașul București, noile car
tiere de locuințe și locuri de agre
ment.

In cursul dimineții de luni, oas
petele marocan, însoțit de tovară
șii Dumitru Balalia, membru 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului regional Ploiești 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
junct de șef de secție la C.C.

al
al 
al 

ad-
al

P.C.R., a vizitat rafinăria Brazi, 
combinatul petrochimic Ploiești, 
precum și orașul Ploiești.

în după-amiaza aceleiași zile, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Marocan a ținut o expunere în 
fața cadrelor didactice, doctoran
zilor și studenților Academiei de 
Științe Social-Politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., în legătură cu situația poli
tică din Maroc și activitatea Parti
dului Comunist Marocan.

INFORMAȚIE
Banca Națională a Republicii So

cialiste România va pune în circu
lație, începînd de la data de 24 a- 
prilie 1967, un nou bilet de bancă 
de 10 lei imprimat cu denumirea 
statului: Republica Socialistă Ro
mânia.

In conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 10 lei. 
care este imprimat cu vechea de
numire a statului — Republica 
Populară Română, — va continua 
să aibă deplină putere circulatorie 
și va circula paralel cu noul bilet 
de bancă de 10 lei.

Noul bilet de bancă de 10 lei este 
imprimat pe hîrtie albă avînd fili
gran în zig-zag pe întreaga supra
față a hîrtiei. Culoarea predominan
tă a biletului este violet și are im
primate pe față denumirea băncii 
emitente — Banca Națională a Re
publicii Socialiste România, — ste
ma țării, valoarea biletului, numă
rul de serie, numărul de ordine, 
anul emisiunii, 1966, iar pe verso 
denumirea statului, Republica So
cialistă România, imaginea unui 
cîmp pe care lucrează combine, și 
valoarea biletului.

învățămîntului și culturii pe anii 1967-1968
7 7

La 17 aprilie, a avut loc la Minis
terul Afacerilor Externe semnarea 
Programului de colaborare în do
meniile științei, învățămîntului și 
culturii între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia pe anii 1967— 
1968.

Programul semnat prevede schim
buri reciproce de oameni de știin
ță, cadre didactice, scriitori, com
pozitori, artiști și formații artistice, 
colaborarea în domeniul cinemato
grafiei.

Din partea română, Programul a 
fost semnat de Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, iar din

X

partea iugoslavă de Pero Djetelici, 
secretarul pentru învățămînt și 
cultură din Republica Socialistă 
Croația.

La semnare au fost de față Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe și Emil Caragheor- 
ghe, secretar general în Ministerul 
învățămîntului.

A fost prezent Iaksa Petrici, am
basadorul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia la București, 
precum și membri ai ambasadei 
iugoslave.

Cu acest prilej, Iakșa Petrici a 
oferit un cocteil, iar Alexandru Bă
lăci, un dejun.

(Agerpres)

ministrul comer- 
Ghulam Fa- 

ministrului 
Gheorghe

Aspre măsuri de austeritate
în Noua andă

Luni dimineața 
țului din Pakistan, 
ruque, a făcut o vizită 
comerțului exterior, 
Cioară.

La întrevedere au fost 
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, precum 
și Ahsan-ul-Huque, ambasadorul 
Pakistanului la București, și membri 
ai ambasadei.

La amiază, ministrul Gheorghe 
Cioară a oferit în cinstea oaspete
lui pakistanez, un dejun.

în după-amiaza aceleiași zile, mi
nistrul comerțului al Pakistanului, 
Ghulam Faruque, a avut o între
vedere cu ministrul petrolului, Ale
xandru Boabă.

de față Va-

Cu prilejul desfășurării Zilelor 
tehnico-științifice austriece, orga
nizate la București între 18 și 26 
aprilie de către Camera Federală 
de Comerț a Austriei și Institutul 
pentru promovarea comerțului din 
această țară, luni dimineața a avut 
loc o conferință de presă la Pavi
lionul 
poziții

Au 
presei 
ne de 
publicații de specialitate.

A vorbit Gerhard Loschnigg, a- 
tașatul comercial al 
Austriei la București.

complexului central de ex- 
din Piața Scînteii. 
participat reprezentanți 
centrale, ai Agenției Româ- 
Presă Agerpres și ai unor

ai

ambasadei

(Agerpres)

A fost predat la tipar

Doi lideri
dupăn

patru runde

In sala de concurs Foto : K. Costin

în 
pe

Ziarul vest-german 
„FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" publică un articol 
despre situația economică 
din Noua Zeelandă.

„«în timpul campaniei e- 
lectorale, guvernul, din mo
tive politice, a căutat să as
cundă adevărul despre si
tuația economică din țară și 
a amînat publicarea oricăror 
știri nefavorabile». în acest 
fel, ziarul neozeelandez 
„Sunday Times" descrie ne
mulțumirea populației față 
de guvern, care, deși promi
sese în timpul campaniei 
electorale că «lucrurile se 
vor îndrepta» nu a între
prins nimic concret pentru 
a feri economia de haos.

Astăzi, la patru luni după 
cîștigarea alegerilor de către 
partidul național al primu
lui ministru Keith Holyoake, 
neozeelandezii își dau seama 
că guvernul a și pierdut lup
ta pentru însănătoșirea eco
nomiei țării; că el a intro
dus, fără consultarea parla
mentului, cele mai severe 
măsuri de restricție de la 
perioada de depresiune în
coace.

în Noua Zeelandă, viața 
a devenit grea și scumpă. 
Măsurile excepționale lo
vesc în primul rînd pe omul 
de pe stradă — pe consuma
tor. Din 1960, de cînd «Na-

tional Party» a preluat cîrma 
statului, criticile aduse ho- 
tărîrilor sale au devenit din 
ce în ce mai aspre, iar în 
prezent sînt deosebit de ve
hemente ; contra ultimelor 
măsuri excepționale se ri
dică toate păturile opiniei 
publice. Chiar în rîndurile 
propriului său partid, pri
mul ministru Holyoake în- 
tîmpină o opoziție vizibilă.

Ca urmare a măsurilor 
excepționale, a scăzut sen
sibil standardul de viață al 
celor trei milioane de neo
zeelandezi. Neozeelandezii 
se numără printre popoarele 
impuse la cele mai mari taxe 
fiscale din lume. Astăzi, a- 
cest lucru înseamnă pentru 
ei a stringe cureaua.

Guvernul a anulat pur și 
simplu o subvenție, introdu
să în timpul celui de-al 
doilea război mondial de un 
guvern laburist și care avea 
menirea să mențină la un 
anumit nivel prețurile de 
consum. Urmarea a fost că 
prețul pîinii a crescut 
cu 80 la sută, iar prețul la 
unt cu circa 45 la sută. A- 
ceasta a declanșat o creștere 
generală a prețurilor în toate 
sectoarele. Pentru locuințele 
proprietate de stat, chiriile 
au crescut cu 12 la sută. 
Poșta a majorat, de aseme-

nea, taxele pentru multe din 
serviciile sale.

Creditele acordate de ofi
ciile de stat și bănci au fost 
puternic îngrădite. O altă 
măsură adoptată urmărește 
reducerea simțitoare a cum
părărilor în rate. Noile 
dispozițiuni prevăd că la 
orice cumpărătură în rate 
trebuie achitate cel puțin 
două treimi din costul o- 
biectului. în prezent, neo
zeelandezii datoresc diferite
lor instituții de credit suma 
record de circa 700 milioane 
mărci (recalculat în valută 
vest-germană — n.r.).

Dr. Keuneth Cumberland, 
profesor de economie la U- 
niversitatea din Auckland, a 
calculat că măsurile guver
nului împovărează cheltuie
lile unei familii medii neo
zeelandeze care are un ve
nit săptămînal de 225 mărci, 
cu circa 20 de mărci săptă
mînal. în afara faptului că 
neozeelandezii trebuie să 
cheltuiască mai mult pentru 
traiul zilnic, datorită restric
țiilor privind creditele, ei 
nu vor mai putea achiziționa 
un mare număr de obiecte 
pe care, pînă acum, le-au 
putut cumpăra în baza sis
temului vînzărilor în rate.

între timp, în Noua 
Zeelandă a fost constituită o 
organizație care și-a propus

să lupte împotriva creșterii 
prețurilor. Ea poartă denu
mirea de „CARP" („Cam
paign Against Rising Pri
ces"). „CARP" pregătește 
un marș de protest spre se
diul parlamentului din 
Wellington, pentru a cere 
guvernului să verifice pre
țurile și profiturile întreprin
derilor industriale.

Gospodinele au și declarat 
boicot împotriva unei serii 
de produse. Rezultatul: 
multe magazine și-au retras 
comenzile făcute firmelor 
de unde provin mărfurile 
boicotate.

Sindicatele afiliate la «Fe
deration of Labour» pregă
tesc greve de protest în toa
te ramurile economice ale 
țării. Recentele lor cereri 
privind majorarea salariilor 
n-au nici o șansă să fie sa
tisfăcute pentru că o ase
menea majorare ar anula re
zultatele măsurilor excepțio
nale.

Fundalul restricțiilor îl 
formează criza pregnantă de 
devize a Noii Zeelande. De 
ani de zile, țara cheltuiește 
în străinătate pentru impor
turile sale mai mult decît în
casează de pe urma expor
turilor. Anul trecut, deficitul 
balanței comerțului exterior 
a crescut la circa un miliard 
mărci".

SPANIA

Curente contradictorii
Al REVISTEI

J _

A tost predat Ia tipar primul nu
măr al revistei de cultură istorică 
„Magazin istoric". Publicația, care 
se adresează unor categorii largi 
de cititori, va apare lunar.

Spicuim din sumarul primului nu
măr; „1877, eroi, tapte, mărturii", 
„Un prinț valah pe drumurile Eu
ropei", stenogramele Conferinței 
de la Ialta — februarie 1945, 
„Schliemann în cetatea lui Priam", 
„Reportajele" din București ale „ve- 
rișoarei" lui Himmler", fragmente 
din memoriile inedite ale lui Con
stantin Argetoianu, „Iulie 1936: Ti- 
tuleh&u — Litvinov, o pagină a re
lațiilor româno-sovietice”, „Articole 
necunoscute ale lui Marx cu pri
vire la Unirea Principatelor", „E- 
nigme ale istoriei: De la Lincoln... 
la Kennedy", „Cum s-a înfăptuit 
Frontul Unic Muncitoresc în 1944" 
ș.a. Semnează: Tudor Arghezi, E- 
mil Condurachi, Petre Constanti- 
nescu-Iașl, Constantin Daicoviciu, 
Andrei Oțetea, George Oprescu, 
Ion Popescu-Puțuri, Mihai Berza, 
Miron Constantinescu, Ștefan Pas- 
cu, Dionisie Pippidi, Ion Ionașcu și 
alții.

Primul număr cuprinde, de ase
menea, mesaje de salut ale unor 
reprezentanți eminenți ai științei 
istorice de peste hotare.

Revista apare în condiții grafice 
superioare și este bogat ilustrată.

„Magazin istoric" se va găsi de 
vînzare la toate chioșcurile de di
fuzare a presei și în librării. Abo
namentele se fac la oficiile poș
tale, factorii poștali, dituzorii din 
întreprinderi, instituții și de la sate.

(Agerpres)

în cel de-al 8-lea turneu interna
țional de șah al României ce se 
desfășoară la București, după patru 
runde pe primele două locuri se 
află Gheorghiu și Czerniak cu cîte 
3 puncte. Le urmează la o jumătate 
de punct Soos, Drimer, Partos și 
Pfleger. în runda a 4-a, Ciocîltea 
a cîștigat la Ungureanu, Czerniak 
la Ghițescu și Drimer la Hennings. 
S-au terminat remiză partidele 
Gheorghiu-Haag, Pfleger — Fichtl 
și Parloș — Soos. Partida Mititelu 
— Vasiukov s-a întrerupt. Astăzi, 
în aula Institutului de petrol, gaze 
și geologie, cu începere de la ora 
16,30, se desfășoară runda a 5-a 
care Gheorghiu îl întîlnește 
Czerniak.
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DE PESTE HOTARE
LA CONCURSUL DE NATA- 

ȚIE DE LA RIJEKA (Iugoslavia), 
proba de ștafetă 4X100 m mixt 
bărbați a revenit echipei Româ
niei cu timpul de 4’19”. In proba 
de 200 m spate, cîștigată de iu
goslavul Vrhovsek cu 2’18”2/10, 
Zeno Giurasa s-a clasat al doilea 
cu timpul de 2’18" 5 ț 19 — nou re
cord al României. Giurasa a ocu
pat locul al doilea și la 100. m 
spate, cronometrat în l’03’’8/10.

Proba de 100 m bras a fost cîș
tigată de Wisiak (Austria) cu 
l’09"7/10, urmat de Petre Teodo- 
rescu (România) cu l’12”2/10 (nou 
record de juniori al țării noastre). 
Aceeași ordine a fost consemnată 
și în proba de 200 m bras, în 
care Wisiak a realizat 2’37”4I1O, 
iar Teodorescu 2’38”3/10. La 100 
m liber bărbați, victoria a revenit 
lui Kuridza (Iugoslavia) cu 56” — 
nou record al Iugoslaviei, urmat de 
Dan Demetriad (România) cu 57”.

GIMNASTICĂ

Scena vieții politice 
spaniole — pe lingă agi
tația socială — prezintă 
un șir de aspecte legate 
de aplicarea măsurilor 
prevăzute de „legea or
ganică" de restructurare a 
unor instituții de stat, 
adoptată anul trecut. Ele 
fac obiectul a numeroase 
comentarii în presa inter
națională. Sub titlul „în
cotro se îndreaptă Spa
nia ziarul „LE FIGA
RO" consacră acestui su
biect un editorial, semnat 
de Roger Massip.

Observînd că 
instaurarea sa în 
regimul franchist 
noscut o serie de 
care se pretează la o 
clasificare cronologică", 
autorul se oprește la cea 
mai recentă perioadă :

„în 1957 se deschide o 
a treia fază, sub impulsul 
unor elemente modera
toare, printre care trebuie 
numit actualul ministru al 
afacerilor externe, dl. Ca- 
stiella. Se observă efec
tuarea unei anumite libe
ralizări a regimului, sen-

„de la 
Spania, 
a cu- 

evoluții

sibilă mai ales 
niul economic, 
fază s-a sfîrșit în decem
brie, 1966, inaugurînd cea 
de a patra perioadă, în 
care ne aflăm azi, și al 
cărui punct de plecare 
este adoptarea, prin re
ferendum, a noii „legi 
organice".

Spania a trăit timp de 
27 de ani sub regimul de 
excepție, rezultat din răz
boiul civil. La ora actua
lă, situația sa este domi
nată de lupta angajată în 
sînul guvernului între to
talitari, — printre care 
ministrul informațiilor, dl. 
Fraga Iribarne, este, apa
rent, șeful — și neo-libe- 
ralii conduși de dl. Lopez 
Rodo, înaltul 
Planului". Ca 
acestei lupte, 
zultatul este 
cis, autorul notează :

„Anularea în practică 
a legii asupra libertății 
presei, prin reforma arti
colului 165 b al Codului 
penal; preluarea în com
petența 
tare a

lia 63—58 (27—32) ; Cehoslovacia 
Italia 41—39 (13—17).

ÎN CADRUL UNUI CONCURS 
desfășurat la Tananarive, atletul 
francez Herve D’Encausse a realizat 
la săritura cu prăjina 5,20 m. D’En
causse a încercat să doboare și recor
dul mondial deținut de John Pennel 
cu 5,34 m. Tentativa sa a eșuat.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM DESFĂȘURAT LA 
MILANO, italianul Silvano Simeon 
a aruncat discul la 59,96 m — nou re
cord al Italiei. Vechiul 
56,98 m — aparținea din 
dolfo Consolini.

record — 
1955 lui A-

în dome- 
Această

comisar al 
aspecte ale 
în care re- 
încă nede-

tribunalelor mili- 
incidentelor pro-

Victorii împărțite

România-Bulgaria

Un dublu avantaj :

Dobîndă

și

vocate de agitația din 
cercurile universitare, in
cidente care, timp de doi 
ani au depins de juris
dicțiile civile normale ; a- 
nularea în practică a le
gii asupra libertății reli
gioase, în urma restric
țiilor introduse de Con
siliul de miniștri spaniol. 
De asemenea, în dome
niul social, se repune în 
discuție autorizația tacită 
dată de autorități, în oc
tombrie 1966, cu privire 
la participarea candida- 
ților comisiilor muncito
rești și la alianța sindi
cală muncitorească în a- 
legerile din sindicate *). 
De cîtva timp, în urma 
manifestației de la 27 
nuarie organizată de 
misiile muncitorești

ia- 
co- 
ale

*) Alegerile sindicale 
toamna anului trecut 
constituit un serios

din 
au 

eșec 
pentru candidații sindicate
lor oficiale („verticale”) 
singurele legale, impunînd 
printr-un număr impresio
nant de voturi pe numeroși 
candidați ai „comisiilor" 
muncitorești ilegale.

sindicatului din industria 
metalurgică arestările 
s-au înmulțit în mediul 
muncitoresc, atît în Astu- 
ria cît și în provinciile 
basce și în Catalonia. S-a 
pus chiar întrebarea dacă 
alegerile (sindicale N.R.) 
nu au fost o cursă, con
cepută pentru descope
rirea oamenilor din opo
ziție. Nu poți să nu-ți a- 
mintești, în această pri
vință, de fraza curioasă 
pe care generalul Franco 
a pronunțat-o în Corte- 
suri (parlament), la 23 
noiembrie 1966, cînd a 
prezentat „legea organi
că" : «Unii au fost tulbu
rați cînd noi am luat mă
suri de liberalizare, dar 
aceasta ne-a permis să 
descoperim pe eternii 
inamici ai patriei».

Spania — conchide au
torul — cunoaște în pre
zent o perioadă deosebit 
de delicată în ce privește 
viitorul său. Problema 
este de a ști dacă ea 
vrea să se califice în- 
tr-adevăr pentru a-și juca 
rolul legitim pe scena 
internațională".

u

Ieri în țară : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul variabil. 
In Moldova și Dobrogea s-au 
semnalat ploi izolate. Vîntul a 
suflat potrivit, prezentînd inten
sificări în Moldova. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila 
între 11 grade la Ocna Șuga- 
tag și 21 grade la Turnu Se
verin, Tg. Jiu, Rm. Vîlcea, 
Băilești, Călărași, Făurei, Ba- 
lintești, Rm. Sărat și Tg. Ocna. 
In București: Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mai 
mult noros dimineața, cînd a 
plouat slab. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 22 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 și 21 aprilie. în țară : 
Vremea va fi în general frumoa
să, cu cerul variabil. Vor cădea 
averse izolate de ploaie, mai ales 
în nordul țării. Vîntul va sufla 
slab, pină la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor 
oscila între zero și 10 grade, iar 
maximele între 12 și 22 grade. în 
București : Vremea va fi în ge
neral frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă.

TURNEULUI 
DE LUPTE 
DE LA SO- 

categoria 57 
român

ÎN GADRUL 
INTERNAȚIONAL 
GRECO-ROM ANE 
FIA primul loc la
kg a revenit sportivului 
Ion Baciu, care a cîștigat toate 
partidele 
competiției 
puncte pe 
campion al
CAMPIONATUL MONDIAL 

MININ DE BASCHET a continuat în 
orașele Brno, Gottwaldov și Bratis
lava din Cehoslovacia. Iată rezulta
tele din ziua a doua a preliminarii
lor : Bulgaria — Brazilia 65—59 
(24—25) ; U.R.S.S. — S.U.A. — 71—37 
(32—15) ; R. O. Germană — Japonia 
39—35 (19—18) ; Iugoslavia — Austra-

susținute. In 
Baciu l-a învins 
Varga (Ungaria), 
lumii.

finala 
la 

fost

FE-

Meciurile desfășurate duminică 
în cadrul campionatelor republica
ne de handbal s-au încheiat 
următoarele rezultate : 
Steaua—Politehnica 
20—12 ; Universitatea 
C.S.M. Reșița 17—16;
Galați—Dinamo Bacău

cu
masculin :
Timișoara 

București— 
Politehnica 
9—13; Di-

Așa cum s-a mai anunțat, la 
data de 21—23 aprilie a.c. va 
avea loc un concurs republican 
de regularitate și rezistență pen
tru verificarea calităților moto
retei românești „Carpați". Con
cursul este organizat de Minis
terul Comerțului Interior în co
laborare cu Federația română de 
motociclism și se va desfășura pe 
un parcurs de 700 km, în trei 
etape : București — Pitești — 
Rm. Vîlcea — Călimănești (eta
pa I), Sibiu — Făgăraș — Bra
șov (etapa a Il-a) și Predeal — 
Ploiești — București (etapa a 
IlI-a).

Ministerul Comerțului Interior 
a dotat concursul cu premii în 
obiecte în valoare de 15 000 lei, 
pentru primii 10 clasați. Uniu
nea Centrală a Cooperativelor 
de Consum — CENTROCOOP 
— acordă o cupă celui mai tînăr 
concurent cu cele mai puține 
penalizări, precum și suma de 
4 000 lei pentru premii în obiec
te. La startul concursului se vor 
afla cei mai buni cunoscători ai

acestei discipline sportive 
maeștri ai sportului, 
fruntași. Există o preocupare 
în viitor, să se organizeze 
concurs la care să participe 
amatori.

Scopul concursului este 
scoată în evidență caracteristicile 
pozitive ale motoretei „Carpați": 
rezistență, consum redus de com
bustibil etc. Uzinele producătoa
re au adus motoretei numeroa
se perfecționări. Printre acestea 
amintim mărirea puterii motoru
lui, peste cea prevăzută în nor
ma internă a produsului; moto
retele construite în ultimii ani 
dezvoltă o putere de 2,7—2,9
C.P., ceea ce se răsfrînge pozitiv 
asupra capacității de urcare a 
pantelor.

Acestor calități li se adaugă și 
avantajele ce Ie prezintă pentru 
cumpărători. Muncitorii, alți sa- 
lariați și militarii își pot procura 
motorete cu un acont de 15 la 
sută, iar restul plătibil în 20 rate 
lunare, membrii C.A.P. cu 30 la 
sută acont și restul în 12 rate;

sportivi 
ca, 
un 

Și

cîștiguri să
în noua sală de sporturi din Ba

cău a avut loc 
de gimnastică România-Bulgaria. 
Gimnastele române au obținut vic
toria cu scorul de 188,90—182,25 
puncte. în clasamentul general in
dividual primul loc a fost ocupat 
de Elena Ceampelea (România) eu 
38,35 puncte.

întîlnirea femininăATLETISM 
(Noul 

a aruncat 
El a cîștigat

CONCURSUL DE 
ALBUQUERQUE 

Randy Matson 
la 21,09 m. 

de aruncare a discului cu 
Jim Ruyn

LA O
ÎN 

DE 
Mexic), 
greutatea 
și proba
performanța de 58,13 m. 
s-a clasat pe primul loc în proba 
de o milă cu 4’11’T/IO.

ÎN FINALA TURNEULUI DE 
TENIS DE LA ST. PETERSBURG 
(Florida), Fox (S.U.A.) I-a învins cu 
6—3, 3—6, G—4, 4—6, 6—2 pe iugo
slavul Pilici. La feminin, Ann Hay
don (Anglia) a întrecut-o cu 6—4, 
1—6, 6—3 pe Jan Lehane (Australia).

PROBA DE SABIE DIN CADRUL 
TURNEULUI DE SCRIMA DE LA 
NEW YORK a fost cîștigată de po
lonezul Jerzy Pawlowski cu 4 victo
rii. El l-a învins într-un meci de 
baraj pe maghiarul Pesza. în finala 
întrecerii pe echipe, Ungaria a în
trecut Polonia cu 15—14.

ÎNTÎLNIREA FEMININA DE GIM
NASTICA ARTISTICA BULGARIA— 
UNGARIA, desfășurată la Sofia, s-a 
încheiat cu victoria echipei bulgare 
la scorul de 144,929—141,195.

La Sofia s-au întîlnit echipele 
masculine de gimnastică ale ace
lorași țări. Gazdele au repurtat vic
toria cu scorul de 273,90—273,85 
puncte. Primul loc la individual 
compus a fost ocupat de A. Cadar 
(România) cu 56,50 punGte. |

«

Ieri, le tenis

autoturisme

Brașov—Agronomia Iași 
feminin : Universitatea

8—8 ;

namo
20—7 ;
București—Rapid București
Confecția București—Liceul nr. 4
Timișoara 9—5 ; Mureșul Tg. Mu
reș—Progresul București 8—7 ; U- 
niversitatea Timișoara—Voința Si
ghișoara 16—7.,

Pe terenurile Progresul din Capitala 
s-au încheiat ieri întîlnirile dintre jucă
torii de tenis români și sovietici. In 
meciul masculin, echipa secundă a o- 
rașului București a întrecut cu 3—2 se
lecționata de tineret a U.R.S.S. In ulti
mele două partide Boaghe l-a învins 
pe Volkov cu 6—3, 6—3, iar Kakulea 
pe Dron cu 6—4, 6—4.

La feminin, echipa Moscovei a în
vins cu 3—2 selecționata secundă a 
Capitalei. Rezultatele din ultima zi : 
Roza Islanova — Eleonora Dumitrescu 
6—1, 4—6, 6—2 ; Tatiana Cealko — 
Mariana Ciogolea 6—3, 6—4.

Depunătorii care își păs
trează economiile bănești la 
C.E.C. pe librete de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în au
toturisme beneficiază de do- 
bînzi și de cîștiguri în autotu
risme, care se acordă prin tra
geri la sorți trimestriale.

Este important de reținut că 
la tragerile la sorți pentru a- 
cordarea autoturismelor par
ticipă libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în auto
turisme care au în tot cursul 
trimestrului pentru care se e- 
fectuează tragerea la sorți un 
sold de minimum 5 000 de lei. 
La tragerea la sorți pentru 
trimestrul 1/1967 care va avea 
loc în Capitală la 28 aprilie, 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni va acorda 205 auto
turisme din mărcile: Fiat 1800, 
Renault 16, Renaul 10 Major, 
Fiat 850, Trabant 601. La a- 
ceastă tragere participă nu
mai libretele de economii care 
în toată perioada 1 ianuarie 
— 31 martie 1967 au avut un 
sold de minimum 5 000 de lei.

Pentru gospodine
Ceapa deshidratată, care se 

găsește de vînzare în magazine
le de legume și fructe, are ace
leași calități la gătit ca și ceapa 
proaspătă. Folosirea cepei deshi
dratate prezintă și cîteva avan
taje : economie de spațiu la 
depozitare, economie de timjr la 
gătit; nu necesită eforturi la pre
parare, ceapa fiind curățată și

tăiată. Deosebit de important este 
și faptul că ceapa deshidratată 
poate fi păstrată în condiții igie
nice timp îndelungat. Prețul este 
convenabil: 100 de grame ceapă 
deshidratată, ambalată în pungă 
de polietilenă, costă 3,25 lei și 
reprezintă echivalentul a 1 200 g 
ceapă proaspătă.

î
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Festivitățile de la Hama

independenților le-au 1 477 de locuri.

braziliene,

'“W'

asupra si

Marii 
labu-

i 
!

WALL STREET?

ALARMĂ

NAȚIONALĂ A SIRIEI

Zilele trecute la Amsterdam (Olanda) a avut loc o puternică demonstrație 
de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam. Poliția a intervenit operînd 

arestări

Brazilia CONCENTRĂRI DE TRUPE

FALSĂ PE

viața internațională
anglia Laburiștii

>

încercare

de stat eșuată 
în Ghana

Din datele incomplete, publicate la Londra, rezultă că Partidul 
laburist a pierdut la recentele alegeri municipale controlul in majo
ritatea comitatelor Angliei. In 57 din cele 59 de comitate, unde se 
cunosc rezultatele alegerilor, conservatorii au obținut 1 224 de locuri, 
ciștigînd 370, laburiștii au obținut 726 de locuri și au pierdut 378, iar 
independenților le-au revenit

Observatorii din capitala 
Britanii explică acest eșec al 
riștilor prin nemulțumirile provo
cate în rîndurile populației de ac
tuala politică a guvernului în do
meniul prețurilor și- veniturilor,

Două mari bănci americane, 
„Chase Manhattan" și „Bank of 
America", au făcut zilele trecute 
declarații similare în problema 
scurgerii peste graniță a aurului 
din rezervele S.U.A. Potrivit a- 
cestor declarații, cea mai bună 
soluție pentru stăvilirea hemo
ragiei de la Fort Knox ar fi sus
pendarea convertibilității dola
rului în aur. Trezoreria ameri
cană s-a grăbit însă să dezmintă 
oficial zvonurile după care 
Washingtonul ar intenționa să-și 
modifice ' politica cu privire la 
metalul galben. într-un comuni
cat publicat recent de trezorerie 
se precizează că declarațiile ce
lor două bănci „au fost făcute. 
de particulari și reflectă numai 
opinia acestora".

în virtutea actualei politici 
monetare, Statele Unite se an
gajează să cumpere cu 35 de do
lari uncia de aur și să schimbe 
la același preț dolarii care-i sînt 
remiși de băncile centrale stră
ine. Dar amenințarea unei even
tuale epuizări a rezervelor ame
ricane de aur este o realitate, 
se consideră în cercurile econo
mice vest-europene. în depozi
tele de la Fort Knox se află 
acum aur în valoare de 13,1 mi
liarde de dolari. însă dolarii pe 
care băncile centrale din Oc
cident ar putea să-i preschimbe 
în metalul galben însumează de 
aproape două ori mai mult de
cît rezervele S.U.A. în plus, din 
cele 13,1 miliarde de dolari-aur, 
trezoreria americană poate fo
losi numai 3.6 miliarde în scopul 
stingerii obligațiilor ei față de 
străinătate, restul de 9,5 miliar
de reprezentînd acoperirea în 
aur a circulației monetare in
terne.

Deci, în ciuda dezmințirilor 
trezoreriei, nu este exclus ca a- 
ceasta să prevină în mod discret 
guvernele țărilor occidentale că. 
în cazul în care stocul de la 
Fort Knox s-ar micșora prea 
mult datorită convertirii dola
rilor în aur, Casa Albă ar putea 
preferă soluția Wall Street-ului. 
Tar un embargo asupra aurului 
american, firește, ar provoca pu
ternice perturbații în finanțele 
lumii capitaliste.

precum și de cheltuielile deosebit, 
de mari în domeniul apărării.

„Morning Star" din 17 aprilie 
publică extrase din cuvîntarea 
rostită de John Gollan, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, la un miting în 
orașul Mansfield. Vorbitorul a con
damnat poziția guvernului laburist, 
care, în ciuda înfrîngerii suferite iri 
recentele alegeri municipale, a de
clarat că va continua totuși aceeași 
linie politică. John Gollan a arătat 
că alegerile municipale recente 
au exprimat de fapt „condam
narea înghețării salariilor și a 
politicii de austeritate, a șomaju
lui, a politicii veniturilor, a atacu
rilor la adresa sindicatelor, a poli
ticii la est de Suez și a sprijinu
lui acordat lui Johnson în Viet
nam". „Este necesar — a subliniat 
secretarul general al P.C. din Ma
rea Britanie — ca forțele de stînga 
să-și unească eforturile lor pentru 
obținerea unei schimbări vitale în 
politică pentru a preveni un viitor 
succes conservator".

Din Accra se anunța că Con
siliul Național de Eliberare din 
Ghana a înăbușit luni dimi
neața o tentativă de lovitură 
de stat pusă la cale de un 
grup de ofițeri conduși de lt. 
col. Assasie, comandantul ba
talionului de parașutiști.

Comunicatele oficiale trans
mise de postul de radio din 
Ghana informau că numai după 
cîteva ore grupul de ofițeri și 
unitățile militare care i-au 
sprijinit au fost dezarmate, iar 
autorii tentativei de lovitură 
de stat arestați. John Harley, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național de Eliberare din 
Ghana, a chemat populația să 
păstreze ordinea și să-și reia 
activitatea normală. Știrile di
fuzate la radio din Accra ca 
și cele parvenite prin interme
diul agențiilor de presă afri
cane și vest-europene, fac cu
noscut că în capitală și în în
treaga țară domnește calmul, 
instituțiile și întreprinderile 
și-au reluat activitatea.

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). 
Importante forțe armate au fost 
trimise în ajutorul corpului expe- 
diționar brazilian care, de cîteva 
săptămîni, a angajat lupte cu for
țele de partizani ce acționează în

ARGENTINA

la a
esul Ben Barka ■ 
doua ediție
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA

ALEXANDRU GHEORGHIU

Al doilea proces al inculpaților în 
afacerea răpirii liderului progresist 
marocan Mehdi Ben Barka s-a des
chis luni după-amiază la Curtea cu 
jurați a Senei, în fața unei săli arhi
pline. O afacere care a stîrnit mare 
vîlvă la vremea ei : la 29 octombrie 
1965, Ben Barka, care tocmai sosise 
la Paris, a fost răpit în plină zi în 
centrul capitalei. O afacere misterioa
să în care au fost implicați polițiști și 
agenți ai contraspionajului francez, 
mai mulți gangsteri, precum și func
ționari guvernamentali din Maroc. 
Cercetările îndelungate ce au urmat 
au lăsat multe puncte obscure și nu 
au reușit să elucideze principala pro
blemă : ce s-a întîmplat cu victima ?

Primul proces s-a încheiat fără nici 
, un rezultat palpabil la 19 octombrie 
anul trecut, după audierea a peste 
200 de martori și după numeroase 
lovituri de teatru, fie în instanță, fie 
în afară, ca dispariția unui martor 
cheie, Figon, care s-ar fi sinucis. Ul
tima lovitură de teatru a fost aceea 
care a determinat, de altfel, sfîrșitul 
procesului : apariția inopinată la Pa
ris a unuia dintre principalii incul
pați — Dlimi, directorul adjunct al 
siguranței marocane, sosit spre a se 
preda de bunăvoie autorităților fran-

ceze pentru a fi judecat. Gestul lui 
a avut ca urmare dispunerea de noi 
cercetări și deci deschiderea unui nou 
proces. „Operația Dlimi", cum a de
numit-o presa franceză, a stîrnit sen
zație, mulți observatori întrebîndu-se 
ce anume se ascunde în spatele a- 
cestei „inițiative personale" ? Cu toa
te acuzațiile împotriva lui Dlimi cît 
și a șefului lui suprem Ufkir, minis
trul de interne al Marocului, ziarele 
pariziene nu cred că noul inculpat 
va face lumină asupra acestei afa
ceri. De altfel, pînă acum Dlimi 
nu a dezvăluit nimic care să modi
fice cursul anchetei. După cum se 
știe, Dlimi este acuzat de a fi unul 
din organizatorii principali ai complo
tului pentru răpirea lui Ben Barka. 

funcționar ma
in fața instan-

în plus, este singurul 
rocan important aflat 
ței franceze.

Pe banca acuzării, 
13 inculpați, figurează 
Dintre aceștia Dlimi va fi vedeta ce
lei de-a‘ doua ediții a acestui proces 
— un proces fluviu, după cum se a- 
nunță ; circa două luni de dezbateri, 
peste 200 de martori, mai ales din 
Maroc și un dosar și mai voluminos : 
25 de kilograme 1

din totalul de 
i doar șapte.

Uniunea feroviarilor argenfineni, care 
numără aproximativ 250 000 de mem
bri, a fost pusă — după cum anunță 
agenția France Presse — sub contro
lul guvernului. Un colonel în retragere, 
Carlos Jose Miranda, a fost numit comisar 
al guvernului pe lîngă această organi
zație

Această măsură, relevă observatorii 
din Buenos Aires, constituie un nou epi
sod în înfruntarea tot mai acută dintre 
mișcarea sindicală argentineană și gu
vernul președintelui Ongania. După cum 
se știe, începînd de la sfîrșitul anului 
trecut, cînd sub conducerea Confedera
ției generale a muncii au fost organizate 
primele acțiuni comune de protest îm
potriva politicii economice promovate 
de noile autorități, conflictele s-au în
mulțit, ajungîndu-se acum la un stadiu 
de veritabilă criză. Confederația gene
rală a muncii tace răspunzător guvernul 
de accentuarea pauperizării populației, 
de negarea drepturilor sindicale ale 
muncitorilor și a întreprins o serie de 
acțiuni de masă în apărarea intereselor 
oamenilor muncii.

La acțiunile sindicatelor guvernul a 
răspuns cu conframăsuri, vizînd în spe
cial un control drastic asupra sindicate
lor. Exemplul Uniunii feroviarilor este 
foarte elocvent. Pentru a limita acțiunile 
revendicative ale muncitorilor din aceas
tă branșă, care au participat masiv la 
grevele din ultima vreme, guvernul a 
retras personalitatea profesională și juri
dică a organizației. De asemenea, fondu
rile Uniunii au fost blocate de Banca 
centrală a Argentinei. Conducătorii Uniu
nii feroviarilor ău protestat împotriva 
acestei măsuri considerînd-o drept o în
călcare a libertăților de acțiune a mun
citorilor, „Sindicatul nostru — a decla
rat vicepreședintele Uniunii, Lorenzo 
Pepe — va continua să răspundă directi
velor organelor sale autentice11.

DAMASC 17 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 21-a aniversări 
de la evacuarea la 17 aprilie 1946 a 
forțelor militare străine de pe te
ritoriul Siriei — sărbătoare națio
nală a Republicii Arabe Siriene — 
în orașul Hama a avut loc luni 
o mare demonstrație și o paradă 
militară. La paradă au luat parte 
președintele Siriei, Noureddin el 
Atassi, membri ai guvernului și re
prezentanți al vieții publice. în cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej. 
Noureddin el Atassi s-a referit la 
succesele obținute de .Siria în do
meniul politic, economic și social 
și la o serie de probleme interna
ționale.

Reuniunea
Consiliului 
Ministerial 
al Pieței comune

BRUXELLES 17 (Agerpres). -> 
Luni, au început la Bruxelles lu
crările sesiunii Consiliului Minis
terial al C.E.E. Pe ordinea de zi a 
sesiunii, care va dura două zile, fi
gurează o serie de probleme nere
zolvate în cursul ultimei reuniuni 
a miniștrilor agriculturii ai țărilor; 
membre ale Pieței comune, între 
care : problema armonizării prețu
rilor la diferite sortimente de car
ne, coordonarea Pieței comunitara 
a fructelor și legumelor. Vor fi exa
minate, de asemenea, o serie de pro
bleme de ordin general ale C.E.E»

regiunea muntoasă Caparao, loca
litate situată la aproximativ 450 km 
nord-est de capitala țării. în aceas
tă zonă, se arată într-un comunicat 
al cartierului general al celei de-a 
patra armate terestre 
s-au produs ciocniri între trupele 
guvernamentale și forțe de parti
zani. în cursul operațiunilor mili
tare, la granița ce separă statele 
Minas Gerais de Espirito Santo au 
fost arestate numeroase persoane 
sub acuzația de a fi întreținut legă
turi cu partizani.

★
MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 

Fostul președinte brazilian, Joao 
Goulart, care se află în exil în Uru
guay, a avut o întrevedere cu lide
rul Mișcării democratice braziliene, 
senatorul Oscar Passos, în legătu
ră cu posibilitatea întoarcerii sale 
în țară.

în cercurile politice braziliene se 
apreciază că președintele Costa e 
Silva este dispus să se întîlnească 
cu fostul președinte Goulart.

Franța. Pe coastele invadate de „Mareea neagră", continuă cu febrilitate 
operațiunile de curățire. Pînă acum, 8 000 de metri pătrați de nisip și stînci 
au fost degajați pe o distanță de 40 km. în fotografie : voluntari montează 
un baraj din paie și iută pentru a proteja contra invaziei petrolului un cen

tru biologic de cercetări

JAPONIA

„De la trap
CORESPONDENȚĂ DIN TOKIO DE LA 

FLOREA ȚUIU

află în vizită în această țară. 
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire referitoare la participarea 
Bulgariei la realizarea prevederilor 
acestui program.

încheierea berarilor Comisiei economice O.N.U. pentru 
Asia și Extremul Orient H Grevă la o uzină militară din S.UÂ 
H LUIGI LONGO DESPRE SITUAJIA ECONOMICĂ DIN ITALIA

O DELEGAȚIE ECONOMICĂ GUVERNAMENTALĂ ROMÂNA ÎN 
GHANA. Delegația, condusă de Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a sosit la Accra la 16 aprilie. Pe aeroportul din 
Accra delegația .română a fost întîmpinată de dl. Yakubu, membru al 
Consiliului național de eliberare, Frank Beecham, secretar principal al 
Ministerului Comerțului, funcționari superiori din diferite ministere. Au 
fost de față Ion Dumitru, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste Roinâ’niâ la Accra, și Ion 
a Republicii Socialiste România în

Rădulescu, șeful Agenției economice 
Ghana.

la galop"

LA ADUNAREA NAȚIONALĂ A 
SECRETARILOR SECȚIILOR PAR
TIDULUI COMUNIST ITALIAN \ 
LUAT CUVÎNTUL LUIGI LONGO, 
secretar general al P.C.I., care s-a 
referit la sarcinile actuale ale parti
dului. El a vorbit despre situația eco
nomică a țării și despre înrăutățirea 
copdițiilor de muncă și viață ale cla
sei muncitoare italiene. „Este nece
sar, a spus el, ca toate forțele munci
torești, populare, democratice, laice 

< ’și catolice, oricare ar fi baza‘lor ideo
logică și politică, să caute și să gă
sească posibilitatea de a stabili pro
grame și relații de înțelegere și co
laborare pe baza solidarității".

EXTREMUL ORIENT (E.C.Ă.F.E.), 
S-Ă ÎNCHEIAT LUNI. La această re
uniune a participat în calitate ăe 
observator ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Japonia, 
Ion Daicu. Conferința a elaborat 
„Declarația, de la Tokio" care pre
conizează adoptarea de către ță
rile dezvoltate a unor măsuri po
zitive în vederea dezvoltării econo
mice a Asiei de sud-est.

GREVA LA O UZINA MILITARĂ 
DIN S.U.A. Sindicatul muncitorilor 
de la uzina militară din Stratford 
(statul Connecticut), care cuprinde 
4 900 de persoane, a declarat o grevă 
în pofida ordinului președintelui 
Johnson, care, invocînd legea Taft- 
Hartley. a cerut reîntoarcerea la lu
cru a greviștilor. Activitatea la uzina 
din Stratford, singura uzină produ
cătoare de motoare „T-53“ pentru eli
copterele folosite în Vietnam, a fost 
complet paralizată. Președintele 
Johnson a numit o comisie însărci
nată cu pregătirea unui raport asu
pra acestui conflict de muncă.

CONFERINȚĂ COMISIEI ECONO
MICE A O.N.U. PENTRU ASIA ȘI

CONVORBIRE TRAIKOV- 
HOFFMAN. Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, a pri
mit pe. Paul Gray Hoffman, direc
tor al programului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare, care se

Economia japoneza a urmat în anul financiar trecui 
„un curs de revenire", după încetinirea din perioada 
1964—1965, cînd ritmul produejiei industriale scăzuse 
la 4 la sută. Aceasta este concluzia la care au ajuns 
specialiștii niponi. Deși datele oficiale nu se cunosc 
încă, presa locală apreciază că începînd din octombrie 
1965 (luna care a marcat „limita inferioară a depresiu
nii"), produejia industrială a avansat într-un ritm „ne
așteptat de rapid", de circa 10 la sută, față de 8 la sută 
cit se prevăzuse.

Printre pîrghiile ce au contribuit la această „revenire 
rapidă” sînt enumerate și cele financiare. S-a pro
cedat, de pildă, la strîngerea sumelor disponibile pe 
piață prin emiterea de obligațiuni de stat în valoare de 
700 miliarde de yeni, numai în anul financiar trecut. 
Autoritățile nipone au luat măsuri speciale în vederea 
evitării efectelor uzurii morale a utilajelor. în același 
timp, a fost inaugurată o nouă fază a politicii monetare, 
prin menținerea taxei de scont la nivelul atins în 1965, 
de 5,48 la sută, cu scopul de a stimula investițiile.

R. P. POLONA. Monumentul dez
velit duminică Ia Oswiecim-Brzezin- 
ka (Auschtvitz-Birkenau) în memoria 
a 4 milioane de victime ale hitle- 
riștilor.

LA CANTON A FOST INAU
GURAT TÎRGUL
VARA PE ANUL 1967, în cadrul 
căruia sînt. expuse peste 20 000 sor
timente de produse ale industriei 
și agriculturii chineze, destinate 
exportului. Peste 4 000 din acestea 
reprezintă produse noi, care vor fi 
incluse pentru prima oară pe lista 
articolelor de export ale R. P. Chi
neze, ceea ce oglindește dezvolta
rea înregistrată de economia țării

DE PRIMĂ-

SOSIREA LA PARIS A DELEGAȚIEI DE MEDICI ROMÂNI. La in
vitația ministrului pentru problemele sociale al Franței, Jean Marcel 
Jeanneney, luni a sosit la Paris o delegație de medici români con
dusă de acad. Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale, 
în cursul șederii sale în Franța, delegația de medici români va vizita 
obiective și unități medicale, sanitare și sociale din Paris, Lyon și 
Marsilia. Acad. Aurel Moga va avea convorbiri cu ministrul Jean Marcel 
Jeanneney, precum și cu alte personalități ale vieții medicale.

LA MOSCOVA A SOSIT MINIS
TRUL TEHNOLOGIEI AL AN
GLIEI, ANTHON WEDGWOOD 
BENN. Ministrul englez a declarat 
unui corespondent al agenției 
TASS că intenționează ca în cursul 
convorbirilor pe care le va avea în 
Uniunea Sovietică să stabilească 
posibilitățile unor noi domenii de 
colaborare pe termen lung. Potrivit 
declarațiilor sale, Anglia este inte
resată să colaboreze cu Uniunea 
Sovietică în domeniul electronicii 
și în special al tehnicii calculului.

Kim Ir Sen, președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit la 17 aprilie o 
delegație a Secretariatului Execu
tiv al Organizației tricontinentale 
de solidaritate, formată din per
sonalități latino-americane, care 
face o vizită în R.P.D. Coreeană.

O DELEGAȚIE A PARTIDU
LUI POPULAR REVOLUȚIONAR 
MONGOL, condusă de D. Molom- 
jamț, membru a] Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M., a so
sit la Moscova la invitația C.C. al 
P.C.U.S.

LANSAREA SONDEI LU
NARE „SURVEYOR 3". De la 
centrul spațial de la Cape 
Kennedy a fost lansată luni, 
cu ajutorul unei rachete „At
las Centaur", sonda lunară a- 
mericană „Surveyor 3“. Potri
vit planurilor cercetătorilor 
N.A.S.A. (Administrația na
țională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic), acesta va fi pri
mul vehicul cosmic american 
care va efectua operațiuni de 
forare a suprafeței lunare.

Structura producției industriale evidențiază — după 
aprecierea directorului Camerei de Comerț a Japoniei, 
Hajime Takagi — o sporire a cererii de mărfuri de 
folosință îndelungată, destinate consumului indivi
dual. In acest sector s-au intensificat investițiile de ca
pital, întreprinzătorii manifestînd o reticență față de in
vestițiile în producția de echipament greu, cu excepția 
industriei oțelului, a mașinilor electrice și a petro1'lui. 
Majoritatea capitalurilor au migrat în domeniul Wns- 
porfului maritim, al căilor ferate, comerțului și prestări
lor de servicii. In general, volumul investițiilor a spo- 
rit doar cu 3,3 la sută.

Pentru noul an financiar, marile întreprinderi japo
neze și-au propus să majoreze sumele investite cu 26 
la sută față de anul precedent, ceea ce va constitui 
unul din suporții esențiali ai creșterii producției in
dustriale. Din datele furnizate în cadrul unei anchete 
întreprinse de ziarul „Japan Times" reiese că industria 
de nave își va spori investițiile cu peste 58 la sută ; cea 
de hîrtie și celuloză — cu 57 la sută ; de mașini elec
trice — cu 50 la sută ; textilă — cu peste 45 la sută ; 
industria siderurgică — cu 41 la sută ; chimică — cu 39 
la sută.

în anul financiar trecut, prețurile la produsele de 
larg consum au continuat să urmeze o linie ascen
dentă. Biroul de statistică al guvernului sublinia într-un 
raport publicat recent că prețurile au crescut cu 4,8 la 
sută, față de anul 1965, și se așteaptă ca ele să spo
rească în continuare.

După cum se știe, legăturile externe au o mare 
importanță pentru economia niponă și evoluția ei. 
Japonia este pe cale de a realiza un export anual 
de 10 miliarde de dolari. La 31 martie exporturile atin
seseră — potrivit datelor Ministerului de Finanțe — 
cifra record de 9,961 miliarde de dolari, cu 14 la sută 
mai mult decît în 1965. Importurile de asemenea au 
sporit substanțial. Acelea de materii prime s-au ridicat 
la 6,8 miliarde dolari (ceea ce înseamnă circa 68 la 
sută din totalul importurilor), cu 21 la sută mai mult 
decît în 1965.

Economia niponă se află într-un proces de reorgani
zare, caracterizat în special printr-o îmbunătățire a 
calității producției și o creștere a productivității muncii. 
Se vorbește despre o eventuală liberalizare a investiții
lor străine de capital. Dar autoritățile se străduiesc să 
amine pentru o perioadă cît mai îndelungată o hotă- 
rîre în acest sens, deoarece nu toate sectoarele indus
triale japoneze sînt pregătite să facă față unei puter
nice concurențe străine. Efectele acestei reorganizări 
sînt resimțite cu durere de anumite întreprinderi. Anual 
au loc peste 6 000 de falimente ale întreprinderilor mici, 
care sînt „înghițite de marile concerne sau fuzionează 
formind societăți separate. Pentru a rezista concuren
tei, întreprinderile mici sînt obligate să se moderni
zeze, recurgînd în ultimă instanță chiar și la folosirea 
în comun.a utilajelor mai productive.

La Tokio se apreciază că și în anul viitor, cu toate 
implicațiile concurenței crescînde de pe piața internă 
și externă, economia Japoniei va urma aceeași tendință 
de redresare. De pe acum Japonia ocupă, datorită 
ritmului său susținut de dezvoltare și potențialului 
său economic în creștere, un loc important în 
rîndul țărilor capitaliste industrializate. Ea a realizat, 
după datele neoficiale publicate la Tokio, un produs 
național brut de aproape 100 miliarde de dolari, adică 
atît cît avea Anglia în 1965, cu 5 la sută sub cel al 
R.F.G. in 1964, cu 5,7 la sută mai mare decît ce! rea
lizat în 1965 de Franța și, respectiv, Italia. Cum însă 
pronosticurile prevăd că economia niponă poate să 
treacă spre un ritm de dezvoltare și mai ridicat, „de la 
trap la galop", ea are perspectiva nu prea îndepărtată 
să cîștige noi trepte în ierarhia economiei mondiale __
se afirmă în cercurile japoneze competente. Desigur, 
aceasta nu este de natură să atenueze lupta de con
curență și contradicțiile dintre Japonia și celelalte țări 
dezvoltate din punct de vedere economic ale lumii 
capitaliste, ci, dimpotrivă, va contribui la agravarea lor,
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