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Excelentei Sale Domnului CHIVU STOICA

BUCUREȘTI

Dragă tovarășe Jivkov, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Președintele ConsiliuliP de 'Stat 
al Republicii Socialiste România

Ing. Nicolae ȚILIVEA 
directorul Trustului de extracție 
Pitești

(Continuare 
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Articol scris

Doresc, înainte de toște, să-mi manifest bucuria de 
a fi din. nou împre’ună șî să. vă mulțumesc-'eălduros 
pentru cuvintele de apreciere rostite la adresa parti
dului și guvernului nostru, â întregului popor român.

In aceste zile, delegațiile noastre au discutat, într-o 
atmosferă de sinceritate tovărășească, înțelegere, stimă 
și respect reciproc, numeroase probleme de interes co
mun privindJdezvoltarea în continuare a relațiilor de 
prietenie șixoTâbprare frățească dintre popoarele, țările 
și partidele- noăstre ; am făcut un larg și util schimb

In dimineața zilei de .joi, 20 apri
lie, membrii delegației de partid și 
guvernamentale bulgare, condusă de 
tovarășul Todor Jivkov, împreună 
cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil. Mihai Dalea și-au continuat 
vizita în regiunea Oltenia, fiind 
oaspeții țăranilor cooperatori din 
împrejurimile Craiovei.

Locuitorii comunelor străbătute 
de coloana mașinilor oficiale au în- 
tîmpinat pe oaspeți cu entuziaste 
ovații și aplauze, fluturînd în semn 
de cald salut buchete de flori pri- 
măvăratice. crengi din pădurile de 
liliac bogat înflorite, evocatoare ale 
unei străvechi datini a acestor me
leaguri, „sărbătoarea liliacului".

Incintă privirile frumoasele pri
veliști, scăldate în lumina soarelui, 
marile tarlale simetric desenate

dr. NUREDDIN ATASSI 
Președintele Republicii Arabe Siriene

pentru „Scînteia"

Perrriitețl-mi ca în numele delegației de partid și gu- 
vernamenlale a Republicii Populare Bulgaria șâ salut 
pe toți tovarășii români aflăți in mijlociii nosiru’ pe toti 
oaspeții prezenți la' recepția noastră.

Permiieți-mi să-l salut personal pe secretarul generai 
al Corni tel ui iii Centra) al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să .salul pe prese.di.nlele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România; 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

Adresez Excelenței Voastre vii mulțumiri pentru amabilele felicitări 
și urări trimise cu ocazia sărbătorii noastre naționale.

Folosesc această ocazie pentru a vă ‘asigura că legăturile existente 
între țările noastre se vor dezvolta spre binele celor două popoare. •

In curînd își va deschide lucră
rile, la Paris)’ Tribunalul interna
tional pentru anchetarea crimelo 
de războ; 
Vietnam, 
numitului 
vist pe 
Bertrand I 
formează 
umanei <

de BERTRAND RUSSELL, 
laureat al Premiului Nobel

Primul secretar, al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Todor Jivkov. 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria, care face u 
vizită oficială- în țara noastră, 
a oferit joi seara; o recepție îți sa
loanele Casei Centrale a Armatei

La recepție au. luat parte: tovară
șii Nicolae Ceâușescu. Ion Glî’cor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol) A- 
îexandru Bîrlădeănu. Emil Bodn.a- 
raș, Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Ilie Verdeț Maxim 
Berghianu, Constantin Dragon. 
Gheorghe Radulescu, Leonte Răut'u, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Dumitru Coliu, Florian Dă- 
nălache, Janos Eazekaș, Mihai 
Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu.

tovarășe și tovarăși 
prieteni,
oaspeți,

La cooperativa-agricolă de-producfie din Segarcea
’■ ................ ’ " ■ i >

națională, tar politico 
lor imperialistă con
stituie o permanentă 
primejdie pentru li
bertatea popoarelor.

Pentru a proteja 
imperiul pe care l-au 
creat. Statele Unite

Tribu'nalul interna
tional a fost înființat 
deoarece Statele Unite 
duc un război atroce 
in Vietnam. Prin a- 
ceasta, S.U.A. au în
călcat toate normele 
de conviețuire inter-

TG. MUREȘ (corespondentul 
„Scînteli") — In partea de sud- 
est a orașului Tg. Mures se con
turează un nou cartier, proiec
tat pentru 2 222 apartamente 
convenționale. Microraionul Tu
dor Vladimirescu, cum a fost 
denumit, este amplasat pe șo
seaua Sighișoarei. Se remarcă 
varietatea arhitectonică a con
strucțiilor, școala cu 16 săli de 
clasă, unitățile comerciale și de 
deservire. O rețea de drumuri și 
alei, cu spații înflorite, va da un 
aspect modern și plăcut cartieru
lui. Primele 200 de familii s-au 
mutat în noile locuințe, la sfîr- 
șitul anului trecut. Blocurile 
date în folosință cuprind numai 
apartamente cu cite «3 și 4 ca
mere. .Aceste construcții se evi
dențiază printr-o rezolvare ar
hitectonică deosebită ca stil. In
teriorul apartamentelor cores
punde cerințelor unui grad ridi
cat de confort prin mobilierul 
inzidit. în cursul acestui trimes
tru. potrivit graficului de eșalo
nare, se pregătește darea în fo
losință a 11 blocuri cu cite 20, 
40 și 88 de apartamente. La 
școala cartierului se execută 
pianșeu) peste ultimul nivel.

a căror 
inevita- 
colecti-

întrețin o armată u- 
riașă și o mașină mi
litară impresionantă, 
împrăștiată în aproa
pe toate colțurile lu
mii, menită să fringe 
rezistența popoarelor 
față de controlul eco
nomic și politic ame
rican.

în efortul de a frî- 
na mișcarea de elibe
rare, de a menține 
rînduieli care sînt pe 
placul lor, Statele U- 
nile au elaborat o tac
tică complexă. Con
ducătorii americani o-

tivitate economică și că în perioada 
următoare succesele vor fi tot mai 
mari.

Ce factori au determinat revirimen
tul amintit, pe ce pîrghii au acțio
nat petroliștii din schelele noastre 
pentru a da un curs pozitiv mersului 
producției ? Desigur, o contribuție în
semnată a avut-o elaborarea unui .plan 
mai realist pe schele și secții, în

Ău Tost-preze,nți: membri ai. C.C 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, cbnducători de insti
tuții, centrale și-organizații obștești, 
generali, și ofițeri superiori, acade
micieni iși alți'-oameni de știință 
cultură și artă, ziariști români și 
bulgari, corespondenți ai presei 
străine. ■

Au fost) de asemenea, de față 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă 
România.
.. Au fost, intonate imnurile de stat 
ale celor-două țări.

In timpul recepției tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceâușescu 
au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Astăzi, în jurul orei TI, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor tranâmi-. 
te mitingul prieteniei ro- 
mâno-bulgare, organizat în 
sala Palatului Republicii,, 
cu prilejul vizitei în țara 
noastră a. delegației . de 
partid și.guvernamentale a 
Republicii Populare Bul
garia, condusă de tovarășul 
Todor. Jivkov. .

Cu diferite prilejuri, în ultimii doi- 
trei ani, despre Trustul de extracție 
Pitești nu s-au prea spus lucruri bune. 
Datorită unor neajunsuri în organiza
rea și conducerea producției, în ur
mărirea comportării sondelor, în gos
podărirea mijloacelor materiale și bă
nești puse la dispoziție, în acești ani 
au .existat de ■ fiecare dată însemnate 
rămîneri în urmă în îndeplinirea pre
vederilor planului. Această situație a. 
dat serios de gîndit cadrelor de con? 
ducere, colectivelor de muncitori, in.: 
gineri și tehnicieni din schelele, 
noastre, care au acționat intens, majl 
ales din a • doua jumătate a anului 
trecut, pentru redresarea producției. 
Acum, după încheierea- primului tri
mestru din acest an, se poate, apre
cia că lucrurile s-au îndreptat 'pe un 
făgaș bun.. Dovadă rezultatele pozi
tive înregistrate la toți indicatorii de 
plan: sarcinile la producția de țiței, 
gaze și gazolină au fosl îndeplinite 
și depășite, producția marfă vîndută 
și încasată realizaiă suplimentar pe 
întregul trust ridieîndu-se la circa 
cinci milioane și jumătate lei. Pro
ductivitatea muncii a fost cu 2,2 la 
sută mai mare față de sarcina pre
văzută și estimăm realizarea unor e- 
conomii, peste plan, la prețul de cost, 
în valoare de 4,5 milioane lei.

Considerăm că aceste rezultate nu 
sînt temporare, de moment, ci că am 
izbutit să înfăptuim acel reviriment 
mult așteptat în întreaga noastră ac-

Dumitru Popa, ’MJhai Dalea^-Vasile 
Patilirieț, Constanța Crăciun. Ilie 
Murgulescu' Ghborghe Gaston Ma
rin,' Rriman Mpîdbvari.

Au ' luat p'ăhte) .tovarășii. Boian 
Bîlgarânov. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C ăl Partidu
lui Comunist. Bulgar, Pencio Ku- 
badihșkiî'; merfibru al Biroului Po
litic al‘C.C ăll Partidului1 Comu
nist Blifgar. ..vicepreședinte al Con- 
siliiI1.ui .de Miniștri, prof. Ivan Po
pov. membru:al' Biroului'Politic al 
CC al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele- Comitetului de.. Stal 
pentru:,sjș,ț,iință și-1 progresul tehnic. 
Konstaritih Popov, ministrul ener
geticii și combustibilului, Milko 
Balev...-membru- al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, Gheorghi 
Bogdahov, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar; al Republicii 
Populare Bulgaria la București.

cooperatori 
din

spunea 
antic.

Atitudinea lajă de critica particulară 
și cu alît mai mult față de critica pu
blică a devenit un criteriu esențial în 
judecarea dc către fiecare dintre 
noi a caraclerulu: și nivelului de con
știința al fiecăruia dintre noi. Căci 
atitudinea serioasă și pertinentă tată de 
critică sau, dimpotrivă, reculul violent 
și reacția negativă fată de ea nu pof 
fi puse doar pe seama temperamen
tului, a caracterului, a celor șapte 
ani de-acasă. Deși nimeni n-ar pu
tea să nege că aceste elemente afec
tive influențează în mare măsură pri
ma noastră reac(ie la o observațiesau 
admonestare. In fond, cui îi tace plă
cere să fie criticat ? Am fi, cred, ne
sinceri afirmînd că îl credem sau îl

>' comise, de . S.U.A. în 
creat din inițiativa re- 
filozof britanic și acti- 
Jărîm obștesc, lordul 

Rijssell Printre cei care 
acest for al conștiinței 

se află personalități de 
seamă ale vieții științifice și cul
turale, cunoscute pe plan interna
tional : lean-Paul Sartre, Josue 
de Castro. Lazaro Cardenas, Da
nilo Dole' și alții. După cum se 
știe, ma- multe comisii ale tribu
nalului s-au deplasat în R. D. 
Vietnam, unde au adunat un bo
gat material documentar despre 
atrocitățile săvîrșite de agresori 
pe pămîntul vietnamez.

O
amenii slabi preferă
complimentul mincinos u- 
nei critici sincere —• 
strunea un înfelept

aprobăm pe cel care, după critica 
severă ce i se tace, declară, că, ar. 
fi fost și mâi satisfăcut dacă muștru- 
luirea era mai tare. Apoi strîngînd 
rriîini în dreapta și în stingă își expri
mă adinca bucurie și recunoștință, 
dă asigurări că- va tace o cotitură 
și ■ pleacă,- pentru ca după cîteva 
ore să uite complet și de critică, și 
de angajamente.

Cuvîntul aspru de .reproș îți pă
trunde ..in inimă și in conștiinjă ca o 
perfuzie neplăcută dar salvatoare. Re
acția omului cinstit, cu simțul răspun
derii dezvoltat, este o creștere a spi
ritului de autoanaliză, evaluarea cu o 
exigentă îndoită a propriei activități, 
mai cu seamă atunci cînd nu e vorba 
doar de chestiuni strict personale ci 
de interese generale, de comparti
mente mai mici sau mai mari 
funcționare și progres depind 
bil de dunjnesta, mandatarul 
vită(ii pentru acel sector.

Reacfia la critică dezvăluie 
condițiile fundamentale ale omului nos
tru : receptivitatea față de adevăr, 
de progres. Retrogradul respinge nu 
numai critica inerției lui, dar chiar și 
o simplă propunere sau o sugestie 
care ar atenta cil de cit la „liberta
tea" de a ti retrograd. El ascultă ob
servația cu sprîncenele încruntate, în 
timp ce țața din ce în ce mai conges
tionată avertizează ca un stop : sau 
citește în grabă articolul despre uni
tatea de care răspunde, memorizează 
numele autorului, ca singurul lucru ce 
nu trebuie în nici un caz uitat, și în
cheie lectura trîntind un pumn în cris
talul biroului. Din acea clipă întreaga 
lui ființă se încordează ca un resort și, 
manifestînd o energie și o ingeniozi
tate nebănuite, se pregătește pentru 
răfuiala cea mare cu „defăimăto-
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bălaia!
di-

......., . * au
inundat unitățile de desfacere 
din Constanța. Mai tîrziu — 
stupoare generală: laptele 
cumpărat și pus la fiert s-a 
făcut brînză. I.C.I.L.-Constanța 
s-a aventurat în glume fără 
cheag. Din neglijența fabricii, 
laptele a avut 41 grade acidi
tate în loc de 18 cît prevede 
STAS-ul. La sesizarea Inspec
ției veterinare de stat a fost 
retrasă de pe piață o impor
tantă cantitate de lapte. Ce va 
face cu el fabrica ? Un eleșteu 
cu lapte nu s-a văzut. Iar a 
doua Cale lactee n-ar cerea 
farmec. De-o nimeri peste ei 
controlul financiar, mai mult 
ca sigur că li Se acrește 1

Ora 5,30. Ca în fiecare 
mineață, 17 000 litri lapte

în gară 
la Sudrigiu

Gara Sudrigiu (Beiuș). Un in
divid așteaptă nerăbdător trenul. 
Se apropie de el sergentul major 
Dan Petre, ajutor șef post de 
miliție în comuna Rieni, și paz
nicul Nicolae Tomică. I se adre
sează : „Ești Gheorghe Pintea din 
Arieșeni (Cîmpeni). Alaltăieri 
noapte ai pătruns în unitatea co
mercială nr. 36 
O.C.L. Vașcău) 
unde ai sustras 
Surprins, hoțul
Apoi „pleacă cu ceilalți doi. Și 
astfel, a pierdut trenul.

(aparținînd de 
din Nucet, de 

diferite mărfuri", 
nu zice nimic.

„Binefacere6t

Gavril Cucuian din comuna 
Românași (Zalău) a lucrat ca 
gospodar la șantierul Hidro
centralei de pe Argeș. în a- 
ceastă calitate a intervenit 
pentru angajarea lui Alexan
dru Mascan, loan Rus și a ta
tălui său loan Cucuian. După 
un timp, Gavril Cucuian și-a 
scos protejații la pensie. Pro- 
curînd mai multe hîrtii ștampi
late în alb, gospodarul le-a 
eliberat adeverințe- false de 
vechime în muncă. Pe baza . 
lor, cei'tței ‘aii'încasat pensia 
(21661 lei). Prejudiciul a fost- 
recuperat prin aplicarea se
chestrului pe bunurile perso
nale ale lui Gavril Cucuian. 
Binefăcătorul urmează să apa
ră în fața instanței. Cine vrea 
să facă acte de filantropie, 
n-are decît. Dar nu cu banii 
statului.

De la înălțime (mozaicul din Piața
Unirii-lași)

Foto : Gh. Vlnțilă

Rețineți:
Elena Juncu

Comăneșfi. Pe strada Lapoș la 
' nr. 3 locuiește loan Juncu, îm

preună cu cei cinci copii ai săi, 
dintre care patru sînt elevi. Omul 
este bolnav, are o pensie mo
destă. Cu greu o scoate la ca
păt. Unde-i mama copiilor ? l-a 
părăsit de trei ani. A abandonat 
familia atunci ctnd avea cea mai 
mare nevoie de ea, După unele 
informafii, Elena Juncu ar locui 
în Galați. De acolo poartă cores
pondentă cu cineva din Comă
neșfi, pe adresa: „Orașul Galați, 
post restant,’ Oficiul Poștal nr. 
Stă în umbră. Se ascunde 
propriii ei copii;- Nimic mai 
zonorant. Copiii o caută peste 
O cunoașteți ?

5", 
de 
de- 
tot.

Bogatul program de construcții
rurale din contribuție cetățenească
existent in regiunea București
Locuitorii din regiunea Bucu

rești își aduc — asemeni locțiitor, 
rilor celorlalte./regiuni — o con
tribuție’tot mai însemnată la’-dez- 
voltarea și înfrumușețaițea. satelor 
atît prin contribuție bănească, cît 
și prin muncă pâtrioticăLJ’.' '

Anul acesta, în adunările popu-. 
lare care au avut loc s-a stabilit 
executarea a 32’5 de lițcrări. de 
construcții : școli, cămine.:culturale, 
grădinițe de copii, creșe și altele. 
De asemenea, s-a .hotărît electri
ficarea ultimelor 76. de sate din 
regiune, aparținînd raioanelor Ră- 
cari, Titu, Videle și . Roșiorii de -; 
Vede și executarea lucrărilor . da 
extindere a electrificării^ îh".19’3- de 
sate. ■ "c;::?.' ■’’’

De la secțiile’ sfatului popular 
regional am aflat că: există o situa
ție bună în asigurarea fondurilor 
necesare : din cele peste 40 de mi
lioane lei îndreptate spre lucrările 
de construcții, 26 milioane sînt de
puse la bancă, iar pentru lucrările 
de electrificare s-a asigurat în
treaga sumă de 40 milioane lei.

Din păcate însă, în calea reali
zării lucrărilor șe ridică o seamă 
de piedici. întreprinderea regio
nală de electricitate București, de 
exemplu, a primit un plan în va
loare de numai 25 milioane de lei. 
Deci, o însemnată sumă va rămîne 
nefolosită, iar oamenii, deși au de
pus la timp banii, vor rămîne în 
așteptarea luminii electrice încă un 
an sau poate mai mult.

Dar nu numai atît. O dată cu rit
mul rapid în care se dezvoltă sa
tele, își mai fac loc în unele locuri 
o seamă de nereguli și tărăgănări. 
Bunăoară, nu prea se ține seama 
de dezvoltarea în perspectivă a co
munelor, de sistematizarea lor, 
ceea ce duce la lucrări inutile și 
cheltuieli nejustificate. Tov. Gheor
ghe Stoica, directorul I.R.E.B., a- 
răta că din 193 de sate în care 
urmează a se efectua lucrări de 
extindere a electrificării, .-în 116 
este necesar a se modifica rețelele 
existente, pentru că la proiectare

’ nu s-a. ținut seama de dezvoltarea 
satelor, de creșterea în perspectivă 

1. ăTcpn’sumului de energie electrică, 
beci/:.este nevoie de . alți bani, de 

. alte -materiale, de ..alte forțe de 
'; muncă: ■■ .:

.. Mal în glumă, mai în serios, un 
cetățean, spunea că,', uneori, lucră
rile „de electrificare șe fac după 
cum . bate" vîntul Dar nu are drep
tate ; sînt linii electrice care ’nu 
rezistă nici la "bătaia vîntului I Li
nia electrică București—Lehliu a 
fost dărîmată . de vînt în iarna 
anului 1965—1966. Numai ce a fost 
refăcută, c.u stîlpi de beton, și în 
iarna aceasta viscolul a trîntiț-o 
din nou la pămînt în’ prezent se 

' construiește o' a. treia linie pe ace
eași direcție, lă o distanță de cîte- 
vă.sute de .metri. Cît va dura oare ? 
Un „amănunt" : stîlpii celor 2 linii 
dărîmafe de vînt au rămas pe 
cîmp, împiedicînd circulația și 
munca.

în unele localități din regiune 
construiesc și exploatează linii 
electrice Ministerul Energiei Elec
trice și Ministerul Petrolului, fără 
o colaborare prealabilă. Aceste li
nii se întretaie, se apropie una de 
alta sau merg în paralel. Pe lîngă 
faptul că se face risipă de fonduri, 
muncă și energie electrică, terenul 
este împînzit cu stîlpi, se creează 
greutăți în executarea lucrărilor a- 
gricole și sînt scoase din circuit 
însemnate suprafețe de teren.

Electrificarea satelor din raionul 
Oltenița s-a încheiat încă din 1962, 
în prezent efectuîndu-se lucrări de 
extindere a electrificării. Dar în u- 
nele sate lucrările de acest fel se 
tărăgănează de ani de zile. Cetă
țenii din comuna Chiselet au de
pus fondurile încă din 1965, dar 
nici pină în prezent n-au început 
lucrările. în comuna Coconi, din 
suma de 449 000 lei depuși pentru 
lucrări de extindere a electrifi
cării, s-au executat de către 
I.R.E.B., în 1965, lucrări în valoa
re de numai 120 000 lei, restul fiind 
abandonate. Aceeași situație este și

este periclitat 
de inconsecvența
organizațiilor de 
construcții 
și instalații
în comunele Izvoarele și Valea 
Dragului. I.R.E.B replanifică lu
crările în fiecare an, dar nu le 
mai începe.

Cauza principală a acestei i-stări 
de lucruri, piedica cea mai greu 
de trecut, care frînează. ritmicita
tea execuției este — după cum ne-a 
spus conducerea I.R.E.B. — lipsa 
de materiale, sistemul de aprovi
zionare greoi și întortocheat. 
De cele mai multe ori, materialele 
dirijate sosesc la locul de muncă 
în ultimele zile ale trimestrului. 
Ca urmare, se lucrează în salturi,
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Perpetuum 
mobile

rul”, cu oamenii din subordine care au 
„furnizat date", chiar cu șefii ierarhici 
atunci cînd aceștia se grăbesc să afle 
despre ce e vorba.

Principala caracteristică a acestor 
refractari la critica socială este esca
motarea voită a problemelor esen
țiale, a fondului observațiilor fă
cute, împingerea în fafă a unui de
taliu cît de neînsemnat, dar eronat 
formulat în ansamblul criticii, pentru 
a crea printr-o replică zgomotoasă 
diversiunea dorită.

Așa s-a întîmplaf vara trecută cu 
o problemă de larg interes cetățe
nesc semnalată de ziarul nostru. Era 
vorba de sărăcia de sortimente, de 
aprovizionarea greoaie cu răcoritoare, 
de necesitatea valorificării mai satis-, 
făcătoare a bogăției fructelor noastre, 
în sfîrșit, se vorbea despre necesita
tea modernizării acestui sector atît 
de solicitat de public în sezonul cald 
și care în alte țări este organizat cu o 
lăudabilă 
finament.

Acesta era fondul problemei. Dar 
discuțiile, 
care au urmat la insistentele direcției 
de resort au urmărit elucidarea unui 
singur lucru : dacă specialistul interpe
lat de ziarist a formulat o apreciere 
categorică așa cum a apărut sau a 
spus-o numai așa în treacăt. Cititorii, 

" în schimb, n-au putut căpăta nici pînă 
■ astăzi un răspuns satisfăcător în a- 

ceastă problemă.

ingeniozitate, fantezie și ra-

analizele și confruntările

Intr-o recentă anchetă socială s-a 
dezvăluit opiniei publice un caz re
voltător. Un inginer din Ploiești, prin 
comportarea sa condamnabilă față de 
familie, și-a împins sofia la sinucidere. 
Recăsătorindu-se, a continuat, de data 
aceasta înrobit de noua nevastă, să 
facă viafa insuportabilă fiicei sale care, 
nu după mult timp, și-a pus capăt zile
lor. Aflînd despre sinucidere, tatăl nici 
nu s-â deranjat să meargă la spital sau 
la morgă. La înmormîntare, miile de 
ploieșteni care au participat, indignați 
de cele întîmplate, au izgonit pe tatăl 
denaturat. Ancheta, arătînd faptele și 
răspunderile, chema deci la o mat 
mare fermitate din partea factorilor 
administrativi și obștești,, rudelor sau 
prietenilor, fafă de asemenea oameni.

Reacția ? Cîteva rubedenii au ce
rut ziarului să retracteze afirmațiile 
făcute în anchetă deoarece nu este 
adevărat că tatăl și-a neglijat și per
secutat fata „chiar așa cum. s-a scris", 
„în cîteva rînduri — se poate dovedi, 
afirmau ei — tatăl i-a dus prăjituri 
la internat, iar o dată , i-a dus chiar 
fructe proaspete, în al doilea rînd, 
la înmormîntare n-au fost 10 000 de 
ploieșteni, cît s-a arătat, ci doar vreo 
7—8 000"...

Directorul unei întreprinderi a aver
tizat că va merge pînă la forurile cele 
mai înalte pentru a dezavua ne
adevărul spus despre unitatea pe care 
o conduce. Un corespondent volun
tar, criticînd slaba activitate econo
mică a întreprinderii',"afirmase că u7. 
nitatea a avut anul’trecut pierderi

în decurs de un an strada 
Mărășești din Bacău a fost. • 
desfundată de trei ori : canali
zări, cablu electric etc. S-au 
plantat totodată și stîlpi so
lizi din beton armat pentru ilu
minat. Și cînd totul a fost 
gata a venit, în sfîrșit, ideea : 
„Să modernizăm strada". Adi
că, s-o lărgească. Stîlpii de 
beton sînt scoși, se plantează 
alții. Urmînd ^logica" edililor 
băcăoani, cînd totul va fi gata, 
strada va trebui transformată 
în bulevard, bulevardul în ma
gistrală, magistrala în... Im
portant e să meargă treaba. 
Și, slavă domnului, merge !

Rubrică redactată de 
Stefan ZIDĂR'TA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Excursii
și drumeții

In acest anotimp, numeroși 
tineri din întreprinderi, insti
tuții. școli și facultăți între
prind în timpul liber excursii 
pe diferite itinerare ale țării, 

tinerilor 
să facă 
orășenesc 
Tineretu-

Venind in sprijinul 
bucureștem dornici 
excursii. Comitetul- 
București al Uniunii 
lui Comunist a inițiat înscrieri 
pentru diferite trasee. La 
sfirșitul acestei săptămâni, 
5 000 de tineri se vor îndrepta

spre Muzeul Doftănă. Un grup 
de cîteva sute de. tineri vor 
pleca in excursie Ja. Hidrocen
trala „Gh. Gheorghiu-Dej“. Alt 
grup și-a ales itinerarul Bucu
rești — Golești — Curtea de 
Argeș. 2 000 de studenți iși 
vor petrece zilele de 1 și 2 mai 
in campingurile de la Snagov 
și Pustnicul. Alți studenți vor 
face pe 1 și 2 mai o excursie 
pe litoral.

de peste 500 000 lei, cînd în reali
tate, a dovedit cu acte scrise, pier
derile au fost numai de 450 000 lei.

Directorul trustului comercial „Car- 
pafi’ din Brașov a oprit pe unul din
tre colaboratorii noștri care, într-un ar
ticol, a făcut unele reflecjii la adresa 
rentabilității cu totul nesatisfăcătoare a 
cunoscutului local „Cerbul carpatin” 
(doar 48 000 lei beneficii anul trecut) 
și după ce l-a repezit, ca să știe cu 
cine are de-a face, l-a somat' să-i 
spună „cine a patronat acțiunea împo
triva sa”. Dafi în „Cerbul carpatin” — 
strigă el — local despre care revista 
„Life” a scris că este deosebit de ori
ginal și că sînt doar 6 de acest fel în 
lume I (n.r. probabil că sînt mai multe, 
dar dacă așa spune lumea...). Aprigul 
director al „Cerbului" nu și-a pus însă 
o întrebare : Cît or fi cîștigînd pe an 
celelalte cinci localuri atît de asemă
nătoare cu cel din Brașov ?

Popularul restaurant și cramă bra- 
șoveană va reuși, fără doar și poate, 
să-și sporească vadul și rentabilitatea. 
Dar nu căutarea înfrigurată a metode
lor pentru a ajunge la acest lucru îl 
„frămîntă” pe director. Pe el îl mistuie 
alt foc. Cine a patronat acțiunea 
împotriva sa ? Deoarece consideră 
că referirea la rentabilitatea restauran
tului este o blasfemie la adresa dum
nealui, directorul.

■Mi s-a povestit despre un om care 
de aproape 15 ani păstrează fafă 
de alt om o ranchiună pe care 
nici timpul și nici separarea pro
fesională n-au reușit s-o domo
lească de loc. Nefericitul muritor în
drăznise, în acea tinerefe a sa, nu 
numai să vorbească neîntrebat, dar să 
și „comenteze" anumite practici ne- 
juste, după părerea lui, ale șefului său.

Să fie oare vanitatea pricina acestei 
vicieri a relației om-om ? Să fie 
oare o păcătoasă de slăbiciune per
sonală, așa cum vor să ne încredin
țeze cu tremur în glas cei transfor
mați în miei inofensivi, atunci cînd 
sînt ■ luaji de guler și trași la răspun
dere ? .. I . .

De la ameninfătorul „să nu te mai 
prind, dom'le că te amesteci unde 
rtu-ți fierbe oala” (sau „am să te fac 
eu să regreți critica" sau; altminteri: 
„am văzut, dragul meu, că ești comba
tiv, așa că ne-am gîndif să te promo
văm, nu prea departe de aici...") la 
penibila autocritică dulceagă, în fafa 
colectivului sau a forurilor superioare, 
este o cale prea suspect de lungă pen
tru a ne îngădui să nu fim circum- 
specji. ..

înainte de a duce mai departe 
ideea și de a trage vreo concluzie se 
simte nevoia unei punctări. Atenție

mărită ! Caracterele fragile sînt prada i 
mult dorită de gîfuiforii criticii, atmos- | 
fera de slăbiciune, de teamă și. lingu- | 
șeală constituie mediul în care ei se | 
dezvoltă cel mai bine. Dar niciodată > 
nu pot să triumfe în înfruntarea cu un 
spirit ferm, combativ, drept și princi- | 
pial.

Nereceptivitatea, fafă de critică, | 
fafă de invitația la progres, la perfec- | 
(ionarea activității se conturează tot 
mai puternic ca un factor dăunător, 
antisocial. Fie că acest lucru se mani
festă ca o atitudine refractară, de res
pingere deliberată, conștientă a sem
nalelor publice, fie că este vorba de 
incapacitatea de a desluși critica, de a 
înfelege sensurile și rosturile exigente
lor și cerințelor actuale, consecința | 
este aceeași: menținerea în amor
țeală, frînarea oricărei porniri spre 
înainte, infectarea colectivelor în care 
acționează cetățeanul respectiv, cu un 
mod învechit, retrograd de a qîndi si 
lucra.

Vom fi întrebafi : dar calomnia ? Nu 
se va pune eticheta de gîtuitor al cri
ticii pe o persoană care își va face 
datoria, reprimind o calomnie ? în
cercări de acest fel sînt posibile, bine
înțeles, esențial este că încercarea 
de mistificare, de confundare a 
lucrurilor va avea picioare scurte, i 
Oriunde există o organizație de par- 
tid, un colectiv. Ele nu pot fi înșe- | 
late, ele nu vor greși. I

nu se mai poate asigura un control 
organizat, iar lucrările nu sînt la 
nivelul exigențelor actuale. Este 
necesar ca materialele să fie re
partizate pe luni și decade pentru 
fiecare șantier, asigurîndu-se folo
sirea integrală a forței de mun
că. Este cu totul de neadmis ca. 
din lipsă de materiale, perioade în
tregi să nu se lucreze aproape ni
mic.

Cu prilejul investigațiilor noas
tre, am sesizat și o altă anomalie : 
deși în unele comune — Hotarele, 
Herăști, Spanțov, Vărăști, tot din 
raionul Oltenița — lucrările de ex
tindere a electrificării au fost ter
minate încă din 1965, ele nu au 
fost recepționate nici pînă în mo
mentul de față. Această stare de 
lucruri a fost adusă la cunoștința 
organelor.de conducere ale I.R.E.B. 
în repetate, rînduri Cu toate aces
tea, nu s-au luat măsuri concrete.

O altă categorie, de lucrări exe
cutate prin contribuția bănească a 
cetățenilor și cu. sprijinul statului 
sînt cele de construcții în regiunea 
■București'urmeazără se da în folo
sință în? acest, an săli de clasă, 
cămine culturale, grădinițe de co
pii, creșe. Care - este stadiul lu
crărilor ? 20 de săli de clasă sînt 
în finisaj, 8 săli de clasă la aco
periș, 9 la zidărie, 35 Ia fundație, 
iar 42 sînt încă neîncepute. De 
precizat că documentația este asi
gurată aproape în întregime, cu 
excepția doar a 2—3 școli. Așadar, 
deși au trecut mai bine de 3 luni 
din an, majoritatea lucrărilor sînt 
încă neîncepute sau abia în sta
diul de început, situații asemănă
toare fiind și la celelalte construc
ții- din contribuție voluntară Deci, 
lucrurile nu stau deloc bine Și mai 
grav este faptul că nu sînt asigu
rate decît în parte materialele de 
construcție. Din necesarul de 1 142 
m.p de cherestea, de exemplu, s-au 
asigurat doar 179 m.p . iar din 4 
milioane de cărămizi, doar 800 000. 
S-a indicat, ca restul de-cărămidă 
să fie confecționată pe plan local. 
Dar asta cere timp și e greu de 
crezut că se va putea recupera în 
întregime rămînerea în urmă.

Este cazul să ne oprim mai în 
amănunt asupra situației construc
țiilor școlare, întrucît tărăgănarea 
lucrărilor ține și de alți factori de
cît neasigurarea materialelor. în 
comuna Gruiu, din raionul Oltenița, 
urmează a se construi în acest an 
o școală cu 4 săli de clasă Dar pro
iectul s-a primit abia recent, așa 
încît nu s-au luat măsuri pentru 
pregătirea materialelor La Leh- 
liu-Gară s-a stabilit a se construi 
un liceu cu 12 săli de clasă. Lucră
rile trebuiau să înceapă în ianua
rie. astfel ca în septembrie 1967 
să poată fi dat în folosință. Numai 
că proiectul, care urma să fie gata 
la 15 ianuarie anul acesta, a sosit 
la Sfatul raional Lehliu abia zilele

acestea Este adevărat că organi
zarea șantierului și săpăturile au 
început, dar e greu de spus dacă 
această lucrare se va mai realiza 
la termenul stabilit.

Și în execuție se semnalează o 
seamă de nereguli. întreprinde
rea regională de construcții, grupul 
Oltenița, a construit anul trecut o 
școală cu 8 săli de clasă și 2 la
boratoare în comuna Hotarele în. 
mimai 5 luni, iar una cu 4 săli 
de clasă și laborator în comuna 
Coconi — în 6 luni Faptul în sine 

, e pozitiv. Numai că lucrările n-au 
■’fost „duse pînă la capăt. La înce
putul anului școlar curent, s-a a- 
juns la o înțelegere cu membrii 
comisiei de recepție a sfatului 
popular raional să se ia în primire 
școlile fără unele din construc
țiile anexe, urmînd ca acestea să 
fie executate ulterior. Dar de a- 
tunci au trecut 8 luni, iar instala
țiile sanitare și magaziile de lem
ne nici nu au fost începute. Din 
această cauză, școlile au întîmpi- 
nat greutăți în asigurarea căldurii 
pe timpul iernii și a unei igiene 
corespunzătoare. Vina principală 
a situației create revine tov. Aurel 
Crăciun, vicepreședinte al sfatului 
popular raional, și tov. Costinel 
Giurea. șeful serviciului arhitec
tură din Oltenița, care au făcut o 
asemenea „recepție" Dar, firește, 
nu sînt scutiți de răspundere nici 
constructorii, care au obligații con
tractuale — materiale și morale — 
pentru execuția corectă și în între
gime a lucrărilor.

Se ridică, la finisajul unor con
strucții, și unele probleme legate 
de calitate. De exemplu, școala din 
comuna Ștefănești, raionul Lehliu, 
(cu 3 săli de clasă) a ajuns la aco
periș, urmînd ca în scurt timp să 
se monteze ușile și ferestrele. A- 
cestea au fost aduse de la între
prinderea. de industrie locală Ol
tenița. Dar calitatea este cu totul 
necorespunzătoare : sînt confecțio
nate din esențe diferite, au fisuri, 
sînt strîmbe. Președintele sfatului 
popular comunal s-a dus personal 
să le ridice din depozit, dîndu-i-se 
voie să aleagă. Rezultă clar cît de 
redusă este preocuparea pentru ca
litate la această întreprindere, de 
vreme ce produsele socotite drept 
„cele mai bune" sînt atît de 
proaste..

întîrzierea executării și recep- 
ționării lucrărilor a fost sesizată, 
pe drept cuvînt, de numeroși ce
tățeni organelor raionale și regio
nale. Se impune deci luarea 
unor măsuri hotărîte din. par
tea sfaturilor populare, care 
sînt datoare să oblige condu
cerile întreprinderilor ce nu-și 
achită la timp obligațiile contrac
tuale să-și respecte îndatoririle. în 
același timp, este necesar un con
trol permanent și susținut privind 
calitatea și ritmul execuției, astfel 
încît toate construcțiile — pentru 
care oamenii au dat bani — l. tse 
realizeze la termen.

f Fierea CEAUȘESCU
corespondentul „Scînteii"

LEGUME Șl FRUCTE 

CONSERVATE DIETETIC
Există o prejudecată potrivit 

căreia cei suferinzi de anumi
te boli nu trebuie să consume 
legume și fructe conservate 
lipsindu-se, in felul acesta, de 
variația pe care o pot aa V 
in meniurt preparatele feeri
cilor de specialitate, mai ales 
in perioadele cînd nu există 
legume și fructe proaspete. 
Trebuie precizat că, pe lingă 
produsele obișnuite, fabricile 
de conserve livrează comerțu
lui jz importante cantități de 

'conserve dietetice. Fabrica din 
Tecuci, de pildă, pune la dis
poziția consumatorilor mazăre 
verde extrafină și mijlocie 
nesărată, indicată in regimu
rile alimentare fără sare, hi
pertensiune, afecțiuni cardia
ce compensate, obezitate, a- 
fecțiuni renale cronice, ma,a- 
dia ulceroasă in perioada de 
calm, precum și bolnavilor a- 
flați sub tratament cortizomc. 
Pe etichetele ambalajelor res
pective sînt tipărite și unele 
indicații de preparare a aces
tui produs, potrivit fiecărei 
boli, rețete aprobate de Mi
nisterul Sănătății și Prevederi
lor Sociale.

Fabrica de conserve de le
gume și fructe „Tecuci" pro
duce și o gamă destul de bo
gată de compoturi dietetice, 
destinate celor suferinzi de 
diabet. Fructele tuturor ano
timpurilor: cireșe, vișine, cai
se, mere, prune, pere și gutui, 
pot fi consumate sub formă de 
compot, fără teama acumulării 
unor cantități nedorite de 
zahăr.

Foto : R. CostlnGest tot mai des întîlnît

organelor.de
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Toastul tovarășului
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)

Ne aflăm de patru zile în România frățească. Putem 
spune cu certitudine că vizita noastră în România — 
convorbirile noastre și întâlnirile cu oamenii muncii din 
București și din regiunile Argeș și Oltenia — s-au trans
format într-o manifestare remarcabilă a prieteniei bul- 
garo-române — expresie a simțămintelor de fraternitate 
și solidaritate care prind rădăcini tot mai adînci în 
conștiința popoarelor bulgar și român, a relațiilor de 
prietenie dintre cele două popoare, care construiesc cu 
încredere noua societate. Vizita noastră constituie o ex
presie a voinței celor doua partide și guverne ale noas
tre frățești de a colabora în interesul ambelor popoare 
și țări, în interesul cauzei socialismului, democrației și 
păcii.

Țin să subliniez și aici că actualele convorbiri avute 
cu tovarășii noștri români ne-au dezvăluit tot mai mult 
și ne-au convins de existența marilor posibilități încă 
nevalorificate pentru lărgirea colaborării reciproce în 
toate domeniile, îndeosebi în domeniul economiei.

Noi avem forțe și posibilități și — lucrul cel mai 
important — sîntem animați de dorința de a realiza 
sarcinile ce ni le propunem.

Există un fenomen pe deplin legic care exprimă o 
necesitate esențială pentru țările socialiste — aceasta 
este' prietenia și colaborarea lor pe baza internațio
nalismului proletar. Prietenia și colaborarea contri
buie la dezvoltarea cu succes a fiecăreia dintre țările 
noastre, le unește înlr-o familie cu țeluri și idealuri 
comune. Forțele crescînde ale comunității socialiste 
mondiale unesc și întăresc? pozițiile acelor forțe din 
lume care luptă pentru progres politic și social.

Propun șâ ridicăm paharul pentru poporul român
— constructor al socialismului, și pentru forța con
ducătoare în Republica Socialistă România — Parti
dul Comunist Român ; pentru Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pentru Consiliul de Stat 
și pentru guvernul Republicii Socialiste România : în 
sănătatea secretarului general al Comitetului Central
— tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a soției sale ; în 
sănătatea președintelui Consiliului de Stat — tova
rășul Chivu Stoica, și a soției sale ; în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri — tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, și a soției sale ; în sănătatea dum
neavoastră, a tuturor, tovarășe și tovarăși, prieteni 1

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

de vederi în probleme ale vieții Internaționale con
temporane, ale mișcării comuniste și muncitorești. Ne 
produce o adîncă satisfacție faptul că am găsit îm
preună noi posibilități de a lărgi cooperarea româno- 
bulgară în toate domeniile de interes mutual, pe mă
sura dezvoltării neîntrerupte a economiei și culturii 
țărilor noastre.

în timpul vizitei ați avut posibilitatea să vă întîlniți 
cu oamenii muncii din orașul București, din orașe și 
sate ale regiunilor Argeș și Oltenia. Așa cum a remar
cat aici tovarășul Jivkov, aceste întîlniri au constituit 
calde și puternice manifestări ale prieteniei frățești 
româno-bulgare.

Vizitele prietenești ale conducătorilor partidelor și 
stateloi- noastre, convorbirile avute cu acest prilej 
confirmă marea utilitate a întîlnirilor și discuțiilor 
dintre conducătorii de partid și de stat ai țărilor so
cialiste, dintre conducătorii partidelor comuniste, pen
tru dezvoltarea relațiilor tovărășești dintre ele în spi
ritul internaționalismului proletar, pentru cauza so
cialismului și păcii. Relevăm cu satisfacție că între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bul
gar, între guvernele noastre asemenea întîlniri sînt 
frecvente și rodnice, contribuind la intensificarea cola
borării româno-bulgare, întărind temelia prieteniei 
frățești dintre popoarele, țările și partidele noastre.

Este neîndoielnic că întărirea prieteniei și colaborării 
frățești dintre România și Bulgaria, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar cores
punde nu numai intereselor ambelor noastre popoare, 
ci și unității și coeziunii țărilor socialiste, mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Vă rog să-mi permiteți să ridic paharul , pentru 
prosperitatea și fericirea poporului bulgar, pentru 
partidul său comunist I

în sănătatea tovarășului Todor Jivkov și a celorlalți 
prieteni bulgari 1

Pentru trainica prietenie româno-bulgară 1
Pentru pace și colaborare între popoare !
în sănătatea dumneavoastră, a tuturor, tovarăși și 

prieteni 1
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în mijlocul 
țăranilor 
cooperatori 
din
Segarcea
(Urmare din pag. I)

pînă spre linia orizontului, satele 
mîndre, întinse, în care sclipește 
albul noilor construcții de locuințe 
țărănești, semne ale vieții noi sta- 
torn, !te pe aceste plaiuri prin mun
ca unită și rodnică a. țăranilor co
operatori.

în așezări înfloritoare ca Podari, 
Livezi, Gura Văii, Calopar, local
nicii și-au împodobit porțile și 
pridvoarele, potrivit cunoscutei 
ospitalități românești, cu scoarțe 
și velințe, cu ștergare și năframe 
în culori vii, specifice. în fața 
caselor, din loc în loc, se văd 
mese cu glastre de flori, cu 

•- pîine și mîncâruri tradiționale, cu 
sticle cu vin din care gazdele îi 
îmbie pe oaspeți să guste.

La intrările satelor străjuiesc ar
cade decorate cu ghirlande. Pe ele 
se pot Giti, în limbile bulgară și ro
mână, inscripțiile „Bine ați venit", 
„Trăiască prietenia frățească dintre 
popoarele român și bulgari".

La intrarea în comuna Segarcea, 
o pitorească expoziție-cramă înfă
țișează privirilor o adevărată pa
noplie de medalii și diplome, pre
cum și mostre din faimoasele co
niacuri și vinuri ale locului, meda
liate Ia diferite concursuri inter
naționale — simbolizînd priceperea 
și hărnicia viticultorilor olteni, 
rodnicia acestor meleaguri.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, oaspeții sînt primiți la se
diul cooperativei agricole de pro
ducție „Unirea" din Segarcea. O 
mare mulțime de țărani coopera
tori, îmbrăcați în costume naționa
le, dau glas prin vii ovații și urale 
bucuriei de a avea în mijlocul lor 
pe solii poporului bulgar vecin și 
prieten, pe conducătorii partidului 
și statului nostru. în întîmpinare 
vin tovarășii Nicolae Covlea, pre
ședintele Uniunii regionale a co
operativelor agricole de producție, 
Gheorghe Boștina, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Cra
iova, Gheorghe lonescu, președin
tele comitetului executiv al sfa
tului popular raional, membri ai 
consiliului, de conducere al coope
rativei. Doi dintre cei mai bătrîni 
locuitori ai satului, Ilie Bratu și 
Iancu Ion, îi salută pț oaspeți în 
cuvinte pornite din adîncul sufle
tului, oferindu-le tradiționala pîine 
și sare și renumitul vin de Segar
cea în ploști frumos ornamentate.

Se vizitează sectorul zootehnic. 
Președintele cooperativei, Dobre 
Cornel, înfățișează o succintă ima
gine a realizărilor obținute în sec
torul zootehnic, care cuprinde a- 
proape 800 de taurine, dintre care 
300 vaci și juninci; producția obți
nută în anul 1966 pe fiecare vacă 
furajată a fost de 2 000 litri lapte, 
iar anul acesta crescătorii de. ani
male de aici și-au propus să ob
țină cu 300 de litri mai mult de la 
fiecare vacă. Oaspeții se interesea
ză de producția pe care o dau ani

malele, de rentabilitatea sectorului 
zootehnic, de numărul cadrelor de 
specialitate cu pregătire medie și 
superioară, de metodele utilizate în 
îngrijirea animalelor.

Se vizitează apoi sectorul în care 
sînt îngrijiți 1 400 de porci. Din 
explicațiile ce se dau oaspeților 
reiese că, în prezent, sectorul zoo
tehnia este unul dintre cele mai 
puternice din cooperativă, conti- 
nuînd să se dezvolte. Cooperativa 
mai are 2 000 de oi și 10 000 de 
păsări, urmînd ca anul acesta nu
mărul păsărilor să se dubleze.

Un popas mai îndelungat îl- faa • 
oaspeții la casa-laborator, unde 
inginerul agronom Maria Miloti- 
nescu descrie un tablou grăitor al 
creșterii acestei puternice unități 
a agriculturii noastre socialiste 
de-a lungul anilor, al rezultatelor 
obținute datorită, strădaniilor celor 
peste 1 500 de țărani cooperatori. 
Succesele se datoresa printre alte
le atenției acordate învățămîntu- 
lui agrozootehnic de masă, aplică
rii în practică a științei, a metode
lor avansate, introducerii soiurilor 
valoroase, de mare productivitate. 
Din 1959 pînă astăzi producția co
operativei a crescut continuu, ajun- 
gînd anul trecut la o valoare a 
producției globale de peste 14 mi
lioane lei, veniturile dobîndite 
anul trecut cifrîndu-se la 7 milioa
ne lei, iar fondurile de acumulare 
la 8,5 milioane lei. De pe cele a- 
proape 2 800 hectare arabile s-au 
obținut anul trecut recolte medii de 
2 200 kg grîu, 3 300 kg porumb-boa- 
be, 27 000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar. Cooperativa a extins suprafața 
plantată cu vii la 258 hectare. Toa
te acestea s-au materializat și în 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al țăranilor cooperatori, în 
creșterea permanentă a valorii zi- 
lei-muncă.

Oaspeții se interesează de rezul
tatele obținute în creșterea produc
ției la hectar, de mecanizarea lu
crărilor agricole.

în încheierea vizitei, gazdele in
vită pe oaspeți să guste din buca
tele specifice locului, pregătite de 
gospodinele din comună. Se închi
nă ulcele de vin pentru prosperi
tatea cooperativei, pentru sănăta
tea și fericirea conducătorilor de 
partid și de stat români și bulgari 
și a țăranilor cooperatori pentru 
rodnicia pămîntului, pentru belșug 
și continua dezvoltare a cooperati
vei agricole de producție.

La sediul cooperativei, în cadrul 
unei întîlniri cu membrii consiliu
lui de conducere, au luat cuvîntul 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu.

Exprimînd în numele delegației 
de partid și guvernamentale a R.P. 
Bulgaria recunoștința pentru posi
bilitatea de a vizita una din coo
perativele agricole de producție 
din România și de a lua cunoș
tință, la fața locului, de reali
zările obținute de agricultura 
socialistă a României, tova
rășul TODOR JIVKOV a spus : Noi 
nu venim pentru prima dată în 
România. Personal am vizitat de 
nenumărate ori țara dv. în timpul 
actualei vizite am constatat că a- 
gricultura românească și-a schim
bat radical înfățișarea. Am văzut 
frumoase ogoare ale unităților coo
peratiste, am trecut prin sate cu 
înfățișare nouă, în care predo
mină casele recent construite, 
îmbrăcămintea cooperatorilor, a 
țăranilor dv., cu greu poate fi deo
sebită de cea a orășenilor. Am im
presia însă că lucrul cel mai im
portant îl constituie oamenii, opti
mismul, starea lor sufletească 
nouă, entuziasmul pe care l-am 
constatat în toate întâlnirile de pînă 
acum; încrederea în viitor pe care 
am văzut-o pe fețele lor, în zîmbe- 
tul lor.

Este evident că oamenii muncii 

din satele României frățești au 
simțit încă de pe acum ce înseam
nă socialismul, iar atunci cînd un 
popor știe ce este socialismul pen
tru el nu mai există nici o forță 
în stare să-l întoarcă înapoi. Trans
formarea socialistă a agriculturii 
este o mare victorie, a noastră, ca 
și a dv. Acum cresc oameni noi, 
cu concepții noi, cu un entuziasm 
nou. oameni ai socialismului, atît 
în România cît și In Bulgaria.

Nouă ne-a plăcut cooperativa dv. 
— a spus în continuare vorbito
rul. în timpul vizitei, tovarășul 
Ceaușescu a făcut unele observații 
critice, arătînd că posibilitățile co
operativei sînt și mai mari. Aceasta 
este evident o chestiune a dv. — 
dar noi nu putem să nu recunoaș
tem că aveți și mari succese. în pri
mul rînd ați creat o bază solidă 
de producție, o bază materială, ceea 
ce este lucrul esențial. Baza mate
rială de producție vă dă posibili
tatea ridicării rentabilității', mări
rii productivității muncii și evi
dent sporirii recoltelor.

în încheiere, conducătorul dele
gației bulgare a adresat urări pen
tru înflorirea pe mai departe a 
orînduirii socialiste în satul ro
mânesc, pentru prietenia dintre ță
ranii cooperatori români și bulgari, 
pentru colaborarea dintre agricul
tura cooperatistă din cele două 
țări. înaltul oaspete a adresat, • de 
asemenea, urări de sănătate con
ducerii și cadrelor tehnice din co
operativă, comuniștilor și uteciști- 
lor din cooperativă, tuturor coope
ratorilor din Segarcea.

Tovarășul Todor Jivkov a invi
tat apoi pe președintele cooperati
vei agricole de producție din Se
garcea să viziteze Bulgaria.

Adresîndu-se oaspeților bulgari, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus: Aici, la Segarcea, vă aflați 
într-o cooperativă care își are în
ceputul în 1959. în întreaga comu
nă, însă, cooperativizarea s-a defi
nitivat în 1962. Practic,, este o co
operativă nouă, care are, de fapt, 
cinci ani de activitate. Eu o cunosa 
mai bine pentru că am fost aici și 
în 1960 și In 1961 și, mi se pare, 
chiar și în 1962, înainte de înche
ierea cooperativizării în această co
mună. Desigur, față de 1962, astăzi, 
în 1967, cooperativa a devenit de 
nerecunoscut. Rezultatele sînt bune, 
însă ele nu sînt decît un început 
față de ceea ce trebuie să devină 
agricultura noastră cooperatistă. în 
1961—1962, mulți se uitau cu ne
încredere la cooperativă. Unii se 
întrebau : ce vă fi, cum va arăta 
viața în cooperativă ? Și era normal 
să fie așa, pentru că după se
cole — să zicem numai secole — de 
viață în condițiile proprietății par
ticulare, țărănimea a pășit pe o cale 
nouă. înainte, fiecare își cunoștea 
viața pe peticul său de pămînt. Tră
iau bine moșierii și chiaburii. Cei
lalți trăiau prost, erau asuprițiși 
exploatați. Dar nu știau ce va fi în 
cooperativă. .Va fi bine sau mai 
rău?

Partidul nostru a înțeles această 
stare de spirit a țărănimii noastre 
și nu a forțat lucrurile în proble
ma cooperativizării. Am desfășu
rat muncă politică, am ținut mul
te adunări și aici la Segarcea, iar 
pînă la urmă țărănimea a pășit cu 
încredere pe calea cooperativei. Re
zultatele se văd încă de pe acum — 
sînt bune, nu numai în Segarcea, 
ci în întreaga țară. Sectorul coope
ratist al agriculturii din România 
a obținut an de an producții tot 
mai mari, veniturile țărănimii cresc 
continuu. Țara este asigurată cu ce
reale și cu produse agroalimentare. 
La rîndul său, clasa muncitoare li
vrează mașini mai multe și din ce 
în ce mai bune, ceea ce face ca 
prietenia și alianța dintre țărani 
și muncitori să se întărească con
tinuu. Avem ingineri agronomi și

Entuziasta primire făcută de studenții craioveni

zootehniști. Pînă în . 1962, cei mai 
mulți stăteau. în birouri. în acel 
an însă,, numai în trei săptămîni 
marea lor majoritate.au. trecut din 
birouri în cooperative. Și trebuieȘă 
spunem că muncesc bine. Rezulta
tele pe care le-au obținut cooperati
vele sînt și rodul muncii depuse de 
ingineri și zootehniști, de medici ve
terinari, de specialiști agricoli. Deci, 
putem spune că, în mic, coopera
tiva agricolă de producție din Se
garcea oglindește starea de lucruri 
din viața socială a țării noastre — 
alianța dintre muncitori, țărani 
și intelectuali, care, împreună, con
struiesc societatea socialistă în Ro
mânia

Partidul, guvernul nostru dau o 
înaltă apreciere muncii pe care o 
depun țărănimea și specialiștii a- 
gricoli pentru a spori mereu pro
ducția agricolă.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a.spus: Am vizitat și în 
Bulgaria cîteva cooperative — și 
trebuie să spun că am văzut lucruri 
bune. Sînt convins că în Bulgaria 
sînt și altele care au rezultate și 
mai bune. în cooperativele pe care 
le-am vizitat am constatat entu
ziasm, preocupare pentru a .obține 
producții din ce in ce mai mari, ceea 
ce. dovedeștercă-.acolQ unde..țărani-, 
mea pornește pe palea aceasta nouă, ■ 
și urmează cu încredere politica 
partidului, se obțin numai rezulta
te buhe.

Noi credem, însă, că în agricul
tura noastră avem încă rezerve 
uriașe. Partidul nostru pune un 
accent deosebit pe moderniza
rea agriculturii, încît în următorii 
arii:, să se. obțină o creștere mare a 
producției agricole. Sîntem convinși 
că vom obține rezultate mult mai. 
bune în dezvoltarea agricultu
rii noastre. Cred că și în această 
direcție un schimb de experiență 
între cooperativele agricole din Ro
mânia și Bulgaria și din alte țări 
socialiste nu poate să fie decît fo
lositor. învățînd unii de la alții, 
luînd ceea ce este bun pentru fie
care, să asigurăm progresul agri
culturii din fiecare țară. Așa vom 
dovedi și pentru popoarele care încă 
gem sub robia capitaliștilor și mo
șierilor că socialismul e singura 
cale pentru bunăstarea și fericirea 
țărănimii, a întregului popor.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat urări pentru 
dezvoltarea colaborării și coope
rării dintre țărănimea cooperatistă 
din cele două țări, în cadrul coope
rării generale dintre popoarele ro
mân și bulgar care au pășit pe ca
lea construcției societății noi socia
liste Secretarul genera] al C.C. al 
P.C.R. i-a felicitat pe cooperatorii 
din Segarcea și le-a urat sănătate 
și noi realizări în muncă.

La despărțire, oaspeților li se 
oferă în dar, după datina acestor 
plaiuri, miei albi, ploști și mara
me cu măiestre alesături.

înainte de’ a părăsi Segarcea, 
oaspeții sînt invitați să viziteze 
crama gospodăriei agricole de stat 
din localitate, unde are loc o de
gustare de vinuri: în timp ce stră
bat vastele încăperi-subterane =—:a 
căror capacitate atinge 150 de va
goane — oaspeții sînt informați 
despre preocupările actuale ale vi
ticultorilor segărceni pentru înno
bilarea soiurilor de struguri,t ex-' 
tinderea, suprafețelor cultivate, 
modernizarea lucrărilor. Sub un' 
umbrar, pe terasa cramei, de unde 
se deschide perspectiva întinselor 
podgorii ale locului, sînt prezenta
te cîteva soiuri din renumitele vi
nuri de aci.

în cartea de onoare, oaspeții au 
scris :

„Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Bulgaria a avut 
posibilitatea de a cunoaște la fața 
locului succesele remarcabile ale 
colectivului de muncă al gospodă
riei dv. în producția unor soiuri su
perioare de struguri, a unor-vinuri, 
coniacuri și-alte băuturi gustoase, 
cu- care România este- cunoscută și 
peste- hotare. Urăm colectivului 
G.A.S.- Segarcea succese noi. și mai 
mari, în munca lui nobilă pentru 
înflorirea agriculturii în România 
frățească. Vă mulțumim pentru 
primirea cordială, caldă".

îh tot cursul vizitei, țăranii co
operatori din Segarcea au mani
festat cu căldură pentru prietenia 
frățească dintre popoarele român și 
bulgar, pentru întărirea unității- și 
colaborării între partidele-și sta
tele noastre.

«*»

In tinăra 
cetate 
universitară 
crasoveană

îrit.orcîndu-se la Craiova, co
loana de mașini se oprește în cen
trul'orașului, în fața impunătoarei 
clădiri care adăpostește cea' mai 
tînără universitate a țării, aflată 
în primul ei an de activitate. Sute 
de studenți și profesori îi întâmpi
nă pe oaspeți cu tradiționalul cîn- 
tec studențesc ' „Gaudeamus igi- 
tur". Urale și aplauze prelungite 
exprimă caldele simțăminte ale 
studenților craioveni, bucuroși de 
a primî în acest tînăr for de cultu
ră al țării pe conducătorii de 
partid și de stal bulgari și români. 
Oaspeții sînt salutați de acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui.

în sala consiliului științific 
are loc o întîlnire cu cadrele 

Ț didactice. Prof. dr. Marius Preda, 
rectorul universității, adresează 
înalțiior oaspeți salutul celor 
peste 3 000 de studenți craio- 
veni și al cadrelor didactice de 
aici. Vorbitorul înfățișează profilul, 
sarcinile și dezvoltarea în perspec
tivă a tinerei universități, al cărei 
act de naștere, se include în an- ~ 
samblul de'TnăStiri stabilit la Con---■ 
greșul al IX-lea al P.C.R. pentru 
dezvoltarea învățămîntului supe
rior din. țâra noastră. Noua univer
sitate are un profil complex, ce
rut de necesitățile dezvoltării eco
nomice și social-culture,r> ale re
giunii. O bază materială uogată — 
în care sînt cuprinse săli de curs, 
numeroase săli de seminarii, 49 la- 
boratoarej o bibliotecă îmbogățită în 
ultimul an cu 100 000 volume, 9 săli 
de lectură și altele — asigură încă 
din primul an de activitate condiții 
deosebit de prielnice bunei desfă
șurări a învățămîntului.

în continuare, vorbitorul a relie
fat — ca o contribuție prețioasă 
la înflorirea învățămîntului univer
sitar — dezvoltarea colaborării ști
ințifice între cadrele universitare 
din România și Bulgaria, între in
telectualii celor două țări. Cadre 
didactice din cadrul Facultății de 
agronomie, de exemplu, au vizitat 
recent facultăți de același profil 
din țara vecină, participînd la 
schimburi de experiență, utile 
ambelor părți.

Mulțumind pentru primirea 
caldă făcută de studenții și cadrele 
didactice din acest centru cultural 
al României frățești, prof. IVAN 
POPOV, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
știință și progresul tehnic, a 
transmis, calde, salutări din partea 
poporului bulgar, a studenților 
bulgari și a intelectualității bul
gare.

Sîntem în'cîntați de condițiile 
minunate de lucru și de succesele 
obținute îh.' pregătirea de noi ca
dre,, de tineri .' specialiști, necesare 
dezvoltării economice și culturale 
rapijie a României socialiste — a 
spus vorbitorul.

Legăturile^ ..istorice și culturale 
dintre popoarele bulgar și român 
datează din timpuri străvechi și 
s-au adîncit îndeosebi în epoca 
renașterii poporului bulgar. Mili- 

. tanți bulgari, de seamă pe tărîm 
cultural și politic și-au desfășurat 
activitatea pe pămînt românesc, 

t Contribuția României în epoca 
renașterii bulgare a definit-o bine 
scriitorul și omul .politic bulgăr 
Zahari Stoianov : „Românii au 
protejat organizarea comitetelor 
revoluționare, au îngăduit lui Ra~ 
kovschi 'Să-ȘL tipărească cuvintele 
înflăcărate, au permis lui Karave- 
lov să-șr tipărească ziarele „Svobo
da" — •,Libertatea" și „Nezavisi- 
most“ — Independența", a îngă
duit neobositului Hrislo Botev să 
difuzeze „Cuvîntul emigrantului 
bulgar" și apoi să editeze ziarul 
„Zname".

Militantul și omul de cultură 
din perioada renașterii bulgare, 
pedagogul, naturalistul, medicul și 
filozoful Petăr Beron. care în anul 
1824 a tipărit la Brașov primul 
abecedar bulgar scris într-o limbă

(Urmare din pag. I)

bulgară vie, a trăit aici, în fru
mosul dv. oraș Craiova,, și tot aci 
și-a desfășurat activitatea de 
medic.

După eliberarea Bulgariei și Ro
mâniei de sub capitalism colabo
rarea culturală dintre cele, două 
țări se intensifică ; se face schimb 
de studenți, de specialiști și. oameni 
de știință, care, studiind istoria, 
cultura și arta poporului bulgar și 
a poporului român, contribuie la 
dezvoltarea și întărirea continuă a i 
tradiționalei prietenii bulgaro-ro- 
mâne.

Relevăm cu satisfacție — a 
continuat prof. Ivan Popov că 
atît tineretul studențesc bulgar, cît : 
și cel român își însușesc cu entu
ziasm și perseverență știința, fără 
de care construirea socialismului și 
comunismului sînt de neconceput. 
Partidele și guvernele noastre 
acordă o deosebită atenție promo
vării științei și învățămîntului. în 
universitățile bulgare își desăvîr- 
șesc studiile superioare peste 
70 000 de tineri și tinere, care vor | 
da o contribuție prețioasă la desă- 
vîrșîrea construcției socialiste în 
patria noastră.

Sîntem profund convinși că, în 
anii ce vin, știința și învățămîntul 
din țările noastre frățești socialiste 
vor obține noi realizări remarcabile.

în' încheiere, vorbitorul a urat 
studenților craioveni noi și mai 
mări succese în cucerirea științei, 

-în pregătirea lor ca viitori con
structori ai României socialiste.

în cartea de onoare a univer
sității, membrii delegației bulgare 
au-^ensemnat,-4a plecare;

„CuȚsincerâ- .bucurie și satisfac- 
. ție anr vizitat: Universitatea din ' 
CraioVa, în facultățile căreia tine
retul studențesc își însușește cu 
hărnicie și entuziasm știința, fără 
de care este imposibilă construirea 
socialismului și comunismului. Am 
admirat minunatele condiții în , 
care lucrează colectivul de profe- . 
sori în vederea pregătirii noilor 
cadre de tineri specialiști necesare j 
pentru dezvoltarea și mai rapidă a 
economiei și culturii României so- ' 
cialiste".

Conducîndu-i pe înalții oaspeți, 
sutele de studenți și profesori 
și-au manifestat din nou sentimen
tele de simpatie și prețuire față 
de poporul frate bulgar, față de 
intelectualitatea sa crescută și e- 
ducată de partidul comunist.

...La amiază, la plecarea din oraș, i 
zeci de mii de craioveni au venit l 
să-i salute pe conducătorii de partid 
și de stat bulgari și români care 
timp de două zile au fost oaspeții 
regiunii Oltenia. întreg traseul, 
pînă la aeroport, a răsunat de 
aplauze și urale însuflețite. Pe ae
roportul împodobit cu drapele ro
mânești și bulgare, cu panouri cu- 
prinzînd urări în limbile bulgară 
și română, înalții oaspeți au fost ț 
salutați de tovarășul Ion Stă- j 
nescu, prim-secretar al Comitetu- ' 
lui regional Oltenia al P.C.R. , 
într-o atmosferă de puternic 1 
entuziasm, conducătorii de partid I 
și de stat bulgari și români 3 
și-au luat, rămas bun de la locui- | 
torii Craiovei. Vizita delegației de J 
partid și guvernamentale a R. P. 3 
Bulgaria în regiunea- Oltenia' a 5 
constituit o nouă și puternică ma
nifestare a prieteniei româno- 1 
bulgare. j

Constantin PRISĂCARU 1 
Ilie PURCARU 
Nicolae VAMVU 

întoarcerea 
în Capitală

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii s 
Populare Bulgaria, în frunte cu 
tovarășul Todor Jivkov, care, în- ! 
soțiți de tovarășii Nicolae Ceaușes- ! 
cu. Ion Gheorghe Maurer, Paul : 
Niculescu-Mizi'l. Mihai Dalea și i 
alte persoane oficiale române, au ! 
făcut o călătorie în regiunile Ar- j 
geș și Oltenia, s-au înapoiat joi la 8 
amiază, cu un avion special, în 
Capitală.

Pe aeroportul Băneasa erau de 
față tovarășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Ilie 
Verdeț, Dumitru Popa, Ilie Murgu- I 
lescu, Ion Cosma și alte persoane | 
oficiale. (Agerpres) “

funcție de potențialul efectiv al fie
cărei sonde în parte. Dar esențialul 
constă, după părerea noastră, în fap
tul că în ultimele luni s-a reușit să 
se normalizeze și să se stabilizeze 
producția într-una din schelele care 
ne-a dat pînă acum cea mai mare 
bătaie de, cap: Ciurești. Din iniția
tiva Comitetului regional Argeș al 
P.C.R., cei mai buni specialiști din 
trust, de la forul tutelar și din insti
tutele de cercetări, și proiectări au 
studiat aici sondă cu sondă, preci- 
zînd măsuri geologice și tehnice pen
tru îndreptarea lucrurilor. La aceasta 
a contribuit mai ales intensificarea 
proceselor de injecție de apă pentru 
menținerea presiunii. de zăcămînt, 
care a permis, la unele blocuri, nu 
numai să se mențină debitele actua
le, ci chiar să fie mărite cu 10—30 
la sută.

Injecția- de apă și injecția de gaze 
pentru menținerea ■ presiunii sau re
cuperarea secundară- a țițeiului fac 
parte dintre metodele de extracție 
promovate cu curaj în toate schelele 
din regiune. Aceste metode se apli
că azi la șapte obiective din trustul 
nostru, în primul trimestru injectîn- 
du-se cu 320 000 mc de apă mai mult 
decît în aceeași perioadă a anului tre
cut. Rezultatele sînt deosebit de im
portante : în cele trei luni din acest 
an, circa 22 la sută din producția 
trustului s-a extras prin aplicarea 
proceselor de injecție. Și alte metode 
moderne de lucru au fost larg ex
tinse în producție. Printre acestea sa 
numără tratamentele cu diferite sub
stanțe în vederea creșterii afluxului 
de țiței spre sondă. în acest dome
niu, cadrele tehnice din schele au 
încercat soluții și rețete variate pen
tru ca efectul operațiilor să fie cît 
mai mare. în schelele Ciurești și 
Găești, de exemplu, se aplică cu 
succes la sondele cu permeabilități 
reduse tratamentele cu țiței și dese- 
mulsionant neionic, iar la schela • Bă- 
beni, după un șir de experimentări 
fructuoase, tratarea sondelor cu pe
trol lampant, care a dat bune rezul
tate la deblocarea perforaturilor son
delor.

Cuceririle științei și tehnicii mo
deme au fost promovate- în produc
ție pe diferite alte căi. In schela 
Ciurești, de exemplu, a fost construi
tă o instalație pentru captarea, sepa
rarea și transportul țițeiului în sistem 
închis — prima de acest gen din țara 
noastră, nu de mult dată în funcțiune. 
Instalația asigură azi conducerea cen
tralizată cu ajutorul unei aparaturi 
automate de comandă a extracției 
dintr-un număr însemnat de sonde, 
eliminîndti-se complet pierderea frac
țiilor ușoare prin evaporare. Tehni
cienii și inginerii din această schelă 
se străduiesc acum să asigure funcțio- 
narea.cît mai bună a instalației, pen
tru, ca eficiența., ei economică să fie 
cît mai mare. Tot astfel, la schela 

‘MoȘoaia a fost dată în exploatare o 
instalație de automatizare, cu ajuto
rul căreia se' controlează și dirijează 
automat de către uri număr redus de 
personal funcționarea a 150 de sonde. 
Aceste instalații, ca și dispozitivele de 
reanclanșare automată a instalațiilor 
de pompaj, cu care au fost înzestrate 
cîteva sute de sonde din trustul nos
tru, au determinat reducerea însem
nată a opririlor din mersul sondelor 
și, implicit, mărirea producției de 
țiței.

Una din cauzele care au provocat 
în anii trecuți pierderi însemnate de 
producție și neajunsuri în realizarea 
prevederiloi planului a fost frecvența 
mare a intervențiilor la sonde. Con
ducerea trustului, cadrele din schele 
au căutat să organizeze mai bine ac
tivitatea brigăzilor de intervenție, să 
asigure aprovizionarea lor operativă 
cu scule, piese de pompe și mate
riale, să îmbunătățească calitatea lu
crărilor de întreținere și reparație a 
troliilor, ceea ce a influențat pozitiv 
eficacitatea muncii acestora. Nu este 
lipsit de interes să relevăm de pildă 
că minusurile de producție datorate 
opririi sondelor pentru operațiile de 
intervenție s-au redus în primul tri
mestru din acest an, față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, cu 
circa 50 de tone pe zi. Numai pe a- 
ccastă cale s-a obținut, în timpul 
scurs de la începutul anului, o pro
ducție suplimentară de cîteva mii 
tone țiței.

Doresc să mă refer în încheiere la 
o ultimă chestiune, de însemnătate 
majoră. Urmărind cu perseverență 
promovarea în producție a metodelor 
moderne de extracție a țițeiului, or
ganizarea temeinică a producției și a 
muncii, conducerea trustului nostru 
nu a scăpat nici un moment din ve
dere ca măsurile luate să contribuie 
nemijlocit nu numai la creșterea pro
ducției, ci și Ia sporirea productivită
ții muncii, la reducerea prețului de 
cost.' Uste locul să amintim aici că 
trustul nostru lucrează încă cu pier
deri planificate. întregul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni a pus 
la inimă critica aspră făcută la 
plenara din 21—23 decembrie anul 
trecut a C.C. al P.C.R.. acelor între
prinderi care își desfășoară activita
tea cu dotație de la stat, care cheltu
iesc mai mult decît produc și a por
nit o acțiune susținută pentru renta
bilizarea producției. Multe din măsu
rile preconizate în acest scop s-au și 
tradus în viață sau sînt în curs de 
aplicare.

Pînă acum s-au stabilit fonduri fixe 
disponibile și de casat în valoare de 
circa 130 milioane lei, în urma că
rora amortismentul se va reduce, 
numai în 1967, cu 6 milioane lei. Po
trivit estimărilor făcute, măsurile pre
conizate vor asigura anul acesta mic
șorarea dotației de stat cu cel puțin 
11 milioane lei. Lucru deplin posibil 
dacă avem în vedere că numai în pri
mul trimestru dotația a fost efectiv 
redusă cu aproximativ 4 milioane lei, 
iai în lunile următoare eficiența ac
țiunii pornite va fi mai mare.

majoritate.au
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superior de
în perioada contemporană, cînd 

știința devine un factor esențial în 
dezvoltarea societății umane, învă- 
tămîntul superior trebuie să reflecte 
progresul științei și al tehnicii, să se 
încadreze în direcțiile principale ale 
dezvoltării acestora, să-și însușească 
tehnicile moderne de 1___
deziderate majore au fost exprimate 
în repetate rînduri 
de partid și de stat, _______
universitar își poate îndeplini 
succes înalta menire pe care 
conferă societatea noastră — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la des
chiderea acestui an universitar — 
în măsura în care el asigură studen
ților posibilitatea de a cunoaște și 
a-și însuși tot ceea ce este mai nou 
și înaintat în știinta și cultura na
țională și mondială".

Referindu-ne la studiul fizicii — 
ramură deosebit de importantă pen
tru știinta și tehnica modernă 
cred că se poate aprecia că învăță- 
mîntul nostru superior a înregistrat 
unele 
sului 
aceea 
tifică. 
serie de aspecte, de probleme 
cifice ale acestui învătămînt care re
clamă, după părerea mea. o analiză 
mai temeinică în vederea 
sale ne o treaptă calitativ 
oară Articolul de fată își propune 
să aducă unele contribuții — cu ca
racter personal, evident — la o ase
menea analiză, care ar intra în com
petenta și responsabilitatea foruri
lor centrale de învătămînt. cu con
cursul oamenilor de știință si al pe
dagogilor de specialitate.

în primul rînd, aș dori să subli
niez două linii directoare care con
sider că ar trebui să stea la baza 
învătămîntului superior de fizică, și 
anume : 1) înarmarea studenților/ cu 
cunoștințe de bază din științele ' fi
zice, dezvoltarea capacității lor de 
gîndire. tinînd seama atît de princi
palele rezultate obținute pe plan 
mondial în învătămîntul superior .și 
în institutele de cercetări de fizică, 
cit și de tradițiile valoroase 
vățămîntului superior și de 
adus de fizicienii din țara 
într-o serie de domenii ale 
științe ; 2) o mobilitate și o 
tate de adaptare a acestui 
mînt Ia cele mai noi realizări, 
în privința

Mircea VASIU 
doctor in fizicâ, Universitatea 

„Babeș-Bolyai" Cluj

Â
.'ft
,Wr

s

20.
Sturdza

lucru. Aceste

de conducerea 
„Invătămîntul" 

cu 
i-o

progrese atît pe linia proce- 
instructiv-educativ. cit și pe 
a activității de cercetare știin- 
Desigur însă, că există încă o.

spe-

ridicării 
superi-

aie în- 
aportul 
noastră 
acestei 
capaci- 
învăță- 

at.ît 
cercetărilor fundamen-

liceele de specialitate (pe baza unui 
plan de învătămînt diferențiat față 
de cel al secției de cercetare), ur- 
mînd să se pună un accent deosebit 
atît pe formarea la studenți a unui 
orizont larg de cunoștințe în știin
țele fizice, cît șl pe metodica pre- 

. dării fizicii In Invățămîntul liceal.
Secția de cercetare, cu grupe de spe
cializare. ar urma să funcționeze pe 
baza unui plan de învătămînt cores
punzător cu cerințele acestei secții, 
diferențiat în funcție de specificul 
grupelor de specializare. Acestea ar 
fi constituite tinîndu-se seama, pe 
de-o parte, de cerințele dezvoltării 
științei și tehnicii atît în tara noastră 
cît și pe plan mondial, acordîndu-se 
importanța cuvenită cercetărilor 
fundamentale și celor aplicative de' 
fizică, iar pe de altă parte, de spe
cificul facultăților de fizică, de exis
tenta cadrelor didactice de speciali
tate, de utilarea laboratoarelor di
dactice și de cercetare. Propun ca la 
secția de cercetare (fizică) să fie ad
miși,' începînd cu anul II, în ’baza 
unui concurs acei studenți care s-au 
evidențiat în pregătirea lor profe
sională. La secția de cercetare se va 
pune un accent deosebit pe o temei
nică pregătire teoretică, care să o- 
fere studenților pe lîngă cunoștințe 
de bază din diversele domenii ale 
fizicii și principalele metode de cer
cetare utilizate. Această pregătire 
teoretică trebuie completată cu o 
intensă și riguroasă activitate din 
partea studenților în laboratoarele 
didactice și de cercetare. Pe lîngă 
grupele de specializare legate de 
cercetările aplicative de fizică, soco
tesc că ar fi necesară cel puțin o 
grupă de specializare în fizica teo
retică. care vizează cercetările fun
damentale din această știinta. De a- 
semenea. ar fi utilă studierea posi
bilității înființării unei grupe de 
specializare în fizica tehnică (să nu 
se confunde profilul acestei grupe cu 
unele secții de la institutele poli
tehnice). care ar avea menirea să 
pregătească fizicieni cu un larg ori
zont științific și cu o bogată expe
riență în munca de laborator. Aceș-

• ■ ... w 
domeniile fizicii și un ciclu de $e<5țij 
care să trateze cele mai noi aspețtăț j 
în domeniu] metodicii predării; fizi- ’ 
cii, inclusiv probleme de învătăjmînt 
programat Pentru absolvenții sec
ției de cercetare, cît și pentru alte 
cadre didactice și de cercetare inte
resate. propun tinerea unui ni.imăr 
de cursuri speciale de fizică, unele 
cu caracter teoretic, altele cu carac
ter experimental și un anumit . nu
măr de lucrări practice speciale în 
laboratoarele de cercetare ale fa
cultăților de fizică.' Pe lîngă 
învătămîntul postuniversitar de fi
zică s-ar putea avea în vedere și o 
eventuală organizare a unor cursuri, 
de vai'ă de fizică, care să se , tină 
periodic în anumite centre univer
sitare, unde ar fi invitate să participe 
cadre didactice universitare de la 
facultățile de fizică, fizicieni cerce
tători de la diversele institute 
cercetare, atît din tară, cît si din 
străinătate și unde ar urma să 
dezbată problemele de importantă 
majoră ale fizicii.

Desigur că și alte aspecte și pro
bleme ridică modernizarea învătă
mîntului superior de fizică, care pot' 
fi rezolvate numai printr-o activă 
participare, în sensul unui schimb 
de păreri și de discuții, a fizicienilor 
din întreaga tară, evident și a altor 
cadre didactice și specialiști, inte
resați în îmbunătățirea acestui în
vătămînt.

■
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e Teatrul de operă și balet : 
GIANNI SCHICCHI ; ORA 
SPANIOLA (premieră) — 
19,30. <
• Teatrul de stat de opere
tă : ȚARA SURlSULUI — 
19,30.
• Teatral Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala ' Comedia) : 
RĂZVAN ȘI VIDRA -

. 19,30, (sala iStudio) ; DOM
NII GLEMBAY - 19,30.

■ • • Teatrul de Comedie : O- 
PINIA PUBLICĂ
a Teatrul „Lucia
Bulandra" (sala din Bd. Schi
tu Mlăgureanu nr. 1) OPE
RA DE TREI PARALE — 
19,30.
O-Tpațrul „C. I. Nottăra." 
(săla i Magheru) : HENKÎC 
AL IV-LEA - 19,30, (sala
.Stuqio) ; SCAUNELE - 20. 
«Teatrul ..Barbu Delavran- 
cea“ : MORIȘCA — 20.
a Teatrul Mic : AMOOOR — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
MONSTRUL DIN SAMAR- 
CAND - 9.30.
® Studioul institutului de 
artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : 
ROMULUS CEL MARE - 20.
• Teatrul 
din Calea
GUȚA CU
10 ; 17.
• Teatrul 
„C. Tănase"
PARADA REVISTEI - 19(30. 
(sala . Victoria) : COLIBRI 
MUSIC-HALL — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uni
unii Generale a Sindicatelor : 
PENTRU TOT CE-MI ESTE 
DRAG - 18.
• Circul de state:. CAVAL
CADA CURAJULUI - 19,30.

„Țăndărică" (sala 
Victoriei) : PUN- 

DOI BANI —

satiric-muzical 
(sala Savoy) :

18,00 — Pentru cei mici : 
tA.B.C. ...De ce?. 18,25 -- Pen- • 

tru tineretul școlar.: Antologie 
-’j- școlară Nicolae Filimon. 18,50

naiul de seară — Agenda eco
nomică. 19,25 — Buletinul circulației rutiere. 19,30 — Studioul 
muzical. 20,00 — Săptămîna. 20,45 — Avanpremiera. 21.00 — Re
flector. 21,15 — Trubaduri și... muzică ușoară. 21.45 — Filmul 
artistic : „Ianoșik" (seria a II-a). 23,15 — Telejurnalul de noapte. 
23,25 — închiderea emisiunii.

puncte de vedere
tale, cît șj aplicative. Privit sub a- 
ceste aspecte, se poate face observa
ția că actualul plan de învățămînt 
de la lacultățile de fizică, progra
mele analitice ale unot. cursuri pre.- 
iintă une.le>-^deJ'j,pie;n.|te.C Copșțatarq,a^.„. 
aceasta ar putea-; fr jgxjinsă la gy 
cele părți-" ale -planurilor de'-thvăță- ->-■ 
mînt care vizează cursurile de fizică 
ce se predau și la alte facultăți și 
institute (facultățile de matematică- 
mecanică, de chimie, institutele poli
tehnice. de medicină și farmacie).

îmbunătățirea acestor planuri și 
programe ar fi necesar să aibă în 
vedere o serie de factori : redistri
buirea numărului de ore de curs, de 
seminar și de laborator în funcție 
de importanța mai mare a unor 
cursuri cu caracter teoretic și expe
rimental în procesul instructiv-edu
cativ al studenților și în pregătirea 
lor ca viitor: fizicieni ; schimbarea 
locului unor cursuri în actualul plan 
de învătămînt : studierea posibilității 
de comasare a unor cursuri și intro
ducerea unor cursuri noi. De ase
menea, cred că se poate studia îm
bunătățirea continuă a conținutului și 
ridicarea nivelului științific al cursu
rilor. seminariilor și a lucrărilor de 
laborator, avîndu-se în vedere sta
diul actual al dezvoltării științei și 
tehnicii și posibilitățile de dezvol
tare ale lor în viitor ; revizuirea nu
mărului săptămînal de ore didactice 
ale studenților. în sensul de a se mic
șora acest număr, acolo unde este 
cazul, pentru ca aceștia să aibă, la 
dispoziție un timp suficient de mare 
pentru studiul individual : revizuirea 
actualei legislații cu privire la nor
marea cadrelor didactice.

Legată direct de problema îmbu
nătățirii actualului plan de învătă
mînt de la facultățile de fizică este 
și problema repartizării studenților 
pe secții și grupe de specializare. 
Părerea mea în această privință este 
apropiată de propunerile făcute cu 
ocazia analizei învătămîntului supe
rior de chimie, anume ca studenții 
să fie repartizați pe secții și grupe 
de specializare, avînd o deosebită 
grijă ca această specializare^ în di
versele domenii ale fizicii să nu fie 
prea îngustă și să îmbine în mod ar
monios cercetarea fundamentală cu 
cea aplicativă. în prezent, la facul
tățile de fizică există mai multe 
secții de specializare." Spre exemplu 
la Facultatea de fizică de la Univer
sitatea ..Eabeș-Bolyai" din-Cluj exis
tă trei secții : fizica corpului solid, 
fizica teoretică, electroradiofizica. 
Personal, aș considera salutar ca 
actuala repartizare ■ a studenților pe 
secții să fie organizată în sensul ur
mător : să se introducă în noul plan 
de învățămînt doar două secții — 
secția pedagogică (fizică) cu durata 
de, studii de patru ani și secția, de 
cercetare (fizică) cu durata de ștudii 
de cinci anii Cît .'Pțiyește actualele 
secții, propun să devină grupe de 
specializare. în acest cadru, secția 
pedagogică, fără grupe de speciali
zare, ar avea menirea de a pregăti 
cadrele de profesori de fizică pentru 
liceele de cultură generală și pentru

tia ar urma să lucreze în laboratoa
rele de cercetare de pe lîngă marile ■ 
uzine din tara noastră.

Fizica modernă impune școlii, 
noastre superioare introducerea u- 

. nor cursuri noi. cu. caraetășr special, 
la unele grupe;.d‘6CspeciftliSare : sta-" 
tistici cuantice fin-Jgrupa“de'speciali
zare în fizica corpului solid și • la 
grupa de specializare în fizica teo
retică). electronică cuantică (la ace
leași grupe si eventual și la altele), 
introducerea în fizica plasmei (la 
grupa de specializare în electroradio- 
fizică, la grupa de specializare în 
descărcări electrice în gaze, la grupa 
de specializare în fizica teoretică) și 
eventual și alte cursuri cu caracter 
special. Cursurile menționate maț 
sus au o mare importantă, atît sub 
aspect teoretic, cît și aplicativ, pen
tru două domenii de mare actuali
tate ale fizicii : fizica corpului solid 
și fizica plasmei. S-ar impune cred 
și o redistribuire a numărului de 
ore acordat unor cursuri de fizică și 
o schimbare a poziției unor cursuri 
fată de altele din actualul plan de 
învătămînt. tocmai în sensul cuprin
derii mai eficiente a noilor direcții 
de dezvoltare ale fizicii moderne. 
Buna desfășurare a procesului de 
învătămînt superior de fizică recla
mă, după părerea mea, existența la 
facultățile de fizică, alături de cate
drele de fizică experimentală și a 
unor catedre de fizică teoretică, 
unde activitatea didactică. întregul 
proces instructiv-educativ să fie îm
pletit în mod armonios cu activita
tea de cercetare științifică, cu dez
baterile creatoare. în prezent, numai 
la Facultatea de fizică a Universită
ții din București există catedre de 
fizică teoretică, ca unități de muncă 
separate de catedrele de fizică expe
rimentală.

După cum bine se știe, universi
tatea este chemată să pregătească și 
viitorii specialiști în fizică, cu un 
larg orizont științific, cu o temeinică 
pregătire în munca de laborator. A- 
ceastă cerință ridică la rîndul ei as
pecte importante și anume : dotarea 
bibliotecilor de fizică cu un fond co
respunzător de cărți de specialitate, 
de cursuri, de reviste de specialitate 
și înzestrarea laboratoarelor didac
tice de fizică cu o aparatură cores
punzătoare cerințelor actuale și de 
viitor ale dezvoltării ........ •
este într-o continuă 
este imposibil să poți cuprinde în 
cursurile ce figurează în planul 
de învătămînt tot ceea ce s-a reali
zat în diversele sale sectoare de 
activitate. Tocmai pentru a întregi 
aceste cunoștințe, a-i pune la cu
rent pe absolvenții și chiar pe ti
nerii fizicieni cercetători și cadre 
didactice, cu cele mai noi rezultate 
din fizică. propunem introducerea 
învătămîntului > post universitar de 
fizică, care ar’ urma să funcționeze 
în mod diferențiat. în funcție de_ e- 
xistența celor două secții de fizică. 
Pentru absolvenții secției pedagogice 
socotesc utilă înființarea unui ciclu 
de lecții, cu caracter facultativ, le
gate de cele mai noi cercetări din

fizicii. Fizica 
dezvoltare și

concerte
Astă seară la ora 20 are loc în Sala mică a 

Palatului Republicii Socialiste România recita
lul pianistului Constantin Stelian.

în program lucrări de Beethoven, Enescu și 
Schumann.

e MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
PATRIA - 10; 12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,15, FESTI
VAL - 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK : REPUBLICA — 
8,15; 10,15; 12.15; 14,30, 16,45; 19; 21,15. BUCUREȘTI
- 9; 11,15; 13,30, 16,30; 18.45; 21.
O ROBII : 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.
« RELAXEAZA-TE, DRAGA ! : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 10,30; 12.30: 14,30; 16,30; 18.45; 21. FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 16: 18,30: 21 (la ambele completarea 
Proiecte).

„0/LENIN ÎN POLONIA ; CENTRAL (completare Pe
trol). - 9; 11,45;. 14,45; 17,45: 20.45.
« CAVALERUL FĂRĂ ZALE : LUMINA (comple
tare Salut, Festival) — 9.15; 11.30; 13.45; 16.15; 18,45; 
20,45.
9 BUCATAREASA : GIULEȘTJ (completare Legen
da ciocîrliei) — 16; 18,15; 20.45, VICTORIA (comple
tare Pe urmele lui 1907) — 16,30; 19; 21.
® SĂRBĂTOAREA COREEI - PIRAȚII RÎULUI - 
DENTISTICA : TIMPURI NOI - 9—21 în continuare. 
« JUANA GALLO : LIRA - 9,30; 11,45; PROGRE
SUL — 9,30; 11,30.

•s

i

i

g

„...după o viață de, medi
tație, de muncă, de concen
trare, mi se părea că am în
țeles în fine ce înseamnă să 
interpretezi simplu, pios". 
Simplu, pios — iată coordo
natele la care gîndea Enes
cu, în privința interpretării, 
atunci cînd problema tehni
cii nu mai era o problemă, 
cînd universul compozitori
lor pe care îi cînta îi deve
nise pe deplin familiar, cînd 
muzica prin toate tărîmu- 
rile ei era definită nu nu
mai ca o artă căreia i se a- 
dresa, sau pe care o însușise 
conștiincios, ci pur și simplu 
— existența, rațiunea sa de 
a fi.

Omul zilelor noastre are 
la îndemînă toate mijloace
le prin care poate lua con
tact cu desăvîrșirea artistică. 
Poți compara prin benzi, 
prin discuri cum gîndeău 
asupra unei lucrări : George 
Georgescu, Furtwengler, 
Karajan... Poți aprecia so
noritatea diferitelor orches
tre, sau diferitele maniere 
de interpretare. Cel ce des
chide poarta Muzicii tre
buie să întîlneasca arta ade
vărată, opera de calitate ; 
numai în acest fel va înțe
lege sensul ei, va putea fi 
atras de diversitatea ei,-va 
căuta interpretările de va
loare.

într-un colț îndepărtat al 
țării, activează un colectiv 
artistic. Elanul sau lipsa" de 
interes a sa determină „în
treaga mișcare cultiirală ; e- 
voluție sau monotonie. Dacă 
albumul, pelicula, discul îți 
oferă opera finită, fiind pen
tru meloman termen ?de 
comparație, adevărata recep
tare se realizează în contac
tul viu interpret-auditor,» în 
fața fenomenului de plărhă- 
dire a artei, Se acumulea
ză aici marile valențe ale 
căldurii, ale apropierii din
tre oameni ; procesul artis
tic devine mai limpede, mai 
clar ; se stabilește fluidul 
care captează auditoriul Cei 
ce îndeplinesc înalta misiu
ne de slujitori ai artei — in-

i'l mnni
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Prezentarea a patru spec
tacole în 24 de ore (unul — 
sîmbătă seara, trei — în 
cursul zilei de duminică) 
pentru a da posibilitatea u- 
nor cronicari dramatici, ve-. 
niți din Capitală să vizione
ze cît mai mult din produc
ția teatrului, are întotdeauna 
ceva experimental. scoate 
într-o anumită măsură colec
tivul din ritmul obișnuit de 
lucru și sporește — de ce 
n-am recunoaște — gradul 
de emoție al interpreților ; 
se joacă, oarecum, în condi
țiile unei competiții, ale u- 
nei confruntări de un carac- 

, ter diferit.
înainte de ridicarea corti

nei primim caiefele-program 
ale celor patru spectacole. 

, Le răsfoim’'.. ’și aflăm în ele 
temeiul unei bune impresii : 
cîteva considerații critice a- 
supra autorului și a textului, 
cuvîntul regizorului, al sce
nografului, al unora dintre 
interpreți și alte pasaje care 
încearcă să-l introducă pe 
spectator în lumea piesei și 
a spectacolului. Și micro- 
stagiunea bîrlădeană începe 
cu replicile savuroase și 
arareori 
piesei lui 
vantaiul 
mere”

In caieful-program, regi
zorul Constantin Moruzan ne 
împărtășise una dintre in
tențiile sale : 
evidență falsitatea și rigidi
tatea absurda a convenien
țelor sociale existente în 
înalta societate engleză" de 
la sfîrșitul secolului al XIX- 
lea, adăugind ia aceasta 
considerații pertinente, cu 
care nu poți să te declari 
în dezacord. Observațiile 
sale sînt juste, intențiile — 
acceptabile, dar transpune
rea lor în spațiul scenic se 
face cu vizibile schimbări de 
unghi și rabaturi la calitate. 
Regizorul a dat o seamă de 
indicații potrivite, pe care 
actorii s-au străduit, fiecare 
cu priceperea și talentul 
său, să le transforme din 
idee regizorală în expresie 

' scenică, lată însă că, spre 
surpriza noastră, apare la un 
moment dat tînăra lady 
Agatha Carlisle, care se miș
că, vorbește și rîde ca o pa
iață ; pentru a completa

nu 
seînleietoare ale 

Oscar Wilde „E- 
doamnei Winder-

c

T eatrul
■. ' I

■ i.

ME
f

„să scoată în nfele

tandemul, domnul Hopper, 
despre care un personaj 
spune că este „tipul de 
gentleman înnăscut”, apare 
și el fot în chip de jucărie 
mecanică,, a cărei „vorbire" 
este defeefă. Ne dăm seama 
că regizorul a abdicat de la 
propria sa mărturisire, a a- 
lunecaf în incertitudini, de- 
plasînd personajele de pe 
malul Tarhisei pe malul Ba- 
hluiului, fiindcă Agatha și 
Hopper par a fi mai degrabă 
Calipsița și Guliță din „Chi- 
" ' î" lui Alecsandri, decît 

o fînără pereche din „înalta 
societate engleză".

Observarea acestei brușle 
modificări de optică, a cîlor- 
va discutabile distribuiri și a 
tratării eronate a unor perso
naje, datorate aceluiași regi
zor (care a mai montai aici 
și piesa „Jupiter se amuză" 
de A ,J. Cronin), ner-a pus 
mari semne de întrebare. 
Spre plăcuta noastră surpriză 
am .urmărit însă în continuare 
un spectacol echilibrat, pe a- 
locuri emoționant, cu. piesa 
„Naufragiații” de Ștefan Ber- 
ciu, și o încercare, în mare 
parte reușită, de a parodia, 
dintr-un.punct de vedere con
temporan, personajele come
diei lui B. P. Hașdeu „Trei 
crai de la răsărit" ; autorii a- 
cestor spectacole sînt Cristian 
Nacu, regizor al teatrului, și 
respectiv Sorin Popa, cunos-

cut mai ales ca scenograf, co
laborator permanent al tea
trului.

Cu forțe regizorale mai 
mult sau mai puțin locale, 
teatrul a izbutii în aceste 
două spectacole să facă pre
cumpănitoare calitățile Con-

dinfeze acele roluri pe care 
le pol acoperi în condiții op
time, să tie sufletul unor ini
tiative menite să ducă la ri
dicarea măiestriei lor artistice. 
Cine altul decit regizorul lo
cal poate contribui cel mai 
eficient la îndepărtarea zgu-

statarea acestui fapt motivea rei ce se adună peste fine-
ză aducerea în discuție a unei |ea Ș' SU|plețea unui actor
probleme despre care s-a cu ocazia deselor depla-
vorbii și s-a scris mult în pre sări în localități unde
sa de specialitate : colabora- sălii e sîrii improprii, unde
rea teatrelor din regiuni cur 
regizori, scenografi, ilustra
tori muzicali din Capitală. 
Exprim și eu punctul de ve
dere că asemenea osmoze, a- 
semenea schimburi de valori 
sint justificate, dar cu o con
diție : prezența unei persona
lități venite din alt loc să con
tribuie înfr-adevăr la înălțarea 
colectivului actoricesc local, 
la realizarea unor spectacole 
de ținută, care 
etalonul, faptul 
artistică pentru 
spectacole. Or, 
mea și chiar a 
din cadrul teatrului bîrlădean, 
spectacolele „Evantaiul doam
nei Windermere" și „Jupiter 
se amuză” nu se situează la 
acest plafon.

Experiența multor teatre 
dovedește că este bine ca re
gizorul local să rămină prin
cipalul faclor care să studieze 
personalitatea actorilor, să-și 
dea seama de posibilitățile 
și valoarea lor, să le incre-

să constituie 
de referință 
alte viitoare 
după părerea 
unor tovarăși

• TREIZECI Șl TREI : PROGRESUL (completare 
Hrăpărețul Ahmed) — 18; 20.
• DIMINEAȚA DEVREME : LIRA (completare
Lenin în Samara) — 17,30; 19,45.
• NUME STRAIN : BUCEGI (completare Petrol) —
9,30; 12; 15,30; 18; 20.30.
O SĂRMANII PLACAI
Orizont științific nr. 1/1967) 
o DACII — cinemascop : 
Arsura) 9,30: 11,30; 17,30:

BUZEȘTI (completare 
- 17.30; 19.30.

UNIREA (completare
19,39. COSMOS țcomple-

cinema
tare Surîsu! sfinxului) — 10,30; 13; 15,30: 18; 20,30, 
COLlfNTIJNA - 10,30;. 17,30; 20. ■>
© ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Petrol) — 10; 12,15.
o BUMERANGUL : FLACARA (completare Petrol) 
— 17,30; 19,45, MODERN (completare Pe urmele lui 
1907) — 9,30; 11,45;’ 14; 16,30; 18.45; 21.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : VITAN 
(completare Nicolae Labiș) — 11; 15,30; 18; 20,15.

o APELUL — cinemascop : MOȘILOR (completare 
Comoara din Pânagjurist) — 11; 17; 19.30.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN - cinemascop ; 
MIORIȚA (completare Orizont științific nr. 2/1967)
- 9; 11,15, 13 30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS completare 
Cinci săptămîni 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;
20,30.
9 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY
LANCE ; VOLGA (completare Șoricelul curajos) — 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30: 21.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : DRUMUL SĂRII (com
pletare Perspectiva 
e LEAC CONTRA 
tare Poveste pe un 
continuare.
• INSPECTORUL 
(completare Orizont 
18; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
cinemascop ; COTROCENI — 9; 11,15.
« SCARA CURAJULUI : COTROCENI 
Bomboane muzicale) — 17,30; 19,30.
® MONDO CANE — ambele serii : VIITORUL — 
10; 15,30; 19.

17.45;

VA-

în pictură) — 11; 17,30; 20. 
DRAGOSTEI ; DACIA (comple- 
metru pătrat) — 8.30—20.45 în

FERENTARI ' 
-’îl; 15,30;

DE POLIȚIE ; 
științific tir. 1/1967)

GRIMM

(completare

E3

ORCHESTRELE SIMFONICE
terpreti în orchestrele simfo- 

• nice — cei ce caută cu fie
care opus o superioară rea
lizare, sînt cu adevărat pro- 
pulsori ai gustului pentru 
muzică, pentru artă, pentru 
fiumos. Cum se pregătește 
instrumentistul din orches
tra simfonică ? Cum își con
cepe munca, rolul său ? A? 
cestea sînt întrebările pe 
care rîndurile de față urmă
resc să le dezbată.

în concerte, nu o dată, 
ai prilejul să simți neomo- 
genizări stridente. Dc exem
plu, cu cît interes a fost aș
teptată Trilogia finală mo- 
zartiană, și cîte nefinisări au 
împotmolit reușita I

Vorbeam de rolul impor
tant al interpretului, mem
bru al unei importante for
mații artistice de cultură. în 
același timp se pune proble
ma maturității cu care gîn- 
dește interpretul asupra ro
lului său I Dacă repetițiile, 
fie ele chiar și pe partide 
instrumentale, repetițiile cu 
dirijorul, sînt singurele clipe 
în care instrumentistul își 
îmbunătățește tehnica, fără 
îndoială chixul va fi auzit și 
remarcat de cel mai puțin 
meloman dintre melomani. 
Am discutat • cu muzicieni 
și ld-am cerut părerea. Ast
fel violonistul Alexandru 
Theodorescu, care timp de ’ 
patru decenii a fost con- 
cert-maestru la Filarmonică, 
a spus că studiu! individual 
permanent este o condiție 
care, neîndeplinită, duce la 
eșecuri. Dirijorul Paul Po
pescu, compozitorii Aurel 
Stroe, Doru Popovici au 
subliniat, de asemenea, ne-
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cesitatea studiului indivi
dual al interpreților. In a- 
fara „cîntatului împreu
nă", care impune o a- 
numită tehnică, studierea 
pasajelor dificile este abso
lut obligatorie. Aurel Stroe 
chiar recomanda procurarea 
acelor tipărituri, care însu
mează pasajele nerealizabile 
la prima vedere, pasaje din 
Wagner, R. Strauss etc., 
deosebit de utile. C verifi
care periodică a muncii de 
perfecționare a măiestriei în 
fiecare filarmonică poa
te descoperi carențele, poate 
schimba configurația alcătui
rii grupurilor instrumentale, 
și evidenția măsurile pentru 
îmbunătățirea tehnicii, pen
tru o mai bună sonoritate 
Paul Popescu semnala o oa
recare bocmie a unora din 
membrii orchestrelor noas
tre, o delăsare. în ce 
constă ea ? în limitarea 
totală la ceea ce au 
pucat" să învețe 
școli sau conservatoare, 
lipsa unui efort pentru 
toperfecționare. Dacă
alte țări calitatea artistică a 
instrumentistului, nernenți- 
nută, clatină postul pe ca- 
rc-1 deține inteiprctul, este 
inadmisibil ca siguranță lo
cului de muncă să aibă 
drept efect nepăsarea. Con
stantin Bobescu spunea în 
acest sens că dacă nu iubești 
arta este distonant să mergi 
pe drumul ei. Calitatea esen
țială a interpretului, mem
bru al unei formații simfo
nice, trebuie să fie pasiunea, 
dăruirea de sine Nu tehnica 
instrumentului, teoria muzi
cală sau cultura muzicală

„a- 
în 
în

au- 
în

trebuie să constituie opre
liști în timpul execuției (a- 
cestea intrînd în atribuția a- 
nilor de școală, apoi a per
fecționării individuale con
tinue) ci nuanțele, detaliile, 
receptarea intențiilor dirijo
rului, ideea lucrării — pla
nul superior de pătrundere 
și redare a muzicii.

Avem prilejul uneori să 
remarcăm filarmonici din 
provincie care în turneele 
lor se impun ca orchestre 
de prim rang. Conduse de 
dirijori cu o bună pregăti
re, care asigură repertoriul 
variat și cer maximum de 
precizie, o permanentă pre
gătire, orchestrele pot avea 
o frumoasă evoluție. Doru 
Popovici sublinia în acest 
sens nivelul remarcabil al 
filarmonicii din Cluj, condușii 
de Antonin Ciolan, Emil 
Simon, sensibilitatea și în 
același timp omogenitatea la 
care a ajuns formația simfo
nică din Tg. Mureș, dirijor 
Remus Georgescu. „Mina 
dirijorului", a dirijorilor per- 
mnnenți își are cuvîntul în 
dezvoltarea capacității or
chestrei, ei fiind aceia care 
trebuie să ceară o desăvîrși
tă tehnică instrumentistului, 
să impună acele verificări 
periodice pe care le amin
team. Tntr-una din vizitele 
noastre la filarmonica din 
Tg. Mureș, compozitorul 
Zoltan Aladar ne-a informat 
de dorința lui de a alcătui, 
ca director al filarmonicii, 
cîteva cvartete, cvintete in 
cadrul orchestrei, pentru or
ganizarea unor concerte de 
muzică de cameră. Această 
inițiativă pe care Clujul o

are de mult pusă în practi
că este una dintre cele mai 
valabile formule pentru pă
trunderea nuanțelor și dina
micilor muzicale. Formațiile 
de cameră pot, cu timpul, 
umple golurile rămase din 
școală, pot fi un real mijloc 
de perfecționare muzicală a 
instrumentiștilor. Astfel, su
flătorii, — așa cum arăta 
Paul Popescu referindu-se 
în special la formațiile din 
Bacău, Galați, Satu Mare, 
Sibiu, Brașov — care în 
general distonează și sînt 
din punct de vedere ritmic 
slab pregătiți, ar avea sti
mulentul podiumului de so
list. La fel și interpreți) 
compartimentelor coarde
lor. Dacă pînă în momentul 
de față școala de muzică, 
conservatorul nu au impus 
o desăvîrșită disciplină a 
tehnicii instrumentelor, ac
tualii membri ai formațiilor 
trebuie să facă un efort 
pentru a înlătura lipsurile. 
Concursuri periodice, turnee 
— foarte rare sînt turneele 
organizate în Capitală și pu
ține orchestrele care benefi
ciază de ele — festivaluri 
republicane, imprimări sînt 
permanentele obiective pe 
care instrumentistul în mun
ca sa de desăvîrșire artistică 
trebuie să le urmărească. Cu
vintele lui Enescu : „Sincer, 
pios" exprimă în esență res
pectul interpretului pentru 
artă, pentru cei cărora le 
oferă arta lor. Nu putem 
uita că adevărata muzică se 
învață în sala de concerte 1

Smaranda OȚEANU
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tentația „gagului” și a „cîr- 
ligelor" pîndește la tot pa
sul, unde, de dragul unei ie
șiri din scenă însoțită de a- 
plauze, interpretul este dispus 
să ridice fonul mai mult decit 
trebuie ori să transforme ac
centul în îngroșare și îngro- 
șarea în șarjă ?

Din punct de vedere al re
pertoriului, teatrul birlădean 
manifestă în general o orien
tare bună ; sint promovate în 
fiecare stagiune; piese 'româ
nești de actualitate, se urmă
rește valorificarea unor pro
ducții’ originale mai vechi, a 
căror rezonanță patriotică și 
civică justifică reluarea lor, 
sînt alese din dramaturgia 
străină lucrări semnificative ce 
merită a fi cunoscute. Cu toa
te acestea, anumite selecții 
din repertoriul stagiunii cu
rente nu par a fi întru fotul 
judicioase, 
alături de 
O. Wilde, 
nei piese de Cronin, foar
te modestă ca valoare, mi 
se pare prea mult. S-ar fi pu
tut explora și alte dramatur
gii și alege o lucrare de ajai 
bună calitate, oferindu-t . ijt- 
fel publicului un unghi mai 
larg pentru cunoașterea rea
lităților din alte locuri de pa 
glob. In legătură cu reprezen
tarea pieselor românești con
temporane („O mișcare gre
șită" de. VirgiL^Stoenescu, 
„Ploaie de musafiri" de 
I. Avian și Fred Firea, „Nau- 
fragiații" de Șt. Berciu) îmi 
exprim părerea că teatrul și-ar 
putea încerca forțele în lu
crări mai reprezentative din 
dramaturgia anilor noștri, fie 
alegind cele mai valoroasa 
piese recente, fie reluind ceea 
ce s-a dovedit mai trainic din 
ultimele două decenii.

Un compartiment care se 
prezintă satisfăcător este sce
nografia, ambii scenoG.-,'». Al, 
Olian și Sorin Popr.- /ușincf 
să realizeze, în spectacolele 
pe care le-am văzut, acel ca
dru plastic funcțional, apt prin 
valențele sale artistice să sti
muleze jocul actorilor.

In alcătuirea colectivului de 
interpreți, ceea ce apare că 
dominant este - nivelul mijlo
ciu. Pentru atingerea unei mai 
mari varietăți în repertoriu 
este insă necesară prezența 
în trupă a unor tineri absol
venți, întrucît teatrul nu dis
pune de actori sub 30 de ani; 
aceasta face foarte dificilă a- 
bordarea unor piese cu pro
bleme de tineret, extrem de 
necesare într-un oraș cum 
este Bîrladul, unde o mare 
pondere a publicului o dă ti
neretul din fabrici și din școli.

Există elemente talentate, 
cum sînt Șlefania Donca, Mir
cea Herford, Al. Anghelescu, 
Călin Botez, care izbutesc tre
ceri bine marcate de la un rol 
la altul, de la o ipostază dra
matică la alfa ; există, de ase
menea, .aefori care au în mod 
cert mai multe calități decit 
cele ce le-au fost solicitate și 
cultivate, ca Zaharia Volbea, 
Maria Maximilian, Dora Sfoe- 
nescu, Constantin Bîrliba, 
Smaranda Herford, Ion An
drei, George Tomescu, Gina 
Ionel, Duduța Olian, Con
stantin Vurtejeanu și alții. Exis
tă ihsă și aefori cărora le lip
sesc distincția, știința rafina
mentului și, cu toate acestea, 
le sînt încredințate roluri ca- 
re-i depășesc. Se simte ab
sența din trupă a unei sau 
unor personalități puternice, a 
unor decani de forță artistică, 
în jurul cărora să-și desăvîr- 
șească pregătirea și ceilalți 
actori.

Așa cum se constată și în 
alte părți, ar fi binevenite șî 
aici, la Bîrlad, cercuri cole
giale de întreținere și reeva
luare a mijloacelor profesio
nale, în care actorii să sa 
preocupe de menținerea vo
cii și arfa frazării, de ținută ți 
plastica gestului, de logica 
expresiei scenice. Cu efortul 
întregului colectiv pentru ri
dicarea nivelului măiestriei, cu 
o mal exigentă alegere a pie
selor pentru stagiunile urmă
toare și ufilizînd mai judicios 
forțele regizorale dinăuntru 
și dinafară, teatrul „Vicfor 
Ion Popa" are perspectiva ri
nei depășiri a activității sala 
de pîna acum.

Așâ, de pildă, 
comedia lui 

includerea u-

Mihai FLOREA j
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
A MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE ÎN TURCIA

SEMNAREA UNOR ACORDURI | 
ÎNTRE ROMÂNIA Șl SOMALIA

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Ankara, o de
legație a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
care, la invitația Senatului și Adu
nării Naționale a Republicii Turcia; 
va face o vizită oficială în această 
țară, ca răspuns la vizita făcută, 
anul trecut, de o delegație a Parla
mentului Republicii Turcia în Ro
mânia.

Delegația este alcătuită din to
varășii Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, con
ducătorul delegației, acad. Gheor- 
ghe Mihoc, rectorul Universi
tății din București, Gheorghe 
Paloș, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al re
giunii Oltenia. Ion Cristoloveanu, 
secretarul Comisiei economico-fi- 
nanciare a M.A.N.. C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, președintele Co
legiului de avocați-București, și 
Petre Mocanu. director al Băncii 
Naționale — filiala regională Iași.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Gheorghe Apostol, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, acad. 
Șt. S. Nicolau, Gheorghe Necula și 
Mia Groza, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de

La Pavilionul complexului cen
tral de expoziții din Piața Scînteii 
s-a deschis joi dimineața o expo
ziție de scule și dispozitive fabri
cate în Uniunea Sovietică, organi
zată de întreprinderea unională de 
comerț exterior „Stancoimport" și 
Reprezentanța comercială a U.R.S.S. 
la București.

Printre cei prezenți la deschi
dere se aflau Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai altor 
ministere, membri ai conducerii 
unor întreprinderi românești de 
comerț exterior, specialiști din 
diferite întreprinderi bucureștene.

Au fost de față membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 

i București.
Au vorbit G. I. Nikolaev, șeful 

Reprezentanței comerciale al 
Uniunii Sovietice la București, 
S. V. Tolkunov, directorul expozi
ției, și Hristache Zambeti, vice
președinte al Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România,

Expoziția, care cuprinde scule 
de așchiere, de măsură,, abrazive 
cu diamante, dispozitive de măsu
ră și pentru mașini-unelte, scule 
acționate electric și pneumatic, ră- 
mîne deschisă pînă în ziua de 27 
aprilie. în această perioadă vor fi 
prezentate conferințe și filme teh
nice.

Vizitele delegației Asociației 

de prietenie China-România 
în cadrul călătoriei pe care o 

întreprind în țara noastră mem
brii delegației Asociației de prie
tenie China—România, condusă 
de Liu Lu-min, membru al Consi
liului Asociației, au vizitat regiu
nile Brașov și Argeș. Ei au fost 
oaspeții colectivelor unor mari în
treprinderi industriale, cooperative 
agricole de producție, gospodării 
agricole de stat, au vizitat com
plexe sociale și sportive, cartiere 
de locuințe, monumente istorice 
și de artă.

Membrii delegației au avut o 
întrevedere la Comitetul orășenesc 
Pitești al P.C.R.

Joi seara, delegația s-a înapoiat 
în București. (Agerpres)

I

I Tribunalul conștiinței umane
(Urmare din pag. D

bișnuiesc să spună că 
forma modernă a a- 
gresiunii este „sub
versiunea internă". 
Prin aceasta ei înțeleg 
orice fel de dorință 
de schimbare socială 
manifestată în rîndul 
popoarelor oprimate. 
De fapt, una din for
mele moderne de a- 
gresiune este instala
rea unor regimuri ma
rionetă care protejea
ză interesele unei pu
teri străine. Caracte
ristica fundamentală a 
acestor regimuri ma
rionetă este că ele 
funcționează ca admi
nistrații locale ale in
vestitorilor străini și 
încearcă să reducă la 
tăcere cu brutalitate 
pe toți oponenții poli
tici. Cînd mișcarea de 
eliberare pune în pe
ricol pozițiile mario
netelor, acestea chea
mă. în ajutor Statele 
Unite și le îndeamnă 
să fo'osească forța ar
mată și mașinăria de 

război în scopul înă
bușirii luptei maselor 
populare.

Adesea, acolo unde 
poporul reușește să 
răstoarne pe dictatorii 
aserviți unor interese 
străine, Statele Unite 
pun in mișcare Agen
ția centrală de inves
tigații (C.I.A.) și mari 
sume de bani pentru 
a răsturna guvernele 
ce sfidează puterea a- 
mericană. Autoritățile 
americane sint con
știente că această po
litică brutală se tra
duce prin mizeria ma
selor, foamete și boli. 
Acestea sint de altfel 
caracteristicile multor 
țări din Asia, Africa 
și America Latină. In 
numeroase din aceste 
țări, forțele cîrmuitoa- 
re instalate sau pro
tejate de Statele Uni
te s-au dovedit nu nu
mai incapabile de a 
înlătura mizeria, foa
metea și bolile, dar 
sint menținute tocmai 
pentru a le perpetua.

Există numai o cale

Stat, Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în- 

■vățămîntului, președinți ai unor 
■ comisii permanente ale M.A.N., de
butați ai M.A.N., funcționari supe
riori ai M.A.N. și ai Ministerului 

, Afacerilor Externe.
Au fost de față Kâmuran Gurun, 

ambasadorul Turciei la București, 
și membri ai ambasadei.

★
în cinstea delegației Marii Adu

nări Naționale, Kâmuran Gtiriin, 
ambasadorul Turciei la București, 
a oferit, miercuri seara, un cocteil 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Cosma, președintele Sfatului popu
lar al orașului București, membrii 
delegației și alte persoane oficiale.

* Je

Joi după-amiază, delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România a sosit la An
kara. La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Ferruh Bozbeyli, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a Turciei, și de alte persoane 
oficiale. (Agerpres)

înaintea deschiderii expoziției a 
avut loc o conferință de presă la 
care au participat ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

★

Joi după-amiază a avut loc o 
nouă conferință in cadrul ciclului 
„Din istoria României", organizat 
de Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, în co
laborare cu Societatea de științe 
istorice și filologice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Petre Constan- 
tinescu-Iași.

Prof. Vasile Maciu, membru co
respondent al Academiei, a confe
rențiat despre : „Problematica răz
boiului pentru independență — 
1877—1878“.

Conferința, care a avut loc în 
sala de festivități a Muzeului, a fost 
urmărită cu viu interes de nume
roși istorici, cercetători de la Insti
tutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
Institutul de istorie „N. Iorgâ‘7 ca
dre didactice de la Academia de 
științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Universitatea București, 
muzeografi, studenți.

*
Joi a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Tirana, o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
condusă de Gheorghe Petrescu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care va participa la lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
al Uniunilor Profesionale din Al
bania ce va avea loc între 24 și 27 
aprilie, precum și la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai.

★
Răspunzînd invitației Prezidiu

lui Academiei Republicii Socialis
te România, dl. Maurice Roy, sa
vant de renume mondial în do
meniul științelor mecanice, mem
bru al Institutului Franței, a so
sit joi seara în Capitală.

Reprezentantul vieții științifice 
franceze a fost întîmpinat la ae
roport de acad. Șerban Țițeica, 
vicepreședinte al Academiei, prof. 
Radu Voinea, secretar general al 
Academiei, acad. Elie Carafoli, pre
ședintele secției de științe tehnice 
a Academiei, profesori de specia
litate din învățămîntul superior și 
alți oameni de știință.

(Agerpres)

pentru lichidarea foa
metei și bolilor in ță
rile sărace : înlătura
rea regimurilor ma
rionetă, instaurarea u- 
nor regitnuri strîns le
gate de interesele na
ționale. Lupta pentru 
prefaceri de acest gen 
a izbucnit în Vietna
mul de sud. Acesta e 
motivul pentru care 
Statele Unite au de
clanșat agresiunea îm
potriva poporului viet
namez. Forțele retro
grade văd în lupta 
poporului vietnamez 
nu numai o experien
ță trecătoare în cursul 
istoriei, dar și un a- 
vertisment pentru po
zițiile americane în 
alte părți ale lumii. 
Statele Unite consi
deră Vietnamul la fel 
cum forțele cele mai 
reacționare au consi
derat Spania repu
blicană. Revoluția spa
niolă era de natură 
să dea un puternic 
impuls luptei de eli
berare și in alte țări 
europene. Naziștii au

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
joi pe Abdullahi Issa Mohamud, 
ministrul industriei și comerțului 
al Republicii Somalia, cu care a 
avut o convorbire.

La primire au fost de față Bu
jor Almășan, ministrul minelor, și 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

★
în urma discuțiilor purtate de 

delegația somaleză și reprezentan

Plecarea delegației 
Comsomoluliii

Joi a părăsit Capitala, îndrep
tîndu-se spre Moscova, delegația 
COmsomolu.lui condusă de tovară
șul Șerghei Pavlov, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L., care, la invita
ția C.C. al U.T.C., a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășul 
Petru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., secretari ai C.C. al 
U.T.C., membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

SPORT
„MONDIALELE"
DE TENIS DE MASĂ

Campioana europeană de tenis de 
masă, Maria Alexandru, s-a califi
cat în sferturile de finală ale pro
bei de simplu din cadrul campio
natelor mondiale de la Stockholm, 
învingînd-o cu 3—2 (14—21, 21——17, 
16—21, 21—12, 21—10) pe japoneza 
Saeko Hirota. în urma acestei 
victorii Maria Alexandru se va 
întîlni, în turul următor, cu jucă- 
toarea sovietică Rudnova. Iată ce
lelalte meciuri din sferturile de 
finală : Fukazu (Japonia) — 
Wright (Anglia) ; Morisawa .Japo
nia) — Geissler (R. D. Germană) ; 
Luzova (Cehoslovacia) — Yama- 
naka (Japonia). Eleonora Mihalca 
a obținut în turul 5 o prețioasă 

■victorie în fața jucătoarei sovietice 
Grinberg de care a dispus cu 3—2, 
în optimi, ea a fost însă eliminată 
de Geissler (R. D. Germană), care 
a cîștigat cu 3—1. în sferturile de 
finală ale probei de dublu mixt

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
JOI SEARA IN TURNEUL INTER

NAȚIONAL MASCULIN DE ȘAH 
care se desfășoară în Capitală, au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate tehnice : Soos — Ghitescu re
miză; Hennings — Haag remiză; Va- 
siukov — Czerniak 1—0; Gheorghiu
— Ungureanu 1—0; Ciociltea — Mi- 
titelu remiză; Fichtl — Drimer 0—1; 
Pfleger — Partos remiză.

în clasament conduce Gheorghiu 
cu 4,5 (1) puncte, urmat de Soos și 
Drimer cu cite 4,5 puncte. Astăzi 
este zi de odihnă.

ASEARĂ LA CLUJ AU CONTI
NUAT MECIURILE DIN CADRUL 
TURNEULUI FINAL AL CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN MASCU
LIN DE BASCHET. Iată rezultatele 
înregistrate : Universitatea Timișoa
ra — Rapid București 87—68 ; Steaua
— Politehnica București 84—76 și 
Dinamo București — Universitatea 
Cluj 80—53.

LA ISTANBUL AU CONTINUAT 
MECIURILE DIN CADRUL TUR
NEULUI BALCANIC DE BOX. La 
cat. pană, Tatar (Turcia) a dispus la 

încercat să înfrîngă 
această revoluție cu 
ajutorul sprijinitorilor 
lor locali și au folosit, 
de asemenea, Spania 
ca un teren de expe
riență pentru arma
ment. Aceasta este 
semnificația adâncă a 
războiului purtat de 
Statele Unite în Viet
nam.

Statele Unite expe
rimentează în Viet
nam diferite tipuri de 
arme toxice, cum ar 
fi gaze otrăvitoare, 
gaze care acționează 
asupra sistemului ner
vos, precum și fosfor 
alb, napalm și bombe, 
nu numai pentru a in
fringe eroica luptă a 
poporului vietnamez, 
dar și pentru a ame
nința alte popoare. 
Gazele și napalmul 
experimentate în Viet
nam sint introduse de 
către Statele Unite în 
diferite țări latino-a- 
meri.cane. In Peru, Co
lumbia, Venezuela și 
Bolivia aceste arme 
sint folosite în prezent 
împotriva țăranilor

care luptă pentru în
făptuirea reformei a- 
grare, pentru hrană 
și împotriva torturi
lor polițienești.

Se obișnuiește să se 
vorbească de agresiu
ne atunci cînd forțele 
armate violează fron
tierele naționale ale 
unei țări. Aceasta este 
într-adevăr o agre
siune directă. Este a- 
devărat că Statele U- 
nite au comis agre
siunea armată împo
triva Vietnamului, dar 
aceasta este doar ex
presia cea mai brutală 
a politicii de domina
ție, de exploatare și 
jefuire a popoarelor 
promovată de impe
rialismul american. E- 
xistă însă și alte for
me de menținere a po
poarelor intr-o stare de 
dependență. în pre
zent, prețurile practi
cate in comerțul sta
telor occidentale cu ță
rile in curs de dez
voltare acționează îm
potriva țărilor săra
ce și sint dictate de 
marile monopoluri din

ții români, joi au fost semnate un 
Acord de cooperare tehnică și 
științifică și un Acord de colabo
rare culturală între Republica So
cialistă România și Republica So
malia.

Din partea română acordurile au 
fost semnate de Bujor Almășân, 
ministrul minelor, iar din partea 
somaleză de Abdullahi Issa Mo
hamud, ministrul industriei și co
merțului. (Agerpres)

Vizitele 
ministrului comerțului 

din Pakistan
în cursul zilei de joi, ministrul 

comerțului din Pakistan, Ghulam 
Faruque, care ne vizitează țara, a 
avut o întrevedere cu Mihai Ma
rinescu, ministru] industriei con
strucțiilor de mașini.

După-amiază, oaspetele pakista
nez a făcut, o vizită la Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia, unde a avut o convorbire 
cu Titus Cristureanu și Marcel 
Popescu, vicepreședinți ai Camerei.

La întrevederi a participat 
Ahsan-ul-Huque, ambasadorul Pa
kistanului la București. (Agerpres)

va juca și perechea noastră Giur- 
giucă, Maria Alexandru care a 
eliminat cu 3—1 pe Gomoskov — 
Grinberg (U.R.S.S.) și apoi cu 3—0 
pe Papp, Koczian (Ungaria). în 
sferturi, Giurgiucă și Alexandru 
vor întîlni perechea alcătuită din 
soții Scholler (R. F. a Germaniei).

Alte rezultate în, probele de du
blu ; mixt : Stepanici, Stojcici (Iu
goslavia) — Reti, Mihalca (Româ
nia) 3—2 ; feminin : Yamanaka. 
Fukazu (Japonia) — Alexandru, 
Mihalca (România) 3—0 ; mascu
lin : Amelin, Gomoskov (U.R.S.S.)— 
Negulescu, Reti (România) 3—1.

în optimile probei de simplu 
masculin japonezul Hasegawa l-a 
eliminat cu 3—0 (21—19, 21—9, 
21—12) pe Gh. Cobîrzan, iar Scho- 
ler (R. F. a Germaniei) a cîștigat 
cu 3—0 (21—13, 21—13, 21—9) în 
fața lui Radu Negulescu. Campio
natele se încheie astă-seară.

puncte de O. Gorea, la capătul unui 
meci dîrz disputat. Iugoslavul Todo- 
rovici (mijlocie-mică) l-a învins la 
puncte pe I. Covaci. în cadrul cat. 
semigrea, Yakaloglu (Turcia) a pri
mit decizia în meciul cu V. Tran
dafir.

INTR-UN MECI CONTlND PEN
TRU „CUPA CAMPIONILOR AME- 
RICII DE SUD" LA FOTBAL, e- 
chipa Guarani din Paraguay a între
cut cu scorul de 4—2 (2—0) formația 
chiliană' Colo Colo.

ECHIPA ENGLEZĂ UNITED 
LEEDS S-A CALIFICAT 1N SEMI
FINALELE „CUPEI ORAȘELOR 
TÎRGURI" LA FOTBAL,prin victoria 
cu 1—0 (după prelungiri) asupra for
mației italiene F.C. Bologna. Meciul 
a avut loc la Leeds.

A ÎNCEPUT TRADIȚIONALUL 
TURNEU MASCULIN DE BASCHET 
„CUPA ORAȘULUI SOFIA". Iată 
primele rezultate : Varșovia-Havana 
71—59 (37—24) ; Berlin-Atena 95—52 
(43—25) ; Budapesta-Sofia 48—47 
(18—22). (Agerpres) 

țările occidentale, în 
special din S.U.A., cu 
scopul de a sărăci 
națiunile din Africa, 
Asia și America La
tină. Zece mili
oane de oameni care 
suferă de foame în 
India sint victimele, 
unei asemenea politici.

Politica promovată 
de S.U.A., cu spriji
nul marionetelor lor, 
după alungarea co
lonialiștilor de pe pă
mântul vietnamez a 
dus la izbucnirea 
luptei armate a popo
rului vietnamez pen
tru eliberarea sa defi
nitivă de sub jugul 
străin și al marionete
lor instalate la Saigon, 

Tribunalul interna
țional pentru judeca
rea crimelor de război 
va veni în sprijinul 
acestei lupte, va arăta 
chipul hidos al agre
sorilor, va contribui la 
ascuțirea vigilenței 
popoarelor față de pe
ricolul pe care-l re
prezintă politica im
perialismului ameri
can.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Chivu Stoica la Congresul 

al Vll-lea al P. S. U. G.
• 'Dragi' .tovarăși,

'Permiteți-mi să vă transmit dum
neavoastră, delegați la cel de-al 
Vll-lea Congres al Partidului So
cialist Unit din Germania, și,’prin 
dumneavoastră, membrilor de 
partid și tuturor oamenilor mun- 

S cii din R. D. Germană salutul fră- 
8 țese al Comitetului Central al 
| Partidului Comunist Român, al co- 
B muniștilor și al tuturor oamenilor 

muncii din Republica Socialistă 
România.

Poporul nostru, Partidul Comu- 
pist Român dau o înaltă prețuire 
și se bucură sincer de succesele 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii din Republica Democrată 
Germană, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia, în construirea societății socia
liste, în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a științei și culturii, 
în creșterea nivelului lor de trai.

Existența Republicii Democrate 
Germane, primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor, realizări
le clasei muncitoare, țărănimii 
cooperatiste și intelectualității, în 
făurirea unei vieți noi constituie 
un factor important al progresu
lui social în lumea contemporană, 
al luptei popoarelor împotriva for
țelor imperialismului și reacțiunii, 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii.

Congresul, la ale cărui lucrări 
participăm, dezbate sarcini impor
tante în vederea înaintării Repu- 

g blicii Democrate Germane pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
pentru dezvoltarea și înflorirea pa
triei dumneavoastră. Urăm comu
niștilor, oamenilor muncii din R.D. 
Germană succes în înfăptuirea ho- 
tărîrilor pe care le va adopta con
gresul dumneavoastră.

între Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Ger
mania. între Republica Socialistă 

-România și Republica ■ Democrată 
Germană, între popoarele noastre, 
strîns unite prin comunitatea orîn- 
duirii sociale și a țelurilor edifi
cării noii societăți, prin ideologia 
comună marxist-leninistă prin 
lupta solidară pentru asigurarea 
păcii s-au statornicit și se dezvoltă 
continuu relații de prietenie și co
laborare tovărășească. Partidul, 
guvernul și poporul nostru vor 
dezvolta și în viitor colaborarea 
multilaterală politică, economică, 
cultural-științifică cu Republica 
Democrată Germană prietenă, în 
interesul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Tovarăși,
în prezent, sarcina fundamenta

lă care stă în fața poporului ro
mân este îndeplinirea cu succes a 
hotărîrilor Congresului al: IX-lea 
al Partidului Comunist Român, 
care a trasat un vast program de 
dezvoltare în vederea ridicării pe 
o treaptă superioară a procesului 
de desăvîrșire a construcției socia
liste. La baza acestui program se 
află continuarea neabătută a poli
ticii de industrializare socialistă.

Partidul acordă o atenție deose
bită îmbunătățirii calitative și 
creșterii eficienței întregii activi
tăți economice, perfecționării for
melor de conducere a economiei, 
organizării științifice a producției 
și a muncii, introducerii pe scară 
largă în industrie și agricultură a 
rezultatelor științei și tehnicii ce-

• lei mai înaintate, dezvoltării schim
burilor și cooperării economice cu

' alte țări.
Rezultatele bune, obținute în pri

mul an al planului cincinal 
1966—1970, precum și în primul 
trimestru al acestui an, constituie 
o garanție că directivele stabilite 
de congres vor fi îndeplinite.

Consacrîndu-și întreaga sa acti
vitate luptei pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, Partidul Co
munist Român este convins că prin 
aceasta își îndeplinește nu numai 
o înaltă datorie fată de propriul 
popor, dar și o îndatorire interna- 
ționalistă, adueîndu-și în acest fel 
contribuția la sporirea forței și in
fluenței socialismului în lume.

Tovarăși,
România pune în centrul politi

cii sale externe prietenia strînsă, 
alianța și solidaritatea frățească cu 
toate țările socialiste. în același 
timp, ea dezvoltă legături de co
laborare cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor socială. 
Partidul Comunist Român conside
ră că temelia trainică, pe care se 
pot construi și dezvolta relații nor
male între state, o constituie res
pectarea strictă a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

Partidul și guvernul țării noastre 
acordă o însemnătate de prim or
din creării unui climat de pace și 

| colaborare între toate statele euro
pene, înlăturării pericolului izbuc
nirii unui nou război distrugător 
pe continentul nostru. Ideile secu
rității, ale normalizării și dezvol
tării relațiilor dintre toate statele 
își fac loc tot mai mult în con
știința popoarelor, se bucură de 
sprijinul unor cercuri largi ale 
opiniei publice, inclusiv al unor 
factori de răspundere ai vieții po
litice din Occident.

Procesului de destindere și însă
nătoșire a climatului internațional 
i se opun însă cercurile imperia
liste și, în primul rînd. exponen
tul lor principal, imperialismul a- 
merican, care, prin agresiuni ar
mate, lovituri de stat și complo
turi încalcă independența și suve
ranitatea statelor, urmărește să 

I stăvilească lupta de eliberare a 

popoarelor, pune în pericol pacea 
lumii. în acțiunile lor, cercurile 
imperialiste din S.U.A. se sprijină 
pe forțele reacționare din Europa, 
mai ales pe forțele militariste neo
naziste și revanșarde din R.F.G. 
Aceasta impune să se acționeze cu 
fermitate pentru zădărnicirea pla
nurilor cercurilor imperialiste și 
reacționare, să se acorde tot spri
jinul forțelor care se pronunță pen
tru înțelegere și cooperare între po
poare.

Republica Socialistă România 
militează pentru traducerea în via
ță a principiilor Declarației de la 
București a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia cu privire 
la securitatea europeană, document 
de amplă rezonanță internațională, 
a cărui viabilitate și justețe au fost 
demonstrate de evoluția vieții in
ternaționale. Așa cum se sublinia
ză în Declarația de la București, 
pentru îmbunătățirea atmosferei 
politice și dezvoltarea cooperării pe 
continentul european, o premisă im
portantă o constituie recunoașterea 
realităților actuale și, în primul 
rînd, a existenței celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei — state suverane și e- 
gale în drepturi, inviolabilitatea 
frontierelor stabilite după cel de-al 
doilea război mondial, normaliza
rea relațiilor între toate statele, in
clusiv stabilirea de relații norma
le cu ambele state germane. Țelu
rilor de întărire a păcii și securității 
le-ar corespunde aplicarea unor 
măsuri, chiar parțiale, de dezar
mare, crearea unor zone denuclea- 
rizate, împiedicarea accesului Re
publicii Federale a Germaniei la 
arma nucleară, depășirea împărțirii 
Europei în blocuri militare opuse.

O profundă îngrijorare în rîndul 
popoarelor lumii, al cercurilor largi 
ale opiniei publice internaționale 
stîrnește intensificarea agresiunii 
S.U.A. împotriva poporului vietna
mez. în vederea asigurării păcii în 
Vietnam este absolut necesară în
cetarea imediată, definitivă și ne
condiționată a bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, retrage
rea trupelor americane și satelite 
din Vietnamul de sud; poporul viet
namez să fie lăsat să-și rezolve 
singur problemele dezvoltării țării, 
corespunzător cu aspirațiile sale.

Partidul Comunist Român, între
gul nostru popor își reafirmă soli
daritatea deplină și simpatia fier
binte față de lupta dreaptă a po
porului vietnamez și își exprimă 
încă o dată hotărîrea de a-i acorda

a lucrărilor
BERLIN 20. — Trimisul special 

Agerpres, Constantin Varvara, 
transmite : în ședința de joi a Ge- 
lui de-al Vll-lea Congres al 
P.S.U.G.. Erich Honecker, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat raportul 
cu privire la „Rolul partidului în 
perioada desăvîrșirii construirii so
cialismului". Raportul s-a referit la 
obiectivul principal al P.S.U.G. în 
noua fază de dezvoltare a țării, la 
creșterea rolului clasei muncitoare 
și partidului ei, la activitatea parti
dului în industrie și agricultură, la 
problemele de educare, pregătire 
și promovare a cadrelor, la relațiile 
internaționale ale P.S.U.G.

Erich Honecker a făcut cunoscut 
că rîndurile P.S.U.G. au crescut, 
partidul numărînd în pre
zent aproape 1 800 000 de mem
bri. în continuare, el a vorbit des
pre sarcinile organizațiilor regio
nale și raionale, precum și despre 
sarcinile organizațiilor de bază ale 
partidului. Vorbitorul a subliniat 
necesitatea sporirii rolului organi
zațiilor de bază din cadrul organe
lor de sfat pentru asigurarea înde
plinirii sarcinilor în vederea desă
vîrșirii construirii socialismului.

în continuarea lucrărilor Congre
sului a luat cuvîntul Paul Verner,

★

Joi, la prînz, membrii delegației 
Partidului Comunist Român care 
participă la cel de-al Vll-lea Con
gres al P.S.U.G. au vizitat Expozi
ția industriei bunurilor de consum 
și a industriei alimentare, deschisă 
la Berlin, cu prilejul congresului. 
Delegația a fost întîmpinată de 
Werner Boyde, vicepreședinte al 
Consiliului de stat al agriculturii 
din R. D. Germană. Au fost pre
zentate exponatele și s-au dat

■■ 11! ICOMIEI CEHOSLOVACE IN 1S61
PRAGA 20 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Socialiste Ceho
slovace a aprobat planul operativ 
și bugetul de stat al țării pe anul 
1967. După cum subliniază agenția 
C.T.K., planul prevede o creștere 
cu peste 6 la sută a venitului na-, 
țional al R.S.C. în comparație cu 
anul precedent, creștere bazată în 
cea mai mare parte pe ridicarea 
productivității sociale a muncii. 
Se prevede ca în anul în curs vo
lumul construcțiilor capitale să 
crească cu 4,2 la sută. In compa
rație cu anul trecut, vor crește 
investițiile în transporturi și eco
nomia apelor cu peste 18 la sută, 

și în viitor întregul sprijin politic, 
material și moral, pînă la. victoria 
definitivă asupra agresorilor și 
triumful nobilei sale cauze.r

România dezvoltă relații priete
nești cu țările recent eliberate, 
sprijină lupta acestora împotriva 
politicii neocolonialiste a forțelor 
imperialiste, pentru înfăptuirea 
progresului economic, social și cul
tural, pentru apărarea și consoli
darea independenței lor naționale.

Totodată, poporul român este so
lidar cu popoarele care luptă pen
tru eliberarea de sub jugul colo
nial, afirmarea ființei lor naționa
le, pentru dreptul de a-și lua soar
ta în propriile mîini.

Tovarăși,
Desfășurarea evenimentelor in

ternaționale impune, mai mult ca 
oricînd, ca o cerință obiectivă a 
dezvoltării procesului revoluționar 
mondial, a luptei victorioase pentru 
pace și socialism, unitatea tuturor 
forțelor ântiimperialiste și, în pri
mul rînd, unitatea partidelor comu
niste, a țărilor socialiste.

Partidul Comunist. Român mili
tează cu hotărîre pentru a-și aduce 
contribuția activă la cauza unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste șl muncitorești internaționale. 
După convingerea partidului nos
tru, în condițiile de astăzi, nu tre
buie întreprins-' nimic de natură să 
mărească pericolul sciziunii, ci, 
dimpotrivă, trebuie să se depună 
toate eforturile pentru a realiza, fie 
și cel mai mic pas, în direcția sta
tornicirii unor raporturi normale 
între partide, a restabilirii unității 
si solidarității lor internaționaliste. 
Partidul Comunist Român este ho- 
tărît să facă și în viitor tot ce-i stă 
în putință pentru a-și aduce con
tribuția la întărirea coeziunii miș
cării comuniste, a unității țărilor 
socialiste, a tuturor forțelor fron
tului mondial antiimperialist.

Vă rog să-mi permiteți, stimati 
tovarăși, să vă urez dumneavoastră, 
delegați la congres, membrilor de 
partid, tuturor oamenilor muncii 
din R.DG. noi succese în activita
tea consacrată înfloririi Republicii 
Democrate Germane, cauzei socia
lismului și păcii.

Trăiască unitatea țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale I

Trăiască prietenia dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list. Unit, din Germania, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană I

membru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al 
P.S.U.G., care a prezentat delega- 
ților o „luare de poziție a Congre
sului" în care se arată că R. D. 
Germană este dispusă și pe viitor, 
în principiu, să ducă tratative cu 
Republica Federală a Germaniei pe 
bază de egalitate, pentru destin
dere, pentru dezarmare, pentru 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două state germane.

In ședința de după-amiază, to
varășul Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
rostit cuvîntul de salut adresat 
participanților la Congresul 
P.S.U.G. din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Congresul a mai fost salutat de 
Nguyen Duy Trinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, Bela 
Biszku, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar.

Joi după-amiază s-au încheiat 
discuțiile pe marginea rapoartelor 
prezentate Congresului.

★

explicații amănunțite cu pri
vire la procesul de producție și 
desfacerea bunurilor de consum și 
alimentare prin rețeaua comercia
lă. Tovarășul Chivu Stoica a apre
ciat realizările obținute de oamenii 
muncii din R. D. Germană în do
meniul industriei alimentare. Oas
peții români au fost însoțiți de 
Giinter Wyschofsk.y, ministrul in
dustriei chimice al R. D. Germane.

în timp ce ponderea investițiilor 
în industrie va scădea cu peste 10 
la sută. în industria chimică vor 
fi date în funcțiune noi capacități 
pentru producția de mase plastice 
și fibre sintetice.

Planul prevede ca volumul co
merțului exterior al R. S. Ceho
slovace să crească anul acesta cu 
aproximativ 4 la sută. In direcția 
ridicării nivelului de trai al popu
lației, se preconizează o sporire cu 
5,2 la sută a consumului indivi
dual, construirea a aproximativ 
81 000 de apartamente noi, crește
rea salariului mediu.
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© „LE M0NDE" : Schimbări de atmosferă și în raportul 
de forțe

PARIS 20. — Corespondentul
Agerpres Georges Dascai.. trans
mite ; Joi s-a încheiat prima 
dezbatere în Adunarea Națională 
Franceză.

în partea finală a discuțiilor, 
primul ministru Pompidou a răs
puns criticilor aduse politicii eco
nomice și sociale a guvernului de 
către liderii opoziției și, în special, 
de Franțois Mitterrand, președin
tele Federației slîngii democrate 
și socialiste, și de Robert Ballan
ger, președintele grupului parla
mentar comunist.

Cele trei zile de dezbateri s-au 
încheiat fără nici un vot, deoarece 
primul ministru a hotărît să nu 
ceară Adunării Naționale un vot de 
încredere, iar opoziția a renunțat

să depună o moțiune de cenzură. 
Au luat cuvîntul în aceste dezbateri 
in total 40 de deputați.

Comentatorii parizieni fac obser
vația că prima dezbatere parlamen
tară a pus in evidență cele două 
mari forțe care se înfruntă în 
timpul legislaturii : pe de o parte 
majoritatea, cu cei 242 aleși ai săi, 
iar pe de altă parte stînga (Fede
rația stîngii democrate și. socialiste 
și partidul comunist — cu cei 
194 deputați). „Le Monde“ scrie 
în numărul său din 20 aprilie că 
această primă dezbatere din Adu
narea Națională „a ilustrat schim
barea de atmosferă și chiar mo
dificarea raportului de. forțe între 
majoritate și opoziția de stînga".

j ’r

Orașul Haifong 
bombardat de

NIGERIA

PIPELINE'
LA FLOTA A 6-A

aviația americană

Obținînd cîștig de cauză în disputa 
cu „Iraq Petroleum Company", gu
vernul sirian continuă Să ia măsuri 
pentru restabilirea drepturilor legiti
me ale Siriei încălcate afli lă rîncl dc 
către monopolurile petroliere. Surse 
oficiale din Damasc au anunțat că la 
24 aprilie între reprezentanții guver
nului sirian și ai companiei ameri
cane „Transarabian Pipeline" vor în
cepe tratative în vederea revizuirii a- 
cordului din 1952 cu privire la tran
zitul de petrol. Conducta companiei 
americane leagă zona petrolieră a A- 
rabiei Saudite (Situată de-a lungul 
Golfului Persic) db portul libanez 
Saida, trecînd peste; teritoriile Torda- — 
niei, Siriei și Libanului.'

în preajma începerii acestor trata
tive, care ilustrează intensificarea 
luptei popoarelor arabe pentru lichi
darea dominației monopoltirilor petro
liere, pentru curmarea amestecului

interne,. aten-străin în treburile lor
(ia observatorilor politici este atrasă 
de o decizie a guvernului libanez, a 

. căfei adoptare capătă o semnificație, 
aparte în contextul ultimelor eveni
mente. La cererea cercurilor largi ale 
opiniei publice, guvernul libanez nu 

dat consimțămîntul pentru iutra- 
navelor americane din Flota a 
în portul Beirut cu prilejul unei 
„vizite". După cum relatează pre-

și-a
rea
6-a
noi
sa, „vizita" Flotei a 6-a în Liban, sta
bilită pentru luna mai, ă fost amînată 
pe un termen nedefinit.

După cum anunță agenția V.N-A., 
la 20 aprilie avioane americane 
au bombardat zone populate și 
obiective economice din Haifong și 

; împrejurimile orașului. Unitățile 
Armatei populare și populația au 
reușit să doboare cinci dintre a- 
vioanele inamice și au avariat nu
meroase altele.

Potrivit unor rapoarte suplimen
tare, pe teritoriul R. D. Vietnam au 
mai fost doborîte zilele acestea 
încă trei avioane americane, dea
supra provinciilor Nghe An și Ha 
Tinh.

Numărul total al avioanelor ame
ricane doborîte pînă în prezent de 
forțele armate vietnameze se ridi
că la 1 767.

Reuniunea de la Washington 
a Consiliului pactului militar 
S.E.A.T.O. s-a încheiat joi cu 
publicarea unui comunicat. Cum 
se și presupunea, comunicatul 
anunță că participantii și-au 
reafirmat hotărîrca de a men
ține și, în măsura în care va fi 
posibil, să sporească eforturile 
militare în Vietnam. Agenția 
Associated Press informează că 
ambasadorul Pakistanului a ce
rut ca comunicatul să precizeze 
că nu u participat la elaborarea 
lui și că „punctele de vedere 
exprimate nu oglindesc în mod 
necesar poziția guvernului pa
kistanez".

R. P. UNGARĂ

■»

Două mii de cuvinte
care nu spun nimic
DUPĂ REUNIUNEA

DE LA PUNTA DEL ESTE
fimIBITI III III

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

Chiar în ziua cînd se îm
plineau 77 de ani de la con
stituirea sistemului interame- 
rican, adică la 14 aprilie, 
la Punfa del Este a fost sem
nată „Declarația președinți
lor americani", document fi
nal care ■ rezumă conținutul 

■reuniunii de trei zile a țârilor 
din O.S.A., document de 
două mii de cuvinte ' care 
nu spun nimic. Ideea con
vocării acestei reuniuni a 
pleeaf de la constatarea că 
problemele sistemului, pan
american au ajuns înfr-o fază 
cînd tratarea lor nu mai 
pufea fi lăsafă numai în sea
ma tehnicienilor și a miniș
trilor de exferne și, prin ur
mare, era nevoie să se în
trunească înșiși șefii de stafe. 
Există și un alf argument : 
încercarea Washingtonului de 
a acredita impresia unei de
monstrații de „solidaritate" 
la nivel înalt, într-un moment 
cînd pe arena internațională 
se sfrînge cercul izolării în 
jurul cercurilor agresive ame
ricane, ca urmare a aventurii 
lor vietnameze.

Dintre discursurile rosfife 
la Punta del Este, unele s-au 
remarcat printr-o pitorească 
inversare de roluri. Astfel, re
prezentantul special ai pre- 
ședintelui-dicfafor din Haiti 
s-a apucai să distreze asis
tența cu fraze despre „întă
rirea națiunilor democrafice"; 
Lorenzo Guerrero, interpus 
provizoriu al marii dinastii 
latifundiare Somoza din Ni
caragua, admitea chiar o „re
formă agrară continentală" ; 
generalul Ongania al Argen
tinei se arăta preocupat de 
promovarea reducerii chel
tuielilor militare. Alți șefi de 
sfate au imprimat însă dis
cursurilor o altă notă, reluînd 
criticile la 
S.U.A. pe 
fre ei, 
(Chile), Carlos Restrepo 
lumbia) și Arosemena 
mez (Ecuador) au amintit că 
inegalitatea existentă între 
colosul din nord și „republi
cile surori" este o cauză fun
damentală a subdezvoltării 
Americă Lafine. „Inegalita
tea, spunea Frei, . va contir 
nua să existe atît timp cît o 
țară va exercita presiuni eco
nomice și politice cu scopul

fine? Unele cercuri condu
cătoare latino-americarie ca
re se pronunță pentru crea- 

•rea pieței comune văd în a- 
ceasta un mijloc de apărare 
a intereselor naționale în fața 
expansiunii monopolurilor din 
S.U.A. Statele Unite, la rîn- 
dul lor, pledează în favoarea 
pieței comune, care le-ar în
lesni și mai mult controlul a- 
supra economiilor țărilor a- 
flafe la sud o'e Rio Grande. 
Intr-adevăr, din moment ce 
regiunea, rămîne la peri
feria industrializării, elimina
rea tarifeior vamale poale 
aduce posibilități mai mari de

adresa politicii 
continent.

Eduardo
In- 

Frei 
(Co- 
Go-

de a încovoia voința suvera
nă a alleia pentru a obține 
avantaje unilaterale".

Declarația finală păstrea
ză tonul generalităților în 
toate cele șase capitole ale 
sale. Am în față două im
portante tomuri confinînd 
rezoluțiile reuniunilor O.S.A. 
din ultimii șase ani. Asemă
narea e izbitoare : în foarte 
multe cazuri nu numai tema
tica se repetă întocmai, dar 
și formularea diverselor pa
ragrafe din „declarația preșe
dinților” merge pînă la iden
tificare cu cea din documen
tele reuniunilor interamerica-

ne de la Punta del 
(1961), Rio de Janeiro, 
ma sau Buenos Aires. 
cabil, căci problemele au ră
mas aceleași. Cu singura deo
sebire că între timp s-au a- 
gravat. Care sînt ele ? Evi- 

' dent, multe, dar mai întîi de 
foaie industrializarea și co
merțul extern. Despre indus
trializare, declară’ția se măr
ginește să afirme că va fi sti
mulată paralel cu impulsiona
rea „Alianței pentru progres". 
Simpla aspeiere a procesului 
de industrializare cu „alian
ța" nu inspiră nădejdi din 
moment ce, cu ajutorul aces
tui program de asistență, în 
ulfimi1 cinci ani industriali
zarea Americă < Latine s-a 
desfășurat mai. lent decît în 
perioada precedentă. Mo
desta cifră de creștere, a pro
ducției industriale, cu 2,5 la 
sută pe an, în medie, 
reușit 
țări au suferit chiar o scă
dere a producției. . Problema 
comerțului extern, poate cea 
mai dramatică dintre toate 
(căci de prețurile obținute la 
produsele de export depinde 
în mare măsură finanțarea 
obiectivelor industriale) ocu
pă în declarație un spațiu 
rezonabil, însă miezul se re
duce la următoarele : „Se 
vor conjuga eforturile în 
sensul întăririi și perfecțio
nării acordurilor internațio
nale existente, în special 
acordul internațional al ca
felei, desfinate să asigure 
condiții favorabile penfru 
comerțul cu produsele de 
bază care interesează Ame
rica Latină și se vor explora 
joafe posibilitățile de a în
cheia noi acorduri". Ca ur
mare a presiunii unora din 
președinți, s-a inclus totuși 
în declarație un paragraf re
feritor la acordarea de trata
ment preferențial penfru u- 
nele produse lafino-america- 
ne, însă nu ca o decizie, ci 
numai spunîndu-se că „se va 
putea lua în considerare po
sibilitatea...".

Multe paragrafe sînt con
sacrate viitoarei piețe comu
ne lătino-americâne, ■ a cărei 
funcționare deplină e stabi
lită' să înceapă peste 15 ani. 
Se urmărește o piață comu
nă, dar 
produse, aie Americii

Este 
Pana- 
Expli-

nu a
să fie atinsă, unele

pentru ce fel de .
La-

plasament, eventual la prețuri 
mai avantajoase, iar aceasta 
se va face pentru a alimenta 
fabricile nord-americane cu 
materii prime, consacrînd tra
gica „diviziune internațională 
a muncii” pe continent. Mi
liardarul guvernator Nelson 
Rockefeller știa 
cînd afirma : 
nord-americane depind 
mai mult de materiile prime 
din emisfera occidentală. A- 
cesle surse sint indispensabile 
pentru ca noi să ne menținem 
nivelul producției industriale". 
Iar un alt politician din S.U.A., 
Edward Tomlinson, ține să asi
gure : „Cu republicile Ameri
că L^fipe term de partea 
noastră, am putea fi aproape 
invincibili în caz de război, 
chiar dacă ele nu ne-ar fur
niza nici un soldat”.

O altă problemă dureroasă 
la care s-au referit o serie de 
președinți este cea a „libera
lizării creditelor financiare" 
nord-americane După cum se 
știe, creditele acordate de 
S.U.A., fie direct, fie prin in
termediul organismelor finan
ciare controlate de ele, sînt 
însoțite de condiția invariabi
lă ca dolarii obținuți (cu 
dobînzi , ■ serioase) să fie 

■ utilizați exclusiv penfru cum
părarea de produse nord- 
americane sau contractări de 
servicii din S.U.A.; adică sînt 
o pîrghie suplimentară de ac
centuare a dependenței-Ame
rică Latine, față de piața 
S.U.A. In această direcție de
clarația nu promite nici o mo
dificare. De asemenea, nu au 
fost luate în considerare cere
rile făcute de Brazilia în sen
sul ca țărilor de pe continent 
să li se înlesnească utilizarea 
energiei atomice în scopul ac
celerării progresului econo
mic.

La încheierea conferinței, 
președintele Johnson declara : 
„După părerea mea, confe
rința a fost fot atît de valo
roasă ca și cele precedente, 
căci a stabilit priorități pentru 
viitoarea etapă". Numai că 
etapele se succed, iar priori
tățile rămîn aceleași.

Dacă America Latină nu a 
cules nici un fruct la Punta 
del Este, există și reversul 
medaliei : nici S.U.A. nu au 
obținut tot ce au dorit. Zia
riștii prezenți la reuniune au 
reușit să se informeze despre 
texful unui memorandum 
confidențial al lui Dean Rusk 
în care se punea accentul pe 
orientarea reuniunii în direc
ția exaltării „temelor politi
ce și de siguranță continen
tală”, se repunea pe tapet, 
abordarea „forței interameri- 
cane”. In memorandum se 
încercă, de asemenea, atra
gerea parficipanților la „spri
jinirea poziției. S.U.A. în sud- 
estul Asiei". De altfel, recenf, 
un congresman ' nord-ameri- 
can, Paul Findley, ceruse 
Congresului S.U.A. să intro
ducă drept condiție pentru 
asistența .economică către A- 
merica Latină obligația lati- 
no-americanilor „de a găsi 
mijloace de ajutor în Viet
nam". Intervențiile mulfoi 
președinți de la sud de Rio 
Grande au evitat luarea u- 
nor angajamente în acesf 
sens și s-au axat pe aspec
tele stringente ale dezvoltării 
economice a continentului.

Decepția s-a manifestat în 
forme diferite, inclusiv prin 
refuzul președintelui Ecuado-

ce spune 
„Industriile 

toi

rului de a semna declarația. 
In lumina celor hofărîte la 
Punta del Este, viitorul Ame- 
ricii Latine nu poate inspira 
optimism,, fiindcă „deceniul 
urgenței" proclamat de pre
ședintele Johnson se sprijină 
pe aceleași premise care de 
mult timp frînează dezvolta
rea continentului.

Referindu-se la întrunirea 
de la Punta del Este, revista 
columbiană „Documentos po
liticos” scrie : „Sînt pericu
loase și în același timp ridi
cole iluziile că un progres 
autentic se poate înfăptui ...în 
condițiile cînd sîniem legați 
printr-o sumedenie de fire 
de o singură piață, în dubla 
postură de furnizori de ma:- 
terii prime tot mai ieftine și 
de cumpărători de produse 
manufacturate din ce în ce 
mai scumpe ; cînd sîntem 
izolați de circuitul comerțu
lui mondial ; cînd industria
lizarea rămîne un deziderat 
din pricina intereselor străi
ne și a împotrivirii oligarhii
lor locale față de reformele 
sociale structurale, fără care 
avansul noslru industrial e de 
neconceput. Mașina O.S.A., 
manipulată de Washington, 
servește ca instrument de re
frigerare a situației în care 
ne aflăm. Nu se știe însă cit 
fimp va reuși ventilatorul să 
mai facă față unei' tempe
raturi ce se apropie vizibil 
de punctul de fierbere".

Congresul cooperativelor 
agricole de producție

BUDAPESTA 20 (Agerpres).' — 
Joi s-a deschis în capitala R. P. 
Ungare primul Congres al coope
rativelor agricole de producție. La 
lucrări iau parte 518 delegați, care 

. reprezintă pe cei peste 1 milion 
de membri ai cooperativelor agri
cole de producție din R. P. Un
gară. In prezidiu au luat loc Păi 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, și alți 
conducători

Lucrările 
deschise de 
în Consiliul 
Ungare. A luat cuvîntul 
Dimeny, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, care a pre
zentat un referat cu privire la ac
tivitatea cooperativelor agricole de 
producție. El a arătat că producția 
agricolă sporește an de an, iar ni
velul de trai al cooperatorilor este 
în continuă creștere. Vorbitorul a- 
subliniat că în primele trei luni 
ale anului în curs au intrat în co-

de partid și 
congresului. 
Istvan Dobi, 
Prezidențial

de stat, 
au fost 
membru 
al R. P. 
dr. Imre

operativele agricole de producție 
20 000 noi membri, iar de la 1 ia
nuarie 1967 s-a introdus sistemul 
de pensionare a membrilor coope
rativelor agricole de producție.

, ,Timp. de trei zile,, delegații, co-. 
operativelor agricole de produc
ție din R. P. Ungară vor dezbate 
probleme legate de dezvoltarea în 
continuare a agriculturii socialiste- 
și creșterea nivelului de trai al 
țărănimii cooperatoare. Va fi, de 
asemenea, ales Consiliul Național 
al Cooperativelor.

★
în ajunul deschiderii congresului 

la Budapesta a avut loc o festivita
te, în cadrul căreia Păi Losonczi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, a înmînat de
corații fruntașilor cooperativelor a- 
gricole din țară. La festivitate au 
participat Jănos Kâdăr, prim-secre- 
tar al C.C. al P M.S.U., și Jeno 
Fock, președintele Consiliului de 
Miniștri

COMITETUL TRIPARTIT ANGLO—AMERICANO—VEST- 
GERMAN SE VA ÎNTRUNI LA 27 APRILIE, la Londt ■a sau la 
Bonn, pentru a relua în discuție controversata problemă a compen
sării cheltuielilor- în-devize ■ necesitate de întreținerea trupelor brita
nice și americane staționate în R.F.G., relatează agenția Reuter. Co
mitetul tripartit urmează să ratifice acordul în baza căruia Anglia 
va recupera'72 milioane de 1‘ire sterline din suma totală de 82 milioane 
de lire sterline, la care sîht evaluate cheltuielile de staționare a tru
pelor sale de pe Rin în anul 1967.

VIET-
PRIMIT DE

Mao Tze-dun,

123 de persoane și-au pierdut viața într-o catastrofă aeriană care a avut loc 
miercuri în apropiere de Nicosia

■

Campionul mondial de box la 
toate categoriile, Cassius Clay, a 
declarat joi în cadrul unei confe
rințe de presă că va refuza să îm
brace uniforma militară la 28 apri
lie, data încorporării sale. „Nu voi 
purta uniforma militară și nu voi 
străbate 16 000 kilometri pentru a 
ajuta la uciderea unor oameni ne- 
vinovați. Am fost prevenit, a subli
niat el, că o asemenea poziție mă 
va costa prestigiul și mii de 
dolari. O altă atitudine, a declarat 
el, ar face din mine un instrument 
de represiune împotriva celor care 
se pronunță pentru dreptate, ega
litate și pace".

Liderii militari ai Nigeriei s-au 
reunit joi la Lagos pentru a dis
cuta și adopta măsuri în vederea 
soluționării crizei agravate de ulti
mele acțiuni unilaterale întreprinse 
de guvernatorul provinciei orien
tale și care tind să consacre sece
siunea țării. Miercuri, guvernul de 
la Enugu (capitala orientală) a 
preluat porturile, căile ferate, tele
comunicațiile și stațiile de radio
difuziune federale de pe teritoriul 
său. Provincia orientală și restul 
Nigeriei nu mai au acum in comun 
decît moneda și sistemul bancar. 
Acesta din urmă este insă în bună 
măsură periclitat de o hotărire an
terioară a lui Ojulcwu, care 
vedea că toate plățile făcute 
beneficiul guvernului federal 
teritoriul provinciei sale vor fi a- 
chitate în viitor trezoreriei guver
nului de la Enugu.

După cum se știe, Odumegwti 
Ojulcwu a anunțat că orice' încer
care de a influența cu forța evo
luția provinciei sale se va solda cu 
secesiunea.

Informații de presă relatează că 
guvernatorul provinciei orientale, 
Ojukwu. a refuzat să participe la 
reuniunea de la Lagos.

pre
in 
pe

ȘEDINȚA COMISIEI
C. A. E. R. PENTRU
CONSTRUCȚIILE

FRAGA 20 (Agerpres). — Niaz 
1 Dizdarevici, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, a sosit joi cu avionul la Praga. 
El a înmînat Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia răspunsul Prezidiului și Comite
tului Executiv al C.C. al U.C.I., în 
legătură cu consultarea partidelor 
comuniste din Europa de la Kar
lovy Vary.

Imediat după sosirea sa 
pitala Cehoslovaciei, Niaz 
revicț a avut convorbiri cu 
mir Kouckr, secretar al C.C. 
din Cehoslovacia.

După cum s-a aflat, anunță agen
ția Taniug, Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia nu va participa la 
consfătuirea partidelor comuniste 
europene în problemele securității 
europene, care va avea loc la Kar
lovy Vary la 25 aprilie.

Niaz Dizdarevici s-a înapoiat ieri 
seara cu avionul la Belgrad.

DE MAȘINI

în ca- 
Dizda- 
Vladi- 

al P.C.

GREVA 4 700000 DE FUNCȚIONARI MUNICIPALI DIN

ITALIA Ii Tîrgul internațional de la Tokio H CAT AS 
TROFĂ AERIANĂ ÎN CIPRU

PROBLEMA RELAȚIILOR MEDICALE ROMANO-FRANCEZE a fost tema 
întrevederii dintre Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale 
al Republicii Socialiste România, și Jean Marcel Jeanneney, ministrul 
afacerilor sociale al Franței, la care a asistat ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Paris; Victor Dimitriu.

SONDA LUNARĂ „SURVEYOR-3" A CONTINUAT 
TRANSMISIA DE CLIȘEE luate de pe suprafața Lunii în zona 
Oceanului-Furtunilor, unde a aselenizat joi. Spre deosebire de pri
mele 11 fotografii, care au 
transmise în cursul aceleiași 
„evident mai bune".

AMBASADORUL R. D.
NAM LA PEKIN
MAO TZE-DUN.
președintele C.C. al P. C. Chinez,
Lin Biao, vicepreședinte al C.C. al
P. C .Chinez, și', Giu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat ai 
R. P. Chineze, au''primit pe Ngo 
Minh Loan, ambasadorul R. D. 
Vietnam la Pekin, cu care au avut 
o convorbire■ prietenească.

fost neclare, celelalte 316 fotografii 
zile sint considerate de specialiști ca

AMBASADORUL R. D. VIET
NAM LA MOSCOVA PRIMIT DE 
M. SUSLOV. Mihail Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe 
Nguyen Tho Chan, ambasadorul 
R. D. Vietnam în U.R.S.S., cu care 
a avut o convorbire prietenească.

UN NOU ACT DE PROVOCARE ÎMPOTRIVA R.P.D. 
COREENE a fost săvîrșit joi de soldații americani, care au deschis focul 
asupra părții nord-coreene a zonei demilitarizate, încâlcind astfel din nou pre
vederile convenției de armistițiu. Generalul maior Pak Giun Guk, delegat prin
cipal al părții coreene a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, a protestat 
energic împotriva repetatelor provocări ale personalului american în zona 
amintită. (Agenția A.C.T.C.).

TIRGUL DE LA TOKIO. Sub sem
nul ..strîngerii relațiilor economice si 
creșterii prieteniei între toate po
poarele" s-a deschis cea de-a șap
tea ediție a Tîrgului international 
de la Tokio. Considerat cea mai mare 
manifestare comercială din Extremul 
Orient, tîrgul reunește aproximativ 
2 000 de companii din 44 de țări din
tre care 35 sînt prezente cu pavi
lioane naționale. Pe o suprafață de 
18 hectare este expusă o mare varie
tate de mărfuri.

Pavilionul României ocupă o su
prafață de 150 m.p., în care o serie 
de întreprinderi de comerț exterior 
expun, mostre ale industriei me
talurgice. de mobilă, chimice, indus
triei construcției, petroliere, produse 
ale industriei agroalimentare. covoa
re românești și artizanat (Agerpres)

700 000 DE FUNCȚIO
NARI AI SERVICIILOR 
MUNICIPALE DIN 8 000 
DE COMUNE ȘI 92 DE 
PROVINCII ITALIENE 
AU DECLARAT O GRE
VĂ DE 24 DE ORE. 
Greva a paralizat activitatea 
tuturor 'serviciilor tehnice și 
administrative.

ROLAND LEROY, MEM
BRU AL BIROULUI PO
LITIC, SECRETAR AL 
C.C. AL P.C.F., A VIZI
TAT ROMA în zilele de 17 
și 18 aprilie, la . invitația 
conducerii Partidului Co
munist Italian. Cu acest 
prilej el a avut cu Luigi 
Longo și 
conducerii 
de păreri 
lor de interes comun, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate fră
țească și deplină înțelegere 
care caracterizează relațiile 
între cele două partide. 
(Agerpres).

alți membri ai 
P.C.I. un schimb 

asupra probleme-

FOSTUL PREMIER 
GREC I. TSIRIM0K0S 
NU VA MAI CANDI
DA LA ALEGERILE 
GENERALE DIN 28 
MAL După ce a fă
cut cunoscută această 
intenție, liderul partidului 
Uniunea democratică a 
declarat că, pe toată pe
rioada campaniei electo
rale, va vizita Franța și 
Marea Britanie. (U.P.I.)

PRAGA 20 (Agerpres). — Zilele 
acestea a avut loc la Praga cea 
de-a 36-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru construc
țiile de mașini. La ședință au par
ticipat delegații din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, Republica Socialistă 
România, R.P. Ungară și U.R.S.S.

în conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.ÎL și. guvernul R.S.F. Iugo
slavia, la ședința comisiei au par
ticipat reprezentanți din partea 
R.S.F.I.

Cotpisia a adoptat recomandări 
pentru îndeplinirea sarcinilor care 
rezultă pentru ea din hotărîrile se
siunii a 20-a a C.A.E.R. și comite
tului executiv al consiliului.

în domeniul specializării, co
misia a analizat și a adoptat reco
mandări pentru specializarea pro
ducției unei, serii de grupe de pro
duse ale •/construcții lor de mașini, 
printre care. a. unor agregate și in
stalații pentru fabricarea țevilor, 
prpfijelor, sîrmei din.me.lale fe
roase, precunr și a instalațiilor de 
ajustaj, a unor generatoare Diesel 
ajutătoare pentru nave, a unor 
linii tehnologice complete- și a in
stalațiilor pentru prelucrarea cau
ciucului și maselor plaslice, a unor 
aparate și dispozitive geofizice.

în cadrul' ședinței au fost: adop
tate propunerile în legătură cu ti
pizarea și standardizarea unor mo
toare Diesel navale cu puterea de 
2 00(1—3 500 CP.

Comisia a analizat, de asemenea, 
raportul cu privire la coordonarea 
cercetărilor științifice și tehnice în 
domeniul construcțiilor de mașini 
și o serie de alte probleme legate 
de colaborarea în acest sector.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

ALEGERILE DIN SWAZI
LAND. Miercuri și joi în Swa
ziland, ultimul protectorat bri
tanic din Africa, au avut loc a- 
legeri pentru prima Adunare 
Legislativă a teritoriului. Potri
vit acordurilor " încheiate anul 
trecut la Londra, după alegeri 
micul protectorat va căpăta 
„autonomie internă”. El va avea 
în fruntea sa, pe lîngă monar
hul constituțional, un înalt co
misar britanic, care va deține 
posturile de ministru de externe, 
al apărării, al securității interne 
și alte cîteva portofolii. Indepen
dența tării este prevăzută pen
tru anul 1970.
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Swazilandul este situat în 
Africa de sud și are o populație 
de aproximativ 300 000 locuitori. 
Principalele sale bogății sint mi- 
nereurile de azbest, fier și tres
tia de zahăr.
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