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Vom fructifica timpul de muncă
cu valoare maximă pentru producție

urcpntă

zatori din S.M.T. și 
cooperativelor agricole 
tens la semănatul

O sarcină

In laboratorul de măsurători al Uzinei de 
mecanică fină din București

Foto : M. Andreescu

în această primăvară, datorită condițiilor 
atmosferice care au diferit de la o zonă la 
alta a țării, lucrările agricole se găsesc în 
diferite stadii de executare. Porumbul care 
ocupă cea mai mare suprafață dintre plan- 

emfle agricole, pînă la începutul lunii mai, 
Js-a însămînțat în proporție de aproape 80 
la sută.- în regiunile sudice această lucrare 
poate fi considerată ca încheiată, încă din 
a doua parte a lunii aprilie cooperativele 
agricole din regiunile Galați, București și 
Ploiești, au anunțat realizarea în întregime 
a suprafețelor destinate porumbului. Se
mănatul acestei culturi s-a încheiat și în re
giunile Argeș și Bacău. Merită evidențiat 
faptul că în. regiunile din Moldova unde 
s-;a lucrat într-un ritm intens, folosindu-se 
mai bine timpul bun de lucru, semănatul 
este pe terminate.

Lucrările agricole de primăvară și în
deosebi semănatul porumbului sînt întâr
ziate în majoritatea regiuniloi' din Transil
vania. Este adevărat că ploile și timpul 
rece care s-au prelungit și în a doua parte 
a lunii aprilie au stânjenit pregătirea tere
nului și semănatul. Lucrările sînt rămase 
în urmă îndeosebi în regiunile Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Maramureș, Cluj, Cri- 
șana și Brașov. Și aici printr-o organizare 
mai bună a muncii și identificarea suprafe
țelor zvîntate se puteau realiza suprafețe 
mult mai mari. O dovedesc realizările re
giunii Hunedoara, unde în condiții de cli
nt.. asemănătoare au fost semănate supra
fețe mult mai mari — procentul realizărilor 
fiind dublu față de regiunile învecinate.

Timpul s-a încălzit peste tot, pămîntuf 
este zvîntat așa că, în zilele care urmează, 
trebuie să se termine semănatul pe toate 
suprafețele destinate pentru a fi cultivate, 
în acest an, cu porumb. în primele zile 
ale acestei săptămîni numeroși mecani- 

. QAg membrii 
au lucrat in- 

porumbului. în 
ziua de 2 mai, în regiunea Maramureș au 
fost semănate 3 000 hectare. Realizări ase
mănătoare au fost obținute și în regiunea 
Brașov unde în perioada 30 aprilie — 2 
mai au fost semănate peste 5 200 ha cu 
porumb — o suprafață aproape egală cu 
cea care se realizase anterior. în regiunea 
Hunedoara, în ziua de 1 Mai, suprafața cu 
porumb a crescut cu 1 237 ha, iar la 2 mai 
— cu 1 652 ha.

Peste tot, unde însămînțarea porumbului 
a întârziat este necesar să se intensifice 
ritmul de lucru. Consiliile agricole, uniu
nile cooperatiste, cu sprijinul organelor de 
partid, sînt chemate să sprijine mai efi
cient unitățile agricole pentru ca semă
natul porumbului să poată fi terminat în 
timpul cel mai scurt.

Scrisori adresate C. C. al P. C. R,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, împreună cu 
tovarășii Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit de
legația Partidului Comunist Sirian, 
condusă de tovarășul Youssef Fay- 
sal, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.S., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., vizitează țara noastră.

Din delegație mai fac parte, to
varășii Maurice Salibi, membru al 
C.C. al P.C.S., Rame Chekmouss, 
Badre Gazzi și Fayez Jalahech, 
membri ai unor comitete regionale 
ale P.C. Sirian.

La primire au participat, de a-

semenea, tovarășii Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție ia C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
tovărășească, a avut loc un schimb 
de păreri privind probleme de in
teres comun pentru ambele parti
de, probleme actuale ale situației 
internaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești mondiale.

★

La amiază s-a oferit o masă to
vărășească în cinstea delegației 
Partidului Comunist Sirian, la care 
au participat tovarășii Alexandru 
Drăghici, Mihai Dalea, Aldea Mili
taru, Gheorghe Necula și Constan
tin Vasiliu. (Agerpres)
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Consiruclorii de 
Uzinele „Steagul roșu 
pășit in cel de-al doilea an al cinci
nalului cu hotărîrea fermă de a ridica 
pe o treaptă superioară activitatea 
economică a întreprinderii. Congresul 
al IX-lea al partidului a pus în fața co
lectivului nostru sarcina de a ridica, 
pînă în 1970, producția de autocamioa
ne pînă la 35 000—40 000 bucăți a- 
nual. Pentru îndeplinirea exemplară a 
acestei sarcini acordăm o atenție deo
sebită organizării științifice a produc
ției și muncii, descoperirii și valorifi
cării rezervelor interne existente în fie
care secție și atelier, la fiecare 
muncă. In primul trimestru al 
an, planul a fost depășit cu 3,1 
la produejia globală, cu 8,5 la 
produejia marfă, cu 0,8 la sută 
ductivitatea muncii.

Un factor de mare însemnătate pen
tru punerea în valoare a rezervelor de 
care dispunem îl constituie întărirea 
disciplinei în muncă, folosirea din plin 
a timpului de lucru. Cu prilejul unei 
analize efectuate recent și al dezbate
rilor ce au avut loc în organizațiile de 
partid și cu toji salariafii a reieșit că în 
uzină există încă unele situații care 
contrastează cu nivelul ei tehnic, cu 
experiența acumulată de colectivul nos-

loc de 
acestui 
la sulă 
sulă la 
la pro-
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Colectivul termocentralei Luduș 
mulțumește conducerii partidului 
pentru sprijinul pe care i l-a acordat 
în munca desfășurată pentru înălța
rea acestui important obiectiv al pla
nului de electrificare a țării. Proiec- 
tanții, constructorii, montorii .și ener- 
geticienii au desfășurat în ultimii trei 
ani o activitate rodnică, reușind să 
construiască și să pună în funcțiune 
o putere instalată de 500 MW, ter
mocentrala atingînd de curînd capa
citatea finală de 800 MW. Indicatorii 
tehnico-economici realizați situează 
termocentrala noastră la nivelul rea
lizărilor tehnicii moderne.

Cu prilejul amplei acțiuni de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, energeticienii termocentralei 
noastre au analizat multilateral rezer
vele existente și au descoperit nume
roase posibilități de folosire mai ra
țională a timpului de lucru. Din dez
baterile care au avut loc recent în or
ganizațiile de bază, în adunări, la 
care a participat întregul colectiv, a 
reieșit că datorită lipsurilor în orga
nizarea activității de întreținere și re
parații, a transportului intern, întâr
zierilor și părăsirii, locului de pruncă 
înainte de încheierea programului, se 
irosesc trimestrial peste 11 000 ore-om. 
De asemenea, sînt folosite insufi-
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Activitatea educativă ce se 
desfășoară astăzi pe toate 
treptele și prin mijloace atît 
de variate, conținutul nou 
al Relațiilor dintre oameni, 
raporturile dintre individ și 
colectivitate, fără îndoială, 
își pun o puternică amprentă 
asupra caracterului fiecărui 
individ în parte, constituind 
un climat propice pentru 
cultivarea acelor trăsături 
care înnobilează profilul mo
ral al omului. într-o socie
tate care proclamă drept țel 
suprem spiritul dreptății și 
al adevărului, corectitudinea 
și cinstea individului sînt ri
dicate la rangul de principii 
asupra cărora nu mai încape 
nici o discuție. în acest con
text, cu atît mai stridente și 
mai grave apar încercările 
de încurajare sau de apărare 
ale celor ce săvîrșesc acte de 
necinste.

Miliția raionului Tg. Lă
puș a trimis în judecată pe 
Francisc Somogy, pentru 
fals în acte publice. în ca
litate de tehnician-mecania 
la S.M.T. Gătaia, el a elibe
rat lui loan Tuns, din co
muna Răzoare, în mod ile
gal, carnetul de tractorist 
nr. 0068196, deși acesta din 
urmă nu a fost nici școlari
zat și nici supus vreunui exa
men conform dispozițiilor le
gale în vigoare. loan Tuns 
n-a avut nici măcar calita
tea de angajat al S.M.T.- 
Gătaia care i-a eliberat car
netul. Acest fapt a fost con
firmat prin două adrese sem
nate, prima de directorul 
stațiunii, ing. Gheorghe Va- 
silescu, și șeful de cadre Mi
hai Silaghi, iar a doua de a- 
celași director și de inginerul 
șef Gheorghe Cioabă.

Pe baza probelor de la 
dosar și a celor două adrese, 
cei doi făptuitori au fost tri
miși în judecată pentru fals

în acte publice și uz de fals, 
în cursul judecății, Tribuna
lul popular al raionului Tg. 
Lăpuș a solicitat conducerii 
S.M.T.-Gătaia unele date în 
legătură cu școlarizarea și 
eliberarea carnetului de trac
torist lui loan Tuns. Spre 
marea surprindere a celor ce 
cunosc că Ioan Tuns a ob
ținut, pe căi necinstite, car
netul de tractorist de la 
Francisc Somogy, conduce
rea S.M.T. și-a schimbat 
brusc atitudinea. Printr-o a- 
dresă în care abundă tot fe
lul de afirmații contradic
torii se încearcă să se dea 
unui act fraudulos un as
pect legal. în felul acesta, 
se ia apărarea unor minci
noși. De fapt, acest lucru 
rezultă și din încheierea a- 
dresei amintite : ....răspun
sul nostru îl înaintăm ono
ratului tribunal, la cererea 
înregistrată sub același nu
măr al lui Francisc Somogy, 
care roagă să facem acest 
lucru pentru a prezenta do
vezi :asupra celor comuni
cate de noi".

în loc să ia măsuri pentru 
asigurarea și întărirea lega
lității în cadrul întreprin
derii, conducerea S.M.T.- 
ului amintit, prin actele de 
complezență eliberate pentru 
Francisc Somogy și loan 
Tuns, i-a apărat în fața or
ganelor de stat pentru a le 
diminua vina sau chiar a-i 
absolvi de răspundere. (In 
paranteză fie spus, Francisc 
Somogy a fost condamnat nu 
de mult tot pentru înșelă
ciune, la un an închisoare 
corecțională și un an inter
dicție corecțională, pentru că 
a luat bani de la mai mulți 
cetățeni ca să le elibereze 
carnete de conducere tip 
S.M.T., fără ca aceștia să fi 
fost școlarizați). Acoperirea 
unei minciuni nu se poate 
face decît cu o altă min
ciună. De altfel, se pare că 
atitudinea conducerii S.M.T. 
Gătaia nu este lipsită de o 
anumită semnificație. Tehni-

cianul Francisc Somogy 
după ce și-a executat pe
deapsa pentru falsurile să- 
vîrșițe a ajuns din nou cu 
„pîinea și cuțitul" în mînă, 
îricredințîndu-i-se sarcina e- 
liberării carnetelor cu pri
cina. Dar cu ce drept își 
mai poate permite cineva 
să elibereze adeverințe de 
bună purtare unor elemente 
necinstite ? Cărei cauze îi 
servesc asemenea acte de 
așa-zisă „înțelegere", de ca
ritate ? Orice act necinstit 
este blamat și sancționat cu
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PIEȚEI COMUNE
In numărul de ieri al „Scînteii" s-a anunțat că premierul britanic Wilson a adus 

la cunoștința Camerei Comunelor hotărîrea guvernului englez de a cere admiterea in 
Comunitatea Economică

a

Sondajul

Ion BUCHERU

(Continuare în pag. a III-a)

încercării Angliei de urmare a vetoului Franței.ca

destinat

să crezi

(Continuare în pag. a V-a)
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Europeană. Această hotărîre vine la cinci ani după eșuarea 
adera la Piața comună,

A. D. ALBU
doctor în economie

Aurel VIJOLI
ministrul finanțelor

Lucrări de întreținere a vitei de vie la cooperativa agricola din Siliștea, regiunea Argeș Foto : Agerpres

LEUL
la 100 de aniL opiniei

Acum un secol, Ia 4 mal .1867, a 
fost publicată „Legea pentru înfiin
țarea unui nou sistem monetar și 
pentru fabricarea monedelor națio
nale". în acest fel, a luat naștere 
primul sistem monetar al României 
moderne, pe baza căruia au fost 
puși în circulație primii lei româ
nești de argint și de aur, primii 
bani de aramă. Eveniment remar
cabil în viața economică și politică 
a românilor, crearea sistemului mo
netar național — într-o vreme cînd 
România nu trecuse încă în rîndul 
țărilor europene independente — a 
fost un act progresist, înscriindu-se 
pe coordonatele marilor tradiții de 
luptă ale poporului nostru pen
tru ncatîrnarea statului. Tot
odată, ea a corespuns cerințelor 
accelerării procesului de creștere a 
forțelor de producție, întăririi pu
terii economice, după o perioadă 
îndelungată în care întreaga dez
voltare economică și socială fusese 
ținută în loc prin secătuirea bogă
țiilor țării de către marile puteri 
străine.

Secole de-a rîndul. după căderea 
Țării Românești, a Moldovei și 
Transilvaniei sub dominația forțe
lor cotropitoare străine, nu se mai 
bătuse monedă proprie. Vechile 
monede ale Basarabilor și Mușati- 
nilor, bătute în „haraghiile" . dom
nești de la Tîrgoviște’și Suceava, ca 
și monedele emise ulterior în mod 
sporadic de acei domnitori care, ca 
Alexandru Lăpușneanu, Despot 
Vodă sau loan Vodă cel Cumplit, 
izbutiseră să înfrîngă ori să oco
lească opreliștile Porții otomane, 
dispăruseră de multă vreme din 
circulație. Ca urmare a războaielor, 
a ocupațiilor străine și cu deose
bire a dezvoltării comerțului, ță
rile române deveniseră loc de în
tâlnire pentru mai toate felurile de

monede — bune șl, mai ales, rele 
— cunoscute in Europa.

Existența în canalele circulației a 
nenumărate specii de monede în
lesnea falsificarea și speculațiile, 
de pe urma cărora profitau mai 
ales visteriile străine, zarafii și că
mătarii, în dauna imensei majori
tăți a populației. Raportul de va
loare între diferitele monede, sta
bilit prin uzul pieței, se schimba 
uneori de la o zi la alta, iar în
cercările de a se impune cursuri 
oficiale pentru aceste monede se 
limitau, bineînțeles, la raporturile 
dintre populație și stat. Operațiile 
comerciale erau din această cauză 
stînjenite și însăși visteria țării în- 
tîmpina greutăți la încasarea dări
lor și la ținerea evidenței venitu
rilor și cheltuielilor bugetare.

Dezvoltarea economică a Româ
niei cerea imperios înlăturarea a 
tot ceea ce frîna producția și circu
lația valorilor materiale. Pe această 
linie, o importanță deosebită pre
zenta lichidarea haosului din circu
lația bănească, prin organizarea 
unui sistem monetar propriu și 
emiterea unor monede pe cit posibil 
stabile. Ca întruchipare generală și 
nemijlocită a valorii mărfurilor, în 
cadrul relațiilor de producție ca
pitaliste care se'afișmau tot mai 
puternic după Unirea celor două 
principate române și realizarea re
formei agrare din 1864, banii tre
buiau șă-și îndeplinească în con
diții optime funcțiile lor de măsură 
a valorii, mijloc de circulație, de 
plată și de’tezaurizare, ca și funcția 
de bani universali. Adoptarea siste
mului monetar al leului în 1867, 
completată 13 ani mai tirziu prin 
înființarea Băncii Naționale cu 
drept de emisiune a bancnotelor, 
răspundea acestor cerințe.

în țara noastră: s-a sta
tornicit — ca un princi
piu esențial al democra
tismului vieții de stat și 
ca o metodă permanentă 
de lucru a partidului — 
practica de a apela frec
vent la opinia publică, de 
a asculta și consulta ca
tegorii cit mai largi de 
cetățeni, de a le atrage 
și a le valorifica larg 
propunerile și sugestiile 
cu prilejul elaborării unor 
importante hotărîri și mă
suri care se referă la 
progresul întregii vieți 
sociale, la ridicarea ni
velului de trai al poporu-

ANGLIA LA POARTA

în anul 1962, într-un articol 
publicat împotriva Pieței comune 
și a aderării Angliei la această 
organizație, Harold Wilson, ac
tualul premier britanic, se ex
prima cu un vizibil sarcasm : 
„Nu este absurditate mai mare decît
că Europa se va dezvolta prin schimbul rufelor 
negre, sau că Marea Britanie va putea subsista 
prin vînzarea frigiderelor la Dusseldorf sau a 
automobilelor la Torino". Doi ani mai tirziu, 
în 1964, cu ocazia alegerilor, actualii lideri po
litici britanici continuau să declare ferm că 
ei nu vor permite aderarea Angliei la Comuni
tatea Economică Europeană. Au fost necesari 
numai alți doi ani ca poziția guvernului laburist 
să se modifice total „înapoi, la Europa" — 
adică la Europa „celor șase" — a devenit în 
prezent deviza lui preferată. în expunerea de 
motive (făcută în recentul turneu întreprins în 
capitalele țărilor C.E.E.) privitoare la aderarda

Angliei la Piața comună, pri
mul ministru britanic a mani
festat deosebită larghețe în expri
marea de aprecieri elogioase la 
adresa C.E.E., pe care o numește 
„...o concepție ingenioasă și

măreață". El încearcă să convingă că aderarea 
altor țări la C.E.E...... va aclucc comunității nu
numai o piață mai vastă, dar și dibăcia, com
petența tehnică a milioane de lucrători, precum 
și mii și mii de specialiști, rafinamente tehno
logice dintre cele mai perfecționate și mo
derne". Cam în același timp cu turneul din Eu
ropa s-a intensificat în interior campania de 
convingere a opiniei publice asupra avantaje
lor aderării și de intimidare a opoziției față de 
acest act. Acum, considerîndu-se terenul cît de 
cit pregătit prin aceste acțiuni conjugate, pri
mul ministru a anunțat în Camera Comunelor

In mod obișnuit, ne-am 
deprins să înțelegem 
prin opinie publică acea 
forță care intervine 
prompt pentru a condam
na o abatere de la nor
mele etice, cu alte cuvin
te pentru a arăta fiecăruia 
dintre noi ce nu tre
buie făcut. Este, desigur, 
o funcție importantă, cu 
pondere tot mai mare în 
asigurarea bunului mers 
al lucrurilor în toate do
meniile. Dar eu, dumnea
ta, noi toți putem face mai 
mult: putem răspunde ce
rințelor societății care ne 
solicită să ne spunem pă
rerea cum să se facă un 
lucru sau altul.

în afara profesiei, a 
muncii pentru care ne-am 
pregătit, sîntem benefi
ciari ai serviciilor publi
ce, spectatori ai unor ma
nifestări artistice, consu
matori de literatură, cum
părători ai celor mai di
verse produse, pietoni cu 
un punct de vedere for
mat asupra esteticii stră
zii, funcționalității siste
mului de afișaj etc. Ipos
tazele s-ar putea înmulți, 
pentru că tot ce se con
cepe, tot ce se produce 
la noi în țară pe planul 
valorilor materiale și spi
rituale, este 
maselor largi, beneficiar 
fiind, în ultimă instanță, 
fiecare dintre noi. Știm 
bine că sarcina de a crea 
și a produce a fost încre
dințată unor oameni com- 
petenți, și mai știm că 
strădaniile lor sînt — în 
foarte multe domenii — 
meritorii și rodnice. Dar 
tocmai aceste strădanii 
și rezultate au ridicat con
tinuu exigența și compe
tența noastră. Aceasta se 
uită uneori. în anumi
te împrejurări, omul 
— adică cel căruia îi sînt 
destinate cartea, specta
colul, produsul de larg
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A COMERȚULUI?
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1i răspunsuri

Reprezentantul Direcției organizării 
comerțului din Ministerul Comerțului 
Interior, ing. DORIN VIERU, apre
cia că valoarea utilajelor comerciale 
existente în magazine și în unitățile 
de alimentație publică se ridică la 
aproape un miliard de lei,

— Miliardul investit a rezolvat pro
blema dotării rețelei comerciale cu 
utilajele de specialitate ?

— Pentru moment, da. Comerțul 
disiîune acum de zeci de mii de uti
laje frigorifice, roboti mecanici, spă
lătoare de vase mecanizate, mașini 
de tocat, de tăiat mezeluri, expreșo- 
uri de cafea, mașini de măcinat, 
dozatoare de lapte și răcoritoare, 
cintare, bascule ș.a.m.d. Din punct 
de vedere economic, miliardul in
vestit aduce cîștiguri mari.

Așadar, utilaje comerciale există, 
iar utilitatea lor nu poate fi pusă la 
îndoială. Se pune deci problema : 
cum este folosită această zestre, fără 
de care nici nu mai poate fi conce
pută astăzi activitatea unui comerț 
modern ? Un prim răspuns îl primim 
tot de la tov. Vieru :

— Utilajele comerciale sînt bine fo
losite, eficient. Cel puțin așa ne arată 
datele statistice, sondajele. La ulti
mele sondaje făcute,' am constatat că 
doar 5 la sută din utilaje erau în 
repaus. Re.ștul funcționau. Cinci la 
sută nu e mult. Multe țări, unele' 
foarte avansate, au indici de utili
zare inferiori. Stăm bine.

Tov. O. Dumitrescu, șeful servi
ciului „mecanic"-șef din aceeași di
recție, de față la discuția noastră, 
are insă unele „precizări" de făcut.

— Știți, unele utilaje comerciale, 
care ar putea funcționa, stau pen
tru că organizațiile comerciale n-au 
ce face cu ele (!)

— De mult stau ?
— Nu putem aprecia exact. Avem 

însă evidenta și costul lor.
Intrăm pe loc în posesia unui inte

resant tabel, pe care-l reproducem :

Regiunea, orașul
v Valoarea 

utilajelor 
comerciale 
nefolosite

București 1 250 000
Cluj 540 000
Constanța 315 000
Bacău 150 000
Maramureș 110 000
Mureș-Autonomă Maghiară 95 000
Suceava 90 000
Ploiești 73 000

— Și care este structura acestor u- 
tilaje ?

— Agregate frigorifice, mașini de 
spălat vase, roboți și, mai ales, a- 
parate pentru tăiat mezeluri. (Po
trivit informațiilor pe care le deți
nem, printre utilajele care stau 
din diferite motive se află 600 mașini 
de tăiat mezeluri; costul unui astfel 
de aparat fiind de 5 000 lei, rezultă 
că numai aici stau blocațl 3 milioane 
lei. Deci o parte din zestrea tehnică 
a comerțului pusă la naftalină).

Dar, în definitiv de ce stau nefo
losite utilaje în stare de funcționare T 
Cauze sînt multe. Iată citeva, cunos
cute și necunoscute de cei în drept 
Pentru magazinele din noile cartiere, 
organizațiile comerciale își procură 
utilajele cu prea mult timp înainte 
de a fi nevoie de ele ; sînt și cazuri 
de proastă repartiție a lor pe regiuni 
și chiar pe orașe ; din cauza modului 
greoi în care este organizată difuza
rea acestor utilaje, fiecare întreprin
dere sau organizație comercială caută 
să-și creeze „un stoc" de rezervă. Și, 
firește, în timp ce utilajele necesare 
funcționează, cele din rezervă șo
mează.

Am stat de vorbă cu un delegat 
al Dlreoției comerciale din Giurgiu. 
Ne-a spus : „Noi avem 20 de agre
gate frigorifice. Dintre acestea, 15 
funcționează prost, iar 5 n-au func
ționat deloc în ultimii doi ani“ (!) E 
o situație, la proporțiile orașului 
Giurgiu, gravă. Dar controlul o sur
prinde „la un moment dat" — static. 
Cu alte cuvinte, nu se arată că (în 
cazul nostru) cele 5 utilaje n-au stat 
o zi. ci 2 ani. Nu sînt analizate cau
zele care generează defecțiunea res
pectivă. Atunci, cum poate fi îndrep
tată, situația ? La Roșiori de Vede stă, 
de peste un an. un frigorifer în va
loare de 30—40 mii de lei. La vamă 
au sosit, cam de mult, niște piese 
componente pentru robbții mecanici 
al unităților de alimentație publică. 
Nici una dintre organizațiile comer
ciale din cele 14 orașe beneficiare — 
București. Călărași.. Tîrgoviște. Bra
șov. Ploiești, Turda, Hunedoara, Su
ceava, Constanta, Pitești, Roman. Si
ghet. Oradea și Satu Mare — nu se 
grăbesc să le ridice. Să fi găsit a- 
ceste organizații comerciale modali
tatea de a se pune în funcțiune ro
botii fără piese ? S-au creat — pa- 
re-se, cu concursul organelor M.C.I. 
— niște încurcături financiare. Și pie
sele zac. Deși în ele au fost investiți 
bani grei, valută.

Dar piedicile în calea folosim uti
lajelor comerciale sînt și de altă na
tură. Ca orice alte utilaje, și aces
tea au nevoie de întreținere, de re
parații. Cum este organizată această 
activitate ? Fiecare utilaj intră, anu
al sau semestrial. în revizie generală. 
Agregatele frigorifice, de exemplu, 
supoFtă o revizie semestrială. Dar 
cît durează ?

Vizităm I.I.L. „Metalurgica"- Bucu
rești, unitate care repară și întreține 
acest tip de utilaje comerciale.

— Respectați termenele legale în 
care trebuie revizuit și reparat un 
agregat frigorific ?

„Da“ — răspunde maistrul de între
ținere.

„Nu" — răspunde șeful secției „fri- 
gorifere". Mie îmi place să spun

lucrurilor pe nume. Avem întîrzierî 
mari. Chiar foarte mari. In loc să 
funcționeze, multe utilaje zac la noi, 
în curte".

Lucrurile stau exact așa cum spu
nea șeful secției. La atelier am vă
zut, între altele, o adresă prin care 
Banca Națională atrăgea atenția 
sucursalei sale raionale „23 August" 
asupra modului în care lucrează I.I.L. 
„Metalurgica". „Cu ocazia verificări
lor efectuate — se spunea — s-a con
statat că I.I.L. „Metalurgica" nu res
pectă termenele contractuale. Repa
rația unui agregat al localului „Ter- 
mocentrala-sud“ a durat, peste ter
men. 90 de zile. Reparația unui alt 
igregat — 64 de zile în plus — (ur
mau alte exemple). De asemenea, „ri
dicarea" deranjamentelor șe face, în 
multe cazuri, .cu întîrziere..."

La multe dintre agregatele frigori
fice depășim termenul legal — a- 
daugă șeful secției.

în continuare, ni se face lectura 
depășirilor, și. foarte amabile, gazdele 
ne întocmesc chiar un tabel de „re
corduri" în materie. Agregatul fri
gorific al carmangeriei „Strugurel", 
de exemplu, a ieșit din reparație 
după 176 de zile; al centrului de 
carne de pe sos. Viilor 194 — după 
147 de zile ; al O.C.L. Alimentara 
din str Galați 129 — după 124 de zile.

La Cluj reparațiile' le exe
cută un atelier al întreprinde
rii de hoteluri și restaurante (!) 
Cum ? In cit timp ? Deficientele au 
fost relatate recent în presă. La Plo
iești. Brașov, Constanta etc. de între
ținerea utilajelor răspund fie între
prinderi, fie ateliere de reparat uti
laj comercial. în general, modul de 
lucru al acestor unități nu diferă însă 
prea mult de cel de la „Metalur
gica". în aceste localități, și în foarte 
multe altele, lipsesc specialiștii, ate
lierele nu sînt bine organizate, apro
vizionarea cu piese de schimb șchioa- 
pătă. Tot felul de mașini și agre
gate — unele din import — stau cu 
lunile sau chiar cu anii. în gene
ral. problema reparării și întreținerii 
utilajelor Comerciale nu este încă pe 
deplin rezolvată pe planul întregii 
țări.

Ne întrebăm : cînd situația este cea 
pe care am descris-o, de unde a apă
rut acel procent de 5 la sută, acea 
cifră convenabilă, liniștitoare, care 
insuflă atîta optimism tovarășilor din 
Direcția organizării comerțului din 
M.C.I. ? Insistăm asupra acestui as
pect, întrucît acest „5 la sută" nu 
este o cifră moartă ; ea poartă în sine 
germenele autoliniștirii.

Eforturile financiare pe care sta
tul nostru le face pentru a procu
ra aceste utilaje se înscriu pe linia 
unor preocupări mal generale, care 
țintesc spre modernizarea și per
fecționarea întregii activități co
merciale. Zestrea în utilaje a co
merțului se ridică la o valoare con
siderabilă — aproape un miliard. 
Dar după cum se constată, această 
„zestre1’ nu este folosită cu maxi
mum de eficiență, nu participă cu 
întregul ei potențial la atingerea 
•copului urmărit.

Gheorghe GRAURE

toată asprimea. Aceeași ri
postă trebuie dată și celor ce 
socotesc că pot lua apăra
rea unor cauze nedrepte, 
mințind la rîndul lor.

I. PETRUȚ 
procuror șef
al regiunii Maramureș

Scopul și 
mijloacele

Alexandru Ilie, salariat la 
întreprinderea de prospec
țiuni geologice, afișează în 
colectivul din care tace par
te o corectitudine exempla
ră. Dai colegii de muncă nu-1 
cunosc bine. El are un copil, 
azi în vîrstă de 16 ani, elev 
în clasa a IX-a la școala 
generală ni. 93, pe care l-a 
părăsit. Copilul încă de mic 
a fost cules de pe drumuri 
și înfiat de un vecin, G. 
Moise.

Alexandru Ilie nu a mai 
contribuit la întreținerea fiu
lui său, deși a avut și are 
o situație materială bună.

în cursul anilor 1966 
1967, minorul G Aurel 
început să comită furturi 
dauna avutului particular 
obștesc. Tatăl său Alexan
dru Hie a luat în repetate 
rînduri cunoștință de faptele 
lui, dar nici nu s-a sinchi
sit. Nu de mult, Alexandru

PE VALEA

TROTUȘULUI

UN NOU

BACĂU (Corespondentul 
„Scînieii"). — Frumusețile na
turale ale Văii Trotușului, ma
rile obiective industriale atrag 
pe aceste meleaguri un număr 
tot mai mare de turiști. Anul 
trecut, la excursiile organizate 
de O.N.T. în această zonă au 
luat parte peste 100 000 de ama
tori de drumeție.

începi-id din acest an, vizita
torii Văii Trotușului vor avea 
condiții din cele mai bune de 
găzduire. în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se află intr-un 
stadiu avansat de finisare un 
mare hote] turistic. Amplasată 
pe platoul dc la capătul bule
vardului principal, clădirea ho
telului domină orașul. împre
ună cu casă de cultură, con
strucție aflată în stadiu de fi
nisaj, și cu blocurile ce se ridică 
în prezent în microraionul nr. 9, 
hotelul va completa ansamblul 
pieței centrale a orașului. Linia 
modernă a hotelului se armoni
zează cu arhitectura acestui oraș 
nou. în cele 122 camere 
vor putea fi găzduite 230 per
soane. ~ 
bianțe 
tipuri 
stiluri

La „....... ................ ..
funcționa unități de deservire și 
de alimentație publică, restau
rând cu grădină de vară, bar de 
zi, braserie-cofetărie, magazin 
cu articole de artizanat, floră
rie. Noul hotel de pe Valea 
Trotușului va găzdui primii oas
peți chiar in actualul sezon tu
ristic.

Pentru crearea unei ani- 
plăcute se execută cinci 
de mobilier, în culori și 
diferite.
parterul hotelului vor

Si 
a 

în 
Și

Ilia a fost chemat la Procu
ratură, unde a declarat că 
știe prea bine cum se com
portă fiul său Aurel, dar 
nu poate lua măsuri pentru 
îndreptarea acestuia, întru- 
cît... el este recăsătorit și nu 
dorește ca actuala soție să 
afle ceva de trecutul său, 
iar la întreprinderea unde 
lucrează are o muncă de 
răspundere și se bucură de 
un prestigiu pe care fiul 
său, infractor, i l-ar sub
mina I în consecință, el a 
solicitat ca fiul său să fie 
internat într-un institut de 
reeducare pentru a primi o 
educație corespunzătoare. 
Dezavuează așa dar faptele 
necinstite săvîrșite de fiu) 
său, iar în ce-1 privește se 
consideră un om corect, cu 
toate că de atîția ani și-a 
mințit soția și colectivul din 
care face parte 1 I se pare 
că minciuna sa este inofen
sivă. Și apoi a mințit cu 
ani în urmă. De atunci 
a devenit cinstit. Dai uită 
sau nu vrea să admită că 
ani în șir a făcut tot ce 
i-a stat în putință pentru a 
acoperi minciuna. I se pare 
că a mințit o singură dată. 
Dar el a mințit tot timpul. 
Cît privește caracterul „in
ofensiv" al minciunii pe care 
a ascuns-o atîția ani, conse
cințele acesteia sini evidente: 
fiul său a ajuns un infractor. 
Alexandru Ilie a încălcat în 
mod flagrant legile morale 
ale societății noastre.

Gheorghe GRIGORESCU
București

De Ia 22 februarie a.c„ în urma absolvirii Fa
cultății de construcții feroviare, drumuri și poduri, 
am fost încadrat ca inginer stagiar la Secția de în
treținere C.F.R. Cgracal. Am doi copii mici. Din 
luna septembrie 1965 nu am mai primit alocația de 
stat pentru întreținerea lor. în luna ianuarie 1967 
am întocmit un dosar și m-am adresat Institutului 
de construcții București pentru a mi se acorda acest 
drept. Dosarul a fost respins. Motivul : peste o 
lună de zile urma să fiu repartizat în producție, așa 
că alocația de stat pentru copii va „trebui să mi-o 
dea unitatea în care voi lucra. La Secția de între
ținere C.F.R. Caracal am întocmit un nou dosar. 
A fost luat în discuția Oficiului juridic dc la Di
recția regională C.F.R. Craiova care a deliberat: 
cazul trebuie rezolvat de către Institutul dc con
strucții București, pentru că în anii. 1965—1967 am 
fost student. Dosarul a fost trimis deci Institutului 
de construcții București. De aici s-a întors 
la Secția de întreținere C.F.R. Caracal, cu mențiu- 
nea că pe perioada respectivă am urmat cursurile 
cu regularitate (fără întreruperi, fără absențe).
Secția de întreținere Caracal s-a adresat iarăși
Oficiului juridic din Direcția regională C.F.R. 
Craiova. De data aceasta sînt sfătuit să mă adre
sez Ministerului dc Finanțe. Atît Direcția regională 
C.F.R. Craiova cît și Institutul de construcții 
București recunosc un lucru ; am dreptul să primesc 
alocația solicitată. Deci aceste instituții îmi dau 
dreptate, dar să mi-o acorde... alții ! Cît timp voi 
mai fi pus pe drumuri în numele unui asemenea 
principiu" ? ,

ing. David DUMITRU
B-dul Republicii nr. 101 
Caracal

O sesizare referitoare la păstrarea curățeniei în 
școala generală clin comuna Cuhea a fost rezolvată 
de către Sfatul popular al raionului Vișeu. Rezul
tatul este consemnat in răspunsul semnat , de 
Gheorghe Oșan, președinte, și Iosif Ilk, secretar, 
din care cităm : ,,în concluzie considerăm că sesi
zarea către ziarul „Scînțeia" elite întemeiată 
(subl. ns.), dar nu reflectă realitatea în mod obiec
tiv". Limpede, nu ?

în apropierea cantinei complexului studențesc, 
pe strada Căminelor din Iași, o conductă de canali
zare s-a înfundat încă din luna aprilie 1966. De 
atunci cantina întîmpină a doua primăvară cu feres
trele închise. S-au făcut nenumărate sesizări la 
întreprinderea comunală Iași. Cei ce au primit a- 
cestc sesizări și-au pierdut, probabil, simțul mirosu
lui. Conducta — se pare — nu va fi desfundată 
decît dacă li s-o„înfunda" și lor.

Ella Pavel VIRAN
student, Facultatea de științe 
economice-lași

Minerul Gheorghe Miel de la I.C.H. „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" din Corbeni se află într-o di
lemă. Este născut în comuna Strîmtura, raionul 
Sighet. De aici și-a schimbat domiciliul în Rodna, 
raionul Lipova. S-a mutat apoi în comuna Pîngă- 
rați, raionul Piatra Neamț. După aceasta a interve
nit o nouă schimbare de domiciliu : Oești B-5 604, 
ap. 14, raionul Curtea de Argeș. A solicitat Sfa
tului popular al comunei Pîngărați o adeverință 
asupra venitului impozabil. La început, funcționarii 
de aici susțineau că, pentru a-i elibera adeverința, 
trebuie să le aducă alte... adeverințe de la sfaturile 
populare din Strîmtura și Rodna (pe unde solici
tantul nu și-a lăsat decît.., urmele !). Totuși unul 
din acești salariați, pe nume Rotaru, s-a lăsat pînă 
la urmă înduplecat și a eliberat adeverința. Acum 
Gheorghe Miel are nevoie de o nouă adeverință : 
de două luni o așteaptă In zadar. Sfatul popular 
din Pîngărați nu vrea să i-o mai elibereze. Oare 
aici nu se mai găsește nioi un funcționar care să 
fie înduplecat ?

credulității
S-a vorbit despre o anu

mită „gradare" a minciunii 
— de la cea mai banală și 
neînsemnată pînă la escro
cherie. Tot de o anumită 
gradare se poate vorbi și 
în alt sens : în viața unora 
minciuna are un caracter 
cu totul accidental, pe cită 
vreme alții trăiesc efectiv 
numai din înșelătorii. Aceș
tia din urmă ridică min
ciuna la rang de profesie, 
în ciuda binecunoscutului 
adevăi că minciuna n-are 
picioare lungi, unii își clă
desc viața pe acest eșafodaj 1 
care reușește să reziste une
ori ani în șir, M-am între
bat și eu ; cum este posibil 
acest lucru ? Fără îndoială, 
nu orice om este în stare să 
mintă. Pentru a trece drept 
adevăr, pentru a deveni cît 
de cît plauzibilă, orice 
minciună presupune, într-a- 
devăr, o anumită inteligență, 
o dibăcie în manevrarea, 
mai mult sau mai puțin 
complicată, a „sforilor" 
puse în mișcare pentru a 
crea o anume impresie. Cu 
atît mai mult nu pot fi învi
nuit! de lipsă de abilitate 
și de fantezie cei ce 
sează înșelătoria.

Traian Teodorescu 
Galați a absolvit o 
tate, cunoaște cîteva

profe-

din 
facul- 
limbi

străine, este prezentabil și, 
mai ales, posedă darul con
vingerii. Ani în șir inteli
gența sa n-a servit la alt
ceva decît Ia scornirea a tot 
felul de „gogoși" care, bine
înțeles, i-au adus cîștiguri 
grase. De cele mai multe 
ori pretindea că este amic eu 
diferite persoane influente 
din instituții de mare im
portanță. Unor oameni ca 
Toma Boștiog și Ion Mano- 
lescu, din Focșani, le-a 
promis că le va aranja sus
pendarea executării pedep
selor la care aceștia fuse
seră condamnați. (Pentru o 
asemenea „afacere" a ob
ținut de la ei 2 000 lei, în 
afară de costul transportu
lui și întreținerea în Capi
tală). Pe Stelica Mareș a 
înșelat-o cu scrisori pline de 
patos, prin care își oferea 
ajutorul pentru a-i pune în 
libertate soțul aflat in închi
soare.' în luna mai 1965, 
Teodorescu a vizitat co
muna Boroșneu Mare, din 
raionul Tg. Secuiesc, unde 
dîndu-se drept persoană de 
vază, a escrocat-o pe Eli- 
sabeta Bede. Prinlr-o serie 
de tertipuri bine calculate 
a reușit să amăgească mai 
mulți locuitori din Galați, 
printre care pe Andrei Gaia, 
factor poștal, Traian Puf- 
lea, artist, Tatiana Mosco- 
pol, soră medicală, sau Con
stantin Durac, cooperator 
— prin intermediul cărora 
a obținut o serie de medi
camente pe care le-a revîn- 
dut apoi cu suprapreț.

Desigur, toate aceste în-

r. fr ■

Instantaneu ploieștean

(Urmare din pag. I)

consum, noua prestare de 
servicii — nu constituie, 
din păcate, obsesia și nici 
măcar preocuparea pro
ducătorului. Să ne referim 
la carte, poate nu cel mai 
potrivit exemplu, dar ori
cum unul dintre ele.

Sondarea adîncă, seri
oasă, a opiniei consuma
torului de literatură, co
relată cu datele comer
ciale, furnizate de reali- 
tatsa-librăriilor, ar putea 
închega acea sociologie a 
cărții care să extindă ca
racterul științific al acti
vității editoriale.

Un alt
11. Și 

valorile 
tacolele 
nesc adeziunea publicului, 
dar criteriul biletelor vîn- 
dute luat ca singur indi
ciu, — fără să fie prece
dat sau completat de o 
anchetă sociologică mul
tilaterală, judicios conce
pută — poate crea 
fuzii șl poate duce la 
cluzif pripite.

Unii se Îndoiesc 
spectatorul, cititorul 
carte sau beneficiarul 
serviciilor publice ar fi

dispus să-și „piardă tim
pul" completînd formu
lare sau răspunzînd so
licitărilor anchetatorului, 
Așa să fie ? Sînt si
gur că practica anche
tei sociologice, o dată 
răspîndită, fiecare i-ar 
înțelege sensul și eficien
ța și ca urmare și-ar da 
cu dragă inimă contribu
ția, convins de utilitatea 
socjală a actului său. Ce 
mă determină să cred în 
acest răspuns? Răspun
sul pe care-l dă spontan 
omul de pe stradă, călă
torul din tramvai, clientul 
din magazin sau partici
pantul la o dezbatere pu
blică, atunci cînd ordinea 
socială este încălcată, a- 
tunci cînd nedreptatea 
sau incompetența sau a- 
buzul îi solicită lui, ca 
reprezentant și parte com
ponentă a opiniei publi
ce, poziția, părerea. în
deobște, în aceste răs
punsuri se afirmă păreri 
în mod răspicat pentru 
că faptul la care se refe
ră i-o solicită. Dar a- 
cea părere constructivă 
despre care 
acea opinie 
clar din ce
exigent, mai 
mai autorizat,
și-o spună, cu 
și în ce cadru 
stituțiile ce ar 
fie interesate în 
nu și-au făcut
din sondarea opiniei pu
blice?

In urmă cu 2—3 luni am 
avut prilejul șă vizitez o 
expoziție a cooperației 
meșteșugărești, care pre
zenta mostre deosebit de 
Interesante: obiecte 
fier forjat, jardiniere, 
tre. bibelouri, articole 
corative — mă rog,

vorbeam, 
de benefi- 
!n ce mai 
competent, 
unde să 

ce prilej 
dacă in- 
trebui să 
a i-o afla 
un obicei

șelăciuni au fost ticluite și 
pregătite cu o meticulozitate 
de adevărat „expert" în ma
terie. Trebuie să spunem 
însă că viața mai lungă sau 
mai scurtă a unoi aseme
nea minciuni nu stă numai 
în travestiul pe care li-1 dă 
escrocul. întotdeauna acesta 
se bazează nu atît pe inte
ligența și priceperea sa, cît 
pe lipsa de prevedere, pe 
credulitatea și naivitatea 
victimelor alese.

Victimei escrocului i se 
poate reproșa că... s-a lăsat 
să devină victimă. Pretin
dem copiilor noștri să fie 
cinstiți și Ie servim cele 
mai severe lecții de cinste 
cînd îi prindem cu o mică 
minciună. Cu ei sîntem, de 
obicei, foarte circumspecți. 
Și totuși un escroc notoriu 
ne poate trage cîte o farsă 
care adesea costă mult prea 

scump. Naivitatea, care a- 
proape întotdeauna este 
considerată ca o scuză, 
poartă în sine o gravă vină. 
Ochiul vigilent, spiritul cri
tic sînt dușmanii minciunii. 
Dacă ea mai are uneori 
picioare lungi, aceasta se 
datorește unei alarmante a- 
trofieri a noțiunii de exi
gență. Pe un 
teren minciuna „prinde’ 
pede, „face picioare", 
vom amputa la timp și 
tru t ’___
nu-i vom face jocul, 
vom amputa naivitatea 
titudinea de gură cască.

asemenea
re- 

1 le 
amputa la timp și pen- 

totdeauna, numai dacă 
dacă 
și a-

L. BORCEA
Galați

tj

din

o 
mulțime de obiecte după 
care bați magazinele săp- 
tămîni de zile Expoziția, 
după o existență efe
meră, de 3—4 zile, era 
tocmai pe lichidare: ve
niseră foruri superioare, 
fuseseră invitate și 2—3 
ziare, deci „gata", se poa
te închide... Părerea celor 
care urmau să cumpere 
viitoarele produse rezul
tate din introducerea în 
fabricație a prototipurilor? 
Iată un amănunt la care 
organizatorii nu se prea 
gîndiseră — pentru că în 
zilele cît a fost deschisă 
expoziția nu s-a văzut 
nici un efort de a colecta 
în vreun fel sugestii, pro
puneri din partea consu
matorilor în legătură cu 
obiectele expuse.

Dacă s-ar găsi un sis
tem operativ prin care 
jumătate din locuitorii mu
tați în blocuri noi să-și 
spună părerea asupra u- 
nor probleme de împăr
țire a apartamentului, de 
funcționalitate a unor do
tări sau detalii de finisaj, 
sînt convins că proiectan- 
ții viitoarelor construcții 
ar avea în mînă una din 
cele mai puternice arme 
pentru sporirea eficienței 
muncii lor. Dacă obișnuiții 
prînzurilor servite în res

taurante ar fi răspuns la 
o anchetă de masă îna
intea proiectării masto
donților 
convins 
va noi 
apărut 
mici, mai intime și, cu si
guranță. rentabile. Dacă , 
cineva ar fi avut, de pil-- 
dă, curiozitatea să între- • 
prindă astă-vqră la Efo
rie o micrbanchetă prin
tre vilegiaturiști asupra 
utilității articolelor de pla
je produse, ar fi avut sur
priza să afle că cel mai 
cerut obiect ar fi un cort 
din patru bețe de metal, 
sîrmă și pînză, pe care 
cooperația meșteșugă
rească nu-1 mai realizea
ză de vreo 5—6 ani, soco- 
tindu-1 probabil inutil. 
Dacă... dacă...

Domeniile în care se pot 
formula întrebări opiniei 
publice sînt, desigur, 
foarte numeroase. Gîn- 
dindu-mă că o mulți
me de produse pleacă 
spre consumator cu taloa
ne pentru eventualele re- 
clamații, sau cu indicații 
de întrebuințare, una din 
modalități ar putea fi, de 
pildă o hîrtiuță care să 
semene cu aceste talo'ț- 
ne, solicjtînd poliu- 
cos părerea asupra utili
tății sau calității produ
sului respectiv.

Pledez pentru sondaj 
nu spre a nega faptul că 
în ultimă instanță răspun
derea asupra q ceea ce 
trebuie produs în conti
nuare san scos din fabri
cație, asupra a ceea 
trebuie tipărit în 
nuare sau sistat 
unității rospeclive. E de 
neimaginat un director de 
teatru care n-ar juca pe 
Caragiale pentru că „nu-1 
cere lumea' sau pentru 
că a ieșit ne locul 8 la 
sondaj Cert este însă nă 
actul responsabil al hotă- 
rîrii trebuie făcut în decli
nă cunoștință de cauză, 
după studierea științifică 
a tuturor factorilor : si 
facforul bene’tc'ar este 
unul dintre cel mai im
portanți.

Pentru dezvoltarea și 
afirmarea omului ne toa
te planurile s-a făcut 
foarte mult, la noi. Dacă 
astăzi el este mai preten
țios, mai competent, dacă 
gustul lui e mai elevat, 
dacă are criterii mai si
gure de apreciere a valo
rii, faptul se explică prin 
aceea că ștacheta exi
genței i-a fost ridicată 
mereu de către ansamblul 
vieții noastre sociale A- 
celuia care a 
proiectele 
cinale cu 
propuneri 
vorîte din 
de muncă 
luia care, fără să fie spe
cialist, a dat sugestii pre
țioase pentru definitiva
rea unor măsuri în elabo
rarea cărora partidul mo
bilizase pe cei mai com
petent! specialiști, omu
lui muncii, depozitai al 
unei părticele din nepre
țuita înțelepciune colecti
vă, merită cu prisosință, 
să-i cerem și să-i ascul
tăm părerea.

complotat 
planurilor cin- 
mli și mii de 
judicioase, iz- 
experiența lui 
și viață, ace-
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100000 TONE DE OȚEL ?\

Martin de la Reșița ?

CUM S-AR PUTEA
OBȚINE SUPLIMENTAR

Oțelării de la Combinatul side
rurgic Reșița și uzina „Oțelul roșu*  
elaborează anual sute de mii de 
tone de metal, într-o gamă largă 
de mărci. Producția sporește con
tinuu, prin modernizări aduse cup
toarelor și perfecționarea organi
zării producției și a muncii. In pri
mele luni din acest an, siderurgiștii 
de la Reșița și „Oțelul roșu" șî-au 
îndeplinit sarcinile de plan, elabo- 
rînd suplimentar însemnate canti
tăți de metal. Față de aceste rea
lizări s-ar putea crede că indicii 
de utilizare și productivitatea mun
cii la cuptoarele Martin de la a- 
ceste oțelării s-ar situa la un ni
vel ridicat. Aceasta numai la pri
ma vedere, întrucît în comparație 
cu cei obținuți în industria siderur
gică din alte țări — R.F. a Germa
niei. Franța, Anglia — indicii de 
utilizare și productivitatea muncii 
se află încă la un nivel scăzut. Nu 
minimalizăm deloc eforturile de
puse de oțelari, măsurile luate pen
tru perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii în unitățile si
derurgice amintite. Ele nu pot asi- 
ijjt$ra însă efectele scontate, de
oarece pe fluxul tehnologic există 
anumite „locuri înguste". Este vor
ba de sectoarele.de deservire, a 
căror activitate condiționează ne
mijlocit rezultatele obținute de 
oțelari.

Ne oprim, pe scurt, la acuitatea 
acestor sectoare, la „locurile în
guste" de pe fluxul tehnologic. Sec
torul de pregătire a fierului vechi 
este o verigă vitală în procesul de 
elaborare a oțelului. Funcționarea 
lui ireproșabilă depinde nemijlocit 
de aprovizionarea cu fier vechi a 
Reșiței, cît și a „Oțelului roșu". 
Dar, de multe ori, lipsește fierul 
vechi, iar cantitățile care sînt li
vrate de întreprinderea de colec
tare a metalelor nu se încadrează 
în sortimentele prevăzute. In tri
mestrul I a.c. s-a prevăzut ca, 
din 
vechi 
lăriei
Reșița, 
vechi șarjabil. Reșița a primit însă 
numai 27,6 la sută din acest sorti
ment, restul fiind șpan și fier vechi 
ușor, a căror folosire provoacă scă
derea productivității muncii și mă
rește considerabil durata de încăr
care a cuptoarelor. Cum e și firesc, 
conducerea combinatului s-a adre
sat întreprinderii de colectare a me
talelor, care a justificat că nu se 
găsesc cantități suficiente de fier 
vechi șarjabil. în parte, justifica
rea este reală. Dar există posibili
tatea ca fierul vechi ușor și șpanul

fier 
oțe- 

siderurqic 
să fie fier

cantitatea totală de 
ce trebuia livrată 
Combinatului 
50 la sută

să fie astfel pregătite, îneît prin fo
losirea lor să nu se prelungească 
timpul de încărcare a cuptoarelor. 
Ce se întreprinde pentru a se fruc
tifica această posibilitate? De ani 
de zile, nimici In acest fel se igno
rează faptul că numai Ia Combi
natul siderurgic Reșița, anual, se 
pot elabora suplimentar circa 
100 000 tone de oțel.

Dar cum se face, la oțelăria de 
la Reșița, alimentarea cuptoarelor 
cu fier vechi? Cu așa-numitele 
troace, care .au o capacitate de 
1,25 mc și 1,75 mc. Greutatea me
die de încărcare pe mc de troacă 
a fost, în primul trimestru, de nu
mai 982 kg fier vechi. Din cauză că 
pe metrul cub de troacă se în
carcă o cantitate atît de mică de 
fier vechi, durata medie de încăr
care a cuptoarelor a fost, în pe
rioada amintită, de 1 oră și 52 de 
minute. Aceasta reprezintă aproa
pe un sfert din timpul mediu de 
elaborare a șarjelor — ceea ce, 
după aprecierea specialiștilor, este 
foarte mult. La „Oțelul roșu", 
timpul de încărcare este și mai 
mare, atingind uneori chiar jumă
tate din timpul de elaborare a șar
jelor. Pentru a se evita pierderea 
de timp la încărcare, la Reșița s-a 
mărit în mod vizibil încărcătura de 
fontă lichidă. Totuși, timpul de în
cărcare se menține, așa cum s-a 
văzut, la un nivel destul de ridicat, 
în acest fel se ignorează una din 
căile de creștere a indicilor în 
oțelării folosite în alte țări ca R.F. 
a Germaniei, S.U.A-, Franța, care 
constă tocmai în reducerea la mi
nimum a timpului de
Este suficient să precizăm că în a- 
ceste oțelării se asigură 3 000 de kg 
pe mc de troacă — deci, practic, 
timpul de încărcare este de trei ori 
mai redus ca la Reșița. Cum este 
posibil acest lucru ? Prin bri- 
chetarea șpanului și balotarea la 
prese puternice a fierului vechi 
ușor.

La Reșița însă, fierul vechi ușor 
și șpanul nu sînt bine pregătite îna
inte de a fi introduse în cuptoare. 
Sectorul de pregătire a fierului 
vechi nu corespunde nici ca orga
nizare și nici ca dotare nivelului 
tehnic al cuptoarelor Martin. Acest 
sector are mai mult un caracter 
de... depozit intermediar între în
treprinderea de colectare a meta
lelor și oțelărie. Există o presă de 
balotat cu o capacitate redusă, 
care nu asigură o bună presare a 
baloturilor. Un calcul sumar arată 
că dacă prin pregătirea fierului 
vechi ușor s-ar mări greutatea pe 
mc de troacă nu la 3 000. kg, ci nu-

încărcare.

mai la 2 000 de kg, In loc de 982 “ 
kg cît este în prezent, durata me- | 
die de elaborare a șarjelor s-ar re- I 
duce cu aproape o oră. In primul 
trimestru al anului, durata medie a fi 
șarjelor a fost de 8 ore și 52 mi- | 
nute — din care timpul de încăr
care s-a ridicat, după cum am a- | 
mintit, la 1 oră și 52 minute. Prin mă- S 
rirea greutății de fier vechi pe mc 
de troacă, viteza de încărcare ar | 
fi crescut de la 37,5 tone/oră, la | 
75,6 tone/oră. în timpul economisit B 
s-ar fi putut elabora, în plus, 25 600 
tone de oțel. Deși acest cîștig în 
producția de metal este esențial, 
totuși nu s-a soluționat balotarea 
la prese puternice a fierului vechi. 
De ani de zile, atît conducerea 
Combinatului siderurgic Reșița cît 
și Ministerul Industriei Metalurgice 
tergiversează 
probleme.

Tot pe linia 
utilizare și a 
cii la cuptoarele Martin se înscrie 
și chestiunea brichetării șpanului. 
Zeci de mii de tone de șpan — 
adevărați munți — sînt expediate 
de uzinele constructoare de mașini 
la Reșița. Dar, într-un vagon cu o 
capacitate de 50 de tone se pot în
cărca doar 10 tone de șpan. Ca
pacitatea vagoanelor este astfel 
nefolosită, iar costul transportului 
se ridică 
Pînă în 
încă la 
deoarece 
ceastă situație — Ministerul Indus
triei Metalurgice, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și în
treprinderea de colectare a meta
lelor — duc 
zile, pe care 
reiau, fără a

Implicațiile 
vechi ușor, nebalotat și a 
nului nebrichetat 
mai numeroase.
nomiei naționale 
blema pregătirii 
pentru cuptoarele 
grabnic rezolvată.
nii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii se impune să 
se studieze temeinic activitatea sec
toarelor anexe, stabilindu-se mă
suri care să asigure, în cel mai 
scurt timp, condițiile necesare ba- 
lotării fierului vechi și brichetării 
șpanului. Astfel, oțelarii vor putea 
livra economiei, suplimentar, mari 
cantități de metal, la un preț de 
cost mai redus.

rezolvarea acestei

măririi indicilor de 
productivității mun-

la sume destul de mari, jg 
prezent nu s-a ajuns g 
soluționarea problemei 
cei răspunzători de a- ®

tratative de ani de 
le întrerup, apoi le 
urni lucrurile din Ioc. 

folosirii fierului 
șpa- 
mult 
eco- 
pro- 

vechi 
să fie

sînt însă
Interesele 

cer ca 
fierului

Martin
In cadrul acțiu-

Gheorghe RADEL 
loan CHIUJDEA

(Urmare din pag. I)

Reflectînd caracterul relațiilor de 
producție existente, sistemul mo
netar al României a îndeplinit, în 
cei 100 de ani de existență, sarcini 
corespunzătoare fiecărei etape de 
dezvoltare a societății. După crea
rea lui, noul sistem bănesc a con
tribuit la extinderea relațiilor capi
taliste, la dezvoltarea economiei in
dustriale, a comerțului și transpor
turilor. la introducerea științei și 
tehnicii în producție. Totodată, 
transformarea banilor în capital, 
exploatarea prin bani exercitată de 
capitaliștii autohtoni și de monopo
lurile străine au făcut ca sistemul 
bănesc să fie un instrument ce 
contribuia la ascuțirea contradicții
lor capitalismului. Cu timpul, mo
nedele cu valoare deplină și banc
notele convertibile în aur și argint 
au fost înlocuite prin bani de hîrtie, 
iar aceștia au deschis calea infla
ției, a scăderii continue a puterii 
de cumpărare a banilor, cu adînci 
repercusiuni asupra nivelului de 
trai al maselor muncitoare.

Marele act istoric al revoluției 
populare a inaugurat o nouă etapă 
în dezvoltarea sistemului monetar 
al României. Reforma bănească din 
1947, înfăptuită din inițiativa și sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în perioada premergătoare 
transformării socialiste a economiei 
noastre naționale, a constituit o 
cotitură menită să înlesnească pu
nerea sistemului monetar în slujba 
construirii unei societăți fără ex
ploatare, în plin avînt. Ca urmare a 
reformei, a fost lichidată, în mare 
parte, puterea bănească a burghe-

ziei bancare și industriale și a 
fostei moșierimi. S-au creat, tot
odată, condiții favorabile însănăto
șirii vieții economice, dezvoltării 
producției și ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Sistemul 
bănesc a fost chemat să contribuie 
la mersul înainte al societății noas
tre, pe drumul progresului și al 
bunăstării.

Cucerirea întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare, naționa-

oraș și sat. Planificarea circulației 
bănești permite satisfacerea în con
diții optime a cerințelor unei circu
lații bănești corespunzătoare desfă
șurării normale a procesului repro
ducției socialiste lărgite. Circulația 
banilor nu reflectă în mod pasiv 
circuitul valorilor materiale; ea 
este utilizată în mod conștient de 
statul nostru socialist pentru influ
ențarea producției și circulației 
mărfurilor, exercitarea controlului

■ sj

CU VALOARE MAXIMĂ PENTRU PRODUCȚIE
UZINELE „STEAGUL ROȘU“-BRAȘOV COMBINATUL DE CAUCIUC SINTETIC
(Urmare din pag. I)

fru. In 1966, sub diferite forme, s-a iro
sit a zecea parte din timpul efectuat 
produc|iei, iar în primul trimestru al a- 
nului în curs, deși au fost luate unele 
măsuri, pierderile din timpul de lucru 
au însumat peste 400 000 ore-om. 
Timpul pierdut zilnic de fiecare mun
citor la predarea și preluarea schimbu
lui este în medie de aproape 15 mi
nute.

In vederea lichidării acestor neajun
suri a fost elaborat, pe baza propuneri
lor făcute de muncitori, ingineri și teh
nicieni în cadrul dezbaterilor, un plan 
de măsuri în care s-au prevăzut : pre
darea și preluarea schimbului din mers, 
aprovizionarea ritmică a locurilor de 
muncă cu materiale și SDV-uri, extinde
rea micii mecanizări, îmbunătățirea ca
lității reparațiilor la mașini, finerea 
ședinfelor, consfătuirilor, acțiunilor cul
turale și obștești în afara programului 
de lucru etc. Comitetul de partid, co
mitetul sindicatului și al U.T.C. vor des
fășura o muncă politică-educafivă susți
nută în rîndurile muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor și funcționarilor, spre 
a se asigura utilizarea cu randament 
maxim a timpului de lucru, întărirea dis
ciplinei în muncă.

Anima(i de dorinfa de a aduce o 
contribujie sporită la înzestrarea eco
nomiei cu mai multe 
transport moderne, colectivul 
„Steagul roșu" se angajează 
zeze în anul 1967 peste plan :

— 65 milioane lei la 
ția globală :

— 60 milioane lei 
ducția marfă vîndută 
sată ;

— 3 milioane lei economii 
la prețul de Cost;

— 5 milioane lei beneficii.

mijloace de 
Uzinelor 

să reali-

produe-

la pro- 
și înca-Jy

Sporul producției pe anul 1967 se 
va realiza în proporție de 78 la suia 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

Vor fi produse în plus : 50 autoca
mioane de 5 tone, 300 motoare SR 211 
de 140 CP, piese de schimb în valoa
re de 2 000 000 lei și vor fi economi
site 400 tone de metal.

Cu prilejul analizei asupra folosirii 
timpului de lucru în uzina noastră — 
problemă care a preocupat și colecti
vele altor întreprinderi — am desco
perit importante rezerve interne. Prin 
valorificarea acestor noi rezerve, capa
citatea de producție a uzinei, forța de 
muncă vor fi utilizate mai rațional, ob- 
ținînd pe această cale o producție mai 
mare și o productivitate a muncii mai 
înaltă, însemnate economii la prețul de 
cost.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți efor
turile pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și angajamentului 
luat în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a Republicii, pentru perfecționarea 
continuă a producției și ridicarea para
metrilor autocamionului românesc la 
nivelul celor mai bune produse similare 
pe plan mondial, adueîndu-ne astfel 
contribuția la dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre.

Ing. GHEORGHE TRICA 
director general

Ing. CONSTANTIN ȘUȚU 
secretarul comitetului de partid 

AURELIAN NISTOR 
președintele comitetului 

sindicatului
NICOLAE TUNAREANU 

secretarul comitetului U.T.C.

Și PRODUSE PETROCHIMICE DIN
ORAȘUL GHEORGHE

re
in 

fo-

GHEORGHIU-DEJ
unei stații pilot pentru cauciuc 
creșterea capacității fabricii de

TERMOCENTRALA ELECTRICĂ LUDUȘ
(Urmare din pag. I)

cient posibilitățile de extindere a zo
nelor de deservire a utilajelor.

în vederea utilizării integrale a 
timpului de lucru, a fost elaborat, pe 
baza propunerilor făcute cu prilejul 
dezbaterilor, un plan de măsuri care 
prevede : perfecționarea sistemului de 
programare ți organizare a lucrărilor 
de reparații, lărgirea zonei de deser
vire ți a atribuțiilor energeticienilor 
de exploatare, creșterea siguranței în 
exploatare prin punerea în funcțiune 
a tuturor instalațiilor de protecție ți 
automatizare, executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor de reparații ți 
de întreținere profilactică, scurtarea 
duratei de oprire a agregatelor pentru 
reparații, mecanizarea transportului 
intern, îmbunătățirea instruirii perso
nalului ți organizarea calificării com
plexe a energeticienilor etc.

Analizînd rezervele ți posibilitățile 
existente, colectivul 
noastre a hotărît ca, în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a 
Republicii, să realizeze în acest an 
peste plan :
B — 100 000 000 kWh energie 
M electrică, prin atingerea unui 
H grad de utilizare a puterii medii 
U instalate de 7 250 ore-an ;

— reducerea consumului spe- 
H cific cu 3,5 grame de combusti- 
■ bil convențional pe kilowat/oră, 

■se astfel 18 000 
b tone de combustibil ;

I
I
I
I
I
i
I

I
g H bit convention
k economisindu-i
■ ta tone de combi

termocentralei

proclamării

—■ creșleroa cu 10 la sută 
productivității muncii prin 
bună lățirea utilizării timpului la 
executarea reparațiilor și mărirea 
zonelor de deservire a utilajelor, 
astfel ca în primul trimestru al 
anului viilor să se atingă un in
dice 0,68 om/MW ;

•— 4 200 000 lei economii la 
prețul de cost;

— 4 200 000 lei beneficii.
Sporirea continuă a avuției națio

nale și ridicarea pe această bază a 
bunăstării celor ce muncesc presupu
ne contribuția activă a fiecărui om al 
muncii la efortul general pentru dez
voltarea producției materiale. De 
aceea colectivul termocentralei noas
tre propune ca și în celelalte unități 
din ramura energiei electrice să fie 
luate măsuri care să asigure folosirea 
eficientă a timpului de lucru, spori
rea gradului de utilizare a puterii in
stalate. alimentarea continuă a consu
matorilor cu energie electrică de ca
litate.

în numele colectivului termocentra
lei electrice Luduș :

a 
îm-

Ing. M. KRAFT
director general

AL. CONSTANTINESCU 
secretarul comitetului de partid 

AL. KATAY 
președintele comitetului 

sindicatului
ST. BUICULESCU 

secretarul comitetului U.T.C.

mul economiei naționale, faptul că 
bugetul de stat se încheie an de an 
cu excedente, contribuie la asigu
rarea unei circulații bănești sănă
toase, corespunzătoare cerințelor e- 
conomiei naționale.

Buna funcționare a sistemului 
bănesc este rezultatul luptei de zi 
cu zi a oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, creșterea producției și a 
productivității muncii, ridicarea

LEUL LA 100 DE ANI
lizarea principalelor mijloace de 
producție, trecerea la planificarea 
economiei naționale au permis 
reorganizarea pe baze socialiste a 
sistemului bănesc, folosirea lui de
plină pentru înfăptuirea programu
lui construcției socialiste elaborat 
de partid.

în economia noastră socialistă, 
banii constituie un important in
strument al conducerii planificate 
a întregii economii și a fiecărei în
treprinderi în parte, un mijloc de 
evidență generală și control asupra 
producției, repartiției și consumu
lui, de înfăptuire a legăturilor din
tre industrie și agricultură, dintre

asupra îndeplinirii planului econo
mic. Pe lîngă rezerva de aur din 
tezaurul Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România, banii sînt 
acoperiți cu cantități mereu sporite 
de mărfuri la prețuri ferme, ceea 
ce contribuie la întărirea monedei 
naționale.

Socialismul a lichidat plaga bu
getelor deficitare, a sistemului aco
peririi cheltuielilor statului prin 
recurgerea la emisiunea bănească. 
Avem un buget de stat echilibrat, 
bazat pe acumulările bănești în 
continuă creștere pe care le creează 
economia noastră socialistă în plină 
dezvoltare. Soliditatea și dinamis-

gradului de eficiență a întregii acti
vități economice. în această privin
ță, aparatului financiar-bancar îi 
revin sarcini importante. „Un rol 
de prim ordin — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — joacă în în
treaga activitate economică siste
mul financiar și de credit. Asigu- 
rînd finanțarea tuturor ramurilor 
economiei naționale, el are menirea 
de a influența și dirija toate actele 
economice în direcția înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului și 
guvernului de construire a socialis
mului". Prin perfecționarea necon
tenită a metodelor și a stilului de 
muncă ale lucrătorilor din acest 
domeniu, aceste sarcini vor fi în-

deplinite, în continuare, cu între
gul simț al răspunderii.

în anul 1966, ca urmare a succe
selor obținute de oamenii muncii în 
domeniul producției, venitul națio
nal a fost cu 7,9 la sută mai mare 
decît în anul precedent, iar salariul 
real a crescut cu 6 la sută. Atenția 
acordată de partid și de stat bunei 
funcționări a sistemului bănesc, 
sporirea continuă a puterii de cum
părare, a veniturilor bănești ale 
populației, fac ca banii să se bucure 
de încrederea deplină a poporului. 
Această încredere se reflectă, între 
altele, și în creșterea de la an la 
an a economiilor pe care populația 
Ie păstrează la C.E.C. La sfîrșitul a- 
nului 1966, soldul general al depu
nerilor populației la C.E.C. a fost 
cu 38,7 la sută mai mare decît la 
sfîrșitul anului precedent.

Aniversarea centenarului siste
mului monetar național are loc în 
condițiile muncii avîntate, desfășu
rate de întregul nostru popor, în 
vederea îndeplinirii sarcinilor pla
nului cincinal și traducerii în viață 
a mărețului program elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a operei de desăvîrșire a 
construcției socialismului în țara 
noastră. Sistemul monetar, organi
zat pe baze socialiste, aduce o con
tribuție însemnată la înfăptuirea 
acestei grandioase opere, consti
tuind un instrument eficient în 
lupta pentru propășirea economică, 
înflorirea multilaterală a economiei 
și prosperitatea patriei, consoli
darea independenței și suveranității 
naționale, pentru creșterea bună
stării poporului român.

In întreprinderea noastră — Com
binatul de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — se des
fășoară, în lumina sarcinilor stabi
lite de Plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, o largă acțiune 
privind organizarea științifică a 
producției și a muncii. Cu prilejul 
acestei acțiuni, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la toate secțiile șl 
instalațiile au analizat și dezbătut 
cu spirit de răspundere și exigență 
problema întăririi disciplinei în 
producție și în muncă, folosirii ra
ționale a timpului de lucru. Ana
liza a arătat că majoritatea covîr- 
șitoare a salariaților desfășoară o 
rodnică activitate pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan. 
In primul trimestru al acestui an, 
planul producției globale a fost de
pășit cu 2,2 la sută, cel al produc
ției marfă vîndută și încasată cu 
7,8 la sută, iar prin reducerea pre
țului de cost s-au realizat impor
tante economii suplimentare.

Dezbaterile care au avut loc 
cent au scos în același timp 
evidență însemnate rezerve în
losirea timpului de muncă, a căror 
valorificare va determina utiliza
rea mai bună a capacității de pro
ducție a combinatului, a tehnicii 
moderne cu care este înzestrat. In 
1966 și în primul trimestru al anului 
în curs, un fond important de timp 
de lucru a fost irosit din cauza ne- 
rezolvării operative a unor proble
me tehnice, întreruperilor acciden
tale în funcționarea unor instalații, 
întîrzierilor, absențelor nemotivate, 
învoirilor și concediilor fără plată, 
folosirii unor salariați în locuri de 
muncă și în activități care nu co
respund gradului lor de calificare, 
ocupării personalului tehnico-ad- 
ministrativ cu lucrări fără eficiență 
etc.

Pentru înlăturarea acestor defi
ciențe, în toate secțiile și la toate 
instalațiile combinatului au fost 
stabilite măsuri tehnice și organi
zatorice. Ele privesc ridicarea gra
dului de mecanizare și automati
zare ale unor fluxuri tehnologice, 
organizarea mai judicioasă a revi
ziilor și reparațiilor la instalații, 
mecanizarea unor operații de tran
sport intern, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale, ridicarea 
calificării și specializării muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor. De 
asemenea, s-au stabilit măsuri care 
să ducă la respectarea riguroasă a 
programului de lucru, la înlătura
rea întîrzierilor și a absențelor ne
motivate, la întărirea disciplinei în 
producție și în muncă. S-au luat 
măsuri ca mărirea capacității sec
ției fenol-acetonă cu 22 la sută, 
precum și introducerea în producție

a
Și . - .
cauciuc la 70 000 tone pe an să se 
realizeze prin redistribuirea și folo
sirea rațională a personalului exis
tent în prezent în combinat.

Comitetul de partid, organiza
țiile de sindicat și U.T.C. vor des
fășura în rîndurile oamenilor mun
cii din combinat o susținută activi
tate politică-educativă, mobilizîn- 
du-1 să folosească cu maximum de 
randament timpul de lucru, să res
pecte riguros disciplina în produci 
ție.

Sîntem convinși că prin Înfăptui*  
rea acestor măsuri, prin munca en*  
tuziastă a întregului nostru colectiv, 
vom dobîndi în acest an noi suc
cese în îndeplinirea planului de 
stat. Dînd expresie acestei hotărîri, 
ne angajăm ca în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a proclamării 
Republicii să realizăm peste plan t

— 10 milioane lei la produc
ția globală;

— 1,64 la sută spor la pro
ductivitatea muncii;

— 12 milioane lei economii 
la prețul de cost:

— 20 milioane lei beneficii.
Vor fi produse peste prevederi 

2 000 tone de butadienă, 300 tone 
de cauciuc sintetic, 200 tone fenol, 
120 tone acetonă, 100 tone polisti- 
ren.

Ne exprimăm părerea că ar fl 
bine ca și celelalte colective ale în
treprinderilor industriei noastre chi
mice să analizeze posibilitățile de 
folosire mai eficientă a timpului de 
lucru, valorificarea deplină a aces
tei importante rezerve interne con
stituind una din condițiile dezvol
tării în ritm susținut a acestei ra
muri de bază a economiei națio
nale.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
îndeplini cu cinste planul și anga
jamentul luat, că ne vom aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea poli
ticii partidului nostru de ridicare 
calitativă a întregii activități eco
nomice.

In numele colectivului Combina
tului de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej :

Ing. PETRU BUNEA 
director general 

NECULAI POPA 
secretarul comitetului de partid 

CONSTANTIN IONESCU 
președintele comitetului 

sindicatului 
PAUL ȘOUCALIUC 

secretarul comitetului U.T.C.

FABRICA DE CONFECȚII ORADEA
a trecut de la 

al partidului, co- 
confecții Oradea

în perioada care 
Congresul al IX-lea 
lectivul Fabricii de 
a muncit cu entuziasm pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce i-au 
revenit din planul cincinal. In anul 
1966, planul producției globale a fost 
depășit cu 5,9 la sută, cel al produc
ției marfă vîndută și încasată cu 3,6 
la sută, iar productivitatea muncii a 
crescut cu 4,9 la sulă față de preve
deri. Valoarea producției marfă dată 
peste plan echivalează cu 24 000 con
fecții de bună calitate. Bilanțul rea
lizărilor noastre pe primul trimestru 
al acestui an este, de asemenea, pozi
tiv : au fost produse peste plan 1 000 
de costume bărbătești.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din fabrica noastră, călăuzindu-se după 
indicațiile Plenarei C.C. al P.CtR. din 
decembrie 1966, au supus unei analize 
exigente activitatea desfășurată și au 
constatat că în ce privește folosirea 
timpului de lucru există încă rezerve 
insuficient valorificate. Deși au fost 
luate unele măsuri pentru reducerea 
numărului învoirilor, absențelor nemo
tivate și întîrzierilor etc, totuși, în 1966 
și în trimestrul I al acestui an s-au 
pierdut din timpul de lucru 35 419 
ore ; de asemenea, din cauza începerii 
lucrului cu întârziere și terminării aces
tuia înainte de ora stabilită s-a pierdut 
o producție în valoare de 1 476 000 lei.

Pe baza analizei cu întregul colectiv 
a cauzelor care au generat irosirea 
timpului de lucru afectat producției, 
s-a adoptat un plan de măsuri în care 
ne-am propus : efectuarea pontajului 
direct la locul de muncă în momentul 
începerii și terminării efective a lu
crului, repartizarea judicioasă a per
sonalului de întreținere pe secții și . 
ateliere, înlăturarea absențelor 
motivate, a întîrzierilor de la 
gram și concediilor fără plată, 
terzicerea scoaterii salariaților 
producție pentru activități cultu
ral-sportive sau alte acțiuni cu caracter 
obștesc. Organizația de partid, de sin-

dicat și U.T.C. vor îmbunătăți conținu
tul, formele și mijloacele muncii po
litice și cultural-educative de masă în 
vederea stimulării inițiativei creatoare 
și valorificării experienței pozitive în 
folosirea timpului de lucru, crearea 
unei opinii combative față de cei care 
încalcă disciplina muncii.

Muncind cu însuflețire pentru în
deplinirea sarcinilor ce ne revin din 
planul de stat, ne angajăm să reali
zăm în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a Republicii, peste planul pe anul 
1967 i

— 4 605 000 lei la producția 
globală;

— 5 374 000 lei la producția 
marfă ;

— 1 870 lei pe salariat la creș
terea productivității mun
cii ;

— 850 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 461 000 lei beneficii.
Din proprie experiență ne-am con

vins că utilizarea din plin a timpului 
de lucru constituie o importantă sursă 
de creștere a producției și producti
vității muncii, de reducere a prețului 
de cost. De aceea, ar fi bine ca și co
lectivele celorlalte întreprinderi din in
dustria ușoară să stabilească măsuri 
care să asigure un cadru organizatoric 
propice pentru folosirea timpului de 
muncă în scopuri cît mai productive, 
atribuții și răspunderi precise, îneît 
fiecare salariat să lucreze cu randa
ment maxim în folosul său și al socie
tății noastre.

în numele colectivului Fabricii de 
confecții Oradea :

ne. 
pro- 

;n- 
din

ILEANA VLESKO 
directorul întreprinderii 

FLORIAN INDRIEȘ 
secretarul comitetului de partid 

ROZALIA TOGOR 
președintele comitetului 

sindicatului
IRINA BORBELY 

secretarul comitetului U.T.C.

sectoarele.de


SC1NTEIA - joi 4 mai 1967

pe urmele materialelor publicate de „Scînteia“

UNOR OBIECTIVE
3SRFME

CULTURALE
I

Sub titlul „Întîrzieri ne
justificate în realizarea unor 
obiective culturale", ziarul 
nostru a publicat în urmă 
cu cîteva luni un material 
care a analizat cauzele ne- 
dării Ia timp în folosință a 
unor teatre, case de cultură, 
cinematografe. Printre sur
sele întârzierilor, semnalam 
timpul îndelungat de pro
iectare a unor instalații sce- 
notehnice, sosirea tardivă a 
comenzilor ferme din par
tea beneficiarilor către pro
iectant sau executant și, în 
cele din urmă, tărăgănarea 
execuției obiectivelor cultu
rale propriu-zise. La sesiză
rile noastre, instituțiile și fo
rurile vizate au răspuns 
prompt, comunicîndu-ne 
luarea unor măsuri imedia
te în vederea reglementării 
situațiilor constatate. Astfel 
Sfatul popular al regiunii 
Oltenia ne scrie : „Ținînd 
seama de cele relatate în 
articolul publicat, s-a luat 
legătura — prin secțiunea 
de specialitate — cu proiec- 
tanții respectivi (I.S.C.A.S. 
— n. r.) și cu I.S. Decora
tiva pentru rezolvarea pro
blemelor privind lucrările de 
scenotelmică la obiectivele 
culturale din regiunea noas
tră". în urina contractului 
încheiat cu I.S.C.A.S., ter
menul de predare a proiec
tului este 30 iunie 1967. 
După cum apreciază tov. P. 
Poroineanu, secretarul sfa
tului, există toate condițiile 
ca data să fie respectată.

Pentru ca instituțiile res
pective să nu mai întârzie 
executarea diferitelor lucrări 
din cauza neaprobării la 
timp a fondurilor, așa 
cum semnalam că s-a întîm- 
plat unor teatre bucureștene 
iu 1966. tov. Gh. Maran- 
goci, șeful secțiunii planifi
cării din Sfatul popular al 
Capitalei, ne asigură că, în 
acest ah, fondurile pentru 
diferite 
vestiții 
rezerva 
noscute 
cadă a
patru luni mai devreme ca 
anul trecut.

Secretarul Comitetului 
gional de cultură și artă al 
regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară, îtiliu Moldovan, 
ne informează că „pentru 
Teatrul de stat din locali
tate, termenul de predare a 
proiectului (executat tot de
1.5. C.A.S.) a fost 15 mar
tie 1967“. Lucrarea a fost 
realizată cu punctualitate, 
dar nu a fost încă încheiată 
deoarece proiectul necesită 
O serie de definitivări, 
vînd în vedere faptul că a 
trecut 
tale de la această dată con
siderăm că o impulsionare a
1.5. C.A.S. este absolut ne
cesară.

Alte răspunsuri însă, deși 
în principiu recunosc veridi
citatea constatărilor noastre, 
nu indică concret măsurile 
ce att fost luate pentru re
medierea deficiențelor. Este 
cazul scrisorii primite de la
1.5. Decorativa. După ce 
subliniază creșterea activită
ții de proiectare a instala
țiilor scenotehnice în cadrul

reparații sâti in- 
care se aprobă dih 
bugetară vor fi cti- 
încă din primă de- 
lunii mai, adică cu

re

A-

o lună și jumă-

întreprinderii, răspunsul cau
tă să demonstreze că even
tualele întîrzieri se datoresc 
„lipsei de planificare a lu
crărilor 
ciarilor 
tendințe 
pretinde
în termene de execuție ex
trem de scurte" care au 
cerul întreprinderii „eforturi 
deosebite pentru acoperirea 
(...) tuturor comenzilor ce
rule". Desigur că există și 
astfel de cazuri, iar noi 
le-am relevat în primul ar
ticol. Acestea, însă, nu scu
ză întârzierile cauzate chiar 
de slaba organizare, a acti
vității I.S. Decorativa. în
suși exemplul folosit în răs
puns (lucrarea de proiecta
re a instalației de scenă ce
rută de D.S.P.A.C. Suceava 
pentru Casa de cultură din 
localitate) probează nu lip
sa unei capacități de lucru, 
ci neglijență și tărăgănare 
din partea întreprinderii 
bucureștene.

Faptele sînt următoarele : 
la 4 august 1966, D.S.A.P.C. 
Suceava a solicitat lucrarea 
amintită, cu termen de pre
dare 5 octombrie 1966. „De
corativa" răspunde peste o 
lună și aduce la cunoștință 
că o poate executa abia la 
30 iulie 1967. Neputînd ac
cepta această ofertă, bene
ficiarul apelează legal la co
laboratori externi specialiști ; 
teiitienul propus de 
tia : 30 decembrie 
(deci cu 7 luni mai _ 
de) ! Aflînd de noul con
tract, conducerea „Decorati
vei" ia grabnice măsuri, și 
pentru a nu pierde coman
da fevine asupra poziției 
anterioare obligindii-se la 
predarea proiectului de exe
cuție la 30 decembrie 1966 
și a întregului volum de 
lucrări la 30 aprilie a. c. A- 
șădâr, faptele dovedesc că 
totul putea fi rezolvat mult 
mai grabnic. Dar de ce nu 
s-a procedat astfel de la în
ceput, nepierzîndu-se atîtea 
săptămîni cu o coresponden
ță infructuoasă ?

Urmărind transpunerea în 
viață a angajamentelor lua
te în scrisorile de răspuns, 
angajamente referitoare ia 
darea în folosință a obiecti
velor culturale întîrziate, 
constatăm, în unele cazuri, 
tiefezolvârea lor. Astfel, în 
răspunsul primit din partea 
Comitetului de cultură și 
artă al orașului București 
se specifică referitor la lu
crările pentru instalațiile e- 
lectrice de la Teatrul „Bu
landra" : „Lucrările pentru 
acest teatru au început de 
circa o săptămînă (la jumă
tatea lui decembrie 1966 — 
n. red.) și vor fi terminate 
în trimestrul I 1967". Ter
menul a expirat de o lună. 
Sînt ele gata ?

— Nu I Și dacă ritmul de 
lucru al I.S. Decorativa se 
menține același, nu vom pu
tea beneficia de poua in
stalație înainte de începutul 
stagiunii următoare" —- ne-a 
declarat E. Spira, director 
administrativ al acestui tea
tru. Interlocutorul nostru a 
ținut să precizeze că, deși 
au existat o scrie de difi
cultăți în procurarea unor

din partea benefi
ca și permanentei 
a acestora de a 
predarea lucrărilor

materiale, întîrzierea putea 
fi recuperată prin intensifi
carea eforturilor constructo
rilor.

Apreciem deci că este ca
zul ca, pe baza celor rela
tate. conducerea întreprin
derii I.S. Decorativa să pro
cedeze neîntârziat la o re
vizuire a tuturor fronturilor 
de lucru pe care le deține 
în prezent pentru a lichida 
eventualele întîrzieri și a 
preîntâmpina apariția altora.

Tot scrisoarea de răspuns 
a Comitetului orășenesc de 
cultură și artă București ne 
informa asupra mersului lu
crărilor la Teatrul C.F.R. 
Ciulești : „Termenul de pre
dare a lucrărilor de repara
re și modernizare a teatru
lui au fost decalate în tri-

mestrul I 1967 ca urmare a 
unor suplimentări ale docu
mentației aprobate de foru
rile superioare de stat". Am 
vizitat în aceste zile obiecti
vul cultural amintit, dar în 
locul sălii terminate am gă
sit același șantier pe care îl 
cunoscusem cu cîteva luni 
în Uimă. Ba mai mult : deși 
întîrzierea 
muncitorii 
pe schele sau se plimbau 
prin curte (!) nu dădeau de
loc impresia că âr fi gră
biți. în loc de a căuta să 
recîștige cît de cît timpul 
pierdut, conducerea șantie
rului se dispensase cu eîte- 
va zile în urmă de o serie de 
muncitori. Ce părere are 
despre această situație între
prinderea construcții-montaj 
5 care execută lucrări
le ? Cum a fost posi
bil acest lucru ? Dăm cu- 
vîntul inginerului Mircea 
Călin, șeful șantierului:

— Personal, consider că 
înainte de sfîrșitul anului 
nu vom putea da teatrul în 
folosință. Dar vina nu este 
a noastră. în momentul de 
față, nu putem ataca toate 
fronturile de lucru deoare
ce fondurile de investiții su
plimentare au fost consuma
te în întregime. Așadar, răs
punderea revine în exclusi
vitate Secției tehnice de in
vestiții a sfatului popular o- 
rășenesc.

Părerea celor vizați, co
municată prin intermediul 
șefului adjunct al secției, 
tov. Adrian Alexandrescu, 
este însă diametral opusă.

— O afirmație de acest 
gen este prematură, înainte 
de a termina noi analiza lu
crărilor ce mai sînt 
cutat și a sumelor 
De altfel dispoziția 
tului Executiv al 
popular, comunicată con
structorilor cu prilejul unei 
recente ședințe de comitet, 
este de a se lucra în conti
nuare.

Așadar cele două foruri 
s-au angajat într-o dispută 
din care va ieși păgubit... 
al treilea : teatrul, pus în 
fața situației de a nu 
deschide nici viitoarea sta
giune în sală proprie.

era evidentă, 
care trebăluiau

La această afirmație ne 
îndreptățesc și constatările 
făcute ia fața loclilui, pe 
șantier. Deși se plîng că su
mele alocate au fost insufi
ciente, constructorii dau do
vadă de neglijență, deschi- 
zînd portițe pentru irosirea 
inutilă a banilor. De pildă, 
ploaia puternică căzută in 
ultimul 
clădirea 
cauză ? Conducerea șantie
rului nu 
gurile de scurgere de pe 
terase, deoafe.ee nu avea 
dispoziția scrisă a secției 
tehnice de investiții ă sfa
tului. Dispoziția a sosit.,, 
după ploaie ; astfel îneît a- 
cum voi' trebui prevăzute 
noi fonduri pentru repara
rea stricăciunilor pricinuite.

Re de altă parte, sfatul 
popular orășenesc, în calitate 
de beneficiar, nu a luat încă 
toate măsurile pentru co
mandarea utilajelor de scenă 
necesare. Rămîne deschisă 
întrebarea dacă ele vor 
asigurate pînă 
construcției.

Ca urmare 
nostru articol, 
rășenesc de partid a inițiat 
întâlniri saplămînale ale tu
turor factorilor angajați
în reconstrucția Teatru
lui Giulești, pentru a ur
mări graficul îndeplinirii lu
crărilor. La aceste ședințe 
participă și un vicepreședin
te al sfatului popular oră
șenesc. Considerăm de aceea 
utilă în momentul de față 
intervenția hotărîtă a Comi
tetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc și a con
ducerii I.C.M. 5 pentru a 
determina pe constructori 
să-și organizeze șantierul 
așa cum se cuvine și să a- 
dopte un ritm de lucru ra
pid. De altfel, toate institu
țiile și forurile de conduce
re a căror activitate este în 
vreun fel legată de construi
rea noilor obiective cultu
rale, au datoria, mai ales a- 
cum cînd vremea este priel
nică lucrărilor de construc
ție, să-și conjuge eforturile 
pentru a le da la timp în 
folosință marelui public.

timp a inundat 
teatrului. Din ce

a vrut să desfunde

fi
la încheierea

a primului 
comitetul o-

« COPIII LUI DON QtlîJOTE : PATRIA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 10: 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14,15; 16,45; 
19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
la grădină - 19,45, STADIONUL „DlNAMO" — 
20, MELODIA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21 (la 
ultimele două completarea Vizita conducătorilor 
de partid și de stat a ft. P. Bulgaria " "
blica Socialistă România).
• ÎNDRÂGOSTIȚII DIN MARONA :
— 9; 11.15; 13,30: 16; 18;15; 20,30.
• SUCCES, CHARLIE '. : FESTIVAL 
tare Vizita conducătorilor de partid și 
R. P. Bulgaria în Republica Socialistă
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20. 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21, 
GRADINA DOINA — 20.
e ROBII : CAPITOL (completare Orizont știin
țific nr. 2/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20, BUCEGI — 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 21, la grădină — 19,45, ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, la grădină —
19.45 (la ultimele două completarea Legenda 
ciocîrliei).
• ZBORUL ÎNTRERUPT : UNION (completare 
Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
• DUMINICA LA ORA 6 — 9; ADEVARATA 
FATĂ A FASCISMULUI — 11,45; MOARTEA 
SE NUMEȘTE ENGELCHEN — 14,45; PODUL 
17.45; 20,45 : CENTRAL.
• TARAS BULBA : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
• UNCHIUL MEU : DOINA — 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45: 21,15.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinema
scop : AURORA — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• SECHESTRATUL DIN ALTONA : VICTORIA 
9; 11.15; 13.30; 16
a MOARA CU NOROC : VICTORIA - 18,30; 
20,45.
e RIO CONCHOS — cinemascop : MUNCA — 
9.30; 11,45, DACIA (completare Acul) — 8,45—
15.45 in continuare ; 18.15: 20,45.
« VIAȚĂ PARTICULARĂ — cinemascop : FLA
CĂRA — 10; 12.
• BUCAtAREASA : FLACĂRA — 17,15; 19.15, 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare 
Pe urmele Ini 1907) — 10; 16; .18; 20, MOȘILOR 
(completare De la atom la cristal) — 16; 18,15; 
20.30.
© FALSTAFF — cinemascop : FLOREASCA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.45.
e STRĂINUL — cinemascop (ambele serii) : 
COTROCENI - 18.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LUMINA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
0 PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — cinemascop 
(ambele serii) : MUNCA — 17.

în Repu-
Grivița 

(comple
cte stat a 
România)

• BUMERANGUL — cinemascop : GIULEȘTI 
(completare Petrol) — 15,30; 18; 20,30.
• OASPEȚI DE IARNA - MAMA LUI A- 
DRIAN — IN TAINIȚELE MUZEULUI — FA
BRICA DE ÎMPACHETAT FUM — TENSIUNE 
ÎNALTĂ LA BECHET — ISTORIA UNUI 
MANUSCRIS — VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT A R. P. BULGARIA 
1N REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA : 
TIMPURI NOI — 9—21 in continuare.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
EXCELSIOR - 9.45 : 12,15 ; 14,45 ; 17,30 ; 20, 
FEROVIAR — 8,30 , 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15 
(la ambele completarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat a R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România) MODERN (completare Ti
nerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 9,30 ; 
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18 45 ; 21.
• RELAXEAZA-TE, DRAGA ! : GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 , 18,30 ; 21 (la ambele comple
tarea Prdieâte), FLAMURA (cdmpletăre Comoa
ra din Panagjurist) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : Grădina 
EXPOZIȚIA - 20.
• NU SÎNT DEMN DE tlNE < VITAN (com
pletare Laptele) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină 
— 20.
• DACII — cinemascop : BUZESTI (completare 
Pallady) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină - 20, 
PACEA (completare Arsura) — 11 ; 15,45 ; 18 ;
20.15.
« OMUL __ __________ ...
LANCE : POPULAR (completare Succesul) — 
15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA (completare Auto
biografia) - 15 ; iz,30 ; 20.
® DIMINEAȚA DEVREME — cinemascop : RA
HOVA (completare Perspectiva în piotură) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : VOLGA 
(completare „Dezvoltarea științei în România) 
— 9,30 ; 11,45 ; 15.30 ; 18 ; 20,30.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS s DRUMUL SĂ
RII (completare Probleme) — 15,30 ; 18 ; 20.
• ÎNTÎLNIRE LA ISCHIA — cinemascop : 
LIRA - 9,30 : 11.30.
• EVADARE ÎN TĂCERE : LIRA (completare 
Muntele) — 17,30 ; 19 30.
• MARILYN — cinemascop : COTROCENI 
(completare Scrisoare din Germania) — 9 ; 11. 
® THftRESE DESQUEYROUX : UNIREA — 10 ; 
12. la grădină — 20
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE f UNIREA 
pletare Umbra) — 18 . 20.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ : 
GREȘUL - 10,30 ; 15.30.
e SĂRMANII FLĂCĂI : PROGRESUL 
pletare Adam și Eva) — 18 ; 20.
0 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
FERENTARI (completare Surîsul sfinxului) — 
15,30 : 18 : 20.
0 TREIZECI ȘI TREI - cinemascop : CRÎN- 
GASI (completare Nicolae Labiș) — 15.30 ; 18 ;
20.15.
© DRAGA BRIGITTE - cinemascop : VIITO
RUL (completare Petrol) — 15.30 : 18 ; 20.30.
« LEAC CONTRA DRAGOSTEI : COSMOS 
(completare Orizont științific nr. 2) — 15,30; 18; 
20,30.
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Un nou program
filmede

de scurt
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a lui

ca elevilor din licee, școli 
Foto ! M. Cioc

La Muzeul satului s-a deschis Expoziția nalională 
profesionale ș: tehnice

teatre
• Teatrul de operă și balet : LUCIA DI LA- 

MERMOOR — 19,30
o Teatrul de stat, de operetă : SECRETUL LUI 

MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala Come

dia) : OAMENI SI ȘOARECI — 19,30, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 19,30

• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂTOI — 
20.

• Teatrul „Lucia StUrdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE 
TREI PARALE — 20

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
ACEST ANIMAL CIUDAT — 19,30. (sala Stu
dio) : ABSENTA UNUI VIOLONCEL — 20

• Teatrul „Barbu Delavrancea" : DE LA BUCU
REȘTI LA VALE — 20.
Teatrul „Ion Creangă" : SINZIANA ȘI PE
PELEA - 15,30
Studioul Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" : PASSACA- 
GLI A - 20
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) : TlGRiȘORUL PETRE — 17
Teatrul sătiric-muzicâl „C. Tănase" (sala Sa
voy) : PARADĂ REVISTEI - 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL - 19,30 
Ansamblul artistic ăl Uniunii Generale a Sin
dicatelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG 
— 20

Joi. 4 mai, ora 20.00. are loc în studioul de con
certe al Radioteleviziunii, concertul Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii Dirijor : COtistantin Bo- 
bescu. artist emerit. în program : Zeno Vancea — 
Triptie simfonic ; Max Bruch — Concertul pentru 
vioară și orchestră. Solist : Stenley Weiner (S.U.A.) ; 
Anton Bruckner — Simfonia a IX-a în re minor.

La cinematograful „Tim
puri Noi" din Capitală ru
lează săptămâna aceasta un 
nou program de scurt me
traje românești. Se prezintă 
producțiile: Oaspeți de 
iarnă — scenariul și regia :

românești
metraj

18,00 — Pentru cei mici : în loc de cinema : 
filmul „Iepurele și fîntîna". 18.07 — Pentru tine
retul școlar : Studioul pionierilor. 18.50 — Publi
citate. 18,58 — Ora exactă. 19.00 — Telejurnalul 
de seară. -- Agenda economică. 19.27 — Buletinul 
meteorologie. 19.30 — „Mult e dulce și frumoa
să"... — emisiune de limbă română contempo
rană. 19.40 — La ordinea zilei... Organizarea 
științifică a producției și a muncii. 20,00 — Inter
pret! de. muzică populară. 20.15 — Teleglob — 
emisiune de călătorii geografice : Noua Zeelandfi. 
20,45 — Studioul mic : „La Plevna" piesă de 
George Sion. 21.20 — „întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care nu s-a răspuns încă" — 
emisiune de știință. 21.50 — Parada vedetelor. 
22,00 — De Ia Giotto la Brâncuși (emisiunea a 
III-a) : 22.20 — Seară de balot. Dansuri din opere. 
23.00 — Telejurnalul de noapte. 23,10 — închide
rea emisiunii.

cțiunea piesei lui 
Al. Voitin se pe
trece după ce 
flăcările răscoa
lei lobăgeșli con

duse de Horia, Cloșca și Cri
șan au fost înăbușite prin re
presiune militară. Pe scenă 
nu apar în mod direct epi
soade ale ridicării populare 
și ale luptelor purtate. Au
torul a ales un moment în 
care nu se mai încrucișau ar
mele, ci se înfruntau inteli
gențele și conștiințele. Două 
personalități puternice stau 
față în față : de o par le con
tele lancovich, legatarul îm
păratului, jurist remarcabil și 
diplomat de o rară iscusin
ță ; de cealaltă, bădița Ho
ria, reprezentant al unui neam 
asuprii dar mîndru, care-și 
cerea drepturile. Intr-un tal
ger al balanței, întreaga șire
tenie îndelung exersată a 
unei monarhii clădite și per
petuate prin aplicarea prin
cipiului „divide ef impera" ; 
în celălalt, înțelepciunea unul 
popor, adunafă de veacuri și 
întruchipată de un țăran lu
minat ce-și înțelegea mai 
bine ca oricare altul frații, 
și-și cunoștea adversarii. Ast
fel confrunfafe, cele două ca
ractere principale, fără a pă
răsi nici o clipă terenul situa
țiilor și comportărilor pe de
plin veridice, capătă în același 
timp dimensiuni de simbol. 
Duelul lor spiritual este acela 
dintre două concepții de via
ță și — mai mull — dintre 
două destine istorice. Ripos- 
tînd abilului său judecător, 
Horia nu se apără pe sine ; 
el știe — de altfel — că 
nu-și mai poate salva capul. 
Ca un adevărat conducător, 
„bădița” înțelege
semnificația politică a proce
sului și procedează 
îneît prin jertfa lui să des
chidă drum înfăptuirii idealu
lui național și social al po
porului său.

In mod firesc, Horia și ce
lelalte căpetenii ale români-

lor, pe care masele i-au 
promovat tocmai pentru însu
șirile lor reprezentative, în
trunesc daruri specifice ale 
nației lor : un înalt simț al 
demnității și al echității, o 
calmă robustețe morală, P 
putere de ă visa și năzui me
reu spre frumos, spre mai 
bine, inclusă în noțiunea ro-

diciar chezaro-crăiesc, îndeo
sebi în scenele — scrise cu 
mult umor — ih care se eta
lează prefidzitâfdă latihisfă a 
secretarului aulic QAelynadoș. 
Prin cele cîfeva caractere 
centrale pe care le fixează 
în memoria spectatorului, prin 
limbajul șlefuit și suculent, 
bogat în idei fără a aluneca

sale spre monumental, 
corul — aparfinind de 
menea lui Liviu Ciulei 
sugerează un întreg sfii de 
Viafă și de gindire : simfi 
parcă frigul pătrunzător al 
sălilor cu pereji înalji $i se
veri, atmosfera rigidă și a- 
păsătoare, printre mobilele 
negre și mari se circulă greu,

al

■

M

perfect

astfel,

Procesul
loria

mânească a dorului și o largă 
generozitate sufletească, ce se 
numește la noi omenie. Dra
maturgul a reușit să încar
neze aceste trăsături, folosind 
îndeosebi dialogul, replica 
vie, caracterizantă. Și Horia, 
și Cloșca, și loan Popa Cri- 
șănufu, de pildă, — fiecare 
conturîndu-și marcat indivi
dualitatea — au comune, în 
felul de a grăi, ponderea, 
bunul simf și buna cuviinfă, 
expresia aleasă dar sponta
nă, neafectafă, plină de fran
chețe. Insă vorbirea lui Horia 
se înscrie pe fondul unei 
culturi vaste și adînc însu
șite, a lui Cloșca are tăișul 
și laconismul unui tempera
ment dîrz, a bătrînului Cri- 
șănufu se colorează prinfr-o 
notă de plăcută expansivitate. 
Partitura contelui lancovich e 
acidă, efervescentă, dezvă
luind un spirit dinamic, lucid. 
Cu o pană incisivă este ironi
zată birocrafia aparatului ju

de Al. Voitin

cronica teatrală
na

Ciulei, 
haină
E un 
solid,

spre retorică, „Procesul Ho
ria’ este, poate, în drama
turgia lui Al. Voitin, lucrarea 
cea mai împlinită din punct 
de vedere literar.

In regia lui Liviu 
piesa a îmbrăcat o 
care i se potrivește, 
spectacol echilibrat,
lipsit de artificii, purtind pe
cetea firească, neostentativă a 
unui stil constituit. Subliniind 
cu măiestrie valenjele drama
tice ale conflictului, regizorul 
a dat textului forja viejii și 
în același timp l-a ridicat la o 
amplă generalitate. Un suflu 
de grandoare umană străba
te scena, o viziune a marilor 
coordonate istorice, în care 
îl recunoști pe Ciulei din 
„Danton", și recunoști în ge
nere tendinja sa și a trupei

iar sala are o singură ieșire, 
îmbrăcămintea nepretențioasă, 
dar de o frumusețe sobră, a 
lui Horia, blana mijoasă a lui 
Cloșca, hainele țărănești ale 
tovarășilor lor, aduc în a- 
ceastă ambiantă o notă de 
prospefime (costume : Ovi- 
diu Bubulac), iar mișcarea în 
scenă a prizonierilor români 
are o jinufă dreaptă și fer
mă, care ignoră aglomerarea 
greoaie din încăpere.

Prezenta lui Horia e ma
sivă, dar nu statuară, ci foarte 
umană. Este o compoziție 
strălucită, vădind încă o dată 
multiplele resurse actoricești 
ale lui Octavian Cotescu și 
roadele unuj studiu profund 
al rolului. Cotescu a izbutit 
să realizeze lucrul cel rnai 
dificil — să fie cu adevărat

simplu. Nici umbră de 
în atitudinea reflexivă 
Horia, în vorba sa domoală, 

' măsurată El impresionează 
prin gindirea sa, prin mărite 
adevăruri pe care le poartă 
în sine. Transfigurarea e to
tală, în fiecare cuvînt și în 
fiecare privire răzbat adîn- 
cimile nebănuite ale sufle
tului ; căci — o spunem nu 
de dragul paradoxului — în 
teatrul modern drumul spre 
simplu trece prin complex. 
Și mai e.ceva, un lucru foar
te important în evocarea a- 

căruia 
fasci-

cestui erou asupra 
istoria aruncă lumini 
nante : are farmec...

Contele lancovich, 
loroasa interpretare 
Fory Etterle, 
rîndu-i prin tact și subtilita
te, și mai ales printr-o foarte 
modernă auto-ironie, care 
plasează adeseori personajul 
pe o poziție critică față de 
misiunea odioasă ce-i reve
nea. George Mărutză, ca 
totdeauna foarte exact și 
foarte personal totodată, tac*  
un portret impecabil pedan
tului Melynados, punînd pe 
deplin în valoare intervențiile 
comice de bună calitate pe 
care i le oferea textul. Ion 
Besoiu, în Cloșca, a avut o 
intransigență nobilă, un fel 
de orgoliu al nesupunerii, 
Dumifru Onofrei, In Crișan, 
a individualizat personajul, 
insistind asupra chipului său 
pasional și frămîntat ; am 
avut totuși impresia că acto
rul s-a concentrat prea mult 
asupra laturilor pitorești și 
că atenția excesivă față de 
aceste particularități mai puțin 
esențiale (redate cu mește
șug, de altfel) l-a abătut de 
la preocupări psihologice mai 
adînci. Cornel Coman — o 
apariție convingătoare in Cri- 
șănufu. Cele două schițe ca
ricaturale ale „grofișordor" au 
fost bine conturate de Petrică 
Vasilescu și Gheorghe Oprma. 
Merită remarcat Dan Damian, 
pentru umorul spontan cu care 
a jucat scena soldatului Boia.

iri
a

se impune la

va-
lui

Scena celor trei Eve — sin
gura declarat simbolică în 
spectacol — mi s-a părut 
foarte interesant gîndită, dar 
insuficient de expresiv juca
tă ; cred că numai Ica Ma- 
tache a găsit tonul cutremu
rat al femeii oropsite, în 
blestemul căreia răsună du
reri de veacuri. Alte roluri 
episodice au tos*  interpre
tate de Gheorghe Ghițules- 
cu, Pufiî Hulubei 
Carabin,
Cornelia Turian, Violeta An
drei, Virgil Ogășanu, Jean 
Reder.

Fidelă textului, montarea 
II urmează și in momentele 
de eclipsă. Prologul- lung și 
expozitiv a rămas și pe sce
nă la fel de exterior acțiunii 
dramatice. De asemenea, 
spectacolul scade în intensi
tate pe parcursul ultimelor 
două tablouri, car*  se pro
duc după ce nodul conflic- 
tual al piesei pare a fi fost, 
în esență, dezlegat. După 
părerea mea, mei scena în 
care Papilla (jucat în gener*  
corect de Nicolae Mavrodin) 
îl convinge pe Horia să nu 
dezvăluie promisiunile trădă
toare ale împăratului austriac, 
nu a avut în text, și mai ales 
în interpretare, suficient nerv 
ți substrat.

Dar construcția de ansam
blu a lui Liviu Ciulei este 
de-ajuns de trainică pentru 
ca unele fragmente mai fra
gile să n-o șubrezească. Pia
tra unghiulară a acestei con
strucții e, cred, concepția 
despre istoric și actual, care 
la nivelul artei se contopesc. 
In viziunea lui Ciulei marile 
conflicte scenice, indderent 
de epoca în care se desfă
șoară, dobîndesc dimensiunea 
gravă a actului istoric cu alte 
cuvinte a actului de covîrși- 
toare consecințe în existența 
colectivității umane Așa a- 
pare și drama patriotului 
Horia, cu semnificațiile ei în 
edificarea conștiinței de sine 
a poporului noslru

Andrei BALEANU

Ion Bostan ; imaginea : Ilie 
Cornea, Ion Bostan.

Mama lui Adrian — sce
nariul și regia : Florica 
Holbări ; imaginea : Vasile 
Nițu.

în tainițele muzeului — 
scenariul și regia : Silvia 
Armașu ; imaginea : Ilie 
Cornea.

Fabrică de împachetat 
fum — scenariul și regia / 
ion MosCu ; imaginea : 
Goldgraber, Petre Gheor
ghe.

Tensiune înaltă la Be
chet — scenariul și regia : 
Mire) Ilieșu ;
Karol
Olasz, V. Nițu, D. Segal.

Istoria unui manuscris — 
scenariul : N. Otrocol, Du
mitru Todcriciu ; regia : N. 
Otrocol : imaginea : Eme- 
ric Ghidați.

Aventurile unui punct — 
scenariul : Romulus Vul- 
pescu ; regia : Stefan Mun- 
teanu.

imaginea :
Kovacs, Tiberiu

GeOrge
Mihai Marsellos,

H

Abonamente pentru un
ciclu de spectacole

Teatrul „Lucia Sfurdza Bu- 
landra" din Capitală intro
duce experimental sistemul 
abonamentelor la un ciclu 
de cinci spectacole din re
pertoriul curent, în scopul 
evitării aglomerării la casele 
de bilele.

Informajii în legătură cu 
procurarea unor asemenea 
abonamente se pot objme 
zilnic între orele 10—13 și 
17—20 la telefon 14 60 60.

deoafe.ee


SOSIREA IN CAPITALA
A MINISTRULUI AFACERILOR

EXTERNE AL SUEDIEI
r La invitația guvernuluf Repu

blicii SoGialiste România, miercuri 
după-amiază a sosit în Capitală 
ministrul afacerilor externe al Sue
diei', Torsten Nilsson, pentru a face 
o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
de membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministe
rului Comerțului Exterior, Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Camerei de 
Comerț, precum și de Eduard Me- 
zincescu, ambasadorul României la 
Stockholm.

PLECAREA MEMBRILOR
DELEGAȚIEI PARTIDULUI SOCIALIST

FRANCEZ (S.F.I.O.)
Miercuri au părăsit Capitala 

Christian Pineau, membru al Co- 
mitetului Director al Partidului So
cialist Francez (S.F.I.O.), fost mi
nistru. și Jules Moch, membru al 
Comitetului Director al partidului, 
fost ministru, membri ai dele
gației Partidului Socialist Francez 
(S.F.I.O,), care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, au făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Simpozion național de genetică
In aula Academiei a început 

miercuri al doilea simpozion na
țional de genetică intitulat „Poli- 
ploide ,. mutații și recombinări ge
netice"

Lucrările simpozionului, care se 
desfășoară sub egida Ministerului 
învățămîntului și Academiei, au 
fost deschise de acad Ștefan Milcu, 
vicepreședinte a) Academiei, preșe
dintele comisiei de organizare a 
simpozionului Au vorbit apoi Jean 
Livescu, membru corespondent al 
Academiei, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Nicolae Giosan, 
membru corespondent al Academi
ei, președintele Consiliului Superi

C r o n ic a zilei
Asociația de drept Internațional 

și relații internaționale din Repu
blica Socialistă România a orga
nizat miercuri după-amiază, în sala 
Casei Universitarilor, o masă ro
tundă cu tema „Aspecte juridice de 
finanțare și de asigurare ale ex
portului de ansambluri industria
le" Cu acest prilej a conferențiat 
Lazare Kopelmanas, consilier la 
Oficiul O.N.U. pentru Europa.

★
La invitația Secretariatului gene

ral al Uniunii medicale balcanice, 
gu sediul la București, miercuri a 
sosit în Capitală prof. dr. Hadz Se- 
limovici. decanul Facultății de me
dicină a. Universității din Sarajevo 
— Iugoslavia, directorul cursului 
de perfecționare a medicilor „Ac

(Urmare din pag. I)

că Anglia va face cerere de primire în 
Comunitatea Economică Europeană. 
Totodată, s-a hotărit ca Anglia să can
dideze pentru a deveni membră și a 
C.E.C.O. și a Euratomului.

CARE SÎNT CAUZELE 
METAMORFOZEI ?

Un răspuns corect la această între
bare poate li dat numai prin luarea 
în consideiare a proceselor economice 
și sociale fundamentale ce se petrec 
în lumea conlernpotană. Desfășuiarea 
inegală în timp și în spațiu a revolu
ției tehnice-științifice, restringerea sfe
rei de acțiune a capitalului monopo
list datorită victoriei revoluțiilor so
cialiste și a luptei de eliberare națio
nală, acțiunea legii dezvoltării ine
gale cînd în favoarea uneia, cînd în 
favoarea alteia dintie puterile impe
rialiste etc. au profunde implicații a- 
supra dezvoltării economice și a rela
țiilor comerciale dintre state. Adapta
rea Angliei, posesoare pînă nu de mult 
a unui vast imperiu colonial. Ia noile 
condiții istorice se pare a avea loc 
mai anevoie debit a altor țări capi
taliste dezvoltate. Îngustîndu-și pozi
țiile, ca urmare a prăbușirii siste
mului colonial și fiind supusă jo
cului brutal al concurenței, economia 
engleză este pusă în prezent în fata 
unor probleme și dificultăți fără pre
cedent. Ponderea Angliei în comerțul 
mondial capitalist de produse finite a 
scăzut de la 16 la sută în 196(1 la 13.2 
la sută în 1965 . ani la rînd, balanța ei 
comercială a înregistrat un deficit sub
stanțial (el a fost de 535 de milioane lire 
sterline în 1964 și de 265 milioane în 
1965). iar deficitul batantei de plăti 
a crescut de la 204 milioane lire în 
1961 la 268 milioane în 1964 și 278 mi
lioane în 1965 După aprecierile Insti
tutului national de cercetări economice 
și sociale, acest deficit se menține la 
195 milioane lire sterline în 1966 și la 
60 milioane în prima jumătate a anului 

i 1967 Si aceasta în timpul cînd An
glia trebuie să plătească Fondului 
Monetar Internațional și Elveției suma 
de 385 milioane lire sterline Ia sfîr-

Au fost de față Olof Gustav 
Bjurstrom, ambasadorul Suediei la 
București, și membri ai ambasadei.

La sosire, ministrul suedez a de
clarat ziariștilor prezenți : „Este 
pentru prima dată că vizitez țara 
dv. Va fi foarte interesant pentru 
mine să cunosc poporul dv. și să 
pot avea convorbiri cu membri ai 
guvernului român Știu că România 
s-a dezvoltat foarte rapid, atît din 
punct de vedere industrial, cît și 
agricol. Vizita pe care o fac va fi 
cu atît mai interesantă cu cît ea 
îmi va da prilejul să cunosc aceste 
realizări".

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții francezi au fost con
duși de tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al CC. al P.C.R., Ștefan 
Voitee. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pas, membru al C.C. al 
P.C.R., de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

or al Agriculturii, și Ion Moraru 
adjunct al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, care au urat 
succes lucrărilor simpozionului.

Timp de trei zile, vor fi pre
zentate peste 100 de referate și 
comunicări științifice de speciali
tate care vor prilejui o trecere în 
revistă a rezultatelor obținute de 
cercetătorii din învățămîntul supe
rior și institutele Academiei, în do
meniul factorilor ereditari și im
plicațiile lor, în patologia umană, 
geneticii virusurilor și bacteriilor, 
biochimiei, evoluției plantelor și 
animalelor.

(Agerpres)

tualitatea în medicină', organizat 
de aceste două foruri medicale.

(Agerpres)

A apărut

„PRESA NOASTRĂ" 
Revista Uniunii 

Ziariștilor 
din Republica 

Socialistă România
nr. 3 - 1967

șitul anului 1967 și 514 milioane la 
sfîrșitul lui 1970.

Susținătorii interni ai aderării An
gliei la Piața comună văd în acest act 
o cale de lărgire a exporturilor bri
tanice și deci remediul îmbunătățirii 
situației ei valutare și al consolidării 
lirei sterline.

„Relațiile speciale” ale Angliei cu 
țările Comrnonwealth-ului *),  pe de altă 
parte, nu mai constituie un obstacol 
în calea aderării ei la Piața comună 
în măsura în care |ucau acest rol cu 
cîțiva ani în urmă. Este drept, în 
prezent, 28 la sută din exporturile en
gleze se îndreaptă spre aceste țări. 
Dar nouă zecimi din aceste expor
turi sînt produse manufacturate. Or, 
tocmai un astfel de export tind să 
practice și alți parteneri ai Angliei în 
Commonwealth, cum sînt Canada, 
Australia, Noua Zeelandă. Totodată, 
locul Angliei în această zonă tind 
tot mai mult să-l ocupe S.U.A. încă 
din 1963 circa 33 la sută din impor
turile Commonweallh-ului proveneau 
din S.U.A și 29 la sută din exporturi 
se îndreptau către acestea. Efectele 
unor astfel de tendințe se concreti
zează în deficitul balanței comerciale 
a Angliei în relațiile cu țările respec
tive, care în 1965 s-a ridicat la «urna 
de 340 milioane lire sterline In astfel 
de condiții este limpede că Anglia nu 
va mai ține morțiș să-și mențină re
lațiile speciale cu Connnonwealth-ul 
și că va H tentată să caute noi so
luții, chiar dacă perspectiva lor este 
riscantă sau cel puțin insuficient de 
precis conturată, așa cum este cazul 
cu eventuala ei adeziune la Piața co
mună.

*) Din A.E.L.S fac parte Anglia. 
Austria Danemarca Elveția. Nor
vegia, Portugalia și Suedia.

’) In Commonwealth se includ pes
te 20 de țări cu o populație de cca. 
750 milioane de oameni Pe baza a- 
corduiui de la Ottawa din 1932 rela
țiile de ImDort-export dintre aceste 
țări se desfășoară De baza .sistemu
lui taxelor di eferentiale" care pre
vede scutiri reciproce de taxe va
male si efecluarea de decontări pe 
baza lirei sterline.

SPORT]
„Cupa României" la fotbal I

Foresta Fălticeni, C.F.R. Timișoara, 
Rapid și Steaua—în semifinale |

In actuala „Cupă a României", 
asaltul spre finală al echipelor de 
categorie inferioară continuă. Ieri, 
in cadrul „sferturilor", Foresta Făl
ticeni (categoria C/ și. C.F.R. Timi
șoara (categoria B) au făcut un nou 
pas în lupta pentru cucerirea tra
diționalului trofeu fotbalistic. La 
Suceava, ne relatează coresponden
tul nostru, aproape 6 000 de specta
tori au asistat, pe ploaie, la me
ciul dintre Foresta și C.S.M.S. Iași. 
Partida a necesitat prelungiri, in- 
trucît la incheterea meciului 
scorul era 1—1 (înscriseseră i 
Lutac pentru făltlceneni și Gălă- 
țeanu pentru ieșeni). Dar și după 
prelungiri egalitatea a persistat. 
Conform regulamentului, s-a cali
ficat echipa de categorie inferioară 
— Foresta Fălticeni. Identică a fost 
și situația în meciul C.F.R. Timișoa
ra — Progresul București, desfășu
rat la Craiova. Bucureștenii au des
chis scorul prin Popescu (min. 37), 
dar timișorenii au egalat prin Pa
nici (min. 62). în prelungiri, nici 
una dintre echipe n-a reușit să mai 
înscrie, calificarea revenind de 
drept formației feroviare.

Celelalte două semifinaliste ale 
„Cupei României" sini echipele 
bucureștene Rapid și Steaua — pri
ma lideră, iar cea de-a doua pe locul 
5 în clasamentul categoriei Ă. Rapi- 
diștii. la Timișoara, au ciștigat cu 
3—0. în fața Minerului Baia Mare. 
Toate golurile le-au înscris in pri
ma repriză — Codreanu (in minu
tele 29 și 30) și Dumitriu II (min. 
43) Revenirea de ultim moment a 
băimărenilor n-a modificat cu ni
mic rezultatul de la pauză. Scor 
identic și la Brăila : Steaua a între

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© ÎN AL TREILEA MECI, decisiv, 

din cadrul semifinalelor „C.C.E." la 
fotbal, Internaționale Milano a în
vins aseară la Bologna pe T.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia cu 1—0. cali- 
ficîndu-se în finală, unde va întîlni 
pe Celtic Glasgow (25 mai la Lisa
bona).

• ÎN CAPITALA MEXICULUI a 
început construcția satului olimpic, 
care va găzdui anul viitor pe parti- 
cipanții la cea de-a 19-a ediție a 
Jocurilor olimpice de vară. Situat 
într-o regiune pitorească, la circa 
3 kilometri de Stadionul Olimpic 
(unde vor avea loc festivitățile și în
trecerile de atletism), satul olimpic 
va cuprinde 29 de imobile de 10 și 
16 etaje, cu un total de 904 aparta
mente, restaurante, club internatio
nal, oficii poștale etc. De asemenea, 
la dispoziția sportivilor se vor afla o 
sală de sport și piste de antrena
ment.

• LA TEHERAN se vor deschide 
vineri lucrările celei de-a 65-a se
siuni a Comitetului internațional 
olimpic. Pe ordinea de zi sînt în
scrise numeroase probleme ale miș
cării olimpice, printre care : modifi
carea statutului în ce privește ale
gerea președintelui C.I.O., revizuirea 
regulilor amatorismului, protecția 
emblemelor olimpice, premiile olim
pice etc.

• ASTAZI LA VICHY se dispută 
meciul revanșă de rugbi dintre Se
lecționata armatei franceze și for
mația română Steaua București, In 
primul joc. disputat anul trecut la 
București, cele două echipe au 
terminat la egalitate : 3—3.

POARTA I
La rîndul ei, A.E.L.S. ’) nu a oferit 

Angliei posibilitățile scontate de ea în 
ce privește extinderea exporturilor 
sale de produse finite. Capacitatea de 
absorbție mai mică a pieței acestui 
bloc în comparația cu piața C.E.E. a 
constituit, dimpotrivă, un îndemn pu
ternic de a-1 sacrifica, dacă altfel nu 
va fi posibil, în scopul trecerii în cel 
de al doilea bloc. Tendința unor țări 
membre A.E.L.S., în special a țărilor 
nordice, fie spre un comerț internațio
nal multilateral, liber și reciproc a- 
vantajos, fie spre transformarea Nor
dului într-o zonă comercială proprie, 
tendință ce s-a exteriorizat vizibil la 
cea de-a 24-a sesiune a Consiliului 
ministerial al A.E.L.S care a avut loc 
la Stockholm în martie a.c., a contri
buit, de asemenea, la orientarea An
gliei spre Comunitatea Economică 
Europeană.

poarta
SE h DESCHIDE ?

Iată o problemă care face obiectul 
celor mai diverse și hazardate presu
puneri. în fața aderării se ridică pu
ternice obstacole, atît în afară, din 
partea țărilor membre ale C.E.E., în 
special din partea Franței, cît și în 
interior, din partea unor largi cercuri 
ale opiniei publice și a unor persona
lități politice marcante. Reprezentantul 
francez la recenta sesiune a consiliu
lui ministerial al U.E.O., care a avut 
loc la Roma, avertiza Anglia în ter
meni neechivoci că cererea ei de a 
intra în Piața comună va fi întîmpi- 
nată cu un refuz și mai formidabil 
decît cu 4 ani în urmă. Guvernul 
R.FG. manifestă o vizibilă rezervă, 
explicată parțial prin dorința Bonn
ului de a nu manifesta în această 

cut pe Farul cu 3—0. Autorii punc
telor victoriei: Crăiniceanu (de 
două ori) și Voinea.

Meciurile semifinale — care vor 
fi stabilite prin tragere la sorți — 
urmează a avea loc la 28 iunie a.c.

ASEARĂ LA VOLEI

Diiiamovistii s-au revanșat:! 
3-2 cu Politehnica Galati ‘ I

Un meci pasionant, de mare I 
luptă, disputat pînă la epuizare — 
astfel poate fi caracterizat duelul I 
de aseară dintre Dinamo București | 
și Politehnica Galați, formații de 
prim rang ale voleiului românesc. | 
Prin cucerirea, relativ ușoară, a | 
primelor două seturi (15—13, 15— 
8), dinamoviștii păreau învingă- I 
lori la scor. Gălățenii și-au revenit I 
însă și au egalat, prin cîștigarea 
seturilor trei și patru (15—9, 15—7). | 
în setul decisiv, Dinamo își impune | 
maturitatea de joc și cîștigă cu 
15-—9. Scor general, la seturi : 3—2. 9

Victoria de ieri a dinamoviștilor | 
a ușurat și mai mult sarcina echi
pei Steaua care, totalizînd înain- I 
tea turneului final 43 de puncte, se | 
prezintă cu șanse sporite la cuce
rirea titlului de campioană. Ea s-a I 
distanțat de principalele rivale — j 
echipele Politehnica Galați, Dina- . 
mo și Rapid, toate avînd acum cîte S 
40 de puncte. |

a ÎNTR-UN MECI DE VERIFI- | 
CARE disputat la Sosnowiec, repre- | 
zentativa de fotbal a Poloniei a fost 
învinsă cu 1—0 (0—0) de formația i
olandeză ..Ado" din Haga.

• CU PRILEJUL UNUI CONCURS . 
de atletism desfășurat la Alma Ata, 1 
Viktor Șaparev a cîștigat proba de | 
100 m cu timpul de 10"3/10. La femei, 
pe aceeași distanță, Liudmila Gapo- 1 
nova a realizat 11’’6/10.

o ROBERT OUBRON, selecțione- j 
rul reprezentativei de ciclism a 9 
Franței, a definitivat echipa care va | 
lua startul la actuala ediție a „Cursei ( 
Păcii". Din echipă fac parte : Ro- j 
land Berland, Jose Catieau, Marcel. I 
Duchemin, Rene Grenier, Henri;’ 
Heintz și Bernard van der Linde; i

o ÎN CADRUL UNUI TURNEU I 
INTERNAȚIONAL DE RUGBI dis- . 
putat la Varșovia. echipa Polonia I 
Poznan a învins cu 17—9 (3—6) for- I 
mația Wiessenschaft Potsdam (R. D. 
Germană). Campioana Bulgariei, Lo- 8 
komotiv Sofia, a dispus cu 15—0 | 
(9—0) de Wiessenschaft Potsdam. •

e LA LUXEMBURG, într-un meci j 
contînd pentru „Cupa Davis", echipa J 
de tenis a Luxemburgului a învins . 
cu 3—2 selecționata Irlandei. In I 
partida decisivă. Brasseuer a dispus 8 
cu 6—3. 11—9 5—7, 7—5 de Jackson. 1

a PE STADIONUL STEAUA RO- | 
ȘIE DIN BELGRAD s-a disputat ieri I 
meciul de fotbal dintre Iugoslavia și 
R. F. a Germaniei, contînd pentru 8 
campionatul european (grupa a 4-a). E 
Iugoslavii au învins cu 1—0 (0—0), • 
prin punctul marcat de Skoblar în 1 
minutul 64. • •

î
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problemă un dezacord cu Franța. 
Rolf Lahr, secretar de stat în mini
sterul de externe vest-german, reco
manda recent Angliei să nu facă de
mersuri deocamdată și să accepte, 
cînd va fi cazul. Tratatul de la Roma 
așa cum este el astăzi. Are loc deci o 
nouă recrudescență a unor vechi ri
valități și contradicții dintre principa
lele puteri vest-europene.

în interior se manifestă o opo
ziție dîrză față de candidatura An
gliei la C.E.E împotriva aderării s-au 
ridicat 100 de deputati laburiști, care 
au semnat o moțiune de „condam
nare a candidaturii necondiționate a 
Angliei la Piața comună", ministrul 
comerțului și cel al agriculturii, re
prezentanți ai partidului liberal, par
tidul comunist englez, organizații 
muncitorești și sindicale etc.

Liderii politici britanici manifestă 
însă optimism față de înlătura
rea acestor piedici. în ceea ce pri
vește înfrîngerea opoziției din interior, 
se face aluzie la eventualitatea sacrifi
cării ca om politic a lui Douglas Joy — 
ministrul comerțului — principalul opo
nent și la necesitatea întreprinderii 
altor măsuri cu „caracter preventiv". 
Ideea de adeziune se bucură de un 
sprijin puternic din partea reprezen
tanților marii finanțe : industriași, 
bancheri, oameni de afaceri care scon
tează să lărgească aria desfacerii pro
duselor industriale și să încheie afa
ceri rentabile cu societățile vest-ger- 
mane. franceze, olandeze etc.

CONSECINȚELE PREVI
ZIBILE ALE ADERĂRII 
ANGLIEI LA C. E. E.

Aceste consecințe constituie o preo
cupare de prim ordin a specialiștilor 
britanici, a unor instituții oficiale și 
cercuri politice In general, se mani
festă o vizibilă neliniște, teamă de 

Viata 
internațională
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Ședința Camerei
Populare a
R. D. Germane
BERLIN 3 (Agerpres). — La Ber

lin a avut 1OG la 2 mai ședința Ca
merei Populare a Republicii De
mocrate Germane. Walter UlbriGht, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a rostit cu acest prilej o 
euvîntare în fața deputaților, gu 
privire la activitatea Camerei Popu
lare, a organelor locale și a Con
siliului de Stat în perioada ulti
mei legislaturi, arătînd că bilanțul 
acestei activități este pozitiv. în 
perioada 1963—1967 — a spus vor
bitorul — R. D. Germană s-a con
solidat din punct de vedere politic, 
economic și militar.

W Ulbricht s-a referit apoi la 
unele din principalele sarcini ale 
noii Camere Populare, printre care 
discutarea proiectului de cod penal 
și elaborarea unei noi constituții a- 
decvate noilor condiții, precum și 
discutarea legii cu privire la planul 
de perspectivă al economiei națio
nale a R.D.G. în perioada pînă în 
1970.

La ședință s-a hotărît ea alege
rile de deputați pentru Camera 
Poouiară a R. D. Germane și pen
tru organele locale să aibă loo la 
2 iulie 1967.

BELGRAD
.................................. •*

Internul/ ucorJat
Je Mo Mezki

BELGRAD 3 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziarului „Ve
cernie Novosti", care apare la Bel
grad, Marko Nikezici, secretar de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. iugoslavia, s-a pronunțat în 
favoarea unei colaborări largi și ge
nerale pe continentul european. El 
a declarat că „interesul consolidării 
păcii în Europa are un caracter vi
tal și generai pentru toate popoarele 
europene, astfel încît nu se poate 
vorbi de limitarea acestei acțiuni ia 
un anumit cerc de forțe politice sau 
la un anumit grup de țări". Nikezici 
a arătat, însă, că în Europa există 
forțe care se opun acestui proces și 
că „schimbările nu vor avea loc 
fără rezistență sau presiuni". El a 
adăugat, totuși, că începutul se 
pare că a fost făcut.

Referindu-se la problema ger
mană, ministrul, de externe fugcț-. 
slav și-a exprimat părerea că R.F. 
a Germaniei trebuie să inițieze o 
nouă politică față de țările socia
liste, inclusiv Republica Democrată 
Germană „Nu poale interveni nici 
un progres în problema germană, 
a adăugat el, dacă R. F. a Germa
niei continuă să nu recunoască 
realitățile existente".

Marko Nikezici și-a exprimat în
grijorarea față de situația din Gre
cia. Cu greu s-ar puteâ prevedea, a 
arătat el, ce consecințe ar putea să 
aibă lovitura de stat din Grecia a- 
supra situației din Balcani și din 
Europa.

Evenimentele de pînă acum nu 
pot să nu stirnească îngrijorare. In
diferent de obiectivele anunțate, 
faptele contrazic tendințele destin
derii încordării și promovării cola
borării europene.

necunoscut. P. Raup, cunoscut eco
nomist englez, opina, într-o conferință 
prezentată în fata studenților Insti
tutului de agricultură, că aderarea 
Angliei la C.E.E. ar constitui o po
vară considerabilă pentru păturile să
race. în studiul publicat de Institutul 
regal englez pentru probleme inter
naționale se subliniază , că acceptarea 
de către Angiia a politicii agrare co
mune va aduce inițial pierderi eva
luate la 200 000 de lire sterline a- 
nual, o majorare a prețurilor la pro
dusele agricole cu 8 la sută și o creș
tere a costului vieții cu 2 la sută. 
(După alte calcule preliminarii, costul 
vieții ar urma să crească cu 3,5—4,5 
la sută). Se manifestă deosebită grijă 
față de soarta relațiilor Angliei cu 
Comnionwealth-u). deoarece aderarea 
ar însemna renunțarea la sistemul ta
xelor preferențiale, cu urmări cum 
sînt reducerea achizițiilor de produse 
agroalimentare și de materii prime pro
venite din țările respective, care pre
zintă importanță vitală pentru econo
mia engleză, reducerea exporturilor 
engleze către aceste țări etc.

O poziție fermă împotriva intrării 
Angliei în Piața comună a luat Parti
dul Comunist din Marea Britanie. în 
broșura : „Să rănrînem în afara Pieței 
comune", editată de el, se face o ana
liză realistă și profundă a implicațiilor 
social-economice și politice ale even
tualei aderări. Sînt evidențiate con
secințele liberei circulații a forței de 
muncă — care ar duce la creșterea 
șomajului ; ale politicii agrare — care 
ar însemna încetarea subsidiilor gu
vernamentale acordate fermierilor en
glezi ; ale liberei circulații a capita
lului — care ar determina creșterea 
deficitului balanței de plăți etc. în 
documentul amintit se arată totodată 
că aderarea Angliei la C.E.E. ar slăbi 
independenta sa națională, i-ar știrbi 
dreptul de a lua hotărîri proprii în 
diferite probleme, inclusiv în cele de 
ordin politic. „Marea Britanie — se 
subliniază în broșura editată — trebuie 
să contribuie cît se poate de mult la 
dezvoltarea comerțului cu toate țările 
lumii și în special cu țările Europei 
și nu numai cu zona ei occidentală, 
la lărgirea contactelor politice și cul
turale Crearea și lărgirea grupărilor 
economice închise de tipul Pieței co
mune, nu sînt în interesul țării".

La încheierea vizitei delegației
Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.)

O delegație a Partidului Socialist) 
Francez (S.F.I.O.) a făcut, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, o vizita de 
prietenie în țara noastră. între de
legația Partidului Socialist Francez 
(S.F.I.O.) condusă de secretarul ge
neral al partidului, Guy Mollet, și 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secreiar generai al C.C. 
al P.C.R., au avut Iog convorbiri, 
desfășurate într-un spirit, de prie
tenie, cordialitate și sinceritate de
plină, asupra unor probleme ac
tuale ale situației internaționale, 
ale mișcării muncitorești și demo
cratice, precum și alte probleme 
de interes comun. Delegația a 
vizitat Capitala și alte orașe, obiec
tive economice și istorice, s-a in- 
tîlnit cu conducători ai unor insti
tuții centrale și cu reprezentanți 
ai organelor de pari id și de stat 
locale, a asistat Ia demonstrația de 
1 Mai din București.

După cum este bine cunoscut, 
Partidul Comunist Român, pornind 
de la interesele fundamentale ale 
poporului român, de ia răspunde
rea internationalists față de clasa 
muncitoare internațională, față de 
toate forțele antiimperialiste, des
fășoară o activitate susținută pen
tru dezvoltarea relațiilor tovără
șești cu partidele comuniste și mun
citorești din țările socialiste, din 
celelalte țări ale lumii, de care 
partidul nostru se simte puternic 
legat prin ideologia marxist-leni- 
nist.ă comună, prin unitatea de in
terese și țeluri, lupta comună, mi
siunea istorică unică.

în același timp, Partidul Comu
nist Român întreține și lărgește re
lații de colaborare cu alte organi
zații ale clasei muncitoare, cu sin
dicate, cu partidele socialiste din 
numeroase țări ale lumii. Partidul 
nostru, care are o bogată expe
riență în lupta pentru unitatea cla
sei muncitoare din țara noastră, 
pornește de la convingerea fermă, 
confirmată de întreaga experiență 
a mișcării muncitorești, că unita
tea de acțiune a clasei muncitoare, 
a diferitelor ei detașamente, are — 
atît pe plan național, cît și pe plan 
internațional — o mare însemnătate 
pentru unirea într-un front larg 
a tuturor forțelor antiimperia
liste, democratice și progresiste, 

... pentru succesul . luptei împotriva 
forțelor reacțfunii, pentru apărarea 

.. păcii și dezvoltarea socială pe ca
lea democrației și progresului. Via
ța, evenimentele arată că, acolo 
unde comuniștii și socialiștii acțio
nează împreună, se obțin rezultate 
pozitive în lupta împotriva mono
polurilor, pentru satisfacerea reven
dicărilor celor ce muncesG și o via
ță mai bună, pentru drepturi și 
libertăți, pentru independență na
țională și pace. Un exemplu conclu
dent îl constituie succesele în re
centele alegeri parlamentare din 
Franța obținute de Partidul Co
munist Francez și Federația stîngii 
democrate șl soGialiste, care au 
încheiat un pact electoral, bazat pe 
unitatea de acțiune a comuniștilor, 
socialiștilor și altor forțe de stînga. 
Această unitate a permis stîngii să 
se afirme ca o remarcabilă forță a 
vieții politice franceze. Partidul 
nostru dezvoltă, de asemenea, re
lații și su alte grupări politice și 
mișcări democratice și progresiste 
din țările capitaliste, din tinerele 
state independente, relații care pot 
juca un rol pozitiv în eforturile în
dreptate spre destindere, apro
piere între popoare, spre o rodnică 
cooperare internațională.

în acest context se înscrie și vi
zita delegației Partidului Socialist 
Francez în România, discuțiile a- 
vute cu conducătorii partidului 
nostru. Așa cum rezultă din co
municatul dat. publicității, în cursul 
schimbului de păreri, ambele dele
gații s-au declarat favorabile înfăp
tuirii securității europene și gene
rale, au relevat importanța deose
bită pe care o are în această privin
ță intensificarea relațiilor economi
ce, politice, culturale, tehnice și ști
ințifice între toate statele, fără deo
sebire de sistemul lor social-poli
tic. Cele două partide sînt de acord 
asupra principiilor care asigură 
stabilirea și dezvoltarea unor ase
menea relații fructuoase. „O evolu
ție fericită a relațiilor dintre state 
— se arată în comunicat — se 
poate întemeia numai pe respec
tarea demnității și suveranității 
fiecărui popor, a deplinei egalități 
în drepturi și pe respectul re
ciproc". Pe această bază se inten

Ieri în (ară ; Vremea s-a men
ținut călduroasă, cu ceruJ variabil, 
înnorari mai accentuate s-au pro
dus în Moldova si Ardeal, unde lo
cal. au căzut averse de ploaie. în
soțite de descărcări electrice Aver- 

Oitenia și vestul Munteniei. Vîntul ase izolate s-au mai semnalat în ____ _ v. ,„ulllculci Vl[llul a
suflat slab, pînă la potrivit Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 
14 grade la Sulina si Mangalia și 25 grade la Grivita. Călărași și Viziru. 
In București ; Vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil Averse de 
ploaie Vîntul a suflat slab Temperatura maximă a fost de 25 "rade

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 mai. In tară : Vreme ușor 
Instabilă Ceru) va prezenta înnorări accentuate în nordul și vestul 
tării, unde vor cădea ploi temporare în rest, ploi locale. Vîni slab 
pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, tar maximele între 12 și 22 grade In București : Vreme ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros. Va ploua slab. Vint slab, pînă'la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.
- ---------------------------- —4--- ----- ------------------- __

sifică relațiile economice, cultura
le, tehnico-științifiee, diplomatice 
și politice dintre România și alte 
țări între care și Franța ; dezvolta
rea favorabilă h relațiilor româno- 
franceze. în interesul ambelor po
poare și al securității în Europa, a 
fost subliniată de cele două părți.

Comunicatul consemnează pă
rerea comună a ambelor partide că 
în analiza constructivă a situației 
din Europa trebuie să se porneas
că de la recunoașterea realităților 
actuale și îndeosebi a inviolabili
tății frontierelor postbelice. După 
cum este știut, partidul nostru 
consideră că printre realitățile eu
ropene majore se numără existen
ța celor două state germane — Re
publica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei — 
ceea ce presupune recunoașterea 
ambelor state germane și dezvolta
rea unor relații multilaterale cu 
ele.

Manifestîndu-și preocuparea pen
tru căile de asigurare a păcii in 
lume, reprezentanții celor două 
parlide s-au pronunțat pentru în
cetarea cursei înarmărilor și luarea 
unor măsuri concrete pe calea de
zarmării. ca de pildă crearea de 
zone denuclearizate, nediseminarea 
armelor nucleare pe baza unui echi
libru echitabil de responsabilități și 
obligații între state, interzicerea 
armelor nucleare, distrugerea 
stocurilor de armament nuclear.

în ceea ce privește Vietnamul — 
problemă de maximă acuitate a 
vieții internaționale — comunica
tul exprimă îngrijorarea celor 
două părți față de grava amenin
țare pe care o reprezintă pentru 
pacea mondială agravarea războiu
lui și față de suferințele pe care 
acesta le pricinuiește poporului 
vietnamez. Ele consideră imperios 
necesară încetarea prealabilă a 
bombardamentelor americane asu
pra Vietnamului de nord și regle
mentarea neîntârziată a conflictu
lui din Vietnam pe baza aplicării 
acordurilor de la Geneva, astfel 
ca poporul vietnamez să fie lăsat 
să-și hotărască singur propriul său 
viitor. în aceste zile, cînd aviația 
americană a bombardat din nou, 
în repetate rînduri, capitala R. D. 
Vietnam, Hanoi, și portul Haifong, 
P.C.R., poporul român condamnă 
cu toată hotărârea aceste acțiuni 
de intensificare a războiului agre
siv dus de Statele Unite în Viet
nam și își exprimă solidaritatea 
sa deplină cu lupta dreaptă a 
eroicului popor vietnamez.

Comunicatul comun dă glas sen
timentelor de caldă simpatie ale 
comuniștilor români și socialiștilor 
francezi față de patrioții și de
mocrații greci, supuși unei crunte 
terori în urma loviturii de stat mi
litare și cere încetarea actelor re
presive, restabilirea normelor con
stituționale în Grecia.

Consolidarea păcii, crearea unul 
climat de comprehensiune, colabo
rare între popoare și destinders 
internațională fac în mod imperios 
necesare acțiunile comune ale tu
turor forțelor interesate în reali
zarea acestor deziderate ale între
gii omeniri progresiste. Comunica
tul comun subliniază importanța 
pe care o au în această privință, 
și în genere pentru cauza păcii și 
progresului, colaborarea tuturor 
forțelor socialiste, democratice, 
progresiste, indiferent de convin
gerile lor filozofice sau religioase.

în comunicat se arată că, recu- 
noscînd existența între ele a unor 
deosebiri de păreri în domeniul 
ideologia, părțile și-au exprimat 
convingerea că discuțiile directe în
tre comuniști și socialiști sînt cea 
mai bună cale pentru înțelegerea 
pozițiilor fiecărui partid și apropie
rea punctelor de vedere. în mod 
deosebit, comunicatul relevă hotă
rîrea celor două delegații de a dez
volta în continuare relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Francez (S.F.I.O.).

Rezultatele pozitive ale vizitei 
delegației Partidului Socialist Fran
cez sînt privite de opinia publică 
din țara noastră ca o contribuție 
prețioasă la întărirea solidarității 
dintre clasa muncitoare din Româ
nia și din Franța, la adîncirea prie
teniei eu vechi tradiții dintre cele 
două popoare, ia lupta generală a 
forțelor antiimperialiste, democra
tice și progresiste din întreaga lume 
pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial, pentru înfăptuirea 
marilor aspirații înaintate ale ome
nirii.
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NO-BULGAR a fost semnaf la 
Delhi de vice-prim-ministrul și mi
nistrul finanțelor al Indiei, Morarji 
Desai, și Tano Țolov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia. A fost, de asemenea, semnat 
un acord de colaborare iehnico-știin- 
jifică și un acord
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Marți, la Stockholm, sub pre
ședinția cunoscutului scriitor și 
filozof francez Jean-Paul Sartre, 
au fost inaugurate ședințele Tri
bunalului internațional constituit 
pentru a ancheta asupra crimelor 
comise de americani în Viet
nam. Sesiunea va dura pînă la 12 
mai. Membrii tribunalului pre
zenți la Stockholm sînt în număr 
de 17 — oameni de litere, avo- 
cați, istorici și alte personalități 
din diferite . țări, printre care 
Simone de Beauvoir (scriitoare, 
Franța); Wolfgang Abendroth 
(profesor, R.F.G.); Dave Dellin
ger, (S.U.A.); Aii Aybar (jurist, 
Turcia) ; Amado Hernandez, 
(poet, Filipine); Ahmud Aii 
(membru al Curții supreme, Pa
kistan) ; Kinju Morikawa (jurist, 
Japonia).

In discursul inaugural președin
tele tribunalului a amintit că a- 
cesta s-a constituit la inițiativa 
lordului Bertrand Russell. S-a 
dat citire mesajului transmis de 
lordul Russell, în care se spune : 
„în fiecare clipă orori tot mai 
mari sînt comise împotriva po
porului vietnamez. Facem cerce
tări pentru a demasca ; producem 
documente pentru a acuza ; tre
zim conștiințe pentru a crea o 
rezistență de masă". Tribu
nalul Russell nu are altă ambiție 
decît aceea de a face ca regulile 
de etică să nu fie substituite de 
legea junglei. „Nu ne aflăm aici 
ca judecători, ci ca jurați, a de
clarat Sartre. Nu se vor da sen
tințe. Popoarele din lumea în
treagă vor judeca concluziile la 
care vom ajunge aici".

Apoi a început audierea expu
nerilor. Cunoscutul avocat francez 
Leon Mattarasso și S. Rosen- 
wein, jurist la Curtea Superioară 
a S.U.A., s-au referit la regulile 
de drept internațional aplicabile 
crimelor de război. Prof. Ga
briel Kalko, profesor la Univer
sitatea din Pensylvania, a făcut 
istoricul politicii 
S.U.A. în Asia în 
ani.

■ |:A'

Irakul a obținut cișhg de cauză. Postul de radi0 Bagdad
anunțat miercuri că guvernul irakian a ajuns la un acord de 

principiu cu „Iraq Petroleum Company" privitor la redevențele ce 
urmează să fie vărsate statului irakian în primul trimestru al anului 
în curs. Partea irakiană a cerut o sumă cu 18 milioane lire sterline 
mai mare decît cea prevăzută prin acordurile încheiate anterior. Postul 
de radio Bagdad a precizat că textul definitiv al acordului nu a fost 
încă elaborat, dar sînt în curs discuții între premierul irakian Naji 
Taleb și reprezentantul companiei, Christopher Dailey.

BUDAPESTA 3.— Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : 
In clădirea Parlamentului din 
Budapesta au început miercuri 
convorbirile între Josef Klaus, 
cancelarul Austriei, care face o 
vizită oficială în R.P. Ungară, și 
Jeno Fock, președintele Guvernu
lui revoluționar muncitoresc țără
nesc ungar. La convorbiri iau par
te Lujo Toncic și Jânos Peter, mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări.

Cancelarul Josef Klaus și mi
nistrul de externe Lujo Toncic au 
fost primiți de Jânos Kâdăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. Apoi, 
dr. Klaus și întreaga delegație au 
făcut o vizită la sediul permanent 
al Comisiei. dunărene. Aci, J. 
Klaus a rostit o cuvîntare în care

ața
Flacăra libertății

si democrației

orbecăiala unei, eclipse, 
întregii lumi își unesc 
într-un protest, unanim _■ 
de revoltă și durere ră- 
toate întinderile pămîn- 
este unanimitatea con- 

umane, afirmîndu-și 
recunoștința pentru

Asupra Greciei a cob.orît întu
nericul. Colțul de continent care 
încă în cele mai vechi timpuri a 
arătat lumii lumina dreptei rațiuni, 
simetria artei, flacăra științei și 
demnitatea umană în libertate, a 
intrat în 
Oamenii 
glasurile 
strigătul 
sună pe 
turilor : ’ 
științelor 
deopotrivă 
toate valorile pe care Grecia le-a 
dat omenirii în lunga ei istorie, 
dar și repudierea hotărîtă împo
triva încercării de a se sugruma 
drepturile pe care locuitorii aces
tui pămînt le-au dobîndit încă din 
antichitate.

Așezămintele vieții moderne își 
află, în adevăr, o prefigurare de
părtată, deși nu identică idealu
lui nostru actual, în Grecia din 
timpul lui Pericle. însuși concep
tul de democrație, a cîrmuirii sta
tului prin voința populară, temei 
al libertății omenești, ne vine de 
la greci. Cărturarii lumii de acum 
au învățat încă de pe băncile 
școlii, tot ceea ce datorăm Gre
ciei, repetînd cuvintele memora
bile ale lui Pericle : „Constituția 
care ne conduce a primit numele 
de democrație, pentru că scopul 
ei este folosința celui mai mare 
număr al cetățenilor și nu al unei 
minorități'.

Și iată că printr-un act sama
volnic, principiul suprem al de
mocrației este negat 1

Oamenii lumii de astăzi știu 
că treburile publice ale cetăților

Prin lupte aeriene au fost 
împiedicate bombarda
mente ale agresorilor

HANOI. In ultimele zile, aviația 
nord-vietnameză s-a angajat în 
lupte aeriene împotriva escadri
lelor americane, împiedicîndu-le 
în mai multe rînduri să bombar
deze Hanoiul și alte orașe din 
R D. Vietnam. Așa s-a intîmplat, 
de exemplu, cu o formație de 50 
de avioane ce se îndreptau spre 
capitala R. D. Vietnam și care au 
fost nevoite să renunțe la intenția 
lor de a ataca orașul în urma 
apariției reactoarelor vietnameze.

Presa vietnameză subliniază 
faptul că acțiunile aviației viet
nameze au Ioc într-o perfectă co
ordonare cu apărarea antiaeria
nă. Primele victorii din luna mai 
au și fost obținute, ca urmare a 
doborîrii mai multor aparate de 
zbor ale S.U.A. de către reactoa
rele nord-vietnameze.

Luni, cînd avioanele americane 

a arătat că Austria este interesată 
într-o mai intensă utilizare a Du
nării ca mijloc de transport, sursă 
de energie și linie de comunicație 
pentru promovarea
Cooperarea practică între țările 
membre ale Comisiei dunărene, a 
spus el, are o influență pozitivă și 
asupra atmosferei politice dintre 
țările bazinului dunărean.

După-amiază, cancelarul Josef 
Klaus a prezentat la Academia de 
Științe a R.P. Ungare o expunere 
pe tema „Politica activă în rela
țiile internaționale în bazinul du
nărean". Expunerea a fost urmă
rită de numeroase personalități, de 
ziariști unguri și străini. Seara, 
guvernul R.P. Ungare a oferit o 
recepție în cinstea cancelarului dr. 
Josef Klaus. 

grecești 
ții libere, în agora.

Și iată că viața parlamentară 
greacă este suprimată 1

Școlarilor din timpul nostru le 
răsună mereu în gînd inscripția 
tombală amintind sacrificiul sol- 
daților lui Leonida luptînd pen
tru libertate, pe care a consem
nat-o Herodot din Halikarnassos, 
în paginile Istoriei sale (VII, 238) : 
„Aci, patru mii de soldați ai Pe- 
loponezului au murit luptîndu-se 
cu trei milioane de oameni".

Și iată că libertatea Greciei, 
pentru care s-au luptat și au 
murit, în cursul istoriei, nenumă- 
rați eroi, greci și străini, printre 
care Byron, căzut pentru inde
pendența Greciei, la Mesolongion, 
este în prezent încătușată, oa
menii sînt arestați pentru o idee, 
iar viața lor amenințată pentru 
o convingere 1 în disprețul luptei 
eroice duse de poporul grec, 
oameni ca Manolis Glezos și alți 
patrioți care în zilele 
fascismului au ținut 
libertății și conștiinței 
sînt acum în pericol.

Faptele care se petrec în pre
zent pe pămîntul Greciei, alcă
tuiesc o negare a paginilor de 
aur ale istoriei grecești, a sensu
lui suprem afirmat de valorile 
culturii elene.

Unim astfel protestul nostru cu 
glasul tuturor popoarelor care cer 
readucerea Greciei la drumul 
libertății, democrației, demnității 
umane și naționale, ne exprimăm 
deplina solidaritate cu demo
crații greci. Flacăra libertății și 
democrației nu poate fi stinsă 1

și 
pro

vincii, unitățile locale ale arma
tei populare au doborît patru a- 
parate agresoare. Numărul total 
al avioaneloY americane doborîte 
pînă acum se ridică la 1 840.

Adrian IONESCU

ransmit

A FOST SEMNAT PROTOCO
LUL CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE 
COMITETULUI MIXT INTERGU- 
VERNAMENTAL IUGOSLAVO— 
VEST-GERMAN, care s-au desfă
șurat la Belgrad între 24 și 29 
aprilie. Lista de produse din ca
drul protocolului comercial în
cheiat de cele două țări în 
1964, care urma să expire la 30 
iunie 1967, a fost adaptată cerin
țelor actuale, rămînînd în vigoare 
încă un an. în cursul lucrărilor 
Comitetului au fost discutate și 
probleme legale de colaborarea 
multilaterală, printre care parti
ciparea Iugoslaviei la acțiunile 
desfășurate de G.A.T.T. și posi
bilitatea acesteia de a participa 
la activitatea din cadrul C.E.E. 
(Taniug).

PROTEST ÎMPOTRIVA VIOLĂRII 
SPAȚIULUI AERIAN AL R. P. CHI
NEZE. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Apărării Naționale al 
R. P. Chineze a fost autorizat să 
protesteze împotriva repetatelor

STOCKHOLM 3 (Agerpres). 
„Ceea ce se petrece în Grecia a pro
vocat consternare în Suedia ca și în 
alte țări ale lumii: un nou focar de 
tulburări s-a creat într-o regiune a 
Europei unde conflictul cipriot re
prezintă de mai multă vreme o 
amenințare latentă la adresa pă
cii", a declarat miercuri în Par
lament d-na. Alva Myrdal, minis
tru adjunct al afacerilor externe al 
Suediei, răspunzînd unei interpe
lări. Vorbitoarea a spus că guvernul 
suedez urmărește cu cea mai mare 
atenție desfășurarea evenimentelor 
din Grecia.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — 
Primul ministru al Danemarcei 
Jens Otto Krag, a anunțat că gu
vernul examinează în prezent o 
propunere a opoziției ca ambasado
rul danez să fie rechemat din Ate
na, ca o expresie a dezaprobării 
față de lovitura de stat militară din 
Grecia.

NEW YORK 3 (Agerpres). — în
tr-o telegiamă adresată regelui Con
stantin al Greciei, președintele Sin
dicatului unit al muncitorilor din 
industria de automobile și de a- 
vioane a S.U.A., Walter Reuther, 
își exprimă îngrijorarea în legătură 
cu lovitura de stat militară din 
Grecia și cu arestarea a numeroși 
lideri ai opoziției. în telegrama lui 
Reuther se arată că membrii aces
tui important sindicat american 
sprijină eforturile poporului grec 
îndreptate spre cucerirea libertății.

în scrisori adresate secretarului 
de stat, Dean Rusk, și președinți
lor comisiilor pentru probleme ex
terne ale Senatului și Camerei Re
prezentanților, Reuther a cerut ca 
Statele Unite să sisteze imediat a- 
jutorul economic și militar acordat 
Greciei.

Guvernatorul Băncii de dezvol
tare industrială a Greciei și cei doi 
adjuncți ai săi și-au dat demisia 
în semn de protest împotriva pre
luării puterii de către armată, s-a 
anunțat marți la Atena.

Ei fuseseră numiți în aceste 
funcții de guvernul format de U- 
niunea de centru — partidul fos
tului prim-ministru Papandreu, ac
tualmente aflat sub stare de arest, 
împreună cu numeroase alte per
sonalități politice din Grecia.

Printr-un ordin al comandantu
lui militar al orașului Pireu, pri
marul acestui oraș, precum și alți 
patru primari din regiune au fost 
destituiri. Persoanele destituite au 
făcut parte din partidele Uniunea 
de Centru și E.D.A.

provocări săvîrșite de aviația a- 
mericană, care a violat miercuri 
din nou spațiul aerian al țării. 
Potrivit declarațiilor sale, patru 
avioane ale S.U.A. au întreprins 
în această zi raiduri deasupra 
districtului Ninmin din regiunea 
autonomă Guansi Cijuan, lan- 
sînd citeva bombe care au pro
vocat pagube materiale Purtă
torul de cuvînt 
Unite un serios

GUVERNUL 
HOTARÎT SA 
ÎNTREPRINDERILE NAȚIO
NALE împotriva concurenței fir
melor străine, acordîndu-le prio
ritate pe piața internă. Consiliul 
de Miniștri a aprobat două hotă- 
rîri în care se prevede crearea 
unei Comisji centrale a piețelor 
și Codul algerian al piețelor. A- 
ceste hotărîri vor fi supuse spre 
aprobare Consiliului revoluției.

TIRANA 2 (Agerpres). — Tra
diționala demonstrație de 1 Mai a 
oamenilor muncii din capitala al
baneză, s-a desfășurat pe marele 
bulevard „Martirii națiunii". în 
tribuna oficială au luat loc condu
cătorii de partid și de stat în frunte 
cu Enver Hodja, prim-secretar al 
Partidului Muncii din Albania, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Tirana, oaspeți din străinătate.

După ce fanfara a executat im
nul național, Gogo Nushi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Albania a adresat 
participanților salutul Comitetului 
Central al P.M.A., al Consiliului 
de Miniștri și Consiliului Central 
al Sindicatelor. '

Demonstrația a fost deschisă prin 
trecerea în fața tribunelor a pio
nierilor. Au defilat apoi oamenii 
muncii din capitala albaneză, pur
tind pancarte ilustrînd succesele 
obținute în îndeplinirea sarcinilor 
celui de-al patrulea plan cincinal.

a__
însuflețită demonstrație a oameni
lor muncii. La tribuna mausoleului 
lui Gheorghi Dimitrov din Piața 
„9 Septembrie" au luat loc condu
cători de partid și de stat în frun
te cu Todor Jivkov, prim-secretar 

’ al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Mi- 

. niștri al R.P. Bulgaria, precum și 
șefii delegațiilor de peste hotare.

Timp de peste două ore, zeci de 
mii de locuitori ai capitalei bulgare, 
tineri și vîrstnici, muncitori și sa- 
lariați din diferite întreprinderi și 
instituții, țărani cooperatori din co
mune apropiate au trecut prin fața

MADRID. Agențiile 
de presă au transmis 
noi amănunte asupra 
desfășurării demon
strațiilor muncitorești 
de la 1 Mai în Spa
nia. Manifestațiile care 
au avut loc în nu
meroase orașe — re
latează A.F.P. — au 
dus în unele locuri la 
violente ciocniri între 
poliție și manifestanți. 
Circa 300 de persoane 
au fost arestate și se 
numără 20 de răniți. 
Este pentru prima 
dată de la sfîrșitul 
războiului civil cînd 
ziua de 1 Mai s-a 
transformat tn mani
festații de atît de 
mare amploare împo
triva regimului și în 
special la San Sebas-

tian și Terrasa de o 
atît de mare violență. 
Organizațiile sindicale 
de opoziție și în spe
cial „comisiile mun
citorești" au repurtat 
un succes sigur.

Manifestațiile s-au 
desfășurat în 12 orașe, 
printre care Pampe- 
luna, Sabadell, Barce
lona, Valencia, Sevilla, 
Malaga — și au atins 
cea mai mare violență 
în Țara Bascilor și în 
Catalonia. Lozincile 
manifestanților au fost 
pretutindeni aceleași : 
Libertate sindicală, 
dreptul la grevă, de
mocrație. La Madrid 
manifestația organiza
tă de „comisiile mun
citorești" a avut loc 
în cursul serii, pe

PRINCIPALUL 
NAUFRAGIUL 
„TORREY CANYON' 
TANUL VASULUI — aceasta este 
concluzia la care a ajuns comi
sia guvernamentală a Liberiei 
(sub pavilionul căreia a navigat 
vasul), însărcinată cu elucidarea 
împrejurărilor naufragiului. 

VIZITA LUI PIERRE HAR- 
MEL LA FRAGA. în capitala 
R. S. Cehoslovace au început con
vorbirile dintre Pierre Harmel, 
ministrul de externe al Belgiei, 
și Vaclav David, ministrul aface
rilor externe al R. S. Cehoslovace. 
Ministrul de externe belgian a a- 
cordat un interviu unui reprezen
tant al agenției C.T.K. Țările eu-

UN COMUNICAT PUBLICAT 
urma tratativelor, S.U.A., Anglia 
au semnat un acord cu privire la compensarea cheltuielilor necesitate 
de prezența trupelor anglo-americane în R.F.G. și la retragerea unor 
trupe americane și engleze din R.F.G. Textul comunicatului a fost 
publicat simultan la Washington, Londra și Bonn. S.U.A. vor retrage, 
pînă la 30 iunie 1968, circa 35 000 de militari și aproape 100 de 
avioane. Marea Britanie va retrage 5 000 de militari și 20 de avioane. 
Trupele și avioanele retrase vor rămîne sub comanda N.A.T.O.

FUNERALIILE KLAVDIEI KO-
SÎGHINA, soția lui Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., au avut loc 
la 3 mai. K. Kosîghina a fost 
înmormîntată în Cimitirul Novo 
Devicie din Moscova.

LA WASHINGTON anunță că, în 
și Republica Federală a Germaniei

tribunei purtind cu ei drapele, por
trete ale marilor dascăli ai proleta
riatului, ale lui Gheorghi Dimitrov, 
ale membrilor Biroului Politic al 
Partidului Comunist Bulgar, ma
chete, care alegorice, grafice, prin 
care raportau sugestiv despre rea
lizările lor în cinstea marii sărbă
tori.

Demonstranții purtau lozinci în 
care era condamnată agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, precum și pro
teste ale opiniei publice bulgare în 
legătură cu deținerea samavolnică 
a eroului național al poporului 
grec, Manolis Glezos.

In Piața revoluției din Havana 
s-a desfășurat demonstrația de 
1 Mai a oamenilor muncii din ca
pitala Cubei. Potrivit tradiției, în 
primul rînd al demonstranților au 
mers conducătorii partidului și gu
vernului cuban în frunte cu primul 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Cuban și primul minis
tru al Cubei. Fidel Castro. In 
uriașa piață s-au scurs apoi coloa
nele demonstranților din toate ra
ioanele Havanei și localitățile în
vecinate. In tribune, alături de 
conducătorii țării și oaspeții 
străini, s-au aflat 
muncitori fruntași din industrie 
agricultură.

Corespondentul Agerpres, 
Deju, transmite: Din primele 
ale dimineții, zeci de mii de 
meni ai muncii din capitala R. D. 
Germane, pavoazată festiv, se în
dreptau spre Piața Marx-Engels. 
In tribuna oficială au luat loc 
conducători de partid și de stat ai 
R. D. Germane, în frunte cu Wal
ter Ulbricht și Wily Stoph, precum 
și delegații sindicale din 21 de

Gran 
centru.
măr de 
centrați 
șarjat 
monstraqților.

Justo Lopez de la 
Fuente, fruntaș al 
Partidului Comunist 
din Spania, a încetat 
din viată la închisoa
rea din Madrid. In 
1964 el a fost arestat 
și condamnat dc un 
tribunal militar la 23 
de ani închisoare, ter
men care a fost apoi 
redus la 14 ani. Au
toritățile spaniole au 
respins cererile opiniei 
publice mondiale ca 
Justo Lopez să fie 
transferat într-un spi
tal.

ropene mici și mijlocii, a spus el, 
au multe lucruri comune. In pri
mul rind ele doresc o dezvoltare 
pașnică. Indiferent dacă aceste 
țări participă sau nu Ia alianțe 
mari, ele se pronunță pentru slă
birea încordării.

SESIUNEA CONSILIULUI EXE
CUTIV AL UNESCO. Reprezentan
tul român, acad. Andrei Oțetea, a 
protestat împotriva invitării cian- 
kaișistului, arătînd că guvernul ro
mân consideră că singurul repre
zentant legitim al poporului chinez 
este R. P. Chineză. El și-a expri
mat regretul că R.D.G., R. D. Viet
nam si R. P. D. Coreeană sînt îm
piedicate să participe la reuniune. 
Declarații analoge au făcut și re
prezentanții U.R.S.S. și Ungariei in 
Consiliul Executiv.

DELEGAȚIA CRUCII ROȘII A 
ROMÂNIEI A SOSIT LA — 
KIN. Delegația, condusă de 
Țurai, 
liului Național al Crucii Roșii, a 
fost 
Ho Diao, 
sănătății publice. Liu Cin-Yan, vi
cepreședinte al Asociației de 
Cruce Roșie din China, și de 
membri ai Asociației de prietenie 
chino-română.

rostit 
care a urmat o 
și demonstrația

țări, printre care și o delegație a 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Republi
ca Socialistă România. Sînt, de 
asemenea, prezenți reprezentanți M 
F.S.M., ai Uniunii Sindicale Arabe 
și ai Uniunii Sindicale Africane.

Friedrich Ebert, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
primarul marelui Berlin, a 
o cuvîntare, după 
paradă militară 
oamenilor muncii.

Parada militară 
de elevii
Friedrich Engels, • urmați de 
școli militare, unități 
blindate și de rachete, dotate re
cent cu noi tipuri de armament.

a fost deschisă 
Academiei Militare 

alte 
motorizate,

i
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BELGRAD 1. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite i 
Ca în fecare an, Belgradul și cele
lalte orașe din R.S.F. Iugoslavia 
au îmbrăcat haina de sărbătoare în 
cinstea zilei de 1 Mai. în întreaga 
țară, în marile uzine și fabrici au 
avut loc adunări festive. Cu acest 
prilej au fost evidențiate colecti
vele care au bbținut rezultate bune 
în producție. Astfel, în bazinul mi
nier Bor-Maidanpek, principalul 
producător de cupru din Iugosla
via, au fost evidențiați un mare 
număr de muncitori, tehnicieni și 
ingineri.

în numeroase localități au avut 
loc manifestări cultural-artistice și 
sportive. La Belgrad, pe dealul Ko- 
șutniak, zeci de mii de cetățeni au 
asistat la spectacolele prezentate de 
formații de artiști amatori.

ULAN BATOR 1 (Agerpres). —■ 
In Piața Suhe Bator a avut 
loc o demonstrație a oameni
lor muncii din capitală, La tri
buna oficială iau loc conducă
tori de partid și de stat în frunte 
cu J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongo
le. Sînt, de asemenea, prezenți re
prezentanți ai organizațiilor de 
partid, de stat și obștești, reprezen
tanți ai corpului di» matic, 
oaspeți.

D. Maidar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de 
niștri, a rostit o cuvîntare.

A urmat apoi demonstrația 
menilor muncii.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, la' 
Saigon a avut loc un miting la care 
au luat parte cîteva mii de oameni 
ai muncii și studenți, în ciuda fap
tului că autoritățile au adoptat o 
serie de măsuri menite să prevină 
organizarea de mitinguri și de
monstrații. In capitală au fost 
masate însemnate unități militare 
și ale poliției.

★

Ziua de 1 Mai a prilejuit mani
festări muncitorești și ale păturilor 
progresiste ale populației in nume
roase țări. Pe continentul,, african 
s-au remarcat demonstrație de la 
Casablanca, Rabat, Fes și alte ora
șe marocane, din Tunisia, Guineea, 
Congo (Brazzaville), Kenya, Sene
gal, Republica Africa Centrală și U- 
ganda; pe continentul asiatic — 
clin Federația Malaieză și Singapore 
(poliția a făcut uz de gaze lacrimo
gene); pe continentul latino-ameri- 
can — in Venezuela, Chile, Uru
guay — desfășurate sub semnul u- 
nității de acțiune a oamenilor mun
cii.

Conferința de presă 
a ministrului de

BONN 3 (Agerpres). — Problema 
îmbunătățirii relațiilor R. F. a Ger
maniei cu toate țările socialiste a 
fost abordată de ministrul vest- 
german al afacerilor externe, Willy 
Brandt, în cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc marți la 
Bonn. în această problemă, el a a- 
rătat că guvernul vest-german este 
gata să reînnoiască acordul comer
cial cu U.R.S.S., expirat în 1963, de 
asemenea, să ducă tratative pentru 
stabilirea de relații diplomatice cu 
toate țările socialiste. El a reafir
mat, totodată, dorința R. F. a Ger
maniei de a restabili relațiile diplo
matice cu țările arabe.

Referindu-se la șansele cererii 
Angliei de a adera la Piața co
mună, Willy Brandt a arătat că „gu
vernul federal privește ca un fapt 
pozitiv orice pas spre lărgirea Pie
ței comune". Dar, a adăugat el, to
tul depinde de pretențiile Angliei.

In legătură cu fuzionarea orga
nelor executive ale Pieței comune. 
Comunității europene a cărbune
lui și oțelului și Euratom-ului, Willy 
Brandt a declarat că guvernul său 
este de acord eu aceasta, dar a fă
cut cunoscută dorința Bonn-ului ca 
în cadrul sistemului de rotație la 
postul de președinte al noului or
gan exeautiv, primul să fie Walter 
Hallstein, aGtualul președinte al Co
misiei Pieței comune.


