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Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1966, colectivului

Exploatării miniere Lupeni i-au fost acordate diploma și drapelul

JiKort minut fructi-

l.taf, cu rodare

de întreprindere fruntașă pe ramură. Primind această distincție,

muncitorii, inginerii și tehnicienii s-au angajat ca în 1967 să

obținâ succese și mai importante, să păstreze și să consolideze
prestigiul cîștigat. încheierea primului trimestru al anului acesta

confirmă hotărirea minerilor de a ridica nivelul realizărilor la o

nouă cotă. Ei au dat peste plan 10 000 tone de cărbune și au

obținut economii suplimentare la prețul de cost de peste 300 000
lei.

...ȘI MII DE TONE
DE CĂRBUNE POT FI
DATE PESTE PLAN

Prin

valorificarea

rezervelor

interne

IAȘI (de la 
corcsp. nostru). 

Experiența 
muncii de fie
care zi a con
vins încă o dată 
colectivul 
bricii de 
fecții din 
de 
pe care o 
bunul mers 
producției, 
nerea în 
re a tuturor re
zervelor interne 
de creșterea 
productivității 

muncii. Succe
sele obținute 
pină acum con
firmă acest lu
cru. Producti
vitatea muncii 
realizată este 
mai mare cu 
2.8 la sută față 
de prevederi, 
ceea ce 3 dus Ia 
o depășire 
ÎOIROOO lei 
respectiv 
1 234 000 lei 
valoarea 
rJucției i 
și marfă, 
ganizarca 
procese lehnolo- ; 
gice. introdu
cerea mecaniză- I 
rii și micii me
canizări sînt | 
numai cițiva din 
factorii care au i 
determinat ob- j 
ținerea acestor 
succese.

Fa- 
con- 
Iași 

importanța 
are 

al 
pu- 

valoa-

de 
si 

de 
la 

pro- 
globale 

Reor- 
unor

IN PROBE
TEHNOLOGICE

CRA1OVA (de la coresponden
tul nostru)

După cum s-a anunțat, la Cra- 
iova s-a terminat construcția 
unei noi fabrici de pîine avînd 
o capacitate de producție de 60 
tone în 24 de ore. în pre
zent se lucrează intens la monta
rea instalațiilor cu un înalt grad 
de automatizare. Constructorii 
montori au început, de fapt, pro
bele tehnologice la prima linie, 
care va intra în curînd în func
țiune, trimițînd centrelor de vîn- 
zare 15 000 kg pîine zilnic.

Părerea unanimă a tuturor 
celor cu care am discutat este că 
activitatea fructuoasă din adîncuri 
a fost determinată într-o măsură 
considerabilă de îmbunătățirile 
aduse în organizarea producției 
și a muncii, de strădaniile depu
se de conducerea exploatării pen
tru găsirea unor noi rezerve de 
creștere a producției. Așa cum 
remarca unul din interlocutorii 
noștri, un vestit șef de brigadă, 
metrii nu se cuceresc numai 
subteran, ci și la suprafață.

în urma Plenarei C.C. 
P.C.R. din decembrie 1966, 
nivelul exploatării s-a trecut 
studierea atentă a tuturor facto
rilor care influențau sau care pot 
influența în mod negativ asupra 
creșterii productivității muncii și 
producției. Au fost printre altele 
studiate posibilitățile de reducere 
a cheltuielilor de producție și a 
consumurilor specifice, folosirea 
judicioasă a suprafețelor și utila
jelor din dotare, a fost analizată 
comparativ activitatea unor bri
găzi fruntașe,și a jrnor brigăzi cu 
rezultate mai slabe. Pentru fie
care din aceste rezerve s-au 
adoptat și soluții de recuperare, 
de punere în valoare. Consumul 
de lumină, de pildă, a fost redus 
într-atît îneît în prezent el a 
atins aici nivelul cel mai scăzut 
dintre toate exploatările miniere 
ale Văii Jiului, unele utilaje au 
început să fie folosite în 3 schim
buri. iar la abatajele cu activitate 
slabă, productivitatea a crescut 
cu 25 la sută.

Colectivul de aici, hotărît să ac
ționeze gospodărește asupra fie
cărei rezerve, n-a pus încă 
semnul egalității între rezultatele 
obținute și posibilitățile exis
tente. Asta cu atît mai mult cu 
cît anumite rezerve continuă să 
rămînă încă neutilizate complet. 
Folosirea cu maximum de efici
ență a timpului de lucru face 
parte din această categorie.

Convorbirile oficiale

ALEX. BÄLGRÄDEAN 
corespondentul 

„Scinteti tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. a IlI-a)

în după-amiaza zilei de 17 aprilie, la Palatul 
Republicii au început convorbirile dintre delega
țiile de partid și guvernamentale ale Republicii 
Socialiste Româniai și Republicii Populare 
Bulgaria.

Din partea română la convorbiri participă tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Ion Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniș
tri, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al Cercetării Științifice, 
Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, și 
Ioan Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia.

Din partea R.P. Bulgaria Ia convorbiri participă 
tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, Boian Bîlgaranov. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar. 
Pencio Kubadinschi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, prof. Ivan Popov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Comi
tetului de Stat pentru știință și progresul tehnic,

Konstantin Popov, ministrul energeticii și combus
tibilului, Milko Balev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar; Gheorghi Bogdanov, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii Populare 
Bulgaria la București.

La convorbiri au luat parte, de asemenea, An
drei Păcuraru, Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., Vasile Șandni, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de mașini — din 
partea română, iar Ivan Popov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Peniu Kiratov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, Ruși Rusev, șef de secție 
la Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Bulgaria 
— din partea bulgară.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, de caldă prietenie.

★
Marți dimineața, la Palatul Republicii au con

tinuat convorbirile dintre delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al Partidului Comunist Român, 
și delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, 
primrsecretar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, de caldă prietenie.

în timpul convorbirilor oficiale de 
la Palatul Republicii

CADRAN

Cred că a judeca exact 
posibilitățile unui om, a-1 
raporta, să zicem, la ca
litățile absolute pe care 
le reclamă postul ocupat 
de omul supus evaluării 
noastre este — astăzi mai 
mult decît oricînd — un 
examen absolut necesar. 
Omul potrivit la locul 
potrivit e un deziderat 
ideal cu implicații sociale 
nebănuite.

Oricare existență are 
marcate pe fișa sa perso
nală nenumărate aseme
nea rezultate ale unor e- 
valuări cu ambiția de a 
fi ideale. Și lesne se poa
te vedea că rezultatele a- 
cestor examene aduc la
olaltă atit pe examinat 
cit și pe examinator. Dar 
nu numai formal ci mai 
ales prin responsabilita
tea conținută a deciziei. 
Cei șapte ani de-acasă a- 
cordă certificat de bună 
purtare nu numai copilu
lui, ci și părinților. Școa
la distilează vocații, pre-

ln secția cazangerie a Uzinei „Progre
sul" Brăila

Foto : O. PLEC AN
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GALAȚI - (de la 
corespondentul nos
tru).

Cu 10 luni in urmă, 
adica la 26 iulie 1966’ 
ziarul nostru își in
forma cititorii asupra 
lansării la apă a celei 
mai mari nave con
struite în țară, mine
ralierul de l-oOO 
tone. Am revenit m 
mijlocul harnicilor 
constructori din șan-

Lierul naval Galați, 
în prezent ei execută 
într-un ritm intens lu
crările de armare și 

a
nr.

tone ;

mine-
1 de

s-a

saturare 
ralierului 
12 500
început montarea pie
selor care alcătuiesc 
instalațiile de încăr
care.

De asemenea, se 
găsește în avans față

de graficul intern de 
execuție și montarea 
motorului principal 
de 7 500 cai putere. 
Concomitent, pe cala 
de lansare a cargou
rilor, constructorii na
vali gălățeni definiti
vează pregătirile în 
vederea apropiatei 
lansări la apă a celui 
de al doilea minera
lier de 12 500 tone.

KMOE

EXPRESIVA
A POEZIEI MILITANTE

MAREA FORȚĂ
PREMIILE

Cîteva zeci de tineri — elevi de la Liceul „Nicolae Bălcescu" și 
muncitori de la Uzinele „Semănătoarea", Uzina de mașini electrice, 
Fabrica de confecții și tricotaje-București — lectori pasionați ai 
poeziei contemporane au dat curs invitației de a participa la o dis
cuție pe marginea unuia dintre volumele de versuri propuse recent 
pentru premiere ..Nevoia de cercuri" de Geo Dumitrescu. Amin
tind pregnant de climatul da lucru al cenaclurilor literare de frunte, 
dezbaterea organizată la Casa de cultură a tinerelului din raionul 
16 Februarie, s-a impus prin nivelul intervențiilor, constituind o 
remarcabilă confruntare de opinii. Prin supunerea permanentă la 
obiect și comprehensivitalea dovedită în receptarea fenomenului ar
tistic, demonstrînd totodată — unii dintre ei — însușiri de virtuali 
critici, tinerii au analizat cu o surprinzătoare maturitate, lipsiți de 
ostentație și prejudecăți, o carte de versuri asupra căreia s-au ex
primat competenți, la data apariției, specialiștii.

Transcriind, în rezumat, cîteva dintre părerile exprimate în a- 
ceasta „cronică colectivă", nu intenționăm altceva decît să ne de
clinăm obligația unor comentarii suplimentare.

Georgescu Mihai — elev : în 
calitate de cititor simt necesita
tea de a-mi explica titlul volu
mului : „Nevoia de cercuri“ im
plică de fapt o dorință de trans
formare și de lărgire a limitelor 
de cunoaștere, problemă capita
lă a epocii noastre. Ceea ce îmi 
place mai mult este spiritul său 
inventiv, originalitatea compara
țiilor și metaforelor. Deși plin 
de mesaj, ancorat în realitate, nu 
cade în declarativism. Cert este 
că orientarea spre asemenea 
teme pretindea să fie îmbrățișată 
totuși cu mai multă dăruire și 
de alții. Originea poeziei Iere- 
mia, asociată unui proverb spe-

culat cu finețe, conduce la idei 
cu totul surprinzătoare. Esența 
poeziei „Iubire“ este sinucide
rea unui om, determinată de o 
dragoste neîmpărtășită : „El era 
tînăr. încă tînăr. Era îndrăgos
tit. / Trupul i-a fost găsit împă
cat, fierbinte / adormit pe un 
mare zîmbet... / Inima i se o- 
prise, mare, / după ce izbise za
darnic în gratiile / pieptului, în- 
cercînd să scape".

Imaginile sînt tulburătoare. 
Există și poezii inegal realizate:

ION VICTOR BIBICIOIU
l

J (Continuare in pag. a Il-a)

Imagine de pe Șantierul 
naval din Calati 
Foto : AGERPRES

figurînd adolescentului 
sensul unul destin în a 
cărei grăbire a conștiin
ței de sine responsabil 
este adolescentul, dar nu 
numai el, ci și profesorul 
ca cetățean, parte dintr- 
un întreg, mandatar, aici, 
al întregului carc-1 va a- 
simila pe adolescent la 
vîrsta maturității. Pro
blema devine cu vîrsta și 
intrarea într-un larg cerc 
de interese și responsa
bilități mai complexă și 
îndoit mai gravă. Facul
tatea — pentru a epuiza 
lanțul instrucției publice
— complică prin modali
tatea procesului său de 
prcdare-ascultare relația 
bipolară dintre instruc
tor și instruit. Tutelarea
— firească și absolut ne
cesară pînă la o anumită 
vîrstă — încetează într-un 
fel. fiind substituită de o
— aș numi-o in sensul 
său superior — complici
tate de interese și preo
cupări, căci ne aflăm in 
mod practic la capătul a- 
nilor de ucenicie și în 
pragul însoțirii sociale a 
studentului cu fostul său 
magistru.

Filiera instrucției — 
chiar din schematica

V. ARACHELIAN

(Continuare 
în pag. a ///-a)
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PARTICIPAREA TINERETULUI LA LUPTELE 
MUNCITOREȘTI DIN IANUARIE-FEBRUARIE 1933

Anul 1933, cel de-al cincilea 
an al crizei economice. începea 
pentru oamenii muncii din 
România sub spectrul unor noi 
și aspre masuri de austeritate 
luate împotriva lor de clasele 
exploatatoare.

dc

Nemulțumirile generale de 
la orașe și sate ridicau la 
luptă, sub diferite forme, 
muncitori, țărani, funcționari, 
intelectuali, șomeri, mici me
seriași și negustori. Grevele, 
demonstrațiile de strada. în
trunirile de protest, însoțite de 
memorii, scoteau în cimpul 
luptei oameni de cele mai dife
rite vîrste și convingeri poli
tice. Cea de a treia curbă de 
sacrificiu anunțată în ianuarie 
1933 venea să lovească și mai 
mult în nivelul de trai al mun
citorilor si funcționarilor. In 
cadrul acțiunilor revoluționare, 
organizate și conduse
Partidul Comunist Român, în 
perioada crizei economice în 
goneral și în ianuarie — fe- 
fruarie 1933. în special, un loc 
de seamă a revenit luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor, — 
detașamente de frunte ale pro
letariatului din 
România.

La marile bă
tălii de clasă 
din 1933 ale fe
roviarilor de la 
Atelierele C.F.R 
„Grivița" din 
București, „Ni- 
colina" — din 
Iași, din Cluj, 
Galați. Pașcani, 
Oradea, și din 
alte centre, ale 
petroliștilor de 
pe Valea Pra
hovei și la acți
unile de solida
ritate cu ace
stea au luat 
parte zeci de 
mii de munci
tori. în primele 
rînduri ale gre
viștilor sau ale demonstran
ților de pe străzi s-au aflat 
alături de comuniști, uteciștii, 
și mii de tineri membri ai altor 
organizații sau neorganizați. 
Cot la cot cu vîrstnîcii, ei au 
luptat pentru o viață mai bună 
a clasei muncitoare, pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, dar și pentru o serie de 
revendicări proprii.

Pe baza indicațiilor primite 
de la partid, Uniunea Tinere
tului Comunist a editat la 
sfîrșitul anului 1932 și începu
tul lui 1933 materiale speciale 
pentru tinerii de la C.F.R., ca 1 
manifeste, ziarul „Tînărul cefe
rist" (București); a publicat 
articole în celelalte organe de 
presă ale tineretului : a desfă
șurat o amplă muncă de agita
ție și propagandă.

Situația tinerilor feroviari 
se înrăutățea continuu. Micile 
lor salarii se reduceau mereu ; 
erau puși la munci ce depă
șeau puterile lor fizice; în 
permanență erau mutați din- 
tr-o secție în alta : banii ce le 
reveneau n-au mai fost dați 
ucenicilor, ci direcției ; hrana 
și îmbrăcămintea erau mizere 
și insuficiente, mulți erau con- 
cediați, iar dacă plecau la 
armată erau obligați să-și dea 
demisia de la C.F.R., pentru ca 
la înapoiere să nu mai fie în 
drept să revină la locul lor de 
muncă.

Ca urmare a nemulțumirilor 
provocate de această situație, 
tineretul feroviar organizează 
în ianuarie-februarie 1933 o 
serie de acțiuni proprii și, 
totodată, ia parte la marile 
lupte greviste organizate și 
conduse de P.C.R.

La sfîrșitul anului 1932, 
peste 60 de ucenici de la Ate
lierele C.F.R. „Grivița", con
duși de un membru al orga
nizației U.T.C.-București, au 
părăsit lucrul pentru o oră și 
au mers la Direcție, unde, în 
numele lor, a vorbit o delega
ție de 5 tineri, despre proble
me privind desfășurarea învă- 
țămintului. Pentru sporirea

SCHIMB DE
EXPERIENȚĂ

GALAȚI (de la cores
pondentul nostru)

In rețeaua întreprinderii 
forestiere Vrancea, sec
torul forestier Vidra, a a- 
vut loc un valoros schimb 
de experiență organizat de 
D.R.E.F. Galați pe tema 
„Organizarea tehnică a 
unui parchet de exploa
tării forestiere“. Schimbul 
de experiență amintit la 
care au participat directo
rii întreprinderilor fores
tiere din regiune, maiștri, 
șefii serviciilor de produc
ție și mecanizare se în
scrie în ansamblul măsu
rilor luate în vederea va
lorificării superioare a ma
sei lemnoase, perfecționării 
metodelor de muncă.

Au fost dezbătute pro
bleme ca : organizarea ști
ințifică a procesului de 
producție, utilizarea cu ma
ximum de capacitate a uti
lajelor. calitatea produse
lor. căile reducerii prețu
lui de cost, rentabilizarea 
sortimentelor etc. 

numfirului zilelor de școală, la 
sfîrșitul lunii ianuarie 1933, 
peste 200 dc ucenici de la 
„Grivița" au declarat grevă. 
Concomitent, la chemarea or
ganizației U.T.C., 150 de tineri 
feroviari din Cluj au luat 
parte la o acțiune de protest 
pentru îmbunătățirea hranei. 
60 de ucenici de la C.F.R. și 
din portul Galați, conduși dc 
membri ai Comitetului de 
acțiune local, au mers în fața 
Direcției și au cerut să se 
achite plata ca mai înainte, în 
mîna ucenicilor.

In afară de acțiunile comu
ne cu muncitorii vîrstnici, de 
cele organizate de celulele 
U.T.C.. tineretul feroviar a fost 
mobilizat la lupta șl prin 
secțiunile de tineret din sindi
cate, din Ajutorul Muncitoresc 
Român și Blocul Muncitoresc- 
Țâ rănesc.

înainte de greva din 2 fe
bruarie de la Atelierele C.F.R. 
București, Comitetul local 
București al U.T.C. a discutat 
în celula de la „Grivița" re
vendicările specifice și activi

T R '■ 1I
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tatea ce trebuia desfășurată 
pentru participarea la grevă. 
Tinerii au fost apoi mobilizați 
la întruniri de protest. In 
timpul grevei din 2 februarie 
de la „Grivița", revendicările 
tineretului — care a participat 
cu însuflețire la luptă — au 
fost cuprinse în lista generală 
a revendicărilor. Iar un grup 
de tineri a primit sarcina de a 
sta la sirena luată în stăpî- 
nire de muncitori în timpul 
grevei.

în Comitetul de grevă au 
fost aleși de către întreaga 
masă a greviștilor și tineri 
ceferiști. Combativitatea de 
care au dat dovadă greviștii la 
2 februarie a determ nat au
toritățile să promită satisfa
cerea revendicărilor formulate 
de muncitori.

La Ploiești, de asemenea, în 
timpul demonstrației din cen
trul orașului, organizația 
U.T.C. s-a aflat în fruntea ti
nerilor petroliști.

Surprins de amploarea lup
telor, în noaptea de 4 februa
rie, guvernul, cu aprobarea 
parlamentului, a introdus sta
rea de asediu.

Direcțiunea C.F.R. a hotărît 
și ea să nu mai respecte pro
misiunile făcute la 2 februarie.

Chiar în condiții de aspră 
teroare, P.C.R. a trecut la or
ganizarea unor noi bătălii de 
clasă. Luptele ce au urmat au 
făcut o breșă adîncă în re
gimul stării de asediu.

In dimineața zilei de 14 fe
bruarie, la Cluj, cînd s-a a- 
nunțat intrarea în grevă a fe
roviarilor, zeci de tineri cefe
riști, mobilizați de Comitetul 
local al U.T.C., au luat parte la 
o adunare unde au cerut: anu
larea reducerii salariilor, haine 
de lucru, încetarea bătăilor, îm
bunătățirea mesei etc. Sute de 
tineri de la întreprinderile 
„Dermata", „Junasz", 
paport", „Transilvania",

Erba", „Energia",

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ
La Institutul Politehnic 

din Timișoara s-au înche
iat lucrările celei de-a X-a 
Sesiuni a cercurilor științi
fice studențești. în cadrul 
celor 6 secții de speciali
tate au fost comunicate 
peste 100 lucrări la care 
și-au adus contribuția un 
număr de aproximativ 300 
de studenți. Majoritatea 
lucrărilor sînt legate de ac
tivitatea practică a labo- 

„Hirsch" ș a., împreună cu to
varășii lor vîrstnici, cu mamele 
lor, au luat parte la puternica 
demonstrație de solidaritate cu 
greviștii de la C.F.R. clin loca
litate, demonstrație care a 
avut loc pe străzile orașului.

Tinerii ceferiști au fost pre- 
zenți in grevele din Iași, 
Galați, Pașcani, Oradea și din 
alte centre.

In noaptea de 14 spre 15 fe
bruarie în întreaga 
fost arestați circa 
muncitori comuniști 
tizanți ni partidului, 
membri ai organelor de front 
unic, care au stat în fruntea 
luptei pentru cucerirea reven
dicărilor maselor.

în ciuda cumplitei terori, la 
chemarea Comitetului de fa
brică, în dimineața de 15 fe
bruarie. 7000 de feroviari de 
la Atelierele „Grivița", dînd 
un minunat exemplu de uni
tate proletară, curai și eroism 
au intrat din nou în luptă. Ei 
cereau înlăturarea stării de 
«sediu, eliberarea celor arestați, 
dreptul de activitate legală a 
Sindicatului C.F.R. și a Comi

OASE

M. C. STANESCU

nu a 
Mârtu-

Timi-
Brăila

Iași,

a se diseca, pentru 
să recombine ele- 
toate că nu posedă 
puterea de genera-

țară au 
1600 de 

și simpa* 
numeroși

(Urmare din pag. I)

i O „INIȚIATIVA

DEPLORABILA

tetului de fabrică, respectarea 
tuturor revendicărilor obținute 
la 2 februarie.

In timpul acestei mari bătă
lii de clasă, întreaga masă a 
tineretului ceferist de la 
„Grivița". sub conducerea co
muniștilor. a celulei U.T.C., a 
dat dovadă de eroism în luptă. 
Urcați pe acoperiș sau în 
curtea Atelierelor, tinerii au 
organizat coruri vorbite, au 
cîntat cîntece revoluționare, 
în Comitetul de fabrică, alcă
tuit din 250 de membri, au 
fost aleși din întreaga masă și 
40 de reprezentanți ai tinere
tului. Ca și la 2 februarie, la 
sirenă a stat din nou utecistul 
Vasile Roaită, care a căzut 
ciuruit de gloanțele forțelor 
represive.

Mii de tineri, în rîndul că
rora se remarcau sute de stu
denți și elevi de la Liceul 
„Aurel Vlaicu“ și de la Școala 
de meserii „Polizu“, împreună 
cu cei din fabrici și cu mase 
de oameni ajungînd pînă la 
12 000 au dat adevărate bătălii 
de stradă cu armata și poliția 
pe străzile din jurul Ateliere
lor.

Unii tineri au ajuns pînă 
aproape de gardul Atelierelor, 
de unde le-au adresat greviști
lor cuvinte de solidaritate și 
îmbărbătare, iar soldaților 
le-au cerut să nu tragă în 
muncitori.

ratoarelor din institut sau 
a unor întreprinderi.

Realizări ale cercurilor 
științifice (diapozitive, a- 
parate, machete, scheme 
tehnologice) au fost pre
zentate și în cadrul expo
ziției organizate în insti
tut în zilele sesiunii.

GHEORGHE CREȚU 
asistent universitar

Impresionați de măreția 
luptei și de actul do solidari
tate a maselor. 40 d soldați 
din Regimentul 21 infanterie 
au refuzat sâ tragă in frații 
lor — muncitorii. Ridicîndu-se 
pe umerii cnmara/ilor săi, un 
soldat le-a cerut să nu tragă în 
greviști. O detunătură și viața 
curajosului ostaș fu curmată. 

„O bestie ofițerească — scria 
„Scînteia" — ucise cu un glon
te de revolver pe eroicul 
soldat, anonimul purtător de 
cuvînt al sutelor de mii de 
muncitori și țărani nevoiași 
din cazărmi le-închisori 
burgheziei române".

Clasele dominante au 
primat sîngeros greva 
Ia Atelierele „Grivița". 
uriașul ecou produs de 
reața luptă a ceferiștilor, 
de pilda lor eroică în rîn- 
durile poporului muncitor de 
la orașe și sate 
putut fi înăbușit.
rii stau nenumăratele acțiuni 
de solidaritate și sprijin mate
rial dat luptătorilor de la 
„Grivița" și familiilor de oa
meni ai muncii pornind din 
cele mai diferite pături sociale 
de pe întreg cuprinsul țării. 
La toate aceste acțiuni, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, uteciștii, tineretul a 
participat activ.

în timpul și după luptele din 
ianuarie—februarie 1933 au a- 

vut loc nu
meroase acțiuni 
de luptă pen
tru revendicări 
proprii cit și 
de solidaritate 
cu ceferiștii în 
centre, ca : 
Bucureștț, Cluj, 
Galați, 
șoara, 
Brașov,
Gheorghieni, 6- 
radea, Satu Ma
re, Constanța, 
Arad, Turnu 
Severin și alte
le la care re
vendicările ti
neretului au fi
gurat și ele pe 
ordinea de zi.

Luptele de 
clasă din peri

oada crizei economice și, mai 
ales, eroicele lupte muncito
rești din ianuarie—februarie
1933 au constituit un moment 
important în istoria mișcării 
muncitorești din țara noast: ■' 
au avut o influență profundă 
asupra vieții politice și sociale 
din România. Ele au dat o lo
vitură grea claselor exploata
toare, au frînat ofensiva capita
lului împotriva drepturilor e- 
conomice și politice ale oame
nilor muncii. „în bătăliile de 
clasă purtate in anii 1929— 
1933 — a arătat tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU - 
clasa muncitoare, în frunte cu 
partidul comunist, s-a afirmat 
cu putere pe arena istoriei ca 
cea mai înaintată forță a so
cietății românești, avangarda 
luptei întregului popor împo
triva pericolului fascist, pen
tru drepturi economice și poli
tice, pentru democrație, inde
pendență și suveranitate na
țională“.

Participarea U.T.C., a tine
retului, la luptele muncitorești 
din ianuarie—februarie 1933 se 
înscrie ca o pagină remarca
bilă în cartea tradițiilor miș
cării revoluționare de tineret 
din România.

In urmă cu cîteva zile, către 
vremea prînzului, în fața imobi
lului Nr. 148 din B-dul 1 Mai, 
s-a oprit un autocamion din care 
au coborit vreo 15 oameni, 
„strînși de pe unde s-a putut", 
cum ne-a declarat mai tîrziu, tov. 
inginer Angelescu, inspector la 
sectorul de gospodărie comunală, 
a raionului Grivița Roșie, care-i 
conducea. „înarmați" cu răngi șl 
tîrnăcoape au pătruns în spațiul 
verde din jurul imobilului mai 
sus amintit, unde se aflau ampla
sate patru lucrări de sculptură 
(autor: Gh. Iliescu-Călinești) și 
au purces la „deplasarea" lor, 
deplasare organizată în cadrul u- 
nei acțiuni cu intenții de reame- 
najare estetică a spațiului verde 
din acest sector al raionului. In 
urma acestei manipulări, Execu
tată cu „rară" blîndețe, o lucra
re („Leagănul antotimpurilor") 
este iremediabil pierdută prin sfă- 
rîmare, în timp ce în trupul ce
lorlalte trei se pot „citi" „mîn- 
gîlerile“ celor aleși să le schimbe 
locul. Poate că și ele ar fi avut 
soarta primeia dacă n-ar fi inter
venit (anunțate între timp) chiar 
foruri ierarhice de aceeași insti
tuție.

„Deplasarea", se transformase 
în ..demolare", căci așa cum do
vedesc urmele de pe lucrări, ele 
nu se datorează numai unor ne
glijențe în manipulare, ci și u- 
nor intenții evidente ale acestei . 
„echipe" pe care am prefera să 
nu o calificăm. „Loveau în sta
tui cu o ardoare inexplicabilă", 
au relatat intrigați locatorii imo-

CENTRALE 
AUTOMATE MAREA FORȚĂ EXPRESIVĂ
PITEȘTI (de la co

respondentul nostru).
La Pitești a început 

montajul instalațiilor 
prin care va crește ca
pacitatea actualei cen
trale telefonice cu 50 la 
sută. In prezent se efec
tuează studii dc ampla- 
»ament pentru construc
ția unei noi clădiri 
P.T.T.R. dotată cu o 
centrală automată cu 
2 000 de linii. O 
altă centrală automa
tă cu 1 000 linii 
este în construcție la 
Cîmpulung Muscel. Pa
ralel sînt efectuate lu
crări pentru sistematiza
rea cablului București- 
Pitești-Cîmpulung-Bra 
șov, pentru 60 de căi 
telefonice.

bilului Nr. 148, Demostene Mar
mora Tudor Carmen.

Faptul acesta cel puțin stra
niu, ilogic ne-a determinat să 
sondăm opinia celor care i-au 
fost martorii, care au legătură cu 
el într-un fel sau altul.

Primul care ne-a relatat ceva 
despre identitatea grupului a fost 
îngrijitorul de spații verzi din a- 
cel sector, Ion Cipoieru : „Eu 
i-am văzut. Era tov. inginer 
Angelescu de la Sfatul popular 
cu amenzile pentru estetica stră
zii... Dumnealui a făcut treaba 
asta împreună cu un prieten al 
dumnealui, unul tov. 
cu, tehnician, mi se pare, 
muri. Cei care i-au ajutat erau 
muncitori Ia drumuri aduși de 
tovarășul Popescu. Am văzut și 
eu ce a văzut toată lumea, că 
s-au așezat cu răngile pe statui 
să le fărime. Eu altceva nu mai 
știu“. Întrebați de către cetă- 
țeana Chirilov Efghenia, cine
va -din grup i-a răspuns: 
„Da ce cucoană, astea sînt lu
crări de artă ? Ii e scîrbă omu
lui să se uite la ele I" (Nota 
Bene : aceste lucrări, au figurat 
în expoziția personală a artistu
lui, și s-au bucurat de o bună 
primire în paginile revistelor de 
cultură și de specialitate, cîteva 
dintre lucrări fiind reproduse în 
paginile „Contemporanului" ; Nr. 
32 (1035) din 12 august 1966, 
„Luceafărului" : Nr. 10 (254) din 
11 martie 1967 etc.). Ne-am a- 
dresat artistului cerîndu-i detalii, 
„Aceste lucrări pe care le-ați vă
zut îmi aparțin și din proprie ini-

A POEZIEI MILITANTE
unele sînt o înșiruire dc idei 
punctate de imagini izbutite. 
Geo Dumitrescu, prin tematica 
sa, prin realizarea artistică adu
ce o contribuție substanțială la 
dezvoltarea poeziei contempora
ne. El face din literatură un no
bil mesaj social, iar forma de 
prezentare se impune ca o in

terpretare modernă, nouă, fiind 
în ton cu sensibilitatea și gustul 
epocii.

Ing. Născuțoiu Virgil — Uzi
nele „Semănătoarea": Volu
mul de versuri al lui Geo Du
mitrescu include multe poezii 
inspirate. în „Biliard", de pildă, 
poetul insistă asupra goanei ti
nerilor după moda depășită, 
inactuală și îndeamnă spre latu
ra vieții active, spre cunoaștere 
și învățătură permanentă. „Gri
vița" e un poem din care rămî- 
nem cu o certitudine și anume 
aceea că luptătorii ce s-au jert
fit : „Erau oamenii viitorului". 
„Ieremia" conține un îndemn la 
perseverență, la continue încer
cări, la întrecere cu greutățile. 
In „Semne fugare" poetul este 
străpuns de curiozități și reținut 
într-o anumită inerție ; în final 
semnele se avîntă spre o țintă 
precisă.

Năstase Adrian — elev: Geo 
Dumitrescu ar putea spune ca 
și Arhimede, pe care de altfel 
îl invocă adesea : „Nolli tangere 
circulos meos". Create în condi
țiile speciale știute, versurile 
plachetei „Libertatea de a trage 
cu pușca" sînt structural deose
bite, în ceea ce privește limpe
zimea ideilor și elaborarea artis
tică, de celelalte cicluri încor
porate volumului. Poeziile sale 
erotice mi s-au părut a fi mai 
normal a-1 reprezenta pe poet 
la 20 de ani decît Libertatea de 
a trage cu pușca, care dovedeș
te o gravitate exacerbată, o ma
turizare nefirească. E un poet 
destul de puțin spontan, dar 
versurile au o spontană muzica
litate. „Dar eu spun mereu" — 
mi se pare a fi o poezie-cheie ; 
aici explică toată atitudinea a- 
doptată în căutarea adevărului, 
„floarea" fiind expresia simbo
lică a acestuia :

„Și toți ne uitam în pămînt, 
într-un punct / de unde, împin- 
gînd ușor cîțiva bulgări mă
runți, / Urma să se ivească un 
colț roșcat-verzui / apoi un lujer 
subțire, / Care nu trebuia să de
pună nici un efort / Spie 
a-nflori, pe loc, 
noștri"...

țiativă, (aci trebuie să recunosc 
că m-am făcut într-un fel vino
vat), le-am situat în acest mic 
spațiu verde din fața blocului în 
care locuiesc. Fără vreo intenție 
definitivă dat fiind că ele sînt 
(mai bine zis erau) destinate u- 
nui parc al orașului Pitești. Nu 
cu multe zile în urmă, în lipsa 
mea din Capitală, soția mea a 
primit vizita unei tovarășe ingi
nere de la Sfatul popular al raio
nului Grivița Roșie care i-a cerut 
ridicarea lor urgentă din acele 
locuri, motivînd că ele strică es
tetica străzii. Soția a promis că 
vor fi ridicate imediat ce voi re
veni în Capitală deoarece acțiu
nea necesită o manipulare spe
cială (fiecare lucrare cîntărește cî- 
teva sute de kilograme). La o zi 
după sosirea mea am fost pus 
în posibilitatea de a le ridica, 
dar cînd am sosit cu ajutoarele 
respective la ora 15 era deja 
prea tîrziu. Lucrările ___
trase. Nu știu cum să calific pur
tarea tovarășilor de la Sfatul 
popular care au luat aceste ho- 
tărîri și au acționat astfel": Iată 
părerea autorului acestei „acți
uni", ing. Angelescu:

„în primul rind aș vrea să vă 
fac remarca că tov. Iliescu Că- 
linești a așezat lucrările într-un 
spațiu verde dirijat în exclusivi
tate de Sfatul pormlar fără a a- 
nunța în prealabil această insti
tuție, fără a avea avizul ei favo-

erau dis-

Conștient că în poeziile salo 
există și lucruri false, poetul 
perseverează totuși avînd teama 
de a spune lucruri nenatural, 
în „Aș putea să arăt cum crește 
iarba“ este evident efortul de a 
ieși din granițele problemelor 
personale. Aparent, versurile 
prezintă simptomele unui oare
care ermetism.

Fruslnolu Carmen — elevă : 
Intr-un articol recent, criticul 
Lucian Raicu spunea despre 
Geo Dumitrescu că „este un 
tînăr furios“. Nimic mai neade
vărat, dacă s-a gîndit la niște 
tineri furioși concret. Această 
ipoteză o excludem de la bun 
început. Să fiu sinceră, propor
ția dintre numărul poeziilor care 
mi-au plăcut și acelea nesatis
făcătoare este defavorabilă net 
primei categorii. Evident, poetul 
oaută formele perfecte — cer
cul — o spune și în piesa ce 
dă titlul volumului : profesiunea 
sa de credință este căutarea a- 
devărului. Referitor la poemul 
„Ieremia“ mă îndoiesc că poetul 
desfășoară o intenție didactică : 
Ieremia este intr-adevăr un Si- 
sif, cum îl caracteriza un critic, 
revolta împotriva platitudinii 
fiind subînțeleasă. Dacă poemul 
mi-ar fi aparținut, i-aș fi pus 
drept subtitlu „lupta împotriva 
inerției“, aflînd similitudini în 
incandescentele versuri ale lui 
Labiș, lupta împotriva „moluș- 
telor grave". Toți poeții mo
derni. de la Baudelaire încoace, 
au idei, sînt extrem de inteli- 
genți. dar obiectul poeziei nu îl 
constituie ideile în sine, de care 
se ocupă cu ceva mai multă pri
cepere filozofii. Un poet cu în
sușiri atît de pregnante ca acelea 
ale lui Geo Dumitrescu ar fi 
putut găsi o formă și mai adec
vată conținutului.

Ciobanu Mircea — elev : 
Frapant în poezia lui Geo Du
mitrescu este mesajul său ideo
logic. Poetul suferă, trăiește 
într-un dualism al contrastelor, 
într-o căutare chinuitoare a e- 
chilibralui. Există o plăcere de
nunțată de 
ca ulterior 
mentele, cu 
întotdeauna 
lizare necesară și nu stabilește 
legături de coordonare între lu
mea sa și cea exterioară. Filozo
fia versurilor sale are un caracter 
aparte : el se învîrtește într-un 
cerc și dobîndește iluzia optică a 
cercurilor desfășurate permanent 

rabil. După ce au fost văzute 
lucrările acolo, s-a făcut repeta
te somații verbale familiei sale 
de a fi ridicate, lucru la care 
am fost îndemnați între altele de 
faptul că reprezentau un pericol 
pentru copiii care se jucau prin 
împrejurime“.

Că cele întîmplate se datoresc 
neglijenței sîntem de acord. A 
doua zi după cele întîmplate au 
apărut la locul respectiv mașini 
și macarale care au ridicat cu 
multă grijă (de data aceasta poate 
cam prea multă grijă) ceea ce a 
mai rămas din lucrări pentru a 
le depozita pe un teren viran de 
pe teritoriul raionului. Te întrebi 
în mod firesc de ce nu s-a pu
tut face acest lucru de la bun 
început fără a aduce prejudicii 
muncii unui artist (de ordin mo
ral ca și de ordin material). Ne 
mai întrebăm, de asemenea, de 
ce această chestiune a fost ter
giversată luni de zile după cum 
ne-a informat organele respective, 
de ce nu s-a găsit o soluție echi
tabilă conform regulamentelor și 
normelor în vigoare Oricite cir
cumstanțe atenuante am înceica 
să acordam acestei „inițiative" ne 
este greu să credem că ea nu va 
fi „sancționată" cum se cuvine.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU 

Iar în poezie, se știe, mesajul a- 
fectiv constituie axul veritabil, lo
cul potrivit filozofiei fiind mai 
degrabă pagina de proză. Modul 
de adresare e prea indirect și, mai 
grav, pentru aprecierea de an
samblu a creației sale, sînt stro
fele de umplutură, care alterează 
unitatea poemelor, de altfel stră
bătute de o autentică spontaneita
te. Mi-au plăcut în mod deosebit : 
„Școala frumuseții". „Violon
cel", „Ar fi bine să uiți", „Sin
gur lună". Sînt poezii fecunde 
care transmit un mesaj deosebit 
de sensibil.

Stânescu
Există un 
și talentul 
trebuie să se țină neapărat 
ma. Poezia militantă a lui 
Dumitrescu este sinceră, convin
gătoare, iar faptul că nu reușeș
te întotdeauna să-și argumente
ze ideea și tendința generală, e 
o problemă care îi aparține în 
exclusivitate.

Sorin — 
raport între 
poetului, de

elev : 
gen 
care 

t sea-
Geo

PAS
TEL

Ion Istrati

Duminica trecută, cea dinții 
mai cu priință iubitorilor de ex
cursii, mi-am permis ca, împre
ună cu niște prieteni, să între
prind o mai largă plimbare, agre
mentată de cîteva ceasuri de o- 
dihnă, departe, în lunca Șiretu
lui. Era o dimineață zîmbitoare 
șt liniștită, cu soare cald, împriș- 
tiindu-și snopii de raze prin văz
duhul încărcat de aburi nelămu- 
riți, și, la adăpostul pădurii, în 
poiana verde privegheată de cîți- 
va bătrîni stejari, unde am ales 
popasul, nu adia boare de vîntI 
Simțeam totuși în aer plutind 
neclintită mirozna proaspătă a 
pămînturilor răscolite și întoarse 
în ajun de trupițele plugurilor și 
am deslușit mai apoi, prin apro
piere, concertul broaștelor iscat 
a ploaie undeva în niște ochiuri 
de apă, rămase după topirea o- 
mătului, pe imașul oilor. Acestea 
din urmă, cu miei după ele, se 
auzeau behăind prin pacea cu
prinsului, în timp ce din tălăngi 
și din clopoțele picurau arareori 
stropi de cîntec. încă nu se deo
sebeau, prin tufișurile înmugurite 
și prin crengetul arborilor, glasu
rile alaiurilor de păsări cîntă- 
toare, doar cîte o codobatură 
stingheră sălta speriată dintr-un 
ram pe altul. Eram însă, cu no
rodul florilor ce-și țineau ochii 
larg deschiși spre siniliul slavei 
celeste, cu iarba moale care sco
sese colț, cu furnicile și cu vaca 
domnului mișunînd minuscule 
prin țărînă, cu fluturi roșii zbu- 
rînd fără noimă, cu albinele cu
legătoare cercetînd potirele topo- 
rașilor și cu celelalte bîzdigănii 
și mărunte gîngănii ale pământu
lui, — eram în patria poeziei des
criptive cu fond liric, a lui A- 
lecsandri. Eram între coordona
tele unui pastel plasat exact în 
peisajul geografiei lui privilegiate, 
aci, în lunca evocativă a Mirceș- 
t-ilor. Mă aflam bine dispus și, ca 
să nu huzuresc de pomană, o 
învățam pe o ființă de numai 
cinci primăveri să priceapă care 
anume e alunul, care cornul, care 
salcia, care e fagul ș.a., cînd, deo
dată, năvălind cu larmă veselă de 
voci subțiri, cristaline, și cu cas
cade de rîsetc. ni se înfățișează 
privirilor stolurile unor ca la 
vreo sută și mai bine de elevi și 
eleve în uniforme, cu toți șl cu 
toate întoreîndu-se cu obrazuri 
aprinse și cu buchete mari de a- 
priliene flori, culese în dumbrava 
de pe malul drept al Șiretului. Pe 
cîte ne-a fost hărăzit să înțeleg 
deîndată. erau elevii din clasele 
mai mari ale Școlii generale de 
opt ani din Mircești și se aflau 
călăuziți de cîțioa profesori de-ai 
lor. Veniți aci. ca și noi, într-o 
simplă și obișnuită excursie, or
ganizată la sfirșit de săptămînă, 
aveau însă. în raport cu noi, a- 
vantajul că, în afara unei 
drumeții sportive, învățaseră pe 
viu, în orele petrecute aci, și ni
țică botanică și puțină geografie 
și zoologie, ha chiar și o leacă 
de istorie literară, ca să nu mai 
spun că putuseră compara paste
lurile din cărțile lor de lima ro
mână cu cele oferite de mirifica 
luncă dedăiată de cursul domol 
al rîului Pe scurt, cîștigul fizic, 
pedagogic, și artistic al celor mai 
bine de o sută de tineri, se tra
ducea în faptul că folosiseră o ju
mătate din ziua lor liberă printr-o 
odihnă deosebit de activă, precum 
sînt atîten asemeni și s-ar cuveni 
să fie, pentru cei mici, dar si 
pentru cei mari, toate duminicile 
și toate celelalte sărbători ale a- 
nului.



VIZITA INALȚILOR OASPEȚI BULGARI
EJUN OFICIA

Comitetul Central al Partidului Comunist Român șl Consi
liul de Miniștri al Republicii Socialiste România au oferit, la 
Palatul Republicii, un dejun oficial in onoarea delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jivkov. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.

La dejun au luat parte tovarășii Nlcolae Ceaușescu, Ion 
Gheorgbe Mnurer. Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghlcl, Paul Niculescu-Miztl, 
Iile Verdeț, membri ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., vi
cepreședinții Consiliului de Stat, vicepreședinții Consiliului

de Miniștri, vicepreședinți al Marii Adunări Naționale, 
miniștri.

In timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovarășii Nicolne Ceaușescu și Todor Jivkov au rostit 
toasturi. (Agerpres).

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

vietnamez. Poporul vietnamez 
să fie lăsat Să-Și rezolve sin
gur, fără amestec din afară, 
problemele sale interne. Ro
mânia va acorda în continuare 
sprijinul său material, politic 
și moral eroicului popor viet
namez In lupta dreaptă pe 
care o duce contra agresorilor 
imperialiști.

Partidul și guvernul țării 
noastre, întregul popor român 
își exprimă solidaritatea fier
binte cu toate popoarele caro 
luptă pentru scuturarea jugu
lui dominației străine, pentru 
independență și suveranitate 
națională, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare, corespunză
tor voinței și aspirațiilor lor 
vitale.

Evoluția situației internațio
nale evidențiază importanța 
deosebită pe care o are unirea 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te în lupta împotriva politicii 
agresive a reacțiunii interna
ționale, pentru apărarea păcii 
popoarelor. Victoria în aceas
tă luptă depinde in mare mă
sură de unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale care are un rol din 
ce în ce mai însemnat în dez
voltarea socială contempora
nă pe calea păcii, democrației 
și progresului. întărirea unită
ții implică răspunderi deosebi
te pentru toți comuniștii, cere 
eforturi stăruitoare pentru în
lăturarea dificultăților prin 
care trece mișcarea și îmbună
tățirea relațiilor dintre parti
dele clasei muncitoare. Parti
dul Comunist Român dezvoltă 
relații cu toate partidele fră
țești pe baza principiilor inde
pendenței, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile 
interne, internaționalismului, 
militează activ pentru întă
rirea unității mișcării comu
niste internaționale, a țărilor 
socialiste.

Apreciem cu deosebită satis
facție dezvoltarea continuă a 
relațiilor tovărășești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar. Co
laborarea strînsă, contactele 
prietenești, schimburile de ex
periență dintre partidele noas
tre, întemeiate pe -stimă și res
pect reciproc, corespund inte
reselor construcției socialiste 
din cele două țări, cauzei uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Avem convingerea, dragi 
oaspeți, că vizita dumneavoas
tră în România. întâlnirile cu 
poporul român, convorbirile 
pe care le vom avea vor con
stitui o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea co
laborării dintre partidele și 
statele noastre, la întărirea 
prieteniei romàno-bulgare.

Propun să ridicăm paharul 
pentru prietenia de nezdrunci
nat și colaborarea frățească 
dintre partidele și țările noas
tre !

Pentru fericirea și prosperi
tatea poporului bulgar, pentru 
conducătorul său încercat — 
Partidul Comunist Bulgar !

tn sănătatea primului secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al ~ ........ ~
Bulgaria 
Jivkov, 
dragi !

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor celor prezenți !

Dragă tovarășe Jivkov, 
Dragi oaspeți bulgari, 
Stimați tovarăși,
Salutăm cu plăcere In 

locul nostru pe distinșii soli ai 
poporului frate bulgar — dele
gația de partid și guverna
mentală condusă de primul 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui (ie Miniștri al " 
Populare Bulgaria, 
Todor Jivkov.

Calda simpatie cu care v-a 
întâmpinat acum citeva ore 
populația Bucureștiului con
stituie, dragi oaspeți, o expre
sie vie a sentimentelor de 
prietenie și stimă care unesc 
popoarele român și bulgar. 
Rădăcinile prieteniei romàno
bulgare se întind departe in 
trecutul relațiilor de bună ve
cinătate ale celor două popoa
re, al luptei duse de atitea ori 
umăr la umăr împotriva asu
pririi străine, pentru neatîrna- 
re și suveranitate națională, 
pentru progres social. împlini
rea in acest an a 90 de ani de 
la războiul din 1877, eveniment 
remarcabil care a adus popoa
relor român și bulgar indepen
dența națională, evocă cu pu
tere aspirațiile și tradițiile de 
luptă comună ale românilor și 
bulgarilor.

Astăzi, sub soarele socialis
mului, prietenia româno-bul- 
giră înflorește tot mai puter
nic, se dezvoltă relațiile politi
ce, economice, tehnice, științi
fice și culturale dintre țările 
noastre, in interesul fiecăreia 
și al cauzei generale a socia
lismului. Putem spune pe 
drept cuvînt că ceea ce parti
dele noastre au realizat îm
preună pe acest tărîm repre
zintă o treaptă nouă, superi
oară in istoria relațiilor dintre 
cele două țări.

Popoarele romin și bulgar 
sînt astăzi angajate cu toate 
forțele în vasta operă con
structivă de făurire a societății 
socialiste, de dezvoltare a eco
nomiei, științei și culturii, de 
ridicare a nivelului lor de trai. 
Oamenii muncii din țara noas
tră cunosc realizările mari ale 
harnicului popor bulgar și se 
bucură din inimă de succesele 
obținute sub conducerea parti
dului său comunist, în înflo
rirea Bulgariei socialiste.

Dezvoltarea rapidă și com
plexă a econamiei celor două 
țări creează noi posibilități 
pentru adincirea colaborării 
multilaterale romàno-bulgare. 
Considerăm că există condiții 
favorabile ca România și Bul
garia să extindă in continuare 
cooperarea reciprocă în pro
ducție, în domeniul tehnicii și 
științei, în folosul dezvoltării 
social-economice a ambelor 
țări. întărirea și lărgirea con
tinuă a prieteniei și colaboră
rii frățești dintre România și 
Bulgaria constituie o contribu
ție activă la cauza dezvoltării 
prieteniei și unității țârilor so
cialiste, la întărirea forțelor 
socialismului în întreaga lume.

Dezvoltarea relațiilor multi
laterale cu toate țările socia
liste constituie un obiectiv 
central al întregii politici ex
terne a partidului și guvernu
lui nostru. Totodată, țara 
noastră dezvoltă relații cu toa
te statele, indiferent de orin- 
duirea socială și politică, mili
tează pentru lărgirea cooperă
rii internaționale. La baza po
liticii externe a Republicii So-

mij-

Republicii 
tovarășul

cialiste România stau princi
piile suveranității și indepen
denței naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egali
tății in drepturi, avantajului 
reciproc, singura platformă de 
pe care se pot desfășura rela
ții normale între state, caro 
poate asigura îndepărtarea 
pericolului unul nou război. 
Exprimînd o necesitato obiec
tivă a vieții internaționale 
contemporane, aceste principii 
ciștigă tot mai mult teren, sint 
îmbrățișate do cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice mon
diale.

O problemă de mare impor
tanță pentru îmbunătățirea si
tuației internaționale, căreia ii 
acordăm o deosebită atenție, 
ca de altfel toate popoarele 
europene, este asigurarea secu
rității pe continentul nostru. 
Aprecierile conținute in De
clarația Consfătuirii de la 
București din vara anului tre
cut, la care au participat și 
țările noastre, cu privire la în
tărirea păcii și securității eu
ropene, soluțiile și modalită
țile preconizate pentru înfăp
tuirea acestui deziderat major 
al popoarelor Europei au lost 
confirmate intru totul de des
fășurarea ulterioară a eveni
mentelor. In această perioadă 
au continuat să se desfășoare 
noi și importante deplasări în 
viața politică europeană in fa
voarea tendințelor realiste de 
normalizare a relațiilor intre 
state, do dezvoltare a încrede
rii și colaborării intre popoare. 
Programul constructiv înfăți
șat țărilor europene de statele 
socialiste semnatare a avut un 
puternic ecou în rindul popoa
relor ca și al unor largi cercuri 
sociale și politice din Europa, 
și din întreaga lume, repre
zintă un stimulent pentru for
țele înaintate care luptă pen
tru asigurarea securității și 
păcii. România a desfășurat o 
largă activitate in această di
recție și este hotărită să de
pună în continuare toate efor
turile pentru a contribui la 
crearea unei atmosfere de în
țelegere și colaborare pe con
tinentul nostru, in interesul 
păcii mondiale.

Constatăm cu satisfacție că 
în ultima vreme are ioc un 
proces pozitiv de îmbunătățire 
a relațiilor dintre statele bal
canice cu orinduiri sociale di
ferite, proces la evoluția căruia 
țările noastre aduc o contribu
ție activa. România dă o mare 
atenție statornicirii unui climat 
de înțelegere și bună vecină
tate in această parte a lumii, 
atit de mult încercata în tre
cut de conflicte și războaie. 
Vom acționa și in viitor cu 
perseverență pentru dezvolta
rea colaborării intre statele 
balcanice, avind convingerea 
că aceasta corespunde intere
selor vitale ale poporului ro
mân și ale vecinilor săi din 
Balcani, ale tuturor statelor 
europene, cauzei păcii interna
ționale.

în prezent, apărarea păcii și 
securității in lume este strins 
legată de lupta pentru curma
rea agresiunii imperialismului 
american in Vietnam. Poporul 
român iși ridică glasul, alături 
de forțele înaintate ale ome
nirii, in sprijinul poporului 
vietnamez, pentru încetarea 
imediată, definitivă și necon
diționată a bombardamentelor 
împotriva Republicii Democra
te Vietnam, pentru oprirea a- 
gresiunii împotriva poporului

Republicii Populare 
— tovarășul Todor 

a oaspeților noștri

(Urmare din pag. I)

Todor Jivkov
Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Tovarăși și prieteni, 
Tn numelo delegației 

partid și guvernamentale
do 

a 
Republicii Populare Bulgaria 
mulțumesc încă o dată, din 
inimă, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
guvernului român, pentru in
vitația de a vizita Republica 
Socialistă România, vecină și 
prietenă.

Vreau să exprim aici satis
facția noastră pentru primirea 
însuflețită pc care nc-au fă- 
cut-o locuitorii frumoasei dv. 
capitale — București, pentru 
cuvintele calde rostite la adre
sa Partidului Comunist Bulgar 
și a poporului bulgar de că
tre secretarul general al Co
mitetului Cen’ral al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șul NicoTne Ceaușescu.

Noi apreciem că ospitalita
tea pe caro ne-o oferiți con
stituie încă o expresie a sen
timentelor și năzuințelor reci
proce de prietenie, respect și 
colaborare fructuoasă, ale ce
lor două popoare ale noastre.

Prietenia care unește pe 
bulgari și români își are izvo
rul in legăturile străvechi din
tre strămoșii noștri, așezați de 
istorie in vecinătate geografi
că nemijlocită. Ea s-a dezvol
tat în lupta comună pentru 
eliberarea națională și socială, 
a învins vitregiile și încercă
rile timpului. Victoria socialis
mului în țările noastre a des
chis o nouă pagină în istoria 
relațiilor dintre popoarele 
bulgar si român Marea reali
tate istorică că astăzi Bulga
ria și România, împreună cu 
celelalte țări socialiste, con
struiesc o viață nouă, dă un 
nou conținut prieteniei tradi
ționale bulgaro-romàne.

Relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale 
intre Republica Populară Bul
garia și Republica Socialistă 
România se dezvoltă bine. 
Sintetn de acord cu aprecie
rea tovarășului Ceaușescu că 
dezvoltarea rapidă și comple
xă a economiilor celor două 
țări creează noi condiții favo
rabile pentru adincirca cola
borării bulgaro-romane, pentru 
lărgirea cooperării reciproce 
în domeniul economiei între 
Bulgaria și România. Sperăm 
că acum, prin eforturi comu
ne, se vor găsi posibilități su
plimentare în această direcție.

Ajutorul reciproc și colabo
rarea dintre tarile noastre so
cialiste corespund cursului 
obiectiv al dezvoltării noastre 
social-economice, intereselor 
sistemului mondial socialist și 
accelerează mersul nostru 
înainte.

Republica Socialistă Româ
nia a obținui noi și mari suc
cese în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii. împreună 
cu oamenii muncii bulgari, fe
licităm pe creatorul acestor 
înfăptuiri — poporul român, 
care, sub conducerea partidu
lui său comunist, transpune în 
viată obiectivele 
le-a stabilit.

Tovarăși.
Fără îndoială 

convorbirilor pe 
să le avem, vom discuta o se
rie de probleme ale situației 
internaționale și ale mișcării 
comuniste mondiale.

Politica externă a Republicii 
Populare Bulgaria este o po
litică de prietenie și frăție cu

pc care și

că în cursul 
care urmează

ucenicie

țările socialiste, îndreptată 
spre întărirea unității comu
nității socialiste mondiale. In 
prietenia noastră comună cu 
celelalte țări socialiste noi 
vedem scutul sigur de apă
rare «i liberării și independen
tei noastre naționale, a cuce
ririlor noastre socialiste.

Intensificarea acțiunilor a- 
gresive ale imperialiștilor, răz
boiul tâlhăresc al Statelor 
Unite ale Amcricii împotriva 
poporului vietnamez cer în 
mod imperios consolidarea și 
întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste și iubitoare 
pace din 
condiția 
apărarea 
păcii și

legației de partid șl guverna
mentale bulgare In țara dv., 
întâlnirile și convorbirile pe 
care le vom avea se vor des
fășura cu succes și vor fi 
fructuoase, așa cum și convor
birile purtate la Sofia, In anul 
1965, cu delegația de partid șl 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Ceaușescu, 
s-au desfășurat cu succes și au 
fost rodnice Sîntem încredin
țați că ele vor fi atit in fo
losul țărilor și popoarelor 
noastre, cit și al întăririi uni
tății comunității socialiste 
mondiale, in interesul păcii și 
socialismului.

• Federația română de moto 
ciclism în colaborare cu Mlnls 
terul Comerțului Interior orga 
nizează între 21 șl 23 aprilie ui 
concurs republican de regulari 
fate șl rezistență pentru moto 
rețele românești „Carpați“. Con 
cursul se va desfășura în tre 
etape. Insumlnd 709 km., pe ur 
mătorul traseu : București - 
Pitești — Rm. Vîlcea — Căllmă 
nești (etapa I) ; Sibiu — Făgă 
raș — Brașov (etapa a II-a) 
Predeal — Ploiești — Buca 
rești (etapa a IlI-a).

• Cunoscutul boxer ltallar 
Nino Benvenuti este noul cam
pion mondial de box la catego
ria mijlocie. Luni noaptea, pt 
ringul de la „Madison Squar* 
Garden“, Benvenuti l-a învins 
la puncte in 15 reprize, pe fos
tul deținător al titlului Emile 
Griffith (S.U.A.).

și iubitoare de 
lume. Aceasta este 
principală 

cu succes a 
progresului

pentru 
cauzei 
social, 

pentru libertate, independență 
și democrație, împotriva im
perialismului 
agresive.

Partidul și 
împreună cu 
cialiste și întreaga omenire iu
bitoare de pace, condamnă cu 
indignare agresiunea ameri
cană în Vietnam și cer 
mod insistent încetarea 
imediată. Noi am acordat 
vom acorda ajutor moral 
material eroicului popor viet
namez pentru victoria cauzei 
sale juste

Partidul șî țara noastră 
sprijină mișcările de elibera
re națională ale popoarelor, 
militează pentru solidaritate și 
colaborare cu statele recent 
eliberate și independente care 
duc o luptă dirză împotriva 
imperialismului, împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului.

Partidul și țara noastră ac
ționează perseverent și își 
aduc contribuția la eforturile 
noastre comune pentru întă
rirea încrederii reciproce și a 
relațiilor de bună vecinătate 
dintre țările balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii, înțelegerii și 
colaborării

Noi promovăm cu consec
vență o politică de coexistență 
pașnică intre state cu sisteme 
social-politico diferite

Partidul și poporul nostru 
sînt ferm atașate liniei de so
lidaritate frățească și spriji
nire a luptei revoluționare a 
clasei muncitoare internațio
nale, împotriva dominației ca
pitalului monopolist.

Politica externă a Repu
blicii Populare Bulgaria este 
o politică a luptei active pen
tru curmarea agresiunii impe
rialiste, împotriva pericolului 
unui război mondial, pentru 
întărirea păcii și securității 
popoarelor din Europa și din 
lume.

îmi permit să exprim con
vingerea noastră că vizita de-

și politicii lui

poporul nostru, 
celelalte țări so-

în 
ei 
și 
Și

Tovarăși,

Astăzi In lume se duce o 
luptă ascuțită intre forțele re
voluției și rcacțiunii, între for
țele socialismului și imperia
lismului, între forțele păcii și 
războiului. Tăria și invincibi
litatea noastră constau în fi
delitatea noastră față de mă
reața învățătură n marxism- 
Icninismului, față de princi
piile sfinte și nobile ale inter
naționalismului proletar Tăria 
și invincibilitatea noastră con
stau în noul tip de relații in
terstatale intre țările socialis
te — relații de deplină ega
litate în drepturi, respect re
ciproc, întrajutorare și cola
borare fiătească, de respecta
re consecventă a intereselor 
fiecărei țări șî de îmbinarea 
lor justă cu interesele siste
mului socialist mondial.

Tăria și invincibilitatea 
noastră constau în frăția de 
luptă, în unitatea și acțiunile 
solidare ale partidelor comu
niste și muncitorești, ale tu
turor forțelor revoluționare ale 
contemporaneității.

Tn lupta grea împotriva im
perialismului, pentru triumful 
idealului comunist, forțele 
noastre — forțele păcii și so
cialismului, se înmulțesc, 
cresc și se întăresc, cuceresc 
noi victorii

Permitctî-mi să toastez : 
pentru Partidul Comunist 

Român și Comitetul său Cen
tral :

în sănătatea secretarului ge
neral al Comitetului " 
trai al Partidului 
Român. tovarășul 
Ceaușescu :

pentru guvernul 
Socialiste România 
președintele său. tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer :

pentru harnicul popor ro
mân. vecin si prieten și pen
tru noi succese in construirea 
socialismului :

pentru prietenia de nezdrun
cinat bulgaro-română :

pentru unitatea sistemului 
socialist mondial și a rriișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale ;

in sănătatea dv., a tuturor, 
tovarăși și prieteni !

Cen-
Comunist 

Nicolae

Republicii 
și pentru

Astăzi, in „Sala Sporturilor" 
din Cluf încep întrecerile tur
neului final al campionatului 
republican masculin de bas
chet. Titlul de campioană a 
României și-l dispută în acest 
an șase echipe . Steaua Bucu
rești, Dinamo București, Uni
versitatea Cluj, Politehnica 
București, Universitatea Timi

șoara și Rapid București

• Jucătorul englez de fotbal 
Gordon Banks. declarat cel mal 
bun portar al ultimului campio
nat mondial va juca în viitorul 
sezon In echipa Stocke City. 
Vechiul său club, Leicester City, 
a încasat pentru acest „trans
fer“ suma de 150 000 de dolari.

• La Bangkok a început cam
pionatul de fotbal al Asiei, re
zervat echipelor de tineret. în 
primul meci selecționatele Iz- 
raelulul și Indiei au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0).

Foto : VIOREL RABA
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Luni, delegația Comsomolu- 
lui, condusă de tovarășul 
Serghei Pavlov, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L., care la 
invitația C.C. a) U.T.C. se află 
în țara noastră, și-a continuat 
vizita în regiunea București.

în cursul zilei, delegația a 
făcut o vizită Ia Institutul de 
cercetări pentru cereale 
plante tehnice „Fundulea", cu 
care prilej s-a întîlnit cu con
ducerea institutului, tineri cer
cetători, ingineri, tehnicieni și 
muncitori. Seara, conducerea 
institutului a oferit în cinstea 
delegației o masă prietenească.

Marți dimineața, oaspeții au 
vizitat Palatul Pionierilor din 
Capitală. La sosire, pionierii 
au oferit oaspeților flori. Dele
gația C.C. al U.T.C.L. a fost 
apoi primită de tov. Traian 
Pop, președintele Consiliului

Marți a plecat la 
Paris acad. 
Oțetea, 
Comisiei 
Române 
U.N.E.S.C.O., 
Zentantul țării noastre 
în Consiliul Executiv 
al U.N.E.S.C.O., pen
tru a participa la lu
crările celei de-a 76-a 
sesiuni a Consiliului.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, au 
fost de față Vasile 
Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor ex
terne, Alexandru Bă
lăci, secretar ge
neral al Comisiei Na
ționale Române pen-

Andrei 
președintele 

Naționale 
pentru 

repre-

și

Național al Organizației Pio 
nierilor din Republica Socia 
listă România.

In continuare, membrii dele 
gației au făcut o vizită la Con 
siliul Național al Cercetări 
Științifice cu care prilej, pro
fesor doctor Ilie Diculescu 
vicepreședinte al Consiliului, i 
vorbit oaspeților despre pro 
blemele actuale ale cercetări 
științifice în țara noastră.

După amiază tovarășul 
Petru Enache, prim-secretar a 
C.C. al U.T.C., a primit la C.C 
al U.T.C. delegația Comsomo- 
lului condusă de tovarășul 
Serghei Pavlov, prim-secretai 
al C.C. al U.T.C.L.

La discuțiile care au avui 
loc au participat secretari și 
membri al Biroului C.C. al 
U.T.C. Discuțiile s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă 
prietenească.

tru U.N.E.S.C.O., și 
alte persoane oficiale.

Marți dimineața au 
început în Capitală 
„Zilele tehnico-$tiin- 
țifice austriece", ma
nifestare organizată 
de Camera Federală 
de comerț a Austriei 
și Institutului pentru 
promovarea comerțu
lui din această țară, 
în colaborare cu A- 
genția română de pu
blicitate internaționa
lă „Publicom".

Timp de opt zile, în 
Pavilionul central al

complexului de expo
ziții din Piața Scînteii 
peste 50 de reprezen
tanți ai 
prinderi 
informa 
români 
domenii 
despre cele mai re
cente aspecte ale teh
nicii din această țară.

In aceeași perioadă, 
oameni de știință din 
Austria vor prezenta 
referate pe diferite 
teme de actualitate, 
în instituții științifice 
din Capitală.

unor între- 
austriece voi 
pe specialîșt 
diü diferite 
de activitate

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

SOFIA 18. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Toate ziarele din Sofia acordă a- 
tenția principală vizitei în Româ
nia a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria. Ziarul „Rabotni- 
cesko Delo", sub titlul „Vizita 
prieteniei", redă pe larg activită
țile desfășurate în prima zi de de
legația bulgară în țara noastră. 
Corespondentul special al ziaru
lui subliniază călduroasa primire 
făcută oaspeților. „Mii de bucu- 
reșteni au venit la aeroport, alte 
zeci de mii de locuitori ai capi
talei române, înșirați de-a lungul 
traseului de trei kilometri spre 
oraș au salutat călduros pe scum
pii oaspeți bulgari. Micile stegu- 
lețe din mîinile celor ieșiți în în
tâmpinarea oaspeților creează o 
atmosferă sărbătorească". Ziarul 
publică, de asemenea, cuvântările 
rostite la sosirea delegației în

București, cuvântările la dejunul 
oficial, știri în legătură cu înce
perea convorbirilor și relatări des
pre celelalte activități.

Numeroase materiale consacră 
vizitei delegației de partid și gu
vernamentale bulgare și ziarele 
„Otecestven Front", „Trud" și 
„Zemedelsko Zname", care publi
că știrile referitoare la vizită sub 
titlul „Pentru o prietenie și cola
borare sănătoasă".

Toate ziarele informează, de 
asemenea, despre intrarea în func
țiune a liniei de înaltă tensiune 
Craiova—Boicinovți, denumită de 
presa bulgară „Linia prieteniei 
bulgaro-romàne".

Pe lîngă transmisia directă a 
sosirii la București, posturile de 
radio și de televiziune bulgare 
au prezentat în mai multe rînduri 
programe consacrate vizitei dele
gației bulgare în România.

noastră simplificare — se 
vădește a fi complexă.

De la începutul și pină 
la terminarea — în linii 
generale — a pregătirii 
pentru viață, examinato
rul este omul care desci
frează, cintărește, hotă
răște. De aici, responsabi
litatea fără egal a acestu
ia. Profesia de profesor 
nu este deloc comodă și 
ușoară. Nu este deloc 
lipsită de răspundere cum 
mai par a crede unii. 
Căci viitoarele drame ale 
ratării, incomoditatea u- 
nora in profesia pentru 
care s-au pregătit, refulă
rile care caută insistent 
supape în sporturi late
rale profesiei sau în pa
siuni pasagere nu sînt de-

cit tot atitea delapidări. 
Delapidarea aceasta este 
mult mai gravă deoarece 
lipsește societatea de vir
tualități de care ea are 
nevoie ca aerul și apa. 
Epoca inițiatică a școlii 
are rațiunea de a îndem
na tânărul să pornească 
cu dreptul în viață 
știent de ceea ce e 
stare să facă și ceea 
trebuie să facă 
ceasta. A nu 
grandilocvent 
dar nici a nu 
prin false complexe 
tente individuale — 
rolul grav al școlii. Aici 
subiectivismul, falsa co
lorare a deciziei pedago
gice trebuie să ne lipseas
că, căci prezența ei im
plică apoi prezența dra
mei omului nepotrivit la 
loc nepotrivit.

con- 
în 
ce 

pentru a- 
proiecta 

existența 
paraliza 

po
iată

iLTELEVIZIUNœ
18,00 : Pentru cei mici Ala 

Bala ; 18,25 : Pentru tineretul 
școlar : Liceul pedagogic din 
Cîmpulung-Muscel ; 19,00 : Tele
jurnalul de seară ; 19,15 : Orașe 
și... orașe ; 19,30 : Atlas folcloric. 
Pe Bistrița Aurie ; 20.00 : Tele
cronica economică. Ritmicitatea

pe șantierele industriei chimice ; 
20,30: „La vîrsta noastră I" — 
Ce-ați făcut pînă la 25 do ani ? 
Emisiune pentru tineret; 21,00 : 
Film artistic : Ianoșik (seria I) ; 
22,20 : Muzică ușoară pe 16 mm ; 
22,35 : Panoramic ; 22,25 : Tele
jurnalul de noapte.

„Cartea de vizită" a acestei re
zerve principale este edificatoare. 
Absențele nemotivate, învoirile 
și concediile fără plată înregis
trate in anul trecut și în primul 
trimestru al anului au diminuat 
producția minei cu 17 000 tone. 
Iată de ce, în spiritul indicațiilor 
plenarei C.C. a! P.C.R. din 
decembrie 1966, aici s-au între
prins acțiuni multiple pentru 
depistarea pierderilor de timp, 
pentru stabilirea măsurilor ne
cesare introducerii lor în circui
tul producției.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, colective de specialiști au 
efectuat fotografierea principale
lor locuri de muncă direct pro
ductive cu care ocazie s-a con
statat că, datorită unor defccien- 
țe tehnico-organizatorice, în fie
care, schimb se pierd în medie 21 
de minute. In urma prelucrării 
datelor obținute s-a ajuns la 
concluzia ca prin eliminarea aces
tei pierderi de timp, prin întă
rirea disciplinei în muncă și prin 
perfecționarea deservirii minerilor 
cu lămpi și măști la mai multe 
ghișee, timpul consumat în mod 
nejustificat de către un muncitor 
poale fi redus cu 28 de minute în 
subteran și cu 19 minute la su
prafață.

Numărul absențelor nemoti
vate, învoirilor și concediilor fără 
plată — cu toate măsurile luate 
— s-a menținut excesiv de ridicat 
în primul trimestru al anului. 
Cauzele : atitudinea de toleranță 
față do abaterile de la disciplină 
(absențe în special) a unor maiș
tri și șefi de brigadă ; 2) neapro- 
vizionarea ritmică a locurilor de

PESTE PLAN
muncă cu vagoane și materiale 
care creează situații de absențe 
și învoiri și 3) întreruperile de 
energie electrică și pneumatică 
etc. Aceste cauze au acționat 
numai în sectoarele III și V cu 
o pierdere de circa 1950 ;
om care echivalează cu

zile- 
___ _j o 

producție de 5 000 tone de 
cărbune. Fotografierea a scos în 
evidență și existența unor cauze 
determinate de slaba asistență 
tehnică, de calitatea necorespun
zătoare a unor lucrări de între
ținere și investiții care au dus, 
mai ales în sectoarele II și VIII, 
la întreruperi ale procesului de 
producție care s-au ridicat la 
peste 1 400 om-zile.

Dar nu numai aceste cauze au 
provocat întreruperi de produc
ție. La sectorul V prin părăsirea 
mai devreme a unor locuri de 
muncă s-au pierdut anul trecut 
187 zile-om, iar în sectorul 
IX, întrucît schimbul nu se face 
din mers, la locul de muncă, se 
pierd de fiecare dată cîte 20 de 
minute care la nivelul sectorului 
însumează 4 posturi pe zi ceea 
ce ar echivala cu o producție 
zilnică de 6 tone. O mostră de 
cum nu trebuie folosit fondul de 
timp îl oferă sectorul 12 trans
porturi. Alimentarea locomotive-

lor se face cu încetineală. ..... 
sfîrșitul schimbului, cursele se 
execută într-un ritm mai scăzut 
și unele reparații sînt numai 
începute și neterminate, munci
torii pleacă cu 7—8 minute îna
inte de terminarea schimbului. 
Unii se plimbă de la un atelier 
la altul, de la o secție la alta, 
fiauza pentru gustare este pre- 
ungită peste timpul legal.

In cadrul dezbaterilor care au 
avut loc pe schimburi și pe 
sectoare, s-au făcut numeroase 
propuneri pentru utilizarea cu 
mai multă eficiență a timpului de 
lucru. Consemnăm cîteva din 
ele :

1. Să se respecte cu strictețe 
prevederile regulamentului de or
dine interioară referitoare la 
abaterile de la disciplina muncii 
— întârzieri de la program, pără
sirea locului de muncă înainte de 
termen, absențe nemotivate etc. 
Prevederile regulamentului con
țin măsuri care, aplicate întocmai 
ar garanta respectarea discipli
nei în muncă.

2) Să fie reduse cu 50 la sută 
concediile fără plată și învoirile 
întrucît s-a constatai că acor
darea acestora se face, în multe 
cazuri, fără o analiză temeinică.

3) Să se interzică scoaterea din

Spre

producție a muncitorilor tehni
cienilor și inginerilor pentru 
activități culturale, sportive, șe
dințe, consfătuiri etc. Cei care 
acordă asemenea aprobări să su
porte, atunci cînd e cazul, răs
punderi materiale.

4) Pentru respectarea cu stric
tețe a programului, a orei de 
începere și terminare a lucrului, 
schimburile la locurile de muncă 
să se facă din mers, fără a se 
crea întreruperi în predarea și 
prelucrarea acestora.

5) Maiștrii să facă contrapon- 
tarea la locul de muncă și sa se 
considere ora de începere a pro
gramului ora la care muncitorul 
începe să lucreze.

6) Fiecare maistru să ia mă
suri pentru aprovizionarea cu 
cele necesare a locurilor de 
muncă din raionul său pentru 
schimbul următor, și să se înfiin
țeze depozite tampon în subteran

ficntru aprovizionarea cu material 
emnos.

7) Să se formeze echipe de 
lăcătuși care să deservească mai 
multe grupe și care să fie sti
mulați în funcție de rezultatele 
brigăzilor deservite.

Prin luarea unor asemenea 
măsuri — erau de părere minerii 
— minutul va putea fi ridicat la 
adevărata sa valoare, timpul de 
lucru va fi utilizat cu maximum 
de eficiență. Unul dintre ei 
oferea și un exemplu : prin tra
ducerea în practică a ansamblu
lui de măsuri amintite, fondul de 
timp se va putea mări la sectorul 
VIII cu 5 545 zile-om ceea ce 
înseamnă că numai din acest 
sector patria va putea primi în 
plus peste 8 500 tone de cărbune.
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Prelungirea „politicii de austeritate

unor noi 
ajungîn- 

6 500 mlll-

— Demonstrație de protest la Roma împotriva războiului dus de Statele Unite 
în Vietnam

Acest 
atins de

ZILNIC
• Știri înseninări com
entarii • Știri însemnări

Recorduri
portugheze

studenți de Ia Go
le Stat din San 
(California) au de

clarai o greva a foamei în 
cemn de protest împotriva 
războiului du« de S.U.A în 
Vietnam. Este vorba de 
|amr< Tavlor. Donald 
Sherman și Jerry Davis, 
care in ciuda presiunilor 
exercitate asupra lor au de
clarat că vor continua gre
va foamei împotriva aces
tui război ..nejust și inu
man". Conducerea Cole
giului este neliniștită deoa
rece și alți studenți inten
ționează să urmeze acest 
exemplu.

Te de altă parte sc anun
ță că ziarul Universității 
din statul Michigan a făcut 
cunoscut că încă 33 de ti
neri americani au refuzat 
sâ primească ordinele de 
încorporare. în semn de 
protes împotriva agresiunii 
americane în Vietnam. 
Ziarul face cunoscută, de 
asemenea, 
denților Unix ersitâții 
statul Michigan de 
o asociație, al cărei 
tiv să-I constituie 
împotriva recrutării 
neri americani pentru a fi 
trimiși să lupte in Vietnam.

Doctorul Salazar are ci- 
teva „motive" pentru a se 
mindri. Portugalia este deți
nătoarea unor „recorduri" 
caro nu sint în palmaresul 
oricui. Reține — de pildă — 
atenția cota cheltuielilor mi
litare.

Cheltuielile militare pe 
anul în curs sînt prevăzute 
pentru suma de 5 347 milioa
ne cscudos, cifră care depă
șește cu o treime bugetul 
de război al anului prece
dent. Agențiile de presă au 
remarcat această creștere a 
cheltuielilor militare ca 
mareînd un nou record, des
tinat să acopere finanțarea 
forțelor expedițlonare ce 
nc(ioncază împotriva mișcă
rii do Independență din colo
niile africane.

Citind surse din capitala 
portugheză, ASSOCIATED 
PRESS consemna că regimul

Lisabona a Investit 
peste 150 milioane de dolari, 
dublu docil se stabilise ini
țial, in vederea înzestrării 
armatei coloniale cu cele 
neceare războiului din jun
glă. Agenția menționată re
marca, faptul că bugetul 
militar pe anul 1967 repre
zintă 42 la sută din totalul 
cheltuielilor statului, 
procent nu este 
nici una din țările membre 
ale N.A.T.O., cu excepția 
S.U.A. „Recordul", după cît 
se pare, va fi adjudecat șl 
in perioada următoare. Ast
fel. anul financiar 1968 pre
vede alocarea 
fonduri militare, 
du-se la aproape 
oane de escudos.

Sursa principală a venitu
rilor, destinate să acopere 
acest masiv buget militar, o 
constitue impozitele percepu-

te de la populație. Flecare 
majorare a „sacrificiului 
pentru eroii portughezi din 
Africa" este urmată de 
anunțarea unor noi impozite. 
Nu de mult, ziarele aduceau 
Ia cunoștința contribuabili
lor o nouă sporire a impozi
telor cu 7—27 la sută, 
apropie Portugalia de 
nou „record"? Dar 
numai atit. Războiul colonial 
cere șl tribut in sînge. Din 
totalitatea forțelor armate 
portughezo care însumează 
135 000 militari, circa 100 000 
BÎnt dizlocați în Angola. Mo- 
zambic, ~ 
gheză" 
Verde. _____
intensificarea luptei de eli
berare din „teritoriile de 
peste mări", se așteaptă ca 
noi contingente să fie îmbar
cate spre coastele Africii. 
Devin tot mal numeroase 
înștiințările adresate fami
liilor. adticînd la cunoștință 
„moartea eroică a fiului". Tn 
ciuda optimismului 
comunicatele militare 
zatc la Lisabona sînt nevoi
te să recunoască creșterea 
pierderilor suferite de tru
pele portugheze, sporindu-sc 
numărul celor care nu se 
mai întorc în țară. Record 
al morții.

Triste recorduri...

,,port 11-Guineca __
și Insulele Capului 
Avind în vcdcrc

hotârirea stu- 
din 

a crea
obiec- 
lupta 

de li-

In suburbia pariziană 
Villejuif a avut loc cel 
de-al X-lea Congres al 
Uniunii Studenților Co
muniști din Franța.

Guy Hermier a fost 
reales ca secretar gene
ral al Uniunii Studenți
lor Comuniști din Franța.

La ora cind apar ace- 
ite rinduri, celebrul 
îavigator și pilot cn- 
flez, în vîrstă de 65 de 
ini, Francis Chiches
ter străbate apele O- 
:eanului Atlantic in- 
ireptindu-se spre Lon- 
Ira. fiind pe cale să 
ealizeze temerara per- 
ormanță de a face in- 
•onjnrul lumii pe bor- 
lul unei ambarcațiuni 
fragile (de 12 metri 
ungime) „Gipsy Moth 
IV“. Călătoria Iui Chi
chester a început anul 
recut din portul en
glez Plymouth, prima 
stapă a călătoriei adu- 
cindu-1 in portul aus
tralian Sydney, după 
:e a străbătut o dis
tanță de 28 500 mile in 
timp de 107 zile. Na
vigatorul a pierdut 
în acest timp 25 de 
kilograme in greu
tate. Entuziasmul la 
sosirea sa la Sydney 
a fost atit de mare in
cit Chichester s-a ales 
cu mai multe leziuni 
corporale. Pentru suc
cesul său, regina Elisa- 
beta a Il-a i-a confe
rit titlul de „Sir". 
După o scurtă peri
oadă de restabilire, in 
care timp pe „Gipsy 
Moth IV" a fost încăr
cată o cantitate însem
nată de apă, alimente 
și sticle de... whisky, 
Chichester a pornit in 
cea de a doua etapă 
a călătoriei sale : Syd- 
ney-Londra, trecind pe 
la Capul Horn. Acea
stă parte primejdioa
să a expediției — tre
cerea prin dreptul 
Capului Horn — a fost 
încheiată cu succes în 
urmă cu două săptă- 
mîni. sub privirile ad
mirative ale întregii 
lumi.

Francis Chichester 
nu este decît unul din 
numeroșii navigatori 
temerari care au în
cercat să efectueze 
călătorii transoceanice 
solitare, dintre care 
destui de puțini au 
reușit acest lucru. A- 
cești navigatori sint 
oameni curajoși, iu
bitori ai aventurii, dis- 
prețuind pericolele, 
dar dotați cu o capa
citate uriașă de rezis
tență. In luDgile lor 
expediții, in care dese
ori luni de zile nu vad 
decît apă și cer- ori" 
entindu-se mai curind 
după poziția stelelor 
decît după busolă, su
portând soarele arzător 
ziua și frigul intens din 
cursul nopților. învin- 
gind vîntul si valurile, 
ei dau o pildă de în
drăzneală și curai, do
vedind cit de puternic 
este omul în luptă cu 
natura.

Astăzi, cind tehnica 
navigației a făcut pro-

• CONSILIUL Național 
Reformei din Sierra Leonc a 
instituit luni o Comisie însărci
nată cu anchetarea cheltuieli
lor guvernelor precedente. Co
municatul oficial de la Free- 
toxvn menționează că vor fi 
anchetate toate cheltuielile an
gajate de guvernele țării în pe
rioada ianuarie 1961 — martie 
1967. Scopul acestei acțiuni este 
de „a stabili eventualele nere
guli sau fraude comise în acea
stă perioadă față de finanțele 
publice". Comisia va raporta 
periodic despre activitatea sa.

• ZIARUL guvernamental 
congolez „Le Progres" relatea
ză că președintele Republicii 
Congo (Kinshasa), Joseph Mo- 
butu, va anunța in curind crea
rea unui nou partid politic în 
țară, care se va numi „Mișca
rea populară a revoluției". Po
trivit ziarului partidul va fi 
prezidat de președintele Mobu- 
tu. Un rol important va fi acor
dat femeilor, doi din cei cinci 
membri ai Secretariatului ge
neral urmînd să fie reprezen
tante ale femeilor congoleze.

• „CONSFĂTUIREA la nivel 
înalt de la Punta del Este nu s-a 
soldat cu rezultatele scontate de 
guvernele și popoarele din 
America Latină", a declarat in
tr-un interviu radio-televizat 
președintele Venezuelei, Râul 
Leoni. La rîndul său, președin
tele partidului Forța democrati
că populară din Venezuela, 
Wolfgang Larrazabal, a decla
rat ziariștilor că latino-ameri- 
canii nu așteaptă mila Statelor 
Unite. „Noi, a subliniat el. vrem 
stabilirea de prețuri rezonabile 
pentru produsele de materii 
prime și un schimb echivalent 
între S.U.A. și America de sud". 
Larrazabal a calificat Consfă
tuirea de la Punta del Este ca 
o „înșelătorie pentru popoarele 
Americii Latine".

navei vor funcționa normal, 
miercuri seara, după 65 de ore 
de la lansarea sa, „Surveyor-3“ 
urmează să aselenizeze lin in
tr-o zonă din Oceanul furtuni
lor.

• PARLAMENTUL Iordaniei 
a fost convocat într-o sesiune 
extraordinară pentru 20 aprilie 
printr-un decret emis de regele 
Hussein. Guvernul constituit 
de Hussein Ben Nasser — for
mat la 4 martie a.c. — își va 
prezenta cu această ocazie 
demisia.

• DUPĂ o staționare orbitală 
tranzitorie, stabilindu-și 
donatele după Soare și 
Canopus, sonda lunară ameri
cană .,Surveyor-3". lansată luni 
de la Centrul spațial de la Cape 
Kennedy, își continuă drumul 
spre Lună.

Dacă instalațiile de la bordul

coor- 
Steaua

grese atît de mari în ce 
prix’ește securitatea, 
viteza și confortul na
velor. ce-i determină 
pe acești oameni să 
întreprindă asemenea 
expediții ? In cazurile 
unora dintre ei este 
vorba de performanțe 
sportive, alții o fac 
în scopuri științifice. 
Așa a fost cazul cu 
echipajul plutei ..Kon- 
Tiki". condus de nor
vegianul Thor 
dai. care a 
in derivă din 
sud-american 
pînă in insula 
ziană Tahiti,
«trînd astfel că vechii 
polinezieni au călăto
rit în urmă cu mii

Heyer- 
navigat 
portul 
Callao 

poline- 
demon-

momente o jucărie a 
valurilor. Din fericire 
am strîns la timp pîn- 
zele și, in felul acesta, 
pluta naviga in derivă, 
opunînd o rezistentă 
mică apelor înfuriate. 
Eram aruncați în toa
te părțile de furtuna 
puternică. Munți de 
apă cădeau asupra noa
stră și cind ne aflam 
pe virful înspumat al 
valurilor cind într-un 
abis imens". In ciuda 
acestor experiențe di
ficile, Eric de Bis- 
schiop. a cărui expedi
ție a urmărit aceleași 
scopuri științifice ca 
și aceea a echipajului 
„Kon-Tiki". nu a pre
getat să pornească în-

erau de un 
dramatism,

împotriva
Smgun

ini in mod frecvent 
ne ambarcațiuni simi
lar»* intre Oceania și 
America. Ei au dove
dit. totodată, existența 
unor curenți mari în
tre ambele continente 
și au căutat să explice 
unele ipoteze etnogra
fice mai vechi privind 
faptul că primii lo
cuitori ai Americii au 
venit din unele insule 
ale Polinezici.

înaintea lui Heyer- 
dal, un alt navigator. 
Eric De Bisschop a 
reușit să facă o călăto
rie din Tahiti pînă la 
țărmurile chiliene pe 
bordul unei plute fra
gile și cu un echipaj 
foarte redus. „Zgomo
tul intens creștea în 
permanență fiind am
plificat parcă de între
gul ocean" — a scris 
el după terminarea că
lătoriei, descriind o 
furtuna care l-a sur
prins. „Marea arăta 
ca un leu înfuriat, cu 
coama răzvrătită în 
bătaia vîntului. Valu
rile, înalte ca niște 
munți se zdrobeau de 
fragiia „Tahiti N'ui". 
Șubreda noastră am
barcațiune era în acele

tr-o a doua călătorie 
din care insă nu a mai 
revenit niciodată.

Primul navigator so
litar care a realizat 
insă înconjurul lumii 
a fost Aiain Gerbault, 
in anul 1928. Gerbault 
era în vremea aceea 
unul dintre cei mai 
buni jucători de tenis 
din Franța și avea de
stul de puțin de-a face 
cu navigația. Presa 
vremii a scris că ci a 
hotărit să înconjoare 
lumea pe bordul băr
cii „Fairecrest“ cu o 
lungime de 12 metri, 
din cauza unei dezilu
zii sentimentale. Totl 
considerau că pleacă 
la o sinucidere sigură, 
dar chiar dacă acestea 
erau intențiile lui. ele 
nu s-au realizat. Fără 
să fie marinar de pro
fesie. Gerbault a reu
șit să învingă cu o a- 
bilitate uimitoare toa
te dificultățile unei a- 
semenea călătorii și a 
revenit cu bine în țara 
sa pentru a scrie apoi 
o serie de trei cărți în 
care a relatat pe larg 
întîmplările trăite. A- 
proape toate aventu-

rile sale 
puternic 
deoarece în numeroase 
rinduri s-a aflat la un 
pas de moarte atît din 
cauza furtunilor ce 
erau gata să-i scufun
de mica ambarcațiune, 
cît și a lipsei de ali
mente și apă. Multe 
pagini ale cărților sale 
sint presărate insă cu 
incidente nu lipsite de 
umor. Gerbault narea
ză astfel, cum s-a 
petrecut traversarea 
Canalului Panama. 
Propunindu-și să facă 
economii el a pătruns 
în ecluze alături de 
un imens transatlan
tic englez, cu o lun
gime de peste 100 de 
metri și sute de, pasa
geri la bord. Mica lui 
barcă părea o jucărie 
în comparație cu colo
sul alăturat. Dar, la 
Ieșirea din canal, au
toritățile nord-ameri- 
cane au Încasat de la 
ambele nave aceeași 
taxă ’

După Gerbault au 
fost si alți navigatori 
care i-au urmat exem
plul. Cei mai cunos- 
cuți dintre ei sînt ar
gentinianul Vito Du
mas și nord-america- 
nul Williams Willis. 
Ultimul din galeria na
vigatorilor solitari este 
americanul Hugo Vil- 
hem, în vîrstă de 36 de 
ani, care a părăsit la 
5 aprilie portul Agadir 
pentru a încerca să 
traverseze Atlanticul 
pe bordul unei bărci cu 
o lungime de 1.80 me
tri „April-Pool". Am
barcațiunea. prevăzută 
cu pînze. a fost con
struită aproape ca un 
submarin, puntea sa 
putînd să fie închisă 
ermetic pentru a îm
piedica apa să pă
trundă în cală. Wilhem 
a luat cu el cutii cu 
conserve, apă minerală 
și 25 kg de cărți pen
tru a se destinde în 
cursul traversării. El 
spera să parcurgă dis
tanța de 8 000 km din
tre Agadir și Miami 
în aproximatix’ două 
luni, dar după numai 
cîteva ore ambarcați
unea a suferit o ava
rie și tentativa a tre- 
hnit să fie abandonată.

Sport ? Știință ? A- 
ventnră ? Care este 
mobilul ce-I determin"« 
ne acești oameni să 
întreprindă asemenea 
expediții ? în majori
tatea cazurilor este 
vorba de o îmbinare a 
Jor care în final de
monstrează atracția I- 
rezistibilă ce o exercită 
oceanul asupra oame
nilor curajoși.

I. RETEGAN

Faptic, dolarul nu mai are 
de multă vreme conținutul în 
aur fixat in 1934. Ncabâtân- 
du-sc cu nimic de la practica 
obișnuită in lumea bancheri
lor, Statele Unite au omis mo- 
nctă-hirtic in cantități mult 
mai mari decît rezervele de 
aur menite să acopere acești 
hani. Așa că astăzi, cind dola
rului i sc contestă tot mai mult 
dreptul de a ființa ca monetă 
de rezervă și cind, prin urma
re, pe plan internațional, au
rul începe sâ fie tot mai mult 
preferat, decalajul dintre re
zervele de aur americane șt i- 
mensele cantități de dolari tri
miși in patru vinturi apare 
deosebit de îngrijorător.

Trezoreria americană mal 
dispune in prezent de 13,1 mi
liarde de dolari, în timp ce 
numai in țările vest-europene 
există dolari in sumă de 26 
miliarde. Acești dolari sînt 
convertibili și oricind exigibili 
(ca să nu mai vorbim de do
larii existenți în celelalte țări 
și in înseși Statele Unite, con
vertibili și ei — teoretic — în 
orice moment). Ce s-ar întâm
pla dacă Ia un moment dat 
toți deținătorii de dolari — sau 
marca lor majoritate — ar dori 
să-i preschimbe în aur ? Sta
tele Unite n-ar putea, firește, 
să facă față situației. Se crede 
că S.U.A. au posibilitatea să 
mai preschimbe de aici înainte 

Îîncă 3,6 miliarde și că pentru 
a menține situația pe linia de 
plutire minimul dc 9,5 miliar- 

| de dolari aur este obligatoriu. 
■ Specialiștii afirmă că in cazul 

I

I 
I
I 
I 
I

extrădare a fost cerută de gu
vernul libanez.

Imediat după sosirea acestuia 
la Sao Paulo, autoritățile bra
ziliene l-au pus sub stare de 
arest.

Cazul lui Beidas este destul 
de complicat întrucît între Bra
zilia și Liban nu există niciun 
acord de extrădare. Se pare că 
guvernul brazilian va da totuși 
curs cererii libaneze pe bază de 
reciprocitate. Surse oficiale a- 
preciază că în cazul în care 
Curtea Supremă va hotărî ex
trădarea lui Beidas, aplicarea 
acestei hotărîri va suferi 
tîrzieri".

V// CRITICI IN CAMERA COMUNELOR
Guvernul laburist a anunțat în Camera Comu

nelor prelungirea politicii sale de austeritate e- 
conomică cu incă șase luni, după expirarea, la 
11 august, a actualei perioade.

Jn afară de aceasta, după cum 
a menționat Stewart, guvernul 
intenționează să prezinte un pro
iect de lege care să-i acorde îm
puterniciri speciale în direcția 
blocării majorării salariilor tot pe 
o perioadă de șase luni.

Hotărîrea guvernului de a pre
lungi politica sa de austeritate e- 
conomică a fost viu criticată în 
Camera Comunelor, atît de re
prezentanți ai opoziției conserva
toare, cît și de cei din aripa de 
stingă laburistă. Astfel, fostul pre
ședinte al grupului parlamentar 
laburist, Shinwell, a declarat că 
atît timp cît guvernul își va men
ține actuala politică numeroși de- 
putați laburiști vor fi tot mai pu
țin înclinați să sprijine guvernul. |

Această nemulțumire a aripii ® 
de stingă laburiste a determinat 
pe premierul Wilson să convoa
ce, după încheierea ședinței Ca
merei Comunelor, o reuniune a 
fracțiunii parlamentare de gu- 
vernămînt.

Michael Stewart, care a răs
puns criticilor adresate guvernu
lui, a încercat să-i convingă pe 
deputați că noile măsuri de tn- 
ghețare a salariilor sînt necesare 
„și că ele au un caracter tem
porar și limitat".

unor cereri masive de conver
tire, care să depășească plafo
nul de 3,6 miliarde dolari, gu
vernul american nu va avea 
in față decît două căi : suspen
darea convertibilității dolaru
lui sau ridicarea prețului au
rului adică, de fapt, devalori
zarea dolarului.

Dacă s-ar recurge la prima 
posibilitate, aceasta ar însem
na că dolarul ar deveni ipso 
facto o monetă ca oricare alta, 
guvernul american ar semna 
astfel, cu propria-i mină, ac
tul de deces al dolarului ca 
monetă de rezervă. Domnia 
dolarului ar lua, automat, sfîr- 
șit.

Se înțelege de la sine că 
Statele Unite care trag cu din
ții pentru a menține poziția 
privilegiată a dolarului în 
lume sc feresc ca de foc de 

1 convertibilității, 
experții se referă la 

o altă măsură : reevaluarea 
prețului aurului, în sensul ur
cării lui. Dacă S.U.A. ar spori 
prețul aurului, aceasta ar în
semna că pentru achiziționa
rea aceleiași cantități de aur 
vor fi necesari mai mulți do
lari. Prin urmare, deținătorii 
de dolari n-ar mai fi așa de 
periculoși, n-ar mai amenința 
așa de mult rezervele de aur 
americane, deoarece s-ar trezi, 
peste noapte, că în schimbul 
dolarilor pe care-i posedă n-ar 
mai putea obține o haraba de 
aur, ci numai o ulcică. Dolarul 
ar fi prin urmare devalorizat. 
Devalorizat și compromis, în 
același timp.

Iată, așadar, că atît necon- 
vertibilitatea cît și reevaluarea 
prezintă dezavantaje capitale, 
din care pricină Statele Unite 
n-ar vrea să le folosească nici 
măcar ca paliative. De altfel 
factori de răspundere de la 
Washington s-au și grăbit să 
precizeze că administrația nu 
intenționează să aducă vreo 
modificare politicii sale față 
de cumpărarea, vînzarea sau 
prețul aurului. Dar aici, totuși, 
nu-i vorba de ce ar dori ad
ministrația, ci de ceea ce ar 
fi nevoită să facă. Și pentru 
a nu se ajunge pînă acolo, se 
pare că americanii au adop
tat tactica „convingerii". Nu
meroși emisari ai Washingto- 

i au șoptit discret la ure- 
----- partenerilor vest-europeni 
că ar fi în interesul lor să se 
abțină de la convertiri masive. 
S.U.A. vor de fapt să ajungă 
la un singur rezultat : menți
nerea stătu quo-ului. Operația 
aceasta devine însă pe zi ce 
trece tot mai dificilă.

ION D. GOIA

Ministrul economiei, Michael 
Stewart, a declarat că guvernul 
va lua această hotărîre în baza 
celui de-al patrulea punct al le
gii privind înghețarea prețurilor 
și salariilor.

Suprem

R. S. F. IUGOSLAVIA. — 
Construcții noi înălțate la 

Belgrad

9 CURTEA Supremă a Brazi
liei va proceda miercuri la elu
cidarea ,,cazului Beidas“, 
președinte al Băncii Intra 
Beirut, aflat in Brazilia 
crahul acestei bănci și a cărui

0 măsură 
antidemocratică 

in Sudan
KHARTUM 18 — (Agerpres) 

Consiliul Suprem al Sudanului 
a aprobat amendamentul la con
stituție votat de Adunarea con
stituantă referitor la interzice
rea Partidului Comunist din Su
dan și excluderea din Adunarea 
constituantă a celor opt reprezen
tanți ai partidului comunist. Intr-o 
declarație a Consiliului Suprem 
se arată că decizia înaltei curți 
de Justiție, prin care se anulea
ză amenadmentul la constituție 
votat de Adunarea constituantă, 
ai fi „eronată".

Partidul Comunist din Sudan a 
condamnat hotărîrea Consiliului 
Suprem al Sudanului care a a- 
probat interzicerea activității 
P.C. din Sudan. Comitetul Cen
tral al P.C. din Sudan a difuzat 
în cadrul unei conferințe de presă 
o declarație în care se arată că 
hotărîrea Consiliului
constituie o încălcare a constitu
ției și a drepturilor democratice 
ale poporului sudanez.

Teme incomode
„Mal scandaloasă decît existența armamentului atomic șl a 

războiului nuclear este fantastica conspirație a tăcerii care 
domnește în jurul acestei chestiuni, lucru pe care nu-1 pot 
suporta. De aceea, după părerea mea, cinematograful trebuie 
să sfișie această tăcere, să sfarme apatia, anchilozarea specta
torului“.

Astfel declară un tînăr englez „minios“ — urmaș al foștilor 
„angry young men" (ca, de pildă, dramaturgul Albee, pictorul 
David Bailey, etc., astăzi în mare majoritate „calmați“ și 
aproape impăcați cu societatea pe cate o considerau acum zece 
ani absolut inacceptabilă, „mînia" fiindu-le pe cit de scurtă... 
pe atit de profitabilă). Descendentul „ireconcilianților“ de ieri, 
Peter Watkins, regizor de cinematograf, in vîrstă de 31 ani, 
își manifestă violența nu numai verbal ci și activ : subiectul 
unic al filmelor sale e războiul, ororile războiului, pericolul 
unui viitor război. La început cineast amator, Watkins a rea
lizat în această calitate două filme pe aceeași temă — „Fețe 
uitate“ și „Jurnalul unui soldat necunoscut" — premiate la 
festivalurile cinematografului neprofesionist. Consacrat de 
aceste succese, tinărul regizor a fost angajat de televiziunea 
engleză, impresionată inițial de pertinența și aciditatea aces
tui remarcabil polemist. Dar, potrivit relatării revistei 
L’EXPRESS, colaborarea nu s-a dovedit a fi încununată de 
lauri pînă la capăt : după ce a scris și realizat pentru B.B.C. 
„Culloden", o evocare a ultimei bătălii date pe pămint englez 
(1746) în viziunea unui operator cinematografic de azi, Wat
kins a intenționat să treacă de etapa unui reporter modern 
al trecutului la aceea de reporter vizionar. Și atunci s-a pro
dus ruptura. El a scris și regizat recent un film specific de 
televiziune ca dimensiuni — 50 minute — intitulat „Jocul de-a 
războiul“, care înfățișează și condamnă pericolele unei confla
grații atomice. Deși filmul fusese comandat de B.B.C. care 
acceptase scenariul, întru totul respectat, „Jocul de-a răz
boiul" a fost respins. După cum remarca L’EXPRESS „imagi
nile au creat un efect ricoșant pe care cuvintele nu-1 lăsau 
să se prevadă. Și astfel, acest documentar de anticipație a de
venit un rechizitoriu violent împotriva folosirii armelor nu
cleare...“.

Watkins a oferit atunci filmul marelui ecran, unde a re
purtat un remarcabil succes, fiind deja vizionat de peste două 
milioane de englezi și cerut de alte capitale occidentale. Tină
rul regizor s-a despărțit fără regret de televiziunea britanică 
(pe care o denumește „cutiuță bună de adormit copiii“) și in
tenționează să facă filme la fel de puternice, sortite să zgu
duie conștiința opiniei publice, în primul rind din țara sa. 
Rămine de văzut dacă va reuși să le realizeze mult timp. Căci 
cei care-1 aprobă se întreabă dacă rezerva lui de „mînie" ar
zătoare și lucidă va rezista multă vreme obstacolelor puse de 
societatea criticată, sau chiar tentațiilor vițelului de aur.

FRANȚA. — Petrolul scurs 
din „Torrey 
pins de vînt 
franceză. Pe 
se împrăștie

Canyon“, îm- 
a atins coasta 
plaja Trestao 
rumeguș pen-

După eșuarea 
loviturii de stat

din Ghana
După eșuarea loviturii 

de stat, generalul Joseph 
Ankrah, președintele 
Consiliului Național de 
Eliberare din Ghana, a 
participat luni după-a- 
miază la o conferință de 
presă.

El a declarat ziariștilor că lo
cotenentul Arthur, comandantul 
unei escadrile de recunoaștere — 
a fost organizatorul complotului. 
Președintele S.N.E. a afirmat că 
alți trei militari, printre care lt. 
col. Assassi — considerat liderul 
rebelilor — au negat orice fel 
de participare la complotul îm
potriva actualelor autorități de la 
Acera.

O știre transmisă marți dimi
neața de Agenția de presă gha- 
neză informează că generalul 
Kotoka, comandantul șef al for
țelor armate ghaneze, membru al 
Consiliului Național de Eliberare, 
a murit în urma rănilor căpătate 
în timpul ciocnirilor la cartierul 
general al armatei.
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