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Comitetului Central ai Partidului Comunist

Român și a Consiliului de Miniștri cu privire 
h reglementarea programului de muncă 
și întărirea disciplinei în întreprinderi, 

ministere, instituții centrale, sfaturi populare 
și organizații obștești

Sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, poporul nostru a obținut succese de im
portanță istorică în opera de făurire a noii 
societăți socialistei Dezvoltarea puternică a 
producției materiale, ritmul rapid de creștere 
a tuturor ramurilor economiei naționale și a 
productivității muncii sociale au determinat 
an de an sporirea avuției naționale, ridicarea 
nivelului de viață și civilizație al tuturor oa
menilor muncii.

In perioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea, partidul și statul au luat o serie 
de -păsuri pentru îmbunătățirea continuă a ac
tivității într-o serie de domenii importante ale 
vieții economice și sociale.

Recentele măsuri pentru îmbunătățirea or
ganizării științifice a producției și a muncii 
au ca obiectiv principal creșterea în ritm sus
ținut a producției și productivității muncii, fo
losirea completă și eficientă a timpului de 
lucru.

; întregul progres economic, social și cultural 
al țării demonstrează convingător că, în majo.- 
rjtatea lor covîrșitoare, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, oamenii de știință și cultură, func
ționarii muncesc cu abnegație, elan și hotărîre 
pentru îndeplinirea sarcinilor, folosind eficient 
timpul la locul de muncă.

‘ în ministere și celelalte organe centrale, în 
întreprinderi industriale, unități agricole, de 
transport și de construcții, în instituții mai 
sînt încă însemnate rezerve în folosirea de
plină a timpului de lucru. în multe unități, 
fondul de timp neutilizat este ridicat din 
cauza absențelor nemotivate, învoirilor și con
cediilor fără plată. Numai în industria repu
blicană, în primele patru luni din acest an, 
timpul neutilizat din aceste cauze s-a ridicat 
la 7,1 milioane om-ore, pierderile de producție 
globală reprezentînd 450 milioane lei. Un timp 
prețios este consumat neproductiv datorită 
mor neajunsuri în programarea producției, 
aprovizionarea locurilor de muncă, organizarea 
preluării schimburilor.

Atît în întreprinderi cît și în ministere, în in
stituții și sfaturi populare se pierde mult timp 
datorită întîrzierilor sau plecării mai devreme 
față de programul legal de lucru. De asemenea, 
se irosește mult timp în ședințe și conferințe, 
organizate în cadrul orelor de lucru. Sînt dese 
cazurile de scoatere din producție a muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor, cadrelor de con
ducere pentru diverse activități obștești, cultu
rale sau sportive, cu consecințe negative asupra 
îndeplinirii sarcinilor de producție sau de ser
viciu. Unele ministere și organe centrale cheamă 
frecvent, uneori pentru probleme minore, cadre 
din conducerea întreprinderilor, sustrăgîndu-le 
astfel din activitatea lor economică.

Ca urmare a acestor neajunsuri, în multe în
treprinderi, în ministere, în celelalte organe 
centrale se efectuează un mare număr de ore 

' suplimentare. Astfel, în perioada 1.1—30 IV. 1967 
numai în industria republicană s-au prestat 6,8 
milioane ore suplimentare,

Ministerele, direcțiile generale, întreprinderile 
și instituțiile, organele și organizațiile de partid, 
sindicatele și organizațiile U.T.C. nu au adoptat 
întotdeauna o atitudine fermă, exigentă față de 
aceste lipsuri, pentru a crea o puternică opinie 
de masă în vederea întăririi disciplinei în 
muncă, a disciplinei în activitatea economică, 
de producție și administrativă.

Creșterea veniturilor fiecărui om al muncii 
depinde în mod direct de folosirea completă și 
rațională a timpului de lucru, factor hotărîtor 
pentru creșterea producției, productivității mun
cii, a avuției naționale și, în final — pentru ridi
carea nivelului de trai al întregului popor.

în scopul folosirii cît mai eficiente a timpu

lui de lucru, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România,

HOTĂRĂSC:
1. Toți salariații din întreprinderi, organi

zații economice și bugetare, ministere, institu
ții centrale și locale, sfaturi populare, organi
zații obștești trebuie să îndeplinească întocmai 
îndatoririle privind respectarea timpului de 
lucru stabilit prin lege.

Timpul de lucru se socotește din momentul 
începerii efective a activității la locul de mun
că, la mașină, instalație, agregat etc., pînă la 
încetarea lucrului la locul respectiv de muncă.

în timpul zilei de lucru se poate acorda o 
pauză pentru masă. Timpul pentru masă nu 
se include în durata timpului de lucru.

2. Ora de începere și de încheiere a progra
mului de lucru din întreprinderi, organizații 
economice și bugetare,, precum și ora la care 
se va acorda pauza se vor stabili de condu
cerea acestora, împreună cu comitetul sindi
catului, ținîndu-se seama de necesitățile pro
ducției, de organizarea lucrului în schimburi, 
de posibilitățile transportului în comun. La 
stabilirea programului de lucru se vor con
sulta și comitetele executive ale sfaturilor 
populare, care vor lua măsuri pentru asigu
rarea desfășurării în bune condiții a transpor
tului în comun al salariaților la locul de muncă.

3. Programul de lucru pentru ministere, ce
lelalte instituții centrale și locale, sfaturi popu
lare,1 organizații de partid și obștești este de 8 
ore de lucru efectiv, la care se adaugă timpul 
stabilit pentru pauza de masa.

4. în cadrul ministerelor și celorlalte instituții 
centrale și locale, sfaturilor populare, vor trebui 
luate măsuri ferme pentru folosirea completă 
a timpului de lucru, organizarea cît mai rațio
nală a muncii, stabilindu-se sarcini și răs
punderi concrete fiecărui salariat. Va trebui 
perfecționat controlul îndeplinirii obligațiilor de 
serviciu, astfel încît să crească simțul de răs
pundere al fiecărui salariat pentru rezolvarea 
operativă, calificată și cu maximum de exi
gență a tuturor atribuțiilor de serviciu.

în întreprinderi, folosirea completă a tim
pului de lucru trebuie să fie rezultatul înfăp
tuirii măsurilor ce se iau cu privire la orga
nizarea științifică a producției și a muncii. în 
cadrul acestei acțiuni se va urmări ca folosirea 
completă a timpului de lucru să ducă la utili
zarea deplină a capacităților de producție, la 
ridicarea gradului de pregătire tehnică a' pro
ducției, asigurarea condițiilor pentru desfășu
rarea normală a lucrului în toate schimburile. 
Prin aplicarea acestor măsuri va trebui șă se 
realizeze o producție sporită, să se asigure 
creșterea productivității muncii și reducerea 
cheltuielilor materiale, ridicîndu-se eficiența 
muncii în toate domeniile de activitate.

5. Ministerele, celelalte organe și instituții de 
stat, întreprinderile și organizațiile economice 
și bugetare, sfaturile populare, vor lua măsuri 
pentru aplicarea cu fermitate a prevederilor 
programului de lucru în unitățile respective.

6. în vederea utilizării complete a timpului 
de lucru se interzice cu desăvîrșire scoaterea în 
timpul lucrului a muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor, tehnicienilor, funcționarilor și ca
drelor de conducere pentru ședințe, adunări, 
consfătuiri, activități culturale, sportive sau 
alte acțiuni cu caracter obștesc.

7. Salariile vor fi plătite în raport direct cu 
munca efectiv prestată în producție, fiind to
tal interzisă încărcarea cheltuielilor de produc
ție ale întreprinderilor cu sume plătite ca 
salarii pentru activități desfășurate în afara 
sarcinilor profesionale.

8. Chemarea de către ministere, celelalte or
gane centrale, direcții generale, precum și de

alte organe a cadrelor de conducere, tehnice 
și economice din întreprinderi, a oricărui sa
lariat se va face numai în cazurile strict ne
cesare și pe baza aprobării directorului între
prinderii sau conducătorului instituției res
pective.

9. Salariații nu pot exercita decît o singură 
funcție. Cei care prin lege au dreptul la cumul 
de funcțiuni își pot exercita activitatea la care 
cumulează numai după ce și-au îndeplinit in
tegral sarcinile de serviciu cu stricta respectare 
a timpului de lucru la funcția de bază. Regle
mentarea cumulului se va face pe baza aprobă
rii Consiliului de Miniștri.

10. Pentru deservirea salariaților la locurile
de muncă în timpul pauzei reglementare. Mi
nisterul Comerțului Interior, Centrocoop și co
mitetele executive ale sfaturilor populare vor 
lua măsuri pentru organizarea de bufete care 
să fie aprovizionate cu un sortiment de pro
duse alimentare corespunzătoare cererii sala
riaților, pentru asigurarea unei deserviri cît 
mai bune. ... ... .

'Ministerul Căilor Ferate și -Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și Aeriene vor lua 
măsuri pentru organizarea mijloacelor nece
sare de transport, ținînd seama de programul 
local de lucru, astfel încît să se asigure so
sirea la timp a salariaților la lucru și plecarea’ 
acestora după terminarea programului.

11. Conducerile ministerelor, celorlalte organe 
centrale, ale întreprinderilor și organizațiilor 
economice și bugetare poartă întreaga răs
pundere pentru aducerea la îndeplinire în 
bune condițiuni a prevederilor prezentei Ho- 
tărîri, pentru folosirea completă și cu maximă 
eficiență a timpului de lucru de către fiecare 
salariat din unitățile respective. Ele trebuie să 
manifeste exigență față de oricare încălcare a 
disciplinei de muncă, a disciplinei de plan.

12. Organele și organizațiile de partid se 
vor preocupa îndeaproape de modul în care 
se duc la îndeplinire în întreprinderi, ministere 
și celelalte organe centrale sarcinile trasate cu 
privire la întărirea disciplinei în muncă, menite 
să asigure folosirea completă a timpului de lu
cru, vor controla cu maximum de exigență și 
fermitate respectarea prevederilor prezentei 
Hotărîri.

Organele și organizațiile de partid vor desfă
șura în rîndul oamenilor muncii o largă și in
tensă activitate de educație politică pentru ca 
măsurile cuprinse în prezenta Hotărîre să con
stituie un mijloc eficace de traducere în viață 
a sarcinilor cu privire la sporirea în ritm sus
ținut a producției și a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de producție și, pe 
această bază, să se obțină o mai înaltă creștere 
a eficienței activității economice în toate ramu
rile și ridicarea nivelului de trai al poporului.

Organele sindicale și ale U.T.C., sfaturile 
populare, conducerile întreprinderilor și insti
tuțiilor vor lua măsuri pentru respectarea 
exemplară a disciplinei în muncă și a îndepli
nirii în cele mai bune condiții a sarcinilor de 
serviciu.

Prevederile prezentei Hotărîri vor fi puse în 
aplicare în toate întreprinderile și instituțiile 
pînă la data de 1 iunie 1967.

★
Comitetul Central al Partidului Comunist Ro

mân și Consiliul de Miniștri al Republicii So
cialiste România își exprimă convingerea că 
măsurile cu privire la folosirea completă și efi
cientă a timpului de lucru vor contribui la în
deplinirea exemplară a sarcinilor de plan, că 
toți oamenii muncii vor desfășura o activitate 
susținută pentru folosirea completă a timpului 
de lucru și întărirea disciplinei în muncă, 
dîndu-și întregul aport la înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare a economiei naționale 
și ridicarea bunăstării întregului popor, la pro
pășirea patriei noastre.

In secjia „textil" a noii fabrici Relon II din Săvineștî Foto : R. Costin
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CONSUMI

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, în drum 
spre Republica Populară Bulgaria, în numele delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice vă transmit dumneavoastră și întregu
lui popor român un salut cordial și cele mai bune urări.

Președintele Consiliului de Mi
niștri,. Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază, în 
audiență de prezentare, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten-

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CUBAN

președintele Consiliului
al Republicii Socialiste România

Cuvintare rostită la Adu
narea solemnă din 8 mai 

1967

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE

țiar al Turciei la București, Kâ- 
muran Giirun.

La primire a asistat Vasile Șan- | 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe. (Agerpres) jjy

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

triva rasismului

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Ciucului, se află în construcție 
un mare baraj, în spatele căruia 
se vor acumula circa 88 milioane 
m.c. de apă. Acest mare rezervor 
va asigura alimentarea cu apă a 
localităților și întreprinderilor in
dustriale de pe Valea Trotușului.

Cîteva amănunte despre această 
importantă construcție hidrotehni
că ne-au fost relatate de tov. 
Radu Scutelnicu, inginer șef al 
șantierului. Stăvilarul, care va ză
găzui apele Uzului, va avea o 
înălțime de 84 metri și o lungime 
la coronament de 513 metri. în 
corpul barajului se vor turna 
84 000 mc de beton, adică o dată 
și jumătate mai mult decît s-a 
folosit la cel de pe Argeș. Va fi 
un baraj cu contraforți, asemă
nător celui de pe Firiza.

Lucrările pe șantierul barajului 
se desfășoară în ritm intens, fiind 
în avans cu aproape două luni de 
zile față de grafic. Organizîn- 
du-și munca în două schimburi, 
constructorii au realizat în pri
mele 4 luni 51,5 la sută din pla
nul anual de producție. Printre 
constructorii de aici am întîlnit 
multe cunoștințe vechi. Excava- 
toriștii Ion Butunoiu, Anton Imre, 
buldozeriștii Constantin Țapu, Ion 
Juncu și mulți alții au lucrat ani 
de-a rîndul la construcția salbei 
de hidrocentrale de pe Bistrița. 
Aici au venit încă din iarnă și, 
învingînd greutățile pricinuite de 
timpul neprielnic, au excavat 
peste plan aproape 80 000 mc de 
pămînt. Acum ei excavează în 
stîncă pentru a ajunge Ia cota 
de fundație a barajului. Construc
torii s-au angajat ca în luna iulie 
să predea la betonare prima la
melă a barajului — lucrare care 
este prevăzută în planul pe tri
mestrul IV al anului.

Specialiștii de pe șantier ne-au 
vorbit și despre faptul că, pen
tru prima oară în țară, la execu
ția barajului se vor folosi cofraje 
din elemente prefabricate din be
ton. Pentru realizarea baraju
lui se vor construi o fabrică 
de betoane cu o capacitate zilni
că de 1 500 mc, o stație de sor
tare a agregatelor, o centrală ter
mică pentru încălzirea betoanelor 

,.,-în țimpuJ iernii, și. o stație.frigori
fică pentru răcirea lor în timpul 
verii.

Un alt obiectiv este drumul de 
acces la coronamentul barajului, 
care necesită mari lucrări de artă. 
Numai pe o porțiune de 3,-5 km 
de drum se construiesc 20 de 
poduri și podețe, 1 500 m de zi
duri de sprijin și circa 30 000 mc 
de excavații în stîncă. De aici 
va porni o șosea modernă, care va 
ocoli lacul și va traversa munții, 
făcînd legătura între cele două re
giuni vecine — Bacău și Mureș- 
Autonomă Maghiară. Aceasta va 
da posibilitatea ca, pe lîngă rolul 
lui economic, barajul de pe Valea 
Uzului să devină și un important 
obiectiv turistic.

DE A
ASCULTA

Se cunoșteau de 
aceeași uzină, erau prieteni. De 
cîtvq timp, unul dintre ei cu greu 
izbutea să țină pasul la strungărie; 
„zestrea" de pregătire profesiona
lă agonisită cu ani în urmă în
cepuse să se epuizeze. Cînd era 
vorba de produse mai „pretențioa
se", maistrul se codea să i le în
credințeze. Celălalt a socotit de 
datoria lui să-1 ajute. L-a sfătuit 
să aplice altă tehnologie, s-a ofe
rit să-i împrumute o publicație teh
nică...

— Păstrează-ți sfaturile pentru 
cînd ți le voi cere — a fost răs
punsul omului care n-a putut su
porta jignirea de a primi sfatul 
tovarășului de muncă, al priete
nului. De atunci nu-i mai răspun
de Ia salut...

Datele problemei rămîn firește a- 
celeași cînd în locul strungarului 
întîlnim un profesor, un agronom 
sau un cercetător științific. Există, 
deasupra profesiunilor și speciali
tăților, o categorie de oameni care 
văd în orice sugestie referitoare la 
munca lor, la anumite posibilități 
de îmbunătățire a acesteia, o imix
tiune intolerabilă.

„Fiecare să facă ce vrea 1", 
„N-am nevoie de lecții". „Nu ad
mit nimănui să se bage în trebu
rile mele, nu admit". Iată jalnica 
filozofie a acelora care simt o aver
siune bolnăvicioasă față de păre
rile altora, sînt organic incapabili 
de a asimila sau măcar de a lua 
în considerare o idee enunțată de 
altcineva, de a cumpăni asupra 
ei.

Semnificativ este însă faptul că, 
de regulă, această poziție de cre
mene dispare ca prin farmec, de 
îndată ce nu mai e vorba de pă
rerea colegului, a omului înca
drat în aceeași categorie de sala
rizare, ci de aceea a șefului ierar
hic. închistat, refractar, intolerant 
față de orice idee „străină", omul 
care „nu admite" devine în aseme
nea cazuri — printr-o transformare 
plină de spontaneitate — super- 
receptiv, maleabil și permeabil, 
plin de considerație și recunoștin
ță pentru sugestiile prețioase după 
care de mult tînjea...

Oricum, asemenea fațete (în apa
rență puțin virulente) ale indivi
dualismului constituie un mediu din 
cele mai prielnice pentru înrădă
cinarea ~ ’
nu este 
opiniile celorlalți desconsiderînd 
ajutorul 
condamnă singur la stagnare.

Efectele, consecințele se ampli
fică cantitativ și calitativ cînd mi
crobul respectiv contaminează 
mentalitatea cuiva care răspunde 
nu numai de propria sa muncă.

...Mult timp; pur și simplu, n-a 
putut înțelege. Era convins că fu
sese „lucrat". Va afla el cine pu
sese la cale manevra. Sau poate 
era vorba de o răzbunare? Moti
vul invocat cînd fusese destituit 
l-a uluit. Se vedea limpede că era 
un pretext, un pretext pueril. „Dum
neata nu știi să asculți oamenii. Și 
fără asta, nu merge...".

Nu știe să asculte ? Cum, el nu 
e disciplinat? Poate să aminteas
că cineva vreo obiecție cît de ne
însemnată pe care să fi 
chiar cînd avea îndoieli 
îndreptățirii unei indicații 
cari ?

I s-a arătat însă că nu 
asta e vorba. Ceea ce i se reproșa 
era că nu-i asculta pe cei din jur. 
Se lipsea singur de ajutorul lor.

Explicația i-a întărit convingerea 
că era victima unei intrigi sau a 
unei persecuții. I se cerea un lucru 
absurd. Era limpede că ceilalți 
trebuiau să-1 asculte pe el. La fel, 
cum la rîndul lui, se arăta plin 
de zel să prindă din zbor consta
tările, aprecierile, indicațiile, subli
nierile, dispozițiile, deciziile ce ve
neau pe scară ierarhică. Fiecare 
să asculte po cine e pus să ascul
te. Vedea lumea împărțită în șefi 
și subalterni și nu putea concepe 
o altă ordine a lucrurilor. Era par
tizanul strictei respectări a delimi
tării atribuțiilor stabilite prin deci
zii, prin contractul colectiv, prin 
regulamentul de ordine interioară. 
Fiecare să stea în banca lui.

rutinei, inerției. Cel care 
în stare să țină seama de

potențial al acestora, se

Tudor OLARU

ÎN EDITURA POLITICĂ A 
APĂRUT:

90 de ani de ia cucerirea 
independentei de stat 

a României

Dr. docent
Alexandru BOLINTINEANU

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general al C.C.

Tovarășului CHIVU STOICA,
de Stat

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
BUCUREȘTI — ROMÂNIA

în numele poporului și al Partidului Comunist Cuban, salutăm po
porul și Partidul Comunist din România cu prilejul celei de-a 46-a ani
versări de la înființarea partidului dv. și vă dorim succese pe drumul re
voluționar, în lupta împotriva dușmanului imperialist, în frunte cu impe
rialismul american.

Mișcarea revoluționară mondială trebuie să se unească pe baza soli
darității cu lupta eroică a poporului vietnamez.

MINipi

A AMBASADORULUI TURCIEI

în ultimele două decenii, pe vas
tul teritoriu din sudul continentu
lui african, în Republica Sud-Afri- 
cană, în Rhodesia, în coloniile por
tugheze bîntuie tot mai virulent și 
sălbatic noua variantă a rasismu
lui — politica de apartheid. Ea are 
la bază aceleași teorii reacționare, 
antiștiințifice și antiumane asupra 
deosebirilor dintre rase, ale supe
riorității unei rase față de cealal
tă, teorii a căror totală inconsis
tență a fost demonstrată de întrea
ga istorie a societății și care și-au 
găsit cea mai categorică infirma
re în însuși falimentul hitlerismu- 
lui.

Ca o expresie a avîntului miș
cării de eliberare națională, pe har
ta Africii au apărut pînă acum 39 
de state independente, dar 12 la 
sută din teritoriul continentului și 
circa 6 la sută din populație se 
află încă sub dominație colonială. 
Dacă în restul continentului afri
can neocolonialismul încearcă să 
submineze independența noilor sta
te prin metode mai voalate, în 
sud se caută să se prelungească 
subjugarea și exploatarea a 30 de 
milioane de africani prin metodele 
colonialismului de tip vechi și prin 
apartheid.

Apartheidul reprezintă o crimă 
împotriva umanității, așa cum s-a 
arătat și în recentele rezoluții ale 
Adunării Generale a O.N.U. în 
întreaga lume sînt cunoscute aten
tatele apartheidului împotriva 
drepturilor și demnității persoanei 
umane: legile de segregare, priva
rea populației de culoare de cele 
mai elementare drepturi, represiu
nile și persecuțiile monstruoase.

Pe plan economic și social, dis
criminarea rasială înseamnă o 
cruntă exploatare a muncitorilor 
africani. După cum se arată în- 
tr-u.n raport din 1966 al Organi
zației Internaționale a Muncii, sta
tutul rezervat acestora „într-o e- 
conomie bazată pe principiul su
premației albe, nu se deosebește 
deloc de acela al mîinii de lucru 
într-un regim de robie". în Rho
desia, peste jumătate din pămînt, 
și anume partea cea mai fertilă, 
este deținut de 5 000 de fermieri 
albi. Cei 4 000 000 de locuitori au
tohtoni sînt reduși la situația de 
sclavi ai acestor fermieri.
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INSTRUCTORULUI
in viața
organizației
de bază

Gâ și riiuricâ oricărui activist de 
fiârtid, criteriul de apreciere a ac
tivității instructorului îl constituie 
eficacitatea, rezultatele efective ale 
nauticii sale. Nu este vorba, evi
dent, de ă face o legătură meca
nică între prezența de cîteva bre a 
unui instructor într-o organizație 
de partid și rezolvarea unor proble
me deosebit de complexe, cum Sînt 
organizarea științifică a producției, 
asimilarea uribr produse noi, calita
tea învățămîntului de partid sau 
îmbunătățirea activității educative 
îri rîndul tineretului. Cu toate 
acestea, privită în perspectiva 
unui timp mai îndelungat, munca 
instructorului îșî găsește rațiunea 
în îmbunătățirea activității orga
nizațiilor de partid de a căror în
drumare răspunde.

Lucru pe deplin valabil și pen
tru activitatea instructorilor Co
mitetului orășenesc de partid Bo
toșani ; aportul lor se reflectă îri 
ritmul progreselor realizate de fie
care organizație de bază.

— în general, apreciem pozitiv 
munca instructorilor, ne spunea 
tovarășul Dimitrie Hreciuc, prim- 
secretar .al Comitetului orășenesc 
de partid Botoșani ; ei caută să pă
trundă în miezul problemelor, să 
îndrume organizațiile de bază în 
cunoștință de cauză. Aș da ca 
exemplu în această privință pe to
varășul Ilie Mreană, care răspun
de de îndrumarea organizațiilor de 
bază de Ia Uzina mecanică, între
prinderea de indiistrie locală și 
unitățile comerciale. Deși are un 
grup de organizații cam eterogen, 
datorită eforturilor sale stăruitoare 
consacrate analizării temeinice a 
problemelor moi ce le ridică viața, 
el acordă un ajutor competent o: - 
ganizațiilor de bază. Voi relata un 
caz pecăre-1 consider semnificativ, 
într-un timp, la Uzina mecanică 
peste 20 de repere erau nerentabile. 
Instructorul a stat un timp mai în
delungat în această unitate și anali- 
zînd împreună cu un colectiv de 
specialiști cauzele acestei stări de 
lucruri a constatat că ele se datorau 
consumului exagerat de metal, ca 
urmare a unor deficiențe de aprovi
zionare. De multe ori, piese de di
mensiuni mici erau executate din 
profile supradimensionate. Alteori, 
din cauză că nu se ținea o evidență 
precisă a stocului de materiale, uzi
na rămînea fără materie primă și 
era nevoie să o procure din locali
tăți îndepărtate, ceea ce majora 
cheltuielile de transport și deci pre
țul de cost. Măsurile adoptate în 
urmă acestui studiu au dus la re
ducerea numărului reperelor neren
tabile cu 14, iar acțiunea de ren
tabilizare continuă. Consider un 
merit al instructorului, faptul de a 
fi manifestat inițiativă, perseve
rență Și de a fi Smuls din inerție 
pe unii tovarăși care se obișnuiseră 
cu răul...

Și despre activitatea altor in
structori s-au făcut la comitetul 
orășenesc aprecieri pozitive. Tov. 
Constantin Olteănu și Valeria Be- 
reholschi, deși sînt de puțină vre
me instructori, au început să se fa
miliarizeze cu aspectele specifice 
din organizațiile de partid de a 
căror îndrumare răspund, le ajută 
să-și perfecționeze stilul de muncă.

Trebuie relevat în același timp 
că deficiențele constatate în munca 
uriOra dintre organizațiile de 
partid din Botoșani scot în eviden
ță efectele negative ale stilului 
de îndrumare „tangențial", „pe 
deasupra", ale superficialității și 
formalismului.

Edificator în această privință 
este exemplul Organizației de partid 
de la grupul de șantiere nr. 1 Bo
toșani, de a cărei îndrumare răs
punde instructorul Martin Con
stantin. Pe șantierele botoșenene, 
deși planul valoric a fost realizat 
pe primul trimestru al anului, se 
întilnesc serioase deficiențe în ce 
privește ritmicitatea lucrărilor, fo
losirea Utilajelor, disciplina mun
cii. Ce sprijin efectiv a primit or
ganizația de bază din partea in
structorului ? Cum a fost ea orien
tată spre dezvăluirea și înlăturarea 
cauzelor Care au generat aceste 
neajunsuri ?

— Instructorul vine pe la noi, 
ne transmite Sarcinile de. la comi
tetul Orășenesc, se informează Cum 
merge treaba, apoi informează la 
rîndul lui comitetul orășenesc, — 
spun tovărășii din biroul organi
zației de bază de pe Șantiere.O asemenea tendința de a asimi
la rolul instructorului cu acela al 
poștașului — transmițător de sar
cini și informări — riu poate duce 
la nimic buri, mai cu seamă atunci 
cînd secretarul organizației de 
partid, că în cazul de față, este 
îri această muncă de numai cîteva 
luni.

Deosebit de important este apor-

tul instructorului la stabilirea te-. 
niaticii adunărilor generale de 
partid sau a ședințelor de comi
tet. Din cele constatate în nu
meroase organizații de bază din 
Botoșani reiese însă orientarea 
unilaterală a acestora aproape ex
clusiv spre sarcini de campanie, 
pierzînd din vedere problemele 
esențiale, ale activității economice 
și politice. în unele locuri fixarea 
ordinii de zi nu se face în lumina 
preocupărilor majore ale colectivu
lui, ci în funcție de considerente 
formale, printre care posibilitatea 
de a „adapta" din mers informări 
sau rapoarte ale conducerii tellnico- 
administrative, cărora le-a venit 
sorocul. Așa se face că, în ulti
mele 15 luni, la comitetul de partid

nu au avut darul să ducă la 
bunătățirea muncii.

Uneori se urmărește doar ținerea 
la termen a adunărilor generale 
planificate, astfel ca să poată ra
porta comitetului orășenesc că în 
toate organizațiile de partid de 
care răspund, s-au ținut adunările 
generale prevăzute. Concludent 
pentru acest mod mecanic de a 
privi lucrurile este faptul că in
structorul Alexandru Cojocaru, 
care răspunde de activitatea orga
nizațiilor de partid din unitățile 
agricole de stat din raza orașului 
Botoșani, a acceptat ca la G.A.S. 
Zăicești să se pună în discuția adu
nării generale a comuniștilor sta
diul reparațiilor la mașinile agri
cole într-un moment în care repa
rațiile erau terminate. Ce efect 
putea avea o asemenea adunare 
generală ? Stilul de muncă formal 
al instructorului este de altfel con
firmat de faptul că a doua zi a 
fost de acord cu convocarea unei 
noi adunări generale în care s-a 
discutat despre cum se desfășoară 
întrecerea socialistă, materialul 
prezentat referindu-se în bună 
sură la aspectele discutate cu 
înainte.

Mai sînt însă cazuri cînd pre
zența instructorului înir-o organi
zație de bază are un caracter pur 
formal. Mi s-a relatat un caz sem
nificativ în această privință. La 
o adunare generală a organizației 
de bază de la G.A.S. Zăicești, 
unde datorită deficiențelor exis
tente se simțea de mult nevoia 
unui ajutor competent, au venit 
tov. Dumitru Tancu, secretar al co-

de la G.A.S. Cătărriărești, au fost 
dezbătute de... 9 ori problemele
de campanie. .

Desigur, tema pusă în discuție 
are importanța ei, dar trebuie ți- 
nut_ seama și de felul cum se dis
cută. O dare de seanță sau o in
formare analitică, rcliefînd expe
riența pozitivă, criticîrtd ascuțit de
ficiențele, va imprima dezbateri
lor spirit analitic, combativitate, 
în timp ce un referat întocmit la 
modul general, îmbîcsit cu cifre și 
elemente tehniciste, dar ocolind cu 
prudență problemele spinoase, nu 
este de natură să. determine discu
ții vii, care să scoată la iveală 
cauzele neajunsurilor, mijloacele 
de remediere. Ajutorul, îndru
marea instructorului sînt deosebit 
de importante pentru întocmirea 
unor materiale la nivelul exigen
țelor actuale. Tocmai lipsa unei 
înhumări calificate a făcut ca re
feritul prezentat în adunarea ge
nerală a organizației de bază de 
la Grupul de șantiere nr. 1 Boto-

mitetului orășenesc de partid și 
instructorul Alexandru Cojocaru. 
Dar amîndoi s-au mărginit să asis
te în mod pasiv la desfășurarea 
adunării. De altfel, secretarul co
mitetului orășenesc de partid a și 
declarat ; „Venim, ca simpli spec
tatori, să vedem cum $e desfășoa
ră o adunare generală)la dv.“.

Ciudată concepție ! Activistul dc 
partid nu este un turist care vizi
tează diferite locuri spre a-și satis
face curiozitatea. Rolul lui nu este 
doar acela de a vedea cum merg 
lucrurile, ci de a pune umărul 
la îndreptarea lor. Condiția hotărî- 
toare a îmbunătățirii activității în 
acest domeniu este de a avea per
manent în vedere că aportul in
structorilor trebuie apreciat, nu 
după numărul de ședințe la care 
au participat ori al deplasărilor pc 
teren, 
care-1 
bază.

O-

I.R.C.R., din raionul 30 Decembrie a executat 
în anul 1965 lucrări de reparații la clădirile din 
str. Vasile Conta nr. 3—5 și 7—9 din București. Șan
tierul a fost închis de mult, dar urmele lui — circa 
8 camioane de moloz — au rămas. Locatarii s-au 
adresat rînd pe rînd la I.R.C.R., I.A.L., Sfatul popu
lar al raionului 30 Decembrie. De moloz n-au scăpat 
Ce să-i faci : molozul, e moloz. Nu trebuie nimănui. 
Poate de asta fug toți de el...

Dumitru DRAGAN 
str. V. Conta nr. 3—5

Mai mulți membri ai cooperativei agricole de 
producție din comuna Văleni Dîmbovița ne-au se
sizat că Enăchescu Spiridon, paznic de cîmp la bri
gada a IV-a, s-a ddvedit a fi necinstit: în loc să 
apere avutul obștesc, s-a înfruptat din el. Dintr-un 
răspuns al Uniunii raionale a cooperativelor agri-

răspunsuri

cole de producție Muscel aflăm că Enăchescu Spi
ridon se face vinovat de sustragerea unor arbori 
care aparțineau cooperativei agricole. Drept 
care „a fost schimbat din munca de paznic de cîmp 
și numit paznic la un siloz de fructe ce se con
struiește în prezent". Dacă nu Se construia silozul, 
unde i se putea găsi un loc de paznic ?

Corespondentul voluntar Ion Scorei ne-a scris 
că autobuzele de pe traseul Tg. Jiu-Bălești circulă 
defectuos. Sfatul popular al orașului Tg. Jiu e de 
părere că deservirea călătorilor pe acest traseu 
cade în sarcina D.R.T.A. Ministerul Transporturi
lor Auto, Navale și Aeriene susține Că problema tre
buie soluționată de Sfatul popular al orașului Tg. 
Jiu. Părerile sînt deci împărțite. Cine le poate 
aduce la un numitor comun ?

Cei cinci mari neguțători 
Timișoarei (O.C.L.- 

Alimentara, O.C.L.-Texti- 
la, O.C.L.-Metalochimica, 
T.A.P.L. și Î.C.R.L.) s-au 
dus la mai marii dum
nealor șis-au plîns,: ...

— N.e-ăr"- trebui' niște 
bani.

— Pentru ce v-ar tre
bui niște bani ?

— Am vrea să facem 
niște modificări, niște a- 
menajări și, de ce nu, 
chiar niște modernizări la 
unitățile, noastre.

— Bravo / Ne place cu- 
vintul modernizare. Ia 
spuneți cam ce fel de mo
dernizări ?

S-a , propus extinderea 
magazinului de parfume
rie din strada Dacilor 
nr. 2. Transformarea bu
fetului „Predeal" în bar 
de zi și cofetărie. Extin
derea unității „Sport" 
nr. 44. Reconstruirea spă
lătoriei mecanice din in
cinta hotelului „Bega". 
Mărirea „Lacto-barului" 
din b-dul 30 Decembrie. 
Amenajarea unui maga-
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bucovineană" din Suceava, un restaurant unde se pot servi preparate culinare 
specifice regiunii Foto : Gh. Vințilă
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zin de confecții in strada 
Tineretului nr. 14 și foar
te multe alte etc.

Cei Cinci mari neguță
tori din Timișoara au fost 
felicitați pentru grija lor 
neprecupețită față de noi, 
cumpărătorii de la orașe 
și Sate. După ce au fost 
felicitați cu tărie, mai 
marii lor au întrebat:

— Cinci milioane v-ar 
ajunge ? Atit am prevăzut 
pentru aceste lucrări. Fa
ceți formele necesare, 
pregătiți documentația și 
—. la treabă I

.Neguțătorii trăiau cele 
mai dulci ceasuri din via
ța lor. Nu se așteptau 
chiar la cinci milioane. 
Vedeau unitățile lor chiar 
modernizate Cînd li S-a 
arătat adresa că la Banca 
Națională, regionala Ba
nat, au la dispoziție o . 
bancnotă de cinci mi
lioane (cititorii trebuie 
neapărat să rețină amă
nuntul pe care eu îl 
voi îngrămădi în aceas
tă lungă paranteză. A-, 

. Ceste cinci milioane le-au 
fost oferite ca, (atenție la 
virgulă), credite rambur
sabile. Creditele rambur
sabile nu fac parte din 
fondul centralizat. Ele 
sint altă căciulă. Mal mi- 
țoasă). Și...

Și de aici încolo începe 
sîrba. Scot paratrăsnetul 
din vîrful casei mele și 
mă jur: să trimită res
ponsabilul 
trăsnetelor 
peste mine 
19 859 kW. 
mult. Nu contează) dacă 
am fost influențat în cele 
ce urmează de cunoscuta 
nuvelă a lui Mark Twain 
„Bancnota de un milion 
de lire". Mă jur atît de 
apriga bazîndu-mă pe ur
mătoarele ! Bancnota lui 
Mark Twain era mai 
mică. De un singur mili
on. Pe cîtă vreme cea a 
neguțătorilor din Timi
șoara de cinci milioane, 
Singura asemănare ar fi 
faptul că nici eroul lui 
Twain n-a reușit să chel
tuiască milionul de lire 
și nici neguțătorii din Ti
mișoara cele 5 milioane 
de lei. Dar să vedem cum 
s-au petrecut lucrurile.

Neguțătorii s-au dus la 
întreprinderea orășeneas-

că de reparații Timișoa
ra (I.O.R.T.).

— Vrem să facem niște 
modernizări.

— Aveți bani ?
— Avem.

. — Ce fel de bani ?
— In orice caz nu pă- 

trați. Și le arătară banc
nota.

— De unde-i aveți ?
— Sintem oameni ono

rabili. Credeți cumva că 
i-am furat ?

— Am întrebat din ce 
fonduri. Centralizate ?

— Nu. Credite rambur
sabile.

— Bon jur !
— Ce bonjur ?

nu cunoașteți 
La revedere, 
lucrăm decît

— A, 
franceza. 
Noi nu 
pentru fondurile centra
lizate. N-avem timp. În
cercați altă dată. Dar ia 
spuneți-ne, proiecte pen
tru lucrările de care aveți 
nevoie aveți ?

— Nu.
— Duceți-vă la D.S.A.P.C. 

-Banat și dacă vă face 
proiectele, poate printre 
picături, să ne ocupăm și 
de dumneavoastră. Prin
tre picături am spus.

Au alergat la D.S.A.P.C.- 
Banat.

— Vrem niște proiecte.
— Aveți bani ?
— Cinci milioane ram

bursabile.
— Nu vă facem proiec

te.
— N-aveți să schimbați 

bancnota ? O schimbăm 
noi. Vă dăm viramente.

— Lucrăm numai p‘ 4- 
tru fondul centralizat. ' 'J

— Și noi ce1 facem ? 
Cum ne modernizăm ?

— Avem prea mult de 
lucru. Mai așteptați, 
poate cine știe, printre pi
cături...

Picăturile au fost prea 
dese, așa că de la începu
tul anului și pînă acum 
nu s-a putut face nici un 
proiect printre picături. 
Vedeți dumneavoastră ? 
Oamenii au cinci milioa- 
ne la dispoziție și nu 
pot moderniza.

Mi-aduc aminte 
eroul lui Mark Twain,
sfirșitul nuvelei, a fost 
primit la o recepție la 
minister și că...

Dar să lăsăm. Să nu se 
creadă că umblu la cutia 
cu aluzii...

W

FORM ft LlTĂȚIl .Oi IN IJTiLE
Pornind de la ideea că soluționarea 

operativă a cererilor și, deci, scutirea' 
petiționarilor de a bate drumurile, 
cruțarea timpului lor este în funcție 
de simplificarea actelor, de lichidarea 
unor formalități de prisos, în articolul 
„Labirintul formalităților inutile“, pu
blicat cu șase luni în urmă de ziarul 
nostru, se arătau Unele greutăți și 
anomalii care mai persistă în cadrul 
relației cetățean-ghișeu. La timpul 
lor, organele și autoritățile vizate au 
dat cititorilor asigurări că „labirintul" 
va fi simplificat, că balastul care gre
vează asupra activității unor servicii 
administrative va fi înlăturat. Ce îm
bunătățiri și ce simplificări au fost a- 
duse ?

Simplificare formală

a unor formalități

Din capul locului vom nota un fapt 
care tinde să se generalizeze. Și anu
me — conștiinciozitatea, dorința de 
a lucra operativ* solicitudinea pe care 
le dovedesc cei mai mulți dintre func
ționarii serviciilor administrative ale 
sfaturilor populare. Dar pentru a fi în 
mod practio operativ* pentru a rezol
va pe loo cererile cetățenilor, omului 
de la ghișeu nu-i este suficientă nu
mai bunăvoința, stilul 6ău personal de 
lucru, deși ele au un rol extrem de 
important. Funcționarul nu lucrează 
oricum, ci în spiritul unor indicații, 
dispoziții, norme date de instituția al 
cărei salariat este sau de alte foruri. 

■Cu alte cuvinte, pentru a fi operativ, 
lui trebuie să i se creeze un climat 
propice, un cadru legal, să lucreze 
după niște norme simplei Un astfel

de climat și un astfel de cadru există 
. la multe servicii și în special la ofi

ciile de prevederi sociale. De aici au 
fost eliminate prin dispoziții și deci
zii, rînd pe rînd, majoritatea formali
tăților de prisos. întocmirea dosarelor 
de pensionare, acordarea ajutoarelor 
bănești, de pildă, se fac în baza unor 
acte strict necesare (că rezolvarea 
propriu-zisă a unor dosare întîrzie — 
e un alt aspect, asupra căruia vom 
reveni). Numai că la oficiile de pre
vederi sociale așa se lucra și acum 
un an. Deci, simplificările promise 
trebuie căutate la alte servicii.

Știam că, pînă nu demult, pentru 
a iegaliza intrarea unuia dintre soți 
în spațiul locativ al celuilalt era ne
voie de alergătură, de un dosar volu
minos de acte, de obținerea unor 
vize, semnături și ștampile. Cum se 
procedează acum ? Foarte simplu. 
Pentru legalizarea intrării în spațiu 
sînt necesare două acte : o cerere și 
certificatul de căsătorie. Un detaliu : 
cererea este, în foarte multe cazuri, 
rezolvată pe loc. Și la alte ghișee ale 
acestui serviciu se lucrează mai ope
rativ. Dar nu la toate. După cum vom 
vedea, la unele dintre ele vechile sis
teme de rezolvare a cererilor nu au 
fost modificate sau, cel mult, au su
ferit modificări neesențiale.

Să pornim de la un fapt în 
aparență banal. Să 
de pildă, că doi cetățeni 
să facă schimb de locuință (ase
menea schimburi se fac cu miile). Un 
prim act necesar este cererea, prin 
care părțile își exprimă dorința respec
tivă. E de ajuns ? Nu. Trebuie pre
zentate și contractele de închiriere 
respective, vechile ordine de reparti
ții. Sînt acte absolut necesare — și 
solicitanții înțeleg bine acest lucru. Alt
ceva rămîne de neînțeles : de ce func
ționarii sfatului le cer și... adeverințe 
că sînt în cîmpul muncii ? Dacă nu

presupunem,
vor

sînt în cîmpul muncii, nu pot face 
■ schimb de locuință ? Pensionarii,' de 
exemplu, nu au voie să-și schimbe do
miciliul ? Ba da. Atunci care să fie 
rostul acestei pretenții absurde ? Dar 
dosarul nu e complet nici după ce a 
fost încopciată între coperțile lui ade
verința amintită. Părților care au cerut 
în scris, sub semnătură, că vor să facă 
schimb de locuință, li se cere cîte o 
declarație legalizată că... vor să facă 
schimb de locuință ! Și dosarul se um
flă. Și cetățeanul aleargă. După ce 
face declarația că vrea să facă schimb 
(de bună voie și nesilit de nimeni!), 
dă fuga la I.A.L.-ul raional ca să ob
țină o adeverință din care să reiasă 
că are casa bine întreținută. Care e 
logica acestei adeverințe ? De fapt, 
n-are nici o logică... Deci, pentru 
schimbul de locuință — operație care 
la prima vedere ar părea simplă — 

■sînt necesare 6 acte, dintre care trei 
inutile. Dar greul abia vine. în

tocmit, dosarul pentru schimb de lo
cuință urmează o cale lungă, întor
tocheată și în bună măsură inutilă : 

: „umblă" după semnături și contra- 
.semnături, după ștampile și vize, în
tocmai cum glăsuiesc instrucțiunile 
rămase încă în vigoare și 'pe care 16 
reproducem cuvînt cu cuvînt: „Schim
bul de locuință se aprobă numai de 
șeful serviciului raional de reglemen
tare ă spațiului locativ. Raionul Care a 
primit cererile este obligat ca, îri termen 
■de 20 de zile, Să verifice toate spațiile 
'angajate în schimb, să stabilească prin 
Referate separate, pentru fiecare spa
țiu, dacă schimbul Solicitat îndepli
nește condițiile legale și să obțitiă pe 
cereri avizul de principiu al șefilor de 
servicii raionale respective. După ob
ținerea tuturor avizelor de principiu, 
solicitanții la schimbul de locuință 
vor fi invitați să depună — la raionul 
care a făcut verificarea — restul de 
acte necesare schimbului. Aceste acte

sînt controlate și verificate de șeful 
serviciului raional de reglementare a 
spațiului locativ, care a primit actele 
și ă făcut verificările pe teren. Dacă 
sînt îndeplinite condițiile legale, ra
ionul va emite, în alte 10 zile de la 
primirea restului de acte, ordinul de 
repartiție pentru beneficiarul care pri
mește spațiul pe teritoriul său, iar ce
lorlalte raioane li se va înainta o co
municare, la care se va adăuga cere
rea și actele beneficiarilor de pe teri
toriul lor. Raioanele care au primit 
comunicările și dosarele cu acte, în 
termen de 5 zile, vor emite titularilor 
ordinele de repartiție respective".

E „clar" și „simplu", nu ? Aceste 
instrucțiuni aproape neinteligibile 

•sînt imediat generatoare de încurcă
turi și timp pierdut.

Nu sînt mai simple nici formalită
țile legate de mutarea într-un bloc 
nou. Intre alte acte inutile, cetățea
nului i se cere o adeverință din cîm
pul muncii. Asta-i culmea I Doar a- 
partarnentul i-1^ oferă locatarului uni
tatea în care 
este pretinsă 
rință ?

el lucrează 1 De ce mai 
atunci această adeve-

Nici o noutate

la secțiile financiare

...Secția financiară a aceluiași sfat 
popular. (Exemplele ar fi putut fi lua
te de oriunde, întrucît peste tot se 
lucrează în baza acelorași instruc
țiuni).

— La secțiunile financiare, ne spu
ne tov. Adrian Achimescu, șeful sec
țiunii, se face scriptologie multă și 
variată. Dacă ar fi să fte referim nu
mai la declarațiile anuale...

Despre ce este voiba ? Aflăm că 
toți posesorii de mijloace de transport 
din țară — și aceștia sînt vreo cîteva 
sute de mii și vor fi din an în an tot 
mai mulți — înaintează anual secțiilor 
financiare raionale cîte o declarație, 
prin care confirmă că... posedă în con
tinuare mijloace de transport! Cineva 
ar putea observa : bine, bine, dar sec
ția financiară știe dacă cetățeanul mai 
are sau nu mijlocul de transport res
pectiv ; doar ea încasează impozitele 
trimestriale. Așa este, dar instrucțiuni 
stabilite în 1952 cer și declarații. Și 
dacă unii cetățeni uită să dea decla
rațiile sau dacă între 1 și 30 ianuarie, 
cînd este sorocul depunerii lor, sînt 
plecați din localitate, ce se întîmplă ? 
Șînt imediat amendați. Oare amenda 
nu este pe nedrept aplicată ? Este, dar 
ea poate fi anulată. Pentru a o anula, 
posesorii mijloacelor de transport de
pun, în primul rînd, inevitabilele de
clarații, pe urmă fac cererile de ri
goare și aduc o adeverință din... cîm
pul muncii, din care să reiasă că între 
1—30 ianuarie respectiv au fost ple
cați din localitate. Dosarul astfel creat 
merge la inspectoratul financiar; ins
pectoratul face un referat și propune 
inspectorului șef anularea amenzii, 
inspectorul șef o avizează și o trimite 
șefului de secție, iar șeful de secție 
aprobă. în final, se face o adresă și 
se trimite cetățeanului: „Amenda 
dumneavoastră a fost anulată..." Un 
act inutil, care atrage după sine în
tocmirea altor acte, care angajează 
forțe considerabile, dintre cele mai 
calificate, provocîrid nervi și pierdere 
de timp cetățenilor...

De altfel, este necesar să se pună 
ordine și în alte sectoare de activitate 
din cadrul secțiunilor financiare. în 
fiecare an, funcționarii acestor servi
cii eliberează sute de mii de adeve
rințe și certificate. Ponderea o dețin

certificatele de stare materială, cerute, 
în virtutea inerției,, salâriaților, ele
vilor, studenților de întreprinderi, 
școli etc. Cei puși să prezinte aceste 
certificate le cer, la rîndul lor, sec
țiunilor financiare. Și funcționarii a- 
cestor instituții se aștern pe treabă : 
eliberează certificate. în acest caz 
este încălcată însăși legea, care preci
zează : „Starea materială personală o 
declară fiecare om pe răspundere 
proprie..." Dar, pesemne, așa ar fi 
prea simplu...

Acte inutile se cer și se eliberează 
și la alte servicii ale sfaturilor popu
lare, blocînd cu un mare volum de 
muncă birocratică, ce nu folosește ni
mănui, mulți funcționari. Tov. Va- 
sîle Drăgoiescu, secretarul Sfatului 
popular al orașului București, a ținut 
să precizeze daunele acestor prac
tici : 1) cetățeanul este purtat pe 
drumuri; 2) funcționarii sfatului popu
lar își irosesc inutil timpul; 3) va
goane întregi de hîrtie sînt aruncate 
pe apa sîmbetei; 4) procedura com
plicată de soluționare a cererilor cre
ează, în cele mai multe cazuri, în
curcături, neajunsuri.

— Și atunci de Ce nu se simplifică? 
— am întrebat.

— Noi am început simplificările. 
Socotim că am făcut pe această cale 
pași buni. Dar raza de acțiune a sfa
turilor populare e limitată. Pentru a 
se înlătura tot balastul birocratic din 
activitatea serviciilor administrative, 
este nevoie de o colaborare între sfa
turile populare și instituțiile centrale. 
Unele instrucțiuni (cele mai multe cu 
o vechime de 10—15 ani) au fost ela
borate în comun, de grupuri de mi
nistere Sau de alte foruri și organis
me. Sfatul popular nu poate trece de 
unul singur peste hotărîrile luate.

într-adevăr, așa stau lucrurile. Dar 
șl anul trecut s-au dat cam aceleași 
explicații. De aceea, ne întrebăm: 
cîți ani le vor trebui sfaturilor popu
lare pentru a face pașii hotărîtori pe 
calea lichidării balastului birocratic 
cuibărit în serviciile lor, pentru a ela
bora instrucțiuni noi, corespunzătoare 
realităților de astăzi ? Studierea me
todologiei de lucru, obligația de a in
troduce necontenit Simplificări, mo
dernizări, trebuie să fie o preocupare 
permanentă a tuturot instituțiilor de 
larg interes public — a sfaturilor 
populare și a ministerelor, găsindu-se 
modalități de reînnoire continuă a u- 
nor noi și noi măsuri, care să-și arate 
neîntîrziăt eficiența.

Gheorghe GRAURE
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PLASTICE „BUCUREȘTI"

De cîtva timp, cu mai 
multe zile înainte de înche
ierea unei perioade de plan 
— lună sau trimestru — 
redacția primește cu regu
laritate din partea uzinei de 
prelucrare a maselor plas
tice „București" din Capi
tală știri în care se spune: 
„Ne-am realizat integral 
sarcinile de plan..." Urmea
ză apoi cifrele și datele res
pective, precum și principa
lele măsuri aplicate în în
treprindere, cu o eficiență 
deosebită. O știre asemănă

TEHNICA Șl TIMPUL
BINE FRUCTIFICATE 

AU ASIGURAT SPORIREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

toare a sosit la redacție și 
pe data de 22 aprilie. în ea 
se menționa pe scurt: „Pe 
21 aprilie, uzina noastră a 
realizat principalii indica
tori de plan pe primele pa
tru luni ale anului 1967". 
Ce a determinat obținerea 
acestor succese constante 
în îndeplinirea mai devre
me a prevederilor planului?

Din capul locului, direc
torul uzinei, ing. MII1AI 
LUCACI, ne-a precizat ■: 
„Indiscutabil, 1966 a fost a- 
nul în care am obținut cele 
mai bune rezultate econo- 
mico-financiare din toți cei 
aproape zece ani de existen
ță a uzinei. Aceasta însă nu 
a constituit un prilej de au- 
tomulțumire, sau de plafo
nare. Evaluînd realist nu
meroasele rezerve interne, 
colectivul uzinei a perseve
rat, în continuare, pentru 
perfecționarea activității e- 
conomico-financiare. Așa 
am ajuns ca în primele 
luni din anul în curs să ob
ținem cele mai frumoase 
realizări înregistrate vreo
dată în primul trimestru, în 
istoria uzinei". Redăm sin
tetic aceste rezultate, care 
atestă rodnicia eforturilor 
concentrice depuse de co
lectivul întreprinderii bucu- 
reștene în trimestrul I: pro
ducția globală a fost reali
zată în proporție de 111,8 
la sută, iar producția marfă 
și marfă vîndută și încasată 
de 110,5 la sută. Trebuie e- 
vidențiat că întregul spor 
de producție s-a obținut 
numai și numai pe sea
ma creșterii productivității 

muncii. Nici rezultatele fi
nanciare nu sînt cu nimic 
mai prejos. S-au realizat e- 
conomii suplimentare la 
prețul de cost de 1,7 mili
oane lei și beneficii peste 
plan de 2,7 milioane lei.

Datele și cifrele prezen
tate capătă consistență și 
întăresc aprecierea direc
torului uzinei, dacă avem 
în vedere că s-a lucrat cu 
aceeași „zestre" tehnică, și 
permanent sub numărul 
mediu scriptic planificat de 
salariați. De pildă, în apri
lie economia de forță de 
muncă s-a ridicat la aproa-- 
pe 40 de salariați. Față de 
trimestrul I al anului 1966, 
fără nici o investiție, s-a 
realizat un spor la produc
ția globală de 25 la sulă și 
de 25,4 la sută la producti
vitatea muncii. Deci, creș
terea în ritm rapid a pro
ductivității muncii a con
stituit principalul factor 
în obținerea rezultatelor 
amintite, iar pîrghiile pe 
care s-a acționat în a- 
cest scop au fost : fo
losirea intensivă a capaci
tăților de producție și utili
zarea rațională a forței de 
muncă. Multă vreme, în 
concepția unor cadre tehni
ce și economice din uzină 
a dăinuit ideea că mijloa
cele tehnice nu pot „da" 
mai mult, că în folosirea lor 
există limite peste care nu 
se poate trece. O asemenea 
concepție a fost infirmată 
de practiqă. Anul trecut, cu 
aceleași mașini și utilaje 
s-a prelucrat în plus față 
de 1965 o cantitate de 

1614 tone mase plastice. 
Gradul de utilizare a capa
cităților de producție a spo
rit în acest sens, în același 
interval, cu aproape 14 Ia 
sută. Mergîndu-se perseve
rent, din treaptă în treaptă, 
comparativ cu trimestrul I 
al anului trecut, în primul 
trimestru din 1967 s-a în
registrat o producție supli
mentară de 15 milioane lei.

Utilizarea intensivă a ca
pacităților de producție a 
fost pregătită minuțios. Mai 
întîi s-au întocmit analize
le procesului tehnologic. 
Ajungîndu-se la concluzia 
că anumite utilaje și mașini 
erau așezate aproape la în- 
tîmplare, s-au reamplasat u- 
tilajele în ordinea firească 
și necesară realizării unei 
productivități • sporite. Tot
odată, s-au construit ma
gazii pentru materii, mate
riale și piese de schimb în 
cadrul uzinei (înainte cea 
mai mare parte din acestea 
se aflau la 17 km depărta
re), asigurîndu-se în fiecare 
schimb cele necesare desfă
șurării în ritm susținut și 
continuu a procesului de 
producție. De asemenea, 
așa cum ni s-a spus în uzi
nă, cu prilejul analizelor 
s-a constatat că în anumite 
ateliere randamentul unor 
mașini era scăzut din cauza 
comenzilor reduse. Imediat, 
s-au luat măsuri pentru in
troducerea în fabricație a u- 
nor produse noi, caro să fie 
prelucrate pe utilajele care 
nu erau încărcate la întrea
ga lor capacitate. Numai 
sortimentele covor P.V.C., 

granule P.V.C. pentru fitin- 
guri pe o receptură nouă 
și granule P.V.C. necesare 
injectării tălpilor de pantofi
— asimilate în ultimul an
— contribuie la realizarea 
unei producții suplimentare 
de aproape 1,5 milioane lei 
pe lună, în condițiile utili
zării mai bune a mașinilor 
și utilajelor.

Nici sectorizarea existen
tă mai înainte în uzină nu 
a corespuns cerințelor im
puse de necesitatea utiliză
rii raționale a capacităților 
și spațiilor de producție. 
S-a trecut, ca urmare, la 
îmbunătățirea sectorizării și 
organizării interne a secții
lor uzinei. Prin natura acti
vității sale, matrițeria asigu
ră dispozitivele necesare 
sectorului de injecție și, de 
aceea, cele două secții au 
fost unite într-una singură. 
La fel s-a procedat și cu 
atelierele de extrudere, care 
au fost unificate. După per
fecționarea structurii inter
ne s-au întărit sectoarele cu 
un număr sporit de cadre 
tehnice și economice, în 
scopul conducerii compe
tente și îndrumării perseve
rente a procesului produc
ției. S-a avut în vedere, de 
asemenea, organizarea în a- 
teliere a unei evidențe pre
cise a întreruperilor acci
dentale, a nivelului produc
ției pe mașini și a consu
mului de materii și mate
riale, intervenindu-se cu 
hotărîre ori de cîte ori apar 
dereglări, care ar diminua 
rezultatele medii, înscrise 

1 în grafice.

Așa cum am amintit, fo
losirea rațională a timpului 
de lucru, a forței de mun
că a constituit o altă cale 
importantă de creștere a 
producției și productivității 
muncii în uzină. Pe baza 
unor propuneri formulate 
de către comitetul sindica
tului din uzină s-au stabi
lit criteriile după care să se 
aprecieze exact contribuția 
fiecărei secții la bunul 
mers al activității uzinei, în 
legătură cu evitarea absen
țelor nemotivate, a învoiri
lor, î».îrzierilor, golurilor 
de producție. Această nouă 
optică a mobilizat colecti
vele fiecărui sector și ate
lier, creîndu-se o opinie să
nătoasă împotriva celor 
care provocau risipa de 
timp. Concomitent, s-a ac
ționat și în scopul extinde
rii și perfecționării norme
lor de producție, care erau 
prea largi și se realizau 
cu mare ușurință, fără 
ca procentul de depă
șire a lor să aibă un 
corespondent practic. In a- 
cest an, serviciul de organi
zare și normare a muncii 
din uzină a trecut la stabi
lirea unor norme pe baze 
tehnice. Prin mecanizarea 
lucrărilor la croit din atelie
rul de foi din P.V.C., — u- 
tilizîndu-se o mașină trans
ferată de la o altă uzină, 
unde nu era folosită — s-a 
obținut un spor de produc
tivitate la această operație 
de peste două ori. Evi
dent, așa cum de fapt 
s-a recunoscut de către 
conducerea uzinei, mai 

există încă o serie de doJ 
menii neexplorate pentrrt 
reducerea numărului mediu 
scriptic de salariați și creș
terea productivității muncii. 
Astfel, în domeniul trans
portului intern se constată 
o irosire a forței de muncă 
în simple manipulări, care 
prin lucrări de mică meca
nizare vor putea fi înlătu
rate — problemă la ordinea 
zilei a colectivului însărci
nat cu organizarea științifi
că a producției și a muncii 
în uzină.

Ceea ce s-a întreprins 
pînă acum la uzina de pre
lucrare a maselor plastice 
„București" în direcția folo
sirii mai raționale a capaci
tăților de producție și a for
ței de muncă s-a dovedit, 
fără îndoială, a fi deosebit 
de eficient. Experiența a- 
cestei uzine arată că numai 
acționînd energic, prin mă
suri concrete, mobilizînd 
întregul colectiv de munci
tori, ingineri, tehnicieni și 
economiști se pot învinge 
greutățile care se ivesc pe 
parcursul îndeplinirii pla
nului. în acest an, uzina 
sărbătorește 10 ani de la 
înființarea ei. Experiența a- 
cumulată pînă în prezent, 
pe baza strădaniei și stă
ruinței colectivului între
prinderii, va fi valorificată 
și pe mai departe, fructifi- 
cîndu-se, totodată, noi re
surse interne în scopul ri
dicării pe o nouă treaptă a 
nivelului eficienței econo
mice.

Viorel SALAGEAN

B S S » Q

Uzina „Semânâtoarea" din Capitalâ. Pe platoul de încercare se afla un nou lot de combine C. 3 ce urmeazâ sâ fie expediate unităților agricole
Foto : Agerprcs

TĂRĂGĂNĂRI CARE
COSTĂ MILIOAN
Cînd va interveni Ministerul Industriei Metalurgice pentru a de- 
termina atingerea parametrilor proiectați la întreprinderea de 

produse refractare din Alba lulia?

MĂSURI HOTĂRÎTOARE PENTRU TRANSFORMAREA 
UNITĂȚILOR AGRICOLE DE STAT ÎN CENTRE PUTER
NICE DE PRODUCȚIE MODERNĂ, DE MARE RANDA
MENT Șl EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

Primele zile de muncă 
în ferma agricolă

Așezată în apropierea bazei de ma
terii prime și a principalelor zone de 
desfacere, întreprinderea de produse 
refractare din Alba lulia — intrată 
în funcțiune cu doi ani în urmă — 
este destinată să satisfacă necesitățile 
de materiale refractare ale industriei 
siderurgice și ale altor ramuri ale e- 
conomiei. Importantele fonduri inves

Indicatorii Nivelul 
proiectat

Realizat 
trimestrul I

1. Producția de cărămizi refractare
(în procente) 100 64

2. Productivitatea muncii (lei/salariat) 90 500 81 464
3. Prețul de cost al cărămizilor obișnuite

(lei/tonă) 558 859,50
4. Prețul de cost al cărămizilor

superaluminoase (lei/tonă) 1140 2 258
5. Rentabilitatea (în procente) +31,2 —14

Este clar, din situația prezentată, că 
această întreprindere a păgubit eco
nomia națională, care nu a primit 
cantitățile prevăzute de produse re
fractare și a suportat însemnate pier
deri materiale. Anul trecut, unitătea 
amintită a primit o dotație de la stat 
în valoare de peste 10 milioane lei, 
iar în trimestrul I din acest an, cînd 
trebuia să se creeze condiții pentru 
rentabilizarea producției, subvenția de 
la buget a depășit prevederile cu 
circa 3 milioane lei.

Principala cauză a nerealizării pre
vederilor din proiecte constă în pre
lungirea nepermisă a punerii în func
țiune a unor instalații și agregate. 
Termenul de intrare în exploatare a 
tuturor capacităților de producție a 
fost fixat inițial, prin planul de stat, 
la 30 iunie 1966, pentru ca ulterior, 
la insistențele Ministerului Industriei 

tite aici nu au ajuns însă să fructifice 
așa cum era prevăzut, capacitățile de 
producție construite fiind încă departe 
de a produce la nivelul prevederilor 
din proiecte. Iată cîteva cifre com
parative între realizările din primul 
trimestru al acestui an și parametrii 
tehnico-economici proiectați:

Metalurgice, să fie decalat pentru 31 
decembrie 1966. Fapt este că și azi, 
după trecerea a circa patru ani de la 
deschiderea șantierului, mai sînt de 
executat o serie de lucrări, ce-i drept, 
o parte dintre ele neînsemnate, dar 
care au o valoare de aproape 10 la 
sută din devizul general. Iar unele 
din lucrările întîrziate constituie ade
vărate puncte de „strangulare" în 
mersul producției. Directorul între
prinderii, ing. Victor Bertalan, ne-a 
relatat că toate secțiile pot funcționa 
aproape de capacitatea lor, dar gî- 
tuirea existentă în sectorul de presare 
— uzina „23 August" din Capitală 
amînă de mai bine de un an livra
rea a cinci prese de 1 200 tf — de
termină ca nivelul producției de că
rămidă refractară să nu poată atinge 
decît circa două treimi din capaci
tatea proiectată. întîrzierea dării în 
exploatare a instalației de brichetare 

a argilei mărunte, a electrofiltrului de 
la cuptorul rotativ nr. 2, a laborato
rului central, a altor utilaje provoa
că, de asemenea, greutăți în mersul 
normal al procesului tehnologic.

Proiectantul — IPROMET-București 
— și unele cadre din conducerea Di
recției generale a materialelor refrac
tare din minister nu scapă nici un 
prilej pentru a aminti că întreprin
derea din Alba lulia este cea mai mo
dernă unitate de acest gen din țară. 
Dar ce folos, dacă în întreprindere 
sînt multe improvizații, unele u- 
tilaje și aparatura de automatizare ne- 
fiind puse la punct. Șeful secției a 
Il-a de fabricație, ing. Gheorghe Io
nel, ne-a vorbit despre sistemul de 
dozare și preparare a amestecului de 
șamotă și argilă, care, deși înzestrat 
cu instalații automate, este deservit 
azi... manual. Cauza : proiectantul a 
prevăzut instalarea unor balanțe fo
losite în mod curent pentru cereale 
la cîntărirea de fracții fine, care ori 
se înfundă, ori dau abateri mari de 
la greutatea reală. Din cîte ni s-a 
spus, tocmai dozajul necorespunzător 
al semifabricatelor determină circa 70 
la sulă din rebutul rezultat Ia fabri
carea cărămizilor refractare.

După cum se vede, deficiențele se 
cunosc. Dar nici conducerea întreprin
derii și nici forul tutelar nu intervin 
energic pentru punerea la punct a 
proceselor tehnologice, a utilajului și 
aparaturii. Faptele arată că este vor
ba de imobilism, poate chiar de o 
împăcare cu deficiențele existente în 
producție.

Consecințele acestor deficiențe se 
materializează în fel și chip. De pil
dă, în perioada care a trecut din a- 
cest an, nivelul producției urmează o 
linie sinuoasă, cu numeroase suișuri și 
coborîșuri de la o zi la alta, de la 
decadă la decadă. Iată cîteva cifre : 
în decada a IlI-a a lunii martie s-au 

obținut 2 800 tone cărămizi refracta
re, pentru ca în prima decadă a lu
nii aprilie producția să scadă la 1 415 
tone. Luna martie a constituit, de 
altfel, un record, care n-a mai fost 
nici pe departe reeditat în aprilie.

Ritmul producției e influențat de 
întreținerea superficială și exploatarea 
neglijentă a instalațiilor. Deși utilajele 
sînt noi, ele prezintă unele uzuri pre
mature, deteriorări, în general, o stare 
tehnică necorespunzătoare. în această 
situație se află granula toarele, tăietoa
rele de argilă, vacuumpresele și șnecu- 
rile transportoare.

Aminteam că întreprinderea a de
pășit pierderile planificate pe primul 
trimestru din acest an cu circa 3 mi
lioane lei. Nici o justificare nu poa
te sta în picioare. Explicația trebuie 
căutată, mai ales, în slaba gospodă
rire internă a întreprinderii, în risipa 
de materiale și produse, în cheltuieli 
neproductive ridicate. Conducerea în
treprinderii a tolerat și tolerează in
disciplina, numeroasele întirzicri și 
plecări din producție mai devreme. 
Intervin apoi, normele foarte largi, care 
nu stimulează interesul pentru crește
rea producției și productivității muncii. 
Conducerea telmico-administrativă sus
ține că normele sînt stabilite pe baze 
științifice. Oare pot fi socotite norme cu 
motivare tehnică cele practicate la sec
ția de presare, care se depășesc ușor 
(cu 20—30 la sută) chiar în condi
țiile existenței unor întreruperi de 
două-trei ore în fiecare schimb ?

Ne exprimăm convingerea că situa
ția critică în care se află azi produc
ția și nivelul realizării indicatorilor 
tehnico-economici proiectați la între
prinderea de produse refractare Alba 
lulia nu poate fi depășită decît prin 
eforturile conjugate ale forului tutelar, 
proiectantului și colectivului unității.

Ing. Nicolae PANTILIE

Pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din martie a. c. prin a- 
rondarea a trei gospodării de stat 
a luat ființă întreprinderea agrico
lă de stat Aiud cu 11 ferme agri
cole. Conducerea uneia din aceste 
ferme — cea din Lunca Mureșu
lui — mi-a fost încredințată mie. 
Unitatea deține 895 ha teren și este 
profilată pe producerea de furaje 
pentru cele două ferme zootehnice 
cu circa 2 400 de capete taurine 
din apropiere. Pentru buna desfă
șurare a procesului de producție a 
fost înzestrată și cu inventarul ne
cesar : 12 tractoare, 2 semănători 
S.U. 29, o semănătoare SPC 6, 4 
combine pentru recoltat siloz, 9 
remorci și alte mașini și utilaje. 
Celelalte mașini pe care le avea 
fosta gospodărie de stat au fost 
redistribuite altor unități. La pri
ma vedere, numărul de tractoare 
este mare față de suprafața de te
ren, însă s-a avut în vedere in
tensificarea lucrărilor de produce
re a furajelor și în special perioa
da scurtă în care trebuie să se facă 
recoltarea porumbului siloz de pe 
o suprafață destul de mare. Timpul 
în care nu sînt folosite în fermă, 
tractoarele execută lucrări la terți.

Ferma noastră a fost încadrată 
cu un tehnician, un contabil, un 
magazioner, 12 tractoriști și 10 
muncitori permanenți. Sînt con
vins că, deși avem un efectiv re- 
strîns, vom reuși să efectuăm la 
timp toate lucrările. Vom angaja 
unii muncitori sezonieri numai în 
perioada întreținerii culturilor și 
recoltării fînețelor naturale.

Deși timpul scurs de la înfiin
țarea fermei nu-mi permite să fac 
prea multe aprecieri, totuși m-am 
convins de justețea liniei partidu
lui, atunci cînd a elaborat Hotărî- 
rea cu privire la îmbunătățirea con
ducerii, planificării, finanțării și 
organizării gospodăriilor agricole 
de stat. Eu, de pildă, lucram îna
inte ca inginer șef la gospodăria 
de stat Lunca Mureșului. Făceam 
un mare volum de muncă adminis
trativă, iar la brigăzi — care erau 
destul de dispersate — ajungeam 
de abia de două ori pe săptămînă. 
Dar și atunci nu aveam timp să 
mă ocup de felul cum se execută 
lucrările deoarece trebuia să veri
fic actele primare întocmite de 
brigadieri privind salarizarea, evi
dența lucrărilor mecanizate, de
contarea de materiale etc. Din a- 
ceastă cauză administrarea îngră
șămintelor chimice, însămînțările 
și alte lucrări importante erau fă
cute de tractoriști la nivelul pre
gătirii și conștiinciozității fiecăruia, 
fără o asistență tehnică de specia
litate. Nu o dată s-a întîmplat ca 
unele culturi fertilizate, în perioa
da de vegetație, să fie neuniform 
dezvoltate.

Acum, ca șef al fermei, am in
trat încă din prima zi, cum se 
spune, în producție, acolo unde 
este, de altfel, locul fiecărui spe
cialist agricol. Prin felul cum este 
organizată ferma am posibilitatea 
ca în cel mult 3 ceasuri, cu tră
sura, să străbat toată ferma. încă 
din prima zi am verificat personal 
starea de vegetație a culturilor. 
Constatînd că o parte din orz nu 
era suficient dezvoltat, am luat 
măsuri pentru a se aplica îngră
șăminte suplimentare pe o supra
față de 10 ha. De asemenea, am 
urmărit personal cum lucrează ma
șina de semănat porumb SPC—6. 
Mi-am propus ca zilnic să vizitez 
culturile, să văd cum se desfășoa
ră lucrările pentru că numai cu- 
noscînd bine și cele mai neînsem
nate colțuri de teren poți asigura 
o bună desfășurare a procesului de 
producție.

în momentul de față sînt în curs 
de execuție lucrări de irigații 'pe 
700 ha teren arabil. Lucrarea — un 
sistem combinat de canale deschi
se și conducte îngropate — a fost 
proiectată de DRIFOT-Cluj și este 
executată de Trustul de construc
ții îmbunătățiri funciare Timișoa
ra. Stadiul lucrărilor este destul de 
înaintat — aproape toate canalele 
sînt săpate, urmînd să înceapă be- 
tonarea lor. Instalația va fi gata 
la sfîrșitul acestui an. Ca șef al 
fermei mă interesează nu numai 
termenul cînd lucrarea va fi dată 
în exploatare, dar, mai ales, cali
tatea ei, pentru că eu voi fi acela 
care voi răspunde pînă la urmă 
de creșterea producției pe terenu
rile irigate. Am observat însă cî
teva deficiențe de proiectare care, 
după mine, neînlăturate vor face 
să scadă eficiența investițiilor. Așa, 
bunăoară, proiectantul nu a ținut 
seama ca parcelele irigate să fie 
cît mai uniforme și mai ales să 
nu rămînă nici o bucățică de te
ren în afara circuitului agricol. 
După proiect vor rămîne în afara 
sistemului parcele cu suprafețe 
mici, care cu greu vor putea fi lu
crate mecanizat. S-a omis din lu
crare un sistem de drenare pe a-

MAȘINI SI UTILAJE PERFECȚIONATE
1 ■> 1

Perfecționarea continuă a uti
lajelor aflate în producție este 
unul din obiectivele centrale ale 
constructorilor de mașini. Pe a- 
ceastă linie, colectivul Fabricii 
de pompe din Capitală, prin 
îmbunătățirea constructivă a u- 
nor subansamble din compo
nența agregatelor pe care le 
produc, a mărit randamentul a- 
cestora cu 8 pînă la 10 la sută. 
La fel, Ia uzinele „Tehnofrig" 
din Cluj s-au modernizat recent 
opt utilaje pentru industria ali

numite parcele, unde în perioade
le cu precipitații abundente stag
nează apa. Aceste observații le-am 
adus la cunoștința proiectanților și 
constructorilor. Păcat însă că nu 
s-a întreprins nimic pentru a fi 
remediate.

O dată cu înființarea fermei am 
analizat și posibilitățile de crește
re a producției. Ținînd seama de 
recoltele obținute în anii prece- 
denți, de posibilitățile de fertiliza
re și mecanizare, de asistența teh
nică asigurată, am reașezat planul 
de producție prevăzînd obținerea 
unor recolte mai mari la toate cul
turile. Am început să lucrăm la 
planul de venituri și cheltuieli, 
mult mai simplu ca metodologie 
decît cel de pînă acum — doar 16 
tabele și 8 anexe, față de 70 ta
bele și 20 de anexe cîte erau în 
trecut.

în cîmp, lucrările se desfășoară 
normal. Am început prășitul sfe
clei furajere. Asistența tehnică la 
această lucrare este urmărită zil
nic de mine și de către tehnicia
nul fermei. Peste cîteva zile vom 
trece la cositul și strînsul primelor 
furaje. Aici prevedem unele greu
tăți pentru care solicit sprijinul or
ganelor superioare. în condiții iri
gate va trebui să obținem 8—10 
tone de fîn de lucernă la hectar. 
Cu dotarea actuală recoltatul și 
uscatul finului va decurge foarte 
greu, deoarece nu ne ajunge tim
pul fizic de uscare a celor 60—80 
de tone masă verde la hectar în 
4—5 coase. Calitatea finului de lu
cernă uscată în brazdă este mult 
inferioară celei uscate în instalații 
moderne. Pentru a se putea pro
duce fîn de lucernă în condiții iri
gate consider că este necesar să 
fim dotați cu mașini pentru recol
tatul, încărcatul și uscatul lucer- 
nei, cu o productivitate ridicată.

îmi exprim convingerea că fer
ma noastră va da rezultatele pe 
care partidul și statul nostru le 
scontează!

Ing. loan MOLDOVAN 
șeful fermei agricole 
Lunca Mureșului, regiunea Cluj

mentară. Printre acestea se nu
mără compresoarele, a căror ca
pacitate s-a mărit la 28 000 kilo- 
calorii, adică cu 10 la sută față 
de cele fabricate pînă acum.

Constructorii de rulmenți de 
la Bîrlad au îmbunătățit 14 ti
puri de produse, mărindu-le du
rabilitatea și rezistența prin fo
losirea unor oțeluri speciale. A- 
semenea rezultate au obținut și 
colegii lor din Brașov.

(Agerprcs)
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Numeroși iubitori de 
fiei artistului poporului 
invitafiei Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunii Artiștilor Plastici de a participa 
miercuri după-amiază la vernisajul Expoziției re
trospective a cunoscutului pictor, organizată în să
lile Muzeului de Artă al Republicii Socialiste Româ
nia.

După cum a arătat în cuvîntul de deschidere și 
în însemnările la catalogul expozijiei artistul po
porului Corneliu Baba, vizitatorii își vor putea ast
fel umple ochii de frumusețea celor peste 150 de

pînze expuse, mărturii ale unei sensibilități remar
cabile, redată intr-un limbaj plastic de o mare sim
plitate.

Luînd cuvîntul, pictorul Dumitru Ghiafă a mul
țumit Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă 
și Uniunii Artiștilor Plastici pentru organizarea a- 
cestei manifestări, precum și Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România, altor muzee și colec
ționarilor care au contribuit prin împrumutarea de 
lucrări la realizarea expoziției sale. Subliniind că 
această expoziție reprezintă o parte a strădaniilor 
sale desfășurate timp de mai bine de o jumătate

de secol, piciorul D. Ghiafă și-a exprimat hotărî» 
rea de a-și continua munca de creație cu același 
nestrămutat avint.

Vernisajul a fost urmat de un concert prezentat 
în sălile expozifiei de orchestra „Camerala" a 
Conservatorului de sfat „Ciprian Porumbescu", sub 
conducerea dirijorului Dumitru Pop, și de filmul do
cumentar de scurt metraj dedicat pictorului Dumi
tru Ghiafă, realizat de Studioul „Al. Sahia”.

DEZBA TERILE

Ocfavian COTESCU

de

Un coleg, care a avutJ ocazia 
ziteze timp de mai multe luni 
țări occidentale, un om foarte 
iigent, cu o mare putere de obser
vare și de analiză lucidă a fenome
nului „viață", încerca să-mi dezvă
luie senzațiile primite în această că
lătorie, povestind fapte, descriin- 
du-mi oameni, analizînd, interpre- 
tînd, comparînd, punînd alături bi
nele cu răul, despărțindu-le apoi și 
terminînd cu mărturisirea acelei 
binecunoscute stări pe care călătorii 
o încearcă, chinuitorul „dor de-aca- 
să“. Dar, încăpățînat spirit analitic, 
a refuzat să se limiteze la constata
rea pur sentimentală a acestei stări, 
simțind nevoia să o includă în sfera 
unor justificări concrete. Și iarăși, 
gindind, observînd, interpretînd, cd- 
mentînd, comparînd, și-a explicat (și 
mi-a explicat) de ce îi este greu 
să trăiască departe de casă. Acolo l-a 
impresionat goana obsedantă (și ob
sedată) a artistului pentru a se sub
ordona unor legi care modelează di
mensiunile valorii artistice după 
gustul posesorului de bani, dificul
tatea artistului de a turna în operă 
de artă, ceea ce el și numai el are 
de spus, visul său.

„Aici, la noi acasă, se poate visa, 
pentru că aici poți să-ți îndeplinești 
visul".

Și mi-a vorbit apoi de proiectele 
sale, înflăcărîndu-se și îndemnîn- 
du-mă la gînduri, la multe1 între
bări, dintre care una se contura cu 
aceeași forță și aceeași sinceritate 
cu care el își răspundea de-acum la 
propriile sale semne de întrebare. 
Oare eu, oare noi, acei care lucrăm 
în teatru, facem totul pentru a fo
losi posibilitatea aceasta de a visa și 
de „a vedea visul cu ochii" ?

Printre noi românii, noțiunile
„înțelept" sau „înțelepciune" au că
pătat în ultimii ani o imensă putere 
de circulație. Obișnuim să comen
tăm, să discutăm despre tot ce se în- 
tîmplă cu noi, cu tara noastră, în 
toate domeniile de activitate și în
totdeauna, drept concluzie, aceste no
țiuni nu pot fi evitate. Ele apar ca o 
exprimare firească a admirației față 
de o forță neobosită pe care o sim
țim la fiecare pas, partidul.

Teatrul românesc este un teatru 
bun. Trebuie să-1 facem și mai bun ! 
E o dorință a noastră a tuturor, și 
ea se face simțită în ultima vreme 
prin interesul deosebit cu care o 
seamă de oameni de teatru își ex
primă păreri, fac constatări și pro
puneri, trag concluzii menite să con
tribuie la mersul înainte al teatrului.

Personal simt însă nevoia depă
șirii acestei faze a exprimării unor 
păreri bine intenționate, dar firesc 
subiective, foarte sincere, dar nu în
totdeauna foarte profunde. E nevoie, 
cred, a urca pe treapta confruntării 
acestor păreri, avînd la bază un stu
diu serios al realităților din teatrul 
nostru, și asigurînd astfel concluzii 
înțelepte. Și cadrul cel mai favorabil 
pentru asigurarea unor asemenea 
concluzii este organizația de partid. 
Cred că organizațiile de partid din 
teatre trebuie să atace problemele 
majore ale teatrului nostru de toate 
categoriile. Adunările generale tre
buie să depășească faza unor infor
mări și analize (uneori formale) des
pre o anume latură a activității tea
trului. Ele trebuie să fie angajate pe 
calea unor dezbateri de cel mai înalt 
nivel estetic-teatral, în pas cu în
treaga cultură teatrală contempo- ' 
rană, cu tot ce se petrece nou și 
bun în teatrul contemporan, și nu
mai de la acest nivel (cel mai înalt) 
să pornească raportarea la activita
tea concretă a teatrului.

Iată, printre altele, astăzi trebuie, 
cred, să se pună în discuție moda
litatea contemporană de interpretare 
a teatrului istoric.

Avem datoria să subliniem respec
tul pe care îl datorăm trecutului po
porului nostru prin reprezentarea 
unor opere care să ridice publicul Ia 
cunoașterea (prin modalitățile emo
ției artistice) a unor evenimente care 
constituie mîndria existentei noastre 
ca popor. Pentru asta nu e suficient 
să „jucăm" doar piesa. Va trebui să 
găsim căile foarte speciale prin care 
putem transmite astăzi, unui om de 
astăzi, emoția, povestindu-i un fapt 
istoric. Va trebui în primul rînd 
ca ochii noștri, ai creatorilor specta-

colului, să fie foarte „de astăzi". 
Altfel, nu vom putea găsi „filtrul" 
acela emoțional prin care să trecem 
către spectator faptul nostru artistic. 
Altfel, îi vom oferi în loc de emoție 
o simplă defilare de bărbi și caftane 
și rostul nostru ca artiști se va a- 
nula pur și simplu. Dezbaterea unei 
asemenea probleme de principiu cu 
rădăcini adinei în realitatea ime
diată a creației, la nivelul unui înalt 
profesionalism, ar putea constitui din 
plin obiectul unor adunări generale. 
Ne-am putut convinge de utilitatea 
unor asemenea discuții, recent, cînd 
o adunare a organizației de bază de 
la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
a fost consacrată pregătirii spectaco
lului „Luceafărul".

Apoi, circulă păreri (unele indi
cate la rangul de concepții) despre 
rolul regizorului în teatrul contem
poran. Regizorul, ca factor de crea
ție, este un personaj foarte disputat.

Cred că un colectiv teatral își de
monstrează calitatea prin acea im
presie de „omogenitate" pe care o 
arată în spectacole, și care are ca 
rezultat stabilirea unei punți (aș nu
mi-o „a adevărului") între scenă și 
sală.

De fapt e vorba de o comuniune 
de aspirații, de păreri despre viață 
și arta teatrală, realizată treptat, în 
condițiile dorinței comune de perfec
ționare artistică. Pentru realizarea și 
pentru întărirea aceștei comuniuni 
trebuie să lupte organizația de partid 
din teatru și în acest sens nu poate 
să lipsească stabilirea concepției în
tregului colectiv despre rolul regi
zorului în procesul de creație.

Ce înseamnă pentru colectivul res
pectiv regizorul ? Care sînt posibili
tățile ca existenta mai multor regi
zori (personalități artistice diferite) 
să se înscrie în activitatea teatrului 
fără a atinge noțiunea de comuniune, 
de omogenitate, ci, dimpotrivă, con
tribuind la întărirea ei ? Iată pro
bleme pe care, în condițiile asigu
rării unui cadru de un înalt nivel

profesional, trebuie să le dezbată 
ganizatia de partid.

Nenumărate comentarii se fac 
legătură cu judicioasa (sau nejudi- 
cioasa) folosire a actorilor. Tentația 
de a discuta această problemă su
perficial, e mare. De aceea, e nevoie 
și aici de multă înțelepciune.

Se vorbește de prezența unui ba
last în teatrul nostru, termen pe 
care eu îl refuz, nu pentru că el n-ar 
exprima o anumită realitate, ci pen
tru că e foarte puțin cuprinzător ca 
sensuri fată de complexitatea aces
tei probleme. Repet, situația reală 
există, dar este obligatoriu să o pri
vim din toate unghiurile din direcția 
cărora s-a creat. Eu cred că teatrul 
nostru are actori buni și actori mai 
puțin buni, ori ce s-ar zice și orice 
s-ar face.

Cred de asemenea că nu toti cei 
buni joacă (așa cum ar merita) ; dar 
nici toți cei slabi nu stau (așa cum 
ar merita). De aceea, mai întîi tre
buie să luptăm pentru găsirea unor 
soluții de asigurare a dezvoltării tea
trului în condițiile funcționării de
pline a selecției valorilor. Principiul 
generos al asigurării de 
condițiilor materiale a 
teatrelor a fost uneori 
țeles, a fost de-a lungul 
sit fără răspundere. S-a 
păcate, o mentalitate după care an
gajarea unui om care nu manifestă 
cele mai certe calități n-ar conta în 
angrenajul acesta complex în care, 
oricum, statul cheltuiește banii.

Nu-i nevoie să apelez prea mult 
la propria-mi imaginație ca să-mi 
închipui un consiliu înduioșat într-o 
familie în care „nepoțica" adoles- g 
centă declară solemn că „moare H 
după teatru", declanșînd apoi bine- S 
cunoscuta avalanșă de telefoane și „ 
intervenții, care uneori are ca final Kj 
pătrunderea în teatru a unui om ra 
inutil. Nu-i nevoie să fac eforturi “ 
prea mari pentru a-mi imagina lup- H 
tele „seculare", după care un ma- ra 
estru venerabil și venerat, respec- K 
tabil și respectat, folosind subiectiv g 
toată venerabilitatea și respectabili- H 
tatea, obține ocuparea unui post de g 
către o protejată. Asemenea gen de 
angajări își au din plin contribuția sa 
lor, sedimentată pe nesimțite, de-a | 
lungul anilor, la apariția de nuanță “ 
gravă a problemei folosirii actorilor, n

Acestea, socot, sînt cîteva din pro- M 
blemele actuale ale teatrului nostru, Șjj 
Să Ie dezbatem cu toată responsabi- _ 
litatea, astăzi cînd nu mai avem 
dreptul să stăm deoparte, să ne mul- ® 
tumim cu succesele de pînă acum. ”

x
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stare
Cred că dintre tinerii 

prozatori ce s-au afirmat 
în anii din urmă cu vo
lume aparținînd genului 
scurt puțini sînt cei ce au 
rezistat tentației de a a- 
borda ulterior 
specie mai 
multe puncte 
presupunînd 
complexitate 
și a caracterelor, dar per- 
mițînd și o mai amplă 
desfășurare a lor. în a- 
cest sens, a evoluat de 
altfel și creația prozato
rului timișorean Ion Arie- 
șanu.

Față de volumul de de
but, Anii adolescenței, a- 
părut în colecția „Lucea
fărul", ca și față de volu
mul de nuvele Trenul al
bastru, recenta sa carte, 
romanul O complicată 
stare de fericire, vădește 
o continuitate a preocu
părilor, atenția fiindu-i în
dreptată și de această 
dată către contempora
neitate, către conflicte cu

romanul, 
dificilă din 
de vedere, 
o anumită 
a acțiunilor

o SPARTACUS — film pentru ecran panoramic (ambele 
serii) : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : RE
PUBLICA (completare Istoria unui manuscris) — 9,30; 
11,45; 14,15; 16,45; 19; 21,15, GRIVIȚA (completare Fa
brica de împachetat fum) — 9,30; 12; 15,45; 18; 20,30, 
FLAMURA (completare Vizita delegației de partid și gu-

cinema
vernameistale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă Ro
mânia) — 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30.
a ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI - 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21. STADIONUL DINAMO - 20. GRĂ
DINA DOINA — 19,30, GRĂDINA FESTIVAL — 20,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII - 20.
© SUCCES, CHARLIE ! : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 1934 orele 19.30), MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18 30; 21 (la ambele completarea Fabrica <le împachetat 
fum), MODERN - 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
© OMUL FĂRĂ PAȘAPORT : FESTIVAL - 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21.
o TELEGRAME — 9; DOUĂ LOZURI — 11,45; MOF
TURI 1909 — 14.45; 17,45 (la toate completarea Vizita ; 
Politică cu... delicatese) : CENTRAL.
O RĂZBOIUL INDEPENDENȚEI : CENTRAL (comple
tare Ultima treaptă) — 21.

note de

adînci și semnificative 
implicații morale.

Ca și în nuvelele „Du
minica omului" sau „O zi 
a lumii", universul evocat 
în paginile.romanului este 
acela al oamenilor a- 
dîncurilor, al minerilor. în 
prim plan 
inginerului 
rescu, un 
animat de 
fi util, prin
zează, societății, 
și creația sînt un mod de 
existență, un scop vital ; 
numai creînd ai senzația 
că exiști" spune el la un' 
moment dat.

Scriitorul își propune să 
analizeze resorturile inti-

se află figura 
Dan Dobromi- 
tînăr capabil, 
dorința de a 
ceea ce reali- 

„Știința

frumos, admiratori ai crea- 
Dumitru Ghiafă au răspuns

PERTORIUL SOLIȘTILOR

către stat a 
activității 

eronat în- 
anilor folo- 
creat, din

© Teatrul de operă și balet : 
OTHELLO — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO
— 19,30.
O Teatrul National „I. L. 
giale" (sala Comedia) :

POLO
Cara-

. ______ DIN
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA — 19, (sala Studio) : DINU • 
PĂTURICĂ — 19,30.
o Teatrul de Comedie : OPINIA 
PUBLICĂ — 20.
s Teatrul „Lucia Sturdza 
landra"
Măgureanu nr. 1) : 
CARNAVALULUI — 20, 
din str. Al. Sahia nr. 76 
CANDIDA 
© Teatrul 
Magheru) : 
19,30, (sala 
UNUI VIOLONCEL 
© Teatrul .,Barbu 
cea" : MORIȘCA — 
e Teatrul Mic : RICHARD AL 
1I-LEA — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : FILE 
DE TEATRU — 9,30, 
e Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L, Caragiale" : PASSACA- 
GLIA — 20.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : TIGRIȘORUL 
PETRE — 10; 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Vic
toria) : COLIBRI MUSIC-HALL 
— 19,30.
© Circul de stat-: VARIAȚIUNI 
DE CIRC — 19,30.

Bu- 
(sala din Bd. Schitu 

nr. 1) : D-ALE 
(sala
A) :

— 20.
„C. I. Nottara" 
PETRU RAREȘ 
Studio) :

(sala
ABSENȚA 

— 20.
Delavran-

20.

NU SE POATE REZUMA LA
PROGRAMUL DE ȘCOALA
Problema înnoirii repertoriu

lui este de mulți ani în dis
cuția noastră, fără a avea tot
deauna rezultate pozitive. 
Motivele sînt multe și supor
tă discuții mai ample dar 
mă voi rezuma la cîfeva pe 
care le consider mai impor
tante.

Artistul de formație nouă, 
conștient de exigențele me
reu crescînde ale publicului, 
are obligația de a da viață 
și transmite tot ceea ce este 
mai frumos, mai ales, mai 
valoros din moștenirea pri
mită sau din creația contem
porană. Pentru acest lucru e 
necesară o viziune largă, o 
cunoaștere, profundă a muzi
cii de la începuturile ei, pe 
epoci, pe țări și pe stiluri. 
Aici este însă de discutat un 
aspect : sînt soliști care își pot 
însuși ușor toate stilurile, stă- 
pînind cu autoritate atît ge
nul preclasic sau clasic, cît și

Emilia PETRESCU-CIRONEANU

cel romantic sau modern. Unii 
dintre aceștia, din pasiune 
pentru chemarea lor, sînt pre- 
zenți pe scenă cu un reper
toriu mereu înnoit, variat și 
de înaltă ținută, contribuind 
astfel la formarea și educa
rea bunului gust al publicu
lui. Sînt deci soliști care, 
după ieșirea din Conservator,

lapublicul care așteaptă de 
artist creații noi, cît și față de 
colegii care depun eforturi 
nu numai pentru a învăța, dar 
și de a descoperi materiale 
noi.

Fiindcă specialitatea mea 
este muzica vocală, mă refer 
la unii colegi care au făcut 
și fac de ani de zile reci-

punct® d® vedere

artist

me ale acestui pasionat 
cercetător al propriului u- 
nivers lăuntric, urmărind 
procesul de împlinire a 
personalității sale, ca in
divid, cetățean și comu
nist. De la momentul de 
impas pe care eroul îl tră
iește în primele capitole 
ale cărții în urma destră
mării căsniciei sale și 
pînă la „complicata stare 
de fericire" pe care o 
simte în final, cînd, inte
grat pe deplin în cadrul 
colectivului, are certitu
dinea că munca lui este 
necesară tuturor celorlalți, 
inginerul Dobromirescu 
parcurge un drum sinuos, 
de-a lungul căruia are de 
înfruntat ipocrizia în viața 
de familie, conformismul 
și rutina în aplicarea unor 
tehnici noi, înaintate, cît 
și în relațiile sociale.

La rîndul său, maistrul 
Lazăr — personaj ce se 
află în centrul altui filon 
epic al narațiunii — miner 
priceput, de o deosebită

integritate morală, care a 
preferat multă vreme să 
nu răspundă învinuirilor 
nedrepte ce i s-au adus, 
înțelege, ajutat și de ve
chiul 
acum 
zației 
și de 
pentru a scoate adevărul 
la lumină.

Chiar dacă Ion Arie- 
șanu nu reușește încă să 
stăpînească pe deplin fi
rele amplei sale nara
țiuni, unele episoade ne-

său prieten Filipaș, 
secretar al organi- 
de partid, că este 
datoria lui să lupte

integrîndu-se organic în
tregului, iar profilul uno
ra dintre personajele pe 
care le animă nefiind con
vingător conturat, chiar 
dacă ideile și conflictele 
de la care pornește nu 
sînt întotdeauna potențate 
artistic la același nivel, 
romanul de față marchea
ză o nouă treaptă a ca
rierei sale scriitoricești, 
îndemnîndu-ne să aștep
tăm cu încredere viitoare
le sale lucrări.

Sorin MOVILEANU

tmici : în loc de cinema : 
filmul „Bondarul". 18,10 
" — Pentru tineretul șco-
Iar : Studioul pionierilor; 
18,50 — Publicitate ; 19,00 

— Telejurnalul de seară. Agenda economică; 19,27 — 
Buletinul meteorologic; 19,30 — „Mult e dulce și fru
moasă..." Emisiune de limbă română contemporană. 
Prezintă : acad. prof. Iorgu Iordan; 19,40 — La ordinea 
zilei : Organizarea științifică a producției și a muncii; 
20,00 — Momente din istoria filmului; 20,15 — Concert 
simfonic. Concertul pentru pian și orchestră de Beet
hoven. Solist : Shura Cherkassky (S.U.A.). Dirijor: 
Herbert Kegel (R.D.G.). Transmisiune din Sala de 
concerte a Radioteleviziunii ; 21,00 — Dicționar de 
personaje — literele K și L ; 21,30 — Teleglob — 
Imagini iraniene ; 21,55 — Varietăți pe peliculă ; 22,10 
— De Ia Giotto la Brâncuși ; 22,30 — Magazin literar ; 
23,00 — Telejurnalul de noapte; 23,15 — închiderea 
emisiunii.

o COPIII LUI DON QUIJOTE : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45, la grădină — 20, AURORA — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30; la grădină — 20 (la ambele 
completarea Istoria unui manuscris).
9 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : UNION 
(completare Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România) — 
15,30; 18; 20,30, CRÎNGAȘI (completare De la atom ia 
cristal) — 15,30; 18; 20,15.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
® CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : DOINA - 
13,45; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 9,30; 11,30; 14,15; 
18,45; 21.
a DACII — cinemascop : LUMINA — 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,45, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
pletare Problema) — 10; 16; 18,15; 20,30.
® DUMINICA LA NEW YORK -----------------
12; 14.
o MOMENTUL ADEVĂRULUI : VICTORIA (completare 
1 Mai 1967) — 9; 11,30; 13,45; 16, ARTA (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 9; 11,15; 13,30;
18,15; 20,45; la grădină — 19,45.
s» ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARONA : VICTORIA 
pletare 1 Mai 1967) “ “
Vizita delegației de 
garia în Republica 
16; 18,30; 20,45.
® ROBII : TOMIS
fum) — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45. la grădină 
FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (Ia ambele completarea Ti
nerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.).
© RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ ! : FLOREASCĂ (completare 
Hieroglifele pămîntului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,

: CINEMATECA

11,30;
16,30;
13,45;
(com-

10;

15,45;

(com- 
— 18,15; 20,45, MIORIȚA (completare 
partid si guvernamentale a R. P. Bul- 
SoBialistă România) — 9; 11,15; 13,30;

(completare Fabrica de împachetai 
“ “ ‘ " 19,45,

BUCEGI (completare Proiecte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20.
© WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : GIULEȘTI 
— 15,30; 19.
G MONDO CANE — ambele serii : EXCELSIOR — 9,30; 
13; 16,30; 20.
© DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : MUNCA (com
pletare Cosmonauții) — 9,30; 11,30, PROGRESUL (com
pletare Pe urmele lui 1907) — 10,30; 15,30, GRĂDINA 
„PROGRESUL-PARC" — 20.
© EVADARE ÎN TĂCERE : MUNCA (completare Cosmo- 
r.auții) — 17; 19.
o MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ : FLACĂRA (comple
tare Pallady) — 17,15; 19,15.
o INSPECTORUL DE POLIȚIE : LIRA (completare 
Perspectiva în pictură) — 11; la grădină — 20.
a BUCĂTĂREASA : LIRA (completare Perspectiva 
pictură) — 16; 18.
® ZORBA GRECUL : GRĂDINA „EXPOZIȚIA" - 

LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — <
mascop : BUZEȘTI — 10; la grădină — 20.
9 TREIZECI ȘI TREI — cinemascop : BUZEȘTI 
pletare Scrisoare din Germania) — 16,30; 18,30.
© VIAȚA PARTICULARĂ — cinemascop : COTROCENI 
(completare Imprudenții) — 14; 16,15.
© DARCLfiE : COTROCENI — 18,30; 20,45.
® NU SÎNT DEMN DE TINE : UNIREA — 10; 12; la gră
dină — 20.
® BUMERANGUL : UNIREA (completare Petrol) — 18. 
O NUME STRĂIN : PROGRESUL — 18; 20.
© GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : DA
CIA — 8,45—16,45 în continuare ; 18,45; 21.
© RAIDUL VĂRGAT : VITAN — 15,30; 18.

în
- 20. 
cine-

(com-

au continuat munca de auto- 
educare cu seriozitate și per
severență. în felul acesta, 
menținînd studiul, nu ca un 
simplu exercițiu zilnic pen
tru păstrarea formei, ci real
mente pentru a mări sfera 
cunoștințelor, pentru îmbogă
țirea bagajului intelectual, 
urcă treptele spre perfecți
une. Astfel se conturează per
sonalitatea sa, începe să aibă 
ceva de spus, devine cu a- 
devărat un creator. Să exem
plificăm ; dacă un
vrea să înțeleagă și să redea, 
să zicem, o piesă în stil ba
roc, este util să citească opere 
literare aparținînd secolului 
respectiv, 
de arfă plastică (pictură, 
sculptură, arhitectură), să fo
losească 
pentru a se ii 
caracteristicilor timpului, ast
fel încît să tragă singur con
cluziile asupra interpretării 
piesei muzicale, punînd tot
odată și amprenta personali
tății sale. Această activitate 
intelectuală este de fapt ne
cesară în toate domeniile ar
telor și trebuie să fie o pre
ocupare permanentă.

Sînt însă soliști care s-au 
mulțumit să-și formeze un re
pertoriu limitat, din piese u- 
șoare și foarte cunoscute, cu 
o interpretare, de cele mai 
multe ori copiată din discuri 
celebre, și de ani de zile 
prezintă publicului recitale cu 
un conținut prea puțin dife
rit. Interpretarea este stereo
tipă, sărăcăcioasă, redusă de 
multe ori la imitarea unui cîn- 
tăreț celebru sau instrumen
tist cu nume sonor. Aceasta 
înseamnă comoditate, pentru 
că a-ți însuși o piesă nouă 
presupune muncă și nu o 
muncă ușoară. De asemenea, 
este o desconsiderare față de

să cunoască opere

foate mijloacele 
nforma > asupra

tale cu aproape același con
ținut. Nu există bariton să nu 
aibă prezent în program a- 
celași „Regele ielelor", „Cei 
doi grenadiri", „Gornistul" 
sau „Foaie verde lămîiță", ori 
soprană care să nu cînfe un 
Hugo Wolf (mereu „Piticul", 
„Lasă lumea să vorbească", 
„Grădinarul" etc), cînd acest 
autor a scris peste 200 lieduri, 
toate foarte valoroase. Sau 
cum să ne explicăm faptul că 
un solist sau o solistă cîntă 
minunat două-trei arii „puse 
în glas” de 10—15 ani, cu 
care cucerește aplauzele pu
blicului, iar cînd trebuie să 
execute o piesă de același 
gen, nou învățată, realizarea 
este slabă ?l Există o expli
cație. Plafonarea, comodita
tea, lipsa de interes sau de 
curaj în a descoperi și a pre
zenta valorile muzicii care 
așteaptă... Odată, un coleg 
s-a exprimat : „Ce-mi trebuie 
să-mi bat capul cu o piesă 
nouă, cînd eu fac succes de 
sală cu „puricele" de Mus- 
sorgski". Această mentali
tate se aseamănă cu a unui 
om de știință care „ne mai 
bătîndu-și capul" cu ultimele 
descoperiri, ar lucra cu meto
de învechite.

Tot din comoditate, în re
pertoriile soliștilor, atît vocali 
cît și instrumentali, predomină 
în continuare genul romantic, 
ignorîndu-se în cea mai mare 
parte creațiile moderne sau 
cele preclasice, de mare in
teres pentru publicul actual. 
Consider necesară abordarea 
de către solist a unui reper
toriu care să îmbrățișeze toa
te stilurile, pentru propria sa 
formare profesională, chiar 
dacă preferă un anumit stil, 
mai apropiat temperamentu
lui său. Mai mult 
buie să înfrîngă

chiar, tre- 
barierele,

căci prin contrast înțelege sfi-» 
Iul său preferat.

In aceeași ordine de idei, 
ar fi să adaug importanța cu
noașterii unor limbi străine, 
mai ales pentru soliștii vocali, 
care în acest fel ar avea por
țile larg deschise pentru pro
fesiunea lor.

Ideile schițate pînă aici ar 
trebui să fie principii de bază 
insuflate și însușite de artist, 
încă de pe băncile Conserva* 
torului, astfel încît pornind ' 
viața artistică, el să-și conti
nue, ritmic și intens, dezvol
tarea calităților sale. Din pă
cate unii o dată cu examenul 
de sfat încetează să mai fie 
preocupați de aceste proble
me, rezumîndu-se la a-și în
văța mecanic piesa propusă 
sau impusă de instituția unde 
este încadrat.

Problema înnoirii reperto
riului comportă și alte aspec
te. Am să mă refer de pildă 
la lipsa materialului docu
mentar și a notelor muzicale 
din bibliotecile noastre. Con
statăm că în toate bi
bliotecile mari ca Filar
monica, Radio, Conservatorul, 
care sînt principalele furni
zoare de note muzicale, raf
turile nu au fost reîmprospă
tate de mulți ani. Comenzile 
și aprovizionarea nu se fac 
cu regularitate și după un 
criteriu științific, ci sporadic și 
cu titluri luate la întîmplare. 
în ultimii 10—15 ani, edituri 
mari au tipărit operele com
plete ale unor autori foarte 
importanți : Schutz, Telemann, 
Buxtehude, Rameau sau Vi
valdi, ca autori preclasici, iar 
din cei moderni Messiaen, 
Honnegger, Britten etc. Multe 
din aceste lucrări nu sînt cu- 
‘noscute la noi. în editura 
noastră apar foarte puține lu
crări din repertoriul universal, 
iar din muzica românească de 
asemenea ; în ceea ce pri
vește partea vocală, sînt pre
zente numai, liedurile.

Acestea sînt impedimente 
în munca de reînnoire a re
pertoriului solistic, la care se 
mai adaugă și altele, care de
pind de conștiinciozitatea ar
tistului.

Acolo unde își face loc 
inerția e însă obligația colec
tivelor de conducere de a a- 
jufa soliștii să-și reîmprospă
teze repertoriul și de a nu 
programa în stagiune decît 
concerte și recitale bine veri
ficate, cu un conținut nou, 
care să trezească interesul și 
să satisfacă exigențele publi
cului.

© RIO CONCHOS — cinemascop : MOȘILOR (completare 
Acul) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,45, PACEA — 
11; 15,45; 18; 20,15.
© DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : POPULAR 
(completare Legenda ciocîrliei) — 15,30; 18; 20,30.
9 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBU
RĂTOARE — cinemascop : RAHOVA (completare Arsura)
— 15; 17,45; 20,30.
« LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
© LEAC CONTRA DRAGOSTEI : COLENTINA (com
pletare Pe urmele lui 1907) — 15; 17,30; 20; la gră
dină — 20.
© ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINUNATA 
ANGELICA — cinemascop : GRĂDINA VITAN — 20,
VIITORUL — 15; 19,30.
© OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
FERENTARI - 15,30; 18; 20,30.
o TUNELUL — cinemascop : COSMOS (completare 
colae Labiș) — 15,30; J8; 20.

EC

Ni-

Astă-seară, la 
20, are loc în 
dioul de concerte al 
Radioteleviziunii con
certul orchestrei sim
fonice a Radiotelevi- 
D. Germană). în pro-

ora 
stu-

ziunii. Dirijor: Herbert Kegel (R
gram: Simfonia I de Georges Bizet; Concertul nr. 5 
în M> bemol major de Ludwig van Beethoven. Solist: 
Shura Cherkassky (S.U.A.); Simfonia I de Dmitri Șos- 
takovici.

Succesul

unui regizor roman 
la Bonn

Recent a avut loc, Ia Theater 
der Stadt din Bonn, premiera 
piesei „Un parfum de flori" de 
J. Saunders, pusă în scenă de 
regizorul român Lucian Giur- 
chescu. Decorurile sînt semnate, 
de asemenea, de un scenograf 
din tara noastră, Dan Nemțea- 
nu. „Putem afirma, pe drept cu- 
vînt, — scrie în cronica sa zia
rul GENERAL ANZEIGER — 
că am asistat la 
exceptional, 
ne-a vrăjit, 
nat aplauze puternice, __
gite. putem spune aproape 
vatii". Iar ------- 
SCIIAU subliniază : 
cu nu-și cunoaște numai mese
ria (despre putini dintre tinerii 
noștri regizori am putea afirma 
așa ceva cu conștiința împăca
tă), el stăpînește uluitor de bine 
arta de a transpune scenic acel 
soi de vrajă ce creează o seară 
de teatru adevărat".

un spectacol 
Decorul poetic 

La final au răsu- 
prelun- 

o- 
BONNER RUND- 

.Giurches-



SCÎNTEIA
I

cabinet brazi- 
în mod logic

Americo PAIVA,
publicist brazilian

BRAZILIA CresteVIZITILE «fUGARILOR

Delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Bulgaria, condu
să de Ninko Stefanov, președintele 
Comitetului pentru controlul de 
stat, și-a continuat miercuri vizita 
în orașul Brașov. în cursul zilei 
membrii delegației au fost oaspe
ții metalurgiștilor de la uzinele 
„Tractorul". Delegația a făcut o 
vizită tovarășilor Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.C.R., și Ion Mărcuș, 
președintele Sfatului popular re
gional Brașov.

Delegația guvernamentală a 
niunii Sovietice condusă de L. 
Iliciov, locțiitor al ministrului 
facerilor externe al U.R.S.S., și-a 
continuat vizita în regiunea Argeș 
la barajul hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", mînăstirea Curtea 
de Argeș, în orașul Pitești și la 
platforma viticolă Golească.

Delegația a făcut o vizită tova
rășilor Petre Duminică, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Argeș 
al P.C.R., și Sandu Constantin, pre
ședintele Sfatului popular regional 
Argeș. (Agerpres)

Vizita în Pakistan 
a ministrului afacerilor 
externe al României

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Islamice 
Pakistan, Sharifuddin Pirzada, mi
nistrul afacerilor externe al Repu-

blicii Socialiste România, 
Mănescu, va întreprinde 
oficială în Pakistan între 
mai 1967.

Corneliu 
o vizită 
22 și 27

Dinamo București și-a menținut supremația în „Cupa 
campionilor europeni" la volei masculin. Și cea de-a doua 
finală românească a C.C.E., care însă a avut trei acte, a 
revenit întru totul meritat, echipei dinamoviste. Aseară, în 
mecipl decisiv, (căci, după cum se știe, sîmbătă învinse
seră dinamoviștii cu 3—0, iar marți rapidiștii cu 3—1), 
succesul a fost de partea formației Dinamo. Scor 3—1 
(15—9, 15—9, 10—15, 15—13). întrecerea a prilejuit o 
adevărată revărsare de energie și de dăruire din partea 
ambelor combatante, fiecare dorind (și avînd de altfel po
sibilități egale) să îmbogățească vitrina cu trofee a clu
bului propriu. Ceea ce a decis, pînă la urmă, obținerea de 
către dinamoviști a meciului al treilea — și deci a Cupei — 
a fost, pe de o parte, potențialul lor de a sincroniza 
aproape atenția tuturor celor șase aflați la un moment dat 
în joc, iar pe de alta, luciditatea și calmul antrenorului 
care, de pe margine, a intervenit la timpul potrivit. Așa
dar, o participare colectivă — a jucătorilor (Derzei — că
pitanul echipei, Cozonici, Corbeanu, Ganciu, Schreiber, 
Stoian, Smerecinschi, Tîrlici, Papugiu, Duțică) și a antre
norului (Sebastian Mihăilescu), pentru care felicitările li 
se cuvin în egală măsură.

Fără îndoială, cucerirea „Cupei campionilor europeni" 
de către echipa Dinamo — al cărei succes final fusese 
îndelung aplaudat și în ediția precedentă — constituie 
un succes al însuși voleiului țării noastre, învingător în 5 
din cele 7 finale ale C.C.E. la

Dinamoviștii, antrenorul lor Și „Cupa campionilor europeni"
Foto : A. Cartojan

care a participat.

★ ☆

Miercuri de dimineață 
Capitala, îndreptîndu-se 
glia, ion Cosma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului București, împreună 
cu soția, care la invitația președin
telui Consiliului municipal al ora
șului Londra va face o vizită în a- 
ceastă țară. Printre persoanele ofi
ciale prezente la aeroportul Bănoa
sa se afla Sir John Chadwick, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

în aceeași zi, Ion Cosma a sosit 
în capitala Marii Britanii. La aero
port, oaspeții au fost întîmpinați 
de T. B. Mitcheson, vicepreședinte 
al Consiliului municipal. în aceeași 
zi, Ion Cosma a avut o întîlnire cu 
președintele Consiliului municipal 
al Londrei, Sir Percy Rugg. Seara, 
Consiliul municipal a oferit un di- 
Seu în cinstea oaspeților.★

Noul ambasador al Marii Brita
nii L București, Sir John Chadwick, 
a depus miercuri dimineața O co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism. 
Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și ai 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești.

a părăsit 
spre An-

vitația Ministerului Afacerilor Stră
ine âl Iranului, a făcut o vizită de 
documentare în Iran.

Delegația a fost condusă de Ion 
Cumpănașu, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia".

★

Marți seara a sosit în Capitală 
tovarășul Cioin Hunjav,-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Revoluționar Mongol, 
președintele Uniunii Studenților 
din Republica Populară Mongolă, 
care face o vizită prietenească în 
țara noastră.

Miercuri, tovarășul Petru Ena- 
che, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
a primit pe tovarășul Cioin Hun
jav, cu care a avut o convorbire 
prietenească. La primire au fost 
prezenți tovarășii Mircea Angeles- 
cu și Vasile Nicolcioiu, secretari 
ai C.C. al U.T.C.

ARTA

(Agerpres)

Acest al treilea meci al 
finalei se înscrie printre 
cele mai dinamice și mai 
dramatice desfășurate vreo
dată în fața amatorilor de 
volei din țara noastră. At
mosfera de pe teren (nu 
mai vorbim de cea din tri
bune), atinsese tensiunea 
maximă încă înainte de 
fluierul de începere. în ju
rul orei 17, cîteva clipe de 
tăcere numai — timp în 
care arbitrului cehoslovac 
L. Kettner i se oferă un 
buchet de flori din partea 
F.R.V. pentru al 300-lea 
meci internațional ce urma 
să-l conducă — și partida 
începe. Dinamoviștii iau re-“ 
pede un avans de patru 
puncte. Riposta rapidiștilor 
e promptă, însă pentru a 
egala la 5 au nevoie de 
multe minute. Echilibrul se 
menține în continuare. Ra
pid ia conducerea, dar Di
namo revine și egalează: 
8—8. De la acest scor, dina
moviștii se distanțează ușor, 
profitînd și de greșelile ad
versarului. Setul următor 
este aproximativ identic: 
egalitate la început, apoi fi
niș puternic al dinamoviști- 
lor. Al treilea set a renăs
cut speranțele Rapidului. 
După 10 minute, Dinamo 
conducea cu 6—5, însă din

acel moment întreaga iniția
tivă a trecut de partea fe
roviarilor. Drăgan, Grigoro- 
vici, Nicolau punctează în 
serie, contribuind hotărîtor 
la cîștigarea setului.

Dramatismul partidei de 
ieri, am putea spune al în
tregii finale, s-a concentrat 
parcă în setul al patrulea, 
învinge Rapid (menținînd, 
deci, incertitudinea asupra 
cîștigătorului „Cupei") sau 
Dinamo își va aduna forțele 
și... nu se va mai complica 
și cu setul al cincilea ? Ga
leriile intră în funcțiune cu 
ultimele rezerve de energie, 
în sală un vacarm de ne- 
descris ; fluierul arbitrilor 
este auzit cu foarte mare 
greutate. Pe alocuri, nervii 
jucătorilor cedează: gre
șesc servicii, pierd puncte 
direct din preluări, trimit 
mingea în fileu sau mult 
peste el. în aceste momente 
decisive ale partidei, jucă
torii ar fi avut nevoie și de 
puțină liniște în sală, pentru 
ca totuși să se poată con
centra mai bine, dar supor
terii nu tac o clipă...

în prima parte a setului, 
nici una dintre echipe nu-și 
spusese hotărît cuvîntul; în 
minutul 8, pe tabela de 
marcaj: 5—5. Dinamoviștii 
au resurse fizice suplimen-

/

tare, încearcă și reușesc a- 
tacuri variate la fileu, blo
cajul este de monolit. Der- 
zei, Corbeanu, Stoian (intrat 
cu forțe proaspete) și cei
lalți pornesc vijelios să a- 
cumuleze cît mai repede 
punctele necesare cîștigării 
setului, a marii finale. După 
20 de minute, ei conduceau 
cu 12—8. Rapidiștii păreau 
că s-au resemnat, dar — de 
necrezut — finalul setului 
le aparține. Refac serios din 
handicap. La un moment 
dat dinamoviștii conduc 
doar cu un punct: 13—12.
Un avans minim, e drept, 
dar de al cărui lansaj ei 
știu să profite și, în sjîrșit, 
să-și adjudece setul cu 
15—13.

Fluierul final a coincis, de 
fapt, cu exploziile de bucu
rie ale învingătorilor și su
porterilor lor. Lingă masa 
presei, arbitrii Kettner (Ce
hoslovacia) și Lange (R.D. 
Germană) — care au con
dus cu înaltă competență — 
răspund solicitărilor unor 
ziariști. Le sintetizăm păre
rile : „Martori neutri la cele 
trei meciuri ale acestei fi
nale românești a C.C.E., 
am fost și noi încîntați de 
disputa atît de dîrză din
tre foarte cunoscutele echi
pe românești Dinamo și Ra
pid. Victoria a revenit, 
într-adevăr, celei mai bune. 
Felicitări!“.

A început
„Cursa Păcii"

VARȘOVIA (Agerpres). — Ieri la 
Varșovia, de pe stadionul „A X-a 
aniversare". în prezenta a 100 000 
de spectatori, s-a dat startul în cea 
de-a XX-a ediție a competiției ci
cliste internaționale „Cursa . Păcii" 
Varșovia—Berlin—Praga.

Anul acesta la „Cursa Păcii" parti
cipă echipe din 20 de țări.

Prima etapă, înconjurul Varșoviei, 
disputată într-un tempo extrem de 
rapid, s-a încheiat cu victoria ciclis
tului cehoslovac Jan Smolik, crono
metrat pe distanta de 112 kilometri 
cu timpul de 2h 26’04” (medie orară 
46 km). Pe locul doi a sosit maro
canul El Gourch, iar pe locul trei 
belgianul Moes. în același timp cu 
învingătorul a fost cronometrat și 
un pluton masiv, de peste 40 de aler
gători, pluton în care se aflau și ci
cliștii noștri G. Moiceanu, C. Gri- 
gore, St. Suciu, I. Cosma, Gh. Mol- 
doveanu. Al 6-lea concurent român, 
Gh. Suciu, a terminat cu o întîrzie- 
re de cîteva minute. Astăzi are loc 
etapa a 2-a Kutno-Poznan (176 km).

Ion DUMITRIU Duminică în Capitală

★
Marți s-a înapoiat în țară dele

gația română de ziariști care, la in-
(Urmare din pag. I)

■

în Vederea îmbunătățirii desface
rii produselor lactate șl a laptelui, 
cărnii și preparatelor de carne, pîi- 
nii și produselor de franzelărie, au 
fost adoptate noi măsuri. Ele urmă
resc asigurarea unei mai bune apro
vizionări a populației, folosirea ju
dicioasă a spațiului comercial, creș
terea productivității muncii și a efi
cienței economice, precum și spori
rea veniturilor lucrătorilor din co
merț. S-a stabilit, printre altele, ca 
40 de magazine specializate în des
facerea produselor lactate să fie pre
luate de către industrie. Situate în 
principalele orașe și centre munci
torești, acestea vor prezenta produ
sele industriei și vor face un sondaj 
direct privind cerințele de consum 
ale populației. O altă măsură pre
vede ca aprovizionarea unităților de 
desfacere cu lapte de consum, pro
duse lactate proaspete și unt, să se 
facă integral, direct de la producă
tor. începînd din luna mai, în orașul 
și regiunea București se va intro-.» 
duce și aprovizionarea rețelei comer
ciale cu brînzeturi direct de către 
industrie.

(Agerpres)

LISTA DE CÎSTIGURI
la depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORTI PENTRU 

TRIMESTRUL I. 1967

1335 000
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1 523 809-1-85 50 000 50 000
1 5 392 862-1-22 40 000 40 000
1 724 809-1-537 30 000
1 525 809-1-103 30 000 60 000
1 929 843-1-302 20 000
1 4 203 859-1-1257 20 000
1 4 182 859-1-1223 20 000
1 4 509 863-1-114 20 000 80 000
1 5 894 831-103-303 15 000
1 2179 818-211-2 15 000
1 5 811 831-103-184 15 000
1 3 618 859-1-284 15 000
1 6 299 861-205-369 15 000
1 15 772 831-103-125 15 000
1 1 732 816-203-16 15 000 105 000

15 I TOTAL

Plata cîștigurilor se face de casele 
raionale (orășenești) de economii prin 
virarea în contul contractului pentru 
construire de locuințe, prin depune
rea pe instrumente de economisire 
C.E.C. sau în numerar, la cererea 
titularului libretului.

Amabil, jovial, nu-i jig
nea, nu-i brusca pe cei ce 
Ieșeau din bancă, pe cei 
ce-și exprimau părerea în 
probleme ce-i „depășeau', 
dar indiferența politi
coasă cu care-i ascul
ta creaseră cu timpul un 
gol în jurul lui. Propune
rile, sugestiile îl plicti
seau, îl agasau. De îm
bunătățit, de perfecționat 
are el singur grijă, ceilalți 
să execute ce li se cere, 
să-și facă munca pentru 
care primesc salariu. 
Calm, senin de obicei, de
venea însă nervos, iras
cibil, cînd cineva se „în- 
căpățîna' să-și susțină 
punctul de vedere. Supor
ta cu o plictiseală chinui
toare „restul ședinței' 
care urma sau preceda re
feratul ori concluziile sale. 
Considera drept un afront 
personal ca cineva să-și 
ia ochii de la el în timp 
ce debita volubil și inter
minabil banalități cu ae
rul de a expune descope
riri epocale. Cînd vor
beau ceilalți, începea 
conciliabule cu vecinul din 
dreapta, răsfoia acte, pu
nea rezoluții sau se tre
zea din somnolență ca să 
atragă atenția: „scurtea
ză, scurtează, tovarășe, 
depășești cinci minute; cu
noaștem problema, se știe; 
dacă n-ai ceva deose
bit...". Scrisorile, cererile 
le repartiza prin secreta
ră, fără a le citi, tovară
șilor „în temă". (Timpul 
nu-i permite să se țină de 
fleacuri). La audiențe, 
oamenii simțeau că nu-i 
vede; vorbele lor se pier
deau înainte de a ajunge 
la el.

Și astfel s-a înconjurat 
singur de un zid prin care 
nimic nu putea străbate. 
Trăia, lucra în mijlocul 
oamenilor, dar era singur.

într-o bună zi a fost 
convocată o adunare ge
nerală. Cu o figură con
centrată, numai ochi și 
urechi, aproba ritmic cu
vintele tovarășului trimis 
să controleze activitatea 
unității respective; apoi 
și-a exprimat cu căldură 
gratitudinea, mulțumirea, 
recunoștința pentru criti
că, pentru ajutorul care 
i-a dat posibilitatea să 
descopere în sfîrșit cau
zele neajunsurilor. Singur 
i-ar fi fost cu neputință.

— Ați greșit adresa, i 
s-a atras atenția. Trans
miteți mulțumirile colec
tivului pe care-1 condu
ceți. Cîțiva tovarăși au 
ridicat de mai multe ori 
aceste probleme în con-

DE A
sfătuiri de producție, în 
ședințe de partid, 
cînd au văzut că 
aleg cu nimic, 
scris nouă. Dacă 
fost deprins să ascultați 
cuvîntul oamenilor, 
{iile pe care abia 
le descoperiți, de 
ar fi fost aplicate.

N-a putut înțelege nicț 
atunci, nici peste un timp 
cînd a fost trecut într-o 
muncă mai pe măsura 
lui. E peste puterile lui.

Nu e nevoie de argu
mentat că un conducător, 
un „șef' mai mic sau mai 
mare trebuie să știe să

Apoi, 
nu ae 
ne-au 
ați fi

solu- 
acurn 
mult

se facă ascultat. (Bineîn
țeles, pentru aceasta i 
se cere să-și cîștige auto
ritate nu numai prin func
ție, ci — mai ales — prin 
capacitatea, prin calități
le sale), 
încă de 
pledat, 
trebuie, 
să știe și să asculte 
condițiile orînduirii noas
tre, aceasta nu e doar o 
cerință morală, ci și o 

socială primor-

Dar mai e nevoie 
argumentat, de 
de convins că 

în același timp, 
în

cerință i 
dlală.

A ști 
seamnă 
tovarășii

să asculți 
a-i respecta 
tăi, a prețui

în- 
pe 

co-

Echipa
României ROMÂNIA—ITALIA (rugbi)

lectivul în lucrezi
sau pe care-1 conduci. în
seamnă a înțelege că ai 
de învățat de la ei, că 
trebuie să te bizui pe ex
periența și înțelepciunea 
lor.

A ști să asculți este o 
artă. Or, poatg, o aptitu
dine, o calitate care 
buie dezvoltată. O 
prindere ce se cere 
tivată.

Artă ? Aptitudine 7 
prindere ? Oricum,

pentru 
europenele" 

de Ewsc

DINAMO-FARUL (fotbal)

tre- 
de- 
cul-

De
ci 

parte integrants a stilu
lui de muncă comunist, 
fără de care progresul e 
inaccesibil.

In cursul zilei de 
ieri a fost alcătuită 
echipa de box a tă
rii noastre care va 
participa la cam
pionatele europene, 
programate între 
24 mai și 2 iunie Ia 
Roma. Iată numele 
celor 10 
ordinea 
lor : C. 
Gîju, C.
Goanță, V. Antoniu, 
I. Hodoșau, I. Co
vaci, Gh. Chivăr, I. 
Monea și V. IVIariu- 
țan.

boxeri, în 
categorii- 

Ciucă, N. 
Stancv, M.

Duminică, de la ora 17,30, pe sta
dionul Republicii, selecționata de rugbi 
a țării noastre va întîlni în cadrul 
competiției internaționale „Cupa Națiu-. 
nilor" reprezentativa Italiei. în vederea 
acestei întîlniri, federația noastră de 
specialitate a alcătuit următoarea echi
pă : Penciu (Dăiciulescu) — Wusek, Ți- 
buleac, Dragomir, Irimescu, Oblemenco, 
Dumitru Nicolae — Rășcanu, Demian, 
Șerbu — Veluda, M. Rusu — Baciu, 
Onuțu, Dinu.

In deschidere, la ora 15,30, are loc 
meciul Dinamo București—Farul Con
stanța din cadrul campionatului catego
riei A de fotbal.

Perioada de „tranziție" 
este de mult în urmă. 
Programul de guvernare 
al noului 
lian este 
confruntat cu realitatea. O 
asemenea confruntare o- 
feră pentru oamenii mun
cii din Brazilia suficiente 
motive de îngrijorare. 
Promisiunile noului mi
nistru al muncii, colonelul 
Jarbas Passarinho, de a 
combate ceea ce numea 
el „intransigența patrona
lă", nu au fost însoțite de 
nici o măsură practică. 
Politica economico-finan- 
ciară a guvernului ante
rior a lovit puternic în 
interesele celor ce mun
cesc. E destul să amin
tim că în ultimul an re
ajustarea salariilor a re
prezentat numai o treime 
în raport cu creșterea 
costului vieții. Conform 
cercetărilor făcute de O- 
ficiul de statistică și stu
dii social-economice din 
Sao Paulo, puterea de 
cumpărare a muncitorului 
brazilian a scăzut în me
die cu 22 la sută în trei 
ani, existînd categorii 
unde scăderea a ajuns la 
39 la sută. în afară de re
ducerea salariilor, guver
nul mareșalului Castello 
Branco a dat satisfacție 
pretențiilor patronilor mic- 
șorînd sensibil sporurile 
pentru munci grele și pen
tru orele suplimentare 
prestate de lucrătorii fe
roviari, portuari și alte 

' categorii.
S-a dovedit astfel falsi

tatea afirmației, repetată 
în multe ocazii de repre
zentanții oficiali, că lovi
tura de la 1 aprilie 1964 
(cînd a fost înlăturat re
gimul lui J. Goulart și 
puterea a fost preluată de 
armată — N. R.), nu 
a fost făcută contra 
intereselor celor ce mun
cesc. în ultimii trei ani, 
sute de lideri sindicali au 
fost arestați, mulți au fost 
torturați, judecați și con
damnați la închisoare pe 
termene lungi. în același 
timp, sute de sindicate, 
federații și confederații 
ale oamenilor muncii (în 
Brazilia există circa 
3 400 entități sindicale) 
au suferit intervenții di
recte din partea poliției 
și armatei, ajungîndu-se 
ca unele dintre ele să fie 
interzise, cum s-a întîm- 
plat cu sindicatul doche
rilor din Santos.

Intr-un manifest pu
blicat în aceste zile de un 
grup de sindicate din 
Guanabara, sînt denunța
te, în termeni energici,

presiunile cercurilor pa
tronale și se cere totodată 
restabilirea libertăților 
sindicale.

Politica de scădere 
a salariilor și lipsa de li
bertate sindicală sînt nu
mai două dintre nume
roasele probleme pe care 
le au de înfruntat mun
citorii brazilieni. Moșteni
rea lăsată de guvernul 
Castello Branco include, 
de asemenea, lichidarea 
dreptului de grevă și con
sacrarea oficială a șoma
jului prin înlesnirea la 
maximum a concedierii 
muncitorilor de către pa
troni. Autoritățile au co
laborat cu cercurile pa
tronale pentru adopta
rea legii nr. 4 923, prin 
care proprietarii de în
treprinderi sînt autori
zați să reducă, cînd 
le convine, activitatea 
productivă a firmei, mic- 
șorînd totodată salariile 
muncitorilor uneori pînă 
la un sfert. Această lege 
servește pentru a extinde 
considerabil arbitrariul 
și pentru a stimula 
șomajul, care și așa e a- 
gravat serios de numeroa
sele falimente înregistrate 
în rîndurile micilor între
prinderi naționalizate.

Aceasta este, pe scurt, 
panorama situației în me
diul urban. La sate situa
ția este și mai gravă. Lu
crătorii rurali sînt aban
donați complet la discre
ția plantatorilor și moșie
rilor. Sindicatele rurale 
nu pot nici măcar să 
funcționeze ca atare, căci 
moșierii, sprijiniți de au
toritățile militare, v îi îm
piedică prin forță. Legile 
referitoare la prevederile 
sociale în mediul rural au 
rămas toate pe hîrtie. în 
asemenea condiții sînt ex
plicabile acțiunile de pro
test. desfășurate de lucră
torii de pe plantațiile de 
trestie de zahăr din nord- 
estul țării, sau ale celor 
din zona cafelei în statele 
Sao Paulo și Santa Cata
rina. în toate domeniile 
vieții economice oamenii 
muncii sînt hotărîți să în
treprindă noi acțiuni de 
luptă contra ofensivei pa
tronale. O comisie inter- 
sindicală, compusă din re
prezentanți ai lucrătorilor 
din întreprinderile poli
grafice, textile și metalur
gice a 
trecute ministrului 
cii un 
prinzînd . revendicări 
revizuirea politicii salarii
lor, restabilirea dreptului 
de grevă, reforma justi
ției muncii.

înmînat

manifest

zilele 
mun- 

cu- 
ca :

(Urmare din pag. I)

Regimurile rasiste din R.S.A. și 
Rhodesia au stabilit o strînsă „co
laborare" cu colonialiștii portu
ghezi în privința exploatării mun
citorilor africani, considerați pur și 
simplu ca o marfă. Astfel, potrivit 
unei convenții încheiate între Por
tugalia și R.S.A., în Mozambic sînt 
recrutați anual în medie 100 000 
de africani pentru munca în mi
nele din Transvaal, R.S.A. plătind 
autorităților portugheze 2 lire ster
line de fiecare muncitor. Alți 
200 000 africani din Mozambic lu
crează în R.S.A. și în Rhodesia.

Politica regimurilor rasiste din 
sudul Africii, urmărind să înăbușe 
lupta de eliberare a popoarelor a- 
flate sub dominația minorității 
albe, are în același timp obiectivul 
de a menține în stare de depen
dență popoarele vecine, subordona
te lor din punct de vedere econo
mic. Este bine cunoscut faptul că 
regimurile din Rhodesia și Repu
blica Sud-Africană exercită pre
siuni și intervenții în Botswana și 
Lesotho (care și-au cucerit recent 
independența) ca și în Swaziland 
(avînd încă statut de colonie brita
nică). Ca urmare a acestor pre
siuni, Botswana s-a văzut silită să 
ridice embargoul asupra petrolu
lui destinat Rhodesiei, iar Lesotho, 
deși a promis azil refugiaților po
litici din R.S.A., i-a predat gu
vernului Vorster.

Regimurile de la Pretoria și Sa
lisbury, într-o alianță diabolică cu 
colonialiștii portughezi, urzesc pla
nuri de expansiune, tinzînd la in
staurarea unui „imperiu alb" în 
Africa de sud. în acest scop, forțele 
lor militare sporesc an de an. Po
trivit unui bilanț pe 1965—1966 pu
blicat de Institutul de studii stra
tegice din Londra, forțele militare 
din R.S.A., Rhodesia și coloniile 
portugheze, recrutate exclusiv din 
rîndurile minorității albe, numără, 
împreună cu forțele polițienești, 
peste 250 000 de oameni și sînt do
tate cu armament modern. Numai 
în R.S.A., bugetul forțelor militare 
s-a ridicat în 1965—1966 la 
320 160 000 dolari, fiind de cinci ori 
și jumătate mai mare decît buge
tul pe anul 1959—1960.

Aceste regimuri se mențin și 
se consolidează numai datorită

I

sprijinului direct sau ‘indirect din 
partea acelor puteri occidentale 
care au interese economice impor
tante în sudul Africii. în ce pri
vește aceste interese, faptele sînt 
revelatoare. Investițiile de capital 
englez în R.S.A. depășesc un rrți- 
liard de lire sterline, iar în Rho
desia se ridică la 200 000 000 lire 
sterline. în 1964, din suma totală 
a investițiilor americane în in
dustria prelucrătoare africană, care 
se ridicau la 225 milioane dolari, 
192 milioane dolari au fost pla
sați în Africa de sud și numai 33 
milioane în restul Africii.

Pericolele grave pe care le pre
zintă perpetuarea dominației rasis
te în sudul Africii și politica ei de 
discriminări trezesc cea mai 
vie dezaprobare în rîndul popoare-

avertiza „împotriva pericolelor pe 
care le implică o politică a urii 
față de albi. Ura de rasă este in
compatibilă cu orice idee progre
sistă" — spunea acesta.

Mișcarea pentru eliberarea sudu
lui continentului african de sub 
dominația minorității albe, a ra
sismului, exprimă aspirațiile de li
bertate și dezvoltare independen
tă a popoarelor africane, năzuința 
de a asigura întregii Africi drep
tul de a-și decide propriul destin. 
Ea se îmbină cu lupta forțelor pro
gresiste și democratice din întreaga 
lume în vederea apărării celor mai 
însemnate valori ale civilizației con
temporane, cum sînt libertatea na
țiunilor, respectul pentru ființa na
țională a tuturor popoarelor, crea
rea unor posibilități egale pentru

.1

importanță tot mai mare. La a- 
cordarea acestui sprijin contribuie 
comitetul de eliberare al Organi
zației Unității Africane, care 
pune și de un fond financiar 
cial alcătuit din contribuțiile 
luntare ale statelor membre.

Una din formele de luptă împo
triva rasismului promovat de re
gimurile de la Pretoria și Salis
bury și a colonialismului portughez 
la care recurg țările africane o 
constituie boicotul economic, hotărît 
atît în cadrul O.U.A. 
în cadrul O.N.U., care 
duce prin interzicerea importu
lui sau exportului de mărfuri, a 
tranzitului acestora în direcția sau 
din direcția teritoriilor amintite. 
Din păcate, eficacitatea acestor mă
suri este substanțial anihilată din

dis- 
spe- 
vo-

cît și 
se tra

Frontul țărilor africane

SSEE32

lor africane din tinerele state in
dependente. Lupta împotriva apar
theidului, pentru ca în țările do
minate de rasiști să se instaureze 
regimuri decurgînd din voința ma
jorității populației, formează un 
obiectiv important al luptei forțe
lor înaintate ale Africii, o impor
tantă platformă de unire a statelor 
africane independente. Lozinca „A- 
frica pentru africani" nu înseam
nă altceva, după cum spunea Ken
neth Kaunda, unul din liderii afri
cani, decît „revendicarea legitimă 
ca puterea să fie exercitată de ma
joritate". Această lozincă — 
adepții ei — nu urmărește 
cluderea altor rase din 
ca, ascuțirea conflictelor
siale. Reuben Um Nyobe, luptă
tor pentru libertate din Camerun,

arată 
ex-

Afri- 
ra-

ca acestea să-și poată aduce apor
tul lor la patrimoniul material și 
spiritual al 
condițiilor | 
stînjenită 
oamenilor, 
pielii.

Acțiunile statelor africane inde
pendente împotriva regimurilor ra
siste și colonialiste din sudul A- 
fricii se desfășoară pe diferite pla
nuri. în raport cu situația actua
lă, creată prin agresivitatea a- 
cestor regimuri, prin represiunile 
sălbatice la care recurg, prin sfi
darea opiniei publice mondiale, a 
rezoluțiilor diferitelor conferințe și 
organizații internaționale, sprijini
rea prin toate mijloacele a luptei 
de eliberare națională a popoare
lor din aceste țări dobîndește o

I omenirii, asigurarea 
pentru dezvoltarea ne- 
a aptitudinilor tuturor 
indiferent de culoarea

cauza politicii puterilor occiden
tale care au interese economice 
în sudul Africii. Astfel, după, cum 
arăta în dezbaterile Consiliului de 
Securitate din decembrie 1966 re
prezentantul Zambiei, în timp ee 
Zambia refuză să aprovizioneze 
guvernul lui Ian Smith cu lire 
sterline lichide, guvernul britanica 
ridicat restricțiile impuse Rhode
siei privind eliberarea de devize, 
pentru a-i permite să continue ex
portul de cupru în Anglia. Repre
zentantul Republicii Mali a subli
niat că guvernul britanic a permis 
Rhodesiei să stocheze importante 
rezerve de petrol, care-i ajung pe 
timp de doi ani, ceea ce anulează 
în fapt embargoul asupra petrolu
lui.

Trebuie, de asemenea, relevată

acțiunea pe plan diplomatic a sta
telor africane independente împo
triva regimurilor rasiste din sudul 
Africii. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat, în ultimii ani, 
circa 37 de rezoluții condamnînd 
politica de apartheid a R.S.A. Ac
tuala sesiune extraordinară a Adu
nării Generale, consacrată în spe
cial Africii de sud-vest. are ca scop 
să contribuie la încetarea domina
ției guvernului R.S.A. asupra aces
tui teritoriu.

Statele africane depun eforturi 
energice pentru adoptarea de că
tre Consiliul de Securitate a unor 
măsuri eficiente contra guvernului 
de la Salisbury. Față de politica 
de duplicitate a Marii Britanii în 
problema rhodesiană, o serie de 
state membre ale O.U.A., ca R.A.U., 
Algeria, Tanzania, Mauritania și 
Guineea, au rupt relațiile diploma
tice cu Londra. Organizația Uni
tății Africane este folosită ca unul 
din instrumentele de coordonare a 
măsurilor comune împotriva domi
nației rasiste din sudul continen
tului african.

Experiența a arătat că în etapa 
actuală condiția indispensabilă 
pentru succesul luptei popoarelor 
africane în vederea eliberării de
pline a continentului de sub do
minația colonială o constituie uni
tatea Jor, formarea unui front co
mun împotriva dușmanilor Africii. 
Cu toate greutățile pe care le în- 
tîmpină și cu toate opreliștile pe 
care trebuie să le depășească, po
poarele africane nu contenesc lupta 
lor pentru înlăturarea dominației 
regimurilor rasiste.

Manifestîndu-și în mod consec
vent solidaritatea eu mișcarea na
țională de eliberare și condamnînd 
monstruoasa politică de discrimi
nare rasială din Africa de sud, po
porul și guvernul țării noastre a- 
cordă întregul sprijin luptei țărilor 
africane pentru consolidarea inde
pendenței naționale a fiecărei țări 
africane, eforturilor lor pentru 
promovarea obiectivelor antiimpe- 
rialiste și anticolonialiste ale tutu
ror popoarelor africane.

în epoca noastră, popoarele au 
întotdeauna ultimul cuvînt. Drep
tul lor de a-și hotărî singure soar
ta, de a-și afirma ființa lor na
țională este imprescriptibil.



La intrarea hipodromului din Atena, membri ai familiilor arestafilor politici 
încercînd să afle vești despre ei

Adunarea Mondială a Sănătății

Deliberările Tribunalului 
de la StedMm
DA: S.U.A. SĂVÎRȘESC 0 AGRESIUNI ÎN VIETNAM

DA: BOMBARDAMENTELE ÎMPOTRIVA POPULAȚIEI
CIVILE SÎNT DELIBERATE

Miercuri, la Stockholm a avut loc 
încheierea dezbaterilor Tribunalu
lui internațional pentru ancheta
rea crimelor de război comise de 
S.U.A. în Vietnam.

Jean Paul Sartre, președintele 
Tribunalului „Bertrand Russell", 
care a citit declarația finală a decla
rat că membrii acestui for au răspuns 
„DA", în unanimitate, la întrebarea 
dacă, din punct de vedere al drep
tului internațional, este just să se 
vorbească despre o agresiune in 
Vietnam din partea S.U.A.

• De asemenea, tribunalul conside
ră, in unanimitate, că au fost să- 
vîrșite bombardamente sistematice 
asupra populației civile. „Noi am 
ajuns la concluzia, a declarat Sar
tre, că guvernul și forțele S.U.A. 
s-au făcut vinovate de bombarda
mente deliberate și sistematice și, 
pe o scară largă, a obiectivelor ci
vile". Vorbitorul a indicat, de ase
menea, că „în unanimitate și cu o | 
singură abținere tribunalul a 0 
conchis că guvernul S.U.A. s-a făcut a 
vinovat de violarea repetată a su- u 
veranității Cambodgiei". în sfîrșit, II 
tribunalul consideră că Australia, s 
Noua Zeelandă și Coreea de sud 8 
sînt complici ai S.U.A. în agresiu- 8 
nea împotriva Vietnamului. g

Agenția France Presse 
transmite că un grup de ti
neri americani a declarat 
marți o grevă a foamei în in
cinta Pentagonului pentru a 
protesta împotriva războiului 
din Vietnam. Alte grupuri de 
tineri au demonstrat în fața 
intrării principale a clădirii 
Pentagonului, avînd pancarte 
pe care scria : „încetați bom
bardamentele !“, „Vietnamul 
— vietnamezilor !“, „Refuzăm 
să servim în armată„Nu 
vrem să murim

1872 avioane 
americane 
d o b o r î t e
HANOI 10 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
VNA, aviația americană a în
treprins la 10 mai noi raiduri 
în zona portului nord-vietna- 
mez Haifong. Acestea s-au sol
dat cu doborîrea a patru avi
oane. Numărul total al avioa
nelor americane doborîte pînă 
în prezent pe teritoriul R. D. 
Vietnam se ridică la 1 872.

® Brutalizarea democrației în Grecia este reprobată 
de opinia publică mondială - subliniază C.LJ.

ATENA 10 (Agerpres). — Ministrul de interne grec, generalul Pata- 
kos, a anunțat hotărîrea guvernului de a proceda la revizuirea constituției 
și de a înființa în acest scop o comisie formată din 25 de membri. Postul 
de radio Atena a precizat că revizuirea va urmări întărirea puterii 
executive, reducerea numărului deputaților din parlament și instituirea 
unor condiții ce ar urma să împiedice alegerea ca deputați a unor per
soane care se opun actualului regim. Sensul acestei hotărîri este explicat 
în felul următor de către ziarul guvernamental „Vradini" : „Firmamentul 
politic al țării trebuie să fie epurat de acele organisme de partid care, 
direct sau indirect, au rezerve față de regim, forțele armate, alianțele 
Greciei, justiția, forțele de siguranță și regimul social al țării. Activitatea 
politică a deputaților trebuie să aibă o limită. Persoanele care aparțin 
sau care au acționat în favoarea unor organizații revoluționare sau care 
au fost pedepsite în trecut pentru această activitate nu pot avea dreptul 
de a alege și de a fi . alese. Aceste persoane nu vor putea fi admise nici 
ca funcționari în aparatul de stat". Evoluția situației politice din Grecia 
pe care o preconizează actualul guvern militar de la Atena urmărește 
crearea unui parlament docil cu atribuții ciuntite. în fond, nu este vorba 
decît de a constitui — cînd și dacă se va constitui — un for legislativ 
care să slujească ca instrument al dictaturii militare.

într-o altă conferință de presă, ministrul de interne a făcut unele 
precizări cu privire la situația deținuților politici deportați pe insula 

Yaros. El a spus că pe această

Deschizînd 
zile de dezbateri în Ca
mera Comunelor, premie
rul Harold Wilson a 
rostit luni după-amiază 
un discurs de o oră și 
jumătate pentru a pre
zenta în mod detaliat ta
bloul multiplelor proble
me legate de candida
tura britanică la Piafa co
mună. Vorbitorul a reafir
mat intenjia Angliei de 
a se alătura Pieței co
mune — de pe poziții 
economice stabile, cu o 
liră sterlină întărită, și 
de a rezolva prin trata
tive diferitele aspecte di
ficile ale politicii agra
re, ale relațiilor cu țări
le Commonwealfhului și 
altele. Imaginea Pieței 
comune, cu numeroasele 
ei obstacole, îngrădiri, 
limitări, a fost și mai a- 
dumbrită de consecințele 
negative pe care le va 
avea de suportat econo
mia britanică de pe ur
ma acestui pas. Potrivit 
unor calcule prezentate 
de premierul Wilson, ca
litatea de membru al 
C.E.E. va adăuga la ba
lanța de plăți britanică o 
povară suplimentară de 
circa 100 milioane lire a- 
nual pe o perioadă de 
circa 5 ani. Trebuie spus 
că un studiu al ziarului 
„Times" arăfa săptămîna 
trecută că suma respec
tivă s-ar ridica de fapf 
la vreo 600 milioane li
re, adăugîndu-se o scă
dere a cererii pe piața 
internă de circa 3 miliar
de lire, precum și o creș
tere a șomajului pe fer- 
men mai lung pînă la a- 
proape un milion de oa
meni. Totodată, se pre
vede o perioadă de tran
ziție. în care prețurile la 
alimente ar urma să 
crească, după cum a 
menționat primul minis
tru, cu 10—14 la sută.

Din primele impresii 
ale observatorilor reiese 
că avantajele ce le-ar ob
ține Anglia de pe urma 
intrării în Piața comună 
rămîn încă învăluite în 
ceață și bazate în mare 
parte pe o îndoielnică 
speranță a contribuției 
britanice la dezvoltarea 
unei tehnologii avansate 
vesî-europene capabilă 
să reziste concurenței a- 
mericane în acest dome
niu. Tocmai aceste in
certitudini au constituit

fate condițiile prealabile J 
de a căror îndeplinire g 
conducerea partidului la- » 
burist legase mai înainte 9 
eventuala alăturare a n 
Marii Britanii la C.E.E. S

Potrivit unor observa- j! 
tori de aci, „cotitura is- i 
toriță" — cum a denumit H 
premierul britanic ade- a 
rarea Angliei la Piața S 
comună — nu se între- B 
vede încă la orizont. La g 
Londra se așteaptă o cla- 8 
rificare a șanselor abia t 
spre sfîrșitul anului în n

insulă se află 6 138 deținuți, între 
care 235 femei. El a adăugat că 14 
deportați sînt bolnavi. Printre per
soanele deținute se află liderul 
fracțiunii parlamentare a partidului 
E.D.A., Ilias Iliu, și alți lideri poli
tici de stingă. Referitor la Manolis 
Glezos și Leonidas Kyrkos, minis
trul s-a limitat să afirme că „ei se 
află în siguranță". Pe de altă parte, 
generalul Patakos a afirmat că ar fi 
dispus eliberarea fostului premier 
Ghiorghios Papandreu și altor per
sonalități de centru, care vor fi 
plasate în stare de arest la domici
liu.

0

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

obiectul unor critici lan
sate de Michael Foot, 
deputat laburist de stin
gă, care a declarat că în 
fond este vorba de „o gi
gantică ipoteză”. Refe- 
rindu-se la efectele ală
turării la C.E.E., el a a- 
rătat că vor suferi dau
ne relațiile 
ale Angliei 
Commonwealfhului cîf și 
schimburile comerciale 
Est-Vest din cauza 
rierelor tarifare ce 
mează a fi ridicate 
viitor.

în timp ce liderii con
servatori și liberali și-au 
exprimat întreg sprijinul 
față de candidatura labu
ristă la Piața comună, 
numeroși deputați labu
riști au adoptat o atitu
dine de vădită dezapro
bare în Camera Comu
nelor. încă de luni sea
ră, 37 deputați laburiști 
de stînga semnaseră o 
moțiune prin care respin
geau poziția guvernului 
față de Piața comună, 
arătîndu-și totodată re
gretul că nu sînt respec-

comerciale 
cu țările

ba-
ur- 
în

curs, iar conturarea unor 
certitudini abia în anul 
viitor. Votul de miercuri 
noaptea, cu toată neîndo
ielnica sa majoritate, nu 
va constitui de fapt decît 
o etapă parlamentară pe 
drumul care duce la ne
gocierile cu „cei șase". 
Drum care va trebui să 
treacă prin Paris.

e Comisia Internațională a 
Juriștilor, organizație cu statut 
consultativ pe lîngă Consiliul 
Economic și Social al O.N.U., a 
dat publicității la Geneva o „pu
nere în gardă extrem de serioa
să față de gravitatea situației 
din Grecia în urma loviturii de 
stat... Este clar că aceasta a ur
mărit să împiedice poporul grec 
să-și exprime voința sa în cursul 
alegerilor" (prevăzute pentru 28 
mai). Comunicatul C.I.J. subli
niază, în legătură cu suspenda
rea articolului 18 din constitu
ție, care interzice tortura și pe
deapsa cu moartea pentru delic
te politice : „Această măsură nu 
poate decît să dea naștere celei 
mai grave neliniști în ce pri
vește intențiile noului regim". 
Comisia conchide : „Faptul că 
exemplul democrației brutali
zate și aruncate în lagăr de con
centrare ne vine dintr-o țară 
europeană, tocmai din Grecia, 
inițiatoarea a însuși conceptu
lui de democrație, este resimțit 
cu deosebită neliniște și repro
bare de întreaga opinie publică 
mondială".
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Protestele față de 
aderarea Angliei la 
Piața comună capă
tă cele mai diverse 
forme în țară. Pe 
străzile Londrei a 
fost purtat un si
criu drapat în do
liu... în timp ce pe 
moțiunea dcputați- 
lor laburiști ostili 
acestui pas riscant 
numărul semnături
lor sporește. In ul
timele zile liderii 
grupului parlamen
tar laburist au în
mulțit presiunile 
împotriva „rebeli
lor" pentru a-i de
termina să se su
pună, la încheierea 
dezbaterii parla
mentare, discipli
nei de vot.

Președintele Tite l-a pri
mii pe Jănos Peter, ministrul a- 
facerilor externe al Ungariei, care se 
află în vizită oficială în Iugoslavia.

Demisia cabinetului Naji 
Taleb a fost acceptată de pre
ședintele Irakului, generalul Abdel 
Rahman Aref. Demisia a intervenit 
în urma unor accentuate disensiuni 
între membrii guvernului, partizani 
ai unor grupări politice și religioase 
diverse. Noul guvern este condus de 
însuși președintele țării.

înmînarea premiilor
Gottfried von Herder pe 
1967, puse la dispoziția Univer
sității din Viena de fundațiile 
Schiller (Hamburg) și Goethe (Ba
sel), a avut loc miercuri intr-un ca
dru solemn în capitala Austriei. 
Cele două fundații decernează 
premiile pentru contribuții la dez
voltarea relațiilor culturale cu po
poarele din sudul și estul Europei. 
Printre cele șapte personalități 
premiate se află acad. Al. A. Phi- 
lippide, scriitor, și Mihai Pop, cer
cetător de artă populară și pro
fesor de etnografie.

I Utere români

Negocierile tarifare ale rundei Kennedy continuă să 
Se afle în impas. DuPă întîlnirea de marți a principalilor delegați 
s-a fixat o nouă dată-limită —• 14 mai — pentru încheierea rundei.

Tratativele vor fi reluate vineri. Pînă atunci negociatorii principali 
se vor consulta cu guvernele lor pentru a primi noi instrucțiuni. Miercuri, 
după ședința Consiliului de Miniștri francez, ministrul informațiilor, 
Georges Gorse, a precizat corespondenților de presă că dacă discuțiile de 
la Geneva vor bate pasul pe loc, nu va exista nici un interes pentru ca 
ele să se prelungească peste data stabilită.

Franța nu va participa 
la manevrele militare ale 
M.T.0. din acest an, s-a anunțat 
la Paris.

0 nouă grevă generală în Aden -a n-a din acest an -a fost 
declarată miercuri la chemarea Frontului de eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.). Greva a fost totală, paralizînd întreaga viață a 
acestui protectorat britanic — magazinele, birourile, școlile, transporturile. 
Ea a fost declarată ca protest împotriva acțiunilor teroriste puse la cale 
de agenți ai autorităților colonialiste și ai guvernului federal din așa-zisa 
Federație a Arabiei de sud (A.F.P.).

întrevedere Aurel Vijoli- 
Matyas Timar. Ministrul finan
țelor al Republicii Socialiste Româ
nia, Aurel Vijoli, .care la invitația 
lui Peter Valyi, ministrul finanțelor 
al R. P. Ungare, face o vizită de 
prietenie în această țară, a fost pri
mit miercuri de către Matyas Ti
mar, vicepreședinte al Guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesa 
ungar. La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, într-o atmosferă 
prietenească, a fost de față și Du
mitru Turcuș, ambasadorul Româ
niei la Budapesta. (Agerpres).

GENEVA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
Miercuri dimineața Adunarea Mon
dială a Sănătății a luat în discuție 
raportul comisiei de validare. De
legatul român, dr. Mihai Aldea, a 
protestat împotriva prezenței cian- 
kaișistului. împiedicarea sistemati
că a participării reprezentanților 
legitimi ai poporului chinez — re
prezentanții R. P. Chineze — la ac
tivitatea organizației, a spus vorbi
torul, constituie nu numai un act 
de injustiție față de acest mare po
por, dar și o violare a principiilor 
înseși care stau la baza O.M.S. Po
ziției delegației române i s-au ală
turat și alte delegații. Raportul co
misiei de validare a fost aprobat 
cu 90 de voturi, șase delegații vo- 
tînd contra și una abținîndu-se.

Cuvintarea șefului 
delegației române

La dezbaterile pe marginea ra
portului directorului general al 
O.M.S., dr. Candau, șeful delegației 
Republicii Socialiste România, 
acad. prof. dr. Aurel Moga, minis
trul sănătății și prevederilor socia
le, a constatat că, datorită nerespec- 
tării principiului universalității, un 
număr de state, care pot aduce o 
prețioasă contribuție la efortul co
lectiv, rămîn în afara organizației. 
Este cazul R. P. Chineze, R. D. Ger
mane, R. D. Vietnam și R.P.D. Co
reene.

Șeful delegației române a con
damnat agresiunea americană în 
Vietnam, subliniind că interesele 
păcii și ale cooperării internațio
nale reclamă încetarea acestei agre
siuni, încetarea definitivă și necon
diționată a bombardamentelor asu
pra teritoriului R. D. Vietnam, re
tragerea tuturor trupelor străine 
din Vietnamul de sud, crearea con
dițiilor necesare pentru ca poporul 
vietnamez să-și poată soluționa el 
însuși propriile sale probleme in
terne.

Referindu-se la raportul directo
rului general al O.M.S., vorbitorul 
a remarcat că toate programele de 
amploare ale organizației se resimt 
de. pe urma penuriei de personal 
medical și auxiliar. Șeful delegației

Spectacolul electoral din Coreea 
de sud s-a consumat. Cîștigă- 
torul este generalul Pak Cijan 
Hi, care și-a asigurat astfel încă un 
mandat de patru ani pentru funcția 
de președinte. De fapt, de acest re
zultat nu se îndoia nimeni. Se pune 
atunci întrebarea de ce a fost nevoie 
de montarea acestei farse electo- 

Irale ? Dacă ar fi să dăm crezare 
ziarului „Gazette de Lausanne", „ale
gerile" trebuiau să „consacre vocația 
democratică" a Coreei de sud. Sem
nificativă este în acest sens și de
clarația făcută de conducătorul jun
tei de la Seul: „Alegerile vor fi cele 
mai libere și mai corecte din istoria 
de 19 ani a republicii".

Principalul scop a fost deci acela 
de a oferi o imagine a „democrației" 
actualului regim sud-coreean. Pentru 
aceasta, farsa a fost minuțios pregă
tită. „Opoziția", evident cea burghe
ză, și-a putut prezenta chiar un can
didat propriu. El a fost admis cu 
grijă în persoana aceluiași Yun Po 
Sun pe care Pak îl „învinsese" și 
în 1963. Cei doi candidați și-au des
fășurat campania electorală în con
diții aproximativ egale. Care a fost 
platforma electorală a marionetei de 
îa Seul ? După cum relevă' ziarul 
„New York Times", în ultimul dis
curs dinainte de alegeri „el a citat 
trimiterea trupelor sud-coreene în 
Vietnamul de sud ca una din reali
zările de care este cel mai mîndru". 
La capitolul „realizări" s-ar mai pu
tea adăuga, firește, interzicerea ori
căror drepturi democratism, menține
rea în închisoare a oamenilor politici 
cu vederi progresiste, creșterea con
tinuă a armatei șomerilor etc.

Cum s-au desfășurat alegerile ? In
formațiile străpung greu zidul cen
zurii. S-a aflat totuși că partidul de 
guvernămînt a introdus în urne peste 
un milion de voturi-fantomă. (Infor
mația aparține agenției U.P.I.). Co
misia electorală, sesizată de acest lu
cru, a refuzat însă să se amestece, 
sub pretextul că urnele aparțin... Mi
nisterului de Interne. Intrucît opo
ziția (burgheză) a protestat fată de 
măsluirea rezultatelor, după cum a 
transmis agenția Reuter. 97 de mem
bri ai acestei opoziții au și fost ares
tați.

Ce va urma nu-i greu de ghicit. 
Conducînd, chipurile, pe baza unui 
„mandat legal", marionetele de la 
Seul vor continua politica lor agresi
vă, străină de interesele maselor 
populare. Potrivit unei știri a agen
ției France Presse, conducătorii jun
tei se pregătesc să trimită în viito
rul apropiat încă 10 000 de soldați 
în junglele sud-vietnameze, pe lîngă 
cei 45 000 care participă deja la agre
siunea americană. La adăpostul ce
lor 55 000 de soldați americani aflați 
la sud de paralela 38, teroarea și 

I represiunile polițienești se vor dez- 
lănțui cu o și mai mare sălbăticie 
pentru a face fată opoziției crescînde 
a maselor populare sud-coreene. 
Farsa electorală de la Seul nu poate 
să înșele pe nimeni. „Vocația demo
cratică" a Coreei de sud. ca și „sta
bilitatea" ei nu sînt decît vorba goa
le, în spatele cărora se ascunde o 
dictatură militară sprijinită pe baio
nete americane.

Radu BOGDAN

române a subliniat că O.M.S. ar 
trebui să acorde o mai mare aten
ție programelor de specializare a 
cadrelor medicale, mai ales în dis
ciplinele răspunzînd principalelor 
probleme ale ocrotirii sănătății din 
țările respective.

în legătură cu cooperarea între 
state în domeniul ocrotirii sănătății, 
vorbitorul a arătat că România 
acordă o mare atenție rezoluției a- 
doptate în cursul celei de-a 20-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., la. propunerea celor nouă 
state europene, care se referă la 
acțiuni pe plan regional în vederea 
ameliorării relațiilor de bună veci
nătate între statele europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite. Țara noastră este gata să 
sprijine și să participe la progra
mele care vor fi concepute în spi
ritul acestei rezoluții și în domeniul 
ocrotirii sănătății.

Delegația de partid 

și guvernamentală 

a U.R.S.S. a sosit 

la Sofia

SOFIA 10 (Agerpres). — La invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar și a Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, miercuri a sosit la Sofia, într-o 
vizită oficială, delegația de partid și 
guvernamentală a U.R.S.S., în frun
te cu Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

La sosire, Todor Jivkov și Leonid 
Brejnev au rostit cuvîntări.

La sesiunea UNESCO
intervenții aîe reprezentanților României

PARIS 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Consiliul Executiv al UNESCO a 
examinat în zilele de 8 și 9 mai ra
portul comitetului său ad-hoc, pri
vind metodele de lucru ale organi
zației și convocarea viitoarei confe
rințe generale. Delegatul permanent 
al României la UNESCO, Valentin 
Lipatti, a formulat propuneri con
crete privind îmbunătățirea lucrări
lor viitoarei sesiuni a conferinței ge
nerale.

Consiliul Executiv a discutat apoi 
raportul prezentat de directorul

general, Renâ Maheu, cu privire la 
activitatea UNESCO în ultimele 16 
luni. în intervenția sa, reprezen
tantul României, acad. Andrei Oțe
tea, referindu-se la aplicarea pro
gramului pe anii 1967—1968, a rele
vat importanța cooperării cu sta
tele membre ale UNESCO pentru 
organizarea de reuniuni regionale 
la nivel guvernamental. El s-a refe
rit îndeosebi la viitoarea conferin
ță a miniștrilor educației din Euro
pa, care se va ține la Viena între 
20 și 25 noiembrie a.c.

In presa și opinia pu
blică vest-europeană a 
făcut senzație știrea de
misiei pe care și-a pre
zentat-o profesorul Wal
ter Hallstein. „Demi
sie" este poate impro
priu spus, deoarece nu 
este vorba de abandona
rea unei funcții pe care a 
exercitat-o, ci de re
nunțarea la una pe 
care urma s-o exercite : 
anume aceea de preșe
dinte al „Comisiei unice 
europene". Instituția nu 
există încă ; ea urmează 
să ia ființă, după toate 
probabilitățile, la 1 iu
lie, prin fuzionarea fo
rurilor executive ale ce
lor trei „comunități" 

■vest-europene : Comu
nitatea Economică Eu-
uesasasasnsaasssssssasisss

între Franța și R.F.G. se 
ajunsese, în urma unor 
îndelungate discuții, la 
un compromis, în baza 
căruia apropiata întîlni- 
re la nivel înalt de la 
Roma a „celor șase" 
urma să încredințeze lui 
Hallstein mandatul de 
președinte al „Comisiei 
unice", pe o perioadă li
mitată... de șase luni, 
după care de la 1 ianua
rie 1968 trebuia să se 
introducă principiul ro
tației, prevăzut în acor
dul din 1965 asupra fu
ziunii executivelor. Con- 
siderînd că un termen 
mai mic de un an i-ar fi 
insuficient pentru a 
„pune pe roate" noul 
organism, Hallstein a 
respins formula asupra

emisia Iu
Hallstein -
falimentul 
unei concepții
ropeană (C.E.E.-Piața 
comună), Comunitatea 
europeană a cărbunelui 
și oțelului (C.E.C.O.) și 
Euratomul.

Hallstein își pusese 
candidatura și, nici el, 
nici adepții săi, n-ar fi 
conceput un singur mo
ment că o altă persoană 
ar fi putut fi înscăunată 
ca primul președinte al 
„Comisiei unice". Acea
sta pentru multe moti
ve : profesorul Hallstein 
deține încă din 1958 
funcția de președinte al 
Comisiei Executive a 
C.E.E., care de altfel îi 
poartă numele ; el a fost 
unul din teoreticienii și 
propagatorii cei mai în- 
focați ai ideilor „integră
rii" vest-europene, de
venind simbolul așa-nu- 
mitei „Mici Europe".

Cu toate acestea, sîm- 
bătă, el a anunțat într-o 
scrisoare adresată cance
larului R.F.G., Kiesin- 
ger, că-și retrage candi
datura și că nu va mai 
accepta în viitor nici o 
altă funcție în organele 
de conducere comunita
re. Ce l-a împins la ges
tul de abdicare ? „New 
York Herald Tribune & 
Washington Post" și-a 
titrat relatarea din 
Bruxelles : „Președintele 
C.E.E., Hallstein, se re
trage sub presiunea 
exercitată de Franța". 
De fapt, după cum au 
scris ziarele occidentale,

căreia au căzut de a- 
cord Parisul și Bonnul.

Fondul disputei nu 
este însă termenul, ci 
persoana candidatului 
ia președinție sau, mai 
exact, concepția al că
rei exponent este. Ne 
amintim pe ce motive 
s-a produs la 30 iunie 
1965 criza Pieței co
mune, care a durat 
șapte luni și care a fost 
apreciată drept „cea 
mai gravă" din cîte a 
cunoscut C.E.E. La o- 
riginea ei a stat iniția
tiva lui Hallstein de a 
extinde considerabil 
prerogativele Comisiei 
și ale Parlamentului 
european cu ocazia fi
nanțării politicii agrico
le comune. Autoritățile 
franceze au manifestat 
o opoziție fermă față 
de planurile de a 
învesti „executivul" Pie
ței comune cu pre
rogative „supranațio- 
nale", care ar fi lezat 
în mod grav suverani
tatea națională a par- 
ticipanților. „Ceea ce 
reproșează Franța Co
misiei executive — scria 
atunci ziarul „Le 
Monde" — este erija
rea ei intr-un embrion 
de guvern". Ziarul sub
linia că „președintele 
comisiei, Hallstein, se 
consideră un adevărat 
șef de guvern". Acea
sta reieșea, de pildă, 
din insistența cu care a 
cerut ca reprezentanții

străini acreditați pe lin
gă C.E.E. să fie pri
miți ca ambasadori. De 
altfel, titularul nu tă-- 
găduia de fel această 
pretenție. După cum 
scria Ronald .Ko- 
ven în „New ,'j£rk 
Times", Hallstein ar fi 
declarat la un cocteil, 
în prezența ziariștilor : 
„dacă vă place, puteți 
să mă priviți ca pri
mul prim-ministru al 
Europei". Franța a a- 
rătat însă atunci, ca și 
în alte rînduri, că „nu-i 
place" și că nu este 
dispusă să permită ca 
destinele industriei și 
agriculturii sale să fie 
hotărîte din afară. De 
atunci Parisul a decis 
să se opună ca Hall
stein să devină preșe
dintele executivului u- 
nificat. Așa cum a scris 
Andre Fontaine, „acea
stă ardoare supranațio- 
nală avea să-l piar
dă pe Hallstein". Ul
terior, și alți parteneri 
din C.E.E. au mani
festat rezerve față de 
cererile comisiei pri
vind abandonarea'drep- 
turilor suverane. '“Pro
fesorul Hallstein a 
continuat însă să fie 
profetul unei „Mici 
Europe", în care sta
tele participante să-și 
topească personalitatea 
și să-și abandoneze in
teresele naționale. Din 
declarațiile, articolele 
și interviurile sale re
cente, cu prilejul celei 
de-a zecea aniversări a 
semnării Tratatului de 
la Roma, cităm :

„O economie euro
peană înglobînd terito
riile celor șase state 
membre ale C.E.E. cere 
o putere publică care 
să se întindă asupra 
acestui spațiu... adică 
instanțe care, cu toată 
competența, să se jux- 
tapună și să se supra
pună puterilor naționa
le. Este vorba aci de 
instituțiile Comunită
ții". („Revue generale 
helge")

„Federalizarea com
pletă (care cuprinde 
politica externă și po
litica în domeniul a- 
părării) rămîne țelul 
final al celor care do
resc afirmarea europea
nă" („Die Welt").

Asemenea „profeții" 
sînt infirmate de mer
sul evenimentelor. Cei 
care doresc realmente 
„afirmarea europeană" 
știu că Europa nu se 
reduce la „cei șase" și 
că interesele tuturor 
popoarelor de pe con
tinent converg nu spre 
accentuarea divizării 
lui, ci spre o largă co
operare între state su
verane, egale în drep
turi, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

Tocmai pentru că se 
află în contratimp cu 
realitatea contempora
nă, concepțiile pe care 
le personifică Hallstein 
înregistrează, prin însăși 
demisia prezentată de 
el, un nou faliment.
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