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' La Rafinăria Ploiești a fost ter
minată construcfia celui mai 
modern complex din țara noas
tră pentru fabricarea uleiurilor 
speciale, aflat acum în probe 
tehnologice. Tn fotografie : In
stalații ale noului complex 

ploieștean
(Foto: Gh. Vințilă)

de așperșoare

CLUJ (coresp. ,,'Scînteii"). — 
Planul pe acest an al întreprin
derii „Armătura" din Cluj, 
prevedea fabricarea a 10 000 de 
aspersoare pentru irigații. Ti- 
nînd seama însă de cerințele 
foarte mari ale agriculturii, co
lectivul uzinei a încheiat con
tracte pentru 63 000 de asper
soare sî a realizat pînă acum 
21 000. Totodată a fost fabricată 
sl o cantitate însemnată de pie
se de schimb. Producția supli- 
rffentară la acest sortiment s-a 
dbtinut pe seama valorificării 
rezervelor interne: utilizarea 
mal rațională a capacităților de 
producție, îmbunătățirea orga
nizării lucrului, lotizarea piese
lor etc. Cele două tipuri de as
persoare fabricate în prezent 
au caracteristici tehnice supe
rioare celor produse anul tre
cut. Specialiștii uzinei au parti
cipat și la instruirea mecanici
lor și muncitorilor din unități
le agricole ce lucrează cu a- 
ceste utilaje.
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Existența unul organism 
e alcătuită din continui
tăți și discontinuități, din 
constante si salturi mai 
mult sau mai puțin spec
taculoase, din fluxuri și 
refluxuri momentane mai
mult sau mai puțin sesi
zabile. Saltul de creștere 
din azi tn mîine, indife
rent dacă organismul e 
unul biologic sau unul e- 
conomic, e efectul tran
șării unei înfruntări în
tre vechi și nou ; înfrun
tare între obișnuința de
venită o natură artifici
oasă. compusă dintr-o in
finitate de automatisme, 
si noul care consacră 
prin articulații supe
rioare o altă natură. 
Procesul de înnoire — în 
cazul de care ne ocupăm 
este unul economic, des
prins din viata de fabri
că — angajează la limita 
de sus toate resursele fi
zice, intelectuale și mo
rale ale colectivului, ve- 
rificînd și consacrînd e- 
nergiile sale potențiale.

— Aproape cinci luni 
de zile la secția tăbăcă- 
rie minerală s-a muncit 
în condiții neobișnuite —• 
îmi spune Ion Hanuschi, 
secretarul comitetului de 
partid al fabricii de pie
lărie si încălțăminte 
„Clujana". Dezvoltarea 
capacității de producție a 
întreprinderii a afectat 
mai ales această secție, 
căreia i s-a destinat a- 
proape o treime din va
loarea investițiilor pre
zente. Realizarea investi
țiilor a pus aici probleme 
complexe deoarece

trebuiau valorificate nu 
atît prin construirea de 
noi spatii, cit prin redi- 
mensionarea celor exis
tente, în condițiile asigu
rării ritmice, fără nici un 
rabat, a producției sil
nice.

Condițiile realizării noi
lor capacități — concomi
tent cu menținerea cel 
puțin constantă, dacă nu 
ascendentă, a producției 
— au pus în fata colecti
vului de muncitori și teh
nicieni rezolvarea unei 
ecuații cu doi termeni : 
a) premeditarea ingine
rească, edificarea pe o 
imaginară tablă de șah. a 
arhitecturii tehnologice 
ce urma să se compună 
prin integrarea noilor u- 
tilaje și b) solicitarea du
blă — fizică și profesio
nală — a întregului colec
tiv. Rezolvarea exactă a 
acestei ecuații însemna 
un cîstig în ordin mate
rial — prin înlăturarea 
perturbațiilor care ar fi 
putut 
neral 
cîstig 
mică 
gul moral însemna demo
netizarea unei inerții, a 
prejudecății ce răsare pe 
alocuri, că ar fi inevita
bilă „înghețarea" pro
ducției pe durata reutilă- 
rii. Reușind aici, se putea 
dovedi perfect posibil 
saltul din mers si în alte 
secții în plină înnoire, 
fără ca producția zilnică 
să sufere. Alegerea aces
tei secții a marcat trece
rea cu dreptul a pragului

stînjeni planul pe
al fabricii — și un 
moral de nu mai 
importantă. Cîști-

noii vîrste a întreprinde
rii „Clujana".

— C-unoscînd din timp 
volumul și destinația in
vestițiilor — ne spune 
tehnologul Ion Cîmpeanu 
— un colectiv condus de 
inginerul Traian Chilian 
a încercat numeroase va
riante de amplasare a 
noilor utilaje, de inte
grare a lor 
ducției. S-a 
la un plan 
timp și cu 
tăti distribuite cu preci
zie. In afară de asta, pen
tru prevenirea unor posi
bile necunoscute in peri
oada de ample lucrări de 
construcții-montaj, s-au 
cristalizat și cîteva va
riante pentru secvențele 
de flux cele mai complex 
solicitate.

O altă direcție a mo
dernizării a constat tn 
instruirea profesională a 
muncitorilor, care urmau 
să lucreze la noile utila
je. Cursurile de ridicare 
a calificării s-au conju
gat cu instruirea la locul 
de muncă. Paralel cu a- 
ceste acțiuni 
si promovare 
muncitori s-a 
redistribuirea 
menține constant, pe pe
rioada critică, volumul de 
producție — a celor mai 
buni muncitori la utila
jele „cheie" din secție. 
O strategie a inteligentei, 
a spiritului de prevedere.

Primul utilaj intrat în 
una din hale a declanșat 
energiile presupuse ale 
colectivului, dar contex
tul era neobișnuit:

pe firul pro- 
ajuns astfel 
eșalonat in 
responsabili-

de formare 
a numeroși 
trecut la

— pentru a

condițiile în care atelie
rul nu era definitiv con
turat de către construc
tori. îndată ce montorii 
strîngeau ultimul șurub 
al noilor utilaje, „noul"
— ca mod de organizare
— se prelua din mers. 
Totodată trebuiau Învinse 
două tendințe contrarii : 
una — de a suspenda, 
pentru un timp, fluxul de 
producție, cealaltă — de a 
trece cu ușurință peste 
măsurile firești de asigu
rare a unei activități nor
male. Eroismul s-a tradus 
aici, în aceste împrejurări 
speciale, în entuziasm lu
cid. Premeditarea fiecărei 
măsuri organizatorice, o 
contopire a fiecărui gest 
în reacțiile multiplicate 
ale unui organism uman 
actionînd ca un tot uni
tar, cu o concepție si o 
responsabilitate unică. V- 
nul pentru toti si toti 
pentru realizarea integra
lă a planului — a pus în 
valoare structuri puterni
ce. Faptele comuniștilor 
Vaier Ielcean, loan Mol- 
tray, Gheorghe Fluieras, 
Alexandru Feldman și ale 
altora, consumate în locu
rile si momentele cele 
mai dificile, au polarizat 
capacitățile întregului co
lectiv.

Dar într-o zi, toată ar
hitectura edificată ingi- 
nereste pe tabla de sah a 
hîrtiei milimetrice risca

V. ARACHELIAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

CONSILIULUI
ION GHEORGHE MAURER

Preocuparea pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai ai oame
nilor reprezintă o trăsătură caracte
ristică de bază, telul final al poli
ticii economice a partidului și statu
lui nostru. Așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a P.C.R., continua îmbună
tățire a condițiilor de viață mate
rială și spirituală ale poporului re
prezintă scopul suprem al întregii 
activități politice și organizatorice 
pe care a desfășurat-o partidul nos
tru, sensul major al planurilor de 
edificare economică și socială, al 
programului stabilit de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională.

Este un adevăr axiomatic că' îm
bunătățirea vieții materiale și spiri
tuale a maselor se află în strînsă de
pendență de nivelul dezvoltării 
noastre economice. Societatea nu 
poate consuma fără a produce, ea nu 
poate ridica nivelul consumului fără 
a ridica nivelul forțelor productive 
și, pe această bază, produsul social 
și venitul național. Realitatea con
strucției socialiste în țara noastră 
învederează cu prisosință această co
relație de bază — o dată cu crește
rea potențialului economic al țării și 
a eficienței muncii sociale, cresc și 
veniturile oamenilor muncii. Astfel 
în perioada 1961—1967, o dată cu mă- 

. rirea venitului național de 1,8 ori, 
salariul mediu a sporit de peste 1,4 
ori.

Desigur că o asemenea legătură 
între dezvoltarea economică și cuan
tumul repartiției, care armonizează 
interesele generale ale societății so
cialiste cu cele individuale, nu se

Conf. univ.
Gheorghe CREȚOIU

doctor în economie

realizează de la sine. Este necesară 
o activitate conștientă, desfășurată 
la scara economiei naționale și în 
toate sferele sale componente prin 
care să se traducă cu consecvență în 
viață cerințele repartiției după can
titatea, calitatea și răspunderea so
cială a muncii.

Pentru dezvoltarea continuă și 
multilaterală a forțelor de producție 
— singura bază materială a prospe
rității națiunii — este necesară par
ticiparea activă la muncă a tuturor 
membrilor societății. O dată cu in
staurarea proprietății socialiste, cu 
lichidarea exploatării, toți membrii 
societății au căpătat o poziție egală 
față de mijloacele de producție, 
ceea ce a făcut necesar șl posibil ca 
în repartiție să se aplice un criteriu 
unic pentru toți : cantitatea și cali
tatea muncii depuse pentru dezvolta
rea economiei, a științei, artei, cul
turii socialiste. Pe această bază in
teresul material personal se îmbină 
cu interesele generale ale societății; 
stimulentele economice generate de 
socialism sînt susținute și întărite 
prin stimulente morale, iar reparti
ția ca moment important al repro
ducției sociale îndeplinește un în
semnat rol activ, dinamizator, sau

Acuratețea relațiilor
9 9

de serviciu
Plecat să rezolvi treburi 

urgente și importante pen
tru întreprinderea ta, ai po
posit la institufia X. Agenda 
ji-e foarte încărcată, ai vrea 
ca totul să sa rezolve o- 
perativ și te întrebi ce fel 
de om o fi funcționarul de 
care depinde chestiunea ta. 
Pentru că 
funcționarul îmbracă haina 
Măriei Sale Funcționarul, ui- 
tînd că el e pus acolo ca 
să rezolve. Dar aici sur
priză : omul de care te te
meai te întîmpină cu un 
zîmbet, încercare imediată 
de a te face să te simfi 
bine : te impresionează 
plăcut grija lui de a rezolva 
operativ și cu deplină com
petentă problema cu care 
i te-ai adresat.

E un ideal ? Nu, 
fate. Avem mii și 
astfel de funcționari răs- 
pîndifi în toate întreprinde
rile, în toate instituțiile. A- 
ceștiâ ajută bunul mers al 
mecanismului economic și 
social, se numără printre 
promotorii relațiilor exem
plare între oameni investiți 
cu răspunderea rezolvării

prea adesea

o reali- 
mii de

unor chestiuni de interes 
obștesc.

După o experienfă de ani 
Îmi exprim convingerea că, 
de foarte multe ori, la ceea 
ce avem de realizat strict 
profesional și ne ridică une
ori probleme dintre cele 
mai dificile, se adaugă și

fi explicat ceva — nu pu- 
feau ieși din rutina lor, a- 
mînîndu-te la nesfîrșit pen
tru a-și ascunde crasa ne
pricepere ?

Intr-un minister există o 
direefie generală care co
ordonează industria artico
lelor casnice. Direcfia ge-

dolean- 
fond și 

plătiți, 
m-a ui- 

acelui 
cu în-

cum spunea V. I. Lenîn, de instru
ment, o pîrghie de ridicare și perfec
ționare continuă a producției.

Introdus la puțin timp după na
ționalizarea principalelor mijloace 
de producție în țara noastră, princi
piul repartiției după muncă — cu 
îmbunătățirile aduse pe parcurs sis
temului de cointeresare materială — 
și-a dovedit din plin viabilitatea și 
eficiența atît ca instrument al înlătu
rării inechităților sociale caracteris
tice repartiției capitaliste, cît și ca 
factor stimulator de bază al crește
rii și perfecționării continue a pro
ducției sociale, al dezvoltării ști
inței și culturii noastre socialiste. 
Dacă într-un sector sau altul efi
cienta repartiției n-a fost cea pe 
care orînduirea noastră o permite, 
aceasta s-a datorat nu principiului 
retribuției după muncă, ci insufi
cientei traduceri în viață a acestuia, 
deficiențelor în aplicarea lui.

Pornind de la rolul sporit pe care 
trebuie să-l joace retribuirea după 
muncă, Congresul al IX-Iea a tra
sat sarcina perfecționării mai de
parte a formelor de înfăptuire a 
acestuia în toate domeniile de ac
tivitate. Au fost majorate 
unor largi 
muncii; s-a 
lor mici în 
tate.

Cu toate 
salarizare continuau să persiste u- 
nele carențe care frînau ridicarea 
eficienței activității economice la 
nivelul posibilităților și cerințelor 
actuale. într-o formă sintetică aces
tea se exprimau în faptul că siste
mul cointeresării materiale acționa 
cu precădere în direcția îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor cantitative și 
în măsură mai mică Ia realizarea u- 
nor indicatori principali care expri
mă îmbunătățirea calitativă a acti
vității economice. Iată de ce în 
ansamblul măsurilor adoptate de 
partidul nostru pe baza hotărîrîlor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
pentru perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale, o 
atenție deosebită se acordă în pre
zent, o dată cu majorarea salarii
lor, îmbunătățirii sistemului de re
tribuire a muncii, perfecționării sis
temului de salarizare. Este, credem, 
un lucru evident pentru oricine in
terdependența dintre măsurile pe 
care le întreprind partidul și guver
nul în domeniul dezvoltării econo
miei și culturii, al perfecționării 
conducerii activității economice și 
sociale, pe de o parte, și perfecțio
narea continuă a formelor de apli-

Președintele Consiliului de miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit joi 
în audiență pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Olan
dei la București, Joost B. Haver-

korn van Rijsewijk în legătură 
plecarea acestuia definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

>e...
MINISTRUL PLENIPOTENȚIAR AL SPANIEI

Joi la amiază, președintele Con
siliului de Miniștri ' ~ 
Socialiste România, 
Maurer, a primit în 
toeolară pe Ricardo 
nau, ministru plenipotențiar, șe-

al Republicii 
Ion Gheorghe 
audiență pro- 
Gimenez-Ar-

ful reprezentanței consulare șl co
merciale a Spaniei la București.

La primire a fost de față Vaslle 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

(Agerpres)

pinii

cu 
de
a-

continua luptă — care
dublează fără sens volu
mul eforturilor noastre 
cu lipsa de civilizație, 
inerfia unui anumit tip 
funcționar. Cred că în 
fara elementarei politeți
fără de care nu văd posi
bilitatea investirii unui om 
cu calitatea de-a lucra cu 
alfi oameni — civilizația 
presupune un stil de lucru 
modern, operativ, compe
tent. Citi nervi nu ne-au 
făcut intrușii în meserie, 
care se uitau eu ochi mari 
la o hîrtie, și — oricît le-ai

nerală are un serviciu de 
investiții. Acest serviciu are 
un șef, inginer, despre care 
aș vrea să vorbesc. Dru
murile meseriei mele m-au 
pus tn contact direct cu 
nenumărafi oameni cu func
ții mai mari sau mai 
mici. Mai fofi, chiar dacă 
politejea nu constituia o 
caracteristică a celui în cau
ză, făceau eforturi vizibile 
de a se adapta regulilor 
încetățenite (din păcate... 
nescrise) în relafiile de ser
viciu, se străduiau deci să 
rezolve, cu bună cuviință

fa|ă de solicitant!, 
jele acestora ; în 
pentru asta erau 
Poate de aceea 
mit comportarea 
inginer elegant,
făfișare extrem de agreabilă 
dar cu maniere greu de de
finit în cuvinte care să nu-l 
supere. Cu mine străin, pur- 
.tarea lui putea fi luată drept 
accident, dar am asistat la 
o discuție cu un subaltern, 
și el inginer, discuție care 
a dat măsura totalei sale 
lipse de bună cuviință. Ve
nit de undeva dinfr-un ca
păt de țară, a fost lăsat o 
oră să aștepte în picioare 
pînă la terminarea unei dis- 
cufii despre fotbal și apoi 
bruscat, fiindcă ceruse 
sprijinul serviciului din mi
nister pentru rezolvarea u- 
nei încurcături produse tot 
de minister. Declara șetul în 
cauză : „Ministerul nu re
zolvă, ci controlează". Etala
cu dezinvoltură In a-

Inq. Radu-George 
NICULESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

salariile 
categorii de oameni ai 
aplicat ridicarea salarii- 
toate ramurile de activi-

acestea, în sistemul de

(Continuare în pag. a III-a)

Spiritualitatea
enters u estetic
esențial

Petru COMARNESCU

Sînt bine cunoscute repetatele 
mărturisiri ale lui Brâncuși cu pri
vire la menirea artei și a artistului. 
Riguros cu sine însuși, mereu perfec- 
ționîndu-sși opera, prin tratarea 
acelorași teme preferate, prin esen- 
țializarea lor în variante îndelung 
gîndite și stilizate, Brâncuși vedea 
în arta sa menirea de a aduce bucu
rie oamenilor. A spus-o sub diferite 
forme, cum de asemenea a mărturisit 
că „nu există nimic mal minunat de- 
cît darul de a ne bucura de viată 
și de a descoperi frumusețea în tot 
ce ne înconjoară". Mai mult decît 
atîta : el a subliniat că „rațiunea de 
a fi a artiștilor este aceea a revela 
frumusețea lumii".

Toți artiștii autentici au avut un 
ideal înalt, generos, gîndindu-se la 
cei pentru care creau.

Există diferite tipuri de creatori — 
de la cei mai închiși în sine la cel 
expansivi — precum și diferite tipuri 
de creații, dar nici un creator cu su
flet, oricît de Interiorizat ar fi el,
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Telegramă
Președintele Consiliului do Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă prin care Maiestatea Sa Elisabeta 
a Il-a, regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, mul
țumește călduros pentru urările ce i-au fost adresate cu ocazia zilei sale 
de naștere.

Vă transmit cu cordialitate, se spune în telegramă, aceleași bune 
urări pe care le-ați exprimat față de mine și de poporul meu.

{BARIERA 
{AUTARHIEI 
JCOMUNITARE 
i ÎN CALEA 
{comerțului

S. STANESCU 
doctor în economie

nu nutrește credința că există doar 
pentru el însuși și nu neagă rostul 
de comunicare al artei. Necesitatea 
comunicării cu colectivitatea stă la 
baza filozofiei și artei grecești și 
romane; ea a înălțat catedralele, 
statuile și frescele Evului Mediu și 
mai ales arta Renașterii sau cea a 
Barocului, iar în secolul al XIX-lea 
luptele pe care le-au dat impresio- 
niștiii nu au fost împotriva publicu
lui, ci pentru apropierea de acesta.

Sînt însă și artiști care vor să cree
ze o atmosferă de negare a legături
lor cu publicul — care, ca și artiștii, 
are diferite nivele de pregătire es
tetică și intelectuală. Mi-a fost dat 
să aud din partea unui tînăr pic
tor că el creează doar pentru el 
însuși, că nu are nevoie de înțelege
rea nimănui, deși acestea mi le spu
nea în timp ce-mi arăta lucrările 
sale. I-am replicat: dacă e așa, a- 
tunci de ce îmi mai arăți lucrările 
d-tale ? Și noi, criticii, facem parte 
din public...

Dacă există o artă mai greu de în
țeles și care cere din partea celor ce 
o receptează mai multă imaginație, 
simțămînt poetic, considerații inte
lectuale, există și o pretinsă artă 
făcută arbitrar, fără simțăminte u- 
mane, fără dăruința ce i-a caracteri
zat pe Brâncuși, Enescu, Grigorescu, 
Luchian, Pallady, Tuculescu sau pe 
Paul Klee, Georges Rouault, Marc 
Chagall, Henry Moore, uneori pe 
Picasso. Dar există astăzi și o artă 
atît de arbitrară, atît de abstractă, 
care comunică prea puțin sau chiar 
deloc. De aici și saturația publicului 
din Occident față de inflația abstrac- 
ționistă, declinul abstracționismului. 
Directoarea unui muzeu din 
Washington mi-a confirmat această 
saturație, spunîndu-mi că „cel mai 
nou curent de avangardă este acum 
reîntoarcerea la figurativ". Jumătate 
paradox sau glumă, afirmația 
foarte îndrituită.

Incomunicabilitățil, susținută 
cu naivitate, ori cu ipocrizie, de 
tre unii artiști contemporani, îi
respunde, la celălalt pol al creației, 
o falsă comunicabilitate, ce ține une-

era

ori 
că- 
co-

Unul din principalele argumente 
ale inițiatorilor Pieței comune a fost 
acela că înființarea unui asemenea 
organism economic favorizează creș
terea schimburilor externe ale țări
lor membre. In repetate rînduri, o 
parte a presei occidentale a pledat 
pentru Comunitatea Economică Euro
peană (C.E.E.) plecînd de la argu
mentul că formarea ei va duce la 
constituirea unei piețe cu peste 180 
de milioane de consumatori. în pri
mul rînd, s-a spus, vor fi avantajate 
țările ce vor intra în Piața comună, 
pentru că lichidarea taxelor vamale 
va face posibilă libera circulație a 
mărfurilor între membrii C.E.E.

Intr-adevăr, pe parcursul desfiin
țării treptate a taxelor vamale între 
țările comunității, a avut Ioc o creș
tere a schimburilor comerciale in- 
tracomunitare. Sub influența favora
bilă a unei conjuncturi economice, 
propice dezvoltării producției, țările 
vest-europene membre ale Pieței 
comune — ca de altfel și alte țări 
vest-europene, au cunoscut o dina
mizare a ritmurilor de creștere a 
economiei, ceea ce s-a resimțit și în 
domeniul comerțului lor exterior. 
Așa se face că apărătorii „integrării" 
au în sprijinul teoriei lor un argu
ment ce decurge dintr-o evoluție 
care nu a fost caracteristică numai 
Pieței comune și. în orice caz, nu a 
decurs în mod direct din situația 
creată prin înființarea C.E.E. Dar, 
chiar dacă am accepta că principala 
cauză a creșterii economice (sporirea 
producției și a schimburilor comer
ciale) s-ar datora constituirii Pieței 
comune, menținerea unor puternice 
practici protecționiste în politica co
mercială externă a țărilor membre 
ale C.E.E. arată că libera circulație 
a mărfurilor în cadrul Pieței comune 
continuă să fie — cel puțin în parte 
— doar un deziderat și nu o reali
tate.

Lichidarea la 1 Iulie 1968 a tu
turor taxelor vamale la produsele 
industriale și agricole în comerțul 
dintre țările membre va înlătura ul
timele obstacole tarifare din schim
burile reciproce ale acestor state. în 
același moment vor intra în vigoare 
tarifele comune față de țările ne
membre, denumite în mod curent — 
țările terțe.

în această situație, ce perspectiva 
se deschid comerțului dintre statele 
membre ale C.E.E. și țările terțe î 

Situația este foarte complexă șl, 
de aceea, reacțiile diverselor state 
terțe nu sînt similare. Pentru a în
țelege mai bine acest lucru, preci
zăm că tariful comun ce va fl apli
cat în relațiile cu terții reprezintă,

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare in pag. a V-a)
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Eficiența și aria de aplicabilitate 
a unei legi recente menite să apere

Stocurile nevandabile
iși schimbă... locul

drepturile cetățenilor
Instituțiile de stat, centrale sau 

locale emit zilnic acte administrative 
care-i privesc pe cetățeni. Majorita
tea covîrșitoare a acestor acte sînt 
întocmite cu grijă, corespund legilor 
în vigoare și intereselor solicitanți- 
lor. Deși foarte rar, se întîmplă to
tuși ca neglijența sau insuficienta 
pregătire a unor funcționari din apa
ratul de stat să dea naștere unor do
cumente care contravin legii și drep
turilor cetățeanului în cauză. Pentru 
a-i ocroti pe cetățeni de efectul ne
gativ al unor asemenea documente 
rău întocmite, Constituția țării noas
tre înscrie, în articolul 35, dreptul 
acestora de a cere organelor com
petente, în condițiile prevăzute de 
lege, anularea actului și repararea 
pagubei produse, iar articolul 96 
precizează că cererile în acest sens, 
adresate tribunalelor, sînt supuse 
judecății în vederea stabilirii legali
tății actelor respective. Pentru a 
lărgi sfera de aplicare a controlului 
judecătoresc asupra legalității acte
lor administrative, cit și pentru o 
mai eficientă apărare a drepturilor 
cetățenilor, a fost elaborată legea nr. 
1/1967. Această lege reglementează 
dreptul celor vătămați prin acte ad
ministrative ilegale de a se adresa 
justiției pentru restabilirea drepturi
lor lor — prin anularea actului res
pectiv sau alte măsuri corespunză
toare. Astfel, refuzul sau întîrzierea 
în eliberarea unor acte administrative 
referitoare la drepturi ale solicitanți- 
lor, refuzul unor direcții comerciale 
de a elibera autorizații pentru exer
citarea meseriei — sînt doar cîteva 
din cazurile în care cetățeanul se 
poate prevala de drepturile ce i le 
conferă legea nr. 1.

Pe temeiul acestei legi, instanțele 
judecătorești au primit și rezolvat

asemenea cereri ale cetățenilor. Am 
coborît din rafturile arhivei judecă
toriei sectorului 2 din Capitală un 
dosar : nr. 5706. Reclamant O. B., me
dic primar la Clinica O.R.L. Colțea. 
Reclamat Sfatul popular al raionu
lui 1 Mai. Răsfoindu-1 am depănat, 
filă cu filă, istoria emiterii șl anu
lării unui act administrativ ilegal. 
Despre ce era vorba ?

în imobilul din str. Olga Bancic 7, 
unde locuiește reclamantul, prin mu
tarea unuia din locatari, s-a creat 
un anumit spațiu disponibil care, în 
mod legal, a fost repartizat recla
mantului prin ordinul nr. 1281/67. 
încăperile respective au fost incluse, 
în consecință, și în contractul de în
chiriere, iar chiria a fost achitată cu 
regularitate. Beneficiarul ordinului 
de repartiție a intrat în posesia nou
lui spațiu repartizat. Dar secția de 
gospodărie locativă, greșit informată 
de inspectorii săi de teren, „constată" 
că ordinul nu a fost pus în execu
tare. Ca atare, supune aprobării Co
mitetului executiv respectiv o de
cizie de anulare a acestuia. Astfel, 
medicul O. B. primește la 15 septem
brie 1967 o adresă care suna în fe
lul următor : „Vă facem cunoscut 
că Comitetul executiv al Sfatului 
popular al raionului 1 Mai, cu de
cizia nr. 879/67, a anulat ordinul de 
repartizare nr. 1281/67 pe numele dv., 
întrucît nu a fost pus in executare".

Iată cum superficialitatea unui 
funcționar care nu a făcut o verifi
care temeinică a faptelor înainte de 
a întocmi un act administrativ, în
tărită prin girul Comitetului exe
cutiv, se transformă în decizie. In
justă, desigur, dar cu drept de apli
care. Evident, medicul a protestat. 
Dar S.G.L. s-a menținut ferm pe 
poziție. Rămînea calea justiției. O. B.

s-a adresat cu o cerere judecă
toriei sectorului 2 arătînd absur
ditatea acestei decizii, care anu
lează un act eliberat conform legii și 
drepturilor sale. Cazul, încadrîndu-se 
în prevederile legii nr. 1, instanța 
i-a dat curs. Au fost adunate dovezi 
de o parte și de alta. Și, cu toate că 
reprezentantul S.G.L. susținea, în 
continuare, că „această anulare este 
legală, iar acțiunea reclamantului 
este neîntemeiată și pentru aceste 
motive cerem respingerea acțiunii", 
instanța a acordat cîștig de cauză re
clamantului, anulînd decizia Comi
tetului executiv. Hotărîrea a rămas 
definitivă.

Desigur, cazul de mai sus, ales la 
întîmplare, nu este dintre cele mai 
grave, deși s-ar putea afirma, fără 
greș, că pentru cel în cauză proble
ma prezenta foarte multă importan
ță. înlăturarea oricărei nedreptăți, 
cu ajutorul justiției, era necesară. 
Felul în care a decurs judecarea a- 
cestui caz ilustrează că legea nr. 1 
deschide cetățeanului largi posibili
tăți de apărare împotriva unor acte 
administrative ilegale care-i lezează 
interesele, indiferent de gradul și 
importanța instituției de stat care 
le-a emis. Decizia judecătorească în 
speță reflectă totodată principiul de
mocratic al suveranității legii în 
viața societății noastre.

Din convorbirile pe care le-am a- 
vut cu numeroși oameni ai legii a 
reieșit că legea nr. 1 are și un puter
nic efect preventiv. Știind că orice 
greșeală comisă nu rămîne fără ur
mări. acei funcționari din instituțiile 
de1 stat, predispuși la neglijențe, a- 
cordă mai multă grijă elaborării și 
întocmirii actelor care-i privesc pe 
cetățeni. Totuși, așa cum am arătat, 
se mai comit erori. Dovadă stau ce-
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Din comuna Probota, 
Județul Suceava, ne-a so
sit în luna martie o scri
soare prin care coopera
torii Gheorghe Irimia și 
Costachi Leonte ne-au se
sizat că la coopera
tiva agricolă din comună 
s-au comis o serie de a- 
buzuri, furturi din avutul 
obștesc și încălcări ale 
democrației cooperatiste. 
De asemenea, ei relatau 
că cooperatorul Costache 
Prostire, membru al comi
siei de revizie, a dezvă
luit faptul că avutul ob
ștesc a lost păgubit sub 
diverse forme cu circa 

. 150 000 lei, că au fost in
cendiate din neglijență 
paiele de mazăre de pe 
35 ha. etc. In încheiere, 
în scrisoare se arăta că 
deși acestea au fost adu
se la cunoștința organelor 
în drept, iar cercetările 
au confirmat cele sesi
zate, lucrurile s-au mușa- 
malizat, rămînînd totul 
baltă, fără să se ia vreo 
măsură împotriva celor 
vinovațl. In schimb Cos-

tache Prostire, care-i stîn- 
jenea pe cei ce furau din 
avutul obștesc, a fost în
lăturat din comisia de re
vizie.

Scrisoarea ce ne-ați a- 
dresat-o, tovarăși coope
ratori din Probota, a fost 
trimisă spre soluționare 
Uniunii județene a C.A.P. 
Suceava. Regretăm însă 
că nu vă putem da un 
răspuns concret la cele 
sesizate. Deși au trecut 
aproape trei luni de la 
expedierea ei, Uniunea 
județeană a C.A.P. Su
ceava tabe. Poate că de 
data aceasta Uniunea co
operativelor agricole Su
ceava vă va informa di
rect asupra constatărilor 
făcute și măsurilor luate 
în urma sesizării dum
neavoastră.

★
In același cadru, al ne

socotirii sesizărilor oame- 
nilor muncii, se înscriu 
și alte organizații și in
stituții din (ară. Uniunii 
județene a C.A.P. Iași, la 
21 martie a.c. redacția

noastră i-a trimis o scri
soare din partea unui 
grup de cooperatori de 
la C.A.P. Cîrjoaia, corn. 
Cotnari, în care se ară
tau o serie de abuzuri și 
furturi din avutul obștesc. 
Consiliul Superior al A- 
griculturii îi este dator cu 
un răspuns tovarășului 
Coca Radu, care arăta că 
la S.M.T. Ilișești sînt nu
meroase nereguli în în
treținerea mașinilor și 
tractoarelor, din care 
cauză se înregistrează 
mari pagube materiale.

Nu ne putem explica 
de asemenea de ce de la 
Ministerul Minelor — deși 
au trecut mai bine de 
două luni — nu s-a pri
mit nici pînă în prezent 
răspuns la scrisoarea u- 
nui grup de salariați de 
Ia Salina Ocna Mureș 
(Uioara). Aceștia arătau 
că aici s-au cheltuit mi
lioane de lei pentru efec
tuarea unor lucrări de 
protejare a masivului de 
sare și a construcțiilor de

la suprafață, pentru ca, 
prin alte dispoziții — nu 
se știe de unde — să se 
efectueze alte lucrări, 
care pun în pericol ma
sivul și construcțiile afe
rente.

Scrisoarea dv., tovară
șe Simion Simon (Banca 
de Investiții, Filiala Vișeul 
de Sus) în care ne 
scrieți despre irosirea 
unor fonduri pentru lucră
rile inutile de proiectare 
a fost trimisă Ministeru
lui Economiei Forestiere. 
Deși au trecut de atunci 
mai bine de două luni și 
jumătate, răspunsul în- 
tîrzie, ceea ce ne pune în 
imposibilitate să vă co
municăm părerea minis
terului în această pri
vință.

Amintim celor în cauză 
că acest lucru constituie o 
încălcare a.hotăririi parti
dului privind rezolvarea 
cu operativitate a scriso
rilor oamenilor muncii.

rerile pe care Judecătoriile le pri
mesc și prin care se solicită resta
bilirea unor drepturi ale cetățenilor, 
în cele cîteva luni, cîte s-au scurs 
de la punerea în aplicare a acestei 
legi, instanțele judecătorești au acu
mulat experiență în judecarea pro
ceselor de această natură. Din stu
dierea unui mare număr de cereri 
rezultă însă și faptul că cetățenii fac 
adeseori apel la justiție, invocînd le
gea nr. 1, în cazuri care nu se înca
drează în această lege. Tovarășul 
Silvestru Vîrtosu, președintele Co
legiului III Civil de la Tribunalul 
Municipiului București, a ținut să 
formuleze cîteva precizări în legă
tură cu aceste cazuri.

— Potrivit ■ art. 18 din legea nr. 1, 
prevederile acesteia nu sînt aplica
bile actelor administrative emise an
terior publicării sale. Pe de altă parte, 
în conformitate cu art. 14, dispozi
țiile legii nu sînt aplicabile, printre 
altele, nici actelor administrative a 
căror legalitate poate fi verificată 
în cadrul unei alte proceduri sta
bilite de o altă lege. Or, necunoscînd 
temeinic dispozițiile menționate, 
multi cetățeni sesizează instanțele cu 
probleme decurgînd din acte admi
nistrative anterioare apariției legii 
nr. 1/1967 care — așa cum am mai 
arătat — nu pot fi cenzurate de ins
tanțe. O categorie numeroasă de ce
reri se referă la probleme legate de 
stabilirea pensiilor, de folosirea su
prafețelor locative, de diferite sanc
țiuni aplicate în cadrul executării 
contractelor de muncă, etc., deci, de 
acte administrative împotriva cărora 
cetățenii se pot plînge, în conformi
tate cu legile ce reglementează atari 
acte. Este bine să se știe că nemulțumi
rile în legătură cu stabilirea dreptu
rilor la pensie sînt soluționate de co
misiile de contestații de pe lingă di
recțiile județene ale muncii și ocro
tirii sociale, în conformitate cu le
gea nr. 27/1966, privind pensiile de a- 
sigurări sociale de stat și pensia su
plimentară, modificată la 1 februarie 
1968 prin Decretul nr. 70. în privința 
problemelor legate de reglementarea 
spațiului locativ, cei interesați au po
sibilitatea să se adreseze judecătorii
lor din raza teritorială în care locu
iește pîrîtul în temeiul dispozițiunilor 
din Decretul nr. 78/1952. Decretul 
nr. 90/1960, pentru întocmirea și com
pletarea carnetelor de muncă (cu mo
dificările ulterioare), arată clar că 
angaiații care sînt nemulțumiți de 
modul în care li s-a stabilit vechi
mea și înscrierea datelor au posi
bilitatea să facă plîngere la judecă
toria din circumscripția în care se 
află întreprinderea, pentru înlătura
rea eventualelor erori. în ceea ce 
privește litigiile de muncă, acestea 
se rezolvă. în general, de către co
misiile pentru soluționarea litigiilor 
de muncă de pe lîngă întreprinderi 
si instituții, cu excepția acelora care 
intră în competenta instanțelor ju
decătorești sau organelor adminis
trative și care sînt arătate în art. 
116 și 117 din Codul Muncii.

Nu este lipsită de interes studie
rea de către forurile competente a 
structurii tematice a sesizărilor pe 
care instanțele judecătorești le-au 
primit în acest răstimp. Cercetarea 
frecventei cererilor adresate justi
ției privitoare la un anumit dome
niu. chiar dacă acesta nu se înca
drează în legea nr. 1/1967, poate să 
indice necesitatea perfecționării le
gilor care-1 guvernează.

Este si sugestia unor președinți de 
judecătorii și a unor procurori în
sărcinați să vegheze la aplicarea în 
viată a legilor, a căror literă este 
menită să asigure apărarea dreptu
rilor cetățenilor.

Rodica ȘERBAN

De cîteva săptă
mâni, chioșcurile din 
comunele Valea Vi- 
șeului, Bistra, Pienile 
de sub munte, Rep- 
dea Moisei, Săliștea 
și Rozavlea, ale Cen
trului de legume și 
fructe Vișeu, și-au 
„îmbogățit" intr-un 
mod cu totul și cu to
tul original sorti
mentul mărfurilor 
puse in vînzare. In 
rafturile lor au apă
rut stive întregi de 
sticle cu spirt medi
cinal, de pachete cu 
țigări „Carpați". can
tități apreciabile de 
glucoză.

Unii erau înclinați 
să creadă că este vor
ba de o inițiativă a 
comerțului local in 
sprijinul gospodine
lor care, venind cu 
sacoșa la chioșcul de 
legume, au posibilita
tea să cumpere și 
produsele menționate 
mai sus fără a mai 
fi nevoite să treacă 
pe la băcănie. Alții 
socoteau că s-ar pu
tea să fie vorba de 
vreo greșeală în di
rijarea mărfurilor. 
Realitatea nu este 
insă nici una nici 
alta. în depozitele din

Vișeu s-au strîns cu 
vremea stocuri mari 
de produse care au 
început să dea multe 
dureri de cap con
ducerii O.C.L. Mixt. 
Unele dintre acestea 
au intrat pe lista 
mărfurilor greu van
dabile, iar altele au 
devenit pur și sim
plu nevandabile. Așa 
s-a creat, bunăoară, 
un stoc de cîteva sute 
de mii de țigări 
„Carpați" care s-au 
mucegăit. Era în joc 
onoarea O.C.L.-ului 
care trebuia să scape 
cu fața curată, adică 
fără să răspundă 
pentru aceste pagu
be. Soluția salvatoa
re n-a fost greu de 
găsit. Conducerea 
O.C.L. Mixt. în înțe
legere cu C.L.F.-Vi- 
șeu, a plasat chioșcu
rilor din comunele 
menționate 192 000 ți
gări „Carpați" muce
găite, o însemnată 
cantitate de glucoză 
greu vandabilă și 
4 097 kg de spirt me
dicinal. Așa se expli
că acum de ce, in 
timp ce in orașul Vi
șeul de Sus spirtul 
medicinal se găsește 
doar la spital, in sa

tul Valea Vișeului la 
chioșcul de legume 
zac 600 litri de spirt 1 
E drept că, procedînd 
astfel, O.C.L. Mixt 
și-a lichidat o parte 
din stocuri. Dar ce 
s-a realizat prin asta? 
In afară de alte pa
gube, nimic. Din de
pozite stocurile au 
fost mutate în 
chioșcuri. Acum, la 
rîndul lor, chioșcu
rile ca să scape de 
țigările mucegăite, de 
batoanele de glucoză 
și de sticlele de spirt, 
încearcă să le vindă 
condiționat: 3 kg de 
cartofi — un kg de 
spirt plus 4 pachete 
de țigări care nu se 
pot fuma. Evident, în 
felul acesta, sirii în
călcate în mod fla
grant regulile de co
merț și prejudiciate 
interesele consuma
torilor. Direcția co
mercială județeană 
Maramureș trebuie 
să intervină de ur
gență pentru curma
rea acestor practici și 
pentru sancționarea 
exemplară a celor vi- 
novați.

Aurel POP
Vișeul de Sus

Explicație
pentru
solicitantii
de

„SEZON MORT"
LA OCOLUL SILVIC
In mod normal, gri

ja lemnelor de foc ar 
trebui să o lăsăm 
pentru sezonul rece. 
Faci atunci o coman
dă urgentă și, în cîte
va ore, totul s-a re
zolvat I

Dar cum așa ceva 
pe la noi prin partea 
locului nu se prea în
tîmplă, începem încă 
de pe acum să ne pre
ocupăm de această 
problemă. Și trebuie 
să spunem că nu este 
deloc prea devreme. 
Drept care, la ocolul 
silvic și la întreprin
derea forestieră Jiblea, 
județul Vîlcea, se reia 
de la capăt șirul de 
peripeții prin care so- 
licitanții trec cu regu
laritate de cîțiva ani 
încoace. De la aceste 
două unități își pro
cură lemne de foc un 
mare număr de cetă
țeni din localitățile a- 
propiate.

Din păcate, în ciuda 
numeroaselor observa
ții și propuneri, acest 
serviciu continuă să 
fie organizat sub orice

critică, conducerea o- 
colului silvic și a în
treprinderii forestiere 
manifestînd o totală 
lipsă de interes față 
de cerințele îndreptă
țite ale oameniloi. A- 
cum, ca și în alte dăți, 
încercăm zadarnic să 
cumpărăm lemne. Ni
meni nu ne dă nici o 
atenție. Se repetă ai
doma povestea de anul 
trecut. Oamenii vin 
aici, străbătînd dis
tanțe apreciabile, dar 
la ocol toată primăva
ra, vara și toamna, 
cînd ar fi timpul po
trivit să-ți aduci lem
ne, e liniște și pace. 
Cetățenii întreabă cînd 
se dau lemne, iar prin 
birouri se discută a- 
prins despre concedii. 
Cîte unul mai răspun
de din cînd în cînd 
plictisit că „n-a sosit 
încă aprobarea !" Dar 
de ce n-a sosit apro
barea, nimeni nu știe, 
nimeni nu se intere
sează. Se așteaptă ve
nirea lui noiembrie 
cînd începe adevăratul 
și cel mai mare cal
var. Mai întîi 4—5

drumuri pînă ce obții 
bonul, alte 3—4 după 
pădurar pînă îl găsești 
ș.a.m.d. Atunci vezi 
prin curtea ocolului 
silvic și a întreprin
derii forestiere zeci 
și sute de oameni bi- 
ciuiți de ploi, care tre
buie să aștepte pe la 
cozi pînă le vine rîn
dul, să umble încolo 
și încoace după bo
nuri, după casier, 
după mijloace de 
transport ! Pe bună 
dreptate, oamenii se 
întreabă : cînd se va 
introduce ordine la 
cele două unități în 
privința organizării 
comerțului cu lemne ? 
Solicitanții au dreptul 
la o deservire civili
zată, iar organele tute
lare ale Ocoiului sil
vic Jiblea și ale între
prinderii forestiere din 
aceeași localitate sînt 
datoare să ia încă de 
pe acum asemenea 
măsuri încît să le-o a- 
sigure.

Constantin MIHAI 
comuna Dîngești, 
jud. Vîlcea

UN „POMPEI" 
BALNEO-CLIMATIC

Intr-una din zilele trecute, am vizitat stațiunea balneo-climaterică 
Vilcele din județul Covasna. Cînd am ajuns acolo am rămas însă complet 
dezolat. Stațiunea pare a fi lăsată într-o jalnică paragină. Aproape toate 
casele sînt goale și dărăpănate. Conductele izvoarelor de ape minerale 
sînt înfundate și nu mai funcționează de multă vreme. Aleea principală 
este năpădită de buruieni. Nimic nu atestă pe aici o cît de palidă pre
zență gospodărească. Privind atîtea bunuri degradate, involuntar te în
trebi : oare această stațiune este a nimănui ? Nu răspunde cineva de 
gospodărirea ei ?

Cred că organele de resort ale consiliului popular județean provizoriu 
îi vor putea școate la iveală pe cei vinovați de această situație și vor ști 
să-i tragă la răspundere.

R. IGOR
Cîmpina

Frezorul Gheorghe Mihăllescu de 
la Uzinele de utilaj chimic Ploiești 
ne-a scris că muncitorilor de aici nu 
li se mai asigură abonamente gra
tuite pe C.F.R. Ziarul nostru a în
științat organele sindicale respective, 
în răspunsul trimis redacției se făcea 
cunoscut că comitetul sindicatului se 
sesizase și se ocupase de această pro
blemă din proprie inițiativă. Sensi
bil la problemele ridicate de mun
citori, comitetul a intervenit cu 
promptitudine și s-au luat măsurile 
de rigoare.

în multe cazuri însă, locul preve
derilor legale îl iau deciziile arbi
trare ale unor conducători de între
prinderi sau funcționari din apara
tul tehnico-administrativ.

„Știm că statul ne pune la dispo
ziție tot ce este necesar, dar aici, la 
noi, ajunge foarte greu" — ne-a 
scris un grup de mineri de la cariera 
de calcar a Fabricii de ciment Tg. 
Jiu. Aceasta se datorește conducerii 
secției. La cît timp se dau bocancii 
și scurta vătuită la care avem 
dreptul ? în trei ani am făcut 
numai o lingură radioscopie deși 
trebuie să se facă din 6 în 6 luni".

După cum au stabilit cercetările, 
sesizarea era întemeiată. De ce nu 
s-a dat echipamentul de protecție la 
care oamenii aveau dreptul conform 
legii ? De necrezut, dar motivul, 
după cum s-a făcut cunoscut într-o 
scrisoare adresată redacției era ur
mătorul : „din lipsa șefului magaziei 
care n-a întocmit actele necesare, 
muncitorii nu au primit aceste drep
turi, cu toate că fabrica dispunea de 
asemenea echipament în magazie". 
Așadar, statul organizează produc
ția de echipament de protecție — 
altădată un vis nerealizabil pentru

mineri — asigură transportarea și 
depozitarea la locul de muncă, in
vestește sume considerabile pentru a 
procura muncitorilor haine călduroa
se, bocanci, iar aceste eforturi, 
expresie a grijii și solicitudinii pen
tru sănătatea celor ce muncesc — se 
împiedică de indolența unui func
ționar (care, de altfel, nici n-a 
fost tras la răspundere pentru ati
tudinea sa inadmisibilă față de 
salariați). Una din atribuțiile funda-

lit. B — (reducere de personal). Or, 
în conformitate cu prevederile legii, 
contractele de muncă ale angajate
lor care se găsesc în concediu de ma
ternitate nu pot fi desfăcute din ini
țiativa celui care angajează. Cum se 
împacă atunci hotărîrea I.R.V.P.A. 
Galați cu această prevedere legală ? 
E greu să admitem că o lege care 
reglementează relații elementare din
tre salariați și întreprindere nu era 
cunoscută de către cel în cauză. Și

nicipal Craiova al Uniunii Generala 
a Sindicatelor. Părerea tovarășului 
ing. I. Solomon, președinte al Consi
liului, este că Alexandru Rob 
nu putea fi trecut în altă mun
că, decît cu consimțămîntul său. 
întreprinderea „Energo-montaj"- 
București a dat o dispoziție ile
gală — ni se scrie mai departe. 
Dacă din motive determinate de ne
cesitățile producției se iau măsuri 
privitoare la transferări, reîncadrări

interese majore ale producției și, 
mai mult, fără să li se plătească.

Muncitorul Ion I. Apostol ne-a 
scris : „Noi muncitorii de la Combi
natul de fibre artificiale Brăila, sec
ția filatură, schimbul I, sîntem 
reținuți aproape în fiecare zi două 
ore peste program. Conform norme
lor în vigoare, noi avem program de 
6 ore, deoarece lucrăm în mediu 
toxic". Am sesizat organele sindicale

Oameni care se substituie legii
mentale ale sindicatelor este exerci
tarea controlului obștesc asupra mo
dului cum se respectă normele de 
protecția muncii, distribuirea echi
pamentului de protecție pentru mun
citori. Unde a fost comitetul sindical 
al fabricii de ciment ? E clar că nu 
și-a îndeplinit una din îndatoririle 
sale principale.

Unele conduceri administrative nu 
cunosc pur și simplu legea, sau se 
fac că nu o cunosc. Catinca Arfire 
din comuna Bujor, județul Galați, 
planificatoare la fostul centru raio
nal de valorificare a produselor a- 
gricole, C.R.V.P.A. Bujor, ne-a scris 
că la data de 25 decembrie 1967 a 
intrat . în concediu de naștere. La 
1 ianuarie 1968, conducerea I.R.V.P.A. 
Galați îi desface contractul de mun
că conform art. 20 din Codul muncii,

anchetă pe urmele scrisorilor

chiar dacă ar fi așa, niciodată necu
noașterea legii nu poate constitui o 
scuză pentru actul grav al încăl
cării ei.

De la șantierul Ișalnița-Craiova al 
întreprinderii „Energomontaj" ne-a 
sosit scrisoarea tehnicianului Ale
xandru Rob, care este și student la 
facultatea de electrotehnică, curs se
ral. în cadrul reducerilor de perso
nal tehnico-administrativ, a fost tre
cut din funcția de tehnician II ca 
muncitor în producție. E de mențio
nat că Rob Alexandru are liceul șl 
școala tehnică de electroenergetică. 
Redacția s-a adresat Consiliului Mu-

în funcții mai mici etc., este necesar 
ca orice decizie să țină seama în 
mod strict de prevederile legii.

Legislația muncii din țara noastră 
interzice categoric încălcarea progra
mului de lucru, atît de către condu
cerea întreprinderilor cît și de către 
salariați. Orele suplimentare se efec
tuează numai cu aprobarea forurilor 
de resort, în cazuri deosebite, im
puse de necesitățile producției și se 
plătesc ca atare. La redacție sosesc 
însă scrisori in care ni se semna
lează faptul că în unele întreprin
deri muncitorii sînt obligați să lu
creze peste program fără să existe

din Brăila, care au răspuns redac
ției că : „Au fost opriți peste pro
gram pentru a face curățenie la lo
cul de muncă, secția fiind prost gos
podărită...". Oare nu se pot lua mă
suri ca secția să fie bine gospodă
rită și, mai ales, să fie gospodărită 
în așa fel încît muncitorii să nu stea 
două ore în plus zilnic în mediu 
toxic ? Pe de o parte, în adînca sa 
grijă pentru viața și sănătatea mun
citorilor, statul nostru a restrîns 
programul de lucru în mediu toxic, 
iar la întreprindere cine știe cine a 
decis altfel. Este evident că aici a 
avut loc o încălcare a legii, iar răs
punsul primit nu oferă garanția că 
se va pune capăt ilegalităților. Co
mitetul sindicatului nu se poate măr
gini să fie față de conducerile teh- 
nico-administrative un simplu «ecun-

dant, care aprobă fără discernământ 
toate hotărîrile lor.

Alteori, în fața unor abuzuri fla
grante comise de unii funcționari — 
răspunsurile parvenite redacției nu 
par să trădeze emoții deosebite. Zi
darul Pican Victor din comuna Va
lea Lungă Gorgota, județul Dîmbo
vița, fost salariat al grupului 103 
construcții, șantierul Fieni, a fost 
transferat în noiembrie, anul trecut, 
pe alt șantier. Alocația de stat pen
tru copil care i se cuvenea l-a urmat 
abia în 17 februarie. De ce nu i s-a 
plătit la timp ? Din neglijența func
ționarei Lupan — consemnează răs
punsul Consiliului sindical județean. 
A uitat tovarășa Lupan, și pace ! 
Măsuri ? „I s-a atras serios atenția".

Dumitru Pătrușcă, muncitor ■ la 
șantierul 855 Rm. Vîlcea ne scrie că 
i s-au reținut anul trecut din salariu 
600 de lei. S-a considerat nedreptățit 
și a dat întreprinderea în judecată 
la comisia de litigiu. Dreptul lui, 
conferit de lege. A cîștigat — și s-a 
hotărît ca șantierul să-i restituie su
mele reținute. Conducerea șantieru
lui i-a și promis de altfel că-i va 
da imediat banii ce i se cuvin. Dar 
nu s-a ținut de cuvînt. Este de la 
sine înțeles că asemenea atitudini 
de desconsiderare a drepturilor cu
venite salariaților trebuie să fie 
combătute și sancționate cu toată se
veritatea.

Atribuțiile și obligațiile conduceri
lor tehnlco-administrative ale între
prinderilor și instituțiilor și ale co
mitetelor sindicale în ce privește le
gislația muncii sînt multiple. Esen
țial este însă ca toate inițiativele, 
hotărîrile și deciziile să fie luate cu 
stricta respectare a prevederilor le
gale.

V. SEBASTIAN

In numeroase localități se . 
resimte de mai mult timp lipsa < 
mobilei de bucătărie. Oamenii < 
întreabă la magazinele de j 
specialitate care e cauza, co- . 
merțul înregistrează creșterea < 
solicitărilor și, la rîndul său, v J 
încearcă să îndrepte lucrurile . 
prin apeluri repetate către 
iurnlzori. De multe ori însă * 
aceste apeluri rămîn fără e- < 
cou, totul reducîndu-se deci • 
la o zbatere în van care de
vine de-a dreptul absurdă. 
Unul dintre acești furnizori in- 
disciplinați, care paralizează 
orice intenție bună din partea 
comerțului, este și întreprinde
rea de industrie locală din 
Vaslui în care lucrez și eu. 
Planul de producție pe acest 
an al întreprinderii noastre 
prevede executarea a 6 000 
garnituri de bucătărie contrac
tate cu organizațiile comerci
ale din județele Vaslui, Iași, 
Buzău, Prahova și municipiul 
București. Numai în primele 
cinci luni ale acestui an 
trebuia să realizăm in total
2 545 de garnituri de bucătărie, 
noi am rămas însă datori cu 
1 529 de asemenea garnituri. 
Din această cauză, O.C.L. Iași 
și Huși, I. C. Rm. Sărat și alți 
beneficiari ne-au și somat 
le plătim penalizările de 
goare. Este de prisos, cred, 
mai spun că noi sîntem 
primul rînd cei cărora nu 
convine această situație. Cum 
am ajuns totuși să nu ne reali
zăm planul și, în plus, să mai 
suportăm, cum am amintit, a- 
menzi în valoare de zeci de 
mii de lei ?

Dintr-un calcul foarte simplu 
rezultă că pentru confecționa
rea a 6 000 garnituri de bu
cătărie este nevoie de 30 000 
mp de plăci fibrolemnoase e- 
mailate. Ei bine, anul trec.ț’S, 
cînd s-au pus bazele pregă
tirilor pentru producția din a- 
cest an, forul nostru tutelar, 
adică fosta secție de indus
trie locală regională Iași, ne-a 
repartizat abia 8 000 mp. în 
luna ianuarie a acestui an, 
această repartiție a fost însă 
redusă la jumătate, urmînd ca 
pe trim. I și II să primim doar 
1 800 mp de plăci fibrolem
noase emailate. In aceste con
diții, numai printr-o minune 
mai putem îndeplini contrac
tele încheiate. Și cum în vre
mea noastră, vorba poetului, 
asemenea minuni nu crede ni
meni că se mai întîmplă... Am 
început demersurile pe la toa
te forurile locale, am co
lindat după plăci pe la 
diferite fabrici din țară. După 
îndelungi căutări, am reușit 
să găsim și să achiziționăm
3 800 mp ; dar aceasta nu 
schimbă cu prea mult lucru
rile. Un nesfîrșit lanț de în
curcături și necazuri declan
șate de o treabă negîndltă. 
Ce considerente au stat la ba
za acestei neconcordanțe între 
planul de producție și cel de 
aprovizionare ? Nu existau su
ficiente plăci fibrolemnoase ? 
Atunci cum le-am găsit noi 
cînd am pornit pe cont propriu 
după ele ? Cînd s-a micșorat 
planul de aprovizionare de ce 
nu au fost reduse în mod co
respunzător 
comerțul ?

înțelegem 
cest produs 
citat de cumpărători, dar el 
nu va apare pe piață în can
tități îndestulătoare prin în
cercări de a ne fura singuri 
căciula.

In cazul celor 6 000 de gar
nituri de mobilă, țapul ispăși
tor este, cum spuneam, între
prinderea noastră. Avem așa
dar un „vinovat*, dar ducem 
lipsă de mobilă 1 Evident, a- 
nomalia trebuie înlăturată. A- 
cest lucru este posibil Insă nu
mai dacă se înlătură adevă
rata cauză a ei.

ioarte bine că a- 
este foarte soli-

să 
li
să 
în 
le

Fl. MIHAI
întreprinderea economică 
a industriei locale Vaslui

și contractele cu
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Șl ORGANELE DE VALORIFICARE!

A PRODUCȚIEI
I

numeroase mari unități in- 
roadele 
a producției și

în
dustriale, roadele organizării 
științifice a producției și a 
muncii sînt tot mai elocvente. 
La Uzinele de autocamioane din 
Brașov, de exemplu, s-au ela
borat anul acesta 26 de studii, 
descoperindu-se cu acest prilej 
posibilități de sporire a pro
ducției globale cu 38 milioane 
lei. Uzina de mecanică fină din 
Sinaia realizează o producție 
valorică anuală pe metru pă
trat uzinal de 16 000 lei, față de 
12 500 lei în 1967.

A devenit o practică la uzinele 
„Semănătoarea" folosirea grafi- 
cului-program, în care sînt sta
bilite termenele precise față de 
eȘviul de fabricație si o corelare 
judicioasă între toate operațiile 
necesare pentru obținerea pro
dusului finit, în funcție de ca
pacitatea de producție și de 
forța de muncă disponibilă. La 
aceste măsuri se adaugă organi
zarea montajului în flux al 
combinelor cerealiere C 3 și 
dotarea locurilor de muncă cu 
cărucioare și conteinere, mașini 
pneumatice de înșurubat, ceea 
ce a dus la economisirea a circa 
23 000 ore-normă.

Sînt șl alte uzine construc
toare de mașini din țară care 
prin măsuri eficiente pe linia 
ridicării nivelului de organizare 
științifică a producției și a 
muncii își măresc beneficiile, 
cum ar fi „23 August" din Ca
pitală, „Rulmentul" din Brașov, 
uzina mecanică „Teleajen" etc.

A LEGUMELOR AU OBLIGAȚIA 
DE A RESPECTA CONTRACTELE

Contractele de livrare a legumelor și fructelor prevăd 
obligații precise care revin unităților de producție în ce 
privește cantitatea, sortimentele și termenele cînd pro
dusele respective să fie puse la dispoziția întreprinderii 
contractante. Aceasta presupune efectuarea la timp a tu
turor lucrărilor de semănat, plantat, îngrijirea culturilor 
si recoltat pentru a se realiza o producție sigură din 
punct de vedere cantitativ și calitativ, condiție hotărâ
toare ca prevederile contractuale să fie respectate punct 
cu punct. Intr-un recent articol („Tendințe de dimi
nuare a autorității contractului în livrarea legumelor 
pentru piață" — „Scînteia" nr. 7 727) erau criticate 
unele cooperative pentru faptul că neglijează organiza
rea producției, că nu-și respectă îndatoririle pe care și 
le-au asumat, vînzînd cantități mari de legume direct 
pe piață, în chioșcurile din comune sau altor benefi
ciari înainte de a îndeplini obligațiile de livrare către 
întreprinderile de valorificare a legumelor și fructelor 
conform contractelor încheiate cu acestea. Ața cum s-a 
arătat, legumele trebuie livrate obligatoriu în condițiile 
și la termenele prevăzute în contracte. Aceeași corecti
tudine în ce privește respectarea contractului se cere 
însă și din partea organelor contractante. Aprovizionarea 
nesatisfăcătoare a populației cu legume și fructe se da- 
torește și faptului că unele întreprinderi contractante 
nu cunosc posibilitățile de livrare ale cooperativelor agri
cole, din care cauză au încheiat grafice de livrare pentru 
cantități minime, iar în unele cazuri nu au ridicat canti
tățile prevăzute în aceste grafice. Modul cum își înde
plinesc întreprinderile de valorificare obligația de a 
prelua legumele și fructele contractate face obiectul 
raidului-anchetă de față, organizat în județele Ilfov, Te
leorman și Bihor.

nr.

După cum se știe. între
prinderile pentru valorifica
rea legumelor și fructelor au 
obligația să preia toate can
titățile de legume și fructe 
contractate, precum și cele 
rezultate din depășirea pro
ducției de pe suprafețele și 
numărul de pomi prevăzuți 
în contract. Dacă la apariția 
unui sortiment există 
dința ca 
agricole 
direct la 
bligațiile 
tul altfel 
cînd producția crește. în a- 
ceste zile, magazinele de i" 
facere din Capitală și 
orașe sînt, în general, 1 
aprovizionate cu varză 1 
purie. în aceste condiții, 
preluarea acesteia din 
tățile de producție apar greu
tăți : unele I.V.L.F.-uri nu 
respectă graficele de pre
luare, caută nod în papură

ten- 
unele cooperative 
să-l valorifice 

piață, neglijînd o- 
contractuale, cu to- 
se prezintă situația

des- 
alte 

bine 
tim- 

, la 
uni-

(Agerpres)

Mecanizatorii de la S.M.T. Ciorogîrla efectueazâ prașile mecanizate 
pe tarlalele cooperativei agricole din Cornetu, județul Ilfov

pentru a scăpa cu orice preț 
de produsul respectiv. Cîteva 
exemple constatate în jude
țul Ilfov sînt concludente în 
această privință.

La cooperativa agricolă 
„30 Decembrie", președintele 
spunea necăjit că, deși gra
ficul de livrare prevedea ca 
centrul de 
zilnic cîte 
de 4 și 5 _ _
nimic. în ziua de 6 iunie, 
la ora 12 era la cîmp o mare 
cantitate de varză așezată în 
grămezi și acoperită destul 
de sumar. Deși centrul de la 
Vidra fusese anunțat din 
nou, nu a trimis să o ridice. 
Aducîndu-le la cunoștință 
celor de la Vidra această si
tuație, ei „s-au spălat pe 
mîini" : „Știți, le-am trimis 
aseară un camion, dar n-a 
putut intra pe ulițele satului 
fiind prea mare" — spunea 
tov. Vasile Chirilă, . șeful 
centrului. Ce .: neseriozitate ! 
Președintele cooperativei a- 
gricole din Copăceni ne-a 
semnalat faptul că a trimis 
un camion de varză la cen
trul nr. 3 din Capitală. Peste 
o zi s-a pomenit cu urmă
toarea înștiințare : „Vă fa
cem cunoscut că varza pe 
care ați expediat-o vă stă la 
dispoziție". Va să zică în loc 
să stea la dispoziție consu
matorilor, legumele respec
tive sînt returnate fără nici 
o justificare unității produ
cătoare.

Am insistat mai mult asu
pra verzei. sortimentul care, 
la ora actuală, în multe pie
țe și centre de 
este excedentar. Faptul că 
există abundență de varză 
este îmbucurător, dar în toa
te unitățile de producție se 
constată tendința de a recolta 
cît mai repede toată varza. 
Se poate prevedea deci cu 
multă siguranță, pe baza a- 
cestei situații, că peste 3 săp- 
tămîni varza va deveni o ra
ritate, deoarece pînă la apa
riția celei de vară e mult 
timp. De aceea, uniunile co
operatiste să îndrume coope
rativele agricole să întoc
mească, împreună cu între
prinderile de valorificare, 
grafice de livrări eșa
lonate pe o perioadă mai

lungă de timp pentru a 
se evita atît aglomeră
rile din această perioadă, 
cît și golurile care ar 
putea surveni mai tîrziu în 
aprovizionare. Uniunile coo
peratiste trebuie să comba
tă tendința ce se manifestă 
la unii președinți de coope
rative agricole care vor să 
livreze într-o singură zi toa
tă marfa contractată. Tre
buie, de asemenea, asigurate 
condiții corespunzătoare de 
depozitare.

O situație asemănătoare 
este și în ce privește apro
vizionarea cu salată, spanac, 
mazăre. Pe considerentul că 
nu are beneficiar, centrul de 
preluare Bolintin Deal a re
fuzat să primească, zile în 
șir, salata produsă și livrată 
de cooperativa agricolă din 
comuna respectivă. In ace
eași situație a fost și coope
rativa agricolă din Creve- 
dia Mare. Este vorba de pro
duse ușor perisabile, care 
dacă nu sînt preluate și tri
mise cu maximum de rapi
ditate pe piață se degradea
ză, iar gospodinele se în
treabă de ce salata și alte 
verdețuri care sînt puse în 
vînzare prin magazinele 
I.V.L.F. sînt veștejite încit

să stabilească și să decidă 
sînt șoferii de pe camioane. 
Așa se ajunge la confuzii, 
la neînțelegeri. La Hîrtoa- 
pele, calitatea și cantitatea 
mazării, verzei și salatei, sta
bilite inițial de un recepțio- 
ner de la centrul din Roșio
rii de Vede, n-au mai fost 
acceptate de cel care s-a pre
zentat la preluare. Și aici 
cînd se constată că există în 
stoc unele cantități de pro
duse se caută nod în papură 
pentru a fi respinse. în timp 
ce ne aflam la centrul de 
preluare din Alexandria a 
sosit o mașină cu 2 500 kg 
cartofi de la I.A.S. Zimni- 
cele. S-a spus de către re
cepționeri că nu corespund 
prevederilor din STAS, deși 
mai fuseseră livrate alte 5 000 
kg de același fel. S-a pro
pus să fie plătiți Ia un 
preț mai mic. Cu toate a- 
cestea, șeful centrului a re
fuzat să primească marfa pe 
motiv că nu erau fixate pre
țurile pentru calitatea a II-a 
la cartofi. Este un alt mij
loc de care se folosesc ade
sea reprezentanții întreprin
derilor de valorificare pen
tru a nu prelua marfa.

Unele defecțiuni în prelua
rea legumelor și fructelor de

de 
in- 
a-

Problema 
pieselor de schimb 
continuă să rămînă 

deschisă

(Urmare din pag. I)

care a principiului socialist de re
tribuție după muncă.

Am intrat într-o etapă a dezvoltă
rii economice și sociale cînd capătă 
o importanță deosebită asemenea e- 
lemente cum sînt: competența și 
înalta calificare a cadrelor, iniția
tiva și responsabilitatea fiecăruia la 
locul său de muncă.

Pentru ca ele să joace un rol 
sporit în înfăptuirea țelurilor socie
tății noastre și să se obțină o creș
tere continuă a aportului, cantitativ 
și calitativ în muncă, a tuturor 
membrilor societății, este necesară 
o mai strinsă corelație, o proporțio- 
naiitate directă între nivelul veni
turilor și contribuția pe care fieca
re o aduce în producția materială, 
în sfera sociai-economică în care-și 
desfășoară activitatea. Măsurile în
treprinse în acest domeniu se înca
drează organic în concepția unitară 
a partidului nostru privind perfec
ționarea conducerii și planificării e- 
conomiei naționale conform cu ce
rințele actuale ale desăvîrșirii con
strucției socialiste în țara noastră,

Hotărîrile plenarei din octombrie 
a C.C. al P.C.R. vizează toate laturile 
sistemului de retribuire : sistemul 
tarifar și elementele sale ; sistemul 
premial și al diferitelor sporuri, sis
temul de normare, corelația dintre 
fondul de consum personal și fon
durile sociale de consum. O aseme
nea abordare unitară, la baza căreia 
stau amplele studii privind experiența 
proprie în domeniul cointeresării ma
teriale, precum și analiza experien
ței altor țări în acest domeniu, va 
permite întărirea cointeresării ma
teriale și aplicarea cu mai multă 
consecvență a legii repartiției după 
muncă, cu efecte pozitive în ridica
rea continuă a eficienței întregii 
activități economico-sociale.

După cum s-a anunțat și în presă, 
pe baza indicațiilor plenarei Comite
tului Central al P.C.R., Consiliul de 
Miniștri a aprobat recent noul sis
tem de salarizare și majorarea sala
riilor, care se va experimenta inițial 
într-un număr restrîns de întreprin
deri din fiecare ramură, urmînd ca 
această experimentare să fie gene-

■

la Vidra să preia
4 tone, în zilele 
iunie nu a luat

desfacere

raid-anchetă

nu ești îndemnat să le cum
peri. Acum se semnalează 
asemenea cazuri la prelua
rea tomatelor. într-una din 
zilele trecute, pe la orele 18, 
la centrul de primire Vidra 
erau cantități mari de to
mate pe care le aduseseră 
unele cooperative agricole și 
cooperatorii care Ie obținu
seră pe loturile aflate în fo
losință personală. De ce nu 
se prelua marfa 7 în după- 
amiaza acelei zile a sosit în 
inspecție un delegat de la 
Departamențul de valorifi
care a legumelor.și fructelor,-, 
ing. Eugen Vierașu. După ce 
a controlat un vagon încăr
cat cu tomate, pentru care 
oficiul de control al mărfu
rilor dăduse aprobarea ca 
bun de livrat, a dat dispozi
ție să fie descărcat. Inspecto
rul nu a vrut să dea nimic în 
scris ca să nu-și ia răspun
derea pentru eventualele pa
gube. A plecat el, a plecat 
și vagonul cu tomate. Dar 
recepționerii n-au mai vrut 
să primească alte produse, 
din care cauză oamenii au 
pierdut o zi întreagă. Și a- 
cest lucru se întîmplă acum 
cînd sîntem la începutul re
coltării tomatelor. Ce se va 
întîmplă mai tîrziu, în vîrf 
de producție 7

Asemenea aspecte se întâl
nesc și în alte județe. Cele 
întîmplate în județul Teleor
man sînt deosebit de semni
ficative în această privință. 
Așa cum ne-a relatat, ing. 
Stan Oancea, vicepreședinte 
al uniunii 
perativelor 
recepționeri 
cooperative 
conducerile 
tități de legume urmează să 
se culeagă a doua zi și în ce 
fel. Dar. la preluare, nu se 
mai prezintă același recep- 
ționer, sau cei care urmează

județene a coo- 
agricole, unii 

se prezintă la 
și stabilesc cu 
acestora ce can-

către întreprinderile de va
lorificare se datoresc lipsei 
de colaborare și de înțele
gere dintre recepționeri, ma
gazineri și alte cadre apar
ținând acestor întreprinderi. 
Un produs preluat de un 
recapționer este respins apoi 
și returnat unității producă
toare de către magaziner. Și 
astfel, legumele și fructele 
fac calea întoarsă de la ma
gaziile I.V.L.F. la coopera
tivele agricole. Un exemplu. 
La depozitul central din O- 
radea legumele și fructele se 
aduc de regulă seara> și 
noaptea. Pînă dimineața sînt 
transportate la unitățile de 
desfacere. Intr-o seară am 
asistat la primirea cîtorva 
camioane cu diverse produ
se. De la Ineu de Criș, de 
exemplu, au sosit 277 kg vi
șine din care 130 kg nu au 
corespuns categoriei la care 
fuseseră recepționate, ci la 
una inferioară, iar din 7 lăzi 
de căpșuni livrate la calita
tea extra nici una nu a co
respuns criteriilor : 4 lăzi au 
fost de calitatea I, una de 
calitatea a II-a și 2 sub 
STAS. In aceeași seară, din 
30 de lăzi cu cireșe trimi
se unității de desfacere nr. 
3, 8 lăzi s-au restituit ca ne
corespunzătoare calității I, 
așa cum se întocmesc actele. 
La o reanalizare pe bază de 
STAS a considerentelor de 
calitate a rezultat că de fapt 
doar două lăzi de cireșe nu 
se pot încadra la calitatea 
I, restul de 6 fiind confor
me cu recepția. Gestionara 
Iuliana Bara, de la unitatea 
nr. 36, care era de față, a 
apreciat că cireșele respec
tive se pot lua corect la ca
litatea I. Iată deci că și 
din partea lucrătorilor între
prinderii de legume și fructe 
se manifestă greșeli și su
biectivism în ce privește sta-

bilirea calității unor produse 
livrate de cooperativele a- 
gricole de producție. Numai 
că acest subiectivism este în 
detrimentul unităților 
producție și în ultimă 
stanță periclitează buna 
provizionare a populației.

Buna aprovizionare a popu
lației cu legume și fructe 
impune ca preluarea aces
tor produse să nu se facă în 
orice condiții, să nu se facă, 
sub nici un motiv, rabat la 
calitate. Consiliile de condu
cere din cooperativele agri
cole sînt obligate să asi
gure ca recoltarea și sor
tarea legumelor și fructelor 
să se facă cu cea mai mare 
grijă, iar achizitorii să nu 
recepționeze produsele ne
corespunzătoare. Prin livra
rea de legume si fructe de 
bună calitate, sortate cu 
grijă, cooperativele agricole 
realizează venituri mai mari, 
iar populația va beneficia 
de o aprovizionare cores
punzătoare cerințelor.

Cele constatate cu prilejul 
raidului nostru anchetă le-am 
adus la cunoștința tov. I. 
Teșu, membru în Biroul per
manent al Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agrico
le de Producție, care ne-a 
declarat: „Există într-ade- 
văr cooperative care nu-și 
respectă graficele de livrări 
la legume și fructe, aceasta 
fiind, la ora actuală, princi
pala greutate în aproviziona
rea ritmică a populației. Dar 
sînt și cazuri de nepreluare 
a mărfurilor conform grafi
celor stabilite. întreprinderi
le de valorificare sînt încli
nate să spună : ce facem cu 
marfa care prisosește 7 Este 
o întrebare care ne este pusă 
de foarte multe ori mai ales 
cînd este vorba de produse 
cu perisabilitate mare. Ce 
facem cu ea 7 Marfa în cî
teva ore se încinge, afară-i 
cald. Aici este cheia împăr
țirii pe rețea ; a cunoașterii 
necesității punctelor de con
sum. Imediat marfa să fie 
împinsă spre punctele colec
tive de consum — cantine, 
școli sau spre centrele în
depărtate. Dacă stă în depo
zit e riormal că se strică. 
Atunci se> spune : nu mai iau 
varză, nu mai iau cutare că 
mi se strică. începe iar dis
cuția. Deci întreprinderile 
de valorificare să dea dovadă 
de operativitate în dirijarea 
mărfurilor. Dacă acum, cînd 
sînt puține produse, se întîl- 
nesc asemenea cazuri de ne
preluare sau respingere a 
produselor, ce se va întîmplă 
în vîrf de producție 7“ 

într-adevăr, lucrurile 
se prezintă. Dar dacă 
sînt cunoscute. Uniunea 
țională a Cooperativelor
gricole de Producție, care co
ordonează întregul sistem de 
aprovizionare a populației cu 
legume și fructe, de ce nu 
exercită un control rigu
ros și nu ia măsuri efi
ciente ca uniunile coopera
tiste și organizațiile de va
lorificare în subordine să-și 
îndeplinească conștiincios, 
cu răspundere, sarcinile în
credințate 7

așa 
ele

Na- 
A-
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în' luna ianuarie a acestui an, zia
rul „Scînteia" a publicat un articol 
intitulat „Contrar promisiunilor... 
lipsa pieselor de schimb persistă", 
în care se relevau implicațiile econo
mice ale unora din pierderile provo
cate întreprinderilor, precum și 
neajunsurile care împiedică mersul 
normal al activității în acest dome
niu, Abordăm din nou aceste proble
me, întrucît la scara industrială a ju
dețului Bihor, si poate și a altor ju
dețe — pe lîngă unele rezultate 
bune obținute în fabricația pie
selor de schimb — mai persistă încă 
anomalii care împiedică desfășura
rea rațională a producției acestora 
și afectează numeroși indicatori eco
nomici de plan ai întreprinderilor 
producătoare și beneficiare. în acest 
sens, pornim atît de la dreptul unor 
unități beneficiare din județ de a fi 
aprovizionate prompt cu piese de 
schimb, dar și de la îndatorirea ex
presă ce revine întreprinderilor 
bihorene de a se achita cit mai 
bine de obligațiile privind organiza
rea judicioasă a fabricării și livrării 
pieselor de schimb.

Ne oprim, mai întîi, la Uzina de 
utilaj minier din orașul dr. Petru 
Groza. Ea produce multe sortimente 
de piese de schimb pentru sectorul 
minier, petrolier, pentru exploatarea 
lemnului, industria alimentară. Ingi
nerul Gheorghe Stancu ne-a furnizat 
și cîteva date : valoarea producției 
pe acest an la piese de schimb este 
de circa 13 milioane Iei, iar solicită
rile prin contractele încheiate de
pășesc 15 milioane lei. „Producem 
un sortiment mare de piese de 
schimb, dar în cantități mici și, cu 
toate astea, am reușit ca pe 5 luni să 
înregistrăm depășiri simțitoare ale 
prevederilor planului" — afirmă 
inginerul amintit. După care ne în
fățișează greutățile în procurarea 
materialelor sau subansamblelor la 
piesele de schimb care se realizează 
aici. Există o mare împrăștiere de 
sarcini, generată chiar prin planul 
de colaborare. La utilajele de ridicat 
și transportat, de pildă, la un lanț, 
zalele respective se fabricau, pînă 
acum. Ia „Independența" Sibiu. Pen
tru acest an uzina bihoreană are ne
voie de circa 10 000 bucăți zale la a- 
ceste lanțuri, dar nu există certitu
dinea procurării lor.

Uzina are un plan de colaborare — 
am replicat noi. La care, inginerul 
amintit a răspuns că acesta este 
doar „un apel Ia bunăvoință", 
fiindcă „Independența“-Sibiu refuză 
să mai producă zalele. După 4 luni de 
tratative, direcția generală l-a trimis 
la „Unio“-Satu Mare pentru a con
tinua... tratativele. Chiar dacă una 
din cele două întreprinderi se va 
hotărî să producă aceste zale, tot 
uzina bihoreană, de la sute de kilo
metri distantă, va trebui să le dea 
materialul necesar, să le asigure 
matrița, să trimită oameni ca să 
vadă cum decurg lucrurile. Așa s-a 
procedat și pînă acum, lrosindu-se 
cu „acte în regulă" și bătaie de cap 
multi bani. Nu există nici o soluție 
de a ieși din acest impas 7 Evident, 
există. Este vorba de dotarea uzinei 
cu un ciocan matrițor și alte cîteva 
utilaje, aceasta putînd produce sin
gură, mai simplu și mai ieftin, zalele 
și lanțurile necesare atît pentru 
utilajele noi, cît și ca piese de 
schimb. De ce forul de resort din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini nu dă curs cererilor uzinei ? 
Este oare atît de greu să se înzes
treze uzina cu cele solicitate — cvi- 
tlndu-se în acest fel consecințele și 
pierderile pe care le întimpină acum

Aplicarea justă a principiului 
socialist de repartiție
ralizată la nivelul fiecărei ramuri 
pe măsură ce se vor trage concluziile 
necesare. începînd cu 1 iunie 1968 
au intrat în experimentare 29 de în
treprinderi din industria alimentară, 
industria ușoară, industria poligra
fică și industria locală, iar de la 1 
iulie 1968 alte 20 de întreprinderi 
aparținînd industriei petrolului, in
dustriei materialelor de construcții, 
exploatării și industrializării lemnu
lui și silviculturii. Treptat, vor intra 
în experimentare și întreprinderi 
din alte ramuri ale economiei, con
form graficului de eșalonare ce a fost 
aprobat de Consiliul de Miniștri. Sînt 
concretizate astfel principiile apro
bate de Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1967 cu privire la per
fecționarea sistemului cointeresării 
materiale în țara noastră. Unele ele
mente ale noului sistem de salari
zare au și fost experimentate în în
treprinderi. Așa, de exemplu, înce
pînd cu a doua jumătate a anului 
1967, un număr de 71 întreprinderi 
industriale experimentează unele mă
suri menite să stimuleze creșterea 
eficienței economice prin simplifica
rea indicatorilor de plan, lărgirea 
atribuțiilor conducerilor întreprinde
rilor și creșterea cointeresării mate
riale.

îmbunătățirea sistemului de salari
zare, stabilirea mai precisă a aces
tuia în funcție de cantitatea, calita
tea și răspunderea socială a muncii 
au ca scop să asigure reflectarea di
rectă a rezultatelor obținute in mun
că în nivelul veniturilor fiecărui sa
lariat, corespunzător aportului adus 
la înfăptuirea sarcinilor creșterii e- 
conomice și dezvoltării culturii noas

tre. Urmărind în primul rînd asi
gurarea unei strînse corelații între 
realizările obținute și salariu, noul 
sistem de salarizare asigură un ra
port mai echitabil între salariile di
feritelor categorii de angajați, men- 
ținînd principiul remunerării dife
rențiate a muncii complexe, califi
cate, față de munca simplă, necali
ficată, precum și acela al îmbună
tățirii raportului dintre salariile 
practicate între diferitele ramuri de 
activitate. Pe de altă parte, noile re
glementări privind cointeresarea ma
terială a oamenilor muncii cer ca 
aplicarea principiului retribuției 
după cantitatea și calitatea muncii 
să includă neapărat și răspunderea 
materială pentru eventualele daune 
aduse în procesul muncii, avuției 
obștești, intereselor societății,

îmbunătățirea sistemului de salari
zare va asigura majorarea generală 
a salariilor în medie cu 12,3 la sută. 
O atenție deosebită se acordă în 
noul sistem unor ramuri și sec
toare de activitate în care actua
lul nivel al salariilor este mai scă
zut. Așa, de exemplu, pentru secto
rul social-cultural (învățămînt-sănă- 
tate) creșterea salariilor va fi sub
stanțial mai mare decît media spo
rului care se acordă în restul ramu
rilor economiei naționale. Creșteri 
mai substanțiale se prevăd și în in
dustria alimentară, ușoară și în cir
culația mărfurilor.

Trebuie subliniat că aceste reașe
zări în nivelul retribuirii pe ramuri 
și domenii, ca și creșterea superioară 
pe care o înregistrează salariile mai 
mici, urmăresc să lichideze anumite 
dezechilibruri care au intervenit în

scara salariilor. Ele se sprijină în a- 
celași timp pe schimbările interve
nite în nivelul de înzestrare tehnică 
a producției și in condițiile de mun
că, în caracterul muncii, precum și 
în nivelul și structura calificării ca
drelor și în însăși importanța socia
lă a muncii. Ele țin seama de schim
bările reale intervenite în desfășu
rarea proceselor economice și în ac
tivitatea social-culturală, urmărind 
totodată să stimuleze ridicarea gra
dului de calificare a muncii, crește
rea atît a cantității cît și a calității 
muncii prestate de cetățeni în toate 
domeniile vieții sociale.

Aplicarea riguroasă, în interesul 
societății si al fiecărui individ, a 
principiului socialist de retribuție, 
impune examinarea atentă și corec
tarea unor anomalii care mai există 
în anumite sectoare în modul de re
munerare a salariaților. Se știe că 
exista, de pildă, o serie de indem
nizații acordate pe viață unor per
soane în legătură cu anumite titluri 
sau distincții pe care le primesc la 
un moment dat.

Titlurile științifice reprezintă desi
gur consacrarea eforturilor pentru 
ridicarea nivelului de calificare. Dar 
nu se poate! spune că prin sine însăși 
această consacrare a unei pregătiri 
științifice este și continuă să fie în
soțită tot timpul vieții unei persoane, 
în mod automat, de rezultate superi
oare în activitatea economică, cultu
rală. socială etc. Titlurile onorifice 
acordate în domeniul științei, artei, 
învățămîntului, sportului etc. dau 
dreptul, în prezent, la o remu
nerație nelegată în nici un fel de 
principiile repartiției după muncă.

Fiind acordată pe viată, această re
munerație își pierde chiar și legătura 
inițială cu factorii care au conditio- 
nat-o, ceea ce, evident, nu este just, 
nu este etic. O remunerație care nu 
se corelează neîncetat cu cantitatea și 
calitatea muncii prestate nu mai e- 
xercită nici un rol stimulativ în ac
tivitatea persoanei respective și în
calcă însăși esența principiului so
cialist al repartiției.

Cred că ar fi mai firesc ca ridi
carea calificării exprimată prin 
titluri, cunoștințele și capacitățile 
sporite dobîndite să se materiali
zeze nu în indemnizații fixe, pe via
ță, ci într-un aport sporit, în spe
cialitatea respectivă, la eforturile 
pentru propășirea societății noastre 
șl, implicit, într-un venit superior, 
corespunzător acestui aport social 
efectiv. Numai pe această bază 
poate fi aplicat principiul legăturii 
directe între venit și aportul în 
muncă, obligatoriu în întreaga so
cietate, neîndeplinirea sarcinilor a- 
trăgînd după sine în mod necesar și 
rațional reducerea remunerației. 
Economia și cultura noastră în plină 
dezvoltare, cît și noul sistem de sa
larizare asigură largi posibilități 
pentru încadrarea și remunerarea 
corespunzătoare a cadrelor cu înaltă 
calificare.

Noul sistem de salarizare, care a- 
eigură un mod de promovare obiec
tivă atît în ierarhia funcției sau 
categoriei, cît și în salarizare — 
prin trepte și gradații — potrivit 
studiilor, stagiului, vechimii în mun
că și aportului personal în produc
ție, face să se reflecte și mai bine 
principiile socialiste de retribuție.

Se pune, de asemenea, cred, ches
tiunea lichidării unei alte anomalii 
și anume a cumulului de funcții re
munerate. în anii regimului socia
list. ca urmare a eforturilor parti
dului si statului, a crescut o amplă 
pleiadă de cadre bine calificate în 
toate domeniile de activitate, apar 
noi si noi promoții de specialiști, 
care pot satisface cu succes cerin
țele economiei și culturii noastre în 
plină dezvoltare. în aceste condiții, 
menținerea cumulului remunerat nu 
numai că nu-și mai găsește nici o

justificare, dar începe să devină o 
piedică în promovarea cadrelor ti
nere în funcții de conducere, teh- 
nico-administrative și de speciali
tate. în plus, sistemul cumulului re
munerat. precum si cel al indemni
zațiilor nelegate de muncă fac ca 
unii salariați să obțină venituri exa
gerate, generează disproporții ine
chitabile și nejustificate din punct 
de vedere social între diferitele ca
tegorii de cetățeni salariați.

Experiența dovedește din plin că 
aplicarea fermă a principiului socia
list de retribuție după muncă dă re
zultate incontestabile pe toate pla
nurile producției sociale. Aplicarea 
justă, cu rezultate maxime, a acestui 
principiu, presupune un efort conti
nuu de perfecționare a formelor de 
retribuție, în sensul apropierii cît 
mai strînse a veniturilor fiecărui ce
tățean de roadele muncii sale. în 
acest fel, oamenii muncii sînt stimu
lați să-și ridice în permanență cali
ficarea, să-și sporească contribuția 
la efortul general pentru dezvoltarea 
economiei naționale, a științei și cul
turii, pentru înflorirea tuturor sec
toarelor vieții sociale. Retribuția 
constituie o pîrghie a progresului cu 
efecte ușor de demonstrat. Modul 
cum este acționată sporește sau di
minuează eficacitatea acestei pirghii. 
De aici, grija continuă a conducerii 
de partid și de stat pentru utilizarea 
sistemului de retribuție cît mai co
respunzător legilor și principiilor e- 
conomice și etice ale societății noas
tre socialiste, spre binele general al 
oamenilor muncii și propășirea pa
triei.

Perfecționarea generală a sistemu
lui de retribuție în tara noastră pe 
baza hotărîrilor Conferinței Națio
nale. a indicațiilor conducerii parti
dului și statului, corespunde în cel 
mai înalt grad cerințelor progresu
lui material și spiritual al națiunii 
noastre, intereselor fundamentale ale 
maselor largi ale celor ce muncesc, 
reprezintă un nou jalon important 
pe calea spre ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului, spre 
afirmarea principiilor de echitate so
cială si morală ale orînduirii noas
tre socialiste.

în privința asigurării banalelor zale 
de lanț ?

Am analizat, însă, și situația în 
care se află Uzina de alumină 
Oradea. Și aici. Ia multe utilaje 
aflate în funcțiune, piesele de schimb 
se fabrică cu forțe proprii. Dar cu 
mari eforturi șl greutăți, pentru că 
uzina nu este specializată în acest 
domeniu. Uzina de pompe București, 
de exemplu, nici nu vrea să audă de 
livrarea pieselor de schimb pentru 
pompele PCH 125 și PCH 150. Nea
junsuri se constată și în cazul pinioa- 
nelor și coroanelor de la morile cu 
bile, din lipsa cărora uzina este pusă 
în situația de a se opri în orice zi. Din 
1967 se tot caută rezolvarea problemei 
pieselor respective, fiind prinse pe 
rînd în planul de producție pe 1968 al 
uzinelor „23 August" București, „Pro- 
gresul“-Brăila, al Uzinei construc
toare de mașini din Reșița. Pînă la 
urmă, forul de resort din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
a răspuns că... nu le poate executa. 
Nici Direcția generală de aprovizio
nare și desfacere din Ministerul In
dustriei Chimice nu se ocupă în mod 
serios de aprovizionarea uzinei de 
alumină cu piesele respective.

Producția pieselor de schimb la 
uzina „înfrățirea" din Oradea are 
o poveste și mai curioasă. Inițial, 
anul trecut direcția generală de re
sort din cadrul aceluiași Minister al 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
a emis o specificație de 4 380 000 lei 
pentru producția pieselor de schimb 
în 1968. In final, după fel de fel de 
calcule aproximative, s-a stabilit o 
cifră de plan de 3 milioane lei, iar 
uzina „înfrățirea" a acceptat... 2,5 
milioane lei. Pînă la urmă, s-a re
partizat doar o producție de 
1 793 000 lei și s-au contractat 1 690 000 
lei. Reiese, deci, clar că lipsa de... 
necesități pentru piese de schimb s-a 
admis arbitrar, fără o bază știin
țifică, fără o cunoaștere reală a ce
rințelor întreprinderilor beneficiare. 
Cum se „argumentează" această 
situație 7 Ni s-a spus că producția 
pieselor de schimb va crește în acest 
an cu circa 17 la sută față de reali
zările anului 1967. Numai că reparti
zarea fabricației acestora pe benefi
ciari s-a făcut, pînă acum, doar în 
proporție de 65 la sută, iar contracte 
s-au încheiat numai pentru 60 la 
sută din totalul producției planifi
cate. Aprecierile aparțin ing. Ladis- 
lau Niigo, șeful serviciului producție 
al uzinei.

în continuare, inginerul ne-a spus : 
„Zilnic primim comenzi de la între
prinderi din Iași, Galați sau alte 
locuri, pentru a le livra diferite 
piese de schimb care există însă în 
bazele de aprovizionare. Cel puțin, 
așa sîntem noi informați. Dovada : 
de la aceste baze primim adrese cu 
rugămintea de a lua înapoi aproxi
mativ aceleași sortimente de piese, pe 
motiv că nu au căutare". Cele rela
tate ridică un mare semn de în
trebare : oare nu se știe de toți cei 
interesați unde, cine și ce piese de 
schimb se produc, cui trebuie să se 
adreseze pentru a le procura ? La 
„înfrățirea" ni s-a mai spus că s-a 
propus direcției generale a pieselor 
de schimb din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini un nomen
clator al acestor piese de schimb, 
dar forul respectiv nu a luat în seamă 
această propunere. A continuat să so
licite, fără nici un discernămînt, fel 
de fel de piese de schimb și așa s-a 
ajuns la cifrele de plan pe 1968. Cît 
de departe s-a ajuns cu harababura, 
se desprinde din cîteva exemple. în
treprinderea de transporturi Iași, de 
pildă, a renunțat la piesele pentru 
presa de 63 tone comandate de 
O.R.A.D. Iași, spunînd că nu le-a... 
solicitat, iar uzina „7 Noiembrie" din 
Craiova a respins piesele pentru 
ciocanul tip CP 75, repartizate de fo
rul tutelar, pe motiv că nu are în 
inventar un asemenea utilaj. Renun
țări și rectificări de comenzi apar 
și de la alți beneficiari, aparținînd 

''Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini, Ministerului Industriei 
Chimice, Ministerului Economiei 
Forestiere, Consiliului Superior al 
Agriculturii. Faptele acestea apar 
ca incredibile. Aceleași ministere care 
solicită piese de schimb, tot ele le re
partizează la intîmplare sau chiar 
Ie refuză.

De la această stare de lu
cruri paradoxală fac sau nu ex
cepție unitățile industriei locale 
și cooperația meșteșugărească — care 
au un rol activ în problema pieselor 
de schimb 7 Am aflat că numai două 
unități din industria locală („Metal- 
lemn" Oradea și „Metalul" Salonta) 
produc piese de schimb, într-o 
foarte mare gamă și în valoare de 
peste 100 milioane lei anual. La rîn- 
dul său, cooperativa „Electrometal" 
Oradea realizează peste 230 tipuri 
piese de schimb electrice și pentru 
telecomunicații, auto și diverse gar
nituri de cauciuc. Cadrele de con
ducere ale acestor unități au subli
niat că mai sînt încă rezerve de 
producție nevalorificate suficient, 
care ar da posibilitate fabricării în 
plus a pieselor de schimb, în va
loare de zeci de milioane Iei anual. 
Aceeași apreciere a făcut-o și 
ing. Radu La-zăr, directorul Uzinei 
de reparații Oradea, care a precizat 
că „are oameni pregătiți profesional 
și capacități de producție pentru o 
fabricație suplimentară de cel puțin 
40 milioane lei în anul viitor la 
piese de schimb necesare tractoare
lor și mașinilor agricole".

Iată, așadar, mari rezerve șl po
sibilități nefolosite in producția pie
selor de schimb. Rămîne de datoria 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini — ca principal furnizor 
de piese de schimb — să acorde mal 
multă atenție acestor probleme.

Ing. Tiberiu VESSELfiNYI 
instructor la Comitetul județean 
Bihor al P.C.R.
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De ce 
nu mai expun 

la ei acasă 
artiștii plastici 
din Petroseni?

9

puncte de vedere

m

• Căderea imperiului roman — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
• Domnișoarele din Rochefort : REPUBLICA — 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, GRADINA DOINA — 20,30. 
O Un dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30, FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15.
• Inimă nebună... nebună de legat : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21; la grădină — 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : FESTIVAL — 9; 

16; 18,30; 21; la grădină11,15; 13,30;
— 20,30.
• Hiroștma, dragostea mea 
TRAL — 9;................... '*

CEN-
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

m Cum se reușește In dragoste: 
CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Bomba de la ora 10,10 : VICTO
RIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30,
PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
• El Dorado : LUMINA — 8,45; 11,15;
20,45, MUNCA — 0,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Cum să furi un milion : DOINA - 
15,45; 18,15; 20,30.
• O fată fericită : UNION — 15,30; 20.
• Zilele filmului de animație : UNION
o Ce noapte, băieți 1 : GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 
20,30, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ultima noapte a copilăriei : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 14; 16; 1B; 20.
• Blestemul rubinului negru t BUZEȘTI 
18; la grădină — 20,30.
« Freddy, lovește tu întll 1 : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;

cinema
13,301 16; 18,30;

11,15; 13,30;

18.

15,30;

18,15; 20,30, MELODIA — •; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 10,41, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pasărea timpurie : BUCEGI — 9—13 în continuare; 
16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare; 18,15; la grădină — 20,30.
• Sfîntul la pîndă: UNIREA — 10,30; 16; 18,15; la 
grădină — 20,30.
• Caut o nevastă : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Balul de sîmbătă seara : VITAN — 15,30; 18; 20,30. 
A Statornicia rațiunii ; MIORIȚA — 9,15; 11,30; " ' 
16; 18,15; 20,30.
• Răzbunarea haiducilor șt Răpirea fecioarelor t 
POPULAR — 16; 19,30.

« Oscar : AURORA — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20,15; la grădină — 20,30, 
ARTA — 9; 11; 13; 15; ------
la grădină — 20,30.
• Capcana : MOȘILOR 
20,45; la grădină — 20,30.
• Praștia de aur : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
• zoltan Karpathy : VOLGA — 9,30— 
15,30 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45. 
s-a întimplat : RAHOVA — 15,30; 18;

n,45;

■ 17,30; 19,45;

15,30; 18;

• Asta-1 tot ce 
la grădină — 20,30.
• Samba : PROGRESUL — 11; 15,30; GRADINA PRO
GRESUL PARC — 20,30.
• Eddie Chapman, agent secret : PROGRESUL 
20,30, CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• Cel șapte samurai : LIRA — 15; 18.
• O lume nebună, nebună, nebună : DRUMUL
— 16; 19,30; matineu — 10.
Î> Pentru un pumn de dolari șl Pentru cițiva
n plus : COTROCENI — 15; 19,30.
• Trei grăsuni : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• Răzbunarea haiducilor : GRADINA VITAN — 20,30.
• 800 de leghe pe Amazoane : GRĂDINA LIRA — 20,30.
• Căutațl Idolul i PACEA — 15,30; 18; 20,30, DACIA 
— 15,30; 18; 20.

15,30;

18;

SĂRII
dolari

I
H

$
• Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu — ora 20) : Con
cert simfonic. Dirijor : Edgard 
Doneux (Belgia).
O Opera română :
19,30.
a Teatrul de stat 
My fair lady — 19,30.
• Teatrul Național
glale" ~
— 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnava
lului — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (la 
Teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Clnd luna e albastră
— 20, (sala Studio) : Femei sin
gure — 20.
e Teatrul Gluleștl (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Ullse și coinciden
țele — 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tă- 
nase — 19,30, (grădina Boema) : 
Boema Palace — 20.

Liliacul

de operetă 1

„i. L.
(sala Comedia) : Topaze

1

E

L

I'

LA CENTENARUL

UNUI PIONIER AL

MUZICII ROMANEȘTI

DIMITRIE
DINICU

Acum 13 ani un grup de absolvenți 
ni Institutului de Arte Plastice „Ion 
Andreescu" din Cluj, plini de iniția
tivă, elan și optimism specific vîrs- 
tei, au venit în Valea Jiului, hotărîți 
să-și dedice toate forțele și preocu
pările lor profesionale dezvoltării 
mișcării artistice în acest important 
bazin carbonifer.

în scurt timp s-au creat legături 
trainice între artiștii plastici și mi
nerii din Valea Jiului. Nevoia de a 
se cunoaște, de a se apropia și a se 
ajuta reciproc a creat mediul și at
mosfera potrivită ca în Valea Jiului 
să se nască o activitate artistică de 
autentică valoare. Tinerii artiști 
plastici au înțeles că opera de artă 
este chemată să participe efectiv la 
procesul de îmbogățire spirituală a 
poporului, fapt care i-a determinat 
să se inspire din viața și munca 
minerilor din Valea Jiului.

Prin expoziții periodice organizate 
în Petroșeni și Lupeni, artiștii plas
tici și-au apropiat publicul format 
în majoritate din rîndul muncitorilor 
mineri. Prin prezența lor la expozi
țiile de stat (București, Craiova) s-au 
făcut cunoscuți și apreciați în țară 
și chiar peste hotare. Gravura actuală 
de la noi din țară și-a crescut presti
giul cu lucrările lui Matyași Iosif, 
Fodor Kalman, Tellmann Iosif, 
Silvester Victor și a celorlalți artiști 
plastici din Petroșeni.

în același timp artiști plastici din 
Valea Jiului au deschis cicluri de 
expoziții la cluburile muncitorești- 
din București, cu lucrări inspirate 
din viața industrială. Expozițiile au 
cuprins cicluri de gravuri care evocă 
în special trecutul de exploatare din 
Valea Jiului, luptele și grevele 
muncitorilor mineri în timpul re
gimului capitalist, precum și epoca 
luminoasă a construcției socialiste.

Aceste acțiuni au demonstrat că 
grupul de artiști plastici din Petro
șeni a știut să dea creației o direc
ție patriotică militantă. Lucrările de 
pictură și artă monumentală, pre
cum și mozaicurile executate în 
Petroșeni Ia I.M.P. șl Casa de Cul
tură, sau cele din Județul Gorj de la 
Izverna, sau altele din cadrul ju
dețului Hunedoara au demonstrat 
deplina capacitate și forță de creație 
a artiștilor noștri plastici.

în ultimul timp însă (și aceasta 
de cîțiva ani), colectivul artiștilor 
plastici din Petroșeni nu-și mai eta
lează public activitatea prin organi
zarea de expoziții personale sau de 
grup în cadrul municipiului Petro
șeni sau al altor localități șl centre 
din județul Hunedoara. Astăzi, cînd 
în Petroșeni există o impunătoare 
Casă de Cultură a sindicatelor și în 
general s-au creat condiții mai bune 
decît înainte pentru expunerea lu
crărilor de artă plastică, această 
atitudine de „renunțare" la țelul ini
țial nu poate fi de fel înțeleasă. Se 
manifestă o anumită tendință, expri
mată sau nu, de-a ignora mediul 
în care s-au dezvoltat ca artiști, de-a 
renunța la contactul direct cu oa
menii ; unii pictori se consideră ne- 
înțeleși chiar de către intelectualii 
din Valea Jiului șl nu se mai simt 
bine decît în marile centre ale țării 
și îndeosebi în Capitală. Activitatea 
din primii ani — anii afirmărilor — 
este considerată de mult depășită 
și necorespunzătoare cu „cerințele" 
artei „moderne", îndrumarea și 
sprijinirea mișcării artistice de ama
tori nu mai constituie de mult • 
preocupare a majorității artiștilor 
plastici. Lucrările realizate în ultimii 
ani demonstrează o vădită tendință 
spre formalism, o căutare a expresi
vității pure a formelor plastice, dar 
nu cu o vibrantă disponibilitate față 
de cerințele societății, față de respon
sabilitățile sociale, asumate lucid de 
fiecare dintre artiști, ca un mod de a 
îmbina armonios mobilurile colective 
cu acelea ale creației individuale, 
în multe lucrări ale artiștilor plas
tici din Petroșeni realizate în ultimii? 
ani, jocul ritmat al suprafețelor și 
petelor de culoare, al volumelor ab
stracte nu înfățișează nimic, nu ex
primă acea bogăție de simțăminte, 
trăiri, stări de spirit pe care o con
ține forma plastică realistă.

Așa cum se sublinia la Conferința 
pe țară a U.A.P., arta românească din 
zilele noastre se poate afirma, în- 
tr-o deplină originalitate, numai în 
măsura în care reflectă angajarea 
unor registre de conștiință mai a- 
dînci, implică răspunsuri la nevoile 
proprii societății noastre, la între
bările esențiale ale omului de azi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea sa la conferința amintită 
sublinia : „Istoria demonstrează că din 
tot ce s-a creat pe planul artei de-a 
lungul timpurilor umanitatea a 
selectat și păstrat în patrimoniul 
culturii universale operele în cen
trul cărora s-au aflat omul, viața, 
natura, realitatea multilaterală a 
existenței. Nu au rezistat în fața 
timpului — supremul judecător al 
oricărei activități umane — lucrările 
artiștilor care au ignorat realitatea 
sau nu au înțeles-o, care s-au închis 
în «turnul de fildeș», care și-au pro
pus să creeze numai pentru o mină 
de «aleși»". înclinația modernă pentru 
conciziunea limbajului își poate găsi 
și la artiștii noștri plastici — în uni
versul de forme al artei noastre popu
lare si al artei culte — un repertoriu 
vast de soluții. Pentru dezvoltarea 
unor artiști se dovedește neprielnică 
imitarea exterioară a procedeelor 
unor maeștri străini, a protagoniști
lor unor curente de cele mai multe 
ori insuficient studiate și înțelese. 
Acordarea premiului II pentru artă 
monumentală colectivului de pictori

de la Petroșeni pe anul 1967 pentru 
lucrările executate la Izvarna și 
Casa de Cultură nu poate să 
absolve de răspundere filiala U.A.P. 
din Petroșeni față de publicul de 
aci, care în ultimii ani nu a mai 
avut prilejul să cunoască creația și 
activitatea artiștilor plastici.

în planurile de activitate și în mă
surile stabilite de organele culturale 
locale s-au preconizat de mai multe ori 
organizarea și deschiderea unor expo
ziții personale și de grup cuprinzînd 
lucrările artiștilor plastici, dar de 
fiecare dată s-a întîmpinat opoziția 
conducerii Cenaclului U.A.P. care 
susținea imposibilitatea organizării 
și participării artiștilor plastici la 
aceste expoziții, în timp ce lucrările 
lor erau trimise la Craiova și Bucu
rești sau în alte centre din țară. 
Această atitudine din partea con
ducerii și a unor artiști a determi
nat într-un anumit fel și reacția 
publicului față de activitatea fostu
lui Cenaclu U.A.P. încercările Comi
tetului pentru Cultură și Artă de a 
schimba această situație au rămas 
fără rezultate practice, astfel că în 
ultimii ani, în orașul Petroșeni nu 
s-a mai putut vedea nici o expoziție 
cu lucrările pictorilor profesioniști. 
Trebuie spus că și contactele artiști
lor plastici cu celelalte categorii de 
intelectuali și artiști, profesori si 
creatori, au început să se răcească. 
Cenaclul U.A.P. devenise o „cita
delă" unde lumea de afară nu avea 
acces. Artiștii se izolaseră de publi
cul care altădată era atît de cald.

Nu o dată s-au exprimat păreri 
critice la adresa artiștilor plastici în 
legătură cu numărul mic de lucrări 
și slaba realizare artistică a multora 
dintre ele, dar acest lucru nu a con
stituit subiectul nici unei analize a 
conducerii Cenaclului U.A.P. pînă 
în prezent. Ba mai mult, s-a mani
festat tendința de respingere, de ig
norare a acestor păreri. Spiritul cri
tic și autocritic, atmosfera creatoare 
și fecundă, dezbaterea liberă și ma
nifestarea ideilor majore ale artei au 
lipsit în ultima vreme. Conferința 
pe țară a artiștilor plastici, la care au 
participat și delegați de la Petroșeni, 
a atras după sine și soluționarea 
problemelor legate de activitatea 
cenaclurilor U.A.P. înființarea Filia
lei U.A.P. a municipiului Petroșeni 
se înscrie organic în contextul mă
surilor de îmbunătățire a activității 
artistice sub toate aspectele. Noua 
conducere a Filialei U.A.P. este che
mată să traducă în viață hotărîrile 
conferinței, să răspundă în mai mare 
măsură cerințelor impuse de dezvol
tarea actuală a societății noastre și 
continuarea tradițiilor realiste. Mai 
mult decît oricînd trebuie să stea în 
atenția noii conduceri a Filialei 
U.A.P. din Petroșeni problema stabi
lirii unor raporturi mai strînse șl 
mai eficiente între creația artistică 
și societate, a găsirii celor mai bune 
metode pentru ca arta să pătrundă 
mai larg în viața publică. Este toc
mai ceea ce au afirmat la începutul 
activității lor artiștii plastici din Pe
troșeni care acum 13 ani au pornit 
pe drumul greu dar minunat al artei.

Prof. Cornel HOGMAN
Președintele Comitetului 
pentru Cultură si Artă 
a municipiului Petroșeni
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După cum se știe, între 23 și 28 
iunie t*_",
Mamaia cel de-al ll-lea 
international al filmului de 
tie.

Festivalul a suscitat un 
teres în rîndul cineaștilor, 
cum se poate deduce din faptul 
că la această manifestare au fost 
înscrise pînă în prezent circa 160 
de filme de scurt și lung 
metraj, din 24 de Jări din Europa, 
Asia, America. O comisie formată 
din cineaști și gazetari face selec
ția celor mai bune filme care vor 
fi admise în Festival, conform 
prevederilor regulamentului. Fil
mele prezentate în competijie vor 
fi supuse apoi aprecierii unui juriu 
international, alcătuit din cunos
cute personalități ale cinematogra
fiei de animație : John Halas (Ma
rea Britanie), Robert Verrall (Ca
nada), Bretislav Pojar (Cehoslova
cia), Yoji Kuri (Japonia), Feodor 
Hifruk (U.R.S.S.), Marin Sorescu 
(România). Președintele juriului 
este criticul român Florian Potra. 
Potrivit regulamentului, juriuf ur
mează să acorde cinci premii mari 
ex aequo și un număr de alte 
premii și mențiuni.

în perioada Festivalului vor fi 
prezentate hors-concours o selec
ție din filme românești din pro
ducția anilor 1965-1968 și o re
trospectivă Ion Popescu-Gopo. în 
același timp, la Mamaia și Con
stanta vor putea fi vizitate două 
expoziții-: una avînd ca temă fil
mul românesc de animație, iar 
cealaltă — momente din creația 
regizorului Yoji Kuri.

La Festivalul „Mamaia'68* șl-au 
anunfat participarea o serie de 
personalități marcante de peste 
hotare.

1968, se va desfășura la
Festival 
anima-

viu in- 
după

SĂRĂCIA PALETEI TEATRALE
A. UNeF TRUPE ÎNZESTRATE

Un turneu teatral ale 
cârui date vizeazâ pres
tigiul (siîrșit de stagiune 
în fața publicului Capita
lei) se recomandă desi
gur, în primul rînd, prin 
opțiunea repertoriului. 
Pentru că se presupune 
că această formulă de 
deplasare reprezintă ex
presia prescurtată, îm
bunătățită, a politicii cul
turale a teatrului res
pectiv. Titlurile se in
terpretează, și dincolo de 
autor, de o piesă, citim 
preferințele literare sau 
indiferențe revelatoare. 
Astfel, numele unei Agat
ha Christie sau Feydeau 
pe afișele turneului Tea
trului de stat din Tg. Mu
reș, secția română, ar 
semnifica pledoaria tea
trului pentru piesa zisă 
de „succes*. Termenul 
paradoxal, chiar și în în
țelesul susținătorilor săi 
convinși, e doar scuza 
explicativă, concesivă. 
Sînt cuprinse aici toate 
micuțele comedii „de altă
dată' șl de astăzi, îngă
duitor amuzante, sopori
fic odihnitoare, sau melo
drame lacrimante, dar 
toate capabile să concu
reze onorabil orice Tele- 
varietăți sau angelice 
cine-povești de dragoste

și de carton. Să invocăm 
condițiile speciala ale 
stagiunii estivale ? De 
fapt buna comedie, acest 
atît de dificil gen, își are 
oricînd locul pe scenele 
noastre indiferent de sal
turile buletinului meteoro
logic. Nota de destindere 
adusă de stagiunea esti
vală trebuie înțeleasă și 
ea în limitele unor anu
mite exigențe : ele țin de 
calitatea rîsulul propus șl 
de ponderea acestor iz
bucniri continue de ve
selie, în preocupările ar
tistice ale verii. Menaja
mentele mărturisite pen
tru puterea de înțelegere 
a unui public „obosit de 
vacanță’ ar transforma 
teatrul în precaut trata
ment adresat unor spec
tatori bolnavi de tristețe 
și uneori mal greoi ca în
țelegere.

Mai mult decît promi
siunea unui turneu de suc
ces imediat (și trebuie 
spus că repertoriul de la 
sediu în stagiunea ce s-a 
încheiat mulțumește șl el 
în mică măsură) opțiunea 
teatrului ar mărturisi un 
program mult prea nepre
tențios. Nu avem aceste 
rezerve de repertoriu pen
tru că ne-am feri să ne 
distrăm la acest anume

gen de comedii (Feydeau, 
Labiche etc) — ci pentru 
că nu înțelegem ca el să 
fie modalitatea definitorie 
și exclusivă a unui teatru 
ce n-a devenit încă „Th6â- 
tre de vaudeville'.

Dar trecind peste aceste 
rezerve — reîntîlnirea cu 
trupa Teatrului din Tg. 
Mureș, secția română, ne-a 
oferit și destule motive de 
satisfacție. Actori a căror 
formare am urmărit-o cu 
plăcere în ultimele sta
giuni, ca Viorel Comănici, 
Victor Ștrengaru, Florin 
Crăciunescu, Ileana Du- 
năreanu, Irene Flamann, 
prin prospețimea și dezin
voltura talentului lor, au 
Indicat, credem, o notă 
caracteristică a specta
colelor : tinerețea. Valoa
rea unui regizor ca G. Ha
rag, seriozitatea artistică 
cu oare ne-a obișnuit în 
spectacolele sale Emil 
Mândrie, sau valențele 
poetice ale talentului 
scenografei Florica Mălu- 
reanu, ironia șl, eleganța 
fanteziei în decorul lui Șt. 
Hablinski — colaboratori 
permanenți ai teatrului în 
ultima vreme, explică în 
bună parte interesul de 
care s-a bucurat turneul 
tîrgumureșenilor în Capi
tală.

t
10,00 — Curs de limba engleză (lec
țiile 11 șl 12). 11,00 — TV pentru spe
cialiști : Ciclul „medicină". Tema : Te
rapia cu antibiotice. 11,30 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,30 — Pentru 
cel mici : Țara mea. Ați fost prin Brea
za 7 Emisiunea va prezenta, prin prisma 
copiilor, localitatea — peisaj natural ci- 

vacanță. 18,00 — Drumuri șl popasuri — 
circulației rutiere. 18,30 — Curs de limba

tadln, monument® — preocupări de 
emisiune turistică. 18,20 — Buletinul 
spaniolă (lecția a 20-a). 19,00 — Tinere speranțe. Emisiune pentru pionieri șl 
școlari. Prima transmisie de la Sala Dalles a expoziției organizată de Consiliul 
Național al Pionierilor din R.S.R. șl de Ministerul învățămîntulul, cu lucrări ale 
cercurilor pionierilor șl școlarilor din țară : galeria de pictură, desene și fotografii 
artistice. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. — Publi
citate. 20,00 — Actualitatea agricolă. 20,20 — Studioul muzical. Cultura muzicală 
de-a lungul timpului — Donizetti. Text de Mihai Bredlceanu. Soliști : Zenaida 
Pally, Elena Slmlonescu, Vally Niculescu, Corneliu Finățeanu, Elizeu Simulescu, 
Constantin Gabor. 20,40 — Cărți șl autori : „Zbor jos" de N. Velea. 21,00 — 
Reflector. 21,15 — Film artistic : „Atît timp cît voi trăi" — producție a studiou
rilor franceze. 22,53 — Telejurnalul de noapte. 23,10 — închiderea emisiunii.

Iată, de pildă, Cu ochii 
legați de Georges Fey
deau (traducere Irina 
Vrabie) : o avalanșe de 
qui-pro-quo-uri, de în
curcături hazlii neprevă
zute, un mecanism de ob
ținut rîsul. Un tînăr pro
vincial venit să studieze 
avocatura la Paris, com
plet afon, e luat drept 
consacrat tenor. Se mai 
adaugă cîteva complica
ții amoroase, pe bază de 
răvășele rătăcite, stupidi
tatea unor tipuri de bur
ghezi, amintind caricatu
rile bulbucate din pagi
nile lui Labiche și dansul 
încurcăturilor și al hoho
telor de rîs se poate dez- 
lănțui. Unui astfel de spec
tacol — despre a cărui 
valoare și semnificație 
am vorbit la început — 1 
se cere ritm, fantezie, 
umor. Șl unor aseme
nea rigori i s-a supus 
spectacolul lui Mândrie, 
debutînd grațios și alert, 
menținînd interesul bi
nevoitor al spectatorului 
pe parcursul multiplelor și 
veselelor încurcături.

In această competiție 
de fantezie vodevilescă, 
reușite portrete umoristi
ce au semnat Viorel Co
mănici, june prim naiv și 
cuceritor, de o bună dis
poziție molipsitoare, Vic
tor Ștrengaru, cu o jovia
litate bonomă, Ion Hidi- 
șan, cu vocația poantelor 
seci, Vasile Vasillu, Irene 
Flamann, Ileana Dună- 
reanu.

Ștefan Hablinski s-a a- 
muzat să ne compună din 
panouri pastel, sprințar 
zugrăvite în peniță, sa
loane și sufragerii ale 
unei lumi de carton, în 
care costumele Piei Oro- 
veanu surprindeau ele
gante și fine pete de cu
loare.

In Cursa de șoareci 
(traducere R. Nichita), re
gizorul Gh. Harag a pre
ferat drama psihologică, 
întîrziind să descopere și 
să completeze tipuri de 
personaje, din figurile in
dicate în ecuația situației

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

ori de domeniul farsei. Promotorii 
poip-art-ului fac caz de comunicabili- 
tate, dar să ne întrebăm ce anume 
comunică ei. în dorința de a face 
ceva senzațional ori de a stîrni scan
dal unii pretinși artiști ajung la ab
surdități sau farse ori la expediente 
care nu au nimic a face cu nobila 
menire a artei și „comunică" ceea 
ce este mai prozaic, mai nesemnifi
cativ din realitate. La o expo
ziție, intitulată „Tehnicile noi ale 
imaginii" (San Marino, 1967) am vă
zut înșirate eîte trei lăzi joase cu 
apă diferit colorată, sugerînd, chipu
rile, coloritul mării. La o altă expo
ziție, aceasta la Veneția, am văzut o 
aglomerare de termometre într-un 
dulap de sticlă, iar la alta o aglome
rare de simple robinete tot într-un 
dulap, parcă de laborator medical. 
Sub titlul de „sculptură interioară" 
s-a expus altundeva o ladă de lemn, 
în care intrînd vedeai doar două 
siluete grosolan traforate, înfățișînd 
un bărbat și o femeie. Arta bîlciuri- 
lor, cu femeia-sirenă sau cu femeia 
cu barbă ori cu naivele picturi sau 
figuri de ceară este mult mai cu haz 
decît asemenea „pretinse inovații", 
prezentate cu pretenții de artă. Bîl- 
ciul, muzeele cu figuri de ceară, cir- 

. cui sînt mai bogate surse pentru nu
mitul „pop-art" decît pretinsele 
„metaobiecte" — unde naivitatea este 
înveșmântată în pretinse teorii și fi
lozofii. încastrarea în tablouri a unor 
sticle de bere sau cutii de conserve, 
asamblajele de șanuri pentru pan
tofi, făcute din gips și avînd cîte o 
suliță împlîntată în ele, constituie 
triste farse, lipsite de orice spirituali
tate sau măcar de o minimă dorință 
de înnobilare a viziunii și imaginației.

Nu respingem global problemele 
de lărgire a cîmpului vizual, efectele 
de artă optică sau cinetică, prielnice 
unor expresii mai dinamice sau utile 
decorației interioare și reclamelor, 
dar reducția artei fie la ceva aproape

valoroasa comentatoare a

lncomunicabil, fie la un comunicabil 
care, de fapt, nu comunică nimic 
spiritual sau artistic, devine un fe
nomen îngrijorător, aproape anihl- 
lant pentru idealurile estetice ale 
omenirii în care își face apariția a- 
ceastă artă.

In întrevederile pe care le-am avut 
cu unii critici de prestigiu, în spe
cial cu scriitoarea Carola Giedion- 
Welker,
creației brâncușlene, ei și-au expri
mat convingerea că este de datoria 
criticii conștiente să combată feno
menele ce anulează esteticul și no
blețea spirituală a artei. Sidney 
Geist, care a publicat recent o carte 
despre Brâncuși, diferenția sculptura 
— artă de cea care se reduce la 
obiecte. Obiectele nu devin artă decît 
cînd sînt transfigurate de spirit și 
sensibilitate și se comunică ceva 
semnificativ prin ele.

Și în privința poeziei sau a epicii, 
rolul criticii se cere mai exigent. 
Se scriu poeme ininteligibile chiar 
pentru cei mai rafinați iubitori de 
artă. Se scrie proză, din care dispare 
orice urmă de logică și poezie, orice 
prezență a omeniei. In schimb, trec 
neapreciate opere de plastică, mu
zică, epică ce ar merita alt trata
ment. Dacă există deficiențe din par
tea artiștilor, există la fel deficiențe 
din partea criticilor din diferite do
menii. Ne referim la un caz recent, 
anume la ignorarea valorilor psiho
logice și etice din romanul „Dansul 
Focului" de Traian Filip. Este un 
roman al dragostei adolescentine, 
eroina fiind o fată de șaptesprezece 
ani, cu oarecari calități, dar inca
pabilă să se ridice la înaltele valori 
ale prezentului. Cei doi bărbați care 
o iubesc, un arhitect și un inginer, 
sînt neînțeleși de dînsa. Căsătorită 
cu cel de al doilea, un om de ac
țiune, bun organizator de șantiere, 
devotat pînă la sacrificiu menirii sale 
de constructor, dar mai puțin încli
nat spre înțelegerea proceselor su
fletești (spre deosebire de primul, om

poate prea complex), eroina îl pără
sește. Ființă în fond slabă, prea in- 
fluențabilă de niște părinți cu men
talitate învechită, judecind fericirea 
fiicei lor în funcție de bunăstarea 
materială, de profituri și satisfacerea 
unor mărunte capricii, Raluca (eroina 
romanului) devine tipică pentru 
acel tînăr care nu știe pen
tru ce să opteze, rezumîndu-se 
la un sentimentalism mărunt, ru
dimentar, egoist și nepartici- 
pînd la năzuințele înalte ale vieții. 
Roman de introspecție sau analiză 
psihologică. în prima parte, și de 
cercetare a relațiilor spirituale și 
sentimentale din societatea actuală, 
în a doua parte, opera lui Traian 
Filip ar fi meritat să fie discutată de 
către critică tocmai pentru proble
mele ce le ridică și care sînt atît de 
acute astăzi. Romanul pune problema 
spiritualizării tineretului, a creării 
unui nou ethos și arată relele unei 
educații părintești învechite, a unei 
opțiuni pentru lucrurile mărunte sau 
meschine ale vieții. E un roman al 
dragostei — cunoaștere, cum puține 
s-au scris la noi în anii din urmă, 
și care continuă tradiția epicii cu 
preocupări intelectuale și de fin 
psihologism. Critica, cel puțin pînă 
acum, a nesocotit total valoroasa 
problematică a romanului, încrimi- 
nîndu-1 pe baza unor vagi criterii 
tehniciste, tributare unui snobism de 
ultimă oră.

La fel, în artele plastice critica dă 
uneori prea mare atenție aspectelor 
tehniciste, desigur necesare, și nu 
luptă îndeajuns pentru spiritualiza
rea artei, pentru folosirea noilor 
mijloace de expresie în scopuri mai 
înalte, necesare comunicării valori
lor naționale și universale. Și artiștii 
plastici, și critica de artă uită adesea 
că, alături de grotesc și prozaic, e- 
xistă măreția, sublimul, grațiosul, că 
tragicul nu a dispărut din lume și 
nici comicul, umorul, ironia. Aseme
nea categorii estetic-sociale ar trebui 
cultivate spre a nu se rămîne la

expresii mărunte și la tehnici care 
țin mai mult de mecanică decît de 
spirit. Iar aceasta se petrece adesea 
și în muzica de azi. Ne e rușine să 
mai fim sentimentali, emotivi, să iu
bim finețea sau gingășia, măreția sau 
ideile ? Poate că exagerăm, dar pri
vind recenta expoziție de la Dalles 
a pionierilor și tineretului școlar, am 
găsit mai multă varietate de teme, 
mai multă imaginație și o mai sin
ceră comunicabilitate decît la multe 
din expozițiile artiștilor maturi, fi
rește mai stăpîni pe mijloacele de 
expresie, dar mulți dintre ei sără- 
cindu-și parcă voit intelectul și ui- 
tînd candoarea, gingășia, verva di
rectă. Și aici am da din nou un citat 
din Brâncuși, scris chiar pe un desen 
înfățișînd silueta unui copil : „cînd 
nu mai sîntem copil, sîntem deja 
morți". Sensul aforismului brâncu- 
șian pledează tocmai pentru emotivi
tatea, curiozitatea, bucuria de viață, 
fascinația și îneîntarea copilăriei în 
fața actelor de cunoaștere a existen
ței. Copilul simte nevoia să comunice 
și tot astfel omul care pune suflet în 
tot ce săvîrșește și năzuiește. între 
copii, Ion Creangă, Brâncuși sau An
ton Pann există mai multe legături 
umane decît între publicul matur și 
fabricanții de 
sculpturale.

Publicul, cu 
de cunoștințe, 
are nevoie de educație estetică, dar, 
la rîndul lor, și educatorii, adică 
artiștii și criticii, trebuie educați. 
Să nu înstrăinăm arta față de public 
și nici să facem concesii celor total 
hefamialiarizați cu specificul crea
ției estetice sau tributari unui gust 
îndoielnic. Să ne ridicăm cu toții, 
prin cele mai variate mijloace, la 
înaltele valori sau la autenticile sem
nificații ale vremii noastre, ale so
cietății noastre. Idealul estetic al lu
mii noastre nu poate fi conceput fără 
gîndul la comunicarea cu publicul, 
fără stimularea receptivității 
tre ce e înalt și cu adevărat

pop-art și mașinării
diferitele lui straturi 
sensibilitate, aspirații

lui că- 
uman.

I
I
s
I
I

polițiste. „Cursa' înain
tează astfel mal greoi, 
schema situațiilor propuse 
spre rezolvare spectatoru
lui, devenit detectiv ama
tor, nu mai deține primul 
loc. In acest climat de 
definire a unor drame pe 
tipuri de personaj, se în
scriu ca reușite figurile 
interpretate de Victor 
Ștrengaru — dl. Paravici- 
ni, aventurier insidios, cu 
un particular simț al u- 
morului, Florin Crăciunes
cu—un Christopher Wren, 
creionat într-un stil inte
resant și personal, Cazi- 
mir Tănase, un maior Met
calf, sobru și reținut, Ilea
na Dunăreanu In rolul u- 
nei tinere și emotive gaz
de, sau apariția stranie 
a Evei Borbath în Miss 
Casawell. Mai puțin con
vingător, afectat, ni s-a 
părut Mihai Gingulescu.

O „trădare* inteligentă 
a intențiilor polițiste ale 
piesei, scenografia Flori- 
căi Mălureanu. Cenușiul 
decor al acestui salon de 
pensiune amintește neli
niștitor metalica cursă de 
șoareci.

Rezumînd impresiile ce
lor două seri de specta
cole oferite de Teatrul de 
stat din Tg. Mureș, secția 
română, putem spune: un 
colectiv tînăr al cărui ta
lent și inteligență am fi 
preferat să le fi descifrat 
și prin intermediul unor 
texte de o mai categorică 
valoare, românești sau 
universale, piese de o 
înaltă valoare socială, de 
un amplu răsunet uman, 
în care să întîlnim idei și 
sentimente de o mare 
profunzime. Paleta tea
trului este încă săracă.

Mirela NEDELCU

Printr-o simbolică coincidență, cen
tenarul pe care îl va prăznui anul a- 
cesta prima formație simfonică a ță
rii noastre amintește de împlinirea 
aceluiași veac de la nașterea lui Di- 
mitrie A. Dinicu, muzicianul care a 
condus destinele orchestrei în vre
mea cînd reunise 45 de muzicanți sub 
numirea de „Orchestra permanentă 
a Ministerului Instrucțiunii Publice". 
Dinicu este un nume pomenit ade
sea în analele muzicii românești și 
aparține aproape aceleiași familii cu 
întinse ramificații. Dimitrie, bună
oară, a fost doar unul din cei trei fii cu 
har pentru muzică ai lui Angheluș 
Dinicu, lăutar de faimă extraordi
nară, autentic tezaur de balade, că
ruia Expoziția Internațională de la 
Paris i-a înmînat Medalia de aur 
pentru măiestrie și erudiție. Dintre 
toți, Dimitrie Dinicu l-a precedat pe 
G. Enescu la Conservatorul din Viena, 
contribuind și el la stabilirea repu
tației frumoase a românilor acolo. 
Rezultatele studiului anterior la Con
servatorul din București, vegheate 
de maestrul său, violoncelistul Cons
tantin Dimitrescu, seriozitatea și 
tragerea de inimă au adus studen
tului român admirația și apoi afec
țiunea profesorului Ferdinand Hell- 
mesberger, care l-a admis „asistent 
permanent" la reuniunile camerale 
ale celebrului cvartet condus de fra
tele său mai vîrstnic, Joseph. După 
numai doi ani, a absolvit și cursurile 
de perfecționare ale acestei școli cu 
cele mai măgulitoare aprecieri : Pre
miul I la clasa de violoncel, acordat 
în unanimitate de voturi, 
dalla de aur Ia clasa de 'teo
rie și Marele premiu Beetho
ven, care se oferea celui mai 
distins dintre toți absolvenții Con
servatorului de către societatea 
care patrona școala. I se oferă pos
tul de solist la partida violoncelelor 
Operei imperiale din Viena și per
spectiva unei catedre la Conservato
rul care îl gratificase cu cele mal 
înalte calificative. Dar Dimitrie Di
nicu, urmînd chemarea sentimente
lor celor mai adînci, optează a se 
stabili în țară, unde pentru muzi
cianul instruit, dispus să lupte îm
potriva indolenței unor autorități 
mai puțin hotărîte a cheltui cînd 
era vorba de artă, toate lucrurile se 
aflau la începutul lor.

Prețuind și mai mult puterea exem
plului, Dinicu a pus bazele unui 
cvartet de coarde, considerat cea 
dintîi formație de cameră, stabilă și 
activă în istoria vieții muzicale a 
Capitalei, unde a cîntat aproape 
două decenii, pînă în preajma pri
mului război mondial; la un mo
ment dat, cam prin 1903, 11 vom găsi 
și pe Enescu antrenat la primul pu
pitru al cvartetului.

La 12 octombrie 1906, >.în »aia 
Ateneului, înțesată de lume pînă la 
ultimul loc, unde domnea o atmos
feră de sărbătoare", orchestra, con
stituită pe lîngă Ministerul Instrucțiu
nii Publice, sub conducerea lui Dimi
trie Dinicu. a executat Uvertura Car
navalul de Dvorak, Simfonia I de 
Beethoven, Carnaval la Paris, episod 
și Poema română de George Er.escu. 
De Ia profilul cu parfum de promena
dă Dinicu progresează către atacarea 
lucrărilor mari, lărgind în acest scop 
și componența orchestrei. La aseme
nea ocazii conducătorul orchestrei 
Ministerului Instrucțiunii Publice 
aducea șefi de orchestră celebri: 
Felix Weingartner, Josâ Lassalle, 
Siegfried Wagner, Pietro Măhagni. 
într-un interval de numai zevțs ani, 
sub conducerea competentă a lui Di
nicu, orchestra bucureșteană a im
primat vieții de concert dinamismul 
și prestigiul comparabil cu centrele 
muzicale din Europa. Așa se explică 
de ce un număr atît de important de 
personalități ilustte au convenit să 
concerteze pe podiumul Ateneului ; 
Ysaye, Hubermann, Rubinstein, 
Pugno, Godowsky, Casals, Szigety, 
Alexanian, Capet, Kubelik, Thi- 
baud, Haskil, Casadesus împre- 
ună cu artiștii noștri consacrați Cella 
Delavrancea, Edgar Istratty, Nadia 
Chebap, Jean Athanasiu, Aurelia 
Cionca, Constantin Nottara, Petre 
Elinescu, Nicolae Caravia și alții au 
creat la noi un climat artistic e- 
levat. Cultura muzicianului, care a 
ținut în mînă destinele orchestrei în 
primele două decenii ale veacului, 
s-a relevat prin varietatea și gustul 
sigur în selecția repertoriului. Pe 
lîngă Bach, Hăndel, Gluck, Rameau, 
Mozart și Beethoven, „căci nu se 
poate făptui o educație artistică fără 
cultul clasicismului", romanticii șî 
exponenții școlilor naționale, a „cău
tat să dea tot sprijinul muzicii noas
tre românești aflată în fașe". Așa au 
răsunat adesea sub cupola Ateneu
lui „compozițiile tinerilor noștri au
tori" George Enescu, „cel care a dat 
cîntecului nostru o formă superi
oară", Mihail Jora, Nonna Otescu, 
Alfred Alessandrescu, Stan Goles- 
tan. Atent față de imperativul de a 
lărgi sensibilitatea muzicală a publi
cului, stabilise ca fiecare concert să 
conțină cel puțin o piesă în primă 
audiție. Fără prejudecăți, a abor
dat și muzica „celor mai mari au
tori contemporani", chiar și cînd a- 
ceastă calitate nu fusese încă univer
sal acceptată. Iată de ce „compozi
țiile moderne" ale vremii, După-a- 
miaza unui faun de Debussy, Sim
fonia IV de Mahler, poemul Moarte 
și transfigurație de Strauss, Pilleat 
și M&lisande de Faur6 au fost execu
tate la București, la scurt interval 
după creație, înainte de a fi auzite 
în alte centre europene.

Dinicu rămîne în istoria muzicii 
românești figura proeminentă a con
certelor din primele două decenii ale 
veacului nostru. Pentru a aprecia 
serviciul inestimabil adus de Di
nicu culturii noastre muzicale, să 
lăsăm cuvîntul din urmă prietenului 
și marelui său coleg de breaslă 
George Enescu: „Nimeni nu poate 
contesta d-lui Dinicu marele merit 
pe care l-a cîștigat cu aceste concerte 
simfonice. Grație perseverenței cu 
care a stat la post, grație muncii se
rioase pe care a depus-o, avem as
tăzi un public muzical".

Radu STAN
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Tovarășul Alexandru Birlădeanu Sosirea in Capitală a ministrului SPORT viața internațională

va face o vizită ih S.U.A.
ba invitația personală a dr. Do

nald Hornig, • consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru știință 
și tehnologie, tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele

Consiliului Național al Cercetării 
Științifice va face o vizită în 
S.U.A., începînd cu data de 19 iu
nie a. c., însoțit de un grup de oa
meni de știință.

(Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI ECONOMICE

GUVERNAMENTALE A R. D. VIETNAM

reformei agrare al Iranului

Joi dimineața, a părăsit Capi
tala delegația economică guverna
mentală a R.D. Vietnam, condusă 
de Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce muncesc din Vietnam, 

1 devicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al R.D. Vietnam.

La plecare, pe aeroportul 
neasa, erau prezențl Gheorghe 
dulescu, membru al Comitetului

Bă- 
Ră-

Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai conducerii unor 
ministere.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, 
precum și Karel Komarek, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Cehoslovaciei la București.

(Agerpres)

Miercuri noaptea a sosit în Ca
pitală dr. Valiam Abdoll-Azim, mi
nistrul reformei agrare al Iranului, 
care, însoțit de specialiști, va face 
o vizită în țara noastră la invita
ția președintelui Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

Joi dimineața, ministrul iranian 
și colaboratorii săi au făcut o vi
zită președintelui Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nicolae Gio- 
san. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cu privire la realizările 
și preocupările actuale în princi
palele ramuri de producție agri
cole și la unele aspecte ale coope
rării în domeniul agriculturii între 
cele două țări. f

La întrevedere au luat parte 
membri ai conducerii Consiliului 
Superior al Agriculturii, precum și 
Soltan H. V. Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București.

iranieni au vizitat apoiOaspeții
Institutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii și Institutul 
de cercetări pentru cereale și plan
te tehnice — Fundulea. Specialiștii 
le-au înfățișat activitatea desfășu
rată în cîmp și laboratoare în spri
jinul modernizării agriculturii 
noastre.

★
După-amiază, au fost vizitate în

treprinderea 
Decembrie", 
mecanizarea 
de mecanici 
reni.

agricolă de stat „30 
întreprinderea pentru 
agriculturii și Școala 
agricoli de la Călugă-

★
Seara, în cinstea ministrului re

formei agrare și a colaboratorilor 
săi, președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii a oferit un di
neu.

Cronica zilei

(Agerpres)

La Linz s-au însheiat 

Probele de perechi ale 
„mondialelor1 
de popice

Campionatele mondiale de popice, 
care se desfășoară Ia Linz, au conti
nuat cu probele de perechi. La fe
minin, titlul a revenit sportivelor 
Schmidt-Engelmann (R.D. Germană) 
care au totalizat 912 p.d. (nou record 
mondial). Pe locurile următoare s-au 
clasat perechile : Svoboda-Sindlerova 
(Cehoslovacia) — 863 p.d. și Kiss- 
Nados (Ungaria) — 858 p.d. Perechea 
română Crista Szocs-Margareta Sze- 
many a ocupat locul șase cu 834 p.d.

Proba masculină s-a încheiat cu 
victoria cuplului cehoslovac Kocarec- 
Blazevic (1 868 p.d.). în continuare 
s-au clasat perechile : Turk-Sterzaj 
(Iugoslavia) 1 860 p.d. ; Luther-Beyer 
(R.D. Germană) 1 844 p.d.

Perechea română Gheorghe Sil— 
vestru-Ion Micoroiu s-a clasat pe lo
cul șase cu 1 800 p.d.

AZI ÎNCEPE

PROPUNERILE P. 0. DIN JAPONIA

PRIVIND PROBLEMA NEUTRALITĂȚII

Șl SECURITĂȚII ȚĂRII

Ieri In țară : Vremea a conti
nuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil. Innorărl mal pro
nunțate s-au semnalat în regiu
nea de deal șl în sud-vestul ță
rii, unde s-au semnalat averse 
slabe, Izolate. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 21 de 
grade la Huedin șl 28 de grade la 
București, Budeștl șl Tr. Măgu- 

s-- rele. In București ; Vremea a fost

călduroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura maximă a 
atins 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, IC și 17 iunie. In țară : 
Vreme în general călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Innorări 
parțiale se vor semnala în sudul 
țării, unde izolat va ploua. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse între 7 șl 17 gra
de, iar maximele între 20 și 30 
de grade, mai ridicate la sfîrșltul 
intervalului. In București : Vreme 
în general călduroasă, cu cerul 
mai mult senin. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

O delegație a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, condusă de Stelian Ionescu 
membru al Biroului permanent al 
Uniunii Naționale, a plecat joi 
seara în R.F. a Germaniei, unde la 
invitația Uniunii 
Sătești, 
Congresului cooperativelor, 
feisen".

Cooperativelor
va participa la lucrările

„Raif-

★
Music-hallul din Moscova șî-a 

început joi turneul în Capitală. 
Melodii vocale și de jazz, cuplete 
șl momente vesele, tablouri core
grafice, pantomimă, acrobații, jon
glerii etc. precum și cîteva melodii 
de muzică ușoară românească au 
alcătuit programul spectacolului 
intitulat „100 de zîmbete" pe care 
artiștii sovietici l-au susținut în 
sala Palatului.

TOKIO 13. Corespondentul Ager
pres FI. Tuiu transmite : Ziarul „A- 
kahata" a publicat propunerile Parti
dului Comunist din Japonia privind 
problema neutralității și securității 
Japoniei.

Potrivit acestui plan, parlamentul 
japonez ar urma să adopte, după 
denunțarea tratatului japono-ameri- 
can și retrocedarea insulei Okinawa, 
o declarație de neutralitate, care să 
prevadă ca Japonia să nu participe 
la blocuri militare, să nu admită 
baze militare pe teritoriul său și să 
stabilească relații pașnice cu toate 
țările pe baza principiilor respectării 
reciproce a suveranității, egalității, 
neagresiunii, neintervenției în tre
burile interne, avantajului reciproc 
și coexistenței pașnice.

Pentru consolidarea acestei poli
tici, Japonia va trebui să încheie un 
tratat internațional prin care să 
i se recunoască statutul de neu
tralitate. Securitatea tării, în condi

țiile neutralității, se va obține pe 
baza dizolvării forțelor de autoapă
rare si respectării întocmai a pre
vederilor actualei constituții a tării, 
care interzice posedarea oricăror 
forțe militare de către Japonia.

Dacă pe viitor Japonia va fi ne
voită totuși să întreprindă anumite 
măsuri de autoapărare pentru a-și 
apăra independenta și suveranita
tea. acestea vor trebui luate potrivit 
voinței întregului popor, ținîndu-se 
seama, totodată, de situația internă 
și internațională.

în propunerile P.C. din Japonia 
se subliniază că, după abolirea tra
tatului japono-american. Japonia 
trebuie să acționeze în direcția des
ființării tuturor blocurilor militare 
din lume și pentru instituirea unui 
sistem eficient de securitate colec
tivă. adueîndu-și din plin contribu
ția la menținerea și întărirea păcii 
atît în Asia cit și în întreaga lume.AL TREILEA „RALIU 

AL ROMÂNIEI"
Astăzi, Ia Piața Scînteii, în jurul 

orei 15, se dă startul în cea mal 
mare competiție automobilistică in
ternă a anului — „Raliul României". 
Cea de-a IlI-a ediție a acestei tra
diționale curse reunește 48 de echi
paje. Concurcnții vor parcurge 
un traseu de circa 1 600 km. Spre 
deosebire de alți ani, startul se va 
da simultan din București, Oradea și 
Brașov, concurenții urmînd a se 
grupa la Brașov în aceeași zi în ju
rul orei 22,30, după străbaterea unui 
drum de aproximativ 450 km. Apoi, 
la scurt interval se va da plecarea 
în etapa a II-a, comună tuturor con- 
curenților. Echipajele vor străbate 
sîmbătă dc două ori traseul Brașov 
— Făgăraș — Sibiu — Mediaș — Tg. 
Mureș — Sovata — Odorhei — Bra
șov — Rîșnov — Pîrîul Rece — Pre
deal — Brașov. Primul concurent va 
sosi în jurul orelor 3 (și 11) la Si
biu, 5 (13) la Tg. Mureș, 6,30 (14,30) 
la Odorhei și la 8,30—9,30 (16,30—
17,30) la Brașov.

Ciștigătorul va fi desemnat după 
epuizarea ultimei probe speciale, de 
viteză în coastă, ce se dispută intre 
Brașov și Poiana Brașov. Festivita
tea premierii concurenților va avea 
loc duminică dimineața la Poiana Brașov.
A

In cîteva rînduri
în primul tur al probei de dublu 

masculin din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Elveției, 
care se desfășoară în prezent la Lu
gano, cuplul român Ion Țlriac-Ilie 
Năstase a învins cu 6—0, 6—3 pe
rechea elvețiană Holenstein-Siegrist.
.în piscina din insula „Margareta" 

a continuat aseară turneul interna
țional de polo pe apă organizat de 
federația maghiară de specialitate. 
Echipa noastră a întîlnit reprezenta
tiva Iugoslaviei. Victoria a revenit 
sportivilor iugoslavi cu scorul de 
6—4 (1—0, 2—2, 2—1, 1—1).

Duminică dimineața, începînd de 
la ora 10, pe aeroportul Băneasa are 
loc un mare miting aviatic, organi
zat cu prilejul „Zilei aviației". Pro
gramul — cuprinzînd lansări cu pa
rașuta, acrobații și demonstrații cu 
avioane și planoare, vînătoare ae
riană de baloane etc. — va fi sus
ținut de cei mai apreciați aviatori, 
planoriști și parașutiști sportivi din 
țara noastră.

în asistența prezentă la primul 
spectacol se aflau Ion Brad, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Octav Livezeanu 
și Alecu Costică, vicepreședinți ai 
Î.R.R.C.S., precum și " 
ambasadorul Uniunii
București, și membri ai ambasadei.

★
Joi s-au deschis în aula Institu

tului oncologic din București lu
crările Simpozionului european de 
hipertensiune și diureză, care va 
dezbate timp de două zile una 
dintre problemele importante și de 
mare actualitate — hipertensiunea 
arterială.

Da lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici și medici din țară, pre
cum și oameni de știință din 17 
țări europene.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de acad. Th. Burghele, 
rectorul Institutului medico-farma- 
ceutic din București. A rostit un 
cuvint de salut prof. dr. Ion Mo- 
raru, adjunct al ministrului sănă
tății.

A. V. Basov, 
Sovietice la

Rezultatele convorbirilor 

economice sovieto-cehoslovace
Delegația guvernamentală ceho

slovacă, condusă de Lubomir Strou- 
gal, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, a părăsit Mos
cova, plecînd spre patrie.

Delegația a avut convorbiri . cu 
reprezentanții guvernului sovietic 

I în legătură cu dezvoltarea relații
lor economice dintre cele două 
țări. A fost încheiat un acord în 
baza căruia U.R.S.S. va spori li

vrările de gaze în Cehoslovacia, 
începînd din anul 1970. La rîndul 
său, Cehoslovacia va livra Uniunii 
Sovietice țevi de diametru mare 
pentru construirea conductelor de 
gaze. Totodată, părțile au căzut 
de acord să continue examinarea 
problemelor privind coordonarea 
planurilor economiei naționale pe 
perioada 1971—1975.

Acuratețea relațiilor
9 9

de serviciu
(Urmare din pag. I)

, iară de deficienfe în com-
> portare — și lipsuri în ce
■ privește cunoașterea ele- 

mentară a unor atribujii pro-
> fesionale.

In același minister există 
I un serviciu de mașini și 
j ■ utilaje în care nu știu cum
> se rezolvă treburile (în bri- 
‘ ce caz mie nu mi s-a re-

zolvat nimic), dar în care
■ se practică un joc uimi

tor : cîteva salariate te în- 
tîmpină la intrarea pe ușă

. cu hohote de rîs. După ce 
vizitatorul rămino conster- 

; nat intră în acțiune un bă- 
trin cu tristul rol de „rai- 
soneur" care, într-un lim
baj arogant, „Grand 1935", 
își etalează șmecheria. In 
scurtul răstimp de zece mi
nute trei vizitatori și-au 
pierdut cumpătul neștiind 
dață nu cumva din gre- 
șee ă au nimerit în altă 
pai'e. La timida mea ri
postă mi s-a reproșat că nu 
știu de glumă, ca și gum

• In acea încăpere era pro-
1 gramată o petrecere I...

Există însă o mentalita- 
. te și mai stranie despre re-
• lafiile de serviciu. Unii a- 

jung să considere că soli-
, citudinea — această atitu-
• dine firească în raporturile 

sociale — se cere într-un
, fel „recompensată"... Șeful
■ serviciului aprovizionare de 

la întreprinderea la care lu-
, eram acum cîfiva ani s-a
■ prezentat într-o zi la mine

i

pentru a discuta, zicea el, 
o chestiune personală. în
treprinderea noastră depin
dea mult de o serie de 
furnizori, dintre care unii 
extrem de neloiali. Omul 
meu se plîngea că nu mai 
poate lucra dacă nu i se dă, 
găsindu-se o metodă potri
vită, cîteva sute da lei pen
tru așa zisul „protocol*. 
Protocol — în limbajul ci
frat al pracficanjilor meto
dei — însemna un șperj 
pe care întreprinde
rea mea — nu se știe 
de ce I —- trebuia să-l plă
tească regulat, în damigene 
cu vin (aveam neșansa de a 
locui într-o regiune viticolă) 
unor funcționari, pentru a 
urgenta aprovizionarea cu 
materiale care se găseau 
greu, chipurile „dirijate", 
l-am reproșat că i-a învăfaf 
greșit pe partenerii lui 
ciubucari. Mi-a demonstrat 
pe viu, însă, că era sin
gurul mod de a rezolva... 
urgenfele. E de la sine în
țeles că asemenea metode 
puteau fi sistate printr-o in
tervenție drastică, urma 
însă „represiunea" din par
tea celor reclamați. Ani de 
zile nenumărafi salariafi 
s-au lovit de acest blocaj. 
Dacă ar fi să facem un cal
cul al acestor cheltuieli su
plimentare pentru „capta- 
tio benevolentiae", precum 
și al călătoriilor și al zilelor 
pierdute de cei care nu 
cunoșteau sistemul și erau 
puși inutil pe drumuri, s-ar

ajunge la cifre impresi
onante.

Lipsa unui cod do com
portare al salariatului nu jus
tifică asemenea carenje ale 
eticii profesionale. în orice 
cai se simte nevoia intro
ducerii unor normative mă
car locale care să norma
lizeze chestiunea afîf dș 
discutată a relațiilor do ser
viciu între colegi sau cu 
persoane din exterior. N-am 
auzit pînă acum că s-a cerut 
pedepsirea unui salariat 
pentru lipsă de politefe. 
Chiar dacă temperamente
le sînf diferite, chiar dacă 
condițiile întreprinderilor, 
cu o afît de diversă repar
tiție a personalului după 
nivelul de cultură și grad de 
educafie, provoacă anumite 
greutăji în omogenizarea la 
un nivel ridicat al compor
tării, e nepermis a consi
dera această componentă a 
stilului de muncă drept ceva 
minor.

Cum trăim aproape ju
mătate din viafă la locul 
de muncă, printre colegi, în 
mijlocul unor largi colec
tive, în contact continuu și 
direct cu altele, a lucra în 
condițiile în care compor
tarea de bun plac a unora 
aruncă peste bord ceea ce 
de secole — prin tradifie — 
cizelăm și denumim cu mîn- 
drie reguli de conviețuire 
socială, înseamnă în ultima 
instanță a ie expune la 
traumatizarea sensibilității, a 
demnității, și de ce nu, chiar

la îmbolnăvire fizică. Cîfe '
asfenii nu se vor fi confrac- (
tai din tracasările pricinuite <
de cei certați cu buna cu- <
viință ? )

Inginerul I.N. era un om <
care vorbea puțin, destul <
de timid și îndeajuns de ‘
politicos. Cu greu și-ar fi <
imagiiiat colegii că acest <
om va putea insulta, ridica ‘
fonul, jigni. Dar iafă-l pro- ,
movat... La o săptămînă I.N. <
nu mai putea fi recunoscut. 1
Nici nu mai zîmbea. Voia, ,
cu orice preț, să fie „autori- <
tar*. Mi-a fost dat cîndva *
să ascult principiile unui ,
director de întreprindere <
(astăzi, lost) care ridicase ‘
obișnuința sa de-a bate cu ,
pumnul in masă la rangul <
de regulă de conducere. <
Imi spunea : „Politețea • J
ceva fals ; dacă m-aș purta <
altfel, aș fi considerat pros! <
și nimeni nu m-ar asculta". ’

Greșea profund. Omul <
modern se distinge prin- <
tr-o sensibilitate deosebită. <
Buna cuviință n-a fost inven- <
tată ad-hoc, ea aparține <
dezvoltării relațiilor sociale, )
este o componentă spifi- <
tuală a omuluî civilizat și — *
în cazurile pe care le dis- ,
cutăm — se înscrie printre <
elementele indispensabile <
unui climat de muncă real- )
mente creator. Iar dacă <
unii nu înțeleg avantajele <
relațiilor urbane în muncă, :
nu trebuie schimbată me- <
toda, ci eventual cei care <
refuză s-o înțeleagă. )

★
Cu ocazia comemorării a 150 de 

ani de la nașterea lui Ion Ionescu 
de la Brad, la Universitatea din 
Craiova a avut loc un simpozăon. 
Cu acest prilej, au luat cuvîntul 
profesori și conferențiari de la Fa
cultatea de Agricultură a Univer
sității, care au prezentat în fața 
cadrelor didactice și a numeroși 
studenți viața, personalitatea, o- 
pera și activitatea lui Ion Ionescu 
de la Brad — agronomul, econo
mistul și omul cu vederi social- 
politiee înaintate---- figură cultu
rală proeminentă din perioada re
voluției de la 1848.

★
Compania de navigație aeriană 

din Izrael „El Al“ a organizat joi 
seara pe aeroportul internațional 
Băneasa, festivitatea de inaugurare 
a liniei aeriene Tel Aviv-Bucu- 
rești.

Cu acest prilej au sosit cu un 
avion special al „TAROM“-ului 
reprezentanți ai conducerii Depar
tamentului Aviației Civile, ai unor 
ministere, organizații economice, 
oameni de artă și cultură și ziariști 
din Izrael. (Agerpres)

UN APEL AL P. C. 

DIN S.U.A.

în legătură cu ocuparea lo
cului vacant de senator al 

I statului New York
NEW YORK 13 (Agerpres). — Se

cretarul general al Partidului Comu
nist din S.U.A., Gus Hall, a adresat 
un apel guvernatorului statului New 
York, Nelson Rockefeller, în care cere 
să numească în locul senatorului Ro
bert Kennedy un reprezentant al popu
lației de culoare din acest stat. (Se 
știe că, potrivit prevederilor constitu
ționale, guvernatorul are acest drept), 
într-o declarație dată publicității, Gus 
Hali subliniază că în interesul drep
tății, libertății și egalității, locul lui 
Robert Kennedy în Senat trebuie să 
fie ocupat de un reprezentant al 
populației oprimate a statului New 
York. într-un apel adresat populației, 
secretarul general al P.C. din S.U.A. 
arată că acesta ar fi un „pas însem
nat", care ar constitui o lovitură dată 
sistemului de asuprire a populației de 
culoare.

Congresul 
țăranilor din 

R. D. Germană
BERLIN 13 (Agerpres). — La 

Leipzig s-a deschis joi al X-lea 
Congres al țăranilor din R. D. 
Germană. La ședința de deschi
dere a congresului au participat 
Walter Ulbriehț, prim-secretar al 
C,C..al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al 'R. D. Germane 
și alți conducători de partid și de 
stat. Georg Ewald, membru su
pleant al Biroului politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al Agriculturii, a pre
zentat raportul „îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului al VII-lea al 
P.S.U.G. îndreptate spre creșterea 
producției agricole, spre trecerea 
treptată la forme industriale de 
conducere și organizare în pro- x 
ducția agricolă și în industria ali
mentară".

(Urmare din pag. I)

Concurs excepțional 

Pronoexpres
Compromiterea

La 23 iunie va avea loc un concurs Prono- 
expres intr-adevăr excepțional dacă-i parcurgem 
lista de premii. Se atribuie, la categoria I, un 
premiu de 75 000 de lei (un „Flat 850 Spider" 
și diferența in numerar) și autoturisme „Renault 
16“ cu huse, in număr nelimitat. Celelalte pre
mii : autoturisme „Renault 10 Major", „Moskvici 
408“ cu 4 faruri și radio, „Skoda 1000 MB" cu 
huse, în număr nelimitat; 10 autoturisme prin 
tragere la sorfi; 60 de excursii la Istanbul cu 
autocarul (circa 7 zile); premii variabile și fixe 
în bani.

La acest concurs excepțional participarea se 
face prin alegerea a 6 numere diferite din 49 care, 
după preferință, se pot înscrie pe unul sau 
mai multe dintre cele 4 feluri de bilete de va
lori diferite. Regulamentul de desfășurare a 
concursului prevede 10 extrageri a 90 numere. 
Cu bilete de 30 de lei se poate participa la toate 
extragerile.

inerției
(Urmare din pag. I)

De la Inspectoratul
General al Miliției

Inspectoratul General al Miliției anunță pe con
ducătorii auto că se mai pot prezenta pentru în
locuirea carnetelor de conducere cu permise, pînă 
la data de 30 iunie 1968. Cei interesați se vor 
adresa Inspectoratului-' miliției județului (sau 
al municipiului București) pe teritoriul căruia au 
domiciliul stabil pentru a putea intra în posesia 
noului permis de conducere.

să fie făcută inutilă de 
defecțiune electrică : 
oprit munca unui întreg 
schimb. Incidentul — ne
prevăzut nici măcar in 
variantele de rezervă — 
a verificat două adevă
ruri legate indisolubil: 
că interesul general este 
expresia superioară a in
tereselor individuale si că 
interesul major al fiecă
rui muncitor din această 
secție este bunul mers al 
producției. In prima du
minică — poate juca „U- 
niversitatea" acasă, poate 
cineva îsi planificase o 
petrecere în familie, sau 
altul, sau alții o ieșire la 
Făget, sau o lectură, sau 
un spectacol — toți, fără 
nici o excepție, au recu
perat producția nerealiza
tă în ziua defecțiunii.

Aici — în această ecua
ție a modernizării, in 
cest proces de înnoire 
întrecerea cu timpul, 
orice bătălie cîstigată,

o 
s-a

a-

ca 
a 

verificat nu numai cali
tatea morală și profesio
nală a unor muncitori 
consacrați prin rezultate
le lor anterioare, dar a 
adăugat noi energii nu
cleului de bază al sec
ției.

Finalitatea 7 Resurselor

inepuizabile de energii li 
se datorează atit asigura
rea necesarului de pielă
rie fabricii, dar și intro
ducerea — în același timp 
— a încă șapte sortimen
te. baza modelelor crea
te de fabrică pentru ulti
mul trimestru al acestui 
an si primul trimestru al 
anului viitor. Sau, un alt 
exemplu: secția a reușit 
să producă si să livreze, 
pe baza unei simple mos
tre. un nou sortiment de 
piele necesar producției 
pentru export. Cifrele a- 
testă si ele rezolvarea 
impecabilă a ecuației sal
tului realizat în plin mers. 
Pe primele patru luni ale 
acestui an planul a fost 
realizat în proporție de 
103,2 la sută, iar produc
ția valorică pe om pe 
trimestrul întîi — peri
oada cea mai afectată de 
aceste modernizări — a 
crescut față de trimestrul 
trei al anului trecut cu 
aproximativ nouă la sută.

Dar principalul cîsti» 
al acestui dificil examen, 
trecut cu succes, se ex
primă prin prețiosul ca
pital de. experiență ce va 
fi reinvestit 
mătoare a 
secției, care 
zează să 
circa un 
termenul

■fie

în etapa ur- 
dezvoltării 

se preconi- 
realizată cu

an înainte de 
planificat.

de regulă, o medie a tarifelor pe 
care țările membre le impuneau la 
importurile lor la 1 ianuarie 1958, 
data intrării în vigoare a Tratatului 
de la Roma.

Comparate cu acest tarif comuni
tar, taxele vamale existente în 1958 
prezintă două aspecte principale.

Există, în primul rînd, cazul unor 
mărfuri la care, datorită aplicării ta
rifului comunitar, taxele vamale din 
1958 vor fi reduse, ceea ce va avan
taja exportatorii respectivelor pro
duse din țări terțe. Așadar, în noua 
situație vor fi avantajați acei expor
tatori asupra mărfurilor cărora se 
aplicau taxe vamale ridicate în unele 
țări membre ale C.E.E. ce reprezen
tau principalele lor debușee. In 
schimb, numeroase produse, la intra
rea în unele țări ale comunității, nu 
erau deloc afectate de taxe vamale 
sau aveau tarife foarte reduse ; a- 
ceste țări, ăplicînd acum tariful co
munitar, vor afecta schimburile co
merciale cu țările terțe exportatoare 
ale respectivelor produse. Aceasta va 
i’rîna importurile sau, cel puțin, le 
va scumpi și, prin aceasta, le va de
favoriza în lupta de concurență. Este 
ușor de înțeles reacția negativă a 
unor țări terțe care-și vor vedea se
rios stingherite schimburile lor de 
pină acum cu unele țări ale Pieței 
comune, din pricina taxelor vamale 
ce vor fi impuse, începînd de la 1 
iulie 1968.

De altfel, toți exportatorii terți 
au început să constate treptat, pe 
măsura „armonizării" sistemelor ta
rifare comunitare, că unul din prin
cipalele obstacole ce frînează comer
țul dintre țările membre și ne
membre îl constituie taxele vamale 
discriminatorii. Este, desigur, firesc 
ca diferitele țări să-și apere produc
ția proprie, prin taxe vamale. To
tuși, așa cum se remarcă în rîndul 
exportatorilor terți, taxele vamale 
comunitare au, în genere, un carac
ter discriminatoriu și nu de apărare 
a propriilor producători. In aceste 
condiții, înseși relațiile comerciale 
sînt puse sub semnul întrebării, cir
cuitele de mărfuri fiind frinate in 
mod artificial.

Discriminările tarifare sint apli
cate atit produselor industriale cit 
și celor agricole, ceea ce afectează 
întregul comerț exterior al țărilor 
Pieței comune cu toate statele euro
pene și extra europene, fie ele țări 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic, fie țări furnizoare de mate
rii prime minerale sau agro-alimen- 
tare.

Printre țările care resimt negativ 
aceste discriminări se numără si 
statele membre ale Asociației Euro
pene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). 
într-o statistică publicată recent, 
Buletinul A.E.L.S., apărut la Gene
va. constata că. în vreme ce impor
turile efectuate de țările Asociației

din țările Pieței comune au crescut 
în 1967 cu 3,5 la sută față de anul 
precedent, exporturile lor în aceste 
țări au scăzut cu 2 la sută. Investi- 
gînd o perioadă mai îndelungată. 
Buletinul constata că din anul în
ființării A.E.L.S. și pînă în 1967. im
porturile țărilor Asociației din sta
tele C.E.E. au crescut în medie cu 
9.4 la sută anual. încetinirea ritmu
lui de creștere a acestor importuri 
in 1967 se datorează, după cum se 
apreciază în Buletin, stagnării oare
cum cronice a exporturilor lor în 
statele membre ale C.E.E., deoarece

ceea ce scade interesul țărilor 
C.E.E. de a importa din afara Pieței 
comune si întărește tendințele au
tarhice ale acestei organizații. Un 
exemplu edificator : pentru o canti
tate de carne în valoare de 1 000 de 
dolari exportată dintr-o țară terță 
într-o țară a Pieței comune, trebuie 
plătită o sumă de 600 de dolari în 
numele restricțiilor și 200 de dolari 
în numele protecției vamale. Barie
rele tarifare, cărora li se adaugă 
restricțiile netarifare, fac uneori im
posibilă pătrunderea unor mărfuri 
ale țărilor terțe pe Piața comună

această evoluție a afectat balanțele 
comerciale și de plăți ale țărilor 
A.E.L.S. Cifrele provizorii atestă că 
deficitul total al balanței comerciale 
a statelor membre ale Asociației în 
relațiile lor cu Piața comună se ri
dică la circa 3 miliarde de dolari a- 
nual.

Această evoluție a relațiilor eco
nomice dintre Plata comună și ță
rile terțe nu decurge însă numai din 
tarifele vamale discriminatorii. Ea 
se datorează unui complex de mă
suri generate de aplicarea regula
mentelor comunitare. Un capitol de
osebit de semnificativ al acestor 
efecte negative tarifare și netari
fare îl constituie comerțul cu pro
duse agro-alimentare.

Funcționarea Pieței agricole co
mune presupune un mecanism dis
criminatoriu — atît tarifar cît și ne
tarifar. Produsele agro-alimentare 
sînt, în primul rînd, obiectul unor 
tarife comune. în plus, țările C.E.E. 
care importă produse agricole din 
afara Pieței comune sînt obligate să 
verse în casa comunitară diferența 
dintre prețul mondial (mai scăzut) 
și cel comunitar (mai ridicat). Pro
dusele se scumpesc pe această cale.

sau, în orice caz, creează mari di
ficultăți în calea schimburilor co
merciale internaționale.

Evoluția comerțului țărilor C.E.E. 
cu produse agricole ilustrează pe 
deplin urmările unor astfel de ten
dințe spre „autoaprovizionare". De 
la înființarea Pieței cpmune și pină 
la sfîrșitul anului 1966, schimburile 
cu produse agricole intre țările 
membre au crescut de peste 1,7 ori, 
în vreme ce importurile agricole 
din țările terțe au sporit abia cu 
circa 44 la sută, deci într-un ritm de 
trei ori mai scăzut. In schimb, ex
porturile agricole către țări terțe au 
crescut cu peste 50 la sută.

Analiza statisticilor comerțului 
exterior al țărilor Pieței comune a- 
rată că în ciuda dificultăților, a 
restricțiilor vamale tarifare și netari
fare, a discriminărilor de tot felul, 
schimburile acestor state cu țări 
terțe au cunoscut o creștere aprecia
bilă de-a lungul deceniului de exis
tență a C.E.E. La baza acestei dez
voltări au stat în primul rînd inte
resele economice obiective ale țări
lor membre, interese care și-au croit 
drum înfrîngînd obstacolele artifi
ciale. Totodată, cu o intensitate

crescîndă, au acționat în acest sens 
presiunile acelor cercuri occidentale 
care au devenit conștiente de În
treaga absurditate a unei politici 
comerciale bazate pe discriminări 
atunci cînd este vorba de importul 
de mărfuri din țări terțe dar Inte
resate să-și sporească propriile ex
porturi în astfel de state. în acest 
context trebuie înțelese eforturile 
de „liberalizare" a comerțului unor 
țări membre ale Pieței comune cu 
alte state, inclusiv cu țări socialiste, 
ca și negocierile dintre membrii 
C.E.E. pentru limitarea la minimum 
a listelor de mărfuri contingentate.

In jurul problemelor lărgirii schim
burilor comerciale cu țările terțe au 
loc deseori dispute în cadrul organis
melor Pieței comune, în Parlamen
tul european ca și în organismele 
politice și economice ale țărilor 
membre. Nici presa vest-europeană 
nu rămîne indiferentă la acest dia
log contradictoriu. Adversarii „li
beralizării" comerțului cu terții fo
losesc în sprijinul pozițiilor lor cele 
mai diferite argumente atit de ordin 
politic cît și economic. Absurditatea 
vădită a motivelor invocate de a- 
ceștia, lipsa lor de realism, deter
mină în ultima vreme reevaluări 
ale politicii comerciale externe a 
țărilor Pieței comune față de ță
rile nemembre în sensul unor dimi
nuări sau chiar lichidări a practi
cilor izolaționiste și discriminatorii. 
Totuși, ele nu au dispărut cu desă- 
vîrșire, ceea ce explică atitudinile 
țărilor nemembre față de situația 
ce se va crea începînd de la 1 iulie. 
Faptul că atributele încheierii de 
acorduri cu țările terțe vor trece 
treptat din miinile guvernelor na
ționale ale statelor membre în cele 
ale Comisiei C.E.E. determină nu 
numai nemulțumirea sau protestele 
țărilor nemembre, dar și o remode- 
lare a relațiilor lor în funcție de 
această nouă situație.

Ziarul vest-german „Die Zelt" subli
nia consecințele acestui fapt: „La 1 
iulie 1968 intră in vigoare Uniunea 
vamală a C.E.E. Nu vor mai exista 
bariere vamale în spațiul Pieței co
mune, iar spre exterior va fi valabil 
tariful vamal comun pe care nici o 
țară nu-1 va putea modifica împotri
va voinței celorlalte țări sau împo
triva voinței Comisiei de la Bruxel
les. De aceea, nici unul din guvernele 
țărilor membre nu se va putea sus
trage stărilor de fapt create la Bru
xelles". Această situație determină 
ca în țările Pieței comune cercuri 
de afaceri și politice tot mai largi 
să pledeze pentru lichidarea ba
rierelor artificiale din calea comer
țului internațional, pentru creare* 
unor condiții favorabile unor schim
buri reciproc avantajoase între toate 
țările.



FRĂMÎNTĂRI
POLITICE
LA SAIGON

Acord româno-sirian 
de cooperare 
tehnico-economică

O. N. U

încă un pas spre înlăturarea 
lui Ky din guvern

(Agerpres). — Agen- 
anunfă că vicepreședin- 

saigonez, Nguyen

SAIGON 13 
Jiile de presă 
iele regimului 
Cao Ky, și-a prezentat miercuri demi
sia din funcjia de șef al Comitetului de 
autoapărare din Vietnamul de sud.

Observatorii politici de la Saigon 
consideră că această demisie înseam
nă de fapt încă un pas spre debarca
rea Iui Ky din guvern, arătînd că în 
ultimul timp el n-a mai participat la 
nici o activitate politică. Așa-zisul 
președinte al Vietnamului de sud, 
Thieu, urmărește să înlocuiască unul 
după altul, după cum apreciază 
genția Associated Press, pe toți func
ționarii superiori care-1 sprijină pe 
Ky. De fapt, menționează aceeași a- 
genție, o parte din suporterii lui Ky 
au fost uciși la Saigon de rachetele 
trase din greșeală din elicoptere ame
ricane.

Acesta constituie încă un episod al 
permanentelor dispute pentru putere 
din cadrul atît de discreditatului re
gim saigonez, care se menține numai 
datorită prezenței pe teritoriul sud- 
vietnamez a celor peste o jumătate 
de milion de soldați americani.

DAMASC 13 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc semnarea unui acord 
de cooperare tehnico-economică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană. Din partea ro
mână acordul a fost semnat de către 
Alexandru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar din 
partea siriană de către Ammar Jamal, 
secretar general al Ministerului Eco
nomiei și Comerțului Exterior.

Proiect tripartit de rezoluție 
enunțînd garanțiile date 

țărilor nenucleare
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie 
au depus joi Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. un proiect de re
zoluție enunțînd garanțiile date 
țarilor nenucleare de către țările

nucleare semnatare ale Tratatului 
de neproliferare a .armelor nuclea
re. Consiliul de Securitate se va în
truni, probabil, vineri pentru a a- 
proba acest proiect

a-

româno-irakiene
BAGDAD 13 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Irak, genera
lul Taher Yahia, a primit pe însărci
natul cu afaceri a.i. al Republicii So
cialiste România la Bagdad, Nicolae 
Neacșu, și Ion Marcu, director în Mi
nisterul Comerțului Exterior, aflat în 
Irak. Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea re
lațiilor economice româno-irakiene.

Vizita protocolară a președintelui S. II. A.
la președintele Adunării Generale

NEW YORK 13. — Trimisul spe
cial Agerpres Nicolăe Ionescu 
transmite : în timpul’ vizitei făcute 
la sediul O.N.U., cu prilejul în
cheierii lucrărilor actualei sesiuni a 
Adunării Generale, președintele 
Statelor Unite, Lyndon Johnson, a 
făcut o vizită protocolară, la Pala-

tul Națiunilor Unite, lui Corneliu 
Mănescu, președintele Adunării 
Generale, ministrul afacerilor ex
terne al României. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu lucrările recentei se
siuni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite.

Cuvîntarea președintelui Johnson
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Miercuri seara, după adoptarea de 
către Adunarea Generală a Na
țiunilor Unite a proiectului de re
zoluție prin care se recomandă

Vizita delegației P. C. R.
in Finlanda

HELSINKI. 13 (Agerpres). — De
legația P.C.R., condusă de tovară
șul Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.G. 
al P.C.R., care se află în Finlanda 
la invitația Partidului Social-De
mocrat, a vizitat Uniunea centrală 
a cooperativelor de consum, cen
trul cooperatist de aprovizionare 
și trustul cooperativelor de con
sum „Elanto".

Cu prilejul acestor vizite, delega
ția a luat cunoștință de organiza
rea și activitatea mișcării coopera
tiste din Finlanda. Delegația a fost 
însoțită de Unto Nieni, șeful sec
ției de studii a Partidului Social- 
Democrat din Finlanda.

Jorma Jalava, director general 
al Uniunii centrale a cooperative-

lor de consum, a oferit o masă în 
cinstea delegației P.C.R. Au parti
cipat Erkki Raatikainen, secretar 
general al Partidului Social-Demo
crat din Finlanda, precum și con
ducătorii organizațiilor cooperatis
te vizitate.

In cursul zilei de joi, delegația 
P.C.R. a vizitat șantierul naval 
Wartsila din Helsinki și noile car
tiere de locuințe din capitala Fin
landei.

Seara, delegația a plecat în ora
șul Oulu, important centru indus
trial și cultural din nordul Finlan
dei, unde va lua cunoștință de ac
tivitatea organizațiilor locale ale 
Partidului Social-Democrat și va 
vizita unele obiective economice și 
social-culturale.

Relațiile
9

iugosSavo —

„Războiul din Vietnam 
trebuie să ia sfîrșit** 
DECLARAȚIA STUDENȚILOR
SAIGONEZI

SAIGON 13 (Agerpres). — Stu
denții Universității din Saigon au 
înaintat o declarație „guvernului" 
lui Tran Van Huong în care cer a- 
cestuia să găsească o „formulă rea
listă de pace" pentru a se pune ca
păt războiului din Vietnam pe ca
lea tratativelor. în declarația sem
nată de Comitetul Central al A- 
sociației studențești a universității 
se arată că războiul continuă dm 
cauza „ambiției imperialiștilor 
străini care impun din ce în ce 
mai multe suferințe și distrugeri 
Vietnamului". „Cunoscînd nenoro
cirile pe care le aduce acest război 
de exterminare, văzînd bombele și 
gloanțele care ne ucid compatrio- 
ții și distrug totul în jur, se spune 
în declarație, noi sîntem convinși 
că războiul din Vietnam a ajuns 
la un punct în care trebuie să ia 
sfîrșit pe calea tratativelor în așa 
fel încît populația să nu mai fie 
exterminată".

în legătură cu situația
din Orientul Apropiat

TEL AVIV 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
în urma unor lungi tratative cu 
S.U.A., care au acționat în numele 
Arabiei Saudite, Israelul a acceptat 
să-și retragă garnizoana militară din 
insula Sanaphir, situată la intrarea 
în strîmtoarea Tiran. Se menționează, 
totodată, că Israelul a declarat că 
va supraveghea și pe viitor această 
insulă de pe mare și din aer pentru 
ca nici o altă forță armată să nu 
staționeze pe ea.

Insula Sanaphir, care a aparținut 
în trecut Arabiei Saudite, a fost 
cedată Republicii Arabe Unite, iar în 
timpul războiului din iunie 1967 a 
fost ocupată de trupele israeliene.

A
AMMAN 13 (Agerpres). — La Am

man a fost dată publicității lista re- 
fugiaților care se vor întoarce la fa
miliile și căminele lor din Gaza, Ra
fah și El Arish aflate în prezent în 
teritoriile ocupate de Israel. Această 
listă a fost întocmită conform progra
mului aplicat de Crucea Roșie Inter
națională prin cooperare cu Asociația 
Semilunii Roșii din Iordania. După 
cum menționează agenția M.E.N., au
toritățile de ocupație israeliene au ac
ceptat să acorde viză de intrare refu-

Locuitori ai orașului ecuadorian Guayaquil, își manifestă solidaritatea cu 
lupta dreaptă a poporului vietnamez

giaților și au stabilit un program pri
vind repatrierea acestora.

★
TRIPOLI 13 (Agerpres). — Primul 

ministru al Libiei, Abdel Hamid Al 
Bakkoush, a făcut o declarație 
miercuri în care a arătat că țara sa a 
contribuit pe măsura posibilităților la 
ajutorarea țărilor arabe care au avut 
de suferit de pe urma evenimentelor 
din iunie anul trecut. In declarația 
făcută agenției libiene de presă, 
Bakkoush a dezmințit informațiile a- 
părute în unele ziare potrivit cărora 
Libia va continua să acorde și pe 
viitor acest ajutor. El a subliniat că 
Libia are nevoie în momentul de față 
de mai multe fonduri pentru dezvol
tarea țării. Bakkoush a menționat că 
ajutorul acordat țărilor arabe a repre
zentat o cincime din fondul de dez
voltare a țării.

★
AMMAN 13 (Agerpres). — Agen

ția M.E.N. anunță că a fost creat un 
nou Consiliu național palestinean, 
format din 100 de membri. Acest or
ganism cuprinde reprezentanți ai 
multor organizații palestinene, prin
tre care „Al Fatah", „Organizația de 
eliberare palestineană" și altele. Noul 
consiliu, care se va întruni în prima 
sa sesiune la 10 iulie, la Cairo, în
locuiește fosta adunare palestlneană 
formată din 400 de membri, creată 
în 1964 în urma unei hotărîri a pri
mei conferințe arabe la nivel înalt.

semnarea de către statele membre 
ale O.N.U. a Tratatului de nepro
liferare a armelor nucleare, pre
ședintele Statelor Unite, Lyndon 
Johnson, a rostit o cuvîntare în 
fata delegațiilor participante la se
siune în care s-a referit la tratat 
și importanța semnării lui.

Ocupîndu-se de problema garan
țiilor, asupra însemnătății căreia au 
stăruit numeroși vorbitori în cursul 
dezbaterilor din Comitetul politic, 
vorbitorul a spus: „I 
cleare care prin acest 
luat angajamentul _ să 
armele nucleare sînt 
să primească asigurări 
care posedă astfel 
special Statele Unite și Uniunea 
Sovietică, vor găsi grabnic calea 
încetinirii cursei înarmărilor 
cleare".

Precizînd în această ordine de 
idei că Statele Unite doresc 
înceapă cît mai repede convorbiri 
cu privire la limitarea armelor nu
cleare strategice, ofensive și de
fensive, vorbitorul și-a exprimat 
părerea că aceste convorbiri se vor 
concretiza în întreprinderea de noi 
pași care să prevină continuarea 
lipsită de sens a cursei înarmări
lor.

Apoi, președintele Johnson s-a 
referit la activitatea președintelui 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., Corneliu Mănescu, 
declarînd : „în încheiere, domnule 
președinte, permiteți-mi să vă pre
zint omagiile mele cordiale. Prin 
modul cum ați condus dezbaterile 
în această adunare, domnule pre
ședinte, ați obținut noi onoruri 
pentru țara dumneavoastră și pen
tru dumneavoastră personal".

Președintele Johnson a elogiat, 
de asemenea, activitatea depusă de 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant.

.Statele nenu- 
tratat și-au 
renunțe la 
îndreptățite 
că puterile 

de arme, în

nu-

să

STARE DE URGENTĂ ÎN URUGUAY

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 
Guvernul Uruguayan a decretat joi 
după-amiază starea de urgență în în
treaga țară ca urmare a „tulburărilor 
și actelor de violență". Hotărîrea a 
fost luată după o reuniune a cabine
tului în care a fost discutată situația 
internă. Doi miniștri, respectiv minis
trul culturii, Alba Roballo, și minis
trul prevederilor sociale, Carlos Que- 
ralto, care s-au opus acestei măsuri, 
și-au prezentat demisia.

Agențiile de presă informează că 
de mai multe zile în capitala uru- 
guayană au avut loc incidente între

poliție și studenți, iar lucrătorii de la 
instituțiile publice, între care și insti
tuțiile bancare de stat, au declarat 
greve parțiale, cerînd sporirea sala
riilor.

Mișcarea studențească din Uruguay 
a atins punctul culminant miercuri 
noaptea, cînd poliția a încercat să 
evacueze clădirea universității ocupa
tă de mai multe zile de studenți.

Principala cerere a studenților și 
profesorilor uruguayeni este majorarea 
fondurilor alocate de guvern pentru 
necesitățile învățămîntului.

agențiile de presă transmit:
în continuarea vizitei pe 

care o întreprinde în Iran, 
ministrul economiei forestiere, Mihai 
Suder, și grupul de specialiști care 
îl însoțesc, au plecat miercuri în re
giunea de nord a țării, unde se află 
zonele forestiere. In continuare, 
oaspeții români s-au deplasat la Asa- 
lem, unde au vizitat exploatările fo
restiere. Joi după-amiază, ministrul 
român a vizitat centrul piscicol din 
Bandar-Pahlavi, precum și Fabrica de 
fibre lemnoase din localitatea 
Chamkhaleh.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a cerut joi Consiliului de 
Securitate prelungirea cu încă șase 
luni a mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru. Actualul mandat, în baza că
ruia sînt staționate forțele O.N.U. în 
Cipru, expiră la 27 iunie a. c.

Liderul sindicalist grec, 
Tony Ambatielos, a sosit joi la Lon
dra, anunță agenția France Presse, 
citînd postul de televiziune B.B.C. 
întrebat de reporterii televiziunii, 
Ambatielos a refuzat să precizeze

cînd și în ce împrejurări a părăsit 
Grecia.

Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a sosit joi la Moscova în- 
tr-o vizită neoficială, la invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem și a gu
vernului sovietic. In aceeași zi a avut 
loc o convorbire între Leonid Brej- 
nev, Nikolai Podgomîi, Alexei Kosî- 
ghin și președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen.

La Varșovia a sosit la 13 iu
nie, într-o vizită oficială, Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe al 
R.A.U.

In landul vest-german Ba- 
den-Wiirttemberg a fost format 
un nou guvern provincial de coali
ție la care participă reprezentanții 
partidului Uniunea creștin-democrată 
și cei ai Partidului social-democrat. 
După alegerile din 26 aprilie, în 
care social-democrații au înregistrat 
pierderi importante de voturi, aceș
tia hotărîseră să nu mal participe la 
formarea unui nou guvern. Ei au re
venit însă asupra acestei hotărîri.

Cu prilejul zilei României 
la pavilionul țării noastre la Tîr- 
gul internațional din Tel Aviv a a- 
vut loc o recepție la care au luat 
parte Zeef Sharef, ministrul indus
triei și comerțului al Izraelului, E. 
Almagor, directorul general al tîrgu- 
lui, și alte persoane oficiale, oameni 
de afaceri, economiști, ziariști.

La Praga a sosit joi o delega
ție economică guvernamentală a R.D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului politic al C.C. ai 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam.

La 13 iunie s-a încheiat 
vizita oficială în R. P. Bulgaria a 
președintelui Republicii Congo, Al
phonse Massamba-Debat. In comuni
catul comun dat publicității se ara
tă că părțile au discutat o serie de 
probleme internaționale actuale, pre
cum și relațiile dintre cele două 
țări. Ele au convenit să facă un 
schimb de experți care să studieze 
posibilitățile și să facă propuneri con
crete în vederea lărgirii colaborării

bilaterale în domeniul economic, teh- 
nico-științific și cultural.

O delegație comercială pe- 
ruvlană, alcătuită din reprezentanți 
ai cercurilor comerciale, financiare, 
industriale și bancare, a sosit la 
Moscova pentru a duce tratative cu 
reprezentanții guvernului sovietic în 
legătură cu stabilirea de relații co
merciale între U.R.S.S. și Peru.

în localitatea Pritchard (sta
tul Alabama) au izbucnit miercuri sea
ra tulburări rasiale. Sute de negri au 
organizat un marș spre municipalitatea 
orașului în semn de solidaritate cu 
campania săracilor din Washington. 
Pentru dispersarea demonstranților, 
poliția a făcut uz de produse chimice 
toxice. Mai multe persoane au fost 
rănite. Au fost operate peste 150 de 
arestări.

Două bombe puternice au fost 
aruncate asupra clădirii Institutului 
de cercetări militare din Ciudad de 
Guatemala de către un grup de per
soane necunoscute. Au fost ucise cel 
puțin trei persoane din rîndul mili
tarilor care asigurau paza institutului. 
Au fost arestate cinci persoane, des
pre care se credo că ar fi autorii a- 
tentatului.

SOSIREA DEIEGATIEI DE PARI
SI GUVERNAMENTALE

A R. S. CEHOSLOVACE IA BUDAPESTA
BUDAPESTA 13. — Corespon

dentul Agerpres Al. Pintea trans
mite : La invitația Comitetului 
Central al P.M.S.U., joi a sosit la 
Budapesta o delegație de partid și 
guvernamentală a R. S. Ceho-

RAY VA FI 
EXTRĂDAT ÎN S.U.A.

LONDRA 13 (Agerpres). — James 
Earl Ray, presupusul asasin al lui 
Martin Luther King, arestat la 8 iu
nie pe aeroportul din Londra, va fi 
remis autorităților judiciare ameri
cane. La 13 iunie, ministrul de in
terne al Marii Britanii, James Cal
laghan, a semnat o autorizație în 
baza căreia autoritățile judiciare 
engleze vor putea începe procedura 
de extrădare. Cererea de extrădare 
a lui James Earl Ray a fost remisă 
oficial Ministerului Afacerilor Ex
terne al Angliei la 12 iunie de că
tre ambasada S.U.A. din Londra. 
Ray a compărut la 10 iunie în fața 
tribunalului londonez din Bow 
Street. După o ședință, care nu a 
durat mai mult de un minut, tribu
nalul a hotărît ca James Earl Ray 
să rămînă în detențiune în Marea 
Britanie pînă la 18 iunie.

Cu o săptămînă înainte de asasina
rea lui Martin Luther King, Ray a 
locuit într-un cartier din Atlanta 
(statul Georgia), arată într-o infor
mație ziarul „L'Atlanta Constitu
tion". Sub numele pe care și l-a 
atribuit de Eric Stavro Galt, el a 
închiriat o cameră cu 11 dolari pe 
săptămînă. El poseda un autoturism 
„Mustang" alb, de același tip cu ma
șina găsită abandonată la Atlanta 
a doua zi după asasinat. întrebat de 
proprietarul imobilului care sînt 
sursele sale de venituri, Ray a răs
puns că are „36 de profesii", scrie 
ziarul.

ÎNCERCARE de atentat 
ÎMPOTRIVA PRIMARULUI 
NEW Y0RKULUI

Poliția newyorkeză a arestat un 
tînăr în vîrstă de 19 ani acuzat de 
a fi încercat să atenteze la viața pri
marului orașului New York, John 
Lindsay. Companiile de televiziune 
au subliniat că arestatul era înarmat 
cu un cuțit și aștepta lîngă clădirea 
municipalității apariția primarului 
care participa Ia o ceremonie oficială.

slovace, condusă de Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Din delega
ție fac parte Oldrich Cernik, pre
ședintele guvernului, și alți con
ducători de partid și de stat ceho
slovaci.

La aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și de 
alți conducători de partid și de 
stat.

In cuvîntarea de salut, Jânos 
Kâdâr a spus printre altele : „Au 
o mare însemnătate întîlnirile și 
schimburile de idei tovărășești cu 
conducători de partid și de stat din 
țările socialiste, privind probleme 
care interesează țările și partidele 
noastre, activitatea desfășurată în 
interesul cauzei comune, experien
țele noastre. Sîntem siguri, a con
tinuat el, că actuala întîlnire va 
servi la întărirea și mai mult a 
prieteniei cehoslovaco-ungară, va 
servi intereselor directe ale popoa
relor noastre și în același timp va 
contribui la întărirea unității ță
rilor socialiste și la unirea tutu
ror forțelor progresiste".

In cuvîntarea de răspuns, Ale
xander Dubcek a arătat că „a ve
nit timpul să semnăm un nou tra
tat care va reflecta într-un chip 
nou relațiile noastre multilaterale 
și perspectivele lor, precum și 
schimbările care au survenit în Eu
ropa și în lume din anul 1949 și 
de care trebuie să ținem seama în 
politica noastră. Noi dorim ca tra
tatul să demonstreze voința de a 
dezvolta colaborarea țărilor comu- 
rității socialiste pe baza principii
lor egalității în drepturi, respectu
lui și avantajului reciproc, în spi
ritul principiilor internaționalismu
lui proletar, precum și năzuința 
noastră spre stabilirea unor bune 
relații de pace cu toate țările eu- 
iopene, care ar putea sprijini în 
mod substanțial ideea păcii și secu
rității în Europa. Vizita noastră, 
convorbirile noastre vor contribui 
la adîncirea mai departe a relații
lor sincere dintre P.C.C. și 
P.M.S.U., dintre guvernul R. S. 
Cehoslovace și Guvernul revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, la 
întărirea unității țărilor socialiste".

In aceeași zi, la Budapesta au 
început convorbirile între delega
țiile de partid și guvernamentale 
ale Ungariei și Cehoslovaciei.

vest-germane

definite de miniștrii 
de externe ai celor 

două țări

BELGRAD 13 (Agerpres). — Marko 
Nikezicl, secretar de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, a oferit o recepție în onoarea 
vicepreședintelui guvernului și mi
nistrului afacerilor externe al R.F. a 
Germaniei, Willy Brandt, care în
treprinde o vizită oficială în Iugo
slavia.

Salutînd vizita oaspetelui vest- 
german, Marko Nikezicl și-a expri
mat speranța „că ea va pune capăt 
stării de imobilitate în relațiile noas
tre". „De fapt, prin restabilirea re
lațiilor diplomatice, cele două guver
ne ale noastre nu au rezolvat încă 
nici una din problemele deschise, 
existente. Dar ele au creat astfel de 
condiții normale care ne oferă posi
bilitatea să acționăm în direcția re
zolvării acestor probleme și sperăm 
într-adevăr că vom putea folosi po
sibilitățile ce se deschid".

Marko Nikezicl a afirmat în conti
nuare că în ultimii zece ani comerțul 
și turismul au continuat să se dez
volte între cele două țări, la fel șl 
relațiile economice și culturale. To
tuși, „anumite probleme din trecut, a 
subliniat vorbitorul, au rămas, al
tele s-au adăugat în același timp, iar 
unele au devenit tot mal comp>”e“.

In schimbul de păreri pe care îl 
vom avea — a arătat secretarul de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F.I., atît în probleme bilaterale 
cît șl în cele internaționale — se în
țelege că nu ne putem aștepta la un 
acord în toate problemele, deoarece 
există anumite probleme foarte im
portante pentru rezolvarea cărora nu 
a sosit încă momentul.

„Dar în acest context aș dori să 
arăt că din partea noastră conside
răm că cele două guverne împărtă
șesc reciproc convingerea că pacea 
este principala premisă pentru pro
gresul oricărei țări".

In toastul său, Willy Brandt a 
arătat între altele: „Știm ce am 
lăsat în urma noastră. Sîntem con- 
știenți cîtă nedreptate s-a făcut 
poporului iugoslav prin folosirea 
abuzivă a numelui Germaniei. Spe
răm că unei generații noi îi va fi 
mai ușor să treacă peste dezastrul 
acelor ani. Dar sîntem obligați să 
pregătim terenul pentru realizarea 
păcii și înțelegerii".

Vicecancelarul R.F.G. a menționat 
că țara sa, la fel ca și Iugoslavia, 
dorește să trăiască în coexistentă 
pașnică cu țările cu sisteme sociale 
diferite. Referindu-se la problema 
securității șl a păcii în Europa, Willy 
Brandt a spus : „Realizarea păcii 
europene presupune reducerea în
cordării".

S-A ÎNCERCAT 
TRANSPLANTAREA 

LA OM A UN'd 
INIMI DE... BERBEC

O nouă transplantare de inimă 
a fost efectuată la spitalul St. 
Luke din Houston (statul Te
xas, S.U.A.). Noutatea acestei 
operații constă în faptul că ini
ma transplantată a fost luată 
de la un berbec. Pacientul a de
cedat la puțin timp după ter
minarea operației. Operația a \ 
avut drept scop menținerea în 
viață a pacientului pînă la gă
sirea unui donator.

După cum se știe, miercuri, guvernul a interzis 
manifestațiile de stradă în cursul campaniei elec
torale și, în același timp, a dizolvat șapte orga
nizații de tineret, calificate ca „extremiste de 
stingă*. „Les Echos* consideră că la lista orga
nizațiilor și grupurilor interzise ar trebui să se 
adauge și grupuri de extremă dreaptă, în cazul 
că ele ar fi încurajate în urma ultimelor măsuri 
ale guvernului. In pofida interzicerii manifesta
țiilor, demonstrații studențești au continuat și se 
desfășoară în mai multe orașe din provincie. 
Ciocniri ușoare au avut loc la Marsilia, Stras
bourg și Poitiers.

Guy Mollet, secretar general al partidului so
cialist S.F.I.O., declarînd că nu este de acord cu 
unele acțiuni ale mișcărilor de tineret, „căci vio
lența este o metodă greșită", și-a exprimat însă 
nedumerirea asupra dizolvării acestor organizații 
și grupuri. Biroul S.F.I.O. a calificat dizolvarea 
ca „o gravă greșeală*. Convenția grupurilor re
publicane, prezidate de Frangois Mitterand, 
consideră că această interdicție nu va rezolva 
criza.

în opinia publică se acreditează ideea că acțiu
nile de violență dăunează luptei oamenilor mun
cii, mișcării studențești și a corpului didactic. 
Cunoscuții profesori universitari Franqois Jacob 
și Jacques Monod, laureați ai premiului „No- 
bel", care au fost alături de mișcarea studențeas
că chiar de la început, au adresat un apel stu
denților și profesorilor, cerîndu-le să renunțe la 
violența de stradă și să demonstreze, prin pre
zența lor constantă în școli și facultăți, „voința

CORESPONDENTA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

de a construi împreună universitatea nouă și 
viitorul societății". „Dacă baricadele sînt uneori 
necesare, arată ei, ele nu pot să fie permanente". 
Pe de altă parte, s-a anunțat oficial că în ulti
mele 48 de ore au fost expulzați 73 străini de 
diverse naționalități, care au luat parte la actele 
de violență.

Pe primul plan al frontului social se află ne
gocierile de la uzinele de automobile „Renault" și 
„Peugeot". Se consideră că rezultatul acestor ne
gocieri va avea repercusiuni asupra evoluției 
grevelor care continuă îndeosebi în industria 
metalurgică, precum și la radio-televiziune. Se 
apreciază însă că circa 85 la sută din numărul 
muncitorilor și funcționarilor și-au reluat activi
tatea normală.

Campania electorală a fost deschisă miercuri, 
cînd au luat cuvîntul la televiziune pri
mul ministru, Georges Pompidou, in numele 
Uniunii pentru apărarea republicii, 'Waldeck 
Rochet, in numele P.C.F., și Jacques Duhamel, în 
numele centriștilor. Printre cei care au luat cu
vîntul joi seara, se află F. Mitterand, în numele 
Federației stîngii democratice și socialiste, și 
Giscard d’Estaing, din partea republicanilor in
dependenți, aliați ai majorității. Intre timp, can- 
didații diverselor formațiuni politice și-au început 
turneul electoral prin țară. Presa anunță că mi
nistrul de externe, M. Debră, a plecat în insula 
Reunion, teritoriu colonial francez din Oceanul 
Indian, unde va candida în alegeri din partea 
partidului guvernamental.
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