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VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Șl DE STAT
IN REGIUNEA PLOIEȘTI

Joi, 11 mai, tovarășii Nleolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Maxim Berghianu, Manea 
Mănescu și Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Sta- 
au sosit în regiunea Ploiești 
pentru a se întîlni cu oamenii 
muncii, cu cadrele de partid 
și de stat, pentru a discuta 
probleme privind îndeplinirea 
sarcinilor planului cincinal în 
această regiune.

însoritele plaiuri ale re
giunii Ploiești, întinse din 
culmile de piatră ale Carpați- 
lor și pînă în cîmpia mănoasă 
a Bărăganului, s-au învestmîn- 
tat în aceste zile de primăvară 
în strai de sărbătoare.

La orele 8 dimineața, tre
nul oficial sosește la Tîr
goviște, veche reședință dom
nească, glorioasa cetate de 
scaun a Basarabilor, leagăn 
de vitejie și veche slovă româ
nească, iar azi, în condițiile 
socialismului, important cen
tru industrial și cultural al 
regiunii. Oaspeții sînt salutați 
de tovarășii Dumitru Balalia. 
prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.C.R., 
Nicolae Tăbîrcă, președintele 
Sfatului popular regional. 
Constantin Motorolu, prim- 
secretar al Comitetului raio
nal de partid Tîrgoviște, Petre 
S'alcu, președintele Sfatului 
■popular raional, șl alțl repre
zentanți al organelor locale de 
partid și de stat.

Un unanim bun sosit iz
bucnește din piepturile mlîlor 
de oameni a! mundl aflațl în 
piața gării. Răsună urale șl 
ovații în timp ce, după un 
vechi obicei, 11 se oferă înal- 
ților oaspeți plinea șl sarea 
acestui pămînt, ca semn de 
dragoste șl stimă.

Bucuria a îmbrăcat și ald 
culorile tradiției : zeci de ti
neri și tinere, în frumoase 
costume locale, dăruiesc con
ducătorilor de partid și de 
stat coșuri cu mere de Vol- 
neștl, marame iscusit brodate, 
buchete de flori. Petroliștii, 
metalurgiștil, miile de tîrgo-

vișteni, de toate vîrstele, care 
au umplut piața gării îi salută 
pe oaspeți cu nesfîrșite urale, 
formînd un uriaș arc viu ce 
se încheie cu arcul de triumf, 
simbolizînd poarta vechii ce
tăți. Un pîrcălab, însoțit de 30 
de oșteni, aduce oaspeților, pe 
o pernă de catifea, omagiu al 
istoriei, cheia cetății din argint 
masiv, ce poartă în medalion 
vulturul Basarabilor, cu urmă
toarea inscripție : „Tîrgoviște 
— reședință domnească — 
1396—1714“.

De la primele ore vizita

capătă un viu caracter de 
lucru. Coloana de mașini se 
îndreaptă, în aclamațiile locui-

torilor, sub o ploaie de 
spre uzinele de utilaj 
trolier.

flori, 
pe-

aihliaw —

HOTARIREA
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Miniștri cu privire 

la reglementarea programului de muncă 
și întărirea disciplinei în întreprinderi, 

ministere, instituții centrale, sfaturi 
populare și organizații obștești

In mijlocul metalurgiștiior

de la Tîrgoviște
După simbolica poartă de 

piatră a cetății Tîrgoviște, în 
fața Uzinei de utilaj petro
lier se înalță o altă poartă for
mată din uriașe automacarale,

care susțin un panou cuprin- 
zînd un fierbinte salut: „Bine 
ați venit, iubiți conducători

(Continuare in pag. a IlI-a)

Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul nostru a 
obținut succese de importanță istorică în opera de făurire a 
noii societăți socialiste. Dezvoltarea puternică a producției ma
teriale, ritmul rapid de creștere a tuturor ramurilor oconomiei 
naționale și a productivi lății muncii sociale au determinat an 
do an sporirea avuției naționale, ridicarea nivelului do viață și 
civilizație al tuturor oamenilor muncii.

în perioada care a trecut do la Congresul al IX-lea, partidul 
și statul au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității într-o serie do domenii importante ale vieții 
economice și sociale.

Recentelo măsuri pentru îmbunătățirea organizării științifice 
a producției și a muncii au ca obiectiv principal creșterea în 
ritm susținut a producției și productivității muncii, folosirea com
pletă și eficientă a timpului do lucru.

Întregul progres economic, social și cultural al țării demons
trează convingător că, în majoritatea lor covîrșitoare, muncito
rii, inginerii, tehnicienii, oamenii do știință și cultură, funcționa
rii muncesc cu abnegație, elan și hotărîre pentru îndeplinirea 
sarcinilor, folosind eficient timpul la locul de muncă.

în ministero și celelalte organo centralo, în întreprinderi in
dustriale, unități agricole, de transport și de construcții, în insti
tuții mai sînt încă însemnate rezerve în folosirea deplină a 
timpului de lucru. în multo unități, fondul de timp neutilizat 
esto ridicat din cauza absențelor nemotivate, învoirilor și con
cediilor fără plată. Numai în industria republicană, în primele 
patru luni din acest an, timpul neutilizat clin acesto cauze s-a 
ridicat la 7,1 milioane om-ore, pierderile de producție globală 
reprczentînd 450 milioane lei. Un timp prețios este consumat 
neproductiv datorită unor neajunsuri în programarea produc
ției, aprovizionarea locurilor de muncă, organizarea preluării 
schimburilor.

Atît în întreprinderi cît și în ministere, în instituții și staturi 
populare se pierde mult timp datorită înîîrzierilor sau plecării

Pe întregul traseu pe

care-l parcurg, înalții

oaspeți sînt primiți cu

flori și ovații.
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Mersul lucrărilor agricole
In Editura politică a apărut

ECONOMII

DE METAL PRIN

PERFECȚIONAREA

MAȘINILOR

Cea mai mare par
te din gospodăriile -a 
gricole de stat au 
uerminat însămînța- 
rea porumbului. Prin
tre primele au înche
iat această lucrare u- 
nitățile din trusturile 
Constanța, Galați, Băi- 
lești, Ploiești, Iași, Ar
geș. In altele, lucră
rile sînt aproape 
terminate, procentul

realizărilor variind 
între 92 și 99 la 
sută. In întreg sec
torul agricol de stat 
au mai rămas de 
semănat cu porumb 
50 000 ha. O dată 
cu însămînțarea aces
tor ultime suprafețe, 
mecanizatorii seamă
nă, în ritm susținut, 
fasolea și soia, cul
turi care se extind în

anul acesta. O aten
ție deosebită se acor
dă și însămînțării o- 
rezului, lucrare exe
cutată pînă acum pe 
mai mult de 33 la 
suta din suprafața 
planificată. Concomi
tent se fac intense 
pregătiri pentru în
ceperea întreținerii 
culturilor.

(Agerpres)

Ion Gheorghe

90 DE ANI DE LA
INDEPENDENȚEI

Maurer

CUCERIREA
DE STAT

A ROMÂNIEI
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mai devreme față de programul legal de lucru. De asemenea, 
so irosește mult timp în ședințe și conferințe, organizate în ca
drul orelor de lucru. Sînt dese cazurile do scoatere din produc
ție a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, cadrelor de condu- 
cero pentru divorso activități obștești, culturale sau sportivo, cu 
consocințo nogativo asupra îndeplinirii sarcinilor do producție 
sau de serviciu. Unele ministere și organe centrale cheamâ 
frecvent, uneori pentru probleme minore, cadre din conducerea 
întreprinderilor, sustrăgîndu-le astfel din activitatea lor econo
mică.

Ca urmare a acestor neajunsuri, în multe întroprinderi, în mi
nistere, în celelalte organe centrale so efectuează un mare nu
măr de oro suplimentare. Astfel, în perioada 1.1—30.IV.1967 
numai în industria republicană s-au prestat 6,8 milioane oro 
suplimentare.

M’nisterele, direcțiile generale, întreprinderile și instituțiile, 
organele și organizațiile de partid, sindicatele și organizațiile 
U.T.C. nu au adoptat întotdeauna o atitudine fermă, exigentă 
față do acesto lipsuri, pentru a crea o puternică opinie de masă 
în vederea întăririi disciplinei în muncă, a disciplinei în activi
tatea economică, de producție și administrativă.

Creșterea veniturilor fiecărui om al muncii depinde în mod 
direct de folosirea completă și rațională a timpului de lucru, 
factor hotărîtor pentru creșterea producției, productivității 
muncii, a avuției naționale și, în final — pentru ridicarea nive
lului do trai al întregului popor.

în scopul folosirii cît mai eficiento a timpului de lucru, 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri a! Republicii Socialiste România,

HOTĂRĂSC:
1. — Toți salariații din întreprinderi, organizații economice șl 

bugetare, ministere, instituții centrale și locale, sfaturi popularo, 
organizații obștești trebuie să îndeplinească întocmai îndatori
rile privind respectarea timpului de lucru stabilit prin lege.

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

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

2. — Ora de începere și de încheiere a programului de lucru 
din întreprinderi, organizații economice și bugetare, precum șl 
ora la care se va acorda pauza se vor stabili de conducerea 
acestora, împreună cu comitetul sindicatului, ținîndu-se seama

(Continuare în pag. a IlI-a)
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LAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Răspnnzînd necesității de 
a îndeplini sarcinile de pro- 
dncție nu numai prin efor
turi fizice ci și prin studiu, 
specialistul m prelucrări la 
cald Nae Calcap și incinerul 
Ion Ilisei de la secția forjă a 
Fabricii de rulmenți din Bir- 
lad au ajuns la concluzia că 
mașinilor de forjat orizontal 
Ii se poate da o întrebuința
re mai largă și diferită. A- 
ceastă concluzie i-a dus la 
elaborarea unui nou proce
deu tehnologic potrivit că
ruia sarcinile care suprasoli
citau ciocanul matrițor au 
fost trecute în seama mașinii 
de forjat orizontal care dis
punea de un plus de capaci
tate. Tn acest fel s-a redus 
consumul specific dc metal 
cu circa 200 tone de oțel. 
Tot în aceeași secție prin fo
losirea capetelor de bară ră
mase de la forjele orizonta
le și a discurilor rezultate 
din decuparea inelelor au 
rezultat 190 ton^ inele de 
rulmenți de la începutul a- 
nului și pînă acum. Mer
gi nd pe linia folosirii cit 
mai raționale a mașinilor și 
a recuperării de metale, sec
ția forjă a fabricii din Bîr- 
lad a realizat economii de 
peste 660 000 lei.

z
I CUNOAȘTEȚI I ANCHETA NOASTRĂ

Gheorghe Vîncă din co
muna Văleni — raionul Ro
man, lucrează de cîteva 
luni în sectorul zootehnic. 
„Încă din primele zile, 
mărturisește el — am sim
țit nevoia să stau in preaj
ma celor mai vechi în me
serie, să vad cum lucrează, 
să observ, să întreb". Chiar 
și acum, după ce au tre
cut, oricum, cîteva luni, 
continuă să-i observe pe 
prietenii săi de aceeași 
vîrstă, dar care au în spa
tele lor ani de munca în 
sector. Nu este vorba de

X -------

o simplă curiozitate, ci de 
dorința de a afla ceea ce 
el nu știe, procedeul sau, 
poate, „secretul" datorită 
căruia ceilalți obțin un 
randament mai bun decît 
el.

„Încerc și eu, pe cit 
pot și pe cit mă pricep, 
să-mi ajut colegele de 
muncă. Și eu am ajuns 
în rîndul fruntașilor pen
tru că am fost ajutată, 
pentru că am învățat de la 
alții". Mărturisirea tinerei 
filatoare Petronia Ciobanu 
de la Uzinele textile „Mol-

dova" din Botoșani, n-a 
făcut decît să confirme un 
lucru cunoscut și recunos
cut : drumul către titlul 
de fruntaș este un drum 
dificil — drumul dăruirii 
perseverente — de-a lun
gul căruia ai în perma
nență de învățat cîte ceva. 
Indiscutabil, celui ce se 
încumetă să-l străbată îi 
este de un neprețuit aju
tor cunoașterea experien
ței celor care au atins deja 
treptele acestui titlu. Di
fuzarea largă a metodelor 
de muncă, a procedeelor

de lucru pe care le uti
lizează fruntașii, transfor
marea acelei experiențe 
personale pe care aceștia o 
posedă într-un bun colec
tiv, prezintă, mai ales pen- 
trii tineri, o importanță 
deosebită în orice domenii 
de activitate ar lucra. Mo
tiv pentru care am și pus 
întrebarea : CUNOAȘTEȚI 
„SECRETELE" FRUN
TAȘILOR ?

Cei aproape 100 de ti
neri anchetați — munci
tori, cooperatori, mecani
zatori, studenți — au răs-

puns în unanimitate : da I 
Apoi, după cîteva clipe de 
meditație, cea mai mare 
parte din ei au avut un 
moment de ezitare. Des
coperind parcă atunci a- 
devăratele sensuri ale no
țiunii de „secret", au ți
nut să-și lărgească răspun
sul : știm cîte ceva...

Evident, problema nu
mărul unu este aceasta: 
unde și cum fac tinerii 
cunoștință cu metodele de 
muncă ale fruntașilor, cum 
îi ajută în această direcție 
organizația U.T.C. ? Au

fost citate frecvent adu
nările generale ale organi
zațiilor U.T.C., întîlniri cu 
fruntașii; mai 
schimburi de 
sau alte forme < 
mai directă a 
celor mai buni.

Am adresat f 
multe întrebări auxiliare :

i rar — 
experiență 

de însușire 
experienței

atunci mai

D. MATALA 
N. ARSENIE

(Contlnuare 
în pag. a Il-a)

y

Există o știință a timpului li
ber pe care, mulți, o descoperă, 
din păcate, prea tîrziu. Există o 
adevărată filosofie a timpului li
ber pe care, nu puțini, din ne
fericire, o pătrund cînd nu mai 
au ce face cu ea. Există o etică 
a timpului liber care, conștient 
sau inconștient, ne străbate în
treagă viață, și despre valoarea 
ei nu ne dăm, decît rareori, 
seama.

Există oameni care dispun de 
mult timp liber, și nu știu ce să 
facă cu el, sînt nemulțumiți, și 
viața li se pare searbădă; așa 
cum există oameni mereu în 
criză de timp, mereu în neliniște, 
mereu în luptă cu inerția. A- 
ceștia din urmă se împart, de- 
obicei, în energici și agitați. 
Primii au toate șansele să cîș- 
tige în folosul lor scurgerea ine
xorabilă a timpului, ceilalți, deși 
într-o perpetuă zbatere, trăiesc 
drama histerizantă a irosirii de 
sine. Un comod, un blazat, un 
flegmatic nu poate fi însă nici 
energic, nici măcar agitat. Ace
stuia, timpul i se pare prețios, 
deși nu face nimic ca să-l fruc
tifice. Comodului, blazatului, a- 
gitatul îi repugnă, iar energicul 
îi apare riaicul, victimă, a de
șertăciunii.

Dintre, toți, comodul mi se 
pare a fi pericolul social cel mai 
de temut. Agitatul nu e decît 
energia fără busolă, inconștient 
de valoarea organizării timpului, 
de arta supunerii și învingerii 
lui. Comodul știe să-și facă din 
timp plăcerea de a nu face ni
mic, el nu se plînge niciodată, 
declarînd filosofic că totul este 
inutil, searbăd, anost. Are o can
doare de hipopotam moleșit de 
căldură, e ipohondru, deși se 
știe sănătos tun, î;i raționează 
forțele, înlocuiește entuziasmul

cu scepticismul, emoția cu bla
zarea, patosul cu nepăsarea. A- 
gitatul, dimpotrivă, e patetic, 
mimează optimismul, se vrea și 
se declară util, dar schimbă per
severența cu încropeala și con
știinciozitatea cu pălăvrăgeala, 
declarînd că ceea ce i s-a dat să 
facă este sub puterile lui, că nu 
e prețuit la justa valoare, că a- 
ceia care au reușit, ji i-au luat-o 
înainte, au avut „baftă", „pile", 
în vreme ce pe el veșnic l-a 
urmărit ghinionul. Dar optimis
mul agitatului e invariabil con
fecționat, grija față de cei din 
jur se rezumă la suspectarea se
riozității, sau chiar a gravității 
necesare în muncă, pe care le 
consideră manifestări de ostilitate. 
Personagiu pe cît de pitoresc, 
pe atît de jalnic, comodul își dă 
o aparență de corectitudine, are 
tabieturi pe care le impune cu 
tiranie respectului, și-a însușit 
arta de a nu fi nici „prea-prea", 
nici „foarte-foarte", nu se laudă 
că ar fi săritor, da pretinde pro
funzimea. Insensibil la dramele 
altora, alunecă șerpește prin pro
priile drame — atunci cînd le 
are — dar din fericire, aceasta 
fiind unica recompensă a lînce- 
zelii, nu prea o are. Se pretinde 
„comme il faut", nu încearcă 
decît un singur regret — că nu 
sînt toți ca el — învață medi
ocru, muncește mediocru, iu
bește mediocru și moare me
diocru. Dacă agitatul e „brîn
ză bună în burduf de 
comodul nu-i nici l___
nici cîine. Indiferent unde ar 
trăi, cum ar trăi — cu o condi
ție; să-i meargă, bine — como
dul cunoaște o singură abilitate: 
cameleonismul. E adaptabil. 
După el, istoria omenirii ar fi

(Continuare in pag. a 11-a)

cîtne",
brinză și
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CÄ U TÄ R IL E
POETULUI

Reacția criticii la apariția ce
lor ..11 elegii“ ale Ini Nichita 
Stănescu a 'ost — firesc — vio
lent contradictorie, autorul lor 
e admirat ori contestat dar In
teresează totdeauna. S-a întîm- 
plai ?șa fiindcă ..11 elegii” e un 
experiment dc proporții și lecto
rului nu-i place să asiste la toa
te momentele care pregătesc 
miracolul, el pretinde pe bună 
dreptate esența, produsul final 
(si ce c mai efemer decît idcca 
dc „final" ?) el își rezervă vo
luptatea dc a recompune singur 
drumurilr labirintice ale crea
ției. De altfel, e știut : cind llu- 
zlonîștii își ..denunța" secretele, 
nu înțelegi marc lucru. Că 
..Elegiile" n-au avut răsunetul 
cârtii anterioare („Dreptul la 
timp") e știut, dar sînt sigur că 
poetul n-a scontat o biruință 
imediată. Parcurgerea „Elegii
lor" e mai anevoioasă cu atît 
mai mult cu cit exprimări crip
tografice încețoșează pasagli Ilu
minate cîndva de metaforă Dar 
Nichita Stănescu e un dezaburat 
eonii teribil al metaforei, un 
virtuos al transfigurării si oste
nit »aproape enervat) de pro
priile-! daruri a căror „sîcîi- 
toarc" cmștîlnță o are continuu 
își îngăduie un superb gest de 
renunțare. Ele dinamitează me-

TREPTELE LUMINII (La in

trarea Universității București)

tafor» p&strîndu-șl după explo
zie numai citcva cioburi de rocă 
auriferă. Poetul a intrat într-un 
tărîm danteso șl drumul căută
rilor sale s-a complicat pînă la 
suferință, ambițiile-! dc acum 
tind să reconstituie lumea (lu- 
uiilel din icoane abstracte, ab
surd disparate în timp, cojind 
dc pc cuvinte smalțul depus do 
conveniența comunicării și ivin- 
du-le astfel iradierea lor pri
mară ; incorporindu-lc cifrele șl 
dărulndu-le cn capacitatea de a 
sc proiecta cu infinite fațete în 
memoria cititorului. E un zbor 
spre puritate în poezia lui Ni
chita Stănescu gravat în aer cu 
muzicală grație care — cu con
diția refuzului clementelor de 
recuzită romantică — ne pro
pune o r-icuă trăire romantică, 
și pentru a spori vibrația noas
tră sufletească, convingîudu-ne 
de aspirația sa, poetul devine un 
pămîntcan zeu al lucrurilor in- 
slnuîndu-se lesnicios în structu
ra materiei și mișcînd cristalele 
de silex lacrimar ale microcos
mosului. Cosmonant al atomilor 
de culoare ci parcurge într-o 
amețitoare coborire istoria omn- 
lui și a devenirilor sale și ceea 
ce caută nu este, cred eu, un 
nou limbaj poetic, construcție do 
laborator ci sunetul originar al 
cuvintelor, imaginea nemodifi
cată a treptelor ascunse în vîr
stă ca pe funduri de mare mar
mura unor temple scufundate, 
întors din spațiul din caro a 
plonjat cu „Elegiile" sale, Ni
chita Stănescu apare printre noi 
împodobit de alge bizare și flori 
de sare șl e minunată strădania

«wo.... h*—- __ 7 ’ ’ tn
dramatice zvîrcollrl. „11 elegii" 
e o repovestire 
niîntului, un 
arme simple 
siv :
„Și tu, o tu, 
tu potrivire

acestui poet de a căuta noul

a Istoriei pă- 
sondaj efectuai cu 
dar dc efect decl-

refacere-n interior, 
_  t___ ___  de jumătăți, aido
ma îmbrățișării bărbatului cu 

femeia sa, 
o, tu, și tu, șl tu. șl tu, 
izbire solemnă 
a jumătăților rupte, 
cu flacăra înceată, atît

de înceată, 
îneît ține aproape o viață 
ridicarea ei, 
aprinderea rugurilor, așteptata 
povestita salvatoarea 
aprindere-a rugurilor..."

Cum să nu privești cu admi
rație evoluția acestui poet care, 
dcbutînd sub atribute clasice îsl 
propune cu fiecare carte un alt 
drum, cit mai primejduit cn pu
tință. renunțînd la „liniștea" la 
care ajunsese printr-o rafinată 
tehnică în stare să îmbrace în 
fosfor cea mai cruntă banalitate 
și acceptînd cu bărbăție jude
cata adesea lipsită dc căldură a 
modalității sale de a gîndl ? 
Deci de a trăi. Dc a visa.

Sigur, cu „11 elegii" nu poți 
merge în poșetă, lectura în 
tramvai ori într-un hol de tea
tru e anevoioasă — dacă nu im
posibilă — spusă dc pe estradă 
poezia lui Nichita Stănescu nu 
îi corfcră imediat, succesul, dar 
trebuie să acceptăm că prin 
lecturi repetate și mai ales, de 
bună credință, putem descifra 
sensurile ei majore.

Puține sînt cărțile din 
care se poate învăța atît de 
mult pentru clădirea pro
priului eu, a propriei perso
nalități, cum sînt cele două 
volume de articole ale lui 
Iorga, „Oameni care au 
fost“. Despre marele istoria.. întii? 
s-a vorbit și se va mai vorbi 
pe măsura valorii sale știin
țifice, a muncii uriașe de 
cercetător (cine-a răsfoit 
măcar rafturile cu fișe pur- 
tind titlurile lucrărilor sale, 
rinduite la Biblioteca Aca
demiei, rămîne să se închi
ne și să se încline pentru 
totdeauna in fața cărturaru
lui cu fruntea de-un stînjen 
și barbă de haiduc aplecat 
peste tomuri). S-a vorbit 
însă, cred, nefiresc de pu
țin despre muntele de măr
găritare — de gind și sim
țire, pe care-l cuprind sti
vele de articole pe care le-a 
scris despre oameni, cu o 
inegalabilă putere, timp de 
aproape jumătate de secol.

Să fie, oare, o întimplare 
că l-au fascinat într-atît 
portretele ? Aproape fieca
re creionare, de obicei re
trospectivă, a unui nume te 
convinge că istoricul era 
adine preocupat de structu
ra omului, de formația psi
hologică a acestuia, cu tării 
și slăbiciuni, de amprenta 
educativă a familiei sau a 
anilor de școală, de cultură, 
de idealuri, de capacitatea 
de devoțiune. Căutîndu-i pe 
alții*— poate se căuta pe 
sine... Cerîndu-le altora, 
poate-și cerea sieși... Fapt 
este că-i avem azi direcții-

] ARTICOLE «ÎNSEMNĂRI

CARNET TEA T RAL
Dovedind preocupare pentru 

repertoriul original. Teatrul de 
Stat din Ploiești prezintă în a- 
ceastă 
nești, 
patra.

Este
Llvlu ________, „___ ,______
de la Domenii“ de Petro Locus- 
teanu și de ..Neîncredere în 
foișor" de Nelu Ionescu. Două 
comedii șl o piesă polițistă. O 
comedie a unui mare autor, dar 
nu dramatic și caro nu se sim
te bine în domeniul comediei ; 
un vodevil al unui autor de la 
începutul secolului. în mod na
tural uitat și susținut, acum, 
prin introducerea în text (și așa 
pletoric) a unor pasaje din pro
za autorului (modică) și a unor 
cuplete semnate de-un autor 
local ; o piesă polițistă jucată 
și de alte teatre, specifică unul 
succes facil : șl amor și sus- 
pense șl mesaj umanitar și re
plici inteligente, totul fără re
zerve, o seninătate de Invi
diat pentru orice autor serios, 
în pregătire : „Jocul adevăru
lui" de Sidonla Drăgușanu.

Literatura română este mult 
mai bogată ori mal intensă de- 
cit s-ar crede. Alexandru Ma- 
cedonskl și Hortensia Papadat- 
Bengescu, de exemplu, sînt au
torii unor soluții teatrale inge
nioase șl neexperimentate încă

stagiune trei piese romfi- 
avînd în pregătire pe n

vorba de „Plicul" de 
Rebreanu, „Funcționarul

scenic. Intenția teatrală există 
șl la Eminescu și proiectele 
sale ar putea furniza obiectul 
unui spectacol care ar însemna 
nu numai îndeplinirea unui 
formal act cultural. Dramatiză
rile ar putea să se intereseze 
bunăoară de Glb I. Mihăescu, 
Mateiu I. Caraglnle, Gh. Brăes- 
cu ca să nu mai vorbim — a

uscat, smolit, chel, ușor adus 
de spate, cu o figură încreme
nită, indlcînd nedumerirea sau 
frica, Teică este un maestru al 
grotescului. Luîndu-și în serios 
caracterul interpretat, inspecto
rul Mintă, devine, dincolo de 
personajul însuși, un defect de 
destin, pentru ceilalți, pe care 
și-i revendică. Nu este lipsită

Paulhofer are momente cuceri
toare, mai nles în final, acolo 
unde și textul este superior. 
Piesa, care nu are decît un sin
gur personaj studiat, celelalte 
resemnîndu-se unei formule cu 
intenții de pitoresc, nu prileju
iește pentru celelalte roluri po
sibilități semnificative. Totuși, 
Margareta Pogonat, Candid 
Stoica. Nlcolae Praida și Geor
ge Georgescu — pentru a nu 
vorbi decît de interprețll cei 
mai conștiincioși — se achită cu 
distincție de rolurile încredin
țate. In roluri episodice Fane 
Georgescu și Anghel Bratu ser-

STAGIUNEA LA PLOIEȘTI
cita oară ? — de mai buna va
lorificare a dramaturgiei Istori
co originale. Pentru a nu mal 
vorbi de autorii contemporani, 
mai ales de tinerii care se cer 
stimulați, apropiați, descoperiți.

Tntr-o montare neglijentă (re
gla : A. Marcovici), dar cu 
un cadru plastic sugestiv (sce
nografia : Florica Mălureanu), 
spectacolul cu piesa „Plicul" 
trăiește printr-o excepție. Pen
tru că există la Ploiești o astfel 
de excepție. Actor cu o perso
nalitate marcantă, Aristide Tei
că este unic, determinat și deci 
ușor dc imitat de specialiștii în 
parodii de interpretare. înzes
trat cu un fizic sugestiv — înalt,

de interes nici evoluția Iui Ște
fan Chivu în rolul lut Ion Ta
man șl a lui Mlhail Balaban, în 
rolul lui Flancu. Obțin succese 
parțiale și Goorge Filip, Andrei 
Bursaci șl Gina Trandaflreacu, 
dar spectacolul este amorf, oto
va, plictisitor.

„Neîncredere în foișor", cu o 
atmosferă elegantă (regia : 
Gheorghe Harag, scenografia : 
V. Făcălanu și Irina Boynovaki), 
prilejuiește o confruntare artis
tică utilă lui Peter Paulhofer, 
interpretul protagonistului. Deși 
inegal, fără a stabili toate nuan
țele și fără a intra în intimita
tea structurală a eroului și a 
profesiunii eroului mai

vesc cu temperament și discre
ție o partitură care le rezervă 
un rol aproape exclusiv figu
rativ.

Celelalte piese ale stagiunii 
sînt : „Cocioabele Londrei" de 
G. B. Shaw și „Privește înger 
spre casă", dramatizare dc K. 
Fringgs după un roman de Th. 
Wolfe.

Piesa de debut a lui Shaw 
tratată cu inventivitate și vervă 
de Florica Mălureanu (sceno
grafia) șl condusă cu dezinvol
tură șl finețe de Gheorghe Ha
rag (regia), înregistrează un 
succes artistic stabil. Prezenta
tă ca șl „Neîncredere în foișor" 
în turneu la București, specta-

GHEORGHE TOMOZEI In așteptarea oaspeților...

(Urmare din pag. I)

succesului

ETICA

UI
o-

cele două 
la modă o 
„reușitei“.

le sale intelectuale la înde- 
mină, putem învăța noi.

Ce-ar trebui reținut mai 
Aș recomanda cre

dința sa in om și pricepe
rea de-a fi prieten fără a 
abdica de la marile princi
pii. „N-am jertfit dușmăniei 
adevărul. ci adevărului 
i-am jertfit multe prietenii“ 
— scrie prefațindu-și cu o

maximă de virtute ome
nească propriile reflecții. 
Pentru ca, după aceea, să 
urmeze, cum spuneam, co
mori de gind care-ar merita, 
după obișnuința adolescen
tină, să le copiezi in albu- 
muri cu idei esențiale. 
„Ceea ce decide (cind e vor
ba de realizarea în viață, 
n.n.) nu sînt nici puterile 
intelectuale, care se pot 
pierde în lecturi, în convor
biri, în petreceri sau în re
verii singuratice și dispre
țuitoare. Varga de oțel, pu
terea de neînvins e alta : 
încrederea în scopul căruia 
ti-ai închinat viața, și ce e

mai rar la oamenii 
prin darurile spiritului 
mărgăritarul acela moral 
din adîncul tainic al sufle
tului, în care luminează 
sclipirile idealului".

Cărturarul avea încredere 
în această forță fantastică, 
singura capabilă să pună în 
valoare valori, altfel irosibt- 
le fie chiar și sub pretexte 
nobile (ce e mai de laudă 
decît să citești, dar dacă o 
dată cu asta nu dai nimic, 
nu creezi nimic, mori tot 
așa de insignifiant ca și 
cind te-al scufunda de la 
bun început). Crezul său era 
munca — și de cîte ori n-o 
spune !

„Numai anii de muncă 
treo greu. Dar se cunoaște 
eă au trecut !*.

Nu știu dacă există o ma
ximă mai frumoasă, mai 
utilă unui tinăr Sensibili
tatea lui Iorga față de valo
rile morale ale omului era 
însă infinită. Cu ce admira
bil respect pentru femeia 
care știe să fie soție, re
memorează el, ca să luăm 
un exemplu, întâlnirea pe 
care a avut-o cu soția lui 
Alex. loan Cuza, cu „Doam
na Elena a României".

„O vedeam acum limpe
de ; era o femeie micuță de 
stat, foarte delicată, pe care 
o simțeai însă că putuse sta 
odinioară alături de un 
domn — și ce domn !“...

...Prietene cititor, rînduri- 
le rubricii noastre sînt prea 
numărate ca să-ți putem 
sublinia totul. Caută cartea.

EUGEN FLORESCU

colul a suscitat interes dovedln- 
du-se competitiv chiar unor 
spectacole bucureștene. O crea
ție actoricească deosebită o pri
lejuiește Cornellu Revent în ro
lul Lickoheese, probînd un 
temperament scenic debor
dant, exercitîndu-se de-a lun
gul evoluției existențiale a per
sonajului cu o pregnanță rară. 
De la tiparul umilinței funcțio
nărești, la revolta disperată, la 
stabilirea și cinismul de parve
nit. actorul creează o figură 
memorabilă. Reușite semnifica
tive înregistrează șl Angheles- 
cu-Moreni — degajat, sigur de 
sine; Valeriu Popcscu — răs
fățat șl nepăsător, viclean : Ni- 
colae Dinică — scorțos și calm, 
britanic ; Silvia Năstase-Duml- 
trescu — lirică și stenahoreică, 
calculată. Actorii intrați în 
structura afectivă a personaje
lor conving șl desfășoară scene 
intense, pline de vervă și pito
resc.

„Privește înger spre casă" 
este defilarea unor personaje 
de mare diversitate, constituita 
din interferența mai multor nu- 
nuclee dramatice, pune proble
me deosebite interpretării regi
zorale. Emil Mândrie, semnata
rul regiei, a reușit să învăluie 
cu un lirism propriu, marea di
versitate de conflicte, a găsit 
soluții de efect și a punctat 
unele momente episodice cu o 
căldură umană cuceritoare. A 
subliniat cu finețe dramatismul 
unor situații și a înfățișat a- 
ceastă lume letargică a lui Wol- 
fe cu sensibilitate și tempera
ment. Aceeași inventivitate 
plastică și tensiune creatoare în 
scenografia Floricăl Mălurea
nu. Cu totul remarcabilă Mar
gareta Pogonat. într-o creație 
de vîrstă. Personajul interpre
tat de ea, nu unul din cele 
esențiale, are sub o mască de 
anatie. marca indivizibilei can
dori, dincolo de condiția de fe
meie ușoară, dincolo de masca 
de inconștiență, seninătatea u- 
nei păsări. Contribuții substan
țiale aduc spectacolului Euge
nia Eftlmle, Dumitru Palade 
(cu succese parțiale strălucite, 
dar tentat uneori de stridențe 
nesemnificative). Constantin Dră- 
gănescu (cu unele efluvii lirice 
remarcabile). Nlcolae Dinică, 
Monica Ghiuță, Candid Stoica 
șl Silvia Năstase-Dumitrescu. 
Extrem de personală se dove
dește Marla Lăzăreanu în rolul 
Madame Elizabeth, cu efecte 
comice de mare forță, iar Aris- 
tide Teică. într-un rol de două 
vorbe și două gesturi are, din 
nou, o evoluție de neuitat.

DUMITRU DINULflSOU

fost scutită de multe „absurdi
tăți“ dacă toți oamenii ar fi 
deprins arta adaptării. Prin ati
tudinea aceasta a provocat 
te nefericiri, dar tuturor 
găsit motive „obiective”, 
tru agitați, comozii sînt 
convenabili decît energicii, 
ei, cel mai mult, îi poate •. 
pătimi și înțelege, dar nu invi
dia. Pe cînd cu energicul e alt
ceva : față de acesta, agitatul 
încearcă o mare voluptate prin 
a-l suspecta și împiedica. Dacă 
nu l-ar timora un sentiment de 
teamă, agitatul l-ar lichida rapid, 
limitînd pămîntul numai la co
mozii atît de... comozi I

Poate să pară paradoxal, dar 
socot aceste categorii ca pe un 
produs aproape exclusiv al ati
tudinii față de timp. Știința 
timpului liber dezvăluie etica o- 
mului față de sine însuși. So
cietatea îi solicită individului un 
număr anumit de ore, din fie
care zi a vieții sale conștiente. 
Restul îi aparține. Din durata 
întreagă a unei vieți, timpul ce
rut de societate nu depășește un 
sfert, cel mult o treime. Restul 
ti rămîne individului pentru 
dihnă, pentru regenerarea for
țelor, pentru autodesăvîrșire. 
Mulți însă, din dezorientare, din 
comoditate, sau din irosire, în 
loc de autodesăvîrșire, realizează 
în timpul lor liber o perfectă 
autodescalificare.

O exigentă retrospectivă asu
pra tinereții, și mai ales asupra 
felului cum am folosit timpul 
liber, dă răspunsul cel mai si
gur la toate întrebările atît de 
chinuitoare ale bătrîneții. Mi-am 
lipit o dată pe oglinda în care 
îmi plăcea să-mi admir chipul

mul- 
le-a 

Pen- 
mai 

pe 
com-

tînăr, cuvintele lui George 
nescu: „Tinerețea nu este o pe
rioadă a vieții, e o stare de spi
rit, o calitate a imaginației, o 
intensitate emotivă. Nu îmbă-
trînești din pricina anilor, ci 
f)entru că dezertezi de la idea- 
ul tău ; anii îți brăzdează fața, 

dar renunțarea la ideal îți brăz
dează sufletul".

Obiectul ei se naște, se dezvoltă 
și moare — dar nu înainte de 
a transmite ceva urmașilor. Arta 
timpului liber e arta 
în viață.

In perioada dintre 
războaie mondiale era 
anumită literatură a „ 
Miliardari senili își ofereau mi
tul îmbogățirii prin „muncă cin-

Vine întotdeauna o vîrstă cînd 
pornim în căutarea iluzorie a 
timpului pierdut. Căci el e viața 
noastră pierdută.

In lumea modernă a apărut o 
artă nouă, „arta timpului liber“, 
cea de a opta arta născocită de 
om, arta autodesăvîrșirii. In rea
litate, arta aceasta e veche de 
cînd lumea, ea e veșnică, așa cum 
sînt toate artele, poate doar 
ceva mai frumoasă, mai aproape 
de sublim: căci opera ei — 
omul — e în permanentă miș
care și transformare. Ea se pier
de și se regenerează perpetuu.

unor romanțatori de bio
grafii dubioase, înfățișîndu-se 
tineretului ca incontestabile pil
de. Au apărut astfel rețete ale 
fericirii care n-au fericit pe ni
meni, poate cu excepția scribi
lor lor.

Un singur adevăr rămîne in
contestabil : spune-mi cum ți-ai 
folosit timpul liber, și-ți voi 
spune cum ai reușit în viață.

Arta timpului liber nu e re
zervată unei anumite vîrste. To
tuși anii formării, anii cei mal 
clocotitori, „anii de aur”, dacă 
sînt și anii renunțărilor la como-

ditate, ai înlocuirii agitațM tn 
gol cu energia creatoare, asigură 
rodnicia vieții, învingerea vîrste- 
lor. „Bătrînețea nu există I — 
îmi spunea cu vehemență un 
septuagenar. Există o „anumită“ 
vîrstă care nu poate fi 90 cotită 
cu exactitate prin numărul ani
lor. Bătrînețea e o stare care vă 
cere trei ceasuri pentru a face 
ceea ce înainte făceați într-o ju
mătate de oră. Aoeasta e cauza 
care ne obligă să ne abandonăm 
meseriile : imposibilitatea de « 
mai menține ritmul I”.

In arta timpului liber, artă «- 
proape ignorată la noi de esteți, 
filozofi și sociologi, se află, cred, 
și rodnicia senectuții. înlocuirea 
acestei arte prin „căutarea 
timpului pierdut**, rămîne o f*4- 
gică pierdere de timp. „Timț j! 
regăsit rămîne timp pierdut“ —> 
spunea Anatole France. In o- 
glinda timpului pierdut, ne ve
dem strimbi șl triști. Îmi vine 
în minte Olga N., rămasă vă
duvă la 32 de ani, confesindu-se 
unei prietene care o consola cu
tremurată de nefericirea ei: 
„Nu-l pUng pe el (mortul), nici 
pierderea lui, căci N. n-a con
tat niciodată nimic pentru mine, 
ci plîng renunțarea la mine în
sămi în toți acești ani, inexis
tența mea în timp, toată, irever
sibilă... Plîng timpul pierdut pe 
care-l voi pierde în continuare 
căutîndu-l. Ce mă voi face a- 
cum ?“

Aria timpului liber, arta auto- 
desăvîrșirii devine în lumea mo
dernă arta existenței.

Intr-o însemnare viitoare voi 
încerca s-o demonstrez prin ct- 
teva scrisori primite în ultimele 
luni, de la doi priteni mai tineri, 
din Brașov și Ploiești.

(Urmare din pag. I)

a) In ce fel luați cunoș
tință despre fruntași P

• 70 la sută din răspun
suri : ..LI SE CITEAZĂ 
NUMELE“ sau „SÎNT 
DAȚI DREPT EXEM
PLU DE HĂRNICIE ȘI 
PRICEPERE"

b) Vă sînt explicate pro
cedeele lor de muncă ?

• DA : 20 la sută.
• NU PREA: 25 la

sută.
• NU : 55 la sută.
c) Fruntașii, vorbesc, vă 

prezintă ei înșiși metodele 
lor de muncă ?

• 61 la sută : „DA".
• 39 la sută : „NU-MI 

AMINTESC"
Chiar de la o primă 

privire răspunsurile con
semnate cuprind multiple 
semnificații, care, fiecare, 
corespund unei stări de 
lucruri. Să reluăm dialo
gul, disecindu-1 în părțile 
sale componente. Lăsăm 
la o parte cazurile în care 
fruntașii sînt cu totul ig
norați de organizațiile 
U.T.C., situațiile îd care 
despre metodele lor nu se 
vorbește deloc tinerilor, și 
ne referim doar la cele 
în care se face totuși ceva. 
Răspunsurile la anchetă 
relevă astfel că îd pri- 
vuița răspîndirii experien

ței înaintate un procedeu 
frecvent întîlnit este :

„LISTA" CARE
NU SPUNE

NIMIC
Tînăra cooperatoare Ma

na Tamaș a realizat anul 
trecut o adevărată perfor
manță : 230 zile-muncă.
întrebată cum a izbutit, 
ea ne-a dezvăluit un veri
tabil talent de a se afla 
întoLdeauna acolo unde 
este nevoie de ea. „Mă 
interesez în permanență ce 
lucrări se desfășoară în di
ferite sectoare din coope
rativă. Știu cînd anume 
începe o lucrare, cind se 
termină” Datorită acestui 
„simț de orientare“, în 
fond un interes susținut 
pentru activitatea coope
rativei, o continuă valori
ficare a cunoștințelor do- 
bîndite, tînăra cooperatoa
re a muncit anul trecut 
nu Dumai în brigada sa, 
ci ori de cîte ori a avut 
prilejul, și la echipa fito- 
sanitară, și ia mașina de

încărcat sfeclă, oriunde a 
crezut că poate fi utilă. 
Iată tot „secretul" care a 
făcut-o să devină frun
tașă. Cum se expHcă însă 
că, deși exemplul ei a fost 
popularizat de organizația 
U.T.C., în dorința firească 
de a-i ajuta și pe al ți ti
neri să-i calce pe urme, 
nu s-a produs „contami
narea" scontată ? Simplu. 
Despre Maria s-a spus de 
fiecare dată cam atît: 
fruntașă. Muncește cu 
simț de răspundere”. Cei 
prezenți la adunările ge
nerale înregistrau faptul 
cu o ușoară invidie poate, 
dar dorința lor de a afla 
„tainele" succeselor ei ră- 
mînea de fiecare dată ne
împlinită. Cu situația a- 
ceasta oe-am întîlnit de 
altfel destul de des. Pro
cedeul de „a trece în re
vistă“ numele fruntașilor, 
de a-i enumera și de a-i 
îndemna pe ceilalți să le 
urmeze exemplul este, fără 
îndoială, cel mai la înde- 
mînă. Și are, e drept, o 
anumită valoare stimula
tivă dai în fond, e lipsit, 
de fapt, de scopul prac
tic pe care îl urmărește. 
Simplul îndemn de a 
munci mai bine, de a 
munci ca Maria Tamaș —

în cazul nostru — nu este, 
el singur, suficient șl, mai 
ales, nu constituie un ar
gument care să demon
streze, să susțină în mod 
convingător necesitatea de 
a asimila secretele frunta
șilor. Și în nici un caz 
nu le dezvăluie tinerilor, 
nu e un mod de a-i ajuta 
să-și însușească experien
ța celor fruntași

ÎNTREBĂRILE 
RĂMÎN, TOTUȘI, 
FĂRĂ RĂSPUNS

Sînt însă și cazuri în 
care lucrurile nu se opresc 
la acest prim pas. Orga
nizația U.T.C. de la secția 
filatură a Uzinei textile 
din Botoșani nu se mul
țumește să amintească nu
mele fruntașilor într-o 
dare de seamă. „Aceasta 
n-ar fi folosit la nimic", 
explică secretara comite
tului U.T.C. Și are per
fectă dreptate. Dar se do
vedește oare cu ceva mai 
util, mai eficient ceea ce 
to face la filatură, ca și

în alte organizații din u- 
zină, în privința răspîn
dirii experienței fruntași
lor ? Sondajul întreprins 
în rîndul tinerilor de la 
filatură dovedește că nu 
prea. Despre „stilul de 
muncă" al unor fruntași, 
despre metodele lor per
sonale, frecvent populari
zate în adunările generale, 
tinerii cunosc totuși încă 
puține lucruri. Știu doar 
că Adriana Osoianu sau 
Paraschiva Mănescu — 
două dintre fruntașele sec
ției — folosesc la maxi
mum cele 480 de minute, 
că își organizează bine lo
cul de muncă, că-și între
țin bine mașinile. Este 
exact ceea ce s-a spus des
pre experiența lor în adu
nările generale U.T.C. Fi
rește, ar fi fost util să se 
știe cum anume proce
dează cele două fruntașe 
ca să utilizeze integral 
fondul de timp, în ce con
stă calitatea în plus pe 
care o dau ele organizării 
locului de muncă. Faptul 
că cele două fete își în
trețin cel mai bine mași
nile este știut de toată lu
mea. Interesant ar fi fost 
însă pentru ceilalți tineri 
cum reușesc în mod con
cret s-o facă Cunoașterea 
tinerilor n-a depășit însă,

și nici nu putea depăși 
în lipsa altor posibilități, 
ceea ce li s-a spus în ca
drul adunărilor generale. 
Ofcrindu-Ie niște generali
tăți, niște lucruri de supra
față, biroul organizației de 
bază nu le-a comunicat ni
mic în fond despre expe
riența înaintată pe care își 
propusese s-o facă cunos
cută tuturor.

Ud tinăr mecanizator 
din raionul Tecuci făcea 
următoarea remarcă : „Se 
vorbește uneori destul de 
des despre rezultatele unor 
fruntași, despre experien
ța lor. Preluarea lor de că
tre ceilalți membri ai co
lectivului se face totuși, 
nu de puține ori, mai a- 
nevoie. Dacă întrebi mal 
amănunțit în ce constau 
metodele unuia sau altuia 
din fruntașii respectivi, 
mulți ridică din umeri. Și 
cu toate acestea EXISTA 
IMPRESIA că toată lu
mea le cunoaște Parado
xal, nu P“ Da, dar e vorba 
de un paradox firesc. Căci 
și aceasta este o conse
cință a popularizării ex
perienței la modul general, 
abstract, care îți dă im
presia că spune totul și, 
de fapt, nu comunică ni
mic FORAJUL SUPER- 
FIC1AL NU POATE

PUNE NICIODATĂ IN 
VALOARE ADEVĂRA
TELE BOGĂȚII. ESEN
ȚA, „AURUL", ESTE 
UNDEVA MAI ADINC 
ȘI TREBUIE SCOS LA 
LUMINĂ I

„CEEA CE 
TREBUIE

(Șl NU ESTE
Încă)...

DEMONSTRAT"
Pentru cine stă să urmă

rească mai atent, fie și 
într-o singură zi, pe în
grijitorii de vaci de la coo
perativa agricolă din Să- 
băoani, poate remarca, la 
ora mulsului, un lucru 
mai puțin întîlnit. In vre
me ce toți ceilalți mulg 
vacile din lotul pe care îl 
îngrijesc în ordine, una 
după alta, tînîirul ION 
DEAC are un procedeu 
original. Mulge pe sărite 
Așa îl vine mai bine. Să

aibă oare această „inven
ție" — pe care spune că 
a aflat-o și el de la ci
neva — vreo legătură cu 
faptul că este fruntaș, că 
obține cele mai bune pro
ducții ? „Tot ce se poate, 
ne răspunde un inginer 
zootehnist Alternînd o 
vită mai greu de muls cu 
una care „lasă" mai ușor, 
mulgătorul evită oboseala 
mîinii și în acest fel poate 
mulge mai mult lapte<f.

Despre experiența tână
rului Deac s-a vorbit de
seori în cadrul organiza
ției U.T.C. Nu de puține 
ori a fost solicitat el în
suși să-și prezinte munca. 
Cei prezenți au aflat de 
fiecare dată că rezultatele 
sale deosebite se datorează 
„respectării cu strictețe a 
programului de grajd", 
„iurajitrii raționale”, „mul
sului la ore regulate" etc. 
Despre „mulsul pe sărite", 
acest procedeu personal al 
lui Deac, nu s-a spus, însă, 
niciodată nimic. Un amă
nunt ? Poate. Dar nu lip
sit de importanță. Deseori 
secretele fruntașilor. în a- 
celași timp secrete ale u- 
nor rezultate care le de
pășesc pe cele obișnuite, 
constau în astfel de amă
nunte.

Referindu-se la atilui de

muncă al studenților frun
tași, pentru generalizarea 
căruia organizațiile U.T.C. 
ca și asociațiile studențești 
fac eforturi lăudabile, stu
dentul GEORGE TIRON, 
de la Institutul pedagogic 
— Suceava, sublinia im
portanța unor astfel de a- 
mănunte : „Nici unul din
tre colegii mei, mă refer 
la studenții cu cele mai 
bune rezultate, nu are, 
cred, pretenția că a adus 
schimbări fundamentale 
unui sistem de pregătire 
în general cunoscut și 
acceptat. Fiecare însă, prin 
experiența sa proprie, îl 
îmbogățește cu ceva, îi re
levă laturi și valențe nai, 
descoperite în efortul per
sonal" „Din păcate, se de
clara de acord o altă stu
dentă, MARCELA VLĂS- 
CEANU, de la același in
stitut, în generalizarea me
todelor de muncă sînt ne- 
glifate uneori tocmai aces
te lucruri in care rezidă 
de fapt nota personală a 
unuia sau altuia dintre 
fruntași, acele așa-zise „se
crete" ale succeselor lor ; 
se afirmă principii gene
rale, exigențe unanim știu
te, dar nu se evidențiază 
culoarea aparte, specifică, 
pe care acestea o îmbracă •

în activitatea practică a 
fiecărui fruntaș".

Studiul cîtorva aseme
nea situații evidențiază că 
o atare deficiență poate fi 
evitată numai prin cap
tarea cu atenție a expe
rienței fiecărui fruntaș în 
parte, prin studiul temei
nic, amănunțit, al meto
delor sale de muncă, ope
rație care, este de la sine 
înțeles, trebuie să pre
ceadă acțiunea de popu
larizare. Descoperirea, în 
scopul prezentării în fața 
tinerilor a metodelor care 
condiționează în mod real 
succesele fruntașilor, nu 
poate avea loc decît prin 
urmărirea concretă la lo
cul lor de muncă, a mo
dului cum își realizează 
sarcinile. Filmările cu tn- 
cetinitorul, demonstrațiile 
pe viu, limpezi și convin
gătoare, sînt singurele mij
loace care scol la iveală 
amănuntele, care pot face 
ca intr-adevăr secretele 
fruntașilor să devină un 
bun al tuturor celor care 
năzuiesc să muncească mai 
bine. Iată, probabil, moti
vul pentru care mulți din
tre cei ce ne-au răspuns 
la anchetă, au subliniat că 
organizațiile U.T.C., che
mate prin activitatea lor 
să ridice tot mai mulți ti
neri la nivelul fruntașilor, 
trebuie să dovedească o 
mai mare preocupare pen
tru popularizarea și ex
tinderea cu eficiența reală 
a metodelor de muncă ale 
acestora.



VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Șl DE STAT
In regiunea ploiești
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partid și de stat, în uzina 
noastră“. Oaspeții sînt salutați 
la sosire 
conducere 
frunte cu
Gheorghe 
meroși 
și ingineri. Este de față Mihai 
Marinescu. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Pe 
platoul din fata întreprinderii 
sînt două machete — a orașu
lui și a întreprinderii. Amîn- 
două vorbesc despre transfor
marea Tîrgoviștei într-un im
portant centru economiG al 
tării. în fața machetei orașu
lui, arh Ion Mărășescu. direc
torul Direcției de sistematiza
re, arhitectură șl proiectări, 
pentru construcții — Ploiești, 
înfățișează oaspeților pers
pectivele de dezvoltare ale 
acestui bătrîn și în același 
timp tînăr oraș. In Tîrgoviște, 
trecutul și prezentul conviețu
iesc în vecinătate, peisajul 
urban îmbinînd armonios 
arhitectura vechilor monu
mente cu cea modernă a con
strucțiilor de azi. In anii 
cincinalului, economia orașu
lui va cunoaște un nou și pu
ternic avînt, datorită investi
țiilor de aproape 200 milioane 
lei ce se vor face în această 
perioadă. Rezultatele politicii 
partidului se vădesc nu numai 
în avîntul economiei orașului, 
ci si în permanenta îmbună
tățire a condițiilor de muncă 
și de viață ale populației care 
însoțește acest avînt. Mărturie 
stau între altele cele 1310 
apartamente construite în pe
rioada șesenalului, la care se 
adaugă încă 1 900 prevăzute a 
se construi pînă în 1970, dez
voltarea rețelei de învățămint 
și a celei sanitare, importan
tele'Jondur; alocate pentru 
protecția muncii în întreprin
deri. în prezent, energia crea
toare. experiența și price
perea oamenilor muncii din 
oraș sînt îndreptate spre în
făptuirea sarcinilor de însem
nătate hotărîtoare pentru dez
voltarea economiei 
trasate de Congresul 
al partidului.

Mulți tîrgovișteni 
în uzina de utilaj 
care constituie pivotul 
nomiei orașului. Prezentînd 
/ acheta întreprinderii, direc
torul general dă explicații în 
legătură cu perspectivele ei de 
dezvoltare. Deși uzina numără 
peste 100 de ani de existență, 
abia în anii noștri a căpătat 
o dezvoltare impetuoasă, pro- 
filîndu-se pe construcția de 
utilaje petroliere. In prezent 
aici se produc instalații geo
logice de foraj pentru adîn- 
cimi de 300—1 200 m, instala
ții de intervenție la sonde, di
ferite armături industriale 
pentru această ramură, utila
je de ridicat și transportat, 
instalații pentru irigații. Uzi
na a fost completată mereu cu 
noi construcții, pe măsura ce
rințelor progresului tehnic — 
o hală de mecanică grea și 
montaj, o turnătorie de oțel, 
forja de precizie, o fabrică de 
oxigen. Față de 1949. produc
ția uzinei este acum de 13 ori 
mai mare. Multe din produse
le întreprinderii sînt exportate 
în 14 țări ale lumii.

In actualul cincinal produc
ția uzinei va crește cu 70 la 
sută. Acest spor de producție 
va fi realizat îndeosebi pe 
seama creșterii în continuare 
a productivității muncii și prin 
intrarea 
capacități 
care s-au 
lioane lei.

Oaspeții sînt informați că în 
primele 4 luni ale anului s-au 
executat circa 30 la sută din 
lucrările de investiții prevă
zute pe întregul an și că dato
rită măsurilor luate întreprin
derea a realizat de la începutul 
anului un plus de 10 milioane 
lei la producția globală. 
Gazdele invită oaspeții să vizi
teze principalele secții — me
canica grea și montajul, pre
lucrat vane și mecanică ușoară.

O caldă și entuziastă at
mosferă îi însoțește pe oaspeți 
prin secțiile uzinei, unde mun
citorii îi salută, prezentîndu- 
se, strîngindu-le mina, discu- 
tînd prietenește cu ei proble
me de muncă și viață, despre 
stadiul actual de îndeplinire a 
sarcinilor de plan, despre răs
punderea nemijlocită pe care 
o au pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate.

Strungarii Grigore Savu și 
Ion Stănescu, frezoarea Auri
ca Dumitrescu, precum și alții, 
vin în intîmpinarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
g celorlalți conducători de

de colectivul de 
al întreprinderii în 
directorul general 

Tănâsoiu, de nu- 
muncitori, tehnicieni

naționale 
al IX-lea

lucrează 
petrolier, 

eco-

în funcțiune a noi 
de producție, pentru 
alocat încă 110 mi-
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reglementarea
in întreprinderi, 

populare

și a Consiliului de Miniștri cu privire la 
programului de muncă și întărirea disciplinei 

ministere, instituții centrale, sfaturi 
și organizații obștești

(Urmare din pag. I)

partid șl de stat, raportîndu-le 
îndeplinirea angajamentelor 
colectivului din care fac parte.

— Cum folosiți cele 8 ore 
de lucru 7; dar timpul de odih
nă 7; cît cîștigați 7; cum înde
pliniți normele 7; ce greutăți 
aveți 7 întreabă tovarășul 
Ceaușescu pe frezorul Chiva 
Gh. Ion și pe strungarii 
Nioolae Vancea și Gh. Turcu. 
întrebările prilejuiesc discuții 
vii, prietenești în cadrul căro
ra muncitorii arată conducă
torilor numeroase aspecte din 
viața uzinei și a lor personală.

Interesîndu-se de îndepli
nirea planului producției vin
ci ute și încasate, indice im
portant, barometru al activi
tății economice a întreprinde
rii. tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer cere explicații în le
gătură cu organizarea știin
țifică a producției, cu contro
lul financiar și statistic al în
treprinderii. legat de îndepli
nirea zilnică a sarcinilor de 
plan.

O expresie vie a rezultatelor 
acestui harnic și talentat co
lectiv sint utilajele variate și 
de înalt randament ali
niate la bancul de probă, 
într-o originală expoziție. Ur
mărind funcționarea lor, 
conducătorii de partid și de 
stat apreciază performanțele 
tehnice obținute si recomandă 
asimilarea în continuare, a fa
bricației de produse la ni
velul tehnicii celei mai îna
intate. Caldele aprecieri ale 
conducătorilor de partid și de 
stat au fost consemnate în 
cartea de onoare și ele vor 
constitui un imbold pentru 
harnicul colectiv al întreprin
derii spre noi realizări :

„Felicităm colectivul Uzinei 
de utilaj petrolier din Tîrgo
viște pentru rezultatele bune 
obținute în producție și pen
tru progresele dobîndite în ri
dicarea nivelului tehnic al 
produselor. Urăm tuturor mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor să obțină noi succese 
în îndeplinirea obiectivelor 
care le stau în față, pentru a 
contribui într-o măsură din ce 
în ce mai mare la dezvoltarea 
continuă a industriei noastre 
socialiste“.

Adresîndu-se, la plecarea 
din uzină, muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu le 
urează noi succese în ridicarea 
nivelului tehnic al produc
ției, prin organizarea 
ințifică a procesului 
logic, extinderea 
zării și automatizării 
movarea continuă a
celei mai avansate, prin întă
rirea disciplinei muncii, 
doresc sănătate 
dumneavoastră 
dumneavoastră“.

In aclamațiile muncitorilor, 
preluate parcă 
oraș, de la ferestrele 
blocuri, de-a lungul bulevar
delor, coloana de mașini se 
îndreaptă spre centru] orașu
lui, unde are loc un impre
sionant miting.

Tovarășul Gheorghe Stan, 
prim-secretar 
lui orășenesc 
glas urării strămoșești de bun 
venit, raportînd oaspeților 
despre realizările economice 
și social-culturale din Tîrgo
viște în anii cincinalului.

S-au alăturat acestui salut, 
în numele vechilor activiști de 
partid de la Tîrgoviște, Gheor
ghe Dumitru, 
P.C.R. din anul 
mele tinerei 
din oraș prof.
van.

Celor prezenți le-a 
apoi tovarășul

goviște s devenit de timpuriu 
unul dintre cele mai impor
tante centre ale culturii româ
nești, radiind lumina slovei 
pretutindeni. de pe coroana 
Carpaților pînă la Dunăre și 
mare.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat a prilejuit 
inaugurarea la Tîrgoviște a 
unui muzeu unic în țară, al ti
parului șl al cărții vechi ro
mânești.

O veche casă tîrgovișteană, 
umbrită de castani. Este sediul 
noului muzeu. Tovarășul Nico
lae Ceaușescu taie panglica 
inaugurală. Simultan, de sub 
arhaicul teasc mînuit de un 
meșter tipograf, au ieșit noile 
file tipărite special cu filigra
nul vechi al Tîrgoviștei.

Prof. emerit Nicolae Sima- 
che, directorul Muzeului re
gional de istorie, îi conduce pe 
oaspeți prin sălile acestui nou 
așezămînt de cultură, care o- 
feră vizitatorului o imagine 
sintetică a dezvoltării în 
veacuri a culturii noastre scri
se. Studiind harta cu meleagu
rile unde a pătruns 
la începuturile 
de răspîndire și 
hîrtiei, observăm 
frunte pe care 
țara noastră în
meniu, prin primele tipărituri 
care se impun ca importante 
monumente culturale ale epo
cii. La loc de cinste, în vitrine, 
se află tipăriturile lui Maca- 
rie și Coresi, ale lui Dimitrie

Neacșu 
pînă la o- 
scriitori ai 

1848, care

tehnicii tipografice, 
prin instrumente și 
de epocă, printre care 
pentru xilogravură,

ști- 
tehno- 

mecani- 
și pro- 
tehnicii

„Vă
și bucurie, 

și familiilor

de întregul 
noilor

al Comitetu- 
de partid, dă

membru al 
1932, iar în nu- 
intelectualitâți 
Radu Gioglo-

vorbit 
Nicolae 

Ceaușescu. a cărui cuvîntarea 
fost subliniată cu aplauze pu
ternice.

„...Creșterea limbii româ
nești și-a patriei cinstire“, a- 
ceste emoționante cuvinte ale 
lui Ienăchiță Văcărescu, poet 
și patriot luminat, ctitor al 
poeziei noastre vechi, au avut 
la Tîrgoviște, străluciți prede
cesori care, prin osîrdia lor de 
cărturari, au adus o valoroasă 
contribuție la formarea 
literare și a conștiinței 
nale a poporului român.

Introducînd printre
în Europa invenția lui Gut- 
temberg, voievozii și bărbații 
noștri luminați au rîvnit să 
facă dintru început din arta 
tiparului un instrument de 
răspîndire a cuvîntului și a 
scrisului în toate ținuturile lo
cuite de români. Cetatea Tir«

limbii 
națio-

primii

tiparul 
lui, harta 
folosire a 
locul de 
îl ocupă 
acest do-

Liubavic! și Antim Ivireanu. 
sau cele scoase de sub teascuri 
la îndemnul lui Șerban Canta- 
cuzino și Constantin Brînco- 
veanu, Vasile Lupu și Matei 
Basarab, ctitori de cultură ale 
căror portrete domină sala 
centrală. Muzeul urmărește 
prin exponatele sale „creș
terea limbii și a scrisului 
românesc“, veac după veac, 
începînd cu o fotocopie după 
scrisoarea boierului 
către brașoveni, 
perele marilor 
revoluției de la
își au obîrșia la Tîrgoviș
te. Se urmărește, de asemenea, 
istoria documentară a tiparu
lui și a 
ilustrată 
mărturii 
o placă
săpată de mîna lui Antim 
Ivireanu. Apreciind impor
tanța culturală a noii in
stituții, conducătorii de partid 
și de stat au scris și semnat 
în cartea de onoare :

„Participînd la inaugurarea 
Muzeului tiparului și cărții 
vechi românești, aducem pri
nosul nostru de recunoștință 
celor care au făcut ca de aici, 
din vechea cetate de scaun a 
Tîrgoviștei, să pornească spre 
Țara Românească, Transilva
nia și Moldova, încă de la 
începutul secolului al XVI-lea, 
primele tipărituri românești, 
pumndu-se astfel bazele uni
tare ale limbii noastre

La cetatea vechilor Basarabi
Un prelung ecou de buciu

me și trîmbițe se revarsă pe 
toată Valea Ialomiței și Dîm
boviței cînd conducătorii de 
partid și de stat sosesc la Ce
tatea de scaun a Tîrgoviștei. 
La poartă și pe zidurile Curții 
Domnești fac de strajă peste 
400 de oșteni în straie de epo
că, ce salută popasul condu
cătorilor României socialiste 
lingă aceste falnice vestigii 
ale trecutului nostru.

Un alai de personagii istori
ce, dregători și curteni, îi in
troduc pe oaspeți în incinta 
de glorie a lui Mircea cel Bâ- 
trîn, Vlad Țepeș și Mihai Vi
teazul. viteji voievozi care s-au 
ridicat în apărarea libertății 
și neatîrnării Țării Românești. 
Arh. Cristian Moisescu, șeful 
lucrărilor de restaurare a 
acestui monument, prezintă 
oaspeților istoria Curții de la 
Tîrgoviște, așezată aici încă 
din vremea lui Mircea cel Bă- 
trin, întărită cu turnul Chin
dia de către Vlad Țepeș, îm
prejmuită cu zid zdravăn de 
voievodul Petru Cercel, împo
dobită cu noi zidiri de Vodă 
Matei Basarab.

Oaspeții sînt conduși 
sub bolțile marelui 
domnesc, unde 
un bogat r_____
conducătorilor de partid și de 
stat a avut loc inaugurarea 
festivă a complexului muze
istic Curtea Domnească din 
Tîrgoviște.

Conducătorii de partid și de 
stat au scris apoi cuvinte de 
caldă apreciere în cartea de 
onoare a noului muzeu.

Orele 11,30. Lăsînd la dreap
ta Valea Voievozilor, coloana 
de mașini urcă acum serpenti
nele repezi ce duc spre Mî
năstirea Dealului. Vechea cti
torie a lui Radu cel Mare do
mină de aproape cinci secole 
valea întreagă a Ialomiței, ri- 
dieîndu-se, în admirația ur
mașilor, prin eleganța stilului 
său arhitectonic, prin brode
ria în piatră ce-i îmbracă zi
durile. Sub portalul vechii 
mînăstiri, conducătorii Româ
niei socialiste sînt salutați de 
Iustinian Marina, Patriarhul 
bisericii ortodoxe române. El 
urează bun sosit oaspeților în 
„casa lui Radu cel Mare“, 
acest ctitor de seamă al cultu
rii românești, voievodul care 
a introdus cel dintîi tiparul la 
noi.

Mulțumind pentru grija și 
dragostea cu care sînt ocroti
te tradițiile noastre istorice și 

prelat 
condu- 

socialiste 
or-

apoi 
palat 

s-a organizat 
muzeu. In prezența

culturale. înaltul 
a asigurat pe
cătorii României 
de loialitatea clerului 
todox, de dorința sa de a par
ticipa cu cinste la opera de 
propășire a țării.

Mînăstirea Dealului păstrea
ză printre cele mai scumpe re
licve ale trecutului nostru de 
fală, rămășițele celui ce a unit 
pentru întîia oară sub un sin
gur sceptru toate pămînturile 
românești, marele voievod 
Mihai Viteazul. Un grup de 
ofițeri superiori depun în nu
mele conducătorilor de partid

,___ . w ’ 1 lucrului în schimburi,
do posibilitățilotransportului în comun. La stabilirea programu
lui do lucru so vor consulta și comitefelo executive ale sfaturilor 
Eopulare, caro vor lua masuri pentru asigurarea dosfâșurării în 

une condiții a transportului în comun al salariafilor la locul 
do muncă.

3.— Programul do lucru pentru ministere, celelalte instituții 
centrale și locale, sfaturi populare, organizații de partid și 
obștești este do 8 oro de lucru ofoctiv, la caro se adaugă timpul 
stabilit pontru pauza de masă.

4. — In cadrul ministerelor și celorlalte instituții centrale și lo
cale, sfaturilor populare, vor trebui luate măsuri ferme pentru fo
losirea completă a timpului do lucru, organizarea cît mai rațio
nală a muncii, sfabilindu-se sarcini și răspunderi concrete fiecă
rui salariat. Va trobui perfecționat controlul îndeplinirii obliga
țiilor de serviciu, astfel îneît să crească simțul de răspundoro al 
fiecărui salariat pentru rezolvarea operativă, calificată și cu 
maximum de exigență a tuturor atribuțiilor de serviciu.

In întreprinderi, folosirea completă a timpului de lucru tre
buie să fio rezultatul înfăptuirii măsurilor ce se iau cu privire la 
organizarea științifică a producției și a muncii. în cadrul aces
tei acțiuni se va urmări ca folosirea completă a timpului de 
lucru să ducă la utilizarea deplină a capacităților de producție, 
la ridicarea gradului de pregătire tehnică a producției, asigu
rarea condițiilor pentru desfășurarea normală a lucrului în 
toate schimburile. Prin aplicarea acestor măsuri va trebui să se 
realizeze o producție sporită, să se asigure creșterea productivi
tății munci și reducerea cheltuielilor materiale, ridieîndu-se 
eficiența muncii în toate domeniile de activitate.

5. — Ministerele, celelalte organe șl instituții de stat, întreprin
derile și organizațiile economice și bugetare, sfaturile populare 
vor lua măsuri pentru aplicarea cu fermitate a prevederilor pro
gramului de lucru în unitățile respective.

6.— In vederea utilizării complete a timpului de lucru se inter
zice cu desăvîrșire scoaterea în timpul lucrului a muncitorilor, 
inginerilor, economiștilor, tehnicienilor, funcționarilor și cadre
lor de conducere pentru ședințe, adunări, consfătuiri, activități 
culturale, sportive sau alte acțiuni cu caracter obștesc.

7. — Salariile vor fi plătite în raport direct cu munca efectiv 
prestată în producție, fiind total interzisă încărcarea cheltuieli
lor de producție ale întreprinderilor cu sume plătite ca salarii 
pentru activități desfășurate în afara sarcinilor profesionale.

8.— Chemarea de către ministere, celelalte organe centrale, 
direcții generale, precum și de alte organe a cadrelor de con
ducere, tehnice și economice din întreprinderi, a oricărui sala
riat, se va face numai în cazurile strict necesare și pe baza 
aprobării directorului întreprinderii sau conducătorului institu
ției respective.

9. — Salariații nu pot exercita decît o singură funcție. Cei care 
prin lege au dreptul la cumul de funcțiuni își pot exercita acti
vitatea la care cumulează numai după ce și-au îndeplinit inte
gral sarcinile de serviciu cu stricta respectare a timpului de Iu-

do necesitățile producției, de organizarea

stat coroane de flori pe 
de marmură a mormîn- 
aceluia ce a fost și 

fi în istoria naționa- 
marele erou al tuturor

și de 
placa 
tului 
va i 
lă 
românilor, Mihai Vodă Vitea
zul.

în cartea de onoare a aces
tui monument oaspeții au 
scris :

„Cu un sentiment de adîncă 
venerație am vizitat muzeul 
„Mînăstirea Dealul“ păstrător 
al unor pagini eroice din 
zbuciumata istorie a poporului 
român și din lupta sa pentru 
libertate și unitate națională, 
mărturie a vremurilor glorioa
se în care Mihai Viteazul a 
reușit pentru prima dată să 
înfăptuiască visul de întregire 
a patriei. Cinstirea memoriei 
glorioșilor noștri înaintași 
constituie un puternic mijloc 
de educare patriotică a făuri
torilor României socialiste. 
Felicităm colectivul muzeului 
pentru grija ce o dovedește în 
păstrarea acestor valoroase 
vestigii ale trecutului de luptă 
al poporului nostru“,

Coborînd serpentinele că
tre Valea Voievozilor, co
loana de mașini se îndreaptă, 
în aclamațiile entuziaste ale 
oamenilor muncii, către vas
tele cîmpuri petrolifere ce se 
deschid spre răsărit.

Cu o oră înainte de începe
rea marii partide decisive sala 
Floreasca (cit de mică pentru 
asemenea intilniri sportive) 
era arhiplină. Primii care și-au 
ocupat locurile — „galeriștii“. 
Prezența lor se făcea simțită 
de la un kilometru. Pe un 
neavizat, auzind „zbuciumul“ 
sălii, cu larma lui înfierbin- 
tată, l-ar fi dus gindul la cine 
știe ce. Ajuns în sală îți dă
deai seama insă, deși jucătorii

cru la funcția de bază. Reglementarea cumulului se va face p® 
baza aprobării Consiliului de Miniștri.

10. — Pentru deservirea salariaților la locurile de muncă în 
timpul pauzei reglementare, Ministerul Comerțului Interior, 
Centrocoop și Comitetele executive alo sfaturilor populare vor 
lua măsuri pentru organizarea de bufete care să fio aprovizio
nate cu un sortiment de produse alimentare corespunzătoare 
cererii salariaților, pentru asigurarea unei deserviri cit mai 
bune.

Ministerul Căilor Ferate și Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aerieno vor lua măsuri pentru organizarea mijloace
lor necesare de transport, ținînd seama de programul local de 
lucru, astfol îneîi să se asigure sosirea la timp a salariaților la 
lucru și plecarea acestora după terminarea programului.

11. — Conducerilo ministerelor, celorlalte organe centrale, ale 
întreprinderilor și organizațiilor economice și bugetare poartă 
întreaga răspundere pentru aducerea la îndeplinire în bune 
condițiuni a prevederilor prezentei Holărîri, pentru folosirea 
completă si cu maximă oficiență a timpului de lucru de către 
fiecare salariat din unitățile respective. Ele trebuie să manifes
te exigența față de oricare încălcare a disciplinei de muncă, a 
disciplinei de plan.

12. — Organele și organizațiile de partid se vor preocupa în
deaproape de modul în care se duc la îndeplinire în întreprin
deri, ministere și celelalte organe centrale sarcinile trasate cu 
privire la întărirea disciplinei în muncă, menite să asigure folo
sirea completă a timpului de lucru, vor controla cu maximum 
de exigență și fermitate respectarea prevederilor prezentei 
Hotărîri.

Organele și organizațiile de partid vor desfășura în rîndul 
oamenilor muncii o largă și intensă activitate de educație po
litică pontru ca măsurile cuprinse în prezenta Hotărîre să con
stituie un mijloc eficace de traducere în viață a sarcinilor cu 
privire la sporirea în ritm susținut a producției și a productivită
ții muncii, reducerea cheltuielilor do producție și, pe această 
bază, să se obțină o mai înaltă creștere a eficienței activității 
economice în toate ramurile și ridicarea nivelului do trai al 
poporului.

Organele sindicale și ale U.T.C., sfaturile populare, conduce
rile întreprinderilor și instituțiilor vor lua măsuri pentru respec
tarea exemplară a disciplinei în muncă și a îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de serviciu.

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

★
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul 

de Miniștri al Republicii Socialisie România își exprimă con
vingerea că măsurile cu privire la folosirea completă și eficien
tă a timpului de lucru vor contribui la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, că toți oamenii muncii vor desfășura o ac
tivitate susținută pentru folosirea completă a timpului de lucru 
și întărirea disciplinei în muncă, dîndu-și întregul aport la în
făptuirea politicii partidului de dezvoltare a economiei națio
nale și ridicarea bunăstării întregului popor, la propășirea 
patriei noastre.

Dinamo a ciștigat pentru a doua oară

consecutiv titlul de Campioană a Europei

la volei masculin

CUPA
VOLEIULUI

ROMANESC !
ambelor formații făceau „în
călzirea", că de fapt începuse 
un palpitant meci intre gale
rii. In paranteză fie spus, și 
ieri ca și rindul trecut, supor
terii celor două echipe, „înar
mați“ cu sirene, trompete, tă
lăngi și tot felul de metale ce 
scoteau sunete stridente și bi
zare, le-au dat mult de supor
tat jucătorilor. Care cu plinii 
de carton, care cu palmele fă
cute căuș, miile de suporteri 
își aclamau favoriții fluturind 
lozinci: „Hai Rapid", „Cupa 
la Dinamo". In această „at
mosferă" a început meciul de
cisiv dintre puternicele for
mații de volei Dinamo — Ra
pid care s-au întilnit pentru a 
doua oară intr-o finală româ
nească in cadrul „C.C.E".

Meciul începe dramatic. Fa
zele sint de un dinamism elec
trizant. Se joacă intr-o ten
siune și crispare, care, uneori, 
determină jucătorii să gre
șească elementar. Dinamoviștii 
iau la început un avans de 4 
puncte. Se schimbă de zeci de 
ori serviciul fără să se punc
teze. Echilibrul, se păstrează, 
in continuare, pină la 8—8. 
Trecuse o jumătate de ceas. 
Jucătorii ambelor formații e- 
talează marea lor clasă. Mai 
mobili și mai atenți, dinamo
viștii reușesc să puncteze la 
rind și să se distanțeze in 
vreme ce rapidiștii se întrec 
în a greși atit la blocaj, in a- 
părare în linia a doua, la ser
viri ca și la tras. Armele cu 
care rapidiștii au învins cu o 
zi înainte se dovedesc ine
ficace ; voința, puterea de 
luptă a dinamoviștilor consti-

tuie un blocaj de netrecut. In 
al doilea set varietatea acțiu
nilor acestora, inteligența și 
subtilitatea jucătorilor in fina
lizare, își spun din nou cuvin- 
tul. In al treilea set Rapid 
pare a se regăsi, acționând cu 
mai mult calm și cu mai multă 
decizie. Scor : 15—10.

In această notă de revenire 
încep colegii lui Horațiu Ni- 
colau setul următor, cînd con
duc cu 3—0. Dar oscilațiile de 
formă ale rapidiștilor nu sînt 
iertate de adversari și, chiar 
dacă la un moment dat ei au 
redus substanțial din handi
cap (de la 8—12 la 12—13), 
victoria e construită, pas cu 
pas, de jucătorii dinamouiști 
din nou dovedindu-se mai mo
bili, capabili de o uimitoare 
rezistență. Echipa Dinamo este 
un adversar de un înalt echi
libru, posedind acele calități 
care dau prestigiu voleiului 
românesc : știipța de a anihila 
tehnica adversarului pentru a 
o utiliza, împotriva celor care 
o folosesc. Subtilitățile inter
mitente ale rapidiștilor au fost 
urmărite cu un remarcabil 
simț al mingii producind, nu 
o dată, deruta acestora. Ei au 
citeva individualități — între 
care Nicolau se distanțează 
net — care pot oricând să a- 
rate, să demonstreze pe cînd 
echipa Dinamo știe, cum s-a 
văzut cu claritate, să ciștige.

Ochii miilor de spectatori 
l-au văzut pe Nicolau cel mai

bun dintre toți. Acest sportiv 
rar este un adevărat artist 
care dă gestului său măsura 
estetică, eleganță și un calm 
impresionant. Rare sint cazu
rile in care acțiunea sa ofen
sivă să nu exprime o tactică 
subtilă, o apreciere pătrunză
toare a situației din terenul 
advers. Ochiul său urmărește 
ca un reflector poziția jucăto
rilor iar mina punctează cu o 
uimitoare precizie ceea ce a 
descoperit ochiul. Nimic mai 
simplu și nimic mai imposibil. 
Ne place să credem că acest 
jucător sublim ilustrează, la 
ora actuală, potențialul vo
leiului românesc.

★
Așadar. Dinamo București a 

câștigat marele trofeu „C.C.E." 
menținîndu-.și astfel suprema
ția europeană în acest sport pe 
bătrinul nostru continent. Evi
dent. toți, indiferent de „pozi
ția“ noastră de „suporteri" ne 
bucurăm de victoria sportului 
românesc, o victorie pentru 
cîștigarea căreia jucătorii au 
demonstrat înalta clasă a vo
leiului nostru. In acest sens, 
acest al treilea meci al finalei 
a fost și el un spectacol spor
tiv de înaltă ținută, care me
rită cu prisosință toate aplau
zele, nu mai puțin decît ace
lea care n-au contenit in tot 
timpul 
dramatic 
aflat la < 
secutivă 
mâni.

desfășurării acestui 
- festival voleibalistic 
a doua sa ediție con- 
cu protagoniști ro-

VASILE CÄBULEA

Bucuria câștigării marelui 
trofeu european, împărtă
șită unanim, e de două ori 
mare: o dată pentru că 
intră, pentru a doua oară 
consecutiv in posesia dina- 
moviștilor, iar a doua, pen
tru că ea continuă să rămâ
nă pe mai departe, sportu

lui românesc.

Foto , ION CUCU

irTELEVIZIUNEU
VINERI

18,20 :
19,00 :

18,00: Pentru cei mici. 
Pentru tineretul școlar. 
Telejurnalul de seară. 19,22: 
Buletinul meteo-rutier. ’''Ț''
Studioul muzical. „Și dacă ra
muri bat în geam", emisiune 
muzical-coregrafică. 20,00: Eăp-

19,30 :

12 MAI 1967

tămîna. 20,45 : Avanpremieră. 
21,00 : Film artistic : „Arșița“. 
22,15 : Interpreti celebri : Mario 
del Monaco. 22,50 : Telejurnalul 
de noapte. 23,05 : închiderea e- 
misiunii.



• Știri Insem 
nări comentarii 

• Știri înseninări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

politiră italiană 
n exidentă efcr- 

Agcnda parla-

„Democrazia 67
Tendinfe noi in rindul

tinerilor liberali italieni

u

cunoaște 
veacență. 
mentară este foarte încăr
cată („una dintre cele mai 
încărcate din ultimul de
ceniu — II, GIORNO). 
O amplă dezbatere se 
desfășoară în sinul Parti
dului Socialist in legătură 
cu perspectivele coaliției 
de centru-stinga. O dez
batere «imilară angajează 
diferitele curente ale par
tidului rlemocrat-creștin. 
„E un moment al evaluă
rilor și reevaluărilor — no
tează CORRIFRRF DF.L- 
LA SFR4. Dilemele des
chise ale evoluției Pie
ței comune intrata în al 
doilea deceniu, locul Ita
liei in realitățile noi ale

Furnpei anului 1967. re- 
percutărilr pe continen
tul european ale războiu
lui din Vietnam ridică 
tot atîtea probleme și 
semne de întrebare, recla
mă poziții și mai ales 
perspectiva unor direcții 
clare do acțiune". In n- 
ceastă atmosferă, un eve
niment puțin obișnuit pe
trecut în dreapta scenei 
politice, a atras atenția 
observatorilor din capita
la italiană. Este vorba de 
ceea ce majoritatea ziare
lor italiene denumește 
„revolta tinerilor liberali".

Aproape 3 000 de tineri 
membri ni partidului libe
ral italian, dintre care 
peste 200 intrau în com
ponența organelor condu-

cătonrc centrale și locale 
ale acestui partid, au pă
răsit P.L.I.. formimi miș
carea denumită ..Demo
crazia 67“. într-o scrisoare 
adresată secretarului ge
neral al partidului libe
ral. Malagodi. conducăto
rii noii mișcări declară că 
au hotărit să se retragă 
„dintr-un partid n cărui 
orientare nu dă nici un 
semn de evoluție spre a- 
handonarea ideilor și ac
țiunii reacționare". Ei n- 
cu7ă conducerea partidu
lui liberal că „a făcut tot 
cc-i era posibil pentru n 
îndrepta spre extrema 
dreaptă mișcarea liberală 
Italiană, transformind-o in- 
tr-un centru de polariza-

re a elementelor celor 
mai reacționare și mai re
fractare progresului socie
tății italiene".

„Democrazia 67" re
unește, potrivit aprecieri
lor presei italiene, elemen
te tinere dintre cele mai 
active și mai influente din 
rindul liberalilor. Ei își 
autodefinesc orientarea ca 
fiind „la stingă democra
ției creștine și la centrul 
partidului socialist". De 
la dcmocrat-crcștini el ac
ceptă o parte din ideile 
privind „programarea e- 
conomică" ; de Ia socia
liști ci aprobă o mare 
parte a concepțiilor socia
le și ideea autonomiei lai
ce. Atrage atenția atitudi-

nea netă, lipsită de echi
voc. n „tinerilor liberali 
rebeli" în cc privește con
damnarea agresiunii ame
ricano în Vietnam (atitu
dine in contrast absolut cu 
cea a partidului liberal 
italian). „Politica ameri
cană in Vietnam — sub
liniază Manifestul consti
tutiv ol lui „Democrazio 
67“ — este nu numai o a- 
ventură și o crimă în 
sensul cel mai direct, dar 
este, fără îndoială, un pe
ricol pentru securitatea 
tuturor oamenilor, inclu
siv a europenilor". Din
colo de numărul relativ 
restrîns nl celor grupați în 
jurul noii mișcări, mulți 
observatori din Roma sînt 
înclinați sâ vadă un proces 
simptomatic. Se apreciază 
că există toate șansele ca 
„Democrazia 67" să atra
gă un maro număr de ti
neri care sînt actualmente 
cuprinși în partidul libe
ral fi în partidul republi
can (de nuanță ccnlru- 
dreapta). 
mai larg,
tează STAMPA, „nașterea 
lui „Democrazia 67“ se 
circumscrie unei tendințe

mai largi a tineretului de 
n părăsi organizațiile de 
extremă dreaptă". Aceste 
tendințe corespund pă
trunderii mereu mai ac
centuate în cele mai di
ferite cercuri ale tinere
tului italian a „ideilor de 
stìnga", mai precis a 
conștiinței necesității pro
gresului social". „Efectiv 
— constala CORRIERRE 
DELLA SERA — revol
ta tinerilor liberali repre
zintă o manifestare a dis
creditării dreptei în rin
dul tineretului. Ea reflectă 
și accentuează înaintarea 
stingi! italiene. Ea va con
tribui cu siguranță la re
ducerea în continuare a 
importanței politice a în
tregii drepte în Italia".

Dacă, pentru moment, 
urmările politice mai 
largi ale nașterii lui „De
mocrazia 67“ nu pot fi 
decît aproximativ evaluate 
este cert că refuzul a 
3 000 de tineri liberali de 
a subscrie la o orientare 
reacționară, de dreapta, 
este prin cl însuși semni
ficativ.

✓*

însemnări din Iran

Tși uit’o clipă țara 
călătorul 

a văzut 
Șirazul 

cea înflorită...

Atunci cînd

In luna mai

marelui poet

razului, care are numeroa
se resurse de apă, permite 
cultivarea pe scară largă 
a cerealelor, plantelor 0- 
leaginoase, fructe, zarzava
turi. In special iu partea 
de apus a orașului, pășu
nile naturale oferă posibi
lități pentru creșterea 
scară largă a vitelor, 
proximativ un milion 
păstori, aparținând de 
de triburi diferite, se 
cupă cu această îndelet
nicire.

Șirazul mai este numit 
și Dar-ul-Elm, adică „Ca
sa cunoașterii", datorită 
existenței aici încă din 
vechime a multor școli. 
Din 1949, orașul are o u- 
niversitate, cu facultăți de 
medicină, filozofie, științe 
exacte și agricultură. Uni
versitatea „Pahlavi" este 
cunoscută și prin intensa 
activitate dusă la sate 
pentru alfabetizare, pentru 
a scoate din ignoranță 
populația rurală. Așa-nu- 
mita „armată a învățătu
rii“ este alcătuită din ab
solvenți de licee care, în 
perioada satisfacerii servi
ciului militar, după patru 
luni de instrucție militară, 
pleacă la sate pentru a 
desfășura munca de alfa
betizare. In realitate nu 
este vorba de sate pro- 
priu-zise, ci în mare parte 
de așezări singuratice, si
tuate în deșert, expuse 
asprimilor climei, lipsei 
de apa și de civilizație. In 
întreaga țară există un nu
măr de aproape un mi
lion de iranieni care au 
fost instruiți până în pre
zent de către acești „în
vățători în uniformă". Im
portanța muncii acestor 
bacalaureați trebuie privi
tă și prin prisma faptului 
cu ei, împreună cu elevii 
mici sau cu adulții, cons
truiesc șosele și drumuri, 
poduri și moschee, băi și 
parcuri, sapă sute de fân
tâni.

...La Șiraz există obi
ceiul de a se oferi străi
nilor vin rubiniu dintr-un 
ulcior înăuntrul căruia se 
află un trandafir. Gustîn- 
du-l, împărtășești senti
mentele de prietenie și 
stima ale unui popor care 
își concentrează în pre
zent forțele pentru dezvol
tarea sa economică și so
ciala. Este un efort sus
ținut și se știe că va ne
cesită multă 
manifestă însă 
că el va da 
scontate.

parte a activității artiza
nale care dau un anumit 
renume Șirazului. Mește
șugari iscusiți realizează 
Khatamul — mozaic cu 
incrustații, obiecte filigra
nate din argint. Tot aici 
sînt țesute vestitele covoa
re de Șiraz.

Cunoscut ca leagăn al 
civilizației persane, Șirazul 
se mîndrește că a dat ță
rii pe „poeții poeților" 
persani — Saadi și llafiz. 
Mausoleele lor situate în 
frumoase parcuri sînt as
tăzi loc de pelerinaj pen
tru toți iubitorii poeziei 
persane. Născut și înmor
mântat In Șiraz, Saadi 
(1194—1291), pe adevăra
tul său nume Mușrifaddin 
Saadi Șirâzi, a călătorit 
mult prin lume, iar multi
lateralitatea sa i-a adus o 
mare faimă. După cum 
spun iranienii gândirea di
dactică sau cea filozofică, 
vorbele de spirit sau liris
mul lui avântat, își pot 
găsi rar egal. In timpul 
călătoriei în Iran am auzit 
de nenumărate ori rostite 
maxime și cugetări ale 
sale, folosite adesea de că
tre iranieni. Acordîndu-i 
multă prețuire locuitorii 
Șirazului au situat mauso
leul lui Saadi într-o vastă 
grădină. Decorat cu mo
zaic de faianță și acoperit 
cu o cupolă albastră, 
mausoleul are înscrise 
părți din cele mai cunos
cute poeme ale lui Saadi.

Celălalt mare titan al 
poeziei persane Hafiz 
(1324-1388) care se nu
mea Șams ed Din Moham- 
mad, a lăsat o operă con
siderabilă cuprinzând pes
te 500 de sonete. El și-a 
consacrat viața meditației 
și denunțării fățișe a ce
lor ce nu se gîndesc decît 
la strânsul bogățiilor, a 
ipocriților și a falșilor mo
raliști. Mausoleul său se 
află în mijlocul grădinii 
pe care poetul a îndrăgi
t-o în timpul vieții.

Șirazul, unul dintre pri
mele orașe din Iran în 
care s-a introdus canali
zarea, cunoaște și el, trep
tat, avantajele moderniză
rii. O serie de fabrici mo
derne ale industriei ușoa
re înviorează activitatea 
economică. Întreprinderi 
textile, fabrici de zahăr și 
de rafinat uleiul vegetal, 
Uzina de îngrășăminte 
chimice și fabrici de egre- 
nat bumbacul, uzina de 
ciment (400 tone zilnic) 
ilustrează preocuparea de 
a folosi sursele locale de 
materii prime. Câmpia Și-

Versurile 
persan Sandi au fost ins
pirate, desigur, de cadrul 
natural deosebit de plăcut 
în care este 
zul, capitala 
Fars. Grădini 
firi, garoafe 
stinjenei și iasomie 
mează un minunat covor 
policrom tiuit cu chiparoși 
înalți. Un cer albastru pe 
care norii nu zăbovesc a- 
proape niciodată, un cli
mat blind și sănătos, os
pitalitatea și căldura locui
torilor pe care le găsești 
la Șiraz sporesc farmecul 
acestui oraș cu o istorie 
de aproape 3 000 de ani.

Venind dinspre Isfahan 
am intrat în oraș prin mo
numentala „Poartă a Co
ranului", construită cu 
aproximativ un mileniu în 
urmă și reconstruită acum 
20 de ani. Situată la poa
lele unei stînci uriașe 
„poarta" este totodată ți
nui din locurile 
ți se înfățișează 
didă panoramă 
lui. Străzi largi 
scuaruri cu flori , 
arteziene degajă 
prospețime. Case din că
rămidă, adevărate vile în
conjurate de grădini, dau 
o notă de eleganță 
rar întîlnită la alte orașe 
iraniene. Alaiuri de aces
tea, ceainării și magazine 
care desfac produse de ar
tizanat, locuințe vechi, 
străduțe întortocheate co
există în proporții cînd 
dominante, cînd mai puțin 
sesizabile.

Considerat a fi unul 
dintre cele mai vechi ora
șe din Iran, Șirazul — 
fostă capitală a Iranului 
în timpul dinastiei Zend 
(a doua jumătate a seco
lului al XVIlI-lea) — cu
prinde numeroase monu
mente și vestigii ale vechii 
culturi persane. Printre 
acestea se numără Masd- 
jed-e-Djomeh (Moscheea 
Vineți), construită în se
colul al IX-lea, Mausoleul 
lui Șah Ceragh (secolul 
XIV), clădirea octogenară 
a Muzeului 
sînt expuse 
din faianță, 
pergamente, 
vale. Mai 
Masdjed - e - Vakil 
cheea regentului) , 
zar-e-Vakil unde se află 
concentrată cea mai mare

situat Șira- 
provinciei 

cu frauda
și narcise, 
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FARIS : Demonstrație pentru pace in Vietnam

Solidari cu eroicul
popor vietnamez

NICOLAE PLICEA
avea loc la

LA BELGRAD s-a anunțat

colegii lor 
unui front

medie- 
atenția 
(Mos- 

și Ba-

In noaptea de miercuri spre joi. Camera Comunelor 
a aprobat cu 488 de voturi, contra 62, candidatura 
Angliei la Piața comună. Printre cei 62 de deputați 
care au votat împotrivă se numără și 35 do laburiști.

26.
premierul Wilson a obți- 

majoritate parlamentară 
de voturi din totalul de 
majoritate destul de rar

REZULTATELE VOTULUI DIN CAMERA COMUNELOR 

NEGOCIERILE SE ANUNȚÂ DIFICILE

vreme. Se 
convingerea 

rezultatele

Pars in care 
obiecte vechi 
manuscrise și 
arme 

re( in

Intr-un sens 
așa cum no-

EM. RUCAR

Declarația
președintelui Aref

„CAZUL DODD"

do-

Încercări de

crescut in ultimul an. Ea se si
tuează pe locul doi. după S.U.A.. 
posée* nd 149,6 milioane uncii de 
aur fin. față de 378,1 milioane 
uncii cite deținea S.U.A.

sta- 
mi-

M. NIKEZICI 

VA VIZITA SUEDIA• POTRIVIT unor date 
tistice publicate de grupul 
nier „Union Corporztion'. Fran
ța este singurul stat occidental 
ale cărui rezerve de aur au

R.P.D. COREEANA : Se construiește termocentrala de la Bookchang provincia Pungan

Anglia a solicitat oficial 
aderarea la Piata comună

de unde 
o splen- 
a orașu- 
asfaltate, 
și fintini 

multă

Greva studenților 
brazilieni

Studenții și grupul profe
soral de la toate instituțiile 
de învățâmînt din statul Cea
ra (Brazilia) au declarat gre
vă. După cum anunță ziarul 
„Correio da Manha". greviș
tii cer învățămînt gratuit și 
rezilierea acordului dintre 
Brazilia și Statele Unite pri
vind așa-zisul ajutor în dome
niul educației.

în ciuda promisiunilor fă
cute, ministrul educației, Tar- 
so Dutra, a declarat că acor
durile cu S.U.A. în domeniul 
învățamîntului vor fi ratifi-

• MIERCURI a sosit la Bel
grad o delegație de statisticieni 
români condusă de dr. Constan
tin Ionescu, director general al 
Direcției Centrale de Statistică. 
In timpul vizitei sale în Iugo
slavia. delegația va avea con
vorbiri cu reprezentanți ai In
stitutului federal pentru statis
tică din această țară, referitoa
re la colaborarea in continuare 
intre cele două instituții in 
meniul statisticii.

Cîteva sute de profesori de ’.a facultățile și școlile superioare 
din Paris au participat la reuniunea „Statelor generale universi
tare", manifestație pregătitoare a „adunării Statelor generale pen
tru pace în Vietnam", care va avea loc în zilele de 20 și 21 mai.

Participanții au hotărî t să multiplice contactele cu 
din Vietnam și din Statele Unite, în vederea „creării 
mai larg împotriva agresiunii Statelor Unite".

★
Peste 100 de medici, cercetători și profesori de laPeste 100 de medici, cercetători și profesori de la Facultatea 

de Medicină din Paris au remis presei un apel, în care cheamă 
pe toți medicii din Franța să-și exprime solidaritatea cu poporul 
vietnamez, să ceară încetarea necondiționată a bombardamentelor 
americane, respectarea acordurilor de la Geneva și a dreptului 
poporului vietnamez la independență și libertate. Printre persona
litățile care au semnat acest text se numără André Lwoff, laureat 
al premiului Nobel pentru medicină, Meri D’Aubigné, membru al 
Institutului Franței etc.

Ei au sfidat „consemnele de 
disciplină imperativă" ale lideri
lor lor, expunîndu-se astfel ris
cului unor sancțiuni care pot im
plica chiar excluderea din gru
pul parlamentar al majorității. 
Peste 50 de deputați laburiști 
s-au abținut de la vot. O moțiu
ne a grupului de conservatori 
ostili aderării Angliei la C.E.E. 
a fost respinsă cu 487 de voturi 
contra

Deși 
nut o 
de 426 
629 — 
înregistrată în analele Palatului 
Westminstcr — ea a decepționat 
pe liderii laburiști care, după 
cum au arătat cercurile laburiste, 
contau pe un sprijin masiv de 
cel puțin 500 de voturi.

Corespondentul agenției Uni- 
ted Press Internațional relatează 
că acest vot „a marcat o rene
gare a lui Wilson de către pro
prii săi adepți și o eventuală vii
toare criză în sinul partidului 
laburist".

Unul din principalii purtători 
de cuvânt ai „rebelilor" laburiști 
Emanuel Shinwell, fostul preșe
dinte al fracțiunii parlamentare 
laburiste, a declarat că pentru el 
și susținătorii săi „lupta împotri
va intrării Angliei în C.E.E. va 
continua fără încetare". El a a- 
vertizat, totodată, în legătură cu 
concesiile pe care guvernul ar fi 
gata să le facă, pentru a înlătu
ra obiecțiile Franței, precum și 
în legătură cu repercusiunile di
recte sau indirecte pe care ade-

rarea la Piața comună le va pu
tea avea asupra economiei bri
tanice.

La câteva ore după exprima
rea votului, premierul Wilson a 
transmis Consiliului ministerial al 
C.E.E., la Bruxelles, o scrisoare 
cuprinzând cererea oficială de a- 
derare a Angliei la Piața comu
nă. In scrisori similare, el a ce
rut, totodată, aderarea Angliei 
la celelalte două organizații co
munitare vest-curopene, Comu
nitatea Europeană a Cărbune
lui și Oțelului (C.E.C.O.) și Eu- 
ratom.

Pa culoarele Camerei Comu
nelor se declară că acum se des
chide un nou capitol — bătălia 
grea și plină de obstacole pe ca
re o vor constitui negocierile cu 
C.E.E. Premierul Wilson a pre
cizat că dorește ca „negocierile 
serioase" cu C.E.E. să înceapă 
în toamna acestui an. După pă
rerea cercurilor oficiale, la sfâr
șitul anului se va putea ști dacă 
Anglia are sau nu șanse reale de 
a fi admisă în Piața comună. 
Potrivit cercurilor informate din 
Londra, prima dezbatere a ce
rerii de aderare a Angliei ur
mează să aibă loc la sfârșitul a- 
cestci luni, cu prilejul reuniunii 
șefilor de guverne ai țărilor Pie
ței comune, care va L
Roma.

guvern 
irakian

• SENATUL american va lua 
în dezbatere la 22 mai a.c. ra
portul comisiei de etică care 
grupează concluziile anchetei pe 
marginea „cazului Dodd". Se 
știe că senatorul Thomas Dodd 
a fost acuzat de a fi folosit în 
scopuri particulare sume im
portante alocate pentru campa
nia electorală prezidențială. Ra-

portul recomandă retragerea 
mandatului de senator din par
tea statului Connecticut deținut 
de Dodd ca urmare a afacerilor 
ilicite ale acestuia.

Liderii celor două grupări din 
Senat au suspendat orice acti
vitate a diverselor comisii pen
tru ziua de 22 mai, cînd se aș
teaptă să se hotărască măsurile 
ce vor fi luate împotriva sena
torului democrat Thomas Dodd.

periului roman“, care se ocupă 
de publicarea documentului, 
sub îngrijirea U.N.E.S.C.O. In 
cadrul reuniunii, prof. Mihail, 
Macrea de la Universitatea din 
Cluj, a prezentat o comunicare 
în legătură cu lucrările care se 
desfășoară în România pentru 
elaborarea hărții. Expunerea a 
fost urmărită cu interes de cei 
prezenți.

• MINISTRUL snd-african al 
apărării, Pieter Botha, a decla
rat, în cadrul reuniunii de joi 
a parlamentului, că în Africa de 
sud a fost creat un nou tip de 
armă. Acesta, a precizat cl, re
prezintă un „marc succes care 
va contribui la creșterea consi
derabilă a puterii armate sud
africane".

Botha a refuzat însă, să pre
cizeze. subliniază agenția U.P.I., 
care transmite știrea, felul ar
mei respective.

• 1 ________ _________r„.
oficial că la Invitația ministru
lui de externe al Suediei, Tors- 
ten Nilsson, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia, Marko Nike- 
zici, va întreprinde o vizită 
cială în această țară între 
și 29 mai a.c.

Președintele Irakului, 
generalul Abdel Rah- 
man Aref, care în ac
tualul cabinet irakian 
deține și funcția de 
prim-ministru, a rostit 
miercuri seara un dis
curs radiodifuzat, expri- 
mînd liniile directoare 
ale politicii interne și 
externe pe care intențio
nează să o promoveze 
noul guvern al țării.

reconciliere în Nigeria
Awolowo,Obafemi 

importantă personalita
te politică 
a condus o misiune de 
conciliere cc a vizitat pe 
guvernatorul provinciei 
orientale, Odumegwu O- 
jukv.’u, s-a intilnit cu 
șeful guvernului militar 
federal al Nigeriei pen
tru a-1 pune la curent 
cu rezultatele misiunii 
sale.

civilă, care

Oficialitățile nigeriene nu au 
dat nici o informație privind 
conținutul convorbirilor avute de 
Awolowo cu Ojukwu insă se aș
teaptă ca el să prezinte un ra
port la o conferință pentru re-

concilierea națională ce se va 
ține în cursul săptămînii viitoare 
la Lagos.

Conferința de reconciliere va 
fi a doua din cursul acestei luni. 
Se semnalează că aceste două 
conferințe reprezintă prima 
cercare de intervenție în 
politică nigeriana, a personalități
lor politice civile, de la lovitura 
de stat militară din 15 ianuarie 
1966. De asemenea, se mai anun
ță că guvernatorul provinciei 
vestice mijlocii, It. col. David 
Ejoor, a propus o masă rotundă 
a liderilor militari nigerieni și a 
principalelor personalități politice 
civile, în scopul soluționării cri
zei prin care trece țara.

in
viata

DEZBATERILE 

DIN PARLAMENTUL FRANCEZ

• DEZBATERILE asupra pro
iectului de lege prin care gu
vernul francez este autorizat să 
ia o serie de măsuri de ordin 
economic șl social vor începe la 
17 mai in Adunarea Națională, 
urmînd ca votul asupra moțiu
nii de cenzură depus de opozi
ție să aibă loc la 20 mai. Agen
ția France Presse relevă că dez
baterile asupra deplinelor pu
teri cerute parlamentului de 
către guvern se anunță foarte 
animate.

• PESTE 200 de oameni 
știniță, scriitori, lideri sindicali, 
preoți, reprezentanți ai vieții 
culturale din Republica Fede
rală a Germaniei au adresat 
guvernului vest-german un apel 
în care îl cheamă să ceară res
tabilirea regimului constituțio
nal în Grecia.

• LA ,,Academia del Lincei“ 
din Roma a avut loc reuniunea 
Comitetului pentru „Harta Im-

• CONSILIUL General al 
Congresului sindicatelor din 
Scoția, care reunește peste 
850 000 de membri, a cerut mi
nistrului afacerilor externe al 
Angliei, George Brown, să facă 
un demers pe Ingă autoritățile 
grecești în vederea eliberării 
din închisoare a liderilor sindi
cali din Grecia. Consiliul gene
ral își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu soarta a numeroși 
oameni ai muncii din Grecia 
care au fost încarcerați fără a 
fi judecați.

ÎN CAPITALA Venezuelel 
au început lucrările celui de-al 
23-lea Congres național al Fe
derațiilor camerelor și asociații
lor de comerț din această țară. 
Lucrările Congresului au fost 
deschise de către ministrul eco
nomiei, Louis Hernandez Solis, 
care a subliniat că acordul co
mercial dintre Venezuela și 
Statele Unite reprezintă o po
vară serioasă pentru economia 
țării.

într-o declarație a Federației 
camerelor și asociațiilor de co
merț se arată că Venezuela tre
buie să pornească pe calea 
dustrializării șl la extinderea 
lațlilor comerciale cu toate 
rile.

in- 
re- 
ță-

Zvonurile care circulă in Guatemala, potrivit cărora Borman, 
fostul adjunct al lui Hitler, s-ar afla in această țară au primit 
miercuri o primă confirmare : autoritățile au anunțat oficial că 
ageriți- ai Interpolului — (Poliția internațională) împreună cu po
liția guatemaleză întreprinde acțiuni de cercetare a locului unde 
se presupune că se află criminalul nazist. Se relatează că Borman 
ar fi fost văzut în zona muntoasă a departamentului Izabal, unde 
un străin îmbrăcat în haine țărănești și a cărui descriere coincide 
întrutotul cu cea a lui Borman a sosit aici fără ca cineva să poată 
spune de unde vine și cine este.

Totodată s-a anunțat că poliția guatemaleză a adus la cunoș
tința autorităților salvadoriene că Borman, a cărui prezență a fost 
semnalată în Guatemala, ar fi trecut frontiera spre Salvador. 
Serviciile de securitate locale presupun că fugarul ar fi trecut 
frontieia in regiunea Santa Ana sau Ahuachapan.
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Referindu-se la situația inter
nă, președintele a schițat un 
program în nouă puncte, în care 
se pune accentul asupra dezvol
tării agriculturii și a extinderii 
industriei extractive irakiene. 
Totodată, el a menționat că va 
respecta în continuare înțelege
rea încheiată cu kurzii în iunie 
anul trecut, înțelegere care pre
vede între altele dezvoltarea 
regiunilor nordice, mai înapoiate 
economicește decît restul țării și 
distruse de război.

Generalul Aref a făcut, de a- 
semenea, un apel la unitatea tu
turor grupărilor politice irakiene.

Referindu-se la politica exter
nă, președintele a menționat că 
Irakul va continua relațiile sale 
de bună vecinătate și colaborare 
cu statele arabe, precum și cu 
alte țări ale lumii.


