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activității industriale

APROVIZIONAREA

La sosire, în gara Bâneasa

TEHNICO- MATERIALĂ

un aspect esențial al eficienței

Informațiile sosite recent la redacție șl sondajele efectuate arată că in acest an, atît întreprinderile industriale șl forurile lor de resort, cit șl organele economice locale sau centrale, care au atribuții precise în buna funcționare a mecanismului aprovizionării tehnice-ma- teriale, se străduiesc să evite orice dereglare, să ducă la Îndeplinire sarcinile trasate in domeniul respectiv de Conierința Națională a P.C.R. O dovadă este modul favorabil în care se realizează planul în lunile ianuarie, februarie și martie. Totuși, în unele cazuri, măi apar perturbări și factor) care deranjează mecanismul delicat al raporturilor furnizor-beneflciar, cu implicații directe asupra activității economice și financiare. Care sînt cauzele, unde se localizează și ce împiedică înlăturarea lor? Răspund specialiști !n domeniul aprovizionării tehnice-materiale, care au participat la o «masă rotundă' a „Scînteii*.

Iată, mai intîl, opinia tovarășului DUMITRU FUNDĂTURĂ, doctor în economie:„Este poate prematur să se tragă concluzii definitive privind perfecționarea aprovizionării tehnice- materiale. In schimb, se continuă repartizarea centralizată a unui număr prea mare dc materii prime și materiale, chiar și a celor de genul nuiele- lor, țigărilor, fructelor de pădure. A- dică a produselor care nu sînt deficitare și nu există motiv să fie repartizate centralizat. Intervine, a- poi, emiterea cu întîrziere a repartițiilor și lipsa lor de concordanță cu necesitățile, în timp și cantitative, ale întreprinderilor. La metal, lemn și unele materiale de construcții, aceste repartizări au fost date, în multe cazuri, pentru sfîrșitul
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poate fabrica <poate fabrica <oricît de te- Jar avea. Toa- <și, cu putină <Ă ingeniozitate, vom traversa <>S cîndva spațiile interstelare sau <>> vom privi în măruntaiele pă- < >? mîntului ca într-o nucă : vom J V cunoaște și descoperi legi tot < >< mai subtile ale vieții, mecanis- < K me ale comportamentului nos- < S ,.tru- .omenesc-.și -,., vomi fabrica < >> contraoameni, roboti' tot mai >/ perfecți pentru conducerea u- , f? nor mari ansambluri tehnolo- < C< gice, pentru o cît mai desă- < (( vîrșită folosire a naturii. SS gurul lucru pe care nu-1 >> putea produce cu nici o >> nologie e trecutul. El este .« ce este și tot ce ne putem în- « gădui e să păstrăm trecutul de <( valoare, să-1 ținem la lumină, v> să-1 folosim.>> Istoria este un legat care >> ne revine totdeauna de drept și pe care noi îl putem (< folosi mai bine sau mai rău.

Ceea ce nu se e trecutul. Nu-1 nimeni pe lume, merară industrie te se pot fabrica ingeniozitate,

Sin- vom teh- ceea

primului trimestru din 1968. Exemplele sînt destul de numeroase și se localizează în industria construcțiilor de mașini, industrializarea lemnului, pe șantierele de construcții. De pildă, anul acesta, Uzina de vagoane Arad nu a putut să execute nimic din cele 100 tone planificate la construcții metalice pentru uneleșantiere industriale. Totodată, complexele de industrializare a lemnului Pipera și Bacău nu au îndeplinit planul la uși și ferestre, deoarece au primit cu întîrziere comenzile și repartițiile respective".— Mai puteți prezenta și alte exemple ? Ele ne-ar ajuta să formulăm unele concluzii demne de luat în considerație de către organele oare mai raportează : „aprovizionarea tehnică- materială merge ca ceasul"...„întreprinderea „Republica" din Reghin nu avea repartiții pentru unele materiale strict necesare în lunile februarie și martie. De asemenea, .„Rulmentul" din Brașov nu a primit repartiții pentru lunile februarie și martie la piese abrazive și 1700 tone laminate. Iar Trustului de construcții Ploiești — județul Prahova — 1 s-au repartizat numai 2,7 milioane cărămizi, față de 8,2 milioane necesare pentru trimestrul I din a- cest an".
Petre NEDELCU 
Gheorghe RADEL

(Continuare tn pag. a

Marți seara, în drum spre Sofia, a sosit în București delegația Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul L. I. Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care va participa la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. Din delegație fac parte A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe, și mareșalul A. A. Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S.în gara Băneasa, oaspeții au fost salutați de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consi-

liului de Miniștri, Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Corneliu Mănes- cu, ministrul afacerilor externe, general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri și de alte persoane oficiale.împreună cu oaspeții au sosit tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și alte persoane oficiale, care au întîmpinat delegația sovietică la Iași și au însoțit-o pe teritoriul țării pînă la Giurgiu. De asemenea, a sosit A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

Numeroși oameni ai muncii, pre- zenți pe peronul gării, au salutat cu căldură pe oaspeți. Tinere fete în costume naționale le-au oferit flori.în salonul oficial al gării, conducătorii de partid și de stat români au oferit oaspeților sovietici o masă, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.în aceeași seară, delegația sovietică a părăsit Capitala.
★La intrarea pe teritoriul țării noastre, în gara Nicolina-Iași, în celelalte gări în care s-a oprit trenul, precum și în gara Giurgiu, delegația sovietică a fost salutată de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de numeroși oameni ai muncii. (Agerpres)

-ț • • X ■

Conferința Națională a P.C.R. a pus în fața organizațiilor de bază nu numai sarcini calitativ noi, ci a stabilit și modalitățile practice pentru continua îmbunătățire a activității lor. în contextul acestora se înscrie și măsura adoptată ca adunările generale ale organizațiilor de bază să se țină, de regulă, o dată la trei luni. Experiența organizațiilor de partid din orașul nostru confirmă că înlăturarea excesului de ședințe, a practicii de a ține adunări în fiecare lună, indiferent dacă este sau nu nevoie, devenise o condiție de care depindea în bună măsură perfecționarea activității organizațiilor de bază, sporirea eficienței acesteia, corespunzător creșterii generale a rolului conducător al partidului în toate domeniile.Aplicarea acestei măsuri a determinat comitetul municipal de partid să abordeze printr-o nouă optică atît stilul și metodele sale de muncă, cît și pe acelea ale organizațiilor de bază din întreprinderi și instituții, să aibă în vedere în mal mare măsură elementele calitative, chestiunile de fond, finalitatea acțiunilor întreprinse. Firește, în ultimii ani organizațiile de bază din orașul nostru au dobîndit o experiență bună, 
Se care ne străduim s-o dezvoltăm.1 același timp însă s-au acumulat o serie de elemente de superficialitate și șablonism, determinate și de faptul că adunările generale trebuiau ținute lunar, indiferent dacă acest lucru era sau nu necesar. Membrii birourilor organizațiilor de bază, alți comuniști erau ocupați în cea mai mare parte a timpului cu „găsirea" problemelor ce urmau a fi puse în dezbatere, cu elaborarea referatelor și conferințelor, a planurilor de măsuri și proiectelor de hotărîre ; în- tr-un cuvînt, eforturile cele mai mari, timpul cel mai prețios în loc să fie cheltuite pentru îndeplinirea practică a sarcinilor, erau consumate pentru pregătirea adunărilor. Acestea deveniseră — în unele cazuri — ținta finală a activității; numeroși tovarăși ajunseseră pur si simplu să „fetișizeze" ședințele, manifestau o

încredere exagerată în puterea lor. Nu o dată, mergînd în întreprinderi sau instituții și interesîndu-ne de diferite aspecte ale muncii, auzeam ca un lait-motiv : „problema a fost analizată în adunarea generală a organizației de bază". Firește, deficiențele nu erau înlăturate prin simplul fapt că fuseseră analizate și, prin urmare, continuau să „coexiste" cu ședințele. Desigur, este și vina noastră, a activiștilor comitetului orășenesc de partid, care ne linișteam cînd auzeam că problemele respective au fost dezbătute în adunările generale ale organizațiilor de partid, ceea ce denotă că și noi consideram de multe ori că ședințele constituie un fel de „leac general".Adesea întîlneam în rapoartele și informările instructorilor aprecieri elogioase de partid generale creșterea 3—4 sau chiar de mai multe ori în- tr-un an și critici la adresa altora care n-au făcut acest lucru decît o dată sau niciodată. Dacă „analizele" respective erau într-adevăr necesare, dacă au determinat sau nu o îmbunătățire a activității — asta nu mai intra în discuție. „Atît de mult ne obișnuiserăm cu ședințele — ne mărturisea recent secretarul unei organizații de bază de la uzina „Laminorul" incit, la început, parcă ne lipsea ceva...*.Măsura ca adunările generale ale organizațiilor de bază să se țină, de regulă, o dată la trei luni, ne ajută să înlăturăm asemenea deficiențe. Timpul scurt de la aplicarea ei ne permite să ne dăm seama de consecințele pozitive pe care le are. Dispunem de numeroase fapte care demonstrează că activitatea organizațiilor de bază devine mai concretă, mai temeinică, mai operativă. Nemai- fiind întreruptă mereu de acele puncte „nodale" — ședințele — ea devine un proces firesc, continuu, de zi cu zi, care se desfășoară fără nici un fel de intermitențe.

la adresa unor organizații care au analizat în adunări calitatea produselor sau productivității muncii de

(Continuare tn pag. a Il-a)
Telegramă

Excelentei Sale
General-locotenent JOSEPH ARTHUR ANKRAH

Președintele Consiliului Național de EliberareACCRA-GHANAExcelență,Cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a proclamării independenței de stat a Ghanei, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de fericire și sănătate Excelenței Voastre, 
de pace și prosperitate poporului ghanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

opinii

Operă 
culturală de
semnificație

Marți la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului' Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. care, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., a participat la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al sindicatelor sovietice.La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., și alți membri ai conducerii U.G^S.R.Au fost de față I. S. Ilin, tru consilier al Ambasadei nii Sovietice la București, membri ai ambasadei.
★La plecarea din Moscova, roportul Seremetievo, delegația . _ mână a fost condusă de A. N. Șe- lepin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele C.C.S. al U.R.S.S.. P. T. Pimenov, secretar al C.C.S. al U.R.S.S.,' și alți reprezentanți ai sindicatelor sovietice. A fost prezent Teodor Marinescu, ambasadorul României în U.R.S.S.

minis- Uniu- alțiȘi
pe ae-ro-

(Agerpres)

Paul EVERAC

Și atunci înțeleg foarte bine de ce o sumă de glasuri din opinia luminată se fac auzite ori de cîte ori cineva, mai puțin luminat, se atinge, poate fără să știe, de o parcelă din ireversibilul trecut, din ceea ce nu se fabrică. Și atunci sînt alături de cel care se plînge că cineva ca să așeze un bloc sau să alinieze o conductă, retează nepăsător din semnele acestui trecut care, oricum ne-am da peste cap, nu se mai poate recupera, odată demolat. Viața culturală românească, de pildă, a fost dominată multă vreme de ședințele „Junimii" care se țineau la București, sub egida și deseori în casa lui Titu Maiorescu. Unde este această casă ? A dispărut, din necesități de aliniament, fiindcă un proiectant, insensibil la semnul cultural, nu s-a priceput s-o ocolească. Nici casa lui Luchian, din cîte citesc, nu e la adăpost (și Luchian a fost si el, dacă nu mă înșel, un imens deputat român în ’ Pantheonul artei universale), iar Academia Mihăileană, vechi așezămînt moldav, se reface, mi se spune, dintr-o urbanizare pripită.(Continuare în pag. a IV-a)

EUROPEAN
Convorbire cu Torsten NILSSON, 

ministrul afacerilor externe al Suediei

In atmosfera ibseniană a lungii și geroasei ierni suedeze, soarele e un oaspete rar. Dar chiar la minus 18 grade, razele sale efemere dau strălucire zidurilor cenușii ale

Integrarea profesională
a tinerilor ingineri

Profesiune de muncă aspră și pozitivă, ingineria reprezintă unul din aspectele concrete ale revoluției tehnico-științifice ce marchează epoca noastră. Puternica dezvoltare industrială a țării noastre a determinat. între altele, și o mare creștere a efectivului cadrelor tehnice cu pregătire superioară. Ne-a interesat, în primul rînd, momentul startului, al punctului de plecare de unde, integrați in meserie, tinerii ingineri își încep cariera lor de tehnicieni cu înaltă calificare.

dezvoltării personalității sale. Un astfel de climat de încredere, de înțelegere și omenie în momentele dificile ale începutului unei cariere, pe lingă faptul că facilitează relațiile umane, creează o ambianță stimulatoare, mărește a- daptabilitatea și duce la valorificarea deplină a capacităților.

tia evidentă cu care m-au înconjurat, felul prevenitor în care m-au îndrumat, toate acestea m-au ajutat să înving dificultățile primului moment.— Nu sînt un tînăr inginer, deși continui să mă număr printre inginerii tineri — precizează zîmbind Virgil Constantinescu, șe-
anchetă socială

AmbianțaEvident, primul contact ■ cu mediul nou în care tînărul inginer își va desfășura activitatea este o problemă delicată. De el depinde cîștigarea unui echilibru interior sau, dimpotrivă, șovăiala profesională. De cele mai multe ori „șocul’ are consecințe pozitive : climatul psihosocial întîlnit în uzină este propice integrării ca fi

— Prima sarcină primită ca inginer — reparația capitală a unei mașini de alezat — mi-a pus mari probleme, mărturisește Victor Ciugudeanu. Mă întrebam : voi corespunde sau nu ? Dacă mă fac de rîs în fața muncitorilor ? Pot spune că frămîntarea încercată atunci era mai importantă chiar decît examenul capacității mele tehnice. Bunăvoința pe care mi-au arătat-o toți, simpa-

ful serviciului de proiectări de la uzina Progresul- Brăila. Am 15 ani vechime și „startul" meu a fost mai dificil : pînă am ajuns să lucrez la un serviciu de concepție, timp de nouă ani am făcut dispecerat prin toate secțiile uzinei. Azi însă am în subordine tineri ingineri pe care conducerea i-a promovat rapid în serviciile de concepție, și pot spune că alegerea făcută a fost cît se poate de fericită.

Tineri ingineri ca Mușat, Flueraș, Daschievici, Șan- dru, Bolohov și multi alții au devenit în foarte scurt timp cadre de bază ale serviciului constructor-șef de la uzina Progresul.— O conducere capabilă să Intuiască capacitatea individuală și să o canalizeze spre năzuințele comune ale colectivului contribuie pozitiv la desăvîrșirea ta profesională. Am întîlnit în uzina noastră — subliniază ing. Teodor Mușat de la „Progresul" — acel climat de încredere, acea ambianță prielnică ce mi-a dat satisfacție în muncă și putința de a mă valorifica. Pot spune că raporturile armonioase între exigențele muncii și capacitățile tînă- ruiui inginer sînt esențiale pentru cîștigarea unui echilibru al personalității.Atitudinea de superioritate pe care cadre cu stagiu o manifestă față de cei tineri, considerați „puști", „boboci" sau „băiețași", generează adesea situații a-

bătrînelor clădiri din inima Stocte* holmului, aflate doar la cîțiva pași de Gamla Stan — orașul cel vechi — cu străduțele în pantă amintind de burgurile de odinioară. Una din aceste clădiri, construite în stilul barocului nordic, este și palatul Ministerului de Externe. Ni s-a oferit prilejul să-l cunoaștem zilele trecute, în așteptarea convorbirii pe care delegația de ziariști români a avut-o cu ministrul afacerilor externe al Suediei.Ministrul de externe, Torsten Nilsson, a subliniat de la început, în numele guvernului, că în Suedia este așteptată cu o deosebită plăcere apropiata vizită a primului ministru al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului de externe, Corneliu Mănescu, exprimindu-și convingerea că această va avea o mare importanță pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre cele două țări.Rugat să facă o apreciere a stadiului actual al relațiilor româno- suedeze, interlocutorul a precizat că ele sînt excelente pe plan politic, amintind, printre altele, că într-o serie de probleme internaționale, ambele țări impărtășesa puncte de vedere apropiate sau chiar similare. Acesta puncte de vedere și-au găsit expresia, de pildă, la O.N.U., Suedia numărîn- du-se printre cele opt țări care s-au alăturat, în calitate de coautoare, la rezoluția prezentată de România, privind acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între sta; tele europene cu sisteme social’- politice diferite. După părerea sa, dezvoltarea legăturilor politice ro- mâno-suedeze constituie o contribuție de seamă la îmbunătățirea climatului politia în Europa, la destindere.
Petre PINTILIE Ion MARGINEANU 

Mircea ANGELESCU

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a Vl-a)
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6 MARTIE 1945
0 DATĂ MEMORABILĂ

IN ISTORIA

Am fost o zi oaspetele munților care m-au primit cu un peisaj înnobilat și-am văzut cum se poate ca „muntele să vină la Mahomed", prin efortul de a se apropia de cerințele și capriciile omului obișnuit cu atributele unei vieți citadine. Cu abilitate și cochetărie, Bucegii își perfecționează un irezistibil sistem de tentații, oferind și celor mai sedentari ca și celor mal dinamici, cu mijloacele adecvate, o punte spre darurile montane.
POPORULUI ROMÂN
Aniversăm astăzi 23 de ani de la Instaurarea, prin lupta revoluționară a maselor largi populare, conduse de partidul comunist, a primului guvern din istoria României în care clasa muncitoare deținea rolul precumpănitor. Milioane de cetățeni, din toate colțurile tării, întruniți în mitinguri și demonstrații au salutat cu entuziasm această mare victorie politică asupra reacțiunii interne, victorie care a avut o puternică înrîurire a- supra evoluției ulterioare a vieții social-politice românești.Subliniind însemnătatea acestui eveniment, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Instaurarea primului guvern din istoria țării în care clasa muncitoare are rolul conducător a constituit o mare victorie a luptei revoluționare din România, asigurînd dezvoltarea democratică și progresistă a țării noastre".Memorabilul eveniment politic petrecut la 6 Martie 1945 a reprezentat un act de mare însemnătate în procesul revoluționar început prin insurecția armată din august 1944. Răsturnarea dictaturii fasciste și eliberarea țării de sub jugul hitlerist au marcat începutul unei noi epoci în viața națiunii române, epoca unor profunde transformări revoluționare în domeniile economic, politic și social. Energiile descătușate ale maselor largi ale poporului au fost îndreptate de către partidul comunist pe făgașul luptei pentru desăvîrșirea revoluției burghezo-de- mocratice, desființarea rămășițelor feudale și împroprietărirea țăranilor, democratizarea vieții politice, reconstruirea economiei și consolidarea independenței naționale.împotriva voinței maselor larg! populare de a asigura dezvoltarea țării pe calea democrației și progre- ■”._i cu înverșunare îprezentanții ei din străduiau să menți- ” ! rînduielisului s-au ridicat < te. reacțiunea și reprezentanții ei guvern, care se t‘ nă cu orice preț vechile __________burghezo-moșierești. Sperînd să stăvilească valul revoluționar, elementele reacționare căutau să împiedice refacerea economiei, ruinată de războiul și de jaful hitlerist, sabotau eforturile clasei muncitoare și ale țărănimii pentru sporirea producției industriale și agricole, dezorganizau transporturile spre a crea haos economic și foamete în întreaga țară.în acei ani de intensă luptă politică au fost verificate în mod s’trălu- cit capacitatea politică a P.C.R., forța organizatorică, prestigiul, autoritatea și influența sa în mase. Politica P.C.R. a asigurat întărirea continuă a rolului de hegemon al clasei muncitoare în desfășurarea revoluției, unirea în jurul său, într-un singur front comun, a celor mai largi forțe democratice și patriotice ale poporului român, ale naționalităților conlocuitoare. O importanță deosebită au avut organizarea țărănimii și consolidarea continuă a alianței muncitorești țărănești, întărirea formațiunilor patriotice de luptă, atragerea armatei la acțiunile maselor pentru democratizarea aparatului de stat și sprijinirea cu toate forțele a războiului antihitlerist. Frontul Unic Muncitoresc — constituit încă din lunile aprilie-mai 1944, cînd conducerile P.C.R. și P.S.D. stabiliseră să lupte cu toată hotărîrea „pentru o Românie liberă, democratică și independentă" — a fost continuu consolidat, au fost obținute noi și însemnate succese în organizarea sindicatelor unice, a organizațiilor de tineret etc. Dezvoltarea înțelegerilor partidului comunist cu alte partide și organizații democratice, a condus la crearea Frontului Național Democrat din care făceau parte : Partidul Comunist Român, Partidul Social Democrat, Sindicatele Unite, Frontul Plugarilor, Uniunea Patriotică, Uniunea Populară Maghiară, și alte organizații politice, de tineret și femei. F.N.D. reprezenta o largă coaliție a tuturor forțelor interesate în democratizarea țării, în înfăptuirea aspirațiilor de eliberare națională și socială ale poporului nostru, în realizarea reformelor economice și sociale cerute de necesitățile dezvoltării societății românești.Sub conducerea partidului comunist, mase uriașe ale poporului s-au angajat într-o luptă ascuțită împotriva reacțiunii. Istoria României nu mai cunoscuse pînă atunci o activizare politică atît de grandioasă a maselor populare de la orașe și sate. Au fost folosite forme variate, multiple de luptă, începînd de la mitinguri și întruniri, pînă la impunătoare demonstrații de stradă. Zi de zi se succedau în orașele țării, în comune și sate, zeci și zeci de mii de cetățeni care cereau într-un singur glas aDlicarea programului de guvernare al F.N.D.Cu sprijinul efectiv al muncitorilor de la orașe, țărănimea lua în stă- pînire pămînturile moșierești, înfăptuind astfel pe cale revoluționară reforma agrară. în focul bătăliei pentru pămînt s-a sudat puternic alianța frățească dintre muncitori și țărani.în același timp, masele de oameni al muncii luau cu asalt prefecturile, preturile și primăriile, alungind pe prefecții și primarii reacționari și instalînd în locul acestora pe propriii lor reprezentanți, fapt ce lipsea reacțiunea de controlul administrativ și politic asupra celei mai mari părți a țării. într-o perioadă de numai șase luni, după insurecția armată, prin u- nitatea și hotărîrea maselor în frunte cu clasa muncitoare, chemate la luptă de partidul comunist, au fost înlăturate, succesiv, trei guverne cu majoritate reacționară. în felul acesta, uriașul avînt revoluționar al maselor a constituit elementul hotărîtor în bătălia crîncenă pentru putere.Reacțiunea internă, sprijinită de cercurile imperialiste din afară, a depus eforturi disperate pentru stăvilirea avîntului revoluționar al maselor. La 24 februarie 1945, din ordinul lui Rădescu, s-a deschis foc împotriva cetățenilor care manifestau în Capitală pentru un guvern democratic. Au căzut uciși Nicolae Pușcașu, Gh. Dogaru, Mircea Miu, Voicu I. Stănescu, Gh. Banu. Cu salve de mitralieră au fost întîmpinați și demonstranții din Craiova, Caracal, Brașov. Dar masele populare nu s-au lăsat intimidate. întreaga țară s-a ridicat la luptă cu și mai multă vigoare, cerînd înlăturarea tuturor

elementelor reacționare din guvern și instalarea la putere a reprezentanților F.N.D. în acest climat de puternică efervescență revoluționară, de manifestare a forței și tăriei mișcării populare de masă, guvernul Rădescu a fost silit să demisioneze.Prin voința întregului popor a fost instaurat la cîrma țării, la 6 Martie 1945, guvernul de largă concentrare democratică, prezidat de înflăcăratul patriot și eminent om de stat dr. Petru Groza.Urmînd cu nețărmurită încredere partidul comunist, masele populare, fără deosebire de naționalitate, au pășit, după 6 Martie 1945, cu aceeași neclintită hotărîre pe drumul larg deschis pentru propășirea țării. în noile condiții, rolul P.C.R. în viața societății a fost ridicat pe o treaptă superioară. Prestigiul și influența lui în mase au sporit considerabil în timpul aplicării programului de guvernare al F.N.D., cînd a fost pusă într-o puternică lumină unitatea indestructibilă dintre activitatea sa profund patriotică și interesele fundamentale ale întregii națiuni.Forțele progresiste și patriotice ale țării în frunte cu P.C.R., reunite în Blocul Partidelor Democratice, au obținut în alegerile parlamentare din toamna anului 1946 o zdrobitoare victorie asupra forțelor reacționare. A- cest succes de seamă a constituit expresia cea mai elocventă a bazei social-politice de masă pe care se sprijinea noul guvern, semnificînd în același timp compromiterea definitivă și izolarea de popor a partidelor burgheze reacționare, care au dispărut curînd, pentru totdeauna de pe scena vieții politice românești.Unite într-un unic și puternic șuvoi — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, au izbutit printr-o muncă încordată, plină de eroism, cu numeroase eforturi și sacrificii, să înfăptuiască, în scurt timp, refacerea economiei naționale. Consolidarea continuă a regimului democrat popular, întărirea pozițiilor clasei muncitoare în viața politică și socială a țării, cimentarea alianței muncitorimii cu țărănimea au determinat

întregului popor a
dezvoltarea și adîncirea procesului de schimbare a raportului de forțe în societatea românească în favoarea clasei muncitoare și a aliaților ei, ceea ce a permis apoi lichidarea ultimului vestigiu al puterii burghezo-moșierești — monarhia — proclamarea Republicii și trecerea la înfăptuirea vastei opere de construire a socialismului....Anii care au trecut dfe la 6 Martie 1945 au demonstrat cu strălucire forța și vitalitatea regimului nostru democrat-popular. Prefacerile înnoitoare adînci petrecute în acest răstimp au schimbat din temelii înfățișarea țării. Socialismul a învins pe deplin și definitiv la orașe și sate. Avîntul susținut al economiei socialiste, înflorirea științei, artei și culturii, ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, întărirea orînduirii sociale și de stat, afirmarea tot mai puternică a României pe arena internațională ca factor activ în lupta pentru triumful cauzei socialismului și păcii, al idealurilor de progres, independență națională, de prietenie și colaborare între popoare — toate acestea constituie rodul activității creatoare a întregului nostru popor condus de Partidul Comunist Român, partid încercat în aprige bătălii de clasă, devotat celor mai nobile idealuri patriotice.însuflețit de o fierbinte dragoste de patrie, de un profuhd atașament față de partid, întregul nostru popor își concentrează în prezent toate energiile sale creatoare pentru înfăptuirea programului însuflețitor stabilit de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului din decembrie anul trecut. Evocarea evenimentului istoric atît de plin de semnificații al instaurării primului guvern democratic din istoria țării constituie un prilej de mîndrie față de tot ceea ce am realizat și, în a- celași timp, un îndemn de a lupta cu și mai mult elan pentru a asigura înaintarea neîntreruptă a scumpei noastre patrii pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.

Ion SPALATELU

„E departe".Pentru orice rezistență la vreuna dintre invitațiile ce ți se fac, există un argument dezarmant. Nu, nu e departe. Două ore și jumătate cu acceleratul, cit un drum cu tramvaiul din Andronache la Chitila. E dreptul dumitale de individ care împarte cu automobilele oxigenul orașului, de călător cu tramvaiul, de coleg de birou cu fumători înrăiți, în sfîrșit, dreptul dumitale la variația peisajului.„Da, dar e iarnă, e frig".Poftiți în hotelul alpin, în cabană sau în restaurantul ale că- . rui ferestre sînt tot atîtea ecrane de televizor, deschise, Ia proporțiile realului, către palpitante curse de ski. Skiați?„Da, dar să urc pînă acolo ?“ Poftiți în teleferic (tot un fel de tramvai) dacă vreți să urcați , pînă la capătul pîrtiei. Sau poftiți în teleski, dacă vreți să mer- ‘ geți numai pînă la jumătatea ei. 1 Sau poftiți în telebaby.„
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Și astfel, prin învăluire, cazi răpus de tentații și pășești către porția ta de sănătate. Pe scurt, aceasta este ceea ce s-a realizat prin complexul turistic de la Clăbucet, la zece minute de gara Predeal.Și dacă tot am pătruns în a- cest univers ozonat al destinderii și contemplației, merită să-I cercetăm ca pe ceva care a intrat în propriul nostru inventar. Pe un platou de la poalele Clăbucetului era mai de mult o cabană. Lingă ea și-au făcut acum apariția un hotel și un restaurant. Venind de sus, pe pîrtia de ski de 1 800 de metri, de ia cabana Clăbucet- plecare, sklorii defilează prin fața noastră atunci cînd stăm într-una dintre camerele elegante ale hotelului sau cînd stăm la masă, în restaurant. Dacă ne hotărîm să skiem (și 
e greu să reziști la tentația unui asemenea exercițiu) urcăm în, telefericul nou. Pentru că vom Călători pe deasupra brazilor, cale de 1 800 de metri, într-un scaun zburător, ne înfășurăm în pătura ce ne este dată la plecare, și ne pregătim aparatele fotografice pe care le vom folosi ca să imortalizăm această ipostază a odihnei.Seara, pîrtia de ski este luminată cu neon și peisajul care ni se oferă atunci ne transportă pe teritorii de basm.

(E de mirare că un coleg de breaslă, în ziarul „Sportul", a putut pune sub semnul întrebării meritele organizatorilor a- cestui agreabil loc de destindere. Era, probabil, răcit...).Și așa trece iarna.Vara banele, fi gata sus, la nuri de nis. Și ne mai rămîn munții și pădurea și potecile și poienile și smeurișul și soarele binefăcător de pe creste.Ni se promit pentru viitor: un bazin acoperit, un patinoar artificial, noi pîrtii de ski și de săniuș, încă un teleski, încă un hotel......Trenul pleacă din București-Nord.

La Hunedoara, o dată cu creșterea accentuată a populației, s-au construit numeroase complexe comerciale, astfel că în prezent orașul dispune de 61 de unități de desfacere a produselor a- limentare. O serie de îmbunătățiri s-au adus și pe linia perfecționării formelor de deservire, îndeosebi prin extinderea unităților cu autoservire, a servirii la domiciliu pe bază de comenzi telefonice și sporirii numărului de unități specializate. Se impune a fi remarcată și creșterea in proporție rapidă — cu peste 60 la sută în ultimii patru ani — a consumului de alimente. într-o asemenea situație, ar fi firesc ca hunedo- renii să beneficieze ireproșabilă, să găsească în magazine întreaga gamă de produse alimentare necesare. Din păcate, lucrurile nu stau așa. oferă rilor ment redus, ind în insuficientă produse din cele mai solicitate.„într - adevăr, așa stau lucrurile — ne-a spus tov. ing. Vasiu, cretar tului de partid. Aprovizionarea orașului nostru cu produse alimentare continuă să fie dereglată. Filiera întortocheată a repartițiilor, stabilirea prea puțin judicioasă a necesarului la sortimentele de masă pricinuiesc serioase greutăți în aprovizionarea populației cu o seamă de produse pe care industria noastră alimentară le produce în cantități suficiente".Vorbind despre stăruința depusă pentru lichidarea deficiențelor în aprovizionare, tov. Viorel Răceanu, prim-vice-președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal provizoriu Hunedoara, a precizat: „Repetatele noastre cereri de a se soluționa această problemă sînt primite cu prea puțin interes de conducătorii forurilor centrale ale comerțului".Avînd în față aceste două opinii, să vedem practic cum stau lucrurile. O seamă de produse de bază, cum sînt preparatele și conservele de carne, făina preambalată și uleiul îmbuteliat, brînzeturile, nu sînt livrate magazinelor în mod constant și în cantități corelate cu cererea. De pildă, trei zile la rînd, unitățile nr. 17, 3, 76, 31 și 33, specializate în desfacerea mezelurilor și brînzetu- rilor, n-au putut oferi cumpărătorilor decît brînză topită și afumată, slănină și heringi în ulei. Nu se realizează în suficientă măsură nici compensarea sortimentelor care cu altele potrivite, de pildă serve.în legătură cu situațiamală existentă, tov. N. ru. secretar al Comitetului ds

de o deservire

partid comerț, Municipiul Hunedoara, a precizat: „Ca structură, sortimentele livrate nu corespund cererii noastre. Primim mari cantități de făină, ulei, zahăr. Desigur, acestea sînt alimente de bază, dar nu singurele cerute. Comerțul nu ne onorează cu promptitudine repartițiile pe care le avem. Astfel, ni s-a livrat mai puțin de jumătate din conservele de carne și o mică cantitate de produse de carne din grupele I și II — furnizori fiind Combinatul de industrializare a cărnii din Hațeg; furnizorul I.A.S. „Avicola" Mintia — care se află chiar lîngă Deva — nu și-a achitat obligațiile contractuale privind livrarea de ouă.

a

Viitorii arhitecți la lucru Foto : A. Cartojan

ne rămîn : hotelul, ca- telefericul (la vară va încă un hotel turistic, Clăbucet-plecare), tere- baschet, de volei, de te-

gara
Mihai CARANF1L

Magazinele cumpărăto- un sorti- de mărfuri uneori fi- cantitate
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Dereglările în aprovizionarea Hunedoarei pornesc, în primul rînd, de la Ministerul Comerțului Interior. Practica inspecțiilor fulger, soldate cu critici — numai de sus în jos, firește ! — și întocmirea de planuri peste planuri, care mai de care mai puțin realiste, constituie modalitatea de lucru dominantă la unele direcții generale ale M.C.L Chiar la începutul lui ianuarie, un mare colectiv al ministerului, condus de un director general, a venit la Deva. Deși cunoșteau situația existentă în desfacerea alimentelor la Hunedoara, membrii colectivului nu s-au deplasat acolo. Au stat în birourile Direcției comerciale de la Deva și au cerut prin telefon ca O.C.L. Alimentara din Hunedoara să le trimită urgent tot felul de situații. Astfel, întocmind rapoarte și informări din care rezultă cifre globale și procente peste ceea ce s-a prevăzut inițial din birouri, conducerea ministerului este practic dezinformată.Iată însă, în legătură cu problema în discuție, și unele opinii oarecum diferite. Tovarășul Traian Barbu, activist al comitetului județean de partid, ne-a declarat următoarele : „Criticile adresate Ministerului Comerțului Interior și Ministerului Industriei Alimentare sînt, în mare parte, justificate. Dar tovarășii de la Hunedoara uită că principalii vi- novați de neregulile existente sînt tocmai ei. Anomaliile" semnalate la ora actuală în desfacerea produselor alimentare sînt urmarea unor

COMITETUL MUNICIPAL(Urmare din pag. I)întrucît perioada dintre adunări este mai mare, o serie întreagă de probleme sînt, în prezent, soluționate de birourile organizațiilor de bază, în mod operativ, pe măsură ce ele se ivesc în munca de zi cu zi. Biroul organizației de bază Celuloza I (etapa I) de la Combinatul de celuloză și hîrtie a pus în centrul activității comuniștilor mobilizarea colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni la realizarea sarcinilor privind reducerea consumurilor specifice de materie primă. De asemenea, biroul organizației de bază de la secția lanțuri a uzinei „Laminorul" și cel al organizației de bază de la Oțelă- ria I din cadrul Uzinei de utilaj greu „Progresul" au întreprins acțiuni de masă pentru îmbunătățirea calității produselor. De fapt, ce a intervenit nou în stilul de muncă al acestor organizații de bază ? Altă dată, cînd se iveau astfel de probleme, începutul soluționării lor „demara" a- proape întotdeauna prin dezbaterea în adunarea generală. Se organizau colective, se efectuau analize, de multe ori intitulate pompos „studii", care scoteau la iveală lucruri în general cunoscute de către toți comuniștii. Apoi, în ședință, discuțiile decurgeau ca și cum participanții încercau

să se convingă asupra a ceea ce de fapt erau... convinși.în prezent, birourile organizațiilor de bază au procedat altfel. Dat fiind că, în unele cazuri, membrii birourilor au cunoscut deficiențele de natură tehnică și administrativă — fie din propria lor activitate, fie din relatările comuniștilor și ale altor muncitori, nu s-au mai întocmit nici un fel de studii și referate în care ele să iie consemnate, nu s-au mai convocat ședințe pentru a fi „dezbătute", ci pur și simplu au fost discutate operativ cu conducerile secțiilor și, în prezent, se acționează pentru înlăturarea lor. Remedierea lipsurilor care depind de muncitori — neglijențe în efectuarea unor operații, manifestări de indisciplină, insuficienta grijă în folosirea materiilor prime etc. — birourile organizațiilor de bază au luat-o asupra lor. Nemai- fiind ocupați cu pregătirea atîtor adunări, membrii birourilor, alți comuniști, au putut să acorde un timp mai mare muncii politice de la om la om. Exemplele citate și altele asemănătoare conduc la concluzia că tot mai multe birouri ale organizațiilor de bază înțeleg că în . fond munca de partid nu se poate reduce numai la organizarea adunărilor, a căror însemnătate, .în limitele normale, nimeni nu o neagă. Cum

bine spunea, recent, unul din secretarii organizațiilor noastre de bază, referin- du-se la faptul că numeroși membri de partid se o- cupă acum mai mult de ridicarea nivelului de conștiință al celor din jur, la urma urmei munca de partid trebuie să se desfășoare în primul rînd cu oamenii, iar comitetul se intereseze numai face el, ci să ajute — înainte de toate prin exemplul personal — în mod practio, cu fapta și cu vorba, pe cei din preajmă să lucreze mereu mai bine.întrucît în condițiile In care perioada dintre adunările generale este mai mare crește răspunderea birourilor organizațiilor de bază, comitetul municipal acordă o deosebită atenție instruirii acestora. Ne străduim să obținem ca toți membrii birourilor să mani; feste o înaltă exigență față de munca proprie, să se simtă responsabili atît pentru ceea ce au de făcut personal cît și pentru activitatea de ansamblu, socotind aceasta o condiție indispensabilă pentru a-și putea îndeplini cum se cuvine rolul de a examina problemele ridicate de bunul mers al producției, de a aplica în practică indicațiile organelor superioare de partid. S-a dovedit că este necesar să veghem ca munca să nu fie dusă numai de secretari,

să nude ce

ci de toți membrii birourilor, să controlăm nu numai cum se achită de sarcini birourile, considerate în ansamblu, ci fiecare dintre cei care intră in componența lor.Cu prilejul instruirii sau al contactului pe care-1 a- vem cu birourile organizațiilor de bază, cînd ne deplasăm în fabrici și uzine, odată cu orientarea spre problemele aflate la ordinea zilei, insistăm mai mult decît înainte asupra metodelor de muncă ce pot fi folosite pentru soluționarea lor, punînd accentul pe cele operative, menite să imprime un grad înalt de eficiență muncii de partid. Este un lucru cu atît mai necesar cu cît unele birouri ale organizațiilor de bază de la Șantierul naval, de pildă, au înțeles că dacă nu se mai țin așa de des adunări generale ale organizației de bază, această „lipsă" poate fi înlăturată ținînd ședințe de birou, nelimitate ca număr și durată, sub pretextul respectării principiului muncii colective, ca și cum acesta ar fi sinonim cu ședințomania.In noile condiții are o mare însemnătate ca activitatea organizațiilor de bază, a birourilor acestora să nu se desfășoare la întîmplare, ci să fie temeinic organizată. în acest sens, ele au fost ajutate să-și întoc-

nereguli în funcționarea mecanismului O.CfL. și I.C.R.A. Un an întreg, conducerile acestor două întreprinderi au reclamat că nu pot o- nora cerințele consumatorilor din pricina furnizorilor. Acuma, furnizorii — respectiv I.C.I.L. Simeria și I.R.I.C. Deva, cu fabricile sale — se plîng că O.C.L. nu le preia produsele, în vreme ce ele lipsesc din magazine. Astfel iese în evidență faptul că conducătorii comerțului alimentar din Hunedoara nu studiază atent și fundamentat cererea populației, nu abordează cu răspundere obligațiile ce le revin, invocă mii de motive pentru a acoperi propriile lipsuri în organizare, amînă la nesfîrșit, prin diverse artificii, soluționarea deplină a problemei a- provizionării". Un alt exemplu edificator în sprijinul acestei afirmații : luna trecută, conducerea O.C.L. Alimentara n-a considerat oportun să preia de la fabrica de conserve din Deva preparate de carne, iar de la I.C.I.L., Simeria — cantități importante de lapte, iaurt și brînzeturi, pentru simplul motiv că... nu le-au avut înscrise în repartiția inițială!Cum trebuie să se acționeze pentru a pune de aprovizionării șiacord mecanismul desfacerii cu cerințele hunedore- nilor ? în primul rînd — ne-au spus toți cei cu care am discutat — se impune așezarea pe baze realiste a repartițiilor de produse alimentare, echilibrarea cererii cu consumul. Aceasta trebuie să fie una din principalele sarcini ale direcției comerciale județene.în al doilea rînd, este nevoie ca la Hunedoara să existe spații de depozitare corespunzătoare. în urma unui articol publicat în ziarul nostru în aprilie anul trecut, Ministerul Comerțului Interior a promis o soluție provizorie, dar după cîteva luni șl-a retras cuvîntul. în prezent, la Hunedoara nu există spații de depozitare nici măcar pentru crearea unui stoc minim de produse alimentare, ceea ce, firește, îngreunează și mai mult situația. Ar exista o posibilitate — amenajarea morii vechi a orașului, cu o capacitate de 60 de vagoane — dar disputa îndelungată dintre Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Industriei Alimentare împiedică transformarea acestei clădiri în depozit. în fine, se consideră de primă urgență și dotarea parcului de transport cu mașini, cele existente fiind într-un grad de uzură avansat.Comerțului alimentar hunedorean nu i se pot face în continuare rabaturi ‘ ■" 1la calitate.
Laurențiu VISKI 
corespondentul „So^elF

• Cine-1 susține 1 Aceasta e Întrebarea — perfect legitimă — pe care și-o pun de mai multă vreme sa- lariații I.C.A.B. în urma cercetărilor făcute de două comisii numite special, la sesizarea unor membri de partid, s-a constatat că Vasile Mateescu, fost șef al serviciului administrativ de la această întreprindere, împreună cu cîțiva subalterni, se fac vinovați de: 1) Tolerarea sau acoperirea cu „forme legale" a unor sustrageri de bunuri din întreprindere ; 2) Dispariția „misterioasă" a unor materiale ; 3) Dosirea unei cantități de rechizite în valoare de circa 20 000 lei, care nu apăreau înregistrate nicăieri; 4) Lipsa celei mai elementare evidențe a consumului de combustibil în unități; 5) Distrugerea actelor (a arhivei !) justificative în ce privește consumul unor materiale ; 6) Nereguli grave în pontajul salariaților și în acordarea primelor ; 7) Folosirea, în timpul programului de lucru, a unor muncitori pentru efectuarea de diferite servicii la V. Mateescu acasă sau la alte persoane ș.a.m.d. Acestea sînt, în linii mari, constatările celor două anchete, ultima făcută de serviciul C.F.I. al I.C.A.B. Pentru toate aceste serioase prejudicii aduse întreprinderii, V. Mateescu a fost sancționat cu... retrogradarea din funcție și imputarea „fabuloasei" sume de 80 lei ! Ca să i se piardă urma, a zbughit-o din întreprindere. Pentru relații suplimentare, necesare oricărei anchete penale, poate fi găsit la unitatea Băneasa (Loco) a Comitetului de Stat al Apelor. Așteptăm să aflăm rezultatul anchetei penale. Poate lesa la iveală și numele celui (sau celor) care-1 susține.
Un grup de salariați de la I.C.A.B.

o Consumul exagerat de mare de energie electrică înregistrat în ultimul timp pe șantierele de construcții de locuințe din Ploiești ne-a determinat să analizăm

DE PARTIDmească planuri de muncă, în general, pentru o perioadă de trei luni, în care să se prevadă nu numai problemele ce vor fi analizate în adunările generale, ci și acțiunile mai importante, sarcinile ce trebuie rezolvate în perioada respectivă, în această privință se observă că este necesar să combatem tendința unor birouri ale organizațiilor de bază cum sînt, de pildă, unele de la Fabrica de confecții, de a pune un accent prea mare pe partea scriptică, pe întocmirea unor formulare cu multe rubrici și subrubrici, cu tot felul de date și termene, în dauna muncii practice pentru înfăptuirea celor stabilite. De asemenea, este nevoie să dăm un ajutor mai mare unor birouri ale organizațiilor de bază în activizarea tuturor comuniștilor, fie încredințîndu-li-se sarcini concrete individuale, fie antrenîndu-i în diverse colective, întrucît în unele locuri (Combinatul de Industrializare a lemnului și altele) am constatat manifestări de formalism în a- ceastă privință, în sensul că unii comuniști sînt în- cărcați cu prea multe treburi obștești, în timp ce altora nu li se dă nimic de făcut, repartizîndu-li-se ca sarcini de partid diferite activități care intră în o- bligațiile lor de serviciu.

Se cuvine relevat că a- dunările generale care s-au ținut în primul trimestru al acestui an au fost, în cele mai multe cazuri, pregătite mai bine decît în trecut. Problemele supuse dezbaterii au fost alese cu mai multă grijă, iar referatele elaborate nu mai purtau acel iz de tehnicism, care făcea ca adesea adunările de partid să se deosebească prea puțin de consfătuirile de producție. Spre deosebire de perioada anterioară cînd dezbaterea — al cărei ton îl dădea referatul — se limita la cifre, procente, măsuri tehnice șl organizatorice, acum acestea au constituit punctul de pornire pentru a analiza ce au făcut în mod practio comuniștii, fiecare în parte și în totalitatea lor ca organizație pentru bunul mers 
al producției, al întrecerii Bocialiste.Considerăm rezultatele dobîndite în perfecționarea activității organizațiilor de bază doar un început. Pentru dezvoltarea lor, comitetul municipal de partid va trebui să depună în continuare eforturi susținute pe linia controlului, a ajutorării practice, efective, a organizațiilor de bază, în așa fel îneît fiecare din ele să devină factorul dinamic, polarizator al tuturor energiilor colectivului în mijlocul căruia activează.

atent situația șl să descoperim cauzele. Cu acest prilej am constatat că noile blocuri sînt date în folosință locatarilor înainte de a fi racordate la rețeaua electrică definitivă. Racordarea se face de regulă mult mai tîrziu, atunci cînd binevoiește întreprinderea de electricitate. Lucru cu totul anormal. Se consumă astfel, ilicit, curent electric din rețeaua provizorie a șantierelor. Nu de mult am constatat că locatarii unor blocuri din cartierul Ploiești-Nord consumau, nestingheriți, energie electrică pe cheltuiala șantierelor încă din anul 1966, de cînd au fost predate construcțiile. Să le întrerupem curentul — ne-am fi trezit cu re- clamații. Cum să lași oamenii fără lumină ? La urma urmei, nu ei sînt vinovați de situație, ci întreprinderea de electricitate, singura furnizoare de energie electrică. La fel s-au petrecut lucrurile și cu unitățile comerciale din complexul Nord. Tot din rețeaua noastră sînt alimentate cu energie electrică și unele centrale termice, hidrofoare ș.a.m.d. Am discutat îndelung problema cu reprezentanți ai întreprinderii de electricitate, dar n-am ajuns la nici un rezultat util. Și uite așa, plătim anual, în locul altora, multe zeci de mii de lei. care afectează prețul de cost al construcțiilor.
Ing. Dorin PURICA
grupul nr. 1 construcții Ploiești• Cînd a fost inaugurată, astă vară, clădirea noului magazin al cooperativei de consum din comună, noi, sătenii, ne-am dus s-o admirăm. Magazin nou, cu rafturile pline de mărfuri de tot felul. Dar bucuria ne-a fost de scurtă durată. Pe la mijlocul lui decembrie, magazinul a fost închis. Și de atunci îl admirăm pe dinafară. Am fost lăsați, în plină iarnă, să ne descurcăm cum putem, să luăm drumul satelor vecine, prin ger și zăpadă, pentru un kilogram de sare sau un litru de petrol.

loan ILIES
comuna Ocland, județul Harghita• Prof. Alexandru Păunescu din Turnu-Severin a fost proprietarul unui imobil situat în str. Rahovei nr. 

5 A. Avea, prin urmare, unde locui. Dar s-a gîndit să vîndă această casă, lucru pe care l-a și făcut. Imediat după aceasta, prin procedee incorecte, el a obținut un apartament într-un bloc proprietatea statului, în care s-a instalat confortabil. Cazul a fost sesizat de cetățeni, care au trimis și redacției o scrisoare. Organele locale de partid ne-au informat că au cercetat și au stabilit că faptele sesizate corespund realității, urmînd să se ia .măsuri. Profesorului 1 se cere deplină corectitudine nu numai la școală, ci și în societate!
o „La întreprinderea de prefabricate din beton Doi- cești, județul Dîmbovița — se arată într-o sesizare primită la redacție — a fost adusă acum trei ani de la Brașov, o remorcă. Atunci cînd a fost cerută, era nevoie de ea. Dar imediat ce a poposit în unitate, n-a mai fost necesară I Șl de atunci se odihnește șl consumă bani, sub formă de amortismente. Pînă acum a păgubit întreprinderea cu peste 20 000 lei. «Cam mare suma — a zis tovarășul director, cînd a aflat. O să fim „scutiți" de prime. Ce-ar fi s-o casăm?» Și a propus-o pentru casare. Cam aceeași soartă a avut-o și ciurul rotativ, procurat special pentru nevoile producției". Cele de mai sus au fost aduse la cunoștința organelor locale de partid. „Faptele sînt întru totul adevărate" — ni s-a răspuns. Le supunem aprecierii Ministerului Industriei Construcțiilor. Pentru că și amortismentele și primele se plătesc tot în bani.• La noi, pe șantierul hidrocentralei de pe Lotru, sosirea poștei e așteptată zilnic cu nerăbdare. De foarte multe cri însă poșta nu îndreptățește această cerință a constructorilor. Presa șl corespondența sosesc zilnic la Ciunget în jurul orei 14. Iar pe șantier se primesc, în cel mai fericit caz, a doua zi, la prînz. Dar nu numai atît. Pachetele cu ziare șl reviste pentru abonați sînt trimise deseori cu un număr de exemplare lipsă. La recenta noastră conferință sindicală l-am invitat pe dirigintele oficiului poștal Rm. Vîlcea să audă ce spun constructorii despre deservirea poștală pe șantier. Dar n-a vrut să ne onoreze cu prezenta. Așteptăm. Poate ne onorează cu ceva măsuri.

Pavel DUMITRESCU
I.C.H Lotru — șantier, 
uzina Ciunget, județul Vîlcea
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(Urmare din pag. I)— Cele două cauze impietează într-adevăr asupra bunului mer» al aprovizionării tehnice-materia- le. înlăturarea lor stă în promptitudinea eu care Comitetul de Stat al Planificării «i direcțiile generale de aprovizionare $1 desfacere din ministerele economice răspund necesității de a acționa în mod concret pentru a transpune în viată indicațiile date de conducerea partidului și statului în această privință. Strîns legată de perfecta funcționare a aprovizionării tehnice-materiale, de optimizarea relațiilor e- conomice furnizor-benefi- ciar este respectarea disciplinei contractuale, instaurarea în unitățile e- conomice a acestei convingeri intransigente: întreprinderile, oricare ar fi ele, nu produc „pentru sine", ci au îndatoriri exprese în cadrul „lanțului" economic, care trebuie îndeplinite la termen, sub toate aspectele. Adică, sortimental, cantitativ și calitativ. Ce s-a făcut, sau ce ar trebui întreprins, în a- cest caz, pentru ca repartițiile și comenzile să fie onorate în bune condiții, iar respectarea disciplinei contractuale să fie privită de fiecare întreprindere ca

<h

CU „ÎNCETINITORUL"
ÎN RECUPERAREA
DAUNELOR

„Evident — a adăugat tovarășul DUMITRU FUNDĂTURA — problemele nu sînt de loc ușoare. însă „greutatea" lor poate să servească drept argument al tergiversării, să întrețină climatul provizoratelor ? Un impuls de maximă importanță constă, după părerea mea, și în revederea sistemului daunelor pe care întreprinderile, ce nu-și respectă obligațiile contractuale, 'sîht obligate să le suporte. Aceste daune sînt acum infime în raport cu pierderile înregistrate de beneficiari. Concomitent cu perfecționarea sistemului amintit, bine ar fi să se delimiteze clar și sfera celor ce trebuie să le suporte — în primul rînd conducerile întreprinderilor în culpă — evitîndu-se practica de a le trece pe seama prețului de cost. Nu se mai poate tolera falsul principiu după care răspunderea pentru încălcarea disciplinei contractuale se dispersează și se escamotează, invocîn- du-se cauze „obiective", în spatele cărora se ascund lipsa de inițiativă și o mare doză de dezinteres I"— Ce înseamnă întreprinderi în culpă ?„O suită întreagă de cazuri, de la cele mai minore, pînă la cele mal grave. Iată un asemenea caz, considerat pe bună dreptate grav. Recent, la U- zlna mecanică Muscel s-a oprit ciclul de producție la montaj. Cauza ? „Electromotor" Timișoara, Uzina de mașini electrice București și „Republica"-Reghin au refuzat — repetăm, au refuzat — să contracteze și să execute piese și suban- samble în colaborare, deși aveau dispoziții de la forul lor tutelar".— Refuzul acesta merită mai multă atenție. Ce credeți că stă la baza lui ?„Neputința de a înțelege niște cerințe ale beneficiarului, dar și defectuoasa funcționare a relațiilor și răspunderilor pe linia minister economic-întreprin- dere subordonată. Avem deci de-a face cu un fel de „dezertare" de la niște îndatoriri exprese, comunicate de un for superior. în practica economică această atitudine poate avea consecințe uneori greu de înlăturat. Uzina din Muscel a- vea șl ea obligații contractuale, care nu au putut fi îndeplinite din cauza indisciplinei întreprinderilor a- mintite".— In ce constau cazuri
le „minore", de care ați a- mintit ?„Ele sînt la fel de dăunătoare. Adică, furnizorii se angajează că vor respecta îndatoririle contractuale, dar pînă la urmă le nesocotesc. De pildă, C.I.L. Co- mănești na a primit de la 

o sarcină de maximă Importanță ?„Coexistă și acum — a continuat interlocutorul — aceleași cazuri consacrate de-a lungul anilor : întreprinderi „exemplu" care își îndeplinesc riguros o- bligațiile contractuale — dar a căror experiență nu este extinsă pe măsura posibilităților — și întreprinderi furnizoare ce nu-și respectă îndatoririle. Rabatul în dauna disciplinei contractuale persistă, subminîndu-se interesele întreprinderilor beneficiare. Mijloace eficiente de combatere, de profilaxie, există: contractele economice de lungă durată, care prezintă o serie de a- vantaje: relații directe,permanente, circuit rapid, cheltuieli minime de transport. Dar acestea sînt încă „piese" rare. Nu știu cine mai trebuie să se convingă pentru ca contractele pe termen lung să capete amploarea cuvenită, ceea ce ar simplifica radical actul repartiției și circulației materiilor prime și materialelor. Pun această întrebare, întrucît altfel nu se explică de ce se tot a- mînă crearea cadrului organizatoric și juridic necesar, precum și elaborarea normelor care să reglementeze aprovizionarea tehnică-materială prin contractele economice de lungă durată".

întreprinderile forestiere din județele Argeș și Vîl- cea, dar și din județul Brașov, circa 10 000 mc masă lemnoasă restantă din 1967 și 1 000 mc din luna ianuarie 1968. Iar XPROFIL „Libertatea" din Cluj a dus lipsa furnirului de stejar, întrucît fabricile din Deta și Gherla nu și-au respectat obligațiile lor contractuale".— Beneficiarii contau pe cuvîntul furnizorilor. Girul îl dădeau semnăturile prezente pe contracte. Și totuși aceste semnături, pînă la urmă, n-au valorat... doi bani. Nu era mai cinstit să se spună : „onorat beneficiar, nu conta pe mine. Nu sînt capabil să-mi respect cuvîntul"! Atunci, beneficiarul putea să-și acopere necesitățile din alte surse. Nu s-a întîmplat așa deoarece sistemul recuperării daunelor funcționează defectuos.„O asemenea precizare s-a făcut în discuția noastră. Există încă un mare procent de impreciziune în sistemul de recuperare a daunelor — și aceasta este de natură să alimenteze lipsa de disciplină și de răspundere în îndeplinirea obligațiilor contractuale, ceea ce afectează _ buna a- provizionare tehnică-materială a întreprinderilor".în continuare, în cadrul „mesei rotunde", tovarășul GHEORGHE DUMITRAȘ- CU, director economio la întreprinderea textilă „Dacia", a spus: „Consider că sistemului de aprovizionare tehnică-materială trebuie să 1 se confere mai multă mobilitate, o capacitate sporită de adaptabilitate la cerințele din fiecare moment ale proceselor productive — domenii în care se resimt la noi în întreprindere cele mai mari lacune. De unde provine acea imobilitate dăunătoare — care paralizează pur și simplu actul emiterii repartițiilor și cel, de mare importanță, al respectării disciplinei contractuale 7 Să explic. întocmirea planurilor de aprovizionare are loc, pentru anul următor, cu multe luni înainte. De exemplu, pentru acest an, necesarul de aprovizionare a fost întocmit încă din luna martie 1967, cînd nici nu era elaborat planul de producție. Contractele cu furnizorii s-au încheiat după vreo trei luni. Și aceasta pentru întregul an 1968. Toate bune, pînă aici! Numai că nominalizarea producției trimestrului IV va fi efectuată de-abia în luna iulie, deci la mai bine de un an de la stabilirea necesarului inițial de materii prime și materiale. S-au emis însă repartiții, s-au perfectat contracte. Sînt sigur că, așa cum s-a întîmplat și în alți ani, după definitivarea

planului de producție se va constata că unele materii prime și materiale nu se mai găsesc, sau altele prisosesc. De aici, apare sursa stocurilor supranorma- tive, sau a „golurilor" de producție, ambele situații

0 METODOLOGIE 
CARE ÎNTREJINE 
SUPRASTOCAREA

„Ce să facem, aceasta este metodologia ! Cît pri-z vește forul tutelar, Ministerul Industriei Ușoare, nu el a eiaborat-o, dar totuși o solicită. Pe bună dreptate, acest for tutelar trebuie să cunoască din vreme necesitățile întreprinderilor, pentru a ie putea centraliza și a interveni în favoarea satisfacerii lor. Dar, de multe ori, cererile rămîn. simple petece de hîrtie, întrucît nu se acoperă integral necesitățile. Este cazul u- nor produse siderurgice; electrotehnice, al lemnului și altor materiale pentru întreținere și reparații, care nu se asigură decît în proporție de 20—60 la sută, în această situație, noi, cei din întreprinderi nu calculăm și nu ne pierdem vremea în zadar ? Departe de mine gîndul de a. justifica necesitatea stocurilor su- pranormative, dar în cazul amintit sîntem obligați să facem aprovizionări inoportune întrucît întreprinderea caută să „agonisească" cît mai multe materiale, pentru a fi la adăpost de eventualele riscuri ale nelivrărilor din partea unor furnizori certați cu disciplina contractuală. De același regim au parte și anumite piese de schimb, în special din cauza poziției organelor bancare, care nn le admit la creditare. Realist este ca aceste piese să se afle permanent într-unstoc, științific determinat, la o unitate specializată, de unde să se livreze operativ întreprinderilor, ceea ce ar conferi un grad înalt de siguranță în desfășurarea procesului de producție și ar înlătura stagnările în funcționarea mijloacelor tehnice, atunci cînd se pune problema reparării lor capitale sau periodice".Se pare — precizăm noi — că toate aceste chestiuni au mai fost ridicate și cu alte ocazii, dar rezolvarea lor nu a progresat. In fond, numitorul lor comun constă în răspunderea cu care se abordează aspectele fundamentale ale aprovizionării tehnice materiale. Nu este cazul să facem aici „teoria" calităților ce trebuie să le îndeplinească ea. Practic, trebuie să reflecte cu exactitate cerințele justificate de materii prime și materiale, de piese de schimb ale întreprinderilor, să combată risipa acestora, să asigure pas cu pas — și nu să perturbe — desfășurarea procesului de producție, să nu permită formarea stocurilor supranorma- tlve. Acestea sînt elemente firești ale unui act deseori neglijat, poate tocmai pentru că sînt firești, de pe urma căruia în unele unități productive aprovizionarea tehnico-materială se desfășoară încă defectuos. DUMITRU FUNDĂTURĂ :„în discuția noastră a revenit destul de frecvent noțiunea de stocuri supranor- mative. Ei bine, o trăsă- 

fiind la fel de păgubitoare economiei naționale".— Ce generează această disonanță între cerințe și disponibilități ? Credem că nu forul tutelar, adică Ministerul Industriei Ușoare, vă îndeamnă...

tură a unui sistem de aprovizionare tehnică-materială realist, științific și mobilizator o reprezintă tocmai lipsa acestor imobilizări a valorilor materiale".— Ce ne puteți spune în legătură cu existența în întreprindere a unor asemenea Imobilizări de valori materiale 7„Voi da cîteva exemple. Nu mă opresc la cele de a- nul trecut, ci la cele din acest an. în cazul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, se distinge Uzina de mașini grele din București. Respectiva întreprindere deținea imobilizate valori materiale în sumă de 9,5 milioane lei, iar uzina „23 August" avea 15,9 milioane lei. Pe un loc „fruntaș" se menține și „Grivița roșie", tot din București, cu 12,3 milioane lei stocuri supranormative".'— Despre aceste întreprinderi s-a mal vorbit și cu alte ocazii. Ceea ce înseamnă că conducerile lor nesocotesc încă această importantă problemă care a- fectează serios eficiența activității economice.„De acord ! Exemple e- xistă și în alte sectoare. Știți cîte stocuri supranor- mative deținea Combinatul de fibre artificiale Brăila în acest an ? In valoare de 22,8 milioane lei. întrebăm Ministerul Industriei Chimice, forul tutelar, nu ar fi potrivit ca combinatul amintit să fie transformat în.„ bază de aprovizionare și desfacere a materiilor prime și materialelor pentru industria chimică ?“— Și alte exemple ar putea confirma faptul că ministerul amintit are o mare... predilecție pentru formarea stocurilor supra-

— Evident, nu pot fi puse la îndoială relatările înfățișate. Pentru elucidarea diverselor aspecte, pentru o mai temeinică investigare a căilor de înlăturare a neajunsurilor care mai persistă în domeniul aprovizionării tehnice-materiale, să limităm sfera lor de cuprindere, insistînd asupra circuitului metalului. Cunoaștem doar că economisirea metalului se înscrie ca o sarcină majoră a planului pc 1968, că metalul constituie în multe întreprinderi „alfa și omega" producției, elementul esențial al aprovizionării tehnice-materiale și al prețului de cost.GHEORGHE TOMEȘCU, șeful serviciului aprovizionare, uzina „Grivița roșie": „Consumăm în acest an circa 33 000 tone metal trimes- 

normative în întreprinderile pe care le tutelează. Totuși, pînă „la noi ordine", vedeți vreo ieșire ? Veți zice că combaterea stocurilor supranormative ține de modul în care serviciile de aprovizionare își fac datoria. Dar, dacă ele sînt încadrate cu oameni incapabili să reziste ispitei generate de concepția... mai bine să prisosească ?... In acest caz, singura ieșire din „suprastocare" este, firește, tot intervenția energică a ministerului tutelar. Și aceasta prin redistribuirea stocurilor supranormative, preîntîmpinîndu-se formarea altora, prin imputarea daunelor acelora care le provoacă.VICTOR MITROFANO- VICI, inginer șef adjunct la Uzina de prelucrare a maselor plastice-București: „In întreprinderea noastră, care se străduiește să satisfacă cerințele variate ale beneficiarilor, se realizează 600— 700 tipuri de produse lunar. Deci, o producție complexă, ce se desfășoară totuși ritmic, mai puțin însă cînd depinde de anumite materiale din import. Știm că trebuie să economisim, să recurgem cît mai puțin la asemenea resurse. Se constată, însă, că importurile sînt, uneori, total dereglate față de aprovizionarea de la beneficiarii interni. Cauzele sînt multiple. Una dintre ele se referă la modul particular, dacă putem să-l numim așa, de prospectare a cerințelor reale ale întreprinderilor. De pildă, pentru 1969 și 1970 ni se cere să comunicăm de pe acum specificațiile de materiale necesare din import. Noi, însă, nu cunoaștem — din planul pe acești ani — decît cifrele globale privind volumul producției și nimic despre sortimente, calitatea și diversitatea lor".— S-a atins, deci, o altă „coardă subțire" a aprovizionării tehnice-materiale. Există o fatalitate a importurilor necorespunzătoare, sau aceasta se datorează u- nor întreprinderi de comerț exterior? înclinăm să credem că mai plauzibilă este cea de-a doua variantă.DUMITRU FUNDĂTURĂ: „în acest domeniu al importului circulă o teză uneori depășită de viață. Despre ce este vorba? înțele- gind deformat sarcinile privind limitarea importurilor, unele foruri de resort și întreprinderi neglijează chiar importurile de materii prime și materiale absolut necesare. Se omite, în acest caz, avantajul că din aceste materii prime și materiale industria noastră poate fabrica produse cu mare valoare șl valoare de întrebuințare, cu un grad înalt de prelucrare, ceea ce poate contribui la înviorarea exporturilor".

trial, din care confecționăm utilaje unicate pentru industria chimică și a petrolului, fără a mai socoti reparațiile la vagoane. Necesarul s-a stabilit pe baza consumurilor anterioare, deoarece nu am cunoscut documentațiile din partea beneficiarilor. Cînd acestea sosesc, intervin modificările și anulările care creează mari perturbații. De exemplu, pentru trimestrul I 1968 se stabilise o producție de 1 000 tone utilaje pentru Uzina de acid sulfuric și superfosfați Năvodari, dar ulterior s-a renunțat la 400 tone. Noi am solicitat o serie de materiale la import, care nu mai sînt necesare și vor rotunji stocurile supranormative".

DE CE? UNII IAU
COMENZILE Șl ALȚII
AU PREROGATIVELE
DECIZIEI

Ing. ȘTEFAN NUTICĂ, consilier în Direcția generală de aprovizionare și desfacere a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini: „Principalul neajuns constă, după părerea mea, în faptul că unii iau comenzile și alții fac aprovizionarea. Nu există o concordanță între aprovizionare și desfacere. Aprovizionarea se află uneori în fața unui fapt împlinit... Dar, să explicăm lipsa de concordanță. Comenzile pentru metal, cum este și normal, se înaintează și se centralizează cînd ele sînt sigure, nemodificabile. Adică în momentul în care beneficiarii se pronunță definitiv asupra cantității, calității, sortimentelor și termenelor de livrare. Aceste comenzi sau, mai bine zis satisfacerea lor, necesită procurarea bine determinată a cantității. în calitatea și sortimentele respective, de metal. Și aici intervine însă neconcordanța amintită — planul de aprovizionare la metal se întocmește cu mult înainte de cunoașterea comenzilor certe, pe baza unor date și informații probabile, pe principiul „cum a mai fost" de către alți oameni, de către alte compartimente din întreprinderi și ministere. De aici provine acea inegalitate păgubitoare între comenzi și necesitățile reale, din moment ce elaborarea acestora are loc, în timp, la date diferite. Ca urmare. nu aprovizionarea se modelează după planul de producție și desfacere, ci se încearcă imposibilul: adaptarea planului de producție Ia... aprovizionarea tehnică-materială".

— Ați precizat că trebuie Înțeleasă și practicată cu iscusință politica stocurilor de materii prime și materiale. Ce înțelegeți prin a- ceasta 7 La ora actuală, întreprinderile nu-și pot permite să dețină stocuri supranormative, adică — potrivit instrucțiunile în vigoare — materii prime și materiale cu mult peste necesități. Pe bună dreptate, aceste unități trebuie sancționate, fiindcă dau o dovadă a nepriceperii în administrarea fondurilor materiale și bănești ale statului, a superficialității și chiar a lipsei de responsabilitate.„Perfect de acord cu cele spuse. Aprovizionarea tehnică-materială prin intermediul stocurilor nu înseamnă stocuri supranormative. S-ar părea că problema este insolubilă. Dar, numai la prima vedere. Multe necesități stringente de materii prime și materiale, de metal, ar putea fi ușor satisfăcute — de la cele de zeci de tone la cele de cîteva kilograme — dacă s-ar stabili cu precizie stocurile existente în economie : cantitățile, calitățile.- sortimentele și locul unde se află. Din păcate, ele nu se cunosc, astfel că se comandă siderurgiei sau se cer la import alte ' și alte cantități de metal. în aceste condiții, apar stocu-

— Dacă așa stau lucrurile, de ce nu se unifică compartimentele de aprovizionare tehnică-materială cu cele de desfacere a produselor finite 7 Considerați că nu există nici o soluție pentru ieșirea din acest cerc vicios, că neconcordanța acționează ca o forță a naturii, de neînlăturat 7„Unificarea compartimentelor este lesne de realizat. Este suficient un ordin... Totuși, problema concordanței dintre necesitate și probabilitate, dintre comenzi și aprovizionarea tehnico-materială nu se soluționează doar prin simpla unificare a compartimentelor amintite".— Să ne oprim Ia cazul u- zinei „Tractorul" din Brașov. Ea a primit și repartiții, iar serviciile de aprovizionare au întocmit realist necesarul... Și totuși, materialele nu au sosit la timp. Multă vreme, această uzină a resimțit lipsa profilelor grele din oțel carbon dur, a profilelor ușoare, a unor sortimente de tablă, a nisipului de turnătorie. De asemenea, uzina „Laminorul" din Brăila nu a primit la timp de la Combinatul siderurgic Hunedoara materia primă necesară realizării a 450 tone oțel beton. în majoritatea cazurilor, aici este vorba de metal brut sau prelucrat. De ce nu se satisfac la timp necesitățile reale ale întreprinderilor beneficiare?Ing. ȘTEFAN NUȚICĂ : „într-un mod cu totul nou trebuie înțeleasă și practicată politica stocurilor de materii prime și materiale, de metal..." 

rile supranormative. Mai intervine însă mentalitatea, de care s-a vorbit aici, „mai bine să prisosească, decît să lipsească", generată și de faptul că, nici un furnizor nu livrează 100 sau 200 de kg de metal, ci numai tone sau zeci de tone de metal. Ca urmare, beneficiarul utilizează numai cele 100 sau 200 kg iar restul zace în depozite. Numai că surplusul nu-1 mai comunică drept disponibil, gîndindu-se, probabil, că o să îi mai trebuiască. Ca urmare, politica stocurilor se transformă în contrariul ei, îmbrăcînd forma și conținutul rigidității".— în cazul specialiștilor, nu mai este nevoie de alte explicații suplimentare. Le formulăm, totuși, spre edificare. A face „politică" în domeniu] stocurilor înseamnă ca dintr-o cantitate de materii prime și materiale să se obțină maximum de efecte la scara întreprinderii, a ramurii industriale și a economiei naționale. Deci, aceste stocuri trebuie cunoscute de toți, concomitent și nu camuflate, cum se mai întîmplă acum. Mal precis, cum se procedează acum ? Ignorînd relațiile organice, de strîn- să interdependentă dintre întreprinderi, conducerile unor unități și ale forurilor lor tutelara „tălnuiesc" 

surplusurile, nu le comunică operativ și preferă să suporte — nu ele, ci prețul de cost — consecințele financiare. Empirismul ia loeul mobilității în circui
NORMELE DE CONSUM 
PREÎNTÎMPINĂ
SAU GENEREAZĂ
RISIPA?

O judicioasă aprovizionare cu metal necesită luarea în calcul a unor norme realiste de consum. A- dică, însuși planul de a- provizionare să nu permită risipa metalului — ceea ce am mai amintit — ci să stimuleze valorificarea lui superioară. In acest sens, indicațiile plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 și ale Conferinței Naționale a partidului, nu mai comportă nici o altă precizare. Toate întreprinderile, în dubla lor calitate de furnizor și beneficiar, au avut sarcina de a gospodări cu maximă eficiență metalul, celelalte materii prime și materiale.VIRGIL ZAMFIRESCU, controlor revizor principal în Ministerul Finanțelor: „Investigațiile controlului financiar arată că există încă mari rezerve în gospodărirea materiilor prime și materialelor în întreprinderi, a metalului. Deși printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri, de acum doi ani, s-a indicat întreprinderilor să revizuiască normele de consum, acțiunea nu a avut, în toate cazurile, un caracter mobilizator, fiind pe alocuri formală. Bunăoară, rebuturile nu mai sînt precizate distinct în planul prețului de cost, dar în unele unități e- conomice ele au rămas în normele de consum. Oare forurile de resort respective nu au avut curiozitatea, dacă nu responsabilitatea, să cerceteze aceste pierderi cu „acte în regulă", precum și alte acte ale risipei valorilor materiale 7 Mă refer, de pildă, la sectorul de constructii-mon- taj".— Dispuneți de cazuri concrete 7„La întreprinderea de prefabricate-Craiova, organele de control ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Industriei Con
întreprinderea Depășirea consumului de metal Cauzele principaleU.C.M.M.A. Bocșa „Rulmentul" — BrașovU.C.M. Reșița

VIRGIL ZAMFIRESCU : „în acest caz, răspunsul trebuie să-l dea atît conducerile întreprinderilor respective, dar și forurile lor de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Se desprinde cu claritate, deci, că nu prea există o... lipsă de metal, ci mal degrabă o risipă 
„Masa rotundă" nu a dezbătut decît 

unele aspecte ale defecțiunilor ce se 
constată in domeniul aprovizionării teh
nice-materiale. Ele îngreunează vizibil 
buna circulație a materiilor prime și 
materialelor, a metalului între furnizori 
și beneficiari. Fapt este că aceste ne
ajunsuri pot fi înlăturate prin interven
ția conjugată a Comitetului de Stat al 
Planificării, ministerelor economice și 
controlului bancar și financiar. Conside- 
rînd că adnotările de față au roiul de a 
sublinia unele din perfecționările ce se 
impun în domeniul aprovizionării tehni
ce materiale, vom saluta orice act ca
pabil sâ vitalizeze mecanismul acesta 
complex al relațiilor economice dintre 
furnizori și beneficiari, potrivit indica
țiilor conducerii de partid și de stat.

tul valorilor materiale, sub privirea „înțelegătoare" a organelor de control financiar și bancar. Mal poata dăinui șl în 1968 o asemenea practică?

strucțiilor au constatat că sîrma SPB, adusă din import, era depozitată necorespunzător, supusă intemperiilor și degradării. De trei ani nu s-au luat aici nici un fel de măsuri. Ultimul act de control, din 1967, semnala din nou a- ceeași situație, menționînd că- „în grămezile de fier vechi s-au găsit colaci întregi de sîrmă SPB ruginită", Este evident, în cazul de față, că normele da consum largi, nestimulatoare, favorizează risipa de valori materiale.în alte cazuri, dirijarea materialelor din depozita se face defectuos. De la șantierul 307-Craiova al întreprinderii 3 izolații-Bucu- rești s-au transportat la Tr. Severin 9 900 kg bitum, pentru ca după cinci zile să se „returneze" 8 300 kg din același materia}. In a- ceeași zi de la Craiova s-au mai expediat la Tr. Severin 1 600 kg bitum. Nouă, celor care investigam actele, nu ne venea să credem ca poate exista o asemenea a- nomalie".— Evident, nu s-au sesizat decît unele aspecte ale problemei economisirii metalului. Ce arată situațiile și sondajele? în unele întreprinderi s-au înregistrat economii de metal, dar s-au consemnat șl depășiri substanțiale. Cauza trebuie căutată în faptul că unele măsuri preconizate pentru reducerea normelor de consum au fost aplicate tîrziu, iar acțiunea prevăzută în acest sens s-a desfășurat lent. Dacă „pe ansamblu" Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini stă bine, în cazul unor Întreprinderi subordonate aprecierea nu mal este valabilă. Iată, de altfel, o situație în acest sens, la începutul anului 1968, privind depășirea consumului de metal, în tone t

14841429346 încălcarea normelorrebuturirebuturi șl adaus» de prelucrarea acestuia. Cauzele, în majoritatea lor, se datoresc rebuturilor, indisciplinei tehnologice. Ca urmare, în anul care a început eforturile trebuie concentrate tocmai asupra acestor cauze primare, de „interior", strîns legate de activitatea colectivelor întreprinderilor constructoare de mașini".
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DE CORTINA

RITULUI DE
TEATRU

teatrele bucu-
nici iin colec- de unul, sur-

CERBUL DE ÂUr„PLASTICA 

$1 

poezie"
Ieri a avut loo la Casa scriitorilor „Mihail Sado- veanu" (Calea Victoriei nr. 115) cel de-al cincilea vernisaj din ciclul „Plastică ți poezie* —- manifestare artistică pe cale de a deveni tradițională. Organizată sub auspiciile Uniunii scriitorilor și ale Asociației cineaștilor, expoziția cuprinde lucrări semnate de pictorul Adrian Beldeanu si graficienii Ștefan Mun- teanu și Tudor George. Cu prilejul vernisajului a avut loc un recital de poezie. Reproducem alăturat una din ilustrațiile consacrate de Ștefan Munteanu poeziei eminesciene : „Te duci*. Expoziția rămine deschisă pînă la 25 martie.

• Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la sala mică a Palatului) : 
Recital de pian Dan Grigore — 20.
• Opera română : Aida
• Teatrul de stat de 
Singe vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I.
giale" (sala Comedia) 
Stuart — 19,30, (sala
Martin Bormann — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Un Hamlet 
de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mfi- 
gureanu nr. 1) : Iulius Cezar — 
20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 
A) : Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Clnd luna e albastră — 
20.
e Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile lui Păcală — 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Guliver în țara păpușilor) — 10. 
O Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți ’68 — 19,30.
e Circul de stat : Ansamblul cir
cului Mare din Moscova — 20.

— 19. 
operetă :
L. Cara- 
: Marla
Studio) :

I

Un remarcabil

17,30 — Pentru __
fraglațll’ de 
Ala-Bala".

18,00 — Telecronlca

„Nau- 
insula

economică. 
Beneficiu maxim la fle
care leu Investit.

18.30 — Curs de limba engleză
(lecția a 6-a).

19,00 — „Copii mari" — emisiune 
magazin pentru tineret

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — Transmisiune de la Festi

valul internațional de mu
zică ușoară — Brașov, Ro
mânia.

22,40 — De la Glotto la Brâncușl.
22,55 — Telejurnalul de noapte. 
23,05 — închiderea emisiunii.

LA PRIMA RIDICARE

Primul festival și concurs interna
țional de muzică ușoară organizat de 
Radioteleviziunea română — eveni
ment important al vieții noastre ar
tistice — s-a deschis aseară la Tea
trul dramatic din Brașov'. Dominată 
de emblema „Cerbul de aur", marea 
scenă a teatrului brașovean a fost 
rezervată — în gala inaugurală — 
unor cunoscuți soliști și formații care 
nu iau parte la concurs. Programul 
a fost conceput sub forma unei suc
cesiuni de recitaluri.

Cîntărețului și compozitorului Con
stantin Drăghici, laureat al festiva
lurilor de la Helsinki, Sopot, Split și 
Mamaia, i-a revenit cinstea de a 
evolua primul în cadrul concertului 
de deschidere. Acompaniat de or
chestra festivalului, dirijată de Sile 
Dinicu, el a interpretat cu căldură și dăruire cîteva din piesele de succes, 
mai vechi și mai noi, ale repertoriu
lui său. l-au urmat „Los Machucam- 
bos", una dintre cele mai populare 
formații sud-americane, ale cărei cîntece se plasează la granița Intre 
muzica folclorică și cea ușoară; pie
sele pe care le-am audiat s-au re
marcat prin pregnanța ritmică, vita
litatea și melodicitatea specifică, iar 
dezinvoltura și autenticitatea inter
pretării au cucerit publicul.

In partea a doua a concertului, 
solistul francez Leny Escudero a cîntat cu lirism și interiorizare — 
excelent acompaniat de o formație 
proprie — cîteva piese emoționante 
prin forța de expresie a textelor. O 
prezență deosebită în programul ga-

lei inaugurale : cîntăreața iugoslavă 
Radmila Karaclaici. Interpretările sale 
au fost la înălțimea renumelui de 
care se bucură în țara sa și, în ge
nere, in lumea muzicii ușoare, re
nume certificat și de premiile im
portante pe care le-a obținut la dife
rite festivaluri internaționale și con
cursuri ale discului. Repertoriul 
variat (melodii iugoslave și alte piese, 
de circulație internațională), amploa
rea și calitatea vocii, gestica și mi
mica degajată au caracterizat apariția 
ei în spectacol.

Concertul inaugural al Festivalului 
de la Brașov a întrunit — în pofida 
unor lungimi ale recitalurilor — su
fragiile, aplauzele entuziaste ale audi
torilor. Un cuvînt de laudă se cuvine 
adresat regiei, operatorilor și tehni
cienilor televiziunii care au asigurat 
ținuta calitativă a transmisiei.

Incepînd cu spectacolul de deschi
dere, manifestările artistice ale festi
valului vor fi transmise de posturile 
noastre de radio și televiziune, iar 
transmisiunile în direct prin Inter- 
viziune și Euroviziune vor aduce con
cursul de muzică ușoară dotat cu 
premiile „Cerbul de aur", „Cerbul de 
argint" ți „Cerbul de bronz" pe 
ecranele telespectatorilor de peste 
hotare. Primii opt concurenți vor 
apare astă seară pe scena Teatrului 
dramatic din Brașov. Lor, și celor care le vor urma — mesageri ai mu
zicii ușoare din 20 de țări europene 
— le dorim succes.

e wniment editorial

EDIȚIILE
BAUDELAIRE

Avem In București vreo 10 teatre. Dar cite colective teatrale ? Greu de răspuns. Cîteva dintre instituțiile Thaliei nu însumează tiv. în altele, în loc prinzi mai multe.De fapt cîte, dintre reștene. trăieso 7 Destule — pentru 
a face cinste pe plan internațional artei românești (și succesele ultimilor ani o atestă).Prea puține față de propriile lor posibilități și de necesitățile publicului nostru.Intr-adevăr, pe diverse scene europene au evoluat scăpărător spectacole sau creatori apartinînd celor mai bune scene ale Capitalei; dar, pe de altă parte, bucureșteni ai a- numitor cartiere sau ai unor anumite vîrste (în special cei tineri) nu au la îndemînă teatre pe măsura exigentelor. Există un mare hiatus între cele mai valoroase și cele mai nesatisfăcătoare teatre ale municipiului.De ce 7 Pentru că flecare teatru fruntaș coincide cu un colectiv, cu o serie de individualități creatoare care, aderînd la un singur crez profesional și căutînd să practice același limbaj artistic, se reunesc, în urma propriei opțiuni — alături de un animator. Teatrele slabe sînt a- glomerări întîmplătoare de indivizi sau grupulețe, colecții de inerții, reziduuri ale unor realități depășite.Primele au o structură, celelalte — nu. Și, din alt punct de vedere, primelor le e proprie o poziție activă, celelalte sînt prin excelentă pasive.Radu Penclulescu a pornit la drum cu actori buni, spre care optase și care optaseră spre el o dată cu înființarea Teatrului Mic ; le-a adăugat din mers alti cîtiva, apropiat! prin talent, prin multele calorii ale intelectualității, ca neastîmpăr și ca generație. Deși foarte personali, au știut să alcătuiască o echipă. De a- ceea, colectivul funcționează omogen, priceput, tenace și bătăios. Și rezultatele le știm si le apreciem cu toții.Exemplele pozitive pot fi, bineînțeles, legate și de multe aspecte ale Teatrului Lucia Sturdza Bulandra, (de ce nu i se readaugă epitetul „Municipal" 7) sau ale Teatrului de Comedie...Sînt și teatre letargice. La vremea fundării ele poate corespundeau a- celor ani. și-au trăit traiul; unii dintre actori nu au observat asta, și au rămas cu hainele artistice perimate.în unele cazuri, nu e vorba de realități artistice depășite, ci pur și simplu, de fenomene extraartlstice, de aglomerarea teatrelor pe baza bunului plac, a dorinței de a-și spori ..bisericuța". Vremea a trecut, dar umplutura a rămas...încărcarea peste necesități a turilor e prezentă nu numai în torul artistic. Se pot da cazuri de instituții în care numărul actorilor e abia un sfert, iar ceilalți salariați — mai mult sau mai puțin productivi — alcătuiesc restul... Șl, pe de altă parte, ce numeroși sînt actorii talentatl care, datorită unor regizori mediocri, au fost lăsatl să ruginească !în contextul în care toată tara e martora unor reevaluări după criterii noi șl obiective, se simte nevoia dirijării atenției și spre acele teatre care reprezintă forme < ținutul astăzi pierdut. Dar recuperabil.Chiar dintre actorii rar azi. aparent devalorizați, i strînge destul care, constituitl _ matii proaspete, conforme cu ei înșiși și cu contemporaneitatea — ti.. apti să genereze i__— ____în ... - .............. -dată care date dern --------- -colului experimental, celui de cameră, deci a unui teatru mobil, bazat pe actori putini, res- pingînd Ideea unui utilaj costisitor, a unor decoruri și a unor costume neeconomice. Nu întîmplător, în străinătate, cele mai interesante sînt atari mini-teatre. care își pot improviza sediile aproape oriunde, cu colective bazate pe calitate artistică șl nu pe cantităti materiale.

puncte 
de vedere

în Bucureștiul 1968 distanțele s-au dilatat. Capitala a devenit o însumare de micro-Bucureștiuri, și cetățeanului din Balta Albă sau dinspre Berceni îi e greu ca, după o zi de lucru, să se încumete la două lungi drumuri nocturne spre a vedea un spectacol lîngă Calea Victoriei. Sectoare întregi ale municipiului, cartiere întregi, deci orașe întregi ale orașului —- nu au practic posibilitatea teatrului decît prin intermediul televiziunii.S-ar cuveni ca fiecare mare subunitate topografică să-și dobîndeas- că existenta culturală — un complex de manifestări teatrale, literare, plastice, coregrafice, muzeografice etc. Artiști profesioniști și amatori și-ar polariza, — cu mijloace distincte, dar complementare, în scopuri comune, — activitățile. Ar trebui studiată ipoteza unor echipe teatrale de sector — dar nu doar centrifuge, ci și centripete. Un colectiv dispu- nînd numai de o scenă de cartier

s-ar izola, s-ar înăbuși, căci ar trebui să-și strîngă actorii doar pe criteriul apropierii lor ca spații locative, iar spectacolele ar rămîne în afara circuitului central. Dar un sediu aproape de miezul orașului și o găzduire periodică, susținută în casele de cultură ale sectoarelor — poate ar constitui o soluție ca spectacolele să ia parte și la viata teatrală a Bucureștiului, și să asigure necesitățile subunităților administrative.Printr-o redistribuire în noi colective. pe bază de afinități, de opțiuni voluntare, unii dintre artiștii teatrelor Capitalei și-ar cîștiga eficacitate pentru ei înșiși și pentru sute de mii de spectatori posibili. Iar personalul tehnico-administrativ, date fiind necesitățile laconice ale spectacolului modern, s-ar rezuma la un minim obținut din prisosul actualelor scheme teatrale.Esența teatrului românesc include har, suplețe, dăruire pasionată: Costache Caragiale, Millo și Pas- caly, echipele de „diletanti" ale secolului trecut au avut condiții adverse și totuși au ctitorit totul, pornind de Ia nimic, răzbind eroic.Cu atît mai mult, strănepoții, în mijlocul unor condiții ultra-favora- blle, trebuie să le folosească cît mal înalt. Talente sînt. Nu trebuie decît aplicarea unor inițiative.
Mihai DIMIU

pos- sec-

cu con- perfectfolosiți se pot ; în for-_ __ _______ .. -------  - —i — sînt„______J arta de prestigiu.București sînt atîtea săli (altă- destinate teatrului profesionist) vegetează. De ce să nu fie re- scopului inițial ? Teatrul mo- implică o proliferare a specta- îndeosebl a

• O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, FEROVIAR — 9,30 ; 13 i 16,30 î 
20, MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, GRIVIȚA — 
8,45 : 12 ; 15,30 ; 19.
e Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (com
pletare Nălcă pleacă la București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL (completare Lauri 
celor mal buni) — 8,30 J 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
e Sfîntul la pindă ; SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2288 — ora 17,30 șl seria 2288 — ora 20,30), 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
BUCUREȘTI — 8,30 { 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 : 21.
a Nu uita gara Lugovala i CAPITOL (completare 
Lauri celor mai buni) — 9,30 ', 11,48 ; 14 ; 16,16 ;
18.30 ; 20,45.
o Am Intiinit țigani fericiți s CENTRAL — 9 ; 11 î 
13 * 15 ’ 17 * 19 ’ 21.
A Oliver twist t CINEMATECA — 10 ; 12,30.
e Cel șapte samurai ; VICTORIA — 9,30 ; 13 ; 10,30 ; 
20, EXCELSIOR — 9,30 ; 13 î 16,30 ; 20.
• zece negri mititel : LUMINA (completare în
cercări) — 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii: DOINA — 9 ; 10.
e Șapte băieți șl o ștrengărlță : DOINA (comple
tare Plinea noastră) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,18 ; 20,30.
• Pasărea Phiinix : UNION — 14,45 ; 17,30 ; 20,15.

(Urmare din pag. I)Nu sîntem o civilizație a granitului, a marmurei, a marilor cupole. Nu sîntem o civilizație a bronzului. Mîndriâ noastră sînt lemnul și lutul, materii fragile, fibra de in și de cînepă, deșirabilă, casa de bîrne, inflamabilă, obiectele mici, la îndemîna omului, ușor de pierdut. Noi vorbim prin încrustați! și țesături ceea ce alții vorbeau prin mari coloane și portaluri. Simțul nostru artistic ales n-a găsit totdeauna materia cea mai durabilă pe care să se așeze, șl de aceea orice obiect și objecțel, orice casă sau poartă sau bîrnă în care s-a încorporat o furî- mă de trecut și de artă, într-o istorie de multe ori incendiată, trebuie pus de-o parte și ținut în stimă. Sînt alături cu O voce de cei ce deplîng risipa acestor obiecte, și sînt alături, cu zece voci, de cei ce deplîng contrafacerea lor. Trecutul autentic nu se fabrică. El este, și noi trebuie să ne îngrijim de el, de tot ce a adunat în sine perindarea

timpului, decurgerea noastră ca Viață. Cineva deplîngea, și-l înțeleg foarte bine, dobo- rîrea unor arbori seculari de pe o șosea națională (e ușor să pui ferăstrăul electric !). Și, aș adăuga, ce ușor e să plantezi pe urmă un alt copac, repede crescător, obținut prin mutații și selecțiuni în- tr-un institut agronomic I Peisagistic s-ar putea să fie chiar avantajos. Dar fibra copacului vechi, încă viguros, poartă în sine puțină istorie, o infinitesimals parcelă de istorie, și aceea nu se mai obține în nici un institut agronomic, prin nici un fel de mutație I Avem într-adevăr atîția copaci seculari, atîtea vestigii, atîtea palate și catedrale vechi, și poduri, și statui, și havuze, și pivnițe celebre, în- cît să trebuiască să sacrificăm o parte de dragul unor superpro-

Scenă din spectacolul cu „Doamna nevâzutâ", de Calderon de la Barca, 
in interpretarea colectivului Teatrului de stat din SibiuFoto : R. Costin

sa

• Năică pleacă la București — Atențiune, ciu
perci ! — Orizont științific nr. 1/1968 — Camplo- < . 
natele mondiale de lupte — Gustav șl cioara ne
recunoscătoare — Cîntece tn lemn : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Moartea după cortină : GIULEȘTI (completare 
Stăpîn pe sine) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

cinema
O Singur pe lume : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare ‘ ’ *’
16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Spartacus (ambele
continuare.
« Reîntoarcerea lui
t___ T“. "............................. ..

• Zosla :
18 ; 20,30.
8 Un bărbat șl o femele :

rlzont științific nr 11/1907)

sorinei șl soarele) — 14,301 
serii) : DACIA — 9—19,30 în 

, Surcouf î BUZEȘTI (comple
tare Pilule II) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zosla : CRINGAȘI (completare Doi) — 15,30 ; 

BUCEGI (completare
______  T __ __  _ ____ — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA (completare Orizont ștlln-

țiflc nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 
a împușcături po portativ : GLORIA (completare 
Pledoarie pentru box) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, C~.~Z ;___ —•------------------------------------
9—16 în continuare ;* 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
pletare București, oraș al muzicii) — 9 ;
13,S0 ; 18 ; 18,30 ; 20,45.
© Loana s UNIREA (completare Echipa) — 
18 : 20,30.
Î> Un Idiot la Paris : FLACĂRA (completare 
ucepe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

« Tom Jones : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd tu nu ești : POPULAR (completare în în- 
tîmpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.-
a Căutați Idolul : AURORA (completare Miracole) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (com
pletare Mal bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
a Careta verde i ARTA (completare Orizont știin
țific nr. 10/1967) — 9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.

Profesorul distrat : MUNCA (completare Sănă- 
atea mintală a copilului) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O fată fericită : MOȘILOR (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Un nabab maghiar: COSMOS (completare în- 
tilnlrea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

TOMIS (completare FIora_ australiană) — 
(corn
ii,15 ;
15,30 ;
Viața

Anul 1967 (și inevitabilele prelungiri în 1968 1) oferă publicului român o simultană contemplare a tuturor fațetelor marii personalități baudelairiene : poet, critic literar, critic de artă, fiecare, înfățișat separat într-o reprezentativă selecție. Primele două volume antologice au și apărut, al treilea este anunțat la editura „Meridiane". Ce se întîmplă însă cu poemele în proză 7 Sau, poate, cu o selecție din corespondentă 7 Ambele volume publicate reprezintă în moduri diferite adevărate evenimente editoriale, care atrag încă odată atenția asupra activității remarcabile a Editurii pentru literatură universală. Publicul cititor le-a subliniat prin epuizarea vertiginoasă a stocului din librării. Presa literară însă, Olimpiană, a tăcut.„Florile răului" au mai apărut, În selecții parțiale, prin volumele mai vechi ale lui Alexandru Westfried (1932), Ion Pillat (1937), Lazăr Iliescu S, Șerban Bascovici (1940), Al. ppide (1946, 1965) ca să nu mai vorbim de extrem de numeroasele traduceri „individuale". Față de a- cești predecesori, dintre care unii iluștri, poetul Geo Dumitrescu a avut o misiune dificilă, de care s-a achitat într-un mod exemplar. El a înțeles că o ediție românească omagială. trebuia să prezinte și un „Baudelaire în România" sui-generis, motiv pentru care el a recurs la o selecție din toate traducerile publicate, ca și din cele inedite. Mai mult încă, urmează să publice și o ediție ,,mare“ care să înglobeze, ca pe niște variante, toate traducerile marcante, la fiecare dintre poemele lui Baudelaire.Chiar în forma ei restrînsă însă, ediția este remarcabilă. Caracterul bilingv sporește, implioit, responsabilitatea traducerilor. Apoi, ilustrația este compusă exclusiv din desenele lui Baudelaire însuși, volumului calității traducerilor. •Apare evident că, în cazul unui poet ca Baudelaire, traducerea devine un mod de a-ți dezvălui propria personalitate lirică. Străbătînd ediția de față, traversezi, indirect, cîteva mari zone ale poeziei românești : Ion Barbu, Tudor Arghezii Ion Pillat, Al. Phillppide, lîngă care’ întîlnim semnăturile lui Virgil Teodorescu, Ion Caraion, Al. Hodoș, Grigore Hagiu, Lazăr Iliescu, Șerban Bascovici și alții. In total, 30 de traducători, dintre care Al. Philip- pide semnează o treime din totalul poemelor (156).Maestrul Philippide excelează, ca întotdeauna, printr-un echilibru, am zice perfect, între specificitatea stilistică a poemului baudelairian parametrii obiectivi ai expresiei românești. Există, fără îndoială, stil al traducerii, discret, mărunt, sobru, plastic, egal cu sine, respin- gînd tentațiile opuse ale unei sublinieri personale mai accentuate, ori ale unei „demisii" totale în fața personalității autorului tradus. Acest stil cred că poate fi exemplificat, mai ales în ultimii ani, prin Al. Philippide și Tașcu Gheorghiu. (O discuție despre stilurile actuale ale traducerilor românești, teoretică practică, ar fi extrem de utilă), conferă, în linii mari, omogenitatea stilistică volumului „Florile răului", constituind, - totodată, linia centrală de echilibru, față de care se definesc ceilalți traducători. Unii înclină spre un respect „absolut" față de textul baudelairian. Tendința opusă, de „prelucrare" personală a acestuia, prilejuiește numeroase observații, dintre care unele s-ar putea dezvolta în adevărate studii de stilistică comparată. Reținînd ideea și atmosfera versului francez Tudor Arghezl creează perfecte corespondențe românești, introducînd însă motive lexicale și lirice definitorii pentru propria sa poezie. Ion Barbu traduce poemul L’idâal (Isvodul), versul „Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel Ange" prin „Sau, buonarotiană, tu, îmblînzită Noapte", cu o sintaxă, metaforă (îmblînzită) și un ritm specific. In fine, Ion Pillat se remarcă printr-o cantabilitate sporită, filtrată nostalgic într-un lexia ușor arhaizant.Față de acestea însă, alte traduceri simplifică și banalizează textul baudelairian. în „Les aveugles" Be traduce „Que cherchent-ils au Ciel tous ces aveugles 7“ prin „De ce își

Șiun

și El

V

duse moderne 7 Eu socotesc că nu, și că tot ce se leagă de existenta în timp este valoare, a- vere. Și că la noi, civilizație de peisaj, de gust și de măsură, de lumină și căldură omenească, trebuie gîndit de trei ori înainte de a doborî un copac secular sau de a demola o casă istorică sau măcar de a înlocui o cornișă. Am păstrat, prin defavoarea istoriei, puțin, se cuvine să fim zgîrciți la maximum.Acum Academia Mi- hăileană se reclădește : costă de două ori bani. Și ca ea mai sînt și altele. S-a plătit o dată demolarea. Acum, marele efort de recuperare a valorilor trecutului, efort care constituie un merit de seamă, neprețuit, al conducerii de partid și de stat, reclamă alte cheltuieli, pentru că unii n-au fost atenți, pentru că s-a mers repede și fără bă-

SEMNIFICAȚIE Me un fapt de civilizație, un marcaj al unui stadiu artistic trecut și ca atare irecuperabilă. Noi putem reclădi în- tr-un stil vechi, dar casa veche prezintă a- cest avantaj că e autentică, că are în ea timpul real. Șl noi de acest timp avem nevoie. Cu o tehnologie adecvată. Voronețul se poate recopia și celebrul albastru de Voro- net de asemenea, după cercetări laborioase. Dar secolele din Voro- neț, secolele reale, nu pot fi încorporate în vreun alt obiect monumental, nu se pot transfera.Am fost foarte fericit să aflu că se păstrează ceva din vechiul tîrg al Bucureștiului, că se reconstituie Hanul Ma- nuc. E un deziderat mai vechi, am avut și eu prilejul să mă alătur în scris acestei tendințe, care fructifică astăzi grație unor ini-

gare de seamă peste semnificațiile locurilor.A fost o vreme cînd începusem să ne jenăm de unele construcții • monumentale ale vechiului București, realizate la sfîrșitul secolului trecut, la început prin participarea unor arliitecți străini, apoi prin puterile noastre. Nu cred că e cazul să ne jenăm sau să spunem despre o sumă din casele bine clădite (în cărămidă și piatră, cu stucaturi și ciubuce poleite) că ar fi lipsite de gust. Trebuie numai să le depășim, cu mijloacele pe care le avem, cu imensele mijloace materiale moderne și cu concentrarea de ingeniu din zilele noastre. Trebuie să facem în beton și sticlă mai bine și mai frumos, mai armonic, mai temerar, dar nu să ne dezicem de ceea ce civilizația noastră a îngăduit să apară. O casă

V

E uncu-a multețiative înalte, drum bun, acela al re' constituirii. El prins, în țară, monumente de valoare,cărora printr-o judicioasă tratare li se va spori în felul acesta prețul. N-avem încotro, lucrurile s-au deteriorat, s-au dezafectat, ele trebuie reconstituite prin studii minuțioase, prin eforturi constructive speciale. Dar istoria nu este numai ceea ce se reconstituie, ci și ceea ce se constituie, adică ceea ce persistă în forme materiale și spirituale, ceea ce se încheagă în tradiții artistice și culturale. Un lucru reconstituit e un lucru văzut din afară, Văzut cu ochii de astăzi, cu ochii estetului Șicare execută o temă. Un lucru constituit e ceea ce deține cheagul original și particular al epocii, ceea ce semnifică epoca. Constituirea
ai constructorului

autentică e trecutul de mîine, de care n-avem voie să-1 lipsim pe urmași. Altfel, ei vor căuta în zadar în geografia zîmbitoare a orașului formele și tradițiile spirituale ale părinților lor și vor găsi cel mult cîteva muzee. O cultură, o viață socială au însă nevoie în- lăuntrul perpetuului lor dinamism, al progresului lor firesc, de zone de stabilitate, de statornicie, de tradiție din care crește viitoarea lor monumentalitate.Am învățat foarte multe lucruri care ne integrează prezentului, ne așează în ordinea civilizației, în marșul progresului. Avem astăzi posibilitatea să fabricăm, cu mîinile noastre, lucruri la care nu visa mai nimeni, învățăm acum și o mai bună încorporare a trecutului, respectul pentru ceea ce am durat pînă azi, pentru ceea ce ne-a permis să durăm pînă azi pe dimensiunea istoriei noastre.
§
II

ridică ochii spre cer, sărmanii orbi?" pierzîndu-se în nuanța simbolică și metafizică, fundamentală în poem, a căutării („chercher") și intro- ducînd epitetul convențional „sărmanii", inexistent la Baudelaire. Rezerve de acest fel s-ar mai putea face și la alte poeme, precum „Tenebrele", în care Lazăr Iliescu traduce nejustificat „le Destin" cu „Dumnezeu" șl „belle visiteuse" cu „vedenia divină" (!), sau poemul „Invitație la călătorie", simplificat de Virgil Teodorescu. Din fericire însă, acești traducători se „revanșează" prin calitatea altor traduceri.„Florile răului", se prezintă, de adeea, ca un volum omogen, absolvind excelent un „examen" de meșteșug care, insesizabil, a angajat a- proape întreaga poezie română modernă.
★Editînd volumul de critică bau- delairiană, Liliana Țopa a renunțat, pe bună dreptate, așa cum explică în „Notă asupra ediției" la „cadrul tradițional, dar arbitrar" al volumului Arta romantică, stabilit de altfel de editorii postumi ai lui Baudelaire, preferind să ofere într-o ordine cronologică o serie de texte din acesta, împreună cu altele, publicate independent, sau în volumul Curiozități estetice (din care n-a reținut decît articolele de critică literară). Urmează ciclul „Reflecții asupra contemporanilor mei" și cele două jurnale intime „Rachete" (Fusees) șl „Inima mea așa cum este" (Mon coeur mia 

A nu).Aparent, traducerea nu pune probleme, totuși dificultățile există în neașteptatele schimbări de registru ale textului baudelairian. Liliana Țopa le-a rezolvat cu simțul nuanței stilistice, păstrînd intact timbrul grav șl pasionat al articolelor despre Edgar , Poe, eleganța respectuoasă din articolele despre Gautier, Wagner și Victor Hugo, ironia mușcătoare din „Dramele și romanele „cinstite" șl, mai ales, alternanțele, adesea derutante, din „Jurnale", între vehemenți, tragică și concizia rece, glacială, ca două fațete ale personalității însăși a unui Baudelaire „Intim".Valoarea originală a unul asemenea volum antologic rezidă însă în a- paratul critic care-1 însoțește. Comemorarea lui Baudelaire a reamintit, în Franța ca și In alte țări, nu nu-- mai eminența poetului ci șl extraordinara actualitate a criticului. Avînd prilejul să particip în cursul lunii ianuarie (1968) la Colocviul internațional de la Paris, dedicat lui Baudelaire — critic literar și critic de artă, alături de eseiști, critici și poeți ca Pierre Schneider (directorul colocviului), Yves Bonnefoy, Gaetan Picon, Pierre Emmanuel (Franța), Jean Sta- robinski (Elveția), Th. Adorno (R.F.G.), Octavio Paz (Mexic), Harold Rosenberg (S.U.A.), Stephen Spender (Anglia), V. Kataev (U.R.S.S.), J. Starzynski (Polonia) etc, am remarcat unanimitatea acestora în a reaminti că Baudelaire, „inventatorul" criticii, „poetioe", a sesizat nu numai evoluție ulterioară a artei moderne, pînă .ÎU zilele noastre, ci a și definit, cu o extraordinară justețe, cîteva probleme estetice fundamentale.Antologia de critică baudelairiană, prefațată de George Bălan, definește majoritatea acestor probleme. Amplul corp de note șl comentarii (semnate de Liliana Topa) sînt gîndite în trei moduri. Mai întîi, comentarea unor concepte și atitudini centrale în estetica baudelairiană : supranatura- mnl și rolul esențial al imaginației, „regina facultăților", cu indicarea izvoarelor la Heine șl Nerval (de ce nu și Coleridge 7) ca și al preluării de către Appollinaire (suprarealism); conceptul dandy-ismului, cu importante citate din monografia lui Sartre ; raportul victimă-călău, caracteristic erotismului baudelairian; „va- porizarea eului" și sensul contemplației ; solitudine șl comuniune, conceptul medieval de acedia și viața spirituală etc. Un mai accentuat comen- tar cu privire la „regăsirea" lui Baudelaire In Poe, ca exemplu de critică „poetică", ar fi fost binevenit. Un al doilea tip de comentar este acela de „sltuaționare* a unor atitudini baudelairiene, pentru care se recurge la numeroasele volume cu caracter memorialistic ale epocii, ca șl la Corespondența generală a poetului.Liliana Țopa stăpînește arta dificilă a comentariului succint, modest orientat către luminarea țesăturii secrete a gîndiril magistrului, fără parada propriei virtuozități. O excelentă cunoaștere a epocii recreează lumea lui Baudelaire, în timp ce un simț sigur al valorii surprinde inconsecvențele sau limitele acestuia, deli- mitîndu-1, deci, atît în timp cît șl estetic. Cînd un citat este definitiv, el e preferat onest propriului comentar, În cadrul unor montaje inteligente și echilibrate. Acest tip de note este nu numai foarte util ci constituie și un act critic independent, provo- cînd o reală satisfacție de lectură și incitînd la noi interpretări în adîn- cime.
★Prezenta lui Baudelaire în România a cîștigat enorm prin aceste două volume, ambele de o importantă valoare culturală șl editorială. Ele pun baze solide Inaugurării unei noi faze în cercetarea românească a operei sale, simultan istorico-literară, comparatistă șl estetică. Studii de tip monografic ar trebui să ducă acum mai departe aceste eforturi. Șl, în a- celași timp, acest tip de ediții moderne, cu valoare științifică originală, ar trebui să se generalizeze, devenind cel puțin paralele cu edițiile de lectură, destinate publicului foarte larg.

Sorin ALEXANDRESCU
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INREPRINDERI
FRUNTAȘE

PE ANUL 1967
în adunări festive, alte unități economice din Capitală și din țară, au primit marți steagul și titlul de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe anul 1967.

tea muncii a sporit cu 4,28 la sută, ceea ce a contribuit nemijlocit la obținerea în plus față de plan a unei cantități de 5 000 tone minereu de fier.

Cronica zilei \
p

★Fruntașă pe ramura industriei chimiei organice pe anul 1967 a fost declarată uzina „Danubiana" care și-a îndeplinit și depășit planul producției globale, al producției marfă, al producției marfă vîndută și încasată. Au fost livrate pieței produse suplimentare în valoare de aproape 50 milioane lei. Un alt succes de seamă : planul de export a fost depășit cu 28,8 la sută. Datorită măsurilor tehnico- organizatorice, colectivul modernei uzine bucureștene a reușit, în cursul anului trecut să producă peste milion de anvelope, depășind i fel capacitatea proiectată. ■ un ast-
Pe industria de confecții și tricotaje, steagul și titlul de fruntașă în întrecerea socialistă pe anul trecut, au fost acordate Fabricii de confecții și tricotaje „București". Printre realizările colectivului acestei fabrici se înscriu : depășirea planului la producția marfă cu 3,6 la sută, la producția marfă vîndută și încasată cu 1,1 la sută. Economiile și beneficiile peste prevederi totalizează peste 36 milioane lei. Produsele F.C.T. „București" sînt cunoscute și apreciate tot mai mult și peste hotare. Aproape 50 la sută din producția anului trecut a fost destinată exportului.Pe ramura proiectări a primit aceleași distincții Institutul pentru planuri de amenajări și construcții hidrotehnice din Capitală, care și-a depășit producția globală la proiectare cu 11,3 la sută și producția marfă cu 13 la sută. El a efectuat numeroase studii privind construcția unor importante obiective economice din țara noastră. Din totalul celor aproape 550 documentații predate anul trecut, aproape 98 la sută au primit calificativul de excepțional și foarte bine, în urma unor căutări intense, colectivul acestui institut a elaborat diferite soluții moderne privind tratarea apei pent.a-.'alimentarea Capitalei, execuția unor prefabricate din beton, a unor cofraje metalice și altele.în industria de extracție feroase, neferoase și metalifere a fost distinsă cu titlul de frțmtașă pe 1967 întreprinderea minieră Bocșa, Minerii de la exploatările Bocșa, Ocna de Fier și Dognecea, care aparțin întreprinderii miniere din Bocșa, au dat anul trecut o producție globală și marfă cu peste 8 la sută mai mare decît era prevăzut. în același timp, datorită extinderii unor noi procedee de lucru și îmbunătățirilor aduse organizării producției în exploatări, productivita-

r'j

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost mai mult acoperit în Transilvania, unde a nins temporar. Izolat, ninsorile s-au transformat în la- poviță. în celelalte zone geografice ale tării cerul a fost variabil. Pe alocuri s-a semnalat ceață. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări locale în sud- vestul țării, predominînd din vest. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 6 grade la Adjud. Bîrlad, Tecuci și Măicănești și 4 grade la Sînnico- lau Mare. în București : Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a

Titlul și steagul de fruntașă pe Industria materialelor de construcții a fost cucerit de întreprinderea de prefabricate din Roman. în urma organizării științifice a producției și a muncii, colectivul acestei întreprinderi a reușit numai înitr-un singur an să atingă parametrii proiectați și să devină rentabilă, dînd și beneficii peste plan în valoare de 3 milioane lei, în locul celor 600 000 lei pierderi planificate.Fruntaș pe ramura industriei io- cale a fost declarat Combinatul „1 Mai“-Satu Mare. Anul trecut, sala- riații acestui combinat au dat peste plan mărfuri în valoare de 13 milioane lei (1040 mașini de gătit e- mailate, 2 277 paturi metalice, 280 fotolii tip „Someș" și multe alte produse).Tot marți a primit titlul de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă colectivul întreprinderii comunale din Brăila. La finele anului 1967 întreprinderea brăileană a raportat realizarea producției globale în proporție de 111,8 la sută iar economii la prețul de cost și beneficii peste plan de peste 2 milioane lei. Salariații acestei întreprinderi au adus o importantă contribuție la înfrumusețarea continuă a orașului de pe malul Dunării.Au mai fost declarate evidențiate pe ramură în întrecerea socialistă Uzina de mase plastice „București", Combinatul de cauciuc sintetic (industria chimiei organice) ; Fabrica de tricotaje Se- beș-Alba (industria de confecții șl tricotaje) ; Institutul de proiectări pentru instalații petroliere, Institutul de studii și proiectări hidroenergetice, Institutul Proiect- București, D.S.A.P.C.-Brașov șl D.S.A.P.C.-Bacău (proiectări) ; întreprinderea minieră Moldova Nouă, exploatarea minieră Baia Sprie, întreprinderea minieră Rm. Vîlcea și salina Slănic (industria extractivă a minereurilor feroase, neferoase și nemetalifere) ; I.O.I.L.- Tg. Mureș, I.I.L.-Sibiu și Chimica Victoria-București (industria locală ; Fabrica de geamuri Tîrnă- veni, Fabrica de cărămizi Jimbo- lia, Uzina de produse ceramice Ploiești (industria materialelor de construcții) ; întreprinderea de transporturi Iași, întreprinderea de construcție locativă Craiova și I.R.S.B.C. Sinaia (gospodărie comunală). (Agerpres)
fost variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins 4-grade.Timpul probabil pentru 7, 8și 9 martie. In țară : Vremea continuă să se încălzească, îndeosebi în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Izolat, precipitații slabe. Vînt în general slab. Temperaturile minime, în jumătatea de nord a tării, vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade, iar în sud între minus 2 și 4 grade. Maximele, în nord, între zero și 5 grade, iar în sud între 6 și 12 grade. Ceață locală. în București: Vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vînt în general slab. Temperatura în creștere ușoară. Ceață slabă dimineața.

Marți seara, în arena oircului bucureștean, Ansamblul de circ din R. D. Vietnam, aflat în turneu în țara noastră, a prezentat, sub direcția artistică a lui Ngo Ngoc Yeng, primul său spectacol.La spectacol au asistat Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, 1 funcționari superiori din rul Afacerilor Externe și un numeros public.Au fost prezenți, Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, membri ai ambasadei.Publicul a făcut o caldă primire artiștilor vietnamezi, cărora, la sfîr- șitul spectacolului, le-au fost oferite flori din partea Comitetului pentru Cultură și Artă.
★Delegația organizațiilor din România, condusă de șui Constantin Herescu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., care a făcut o vizită în R.S.F. Iugoslavia la invitația Conferinței republicane a Uniunii socialiste a poporului muncitor din Serbia, s-a înapoiat în Capitală.
★Marți seara a plecat spre Budapesta delegația Comitetului Cen-

trăi al Uniunii Tineretului Comunist, care va participa la ședința ComitetuluiMondiale a Executiv al Federației Tineretului Democrat.
★marilor aniversări cul- ConsiliulMiniste-C.S.C.A.,

de Stat
obștești tovară-

In cadrul turale recomandate de Mondial al Păcii, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Uniunea Scriitorilor au organizat marți seara, în sala I.R.R.C.S., un simpozion închinat împlinirii a 100 de ani de la nașterea cunoscutului sociolog și istoric american William Dubois, inițiator al mișcării negrilor împotriva discriminării rasiale.Despre viața și opera savantului de culoare a vorbit lectorul universitar Leon Levițchi. (Agerpres)

CONSULTATIVE
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Marți seara au luat sfîrșit lucrările întâlnirii consultative a partidelor comuniste și muncitorești, care s-au desfășurat la hotelul Gellert din Budapesta.în cadrul ultimelor ședințe au luat cuvîntul Guy Jean Daninthe,

membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C. din Guadelupa; delegatul Partidului Socialist din Nicaragua; Jean Terfve, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Belgia ; delegații P.C. din Bolivia și PC. Dominican ; Ruben Dario Sous, secretar
★ ★ ★

Â
general al Partidului Popular din Panama; Eduardo Gallegos Man- cera, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C din Venezuela ; delegații P.C. din Peru șl P.C. dai, C.C. din Paraguay ; Dzhelil Dzhan- membru al Biroului Politic al al P.C. din Irak.
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CUPLAJELE PENTRU

Hochei, pe patinoarul „23 August”

„CUPA ROMÂNIEI"

A APĂRUT
„PRESA NOASTRĂ"
Revista Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă 

RomâniaAnul XIII Nr. 2 (142) 1968

Sala mașinilor de la laminorul Bluming-Hunedoara

nouă consfătui- trebuie să fie un eveniment eforturilor comunistă de- in-

T

Sfîrșitul acestei sâptâmîni sportive are. ca principal „cap de afiș' competiția hocheisti- câ dotată cu „CUPA ROMÂNIEI". Competitoare sînt ocupantele primelor patru locuri în actualul clasament al campionatului republican,, adică Dinamo București, Steaua București, Avîntul Miercurea Ciuc și Agronomia Cluj.

Programul celor trei cuplaje este următorul : Joi: Dinamo — Avîntul (ora 17), Steaua — A- gronomia (ora 19); sîmbătă i Steaua — Avîntul (ora 16), Dinamo — Agronomia (ora 18) ; duminică : Avîntul — Agronomia (ora 16), Steaua — Dinamo (ora 18).
Benvenuti, campion mondial la boxPrima gală de box de la noul „Ma- disson Square Garden" din New York, la care au asistat circa 20 000 de spectatori, a programat două meciuri profesioniste pentru titlul mondial. Italianul Nino Benvenuti a recucerit de la Emile Griffith (S.U.A.) centura de

campion mondial la categoria mijlocie, iar fostul campion olimpic Joe Frazier (S.U.A.) a devenit campion al lumii la categoria grea (versiunea statelor New York, Massachusetts și Illinois), învingîndu-1 prin k.o. tehnic pe compatriotul său Buster Mathis (118 kg).

AGERPRES. — Corespondenții noștri din străinătate transmit relatări ale expunerilor prezentate de diferite delegații ale partidelor comuniste și muncitorești reprezentate la întâlnirea consultativă de la Budapesta.în cuvîntul său, Santiago Alvarez, șeful delegației Partidului Comunist din Spania, a spus între altele :întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești este o sarcină esențială din punctul de vedere al luptei antiimperialiste. După părerea noastră, o re internațională considerată drept distinct în cadrul puse de mișcareaternațională pentru creșterea coeziunii ei ; această consfătuire ' trebuie să fie legată în mod mecanic de consfătuirile precedente. Delegația noastră se pronunță în favoarea invitării la consfătuire a tuturor partidelor comuniste și muncitorești fără excepție. Și, firește, ele trebuie să fie invitate, de asemenea, să participe la lucrările pregătitoare ale consfătuirii.Ținînd seama de situația actuală, de condițiile diferite în care sînt obligate să lupte partidele comuniste, ni se pare că ar fi lipsit de realism politic să considerăm că viitoarea noastră consfătuire ar putea să abordeze toate problemele politice și ideologice care preocupă pe comuniști și că ar putea să le găsească o soluție generală.In zilele noastre experiența demonstrează că — contrar celor ce se petrec în interiorul . fiecărui partid comunist unde domnește și trebuie să domnească centralismul democratic — în mișcarea comunistă internațională nu se poate porni de la acest principiu pentru a se elabora o linie sau a se ajunge la acorduri. Ceea ce nu este acceptat de bună voie, prin discuție liberă și democratică inspirată de principiile marxism-leni- nismului, și nu ține seama de actualele necesități ale luptei împotriva imperialismului și de cele-' lalte obiective comune mișcării comuniste internaționale, va fi lipsit de valoare reală și, în definitiv, nu va favoriza strîngerea legăturilor dintre noi.Unitatea mișcării comuniste, care încercăm s-o restabilim și întărim, nu poate fi aceeași pe vremea Internaționalei Comuniste sau ca în epocile precedente. Astăzi nu există — și, în realitate, nu poate exista — nici un centru conducător internațional. Unitatea trebuie să se bazeze pe egalitatea partidelor comuniste, pe autonomia fiecărui partid, pe dreptul de a-și elabora, inspirîndu-se din marxism-leninism, propria lui linie de conduită revoluționară, strădui ndu-se în același timp să creeze un adevărat front antiim- perialist și o alianță a forțelor în stare să înfăptuiască acest obiectiv grandios. Această unitate trebuie să țină seama totdeauna de particularitățile și de trăsăturile caracteristice ale situației concrete în care luptă diferitele partide comuniste. Partidul nostru consideră această teză drept esențială, — singura bază a unor relații de egalitate și de colaborare frățească între partidele comuniste.cehoslovacă publicat

nu

pes-oca

textul integral al cuvîntării lui Vladimir Koucky, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Relevînd că existența unor forme organizatorice nu mai corespunde necesităților actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, el a spus:„In prezent este greu de presupus că ar putea exista o rețetă universală, unică, pentru noile metode, multilaterale, corespunzătoare colaborării reciproce dintre partidele comuniste. Unitatea mișcării comuniste, noi o examinăm în contextul întregii complexități a procesului revoluționar mondial și multitudinii acțiunilor revoluționare, deosebirilor în ce privește situația și tradițiile mișcării. Unitatea reală trebuie să țină seama de deosebirea și specificul condițiilor, trebuie să prevadă și să includă direct posibilitatea părerilor diverse ale partidelor frățești asupra unor probleme". Vorbitorul a arătat că documentele consfătuirilor din 1957 și 1960 „conțin și concluzii care au fost depășite de viață", în legătură cu aceasta, V. Koucky a constatat cu vederea acelei părți în care era vorba de Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia".El a arătat că invitațiile pentru participarea la o nouă consfătuire trebuie trimise tuturor partidelor comuniste și muncitorești, indiferent dacă au participat sau nu la consfătuirile anterioare.Referindu-se la faptul că o serie de partide frățești nu participă din diferite, motive la întîlnirea de la Budapesta, vorbitorul a spus : Noi nu intenționăm să apreciem ne- participarea lor ca un pretext pentru atacuri sau pentru slăbirea contactelor și cooperării cu ele. Dimpotrivă, noi dorim și pe viitor să dezvoltăm toate eforturile pentru atragerea acestor partide, cît mai curînd posibil, sau cel puțin într-o anumită fază, la pregătirea consfătuirii și la participarea cu drepturi- egale la consfătuire.Pronunțindu-se în cadrul expunerii sale pentru convocarea grabnică a consfătuirii internaționale, V. Koucky a susținut, totodată, propunerea privind crearea, încă de la întîlnirea consultativă de la Budapesta, a unei comisii de pregătire a consfătuirii, deschisă participării tuturor partidelor comuniste și muncitorești.Reprezentantul Partidului munist din Marea Jack Woddis, s-a împotriva discutării rilor dintre diferitele partide și a dezbaterii de probleme ideologice la o conferință mondială a partidelor comuniste și muncitorești. „încercările de a se convoca o conferință de acest fel, a spus el, ar da naștere unei încordări și discordii mai mari în cadrul mișcării comuniste internaționale". Vorbitorul a arătat că o eventuală consfătuire a partidelor comuniste trebuie să fie deschisă unei largi publicități; „Partidele comuniste nu au nimic de ascuns. Dimpotrivă ele au foarte mult de cîștigat dacă se face maximum de publicitate în jurul lor".Manuel da Silva, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Portugalia, a arătat în declarația sa că Partidul Comunist

că „nu se poate trece caracterul ne just al

Co- Britanie, pronunțat neînțelege-

(Urmare din pag. I)normale, dăunătoare atmosferei de colaborare profesională și respect reciproc.Problema stagiului, e oarecum controversată.— Este fără îndoială justificată perioada de acomodare — e de părere ing. Dan Blaga — dar mi se pare că ea se poate face într-un timp mai scurt pentru că, oricum, în politehnică un student se pregătește 5 ani pentru profesia de inginer. în acest timp el și-a însușit bazele meseriei și ar însemna să-i 6ubapreciezi capacitățile (chiar intelectuale) acordîn- du-1 încă 3 ani pentru a se acomoda cu datele esențiale ale unei profesiuni pentru care s-a familiarizat riguros o perioadă atît de îndelungată. Ored că stagiatura s-ar putea reduce cu folos la cîteva luni; 6 luni mi se par prea suficiente.Inginerii mai in vîrstă sînt însă de părere că stagiul trebuie să țină cel puțin un an, căci această perioadă îl ajută pe tînărul tehnician să înțeleagă mai bine și să adîncească procesele tehnologice, îl ajută la formarea deprinderilor practice.— Pe lingă faptul că ocazionează contactul necesar cu realitatea uzinei, stagiul mijlocește o cunoaștere și o adaptare reciprocă : a omului la muncă, șl a muncii (specifice, inginerești) la om. Apoi stagiul dă tînă- rului inginer prilejul de a medita asupra semnificației profesiunii sale, de a stabili o motivație rațională și logică a muncii depuse.

In orice caz favorizează a- dîncirea, actualizarea și perfecționarea specializării. (Ing. Virgil Constantinescu).Foarte mulți tineri ingineri se plîng însă mai ales de faptul că stagiatura legală de un an se prelungește practic cu încă doi întrucît pînă la împlinirea vechimii de 3 ani nu pot primi sarcini importante.— Intr-adevăr, recunoaște ing. șef Sergiu Stoleru de la Industria Sîrmii, după un an de stagiu mulți dintre tinerii ingineri primesc sarcini care, cel mai adesea, constau din întocmire de bonuri de materiale sau din muncă de dispecerat, sarcini minore după părerea mea, unele pur funcționărești, altele în orice caz sub capacitatea profesională a unui cadru tehnic de înaltă calificare.— In general, inginerul dispecer nu învață mare lucru — este de părere ing. V. Constantinescu. I se consumă doar timp. Dispeceratul este costisitor cînd consumă ingineri.De atent malii tarea adesea folosiți neeficient, sub posibilitățile lor. Utilizarea lor în munci pe care le-ar putea perfect îndeplini un tehnician sau un maistru nu contribuie la o bună valorificare profesională.— Cînd o mașină lucrează sub parametrii ei reali se cheamă că nu dă randament — subliniază Iuliu Rațiu, secretarul comitetului de partid de la Industria Sîrmii. Mi se

la caz la caz trebuie analizate unele ano- în legătură cu solici- inginerilor tineri.

pare că același lucru se în- tîmplă și cu inginerul căruia nu-i sînt valorificate pe deplin capacitățile profesionale. Apoi mai sînt și niște implicații de ordin etic. Stagiatura prea lungă îi face pe nnii ingineri să-și diminueze calificarea, iar pe alții să se complacă în situația de „bugetivori". Trăind la „umbra legii", cum se spune, nedîndu-li-se nici o responsabilitate în acest răstimp, unii dintre ei se obișnuiesc chiar cu un fel de inerție absolut dăunătoare structurii morale a inginerului.

candc. îndeplinește funcția de... secretară tehnică a directorului general de la Industria Sîrmii ! Adesea inginerii din serviciile C.T.C. se transformă în simpli funcționari care asistă nepăsători la procesul de producție, muițu- mindu-se ca în final să facă doar acte : de recepție a furniturilor externe, certificate de calitate etc. Alții care lucrează în serviciile tehnologice sînt adesea puși în situația de a-și multiplica, scriind de mină în 6—8 exemplare, fișele tehnologice, numai pentru a se economisi —

semnați la situațiile cîști- gate. Cei dinții sînt în efervescență, oameni ca- re-și asumă un risc; secunzii sînt cei care mizează pe minima rezistență, „ieșiți la pensie" încă din timpul serviciului.Este firesc ca tinerii ingineri din prima categorie să se afirme, să învingă toate dificultățile, să cîș- tige simpatia și prețuirea colectivului; ceilalți însă, cei din tipul R, se orientează de la sine spre situații subalterne, comode. Lipsiți în general de spirit de răspundere șl de conștiinciozitate profesională,

strucțiilor de mașini, a părăsit uzina noastră și s-a angajat în Cluj, la secția televizoare a cooperativei „Deservirea" !...
Un test 
al „vocației"

Integrarea profesională
Funcționarizarea 
inginerului ?Utilizarea nerațională a Inginerilor, în munci sub capacitatea lor profesională, duce adesea la o descalificare tehnică, concomitent cu o re-speciali- zare" in... activități funcționărești. La Tehnofrig, ing. Persa de la sectorul II prelucrări mecanice si montaj, face de ani întregi doar bonuri de materiale, iar inginera Eugenia Toa- der, do specialitate me-

cum ni s-a explicat —... dactilografele ! ?Nu trebuie să omitem însă că fapte de genul celor de mai sus nu țin totdeauna numai de o greșeală de orientare a conducerii întreprinderii. Foarte mulți se „aleg" singuri, de la sine pentru atari „specialități". Sociologul italian Vilfredo Pareto deosebește la fiecare categorie profesionalădouă tipuri de elemente : dinamicii și staticii. Tipul A, al activilor și tipul R, al rentierilor. Primii sînt oamenii de inițiativă. îndrăzneală și avînt : ultimii sînt pasivi, prudenți, re

ei înșiși se mulțumesc a- desea cu rolul de ingineri „tăvălucari" (cum sînt numiți ironic prin uzine), sau pur și simplu devin „păsări călătoare".— Unii — precizează Nistor Aurel, șeful serviciului învățământ la Industria Sîrmii. peregrinează spre întreprinderi din orașele mari, unde se angajează chiar și ca tehnicieni (abia după un oarecare timp își valorifică diploma de inginer, cerînd încadrarea pe un post „corespunzător"). Cazul inginerului Ci- prian Olteanu. Un alt tînăr inginer, Dan Ivășcanu, specialist in tehnologia con-

Oricît ai? părea de curios, în afară de vocația tehnică generală '•— acreditată de alegerea profesiei și mai ales de luarea diplomei — în cadrul profesiei inginerești se disting și anumite „vocații" particulare.— Pe lingă specialitatea propriu zisă pe care o are orice inginer (electrotehnică, mecanică, siderurgie, construcții de mașini etc.), fiecare mărturisește șl o înclinație intimă pentru una sau alta dintre activitățile inginerești specifice — precizează ing. Daș- chievici, de la uzina Progresul. în ce constă activitatea specific inginerească 7 în cercetare științifică, în proiectare și tehnologie și în organizarea și conducerea. producției. Ei bine, unii sînt mai apți pentru una dintre activități decât pentru alta. Unii se pricep mai bine să lucreze cu oamenii, au mai mult spirit de organizare ; alții sînt mai degrabă atrași pentru munci de concepție. Există adică niște „specialități-vo- cații", înclinații sau aptitudini, fie pentru cercetare, fie pentru proiectare, fie pentru conducerea producției. Pentru depistarea a- cestor înclinații, care se definesc cu timpul, ar fi ne

cesar poate sa se introducă și la noi sistemul testelor, a cărui folosire se extinde în alte țări. Aplicarea acestor teste în uzină, discuțiile de analiză și de îndrumare ce ar urma, vor ajuta pe tînărul inginer să se cunoască mai bine, iar conducerii i-ar oferi prilejul să găsească tuturor cadrelor tehnice amplasarea cea mai potrivită în organismul complex al întreprinderii, îmbinind aptitudinile fiecăruia cu nevoile uzinei.— Datorită accelerării informației științifice și tehnice, care în decurs de 8—10 ani se dublează — ne spune prof. dr. Pavel Apostol, de la Institutul politehnic experții în educație au constatat că pregătirea unui specialist care nu-și continuă studiul după facultate suferă o uzură morală și devine ineficientă într-un timp de 8—10 ani.— Nu sînteți de părere că școala trebuie să dea mai ales o intelectuală", ' de

București —

inginerului „structură metode de gîndire și acțiune 7—• Fără îndoială, dar aici încolo totul depinde el însuși. Soarta lui ca specialist se decide de fapt în primii ani ai integrării profesionale, în sensul că poate evolua fie în direcția unei autoinstruiri continue, fie în direcția unei degradări a nivelului său profesional. Din punct de vedere pedagogic, în această primă perioadă trebuie pus accentul pe stimularea dorinței de autodepășire, care

de de

în. profesia inginerului, înseamnă a ține pasul cu noile descoperiri științifice și tehnice. Or, dacă în această perioadă tînărul inginer primește sarcini cu precădere birocratice, rutinare, șansele pentru o dezvoltare viitoare scad sau se anulează.— Cum vedeți în concluzie desfășurarea activității profesionale a tinerilor ingineri 7— în sensul unei neîncetate autodepășiri. Căci inginerul nu e chemat doar să asigure buna funcționare a instalațiilor tehnice, să se integreze în profesiunea sa doar sub aspectul efectuării operațiilor legate de 0 aspectul rutinier al mese- | rlei ci, mai ales, să se in- H tegreze în răspunderile so- n ciale ce decurg din funcția M ce o îndeplinește. Acestea g trebuie învățate ca și cunoștințele de meserie. § Cum 7 Primind și asumîn- H du-și sarcini de răspun- ■ dere. Conducînd, adică, și H luînd decizii. Orice formă 0 de încadrare în profesie a care ar avea tendința să-d ,, îndepărteze pe tînărul in- | giner de asumarea unei H răspunderi (inițiativă, con- " cepție) nu va face decît să S ducă la plafonarea Iul la B un nivel pe care practica “ construcției socialiste din n țara noastră l-a condam- H nat de multInvers, atribuirea unor n răspunderi constituie un M factor de stimulare și creș- | tere, în al său „Wilhelm Meister" Goethe spune : S „nn om nu trebuie privit 3 numai prin prisma a ceea “ ce este, ci și prin prisma S 3 ceea co poato deveni". B
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din Portugalia a aprobat inițiativa organizării întîlnirii consultative de la Budapesta pornind de la considerentul că la aceasta s-ar putea să se analizeze, să se discuite în mod colectiv toate problemele referitoare la organizarea unei noi consfătuiri internaționale a partidelor comuniste și muncitorești.în discuțiile cu toate partidele frățești cu care am avut schimburi de opinii, precum și în comunicate și rezoluții ale Comitetului nostru Central — a spus vorbitorul —■ ne-am pronunțat totdeauna pentru necesitatea organizării u- unei noi consfătuiri internaționale j ținînd însă seama de situația existentă în mișcarea comunistă, Partidul Comunist din Portugalia a insistat, de asemenea, asupra necesității unei pregătiri atente, astfel în- cît convocarea conferinței să fie rezultatul unei examinări colective efectuate de toate partidele comuniste șl muncitorești.Delegația portugheză a prezentat apoi considerente asupra formei democratice în care consideră că trebuie să se desfășoare schimbul de păreri la întîlnirea consultativă, pornind de la necesitatea de a se ameliora metodele de colaborare dintre partidele frățești.în continuare, reprezentantul portughez a spus : Partidul Comunist din Portugalia consideră că ar fi de dorit ca întîlnirea consultativă să înceapă munca practică de pregătire a conferinței; totuși, a- ceasta nu este decît o întîlnire consultativă. Fiind însuflețiți de dorința de a obține cea mai largă participare posibilă a partidelor frățești la o nouă consfătuire internațională, sîntem de părere că întîlnirea consultativă ar trebui să se limiteze să urmărească acordul partidelor participante asupra o- biectivelor consfătuirii, asupra ordinii ei de zi, unei date — stabilite în principiu dar nu definitiv — și metodelor muncii de pregătire.Considerăm, de asemenea, că întîlnirea consultativă ar trebui să a- ducă la cunoștința Comitetelor Centrale ale partidelor participante acordurile realizate, ca și alte păreri, propuneri sau sugestii prezentate la această întîlnire, așa cum se sugerează de altfel în soarea de • invitație de Partidul Muncitoresc Socialist Ungar. Am putea să stabilim a- tunci convocarea unei noi întîlniri consultative în termen de două sau trei luni, pentru ca munca de pregătire să avanseze.Dat fiind că ar trebui să depunem noi eforturi pentru a asigura participarea la o viitoare întîlnire consultativă ca și la consfătuirea internațională a partidelor frățești absente de la actuala întîlnire, Partidul Comunist din Portugalia este de părere că ar trebui să li se comunice acestora principalele rezultate ale întîlnirii consultative de la Budapesta și să li se adreseze invitația de a participa la o viitoare întîlnire consultativă.Vorbitorul a arătat în continuare că Partidul Comunist din Portugalia se pronunță pentru convocarea consfătuirii internaționale într-un termen care în principiu nu trebuie să depășească un an. Consfătuirea nu ar trebui să servească la condamnarea frățesc. Ordinea rii ar trebui să nirea direcțiilor luptei împotriva imperialismului.In ce privește problema participării, Partidul Comunist din Portugalia susține necesitatea unei consfătuiri deschise tuturor partidelor comuniste și muncitorești, inclusiv a acelora care au fost înființate după consfătuirea din I960. Ținem însă să declarăm că Partidul Comunist din Portugalia îșl manifestă, de asemenea, dorința de a participa la o consfătuire internațională mai largă, cu participarea partidelor socialiste, progresiste și a altor forțe antiimperialiste.Cit despre anumite țări în care există mai mult de un partid care se afirmă comunist, Partidul Comunist din Portugalia, în ce-1 privește, nu ar avea de obiectat împotriva prezenței lor simultane.In sfîrșit, Partidul Comunist din Portugalia se pronunță pentru adoptarea unor metode democratice de lucru, astfel îneît toate partidele frățești interesate să-și poată exprima opiniile îneît rezultatele consfătuirii să poată fi urmarea unei analize colective și a acordului dintre partidele participante. Delegația portugheză a subliniat că Partidul Comunist din Portugalia se pronunță pentru respectarea strictă a principiilor egalității, Independenței și suveranității, precum și al neamestecului reciproo în viața internă a partidelor comuniste și muncitorești și, în același timp, pentru îndeplinirea de către toate partidele comuniste și muncitorești a îndatoririlor lor Internaționaliste. în relațiile dintre partidele frățești, aceasta înseamnă înainte de toate să se facă schimb de păreri și experiență în mod sincer și deschis, să se militeze pentru înțelegere frățească, să se contribuie la unirea eforturilor marii familii comuniste mondiale.

scri- adresată

vreunui partid de zi a consfătui- se bazeze pe defi- fundamentale ale



VIETNAMUL DE SUD

Intensificarea atacurilor
forțelor patrioticeBAZA AMERICANA DE LA CAM RANH BAYSUB TIRUL BATERIILOR F.N.E.SAIGON 5 (Agerpres). — Luni noaptea, forțele patriotice din Vietnamul de sud au atacat pentru prima dată marea bază aeriană americană de Ia Cam Ranh Bay, considerată de mai multă vreme cea mai sigură instalație militară de acest gen din Vietnamul de sud, a declarat un purtător de cuvînt mi- , litar american, citat de agenția U.P.I.Situată la 281 kilometri nord-est de Saigon, baza model de la Cam Ranh Bay, considerată de comandamentul S.U.A. invulnerabilă oricărui atac, a fost vizitată si de președintele Johnson. Baza a fost atacată cu mortiere și rachete de 122 și 144 milimetri. Pista de aterizare a fost distrusă, iar rezervoarele de benzină incendiate.Pe de altă parte, agenția France Presse transmite că în provinciile din Delta fluviului Mekong s-a semnalat în ultimele două zile o intensificare a atacurilor lansate de pa- trioți asupra diferitelor concentrații militare americano-saigoneze. Cinci din cele mai importante orașe din Delta Mekong, Can Tho, My Tho, Kien Phong, Chau Doc si Bien Hoa, precum si instalațiile militare situate în apropierea supuse marți unui ment, al doilea în ore. Luni noaptea, tacat, de asemenea, postul de comandă al batalionului de infanterie sud-vietnamez instalat la numai 20 kilometri de Saigon. O companie a F.N.E. a pătruns în localitatea Quang Lond și în prezent se desfășoară lupte între patrioți și trupele salgoneze. In noaptea trecută. 37 de aerodrortiuri și puncte întărite ame- regiunea cu mor- deosebit întreaga

acestora au fost nou bombarda- ultimele 24 de patrioții au a-

vietnamezi. în diferite puncte ale bazei au avut loc ciocniri între u- nități ale patrioților și trupele a- mericane încercuite.NEW YORK. — „Statele Unite trebuie să se reîntoarcă la marile idealuri ale dreptului internațional în locul legii junglei promovate prin forța militară" — a declarat senatorul Wayne Morse în cadrul unui miting pentru pace în Vietnam. ,Pronunțîndu-se în favoarea unei retrageri a trupelor americane din Vietnam, senatorul a subliniat că Statele Unite sînt izolate în prezent în politica dusă față de Vietnam.Luînd cuvîntul cu același prilej, John Kenneth Galbraith, profesor la Universitatea Harvard, a declarat că „în Vietnam patriotismul este Identificat cu Vietcongul (forțele patriotice) și nicidecum cu acel generali pe care noi îi sprijinim".

ÎN COMITETUL
CELOR 18 STATE

ricane sau saigoneze din Deltei au fost bombardate Here. De asemenea, lupte de grele au avut loc în zonă de coastă începînd de la Tuy Hoa, important centru de comunicații situat la 400 km nord-est de Saigon, și pînă într-un sector situat la sud de Da Nang. S-au mai desfășurat lupte la Tuy Hoa. In sprijinul trupelor saigoneze, care nu puteau face față atacurilor forțelor patriotice, au fost trimise unități ale celei de-a 173-a brigăzi americane de pa- rașutiști.Un atac cu mortiere a fost lansat asupra bazei militare de la Truc Gîanc din provincia Kien Hoa și a- supra aeroportului de la Tra Noc, provincia Phong Dinh.Baza militară de la Khe Sanh a fost din nou supusă marți dimineața unul bombardament cu mortiere 
și rachete de către patrioții sud-

@1 C. C. q! P. C.
din Japonia

TOKIO 3. — Corespondentul A- gerpres, F. Țuiu, transmite; Comitetul Central al Partidului Comunist din Japonia a adresat un apel tuturor forțelor democratice din tară „să intensifice lupta împotriva agresiunii americane în Vietnam, să extindă mișcarea de ajutorare a poporului vietnamez*1. Acest apel a fost adoptat de cea de-a Vl-a plenară a C.C. al P.C. din Japonia, care își desfășoară lucrările la Tokio.Intensificînd acțiunile sale agresive, se subliniază în document, imperialismul american a început să folosească multilateral Japonia drept una din principalele baze de agresiune. Lupta împotriva agresiunii imperialismului american în Vietnam, se spune în apel, nu este numai cauza poporului vietnamez, ea reprezintă una din sarcinile centrale ale luptei pentru apărarea păcii în Asia și în lumea întreagă, a suveranității și independenței tuturor popoarelor.O atenție deosebită este acordată în apelul C.C. al P.C. din Japonia intensificării campaniei pentru ștrîngerea de fonduri destinate a- jutorării poporului vietnamez.

GENEVA 5. — CorespondentulAgerpres, H. Liman, transmite : Luînd cuvîntul în ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, delegata Suediei, Alva Myrdal, a relevat că atitudinea definitivă a țării sale față de proiectul unui tratat de neproliferare a armelor nucleare se va putea cristaliza numai în cursul viitoarelor dezbateri din cadrul Adunării Generale a O.N.U. Vorbitoarea s-a referit la o serie de probleme de amănunt privind folosirea pașnică a energiei atomice în lumina stipulațiilor unuj tratat de neproliferare. Ea a declarat că „împărtășește părerea exprimată de cîteva delegații că tratatul de neproliferare trebuie să aibă un efect stimulativ" asupra colaborării internaționale în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice. Delegata Suediei și-a expus părerile asupra unor amendamente supuse de alte delegații și a examinat opiniile diverșilor vorbitori privitoare la amendamentele suedeze.

tratatul de neproliferare oa un țel final, ci dimpotrivă ca un prim pas pe calea spre înfăptuirea unor noi și importante măsuri de dezarmare nucleară". Vorbitorul a apreciat însă că prevederile aotualului proiect de tratat în această privință ar fi suficiente. Delegatul cehoslovac a spus, de asemenea, că „este pe deplin justificată cererea ca statele nenucleare care își asumă obligații în baza tratatului de neproliferare să obțină unele garanții de securitate".în încheiere a luat cuvîntul șeful delegației biimane, U Mating Maung, care a precizat că guvernul țării sale continuă să studieze textul proiectului de tratat, amendamentele și propunerile prezentate. Poziția Birmaniei, a spus el, va fi prezentată la Organizația Națiunilor Unite, după 15 martie, în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului pe care comitetul celor 18 state îl va înainta Adunării Generale.

interstatale
(Urmare din pag. I)

11 ani de la
eliberare

Piața din Accra, capitala Ghanei

In continuare, domnia sa a arătat că, în ce privește relațiile economice, se constată o creștere continuă a schimburilor comerciale dintre cele două țări. Suedia urmărește cu interes dezvoltarea intensă a economiei României, pe baza industrializării sale rapide. In această ordine de idei, ministrul de externe suedez a apreciat că sînt create bune condiții pentru tin progres substanțial în cooperarea bilaterală economică, tehnică și științifică, considering că vizita înal- ților oaspeți români va oferi prilejul explorării unor noi căi pentru atingerea acestui țel. El a relevat că intensificarea relațiilor economice se răsfrînge pozitiv și pe plan politic.La întrebarea cu privire la poziția Suediei față de problemele securității europene și dezarmării, Torsten Nilsson, exprimînd părerea guvernului său, a arătat că trebuie depuse în continuare eforturi pentru îmbunătățirea climatului politic în Europa, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, a intensificării contactelor bilaterale Intre toate statele continentului nostru. In acest context, ministrul suedez a apreciat importanța eforturilor care se fac pentru normalizarea relațiilor cu ambele state germane.Referindu-se la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, interlocutorul nostru a subliniat că Suedia nu poate să accepte fără rezerve proiectul de tratat supus dezbaterii, deoarece semnătura pe un asemenea document are o mare importanță. Avem și dreptul și puterea, a precizat domnia sa, de a nu admite nici un fel de concesie privind elaborarea unui tratat complet, care trebuie să stipuleze garanții de securitate pentru toate statele ; trebuie oprită producția de materiale fisionabile pentru scopuri militare, interzise total experiențele cu arme nucleare, inclusiv cele subterane. Totodată, nu trebuie să se pună piedici în calea țărilor nenucleare de a folosi în mod pașnic energia atomică. Numai un asemenea tratat ar constitui cea mai bună garanție pentru eliminarea completă a pericolului nuclear. Torsten Nilsson a ținut să-și exprime satisfacția pentru apropierea punctelor de vedere ale Suediei și României în legătură cu aceste cerințe pe care popoarele le exprimă privitor la proiectul de tratat de neproliferare a armelor nucleare dezbătut la Geneva.In cadrul convorbirii, dl. Torsten Nilsson a exprimat îngrijorarea profundă a Suediei față de pericolul grav pe care îl reprezintă pentru pacea mondială intensificarea războiului din Vietnam. „Ați avut prilejul — a spus d-sa — să fiți martorii unei manifestații a opiniei publice suedeze față de politica americană în Vietnam (cu două zile înaintea convorbirii, la Stockholm a avut loc în piața Sergeis Torg o mare demonstrație împotriva agresiunii americane, la care au luat cuvîntul ministrul învățămîntului, Olaf Palme, și cunoscutul economist Gunnar Myrdal). Considerăm că pentru rezolvarea conflictului din Vietnam trebuie găsită o soluție politică, nu militară — și pentru aceasta credem că S.U.A. trebuie să înceteze bombardamentele asupra Vietnamului de nord, să recunoască Frontul Național de Eliberare ca un partener cu drepturi depline în negocierile ce trebuie să urmeze'.In încheiere, ministrul de externe suedez a subliniat încă o dată importanța pe care o va avea pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-suedeze apropiata vizită a Inalților oaspeți români.

In cuvântarea sa, reprezentantul Cehoslovaciei, Pavel Winkler, a pre-zentat opinia țării sale privitoare la proiectul de tratat aflat în dezbaterea comitetului. El a declarat că Cehoslovacia „nu consideră

%

agențiile de presă transmit țări în problema teritoriuluiKutch. (A.F.P.)erendul dintre cele douăRann

Cetâfeni americani stabilifi în Olanda își exprimă opozifia față de răz
boiul din Vietnam, demonstrînd pe străzile orașului Amsterdam

NEW DELHI

Intervenții ale delegaților româniNEW DELHI 4. — Trimisul special Agerpres, I. Puținelu, transmite : Marți au continuat dezbaterile în patru din cele cinci comitete de lucru ale Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. Luînd cuvîntul în comitetul nr. 1 pentru produsele de bază, care discută problema programului de liberalizare și expansiune a comerțului cu aceste produse, reprezentanta țarii noastre, Geor- geta Micu, a subliniat necesitatea îmbunătățirii condițiilor de acces a produselor primare pe piața țărilor dezvoltate, acces afectat în prezent de existența unor serioase obstacole tarifare și netarifare. Vorbitoarea a de- olarat că România, militînd în mod consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare economică internațională cu toate țările, indiferent de regimul lor social politic, promovează o politică comercială activă și se pronunță pentru abolirea măsurilor discriminatorii și a tuturor barierelor din calea dezvoltării comerțului internațional. Vorbitoarea s-a referit, de asemenea, la importanța pe care o au în acest sens acordurile de cooperare economică, industrială și tehnico-ști- ințifică ca și contractele de exportimport pe termen lung.Paralel au continuat și dezbaterile din cele trei grupuri de lucru ale conferinței. în grupul de lucru însărcinat cu studierea problemelor a- limentației mondiale și transferului de

tehnologie a hiat cuvîntul reprezentantul român Petre Tănăsie, care este și vicepreședinte al grupului. El s-a referit la dimensiunile vaste pe care le are sfera alimentației mondiale, subliniind totodată că această problemă trebuie abordată în contextul dezvoltării economice generale și încadrată ca parte integrantă a oricărui program de dezvoltare. Acest mod de abordare a problemei alimentației, verificat de experiența unor țări, inclusiv a României — a spus vorbitorul — poate constitui punctul de pornire în căutarea unor soluții realiste, durabile și eficiente. In esență se pune problema dezvoltării producției de alimente, în speță a producției agricole. Dezvoltarea producției agricole, însă, ca și dezvoltarea în general, a spus vorbitorul, este determinată de factori interni ce fac ca răspunderea primordială pentru aceasta să revină fiecărei țări în parte. Reprezentantul român a subliniat apoi necesitatea adoptării în țările în care problema alimentației a devenit acută, a unor complexe de măsuri menite să descătușeze și să stimuleze forțele de producție din agricultură. Ajutorul alimentar poate răspunde u- nor nevoi de urgență, dar rezolvarea problemei se poate obține numai prin dezvoltarea agriculturii. Tocmai în a- cest sens, a spus vorbitorul, țările dezvoltate ar trebui să sprijine eforturile țărilor în curs de dezvoltare.

Exponate 
românești 
la tîrguri 
internaționale

• Marți s-a deschis la Lon
dra, în pavilionul Olympia, ex
poziția jubiliară „Căminul 
ideal". Iau parte sute de fir
me britanice și străine din 20 
de țări, care expun case pre
fabricate, mobilier, articole de 
uz casnic, produse alimentare 
și altele.

România participă anul a- 
cesta pentru a șasea oară cu 
un stand complex, pe o su
prafață de 270 mp, avînd un 
aspect estetic atrăgător. Pe un 
spațiu utilizat cu mult simț ar
tistic, întreprinderile româ
nești de comerț exterior ex
pun reușite modele de mobi
lă în stil modern și rustic, 
sticlărie, articole de artizanat 
și covoare, precum și o gamă 
largă de produse alimentare și 
băuturi. Din primele ore ale 
dimineții, standul românesc a 
cunoscut o mare afluență de 
vizitatori.

• La Utrecht s-a deschis 
Tîrgul internațional de bunuri 
de consum la care participă 
cu standuri și expoziții un 
mare număr de firme din di
ferite țări. Pavilionul Româ
niei, care se întinde pe o su
prafață de 300 mp, prezintă o 
gamă largă de produse: țesă
turi și confecții, încălțăminte, 
articole din piele, ambarca
țiuni, biciclete, artizanat, a- 
parate de radio. Ziarele și 
râdioteleviziunea olandeză du 
consacrat articole și emisiuni 
speciale participării țării noas-

Aspect al pavilio
nului românesc la 
Tîrgul internatio
nal de la Frankfurt 

pe Main (R.F.G.)

Există la Accra un car
tier al cărui nume le evo
că ghanezilor pagini de 
tristă amintire din isto
ria țării lor. Se numește 
Acimota. Aici, într-una 
din gurile golfului Gui
nea, au acostat pentru 
prima dată corăbiile cu
ceritorilor portughezi în 
a doua jumătate a seco
lului al XV-lea. Aduceau 
cu ei mărfuri fără va
loare și luau in schimb 
aur. Apoi vizitele s-au în
tețit. Bogățiile acestor pă- 
mînturi, în special aurul, 
au fost jefuite secole de-a 
rîndul. Coasta ghaneză 
devenise coasta de aur. 
Tot aici avea să ia naș
tere o sinistră piață de 
sclavi. La Acimota se mai 
păstrează și acum zidu
rile fortului in care erau 
inghesuiți sute de sclavi 
în așteptarea corăbiilor.

Astăzi numele de Aci
mota îl poartă cartierul 
universitar al capitalei, 
simbol al descătușării po
porului ghanez.

Accra, s-ar putea spu
ne, concentrează tot ce 
este mai caracteristic în 
viața întregii țări. Noul 
pătrunde, nu fără greu
tăți, însă prezența lui se 
face simțită. Ți-o dove
dește, chiar de la primul 
contact, panorama orașu
lui. In prim plan se im
pune cartierul comercial. 
Dar Accra nu se termină 
aici. Bulevardele largi, 
asfaltate, flancate de pal
mieri, te conduc spre pe
riferiile cu căsuțe modes
te din lut, înghesuite una 
în alta.

Este știut că Ghana a 
moștenit o economie de

tip colonial, orierfiată In 
mod unilateral. " iul se 
rezuma la exportul de 
cacao și al unor materii 
prime. în prezent, ea a- 
cordă o mare atenție va
lorificării resurselor in
terne și diversificării, pe 
această bază, a econo
miei.

Pe litoralul ghanez, 
de-a lungul a cîtorva sute 
de kilometri nu întîlnești 
decît foarte rar cîte o 
mică așezare. „Perla lito
ralului" este de cîțiva ani 
Tema, cel mai tînăr oraș 
ghanez. El a apărut pe 
harta țării din necesitatea 
de a satisface traficul 
crescînd de mărfuri al 
Ghanei cu exteriorul. 
Portul are o capacitate 
de 2 milioane tone de 
mărfuri anual. M/u- 'rale 
puternice, magay spa
țioase permit uri trafic 
intens. O anexă a sa 
este destinată vaselor de 
pescuit. Paralel cu con
strucția portului, a luat 
ființă noul oraș Tema, 
care a devenit treptat un 
important centru indus
trial al țării. Numeroase 
întreprinderi, printre care 
o rafinărie, o fabrică de 
textile și de material 
plastic, dau orașului o în
fățișare modernă.

In fața portului, nu de
parte'de țărm, se ridică 
renumita stîncă a meri
dianului. Pe acolo trece 
meridianul Greenwich. 
Ghanezii își mărturisesc 
cu mîndrie că Tema con
stituie pentru el un sim
bol, o certitudine pentru 
viitor.

I. NICOLAS

Interviul

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Alger, Ion Georgescu, a oferit luni seara un cocteil cu ocazia plecării sale definitive din Algeria. Au participat dr. Ahmed Taleb, ministrul educației naționale, Mouloud Kacem, consilier la președinția Consiliului Revoluției, înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe și din alte instituții centrale, reprezentanți ai presei. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

In Belgia a început marți 
campania electorală în vederea scrutinului de la 31 martie a. c. A- propiatele alegeri au fost hotărite în urma dizolvării parlamentului și a Imposibilității de a se rezolva criza guvernamentală declanșată de demisia fostului premier Van Den Bo- eynants și a cabinetului său. Parti- . dele își vor prezenta candidați atît pentru Camera Deputaților cît și pentru Senat. Și-au desemnat pînă înI prezent reprezentanții, partidele comunist; social-creștin și social-liberal.

Candidatul Partidului Co
munist din India, Djarkhande Rao, a ieșit victorios în alegerile parlamentare suplimentare care s-au desfășurat în circumscripția electorală indiană Goshi (statul Uttar Pradesh). El a obținut mandatul de deputat în Camera Populară (camera inferioară a Parlamentului indian), întrunind cu 0 000 voturi mai mult decît candidatul Partidului Congresul Național Indian.

Satelițli artificiali al Pămîn- 
tulul „Cosmos-204" și „Cos- 
mos-205" au fost lansați la 5 martie în Uniunea Sovietică. Sateliții sînt dotați cu sisteme radio pentru măsurarea precisă a elementelor orbitelor, sisteme radiotelemetrice pentru transmiterea pe pămînt a datelor cu privi-

re la funcționarea instrumentelor și aparatajului științific. „Cosmos-205“ mai are la bord un radio emițător.
La 5 martie a încetat din 

viață Hon Mian Hi, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene, președinte al Comitetului pentru unificarea pașnică a Coreei. (A.C.T.C.)
Lucrările Congresului U- 

niunii Democrate a Tineretu
lui African au început la Conakry. Luînd cuvîntul la deschiderea congresului, președintele țării, Seku Ture, a declarat că Partidul Democrat din Guineea va milita pentru consolidarea frontului intern împotriva planurilor imperialiste.

Adunarea Națională pana- 
meză a desemnat un comi
tet însărcinat să ancheteze 
învinuirile aduse lui Robles. Acest comitet este alcătuit numai din reprezentanți ai partidelor de opoziție și urmează să prezinte, în termen de zece zile, recomandări privind anularea învinuirilor aduse președintelui țării sau traducerea acestuia în fața instanțelor judiciare.

Cel 61 de studențl arestați 
în cursul recentelor demons
trații din R.A.U. au fost eli
berați în urma unui ordin al președintelui Nasser. Ziarul „Al Ahram" scrie că universitățile vor fi redeschise peste cîteva zile.

India șl Pakistanul au hotărît de comun acord să procedeze la tra-muilisu suviai-nuuiai. ** -- -------------------,-------------------------------------------------------- -----r------ - -

REDACȚIA ȘI ADMINI8TRATIA j București Piața „Sclntell”. Tel. 17 60 10. 17 60 M,

Filmul „România, 
vacanțelor pentru 
ret" a obținut Premiul 
Salonului la concursul pentru cel mai bun film turistic, organizat în cadrul celui de-al 10-lea Salon internațional al turismului și sporturilor de la Lausanne. Premiul Orașului Lausanne a fost atribuit filmului cehoslovac „Muzică în inima Europei". Au mai fost distinse cu premii filmele „Pămîntul fertil al Olandei" și „Japonia, țară încîntătoare’. La concurs au participat cineaști din 20 de țări. După decernarea premiilor, la pavilionul românesc a avut loc un program artistic susținut de o orchestră românească de muzică populară, care a fost îndelung aplaudată de un numeros public.

(ara 
tine-

președintelui NasserNEW YORK 3 (Agerpres). — Președintele Nasser a acordat un interviu redactorului-șef al săptămînalului a- merican „Look", William Atwood, fost ambasador al Statelor Unite în Kenya și Guineea. în cadrul acestui Interviu Nasser a arătat că s-a înșelat atunci cînd a acuzat Statele Unite că au sprijinit cu forțele lor aeriene Israelul în conflictul din iunie 1967.„Afirmațiile făcute atunci, a spus Nasser, sînt rezultatul unei neînțelegeri bazate pe suspiciune și informații false. Atît de multe avioane veneau din direcția mării, unde se găseau portavioanele americane, îneît noi am crezut că nu pot fi numai israeliene, deoarece Israelul n-ar dispune de un număr atît de mare de avioane". Cu toate acestea, a spus Nasser, „am refuzat să fac o declarație de protest fără să dispun de probe. La 6 iunie, la ora 5 dimineața, regele Hussein al Iordaniei mi-a telefonat pentru a ma anunța că 400 de avioane venind dinspre mare atacau Iordania". Dar chiar atunci cînd am făcut declarația privind sprijinul aerian acordat de S.U.A. Israelului, a arătat Nasser, „nu am afirmat totuși că Egiptul ar fi fost atacat de avioane americane". Nasser s-a referit apoi la declarația făcută în iunie, și în care se sublinia că Marea Britanie și Statele Unite au pus la dispoziție avioane pentru a susține atacul is- raelian împotriva Iordaniei.în altă ordine de idei, președintele Nasser a arătat că Egiptul a pierdut în conflictul din iunie 1967 întreaga sa forță aeriană și 80 la sută din armele sale. Israelul, a arătat Nasser, menține încă superioritatea sa în aer în Orientul Apropiat. El și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu intențiile Statelor Unite de a livra Israelului a- vioane cu reacție „Skyhawk" și „Phanton".Agenția France Presse relatează că Departamentul de Stat al S.U.A. apreciază ca fiind „încurajator" interviul acordat de președintele Nasser revistei americane „Look".
Abonamentele ae iao la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzorli voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


