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0 Continuarea convorbirilor oficiale © întrevedere cu președintei® 

Republicii Finlanda, Urho Kekkonen © Recepție la ambasada romană

r

HELSINKI 2 — Trimișii speciali Agerpres Nicolae Ionescu și Mircea S. Ionescu transmit: Marți dimineața, la Palatul Guvernamental din Helsinki au continuat convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și președintele Consiliului de Miniștri al Finlandei, Mauno Koivisto.Convorbirile, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, s-au încheiat la amiază. Au fost abordate cu acest prilej probleme privind dezvoltarea relațiilor multilaterale dintre cele două țări și unele aspecte nale. ale situației internațio-
★dimineața, președintele

economice,

MarțiConsiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de mlnis-

trul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a fost primit de către președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, la Palatul Prezidențial.La primire au fost de față ambasadorul României la Helsinki, N. I. Vancea, și ambasadorul Finlandei la București, K. Makela.în cursul întrevederii a avut loc un schimb de păreri privind probleme de interes comun.Președintele Republicii Finlanda i-a reținut la dejun pe președintele Consiliului de Miniștri al României și pe ministrul afacerilor externe.La dejun au luat parte premierul finlandez, Mauno Koivisto, ministrul afacerilor externe, Ahtl Kar- jalainen, ministrul industriei, Teir Grels, ministrul comunicațiilor, Paavo Aitio, ministrul apărării, Sulo Sourttanen, ministrul justiției, Aarre Simonen, și alte persoane oficiale române șl finlandeze, precum și ambasadorii celor două țări.

întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
★După-amiază, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, și de ambasadorul României la Helsinki, N. I. Vancea, a depus o coroană de flori la monumentul ridicat în centrul orașului Helsinki în memoria soldaților finlandezi că- zuți în războiul din 1877—1878, cînd, alături de armatele ruse și române, au luptat împotriva trupelor oto mane.La ceremonia depunerii coroanrf de flori la monument, care evoca un moment de interferență din istoria celor două popoare, au fost pre- zenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și ambasadorul Finlandei la București.

(Continuare în pag. a Vl-a)

Măsurile adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie 1967 pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale acordă o deosebită importanță îmbunătățirii formelor și metodelor de organizare și de conducere a întreprinderii — unitatea de bază a producției materiale, a întregii economii. Modul de organizare a întreprinderilor pe baza principiului conducerii unipersonale nu mai corespunde stadiului actual de dez- vc^.are a economiei țării noastre, si. ’ iinilor complexe ce le ridică g ■spodărirea, administrarea și conducerea eficientă a întreprinderilor. A devenit necesară promovarea unor forme de conducere colectivă, care să permită cuprinderea și rezolvarea multiplelor pro-

activității

O lucrare agri

c®fâ d® maximă

urgență

bleme ale înlăturarea subiectivismului în luarea deciziilor, fructificarea experienței specialiștilor, a cadrelor valoroase din întreprinderi, a colectivului de oameni ai muncii.în acest scop, Conferința Națională a Partidului Comunist Român a hotărît înființarea Comitetelor de direcție ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat. Alcătuite din cadre cu funcții de răspundere, din specialiști cu experiență, președinți ai comitetelor sindicatelor, reprezentanți ai salariaților, Comitetele de direcție vor avea sarcina de a conduce întreaga activitate a unităților în care funcționează.Pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român și în conformitate cu Legea adoptată de Marea Adunare Națională în decembrie 1967 cu privire la unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale,Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri Republicii Socialiste Româniahotărăsc:
CAPITOLUL IArt. 1. în întreprinderile și organizațiile economice de stat se în-

ființează Comitete de direcție, organe de conducere colectivă ale acestor unități.Art. 2. Comitetul de direcție conduce întreaga activitate a întreprinderii, asigură organizarea producției și a muncii, administrarea și gospodărirea mijloacelor materiale și financiare, în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan.

al

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea 

Comitetului de direcțieArt. 3. Comitetul de direcție se compune din 5 pînă la 21 membri, numărul acestora fiind stabilit de ministere, celelalte organe centrale ale adminiștrației de stat sau de Comitetele executive ale Consiliilor populare județene și al Municipiului București, cărora le sînt subordonate întreprinderile, în funcție de numărul de salariați permanenți, precum și de complexitatea activității întreprinderilor.Din Comitetul de direcție fac parte :a) directorul general sau directorul întreprinderii ; directori (tehnic, economic, comercial, adjunct) ; ingineri șefi; economist șef ; contabil șef ; 'șefii unor servicii, cum sînt serviciul planificării, organizării producției și a muncii, teh-
PLANTAREA
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In scopul obținerii cît mai timpu
riu a unor legume, îndeosebi a to
matelor, s-a extins metoda cultivării 
lor în adăposturi simple din lemn a- 
coperite cu material plastic, cunos
cute sub numele de solarii. în solarii 
se obțin producții de 30 000 kg roșii 
la hectar și care ajung cu 2—3 săp
tămîni mai devreme la maturitate 
decît culturile din cîmp. De aseme
nea, în aceste adăposturi se pot face 
culturi de toamnă, prelungindu-se 
pînă la venirea iernii consumul unor 
legume proaspete. Avantajul constă și 
în aceea că solariile, spre deosebire 
de sere, sînt construcții mai puțin 
costisitoare și pe care le pot face 
orice cooperativă agricolă. Pentru a- 
cest an s-au asigurat cantități mari 
de material lemnos și folii de polie
tilenă necesare amenajării de solarii. 
Ca urmare, pînă la sfîrșitul lunii 
martie se amenajaseră asemenea a- 
dăposturi pe o suprafață de 905 ha 
în cooperativele agricole și 18 ha în 
întreprinderile agricole de stat. Pen
tru a se obține rezultatele scontate 
— producții cît mai timpurii și de 
calitate superioară — este necesar 
ca plantarea răsadurilor în solarii să 
se facă corespunzător normelor teh
nice elaborate de specialiști. In ul
tima zi a lunii martie Consiliul Su
perior al Agriculturii, cu ajutorul 
unor specialiști în legumicultură, a 
organizat un sondaj în 58 coopera
tive agricole din județele Ilfov, Te
leorman, Ialomița, Dîmbovița, Ar
geș, Olt și Dolj care au prevăzut să 
cultive legume în solarii.

Prima problemă care s-a ivit cu 
acest prilej se referă la stadiul pre
gătirii solariilor. Folosind bine baza 
materială, un număr de 6 coopera
tive agricole din județul Teleorman 
au amenajat toate cele 33 hectare de 
solarii prevăzute și pe care le-au 
plantat în întregime cu tomate și alte 
legume. Bune rezultate au fost obți
nute și în unele cooperative agricole 
din județul Argeș. Cu toate că timpul 
s-a încălzit simțitor, iar baza mate
rială a fost asigurată în cea mai mare 
parte, în unele unități amenajarea 
solariilor a întârziat. Datele rezultate 
din sondajul amintit sînt edificatoare 
în această privință. Cele 26 coope
rative agricole analizate din județul
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(Continuare în pag. a V-a)
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după„de la alimentele la televizoare, de
intens

,quasar“-elo și care 
noas-

nic, producție, control tehnic de calitate, financiar, aprovizionare- desfacere, juridic ; conducători ai celor mai importante secții de producție și ai altor compartimente din întreprindere. Membrii comitetului de direcție din rîndul a- cestor cadre sînt stabiliți în funcție de structura organizatorică a întreprinderii și sînit numiți de către organul ierarhic superior, cu consultarea directorului, a organizației de partid din unitatea respectivă și a organului local de partid ;b) președintele comitetului sindicatului ca reprezentant de drept al conducerii sindicatului din întreprindere ;c) 1 pînă la 5 reprezentanți ai salariaților, aleși la fiecare doi ani în adunări generale ale salariaților sau ale reprezentanților lor, numărul acestor membri ai Comitetului de direcție fiind stabilit de ministere, celelalte organe centrale și Comitetele executive ale Consiliilor populare județene șl al Municipiului București — în funcție de subordonarea întreprinderii — de comun acord cu Uniunea sindicatelor de ramură.Președintele Comitetului de direcție este directorul întreprinderii;
(Continuare în pag. a Il-a)

Pa terenurile întreprinderii agricole de stat-Focșani
Foto : Agerpres

înFolosiți oare adesea 
zestrea dv. lingvistică 
dincolo de utilizarea 
în formule 
care devin adesea 
verbale — cuvîntul 
noare"? 
tem că 
cărcătură 
vență de care omul modern 
adept al limbajului simplu, 
direct, se cam jenează.

— Poate șl din cauză că 
termenul acesta a rămas 
atașat, în mintea noastră, 
de limbajul unor anumite 
epoci — caută o explicație 
profesoara Ioana Cosma, 
directoarea liceului „N. 
Bălcescu" din Capitală.

— E adevărat: onoarea 
cavalerului medieval, onoa
rea cu panaș și gesturi re
torice, avea incontestabil 
noblețea ei, dar și absurdul

Să 
el
de

lui
stereotipe, 

ticuri
„o- 

recunoaș- 
are o în- 

grandiloc-

Tn timpul întrevederii dintre președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, si președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen

Luna februarie a acestui 
an a fost, se pare, deose
bit de fructuoasă pentru 
cercetătorii astrelor. în 
numai 29 de zile s-au în
registrat patru descope
riri care, după părerea u- 
nor specialiști, vor face 
ca această lună să intre 
în istoria științei ca „luna 
în care a fost zguduită 
astronomia". Noile ele
mente, care suscită încă 
un viu interes pe plan in
ternațional, par să deter
mine modificări esențiale 
în actualele concepții cu 
privire la natura și struc
tura Universului, să des
chidă perspective noi în 
ceea ce privește înțelege-

Convorbire cu prof, 
dr. docent 

Călin POPOVICI

rea materiei și a originii 
energiei.

în legătură cu aceste 
importante evenimente 
științifice, am solicitat pă
rerea prof. dr. docent 
Călin Popovici, șeful 
secției de astrofizica a 
Observatorului astronomic 
din București:

— Vă rugăm, pentru 
început, să ne spuneți în

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU
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AL ONOARE
convențiel. Ultragierea ei 
se cerea neapărat... spălată 
în sînge.

— Voltaire despuia, to
tuși, noțiunea de orice 
nuanță parazitară, de orice 
convenționalism, reducînd-o 
la esență, atunci cînd sus
ținea că „onoarea este un 
amestec natural de respect 
pentru oameni și pentru 
sine însuși" — adaugă in
terlocutoarea noastră.

— De fapt, aici se află 
cheia de boltă a problemei
— ne spune Gh. Berescu, 
secretar științific al Insti
tutului de filozofie. Cînd 
a renunțat de a mai fi un 
mit, cînd a coborît pe pă- 
mînt și a aruncat povara 
clișeelor exaltate, onoarea
— această noțiune etică 
care nu se poate exercita

declt în context social, în 
raporturile omului cu se
menii săi — și-a dovedit 
din plin sensul. Indice al 
demnității umane, carte de 
vizită a valorilor morale

City — poate cea mal reprezentativă rezervație naturală a business-menilor din lumea capitalistă — a oierit în ultimul timp economiștilor prilejul de a observa și studia răspîndirea unei neobișnuit de virulente epidemii a fuziunilor. Fenomenul ca atare nu constituie o raritate : contopirea a două sau mal multe companii — de regulă înghițirea celor mai mici de către cele mal mari — se înregistra în City ca o afacere normală, în cadrul procesului de concentrare în domeniul financiar, industrial, comercial. Ceea ce se petrece însă de la începutul acestui an depășește ca amploare orice precedent din perioada postbelică.Fuziuni de rezonanță au fost anunțate în serie, remareîndu-se mai ales cele din domeniul bancar, unde „Westminster Bank* și „Național Provincial Bank* și-au unit capitalul șl au trecut imediat în fruntea Ierarhiei bancare; în domeniul industrial, unde „British Motor Holdings* și „Leyland* au format împreună cea mal puternică firmă în industria autovehiculelor, „International Computers and A- bulators* s-a combinat cu „English Electric și Ples- sey* (avînd șl o participare a statului), pentru a constitui „International Computers Limited*, care acum domină industria mașinilor electronice de calcul; firma „Thorn* a capturat „Radio Rentals* în industria electrotehnică, „Schweppes* (băuturi răcoritoare) și-a alipit firma „Typhoo* — mare furnizor de ceai. Fără a mai socoti și alte aranjamente similare, de factură mai redusă, și fără a mai enumera diferitele oferte aflate în faza avansată a definitivării, ca de pildă în cazul a două mari companii de asigurări — „Guardian* și „Royal Exchange*. Este afectată astfel o sferă largă a economiei britanice, sferă care se întinde, cum scrie ziarul „Daily Mirror*, pentru copil la bănci, de la ceai la automobile la cinematografe*.Sumele cheltuite pentru aceste zlonare s-au ridicat în cîteva săptămîni la circa un miliard de lire, adică echivalentul cifrei pentru întreg anul trecut, ceea ce reprezintă, după calculele făcute în City, de trei ori mai mult media anilor 1959—1963 și de opt ori mai mult media anilor 1954—1958. In cercurile financiare s-a format impresia că această tendință va continua să se manifeste de-a lungul întregului an 1968.Ce anume a putut determina declanșarea unei reacții în lanț de asemenea proporții ? Economiștii invocă, în primul rînd, condițiile create de devalorizarea lirei în noiembrie 1957, la care s-a adăugat atmosfera creată de iminența unui b”.~ot deosebit de dur (fapt de altfel confirmat din "'in ]a ig. martie). Au devenit presante preocupările firmelor industriale față de acuta problemă a scumpirii ma-

ce constau aceste 
descoperiri făcute 
tronomi.

— Toate aceste 
periri sînt legate, într-un
fel sau altul, de acele 
stări neobișnuite ale ma
teriei, cvasi-stele, sau 
pentru a folosi termenul 
general acceptat „quasar"- 
ele, aflate în atenția as
tronomiei moderne. Puse 
în evidență cu numai șap
te ani în urmă, „quasar"- 
ele, acele corpuri cerești, 
atîț de enigmatice, care 
se prezintă ca niște radio 
surse extrem de puternice 
și care emit cantități de 
energie foarte mari (de 
sute de ori mai intense 
decît nebuloasele extraga- 
lactice obișnuite), păreau 
să fie, după părerea mul
tora, cele mai îndepărtate 
corpuri cerești accesibile 
instrumentelor de obser
vație actuale : ele se află 
la distanțe de pînă la 10 
miliarde ani-lumină.

Iată însă că la începu
tul acestui an, la Obser
vatorul din Cambridge 
(Anglia), specialiștii au 
descoperit o stea, foarte 
puțin strălucitoare, care 
emite în domeniul radio- 
undelor mult mai 
decît „i_ 
se află în galaxia 
tră, Ia o distanță de nu
mai 200 ani-lumină.

De asemenea, un 
doilea element menit 
trezească nedumerire 
privire la eficiența teorii
lor actuale din acest do
meniu a reieșit în sfera 
analizelor spectrale : prac
tic, s-a observat existența 
în „quasar“-e a unor stări 
ale materiei ce nu pot fi 
explicate. Studierea la 
Observatorul de pe Mun
tele Palomar de către spe
cialistul american Alan 
Sandage a fotografiilor 
spectrelor mai multor 
„quasar“-e a dus la noi 
contradicții față de teoria 
general acceptată. Anali- 
zînd spectroscopie lumina 
unuia dintre aceștia, el a 
descoperit unele „linii în
tunecate" ce n-au putut 
fi puse în concordanță cu 
spectrele corpurilor chi-

Sanda FAUR

(Continuare în pag. a Il-a)

asta înseamnă, în primul 
rînd, apărarea demnității 
omului.

Dar despre aceste lucruri 
cu adevărat mari nu vor
bim în fiecare zi. în curge-

anchetă socială

ale individului, sentimentul 
onoarei a stimulat omul la 
gesturi de mare noblețe, îl 
ajută să se realizeze pe 
planuri personale, îi oferă 
mari momente de satisfacție 
morală. Vorbind despre o- 
noarea omului în socialism,

rea cotidiană a vieții, im
plicațiile onoarei se mani
festă mai modest, mai dis
cret.' mai pămîntean. Ros
tim termenul cînd ne dăm 
„cuvîntul de onoare" : îl 
folosim, funcțional, cînd e 
vorba de „panoul de onoa-

re" ; îl atribuim mîndrieî 
profesionale — onoarea fa
bricii, onoarea școlii, onoa
rea breslei. Spunem despre 
cineva că este om de onoare 
cînd și-a ținut cuvîntul dat, 
cînd are în sînge simțul 
datoriei, cînd știe să-și facă 
din punctualitate un „punct 
de onoare". Integrată ast
fel firesc în deprinderile și 
viața noastră, topită în 
existenta socială, această 
virtute omenească se dove
dește 
egală 
lasă 
goluri
sat. în ancheta 
tocmai aceste

binefăcătoare. Si, în 
măsură, absența ei 
mari și dureroase 
etice. Ne-au intere- 

de față, 
lumini și
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HOTĂRÎREA
cu privire la Comitetele de direcție

ale întreprinderilor
■ -----și organizațiilor economice de stat

Nu trebuie să insistăm prea mult: 
se știe cît de apreciate sînt, în lumea 
bărbaților, o cămașă și o cravată 
frumoase — ambele atribute ale unei 
ținute corecte, elegante. Socotim că 
este necesar să precizăm, din capul 
locului, că industria noastra, și res
pectiv comerțul, oferă cumpărători
lor un foarte mare volurn de ase
menea articole de galanterie. Maga
zinele sînt pline, rafturile și tonetele 
gem sub greutatea lor. Deci, marfă 
este. Totuși, în modul cel mai para
doxal cu putință, cînd începi să a- 
legi, tocmai ceea ce cauți nu găsești.

In privința cravatelor. Am vizitat 
magazinele: „Original", „Cravate-

(Urmare din pag. I)în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sînt îndeplinite de locțiitorul său, numit de organul ierarhic superior.Art. 4. Comitetul de direcție funcționează ca organ deliberativ desfășurîndu-și activitatea în prezența a cel puțin 2/3 din numărul de membri și adoptă hotărîri cu majoritate simplă de voturi din totalul membrilor.In caz de divergență între director și majoritatea membrilor Comitetului de direcție, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord este supusă conducerii organului ierarhic superior pentru a decide.Ședințele de lucru ale Comitetului de direcție au loc o dată pe lună și ori de cîte ori este nevoie. Acestea se convoacă în timp util 
de către președinte, din inițiativă proprie sau la cererea a cel puțin 
o treime din numărul de membri.Art. 5. In funcție de specificul problemelor ce urmează a fi analizate, la ședințele Comitetului de direcție pot fi invitați specialiști, atît din cadru] întreprinderii, cît și din afara ei.Arț. 6. La ședințele Comitetului de direcție va participa secretarul organizației de partid din întreprindere.Art. 7. Comitetul de direcție prezintă semestrial, în fața adunării generale a salariaților sau, în întreprinderile mari, a adunării reprezentanților acestora, informări cu privire la modul de îndeplinire a planului precum și sarcinile pentru perioada următoare ; la sfîrșitul anului, prezintă darea de seamă și bilanțul activității întreprinderii, situația beneficiilor realizate și modul de repartizare a acestora.Art. 8. Comitetul de direcție răspunde în mod colectiv de activitatea întreprinderii, potrivit d:s- pozițiunilor legale; totodată, fiecare membru răspunde atît pentru îndeplinirea sarcinilor în compartimentele ce-i sînt repartizate, și pentru întreaga activitate a treprinderii. cit în-

CAPITOLUL III
Atribuțiile Comitetului 

de direcție areArt. 9. Comitetul de direcție următoarele atribuții principale :a) elaborează proiectul planului anual, al planului de perspectivă al întreprinderii și le înaintează organului ierarhic superior;b) stabilește măsurile tehnice și organizatorice necesare realizării sarcinilor de plan, urmărind mobilizarea rezervelor de care dispune întreprinderea și valorificarea superioară a potențialului ei economic, în vederea creșterii în ritm susținut a producției de bunuri materiale și a sporirii eficienței întregii activități economice ; aprobă desfășurarea planului pe perioade, secții vicii.c) aprobă, rilor legale, ce-economice și achiziționarea de utilaje pentru investițiile prevăzute în planul întreprinderii, precum și pentru lucrările de perfecționa
re a tehnicii și a tehnologiei, pentru modernizări, reutilări, dezvoltări, reparații capitale ce urmează să se realizeze în cadrul planului.Aprobă achiziționarea de utilaje și obiecte de inventar din categoria fondurilor fixe, care sînt cuprinse global în planul de investiții și nu figurează în cadrul unui deviz general.Aprobă executarea de lucrări de

de producție și ser-în limita reglementă- documentațiile tehni-

mică mecanizare și alte lucrări necuprinse în planul de investiții și care se realizează din credite bancare.Hotărăște asupra efectuării unor investiții necuprinse în plan și care, potrivit dispozițiilor legale, pot fi realizate din resurse proprii, lăsate la dispoziția întreprinderii, sau din fondurile atribuite în acest scop de organul ierarhic superior, și aprobă documentația tehnică-economică corespunzătoare.Stabilește măsuri pentru punerea în funcțiune a noilor fonduri fixe și pentru atingerea, în termenele prevăzute, a parametrilor tehnici-economici proiectați ;d) analizează periodic activitatea întreprinderii și adoptă măsuri pentru creșterea eficienței economice, în principal prin :— folosirea deplină a capacităților de producție ;— îmbunătățirea ritmicității realizării planului de producție, aprovizionare și desfacere, asimilarea de produse noi, îmbunătățirea calității produselor ;— reducerea consumurilor de materii prime și materiale, sporirea productivității muncii, eliminarea cheltuielilor neproductive, optimizarea stocurilor de valori materiale, folosirea eficientă a mijloacelor bănești, creșterea rentabilității produselor ;— valorificarea rezultatelor cercetării științifice și introducerea tehnicii noi.In întreprinderile și organizațiile comerciale, analizează și adoptă măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației, realizarea planului de desfacere, a planului de încasări în numerar, reducerea cheltuielilor de circulație, folosirea mai bună a bazei tehnice-materiale, introducerea formelor modeme de servire.In întreprinderile de comerț exterior, analizează și ia măsuri pentru îndeplinirea planului de exportimport, pentru realizarea obligațiilor prevăzute în contracte, pentru respectarea termenelor de livrare și ridicarea eficienței activității de comerț exterior ;e) aprobă structura organizatorică a întreprinderii, elaborată pe baza normelor generale stabilite pe ramură sau subramură, precum și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia ;f) stabilește măsuri pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, asigură acestei activități un caracter continuu și sistematic ; analizează și stabilește măsuri pentru respectarea programului de muncă, pentru întărirea disciplinei și răspunderii în muncă ;g) aprobă numirea șefilor de serviciu și a șefilor de secție ;h) aprobă programul de pregătire și perfecționare a cadrelor din întreprindere ;i) ia măsuri pentru încheierea în timp util a contractelor economice în limita competențelor stabilite de organul ierarhic superior și urmărește executarea acestora ;j) analizează modul în care se îndeplinesc obligațiile întreprinderii față de bugetul statului, organul ierarhic superior, față de bancă și alte unități, adoptînd măsuri corespunzătoare ;k) aprobă bilanțul întreprinderii și modul de repartizare a beneficiilor realizate peste plan pentru mici lucrări de investiții cu caracter productiv și social-cultural, precum și pentru recompensarea salariaților pe baza reglementărilor legale ;l) aprobă, în limita reglementărilor legale, prețuri nu sînt stabilite la

m) asigură îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, în care scop :— analizează și stabilește măsuri pentru aplicarea în bune con- dițiuni a sistemului de salarizare, astfel încît să se realizeze o legătură directă între retribuirea salariaților și rezultatele muncii lor ;— aprobă proiectul contractului colectiv de muncă și analizează periodic îndeplinirea prevederilor a- cestuia ;— stabilește măsuri pentru aplicarea și respectarea normelor de protecție și igienă a muncii, a legislației muncii ;— asigură, în cadrul competențelor sale și al prevederilor legale, condiții pentru realizarea unor acțiuni cu caracter social și cultural pentru salariații întreprinderii ;— aprobă, pentru salariații întreprinderii, repartizarea spațiului locativ construit de întreprindere și a celui atribuit de organele locale de stat;n) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini ce rezultă din dispozițiile legale sau care sînt stabilite de organul ierarhic superior întreprinderii.
CAPITOLUL IV

Atribuțiile directorului 
întreprinderii or-Art. 10. Directorul asigură ganizarea îndeplinirii hotărîrilor Comitetului de direcție și a sarcinilor stabilite de organul ierarhic superior; conduce, organizează și controlează întreaga activitate curentă a întreprinderii; îndeplinește toate atribuțiile, prevăzute în reglementările privind conducerea o- perativă a activității întreprinderii.Art. 11. Directorul reprezintă și angajează întreprinderea în relațiile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fața organelor juris- dicționale.Art. 12. Pe baza structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare, aprobate de Comitetul de direcție, directorul stabilește delegările de atribuții pe trepte ierarhice și pe compartimente de muncă.Art. 13. Directorul întreprinderii informează Comitetul de direcție asupra principalelor sarcini rezolvate și a măsurilor luate oada dintre două ședințe mitetului de direcție.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

în peri- ale Co

partizate O.C.L.-ului „Textila 2", a- 
cesta nu a contractat decît 1 700, iar 
din 9 000 de cravate din fibre sinte
tice, a încheiat contracte doar pentru 
4 400. Noi am prezentat la contractări 
115 desene noi, în 1 328 de poziții co- 
loristice. Din păcate, unele organi
zații comerciale nu au contractat de
cît cîte o duzină sau două dintr-un 
sortiment, iar unele deloc, sub motiv 
că trebuie „să sondeze cererea". Ne 
întrebăm : cum va putea fi „sondată 
cererea" dacă o organizație comer
cială ca „Textila 2", cu zeci de uni
tăți, care aprovizionează jumătate 
din Capitală, contractează 12 sau 24 
de cravate dintr-un model ?

contractare este „pasată", pusă în 
seama altora. Ni se spune că mer
ceologii au dat dovadă de rețineri (!). 
Dar cine 
și să-i 
intervenit 
întrebări : 
puns. De 
înțeles : 
tat fie
— .ceea 
acordul
— și este cel mai plauzibil ca lucru
rile să se fi petrecut astfel — de 
rutină și inerție dau dovadă chiar 
conducătorii organizației.

în discuțiile cu reprezentanți ai

trebuia să-i orienteze 
îndrume ? De ce n-a 
conducerea ? La aceste 

n-am putut afla un răs- 
ce ? Nici nu e greu de 
delegații le-au contrac- 

fără ca conducerea să știe 
ce e greu de crezut, fie cu 
ei. în acest din urmă caz

Monotonia ofertei
în galanteria
bărbătească

tate. Și iată de ce : înainte de con
tractare, merceologii, pe baza „ex
perienței" și a discuțiilor cu cîțiva 
gestionari de magazine, iau cunoștin
ță de ceea ce se cere și întocmesc 
comenzi detaliate către industrie. La 
contractări, furnizorii „ajustează" 
comenzile — și așa empiric stabilita 
— după care se încheie contractele. 
In anexele acesțora se prevăd însă 
termene de livrare pe grupe mari 
de mărfuri, nu pe sortiment De 
exemplu : cămășile din grupa „fire 
fine" vor fi livrate pînă la data „X". 
In acest interval, furnizorul livrează 
ce modele, culori, măsuri și talii 
crede de cuviință. Se creează astfel 
situația că, o săptămînă sau două, 
se pompează depozitului numai că
măși „Dacia" — 
anumite măsuri; 
repetă. In aceste 
se încropește un 
cia'l. De cele mai 
mite magazinelor ce s-a primit și în 
ordinea în care s-a primit. Așa se 
face că azi găsești una, mîlne alta 
și niciodată totul la un loc.

Potrivit dispozițiilor în vigoare, în 
fiecare magazin trebuie să se găseas- 
scă toate sortimentele. Practic însă 
lucrul este imposibil. Efectuăm un 
calcul sumar : dacă la un singur mo
del de cămașă avem patru bucăți de 
fiecare măsură și talie și dacă mo
delul s-a realizat în patru culori, to
talul. va fi de 568 de cămăși. Dacă 
ținem cont că sînt zeci de modele, cu
lori și materiale folosite, ne dăm 
seama cu ușurință că nici unul din 
magazinele actuale nu este capabil 
să asigure sortimentul complet. Cum 
s-au pus de acord dispozițiile cu 
realitatea ? Se aduc în fiecare uni
tate cîteva bucăți din fiecare model, 
pulverizîndu-se astfel mărfurile în 
rețeaua comercială, fără nici un dis- 
cernămînt. Un gestionar ne spunea : 
azi am primit măsurile 36—40, iar 
săptămînă viitoare, poate, 40—44. In 
acest timp clientul este nevoit să aler
ge de la un magazin la altul pentru 
a-și găsi măsura potrivită.

Se mai constată și tendința furnizo
rilor de a livra numai cămăși talia a 
IlI-a — cele mai mici la numărul 
respectiv — vizîndu-se... reducerea 
consumurilor specifice. Dar, pe „spi
narea" consumatorilor și a ritmului 
de desfacere ?

Pentru ca obiectele de îmbrăcă
minte la care ne referim să-și ocupe 
locul cuvenit în rafturi sînt necesare 
schimbări radicale în însuși sistemul 
actual al relațiilor dintre industrie și 
comerț. Drumul fabrică-depozit, de- 
pozit-magazin trebuie simplificat și 
scurtat la maximum. Este timpul să 
se găsească acele formule organiza
torice în care adevăratul spirit co
mercial să se manifeste liber, spre 
folosul publicului consumator.

să spunem — de 
apoi procedeul se 
condiții, cu greu 
sortiment comer- 
multe ori, se tri-

Tov. O. Drăgoi, director general 
adjunct în Ministerul Comerțului In
terior : „Sortimentul de cravate este 
într-adevăr necorespunzător. Pînă la 
actualele contractări, industria nu a 
răspuns pozitiv cererilor noastre de 
a produce sortimente mal variate ca 
modele si culori. Cînd, în sfîrșit, am 
avut bucuria de a constata la con
tractări colecții bogate și frumoase, 
întreprinderi ca : I.C.R.T.I. Bacău, 
Iași, Sibiu, Botoșani, Petroșeni, O.C.L. 
„Textila 2“ din Capitală au refuzat 
pur și simplu modelele noi sau au 
contractat cantități infime. Am fost 
nevoiți să convocăm recent furni
zorii și aceste organizații, pentru a 
le determina să încheie contracte 
suplimentare. Sperăm că noile sor
timente îi vor satisface pe cumpără
tori". Este desigur o măsură bună, 
dar mai puteau fi luate și altele. 
De pildă, tragerea efectivă la răs
pundere a acelora care, de ani de 
zile, dovedesc rețineri față de con
tractarea sortimentelor noi.

Discutăm cu conducerea O.C.L. 
„Textila 2". Sîntem pur și simplu 
uimiți de îndemînarea cu care răs
punderea pentru cele petrecute la

stil", unitățile nr. 2, 48, 125 etc. Mo
delele etalate sînt lipsite de varieta
te, predomină culorile mohorîte, cu 
motive fără mari deosebiri de la o 
piesă la alta. Este exclusă, de la 
prima privire, posibilitatea indivi
dualizării măcar a unei singure cra
vate originale. Dar cravata trebuie 
să corespundă celor mai variate 
gusturi, vîrste și ocazii ; cravata este 
foarte adesea obiect de cadou. Nu, 
nu putem fi de acord cu unii dintre 
conducătorii organizațiilor comercia-. 
le, cu care am stat de vorbă, că nu
mai asemenea cravate — închise, 
mohorîte, plicticoase — sînt solici
tate. In realitate, existența acelorași 
sortimente în toate magazinele din 
Capitală sau din țară, indiferent 
dacă sînt produse de „Select" sau de 
„Mătasea Populară", care nu țin sea
ma de fluctuațiile modei și de cerințe, 
nu au darul de a-i atrage pe cumpă
rători. Numai așa se explică cum de 
s-a ajuns la existența, numai în cî
teva magazine ale O.C.L. „Textila 2", 
a unui stoc de cravate în valoare de 
un milion de lei. Asupra cauzelor 
care au dus la această situație vom 
reveni mai tîrziu.

In privința cămășilor. Ne aflăm la 
magazinul „Jupiter" din Calea Vic
toriei. Cerem o cămașă bleu.

— Avem, zice voios vînzătorul. Ce 
măsură ?

— 39.
— 39 ! E măsură... grea ! Nu mai 

avem de mult. Nu avem decît 38, 
44 și ceva 36.

La magazinul „Cămăși-Cravate" 
(b-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej 20) 
— dialog identic. La magazinul „Vic
toria" la fel. E vorba de o mare ne
potrivire între ceea ce cer clienții 
și ceea ce se oferă. Ai senzația că 
marfa este adusă la întîmplare. Pen
tru că chiar și atunci cînd ai norocul 
să găsești culoarea și măsura dorită, 
nu se potrivește talia. Și așa, găsind 
cînd una, cînd alta, ești nevoit ca 
pentru o cămașă să alergi din ma
gazin în magazin, irosindu-ți timpul. 
De ce s-au mai făcut raioane și ma
gazine specializate dacă nu reușesc 
să asigure un sortiment cît de cît 
complet ?

Dar nu numai greutatea de a găsi 
o cămașă potrivită te împiedică să 
o cumperi, ci și uniformitatea, ba 
chiar lipsa de gust a unora dintre 
modele. Se știe': ceea ce individuali
zează o cămașă și, mai ales, ceea 
ce dă tonul modei, este gulerul. Ori- 
cît am încercat să deosebim, potrivit 
acestui criteriu esențial, produsele 
etalate în magazine, n-am reușit. 
Lipsesc cămăși din mătase naturală, 
material folosit în măsură însemnată 
în urmă cu cîțiva ani ; cămăși din 
țesături combinate, din bumbac ne- 
șifonabil, foarte solicitate de cumpă
rători. E drept, din relon se găsesc 
cămăși în mai multe culori și desene 
dar de o singură calitate.

Pornind de la aceste constatări, șă 
dăm cuvîntul unora dintre reprezen
tanții industriei și comerțului :

Ing. D. Rotenberg, șeful serviciului 
de creație al Fabricii de cravate „Se
lect" : „Noi căutăm să introducem în 
producție modele de cravate moder
ne la ora actuală și în alte țări, 
studiind în acest scop revistele de 
specialitate. In consecință, anul a- 
cesta am pus la dispoziția comerțului 
modele mult mai variate. Nu avem 
nici o vină dacă, de pildă, din 11 700 
de cravate din mătase naturală, re-

maga- 
de fa- 
iar u- 
O.C.L.

comerțului șl industriei am căutat 
răspuns și la întrebarea : de ce cum- ' 
părătorul nu poate găsi o cămașă pe 
măsură și după gustul său ? N-a fost 
de loc ușor. Cu greu am izbutit să 
dăm de capătul drumului întorto
cheat, urmat de marfă pînă la ma
gazin și, deci, la cumpărător.

De pildă; în Capitală unele 
zine sînt aprovizionate direct 
brică ; altele — de I.C.R.T.I., 
nele — și de I.C.R.T.I., și de
„Confecția". De la bun început, a- 
ceastă „abundență" de furnizori 
pune sub semnul întrebării posibili
tatea formării sortimentului comer
cial complet. între toți acești fur
nizori nu există nici o coordonare. 
Trimite unul numai o culoare sau 
numai anumite măsuri ? Nu există 
nici o certitudine că nu vor trimite 
și ceilalți la fel.

Ar fi fost de așteptat ca măcar 
la depozitele I.C.R.T.I. sau ale O.C.L. 
„Confecția" să fie posibilă formarea 
sortimentului comercial. De fapt, 
tocmai din acest motiv cea mai mare 
parte a mărfurilor trece pe aici. Dar 
nu se întîmplă așa, întrucît și posi
bilitățile acestor furnizori sînt limi- George POPESCU

• reclamați!

O plimbare cu vaporașul pe lacul Herăstrău
Foto : M. Cioc

© sesizări
® răspunsuri

• După publicarea, la această rubrică, a unei sesi
zări privind slaba aprovizionare a punctului alimen
tar din Complexul C.F.R. București-Triaj, conduce
rea O.C.L. „Alimentara" din sectorul 8 a trimis re
dacției un răspuns în care semnalează greutățile pa 
care le întîmpină din partea unor furnizori recalci
tranți. Astfel, I.I.S. „Mistrețul" nu-și respectă anga
jamentele contractuale privind livrarea preparatelor 
din carne ; I.C.I.L.-București are importante restanțr 
la brînzeturi ; fabrica de produse lactate Bucure?' 
la unt, produse lactate; I.C.R.A. București, la co 
serve de pește, conserve de carne, ape minerale e— 
Informăm pe această cale Ministerul Industriei Ali
mentare și Direcția comercială a municipiului Bucu
rești pentru a determina conducerile întreprinderilor 
menționate să-și respecte obligațiile asumate.

deArt. 14. Comitetele prevăzute la ființate pînă mai 1968.Nu se vor direcție în care au, la rîndul lor, în subordine întreprinderi sau organizații e- conomice, precum și în întreprinderile agricole de stat unde, potrivit reglementărilor în vigoare, vor funcționa consilii de administrație.Art. 15. Pe baza prevederilor prezentei hotărîri și a altor norme legale cu privire la organizarea, funcționarea și atribuțiile întreprinderilor, Comitetul de direcție își va elabora un regulament propriu de funcționare.Art. 16. Ministerele, celelalte organe centrale, Consiliile populare, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România și organele locale ale sindicatelor vor lua măsuri pentru înființarea și organizarea Comitetelor de direcție și le vor sprijini în îndeplinirea sarcinilor lor.

articolul cel maiconstitui unitățile
direcție l vor fi tîrziu la în-30

decomitete economice

și tarife, care nivel republi-
(Urmare din pag. I)

careumbre cotidiene pe 
onoarea — 6au lipsa ei — 
le aștern...

★

...în Gara de Nord, un 
domn distins, înarmat cu 
tot ce alcătuiește recuzita 
exterioară a distincției — 
morgă, elegantă, ba chiar 
și tîmplele argintii de ri
goare — urca și cobora din 
trenuri. Adesea. Ritualul 
făcea parte din meserie : 
distinsa persoană era ins
pector într-un minister. în 
gară se afla însă mai 
des decît pleca. Se în
treținea cîteva minute, pe 
vreun peron, cu o persoană- 
două proaspăt coborîte din 
tren, apoi se îndepărta cu 
aceeași prestanță. Nu, nu 
e vorba de nici o intrigă 
polițistă la mijloc. Domnul 
se mulțumea să solicite, cu 
eleganță, biletele 
ale respectivilor 
De ce ?

Au aflat-o Ia
organele de resort: inspec
torul deconta bilete cu care 
nu călătorise, încasa diurnă 
pe zilele în care nu fusese 
plecat. F. A. s-a vă
zut, cu puțin înainte 
de a ieși la pensie, adus în 
fața judecății.
Pentru 6 lei pe 
acesta și-a vîndut 
Un asemenea gest 
activitatea de o
unui om : toate aparentele 
trandafirii, întreținute cu 
grijă, s-au prăbușit și peste 
numele său au fost arun
cate umbrele rușinii...

— Există situații cînd se 
Încearcă din afară o știr-

de tren 
călători.

cercetare

Dezonorat, 
zi omul 
onoarea, 
anulează 
viață a

*

• în orașul Constanța există numeroși pomi fruc
tiferi — pe marginea străzilor, în curțile și grădinile 
cetățenilor. Dar aceștia n-au mai fost stropiți de 
cîțiva ani împotriva dăunătorilor. Vara trecută omi
zile au invadat pomii, distrugîndu-le frunzele. Din 
această cauză, recolta de fructe a fost foarte slabă. 
Organele agricole n-au tras însă nici o concluzie. 
Ne aflăm în luna aprilie și pomii n-au fost stropiți. 
Conducerea centrului local de protecția plantelor 
afirmă că acțiunea de combatere a dăunătorilor la 
pomi nu este posibilă decît în bazinele pomicole, altfel 
nu se alocă fonduri. Cetățenii doresc să plătească ei 
costul operației. Nici acest lucru nu este posibil, de
oarece organele financiare refuză să încaseze banii I 
Ce facem atunci cu pomii, cu pierderile de recoltă ?

liarion SFRIJANConstanța
bire a onoarei individului, 
cînd intră în acțiune calom
nia, defăimarea ; mi se pare 
că atunci intervenția colec
tivului, a opiniei publice, 
este salutară — ne răspunde 
Mihai Stănciulescu, mem
bru în biroul comitetului 
sindicatului al uzinelor 
„23 August". Uitați-vă la 
această hîrtiuță : am pri
mit-o ieri și tot ieri am 
judecat-o în secția respec
tivă, secția locomotive.

Hîrtiuță era întocmită 
după toate regulile artei :

onoarea pătata de o greșea
lă din tinerețe. îl cunosc 
bine, chiar eu l-am califi
cat : sînt cinci ani de cînd 
obține, lună de lună, titlul 
de evidențiat în muncă și 
tot atîta vreme de cînd și-a 
cucerit prețuirea colectivu
lui... Și poate de aceea a 
fost mai dureroasă încer
carea de a-i păta din nou 
onoarea.

„Grupul de muncitori" 
era... un tinerel cîrcotaș, 
slab profesional, veșnic pus 
pe harță. Dumitru Milescu.

prin care se lezează onoa
rea individului, sînt din 
păcate frecvente : o ceartă 
aprinsă, o rivalitate moc
nită — si iată că oamenii 
ajung în fața instanțelor, 
pentru că s-au defăimat 
ori s-au injuriat public. De 
bună seamă, avem instru
mente juridice de prote
guire a onoarei. Cred însă 
că adesea daunele morale 
sînt mai dificil de recuperat 
decît cele materiale.

★
— Mi se pare util să se

cru pe ceilalți. Să recu
noaștem însă că simțul 
demnității, al onoarei, nu 
este întotdeauna 
Cu unii, în 
tîmplă așa : 
clară că 
servilismul 
dar la 
cu șeful, 
vreo situație confuză sub 
raportul principialității, nu 
au tăria să se mențină la 
nivelul tezelor susținute : 
zîmbetul e mieros, aproba
rea promptă, strîngerea de

„comod". 
schimb, se în- 
în ședință de- 
lingușirea și 
îi dezgustă, 

primul contact 
cînd se ivește

tid al uzinei „23 August". 
Această prețioasă, rară vir
tute omenească, îl ajută s.ă 
distingă onoarea de onoruri, 
să le respingă pe acestea din 
urmă cînd contravin celei 
dinții.

Simțul onoarei se afirmă 
cu precocitate, el nu așteap
tă — asemenea valorii — „ca 
anii să-1 măsoare". Adoles
cenții manifestă adesea, se 
știe, un ascuțit sentiment al 
demnității — firește, în 
limitele înțelegerii și capa-

£ TRIBUTUL DIURN AL ONOAREI
semnată „curajos" de un 
așa-zis „grup de mun
citori", cu un P.S. — a- 
menințător : „în caz de 
nerezolvare..." erau înșirate 
pe portativele acestei arii 
a calomniei argumentele 
după care rabotorul Gh. I. 
nu ar fi meritat 
titlul de fruntaș 
cerea socialistă, 
rînduri : „mai 
înainte de a fi 
uzină. Ionescu a 
o condamnare".

— Omul acesta 
cu sete pentru a
lita — precizează Gheor- 
ghiță Marin, locțiitorul se
cretarului de partid al 
uzinei — a luptat cu înver
șunare pentru a-și spăla

și în 1967 
în între- 

Printre 
ales că, 
venit în 

suferit și

a muncit 
se reabi-

Colectivul secției locomo
tive a avut grijă să restabi
lească adevărul și să indice 
cu simt al echității adevă
ratele vini.

Dar sînt și situații cînd 
în apărarea onoarei sare 
însăși legea, și nimic nu 
consfințește mai convingă
tor caracterul social al 
acestei noțiuni etice decît 
faptul că textele legii se 
ocupă de sancționarea „de
lictelor contra onoarei" 
(aceste delicte fiind — după 
cum ne explică tovarășul 
Iulius Ticlete, președinte al 
Judecătoriei sectorului 4 
din București — calomnia, 
defăimarea si injuria).

— Faptele acestea cu un 
vădit caracter antisocial,

discute implicațiile noțiunii 
de onoare în manifestările 
lor cele mai curente, mai 
obișnuite — își spune păre
rea Nicolae S. Dumitru, 
doctor în filozofie. Această 
sfîntă trăsătură omenească 
— știm cu toții — ajută 
coloanei vertebrale 
se curbeze, frunții 
ridicată, conștiinței 
împăcată cu ea

să nu 
să stea 
să fie 
însăși.

Demnitatea, ca și corolarul 
ei. onoarea, înseamnă a te 
respecta pe tine însuți pen
tru ce reprezinți ca valoare 
morală, profesională, so
cială. chiar dacă această 
autoconsiderare riscă să-ți 
aducă la un moment dat și 
prejudicii și, desigur, a-i 
respecta pentru același lu-

mînă e însoțită de o plecă
ciune. La examenul demni
tății, onoarea este o conse
cință a forței morale, a con
secventei morale a indivi
dului.

— Dar nu oredeți că une
ori se confundă, se supra
pun pînă la o falsă identifi
care, noțiunile de onoare și 
orgoliu, demnitate și ambi
ție, nu socotiți că uneori 
onoarea este invocată în si
tuații mult prea mărunte ? 
Că uneori critica — o cri
tică meritată, binevenită — 
este luată. în mod fals, 
drept o „lezare a onoarei" ?

— Adevărata cumpănă 
între onoare și orgoliu o 
tine modestia omului — a- 
firmă Marin Enache, se
cretarul comitetului de par-

cității lor de cuprindere a 
noțiunii.

— De aceea, e și foarte 
importantă, cred, direcția în 
care este cultivat simțul 
onoarei, sensurile majore 
spre care tot acest valoros 
potențial moral este condus 
de către cei cărora le este 
încredințată educarea și in
struirea tineretului — inter
vine prof. Ioana Cosma. 
Cultivarea acestui prețios 
simt al onoarei îl începem, 
nu o dată, prin lămurirea 
noțiunii de „onoare a șco
lii". „onoare a clasei", pen
tru care copiii trebuie să 
învețe a lupta aprig. Elevii 
de Ia „Bălcescu" — ne con
firmă directoarea liceului — 
țin cu aprinsă mîndrie la

onoarea școlii lor și lucrul 
e firesc, dacă ne gîndim că 
șeful promoției din 1831 a 
fost Nicolae Bălcescu, că 
aici a învățat Aman și De- 
lavrancea, Galaction și 
N. D. Cocea, că Arghezi și-a 
făcut aici primele compu
neri de școlar...

Și totuși, onoarea nu se 
„învață", așa cum se în
vață lecția despre proto- 
zoare, ori cea despre apele 
Australiei. Onoarea se 
cîștigă printr-un efort inte
rior, tenace, modest, res
ponsabil, se cucerește cu 
fiecare gest, cu fiecare ra
portare la semeni.

— Nu cred că excesul de 
„moralizări" este eficient în 
aceste situații — spune Ni
colae S. Dumitru. Și 
fapta vie, concretă poate a- 
vea ecou, și exemplul 
autentic și onoarea de
monstrată practic, le poa
te cultiva tinerilor simțul o- 
noarei. Un părinte dezono
rat nu se va bucura de pre
țuirea copilului său.

„Marcă" a personalității 
umane, onoarea nu e un dar 
cu care te naști sau pe 
care-1 moștenești; ea se do- 
bîndește prin susținute, ne
încetate, uneori grele e- 
forturi. Onoarea este sem
nul de distincție al omului, 
semn obținut printr-o conti
nuă autodepășire. prin per
severență morală, printr-o 
reală și exactă prețuire pe 
care fiecare și-o acordă 
sieși.

Ea este, în cadrul orân
duirii noastre, o forță pro
pulsivă de o neasemuită in
tensitate. A avea onoare =• 
a fi om.

• La redacție a venit, zilele trecute, în audiență 
Floarea Ghinoiu din București, împreună cu cei doi 
copii ai săi, și ne-a relatat următoarele : Soțul său 
legitim, Marin Ghinoiu, a părăsit, în martie 1967, 
domiciliul conjugal, lăsînd-o (suferindă, pensionată 
medical) cu cei doi copii. N-a mai dat de atunci 
deloc pe acasă și nici n-a trimis bani pentru între
ținerea copiilor, deși fusese obligat de tribunal la 
plata unei pensii de întreținere de 600 lei, în afara 
alocației de stat. Și-a schimbat de atunci de mai 
multe ori domiciliul și s-a mutat de la o întreprin
dere la alta, pentru a i se pierde urma. Ultimul 
domiciliu l-a avut în str. Mierlei nr. 2, sectorul IV, 
iar locul de muncă — secția metalurgică Chitila a 
I.I.L. Răcari. Amintim întreprinderii al cărei sala
riat este că are obligația să respecte hotărîrea tri
bunalului și să trimită copiilor, din salariul acestui 
părinte iresponsabil, drepturile ce li se cuvin ; iar 
celui în cauză, că fapta sa se numește, în termeni 
juridici, abandon familial și se pedepsește aspru.

• După ce am fost supus unor examene medicale 
și am întocmit dosarul cu toate actele necesare, co
misia de expertiză -medicală a fostului raion Găești 
a dispus să fiu pensionat de invaliditate, 
oficiul de prevederi sociale Găești să mă 
pensie. _Am așteptat cîtva timp, dar nu 
nimic.
a fost trimis pentru soluționare Direcției județene 
pentru 
M-am
primesc pensia, dar dosarul — nicăieri !
dut" — mi s-a spus, după ce am mai făcut cîteva 
drumuri. Cum e posibil să se piardă un dosar con- 
ținînd zece acte oficiale, în original ? Sînt suferind 
și nu mai pot umbla să scot alte acte. Am cheltuit 
și așa destui bani cu alergătura de colo-colo. Solicit 
forurilor competente să stabilească cine se face vino
vat de pierderea dosarului și să ia măsuri în con
secință pentru a mi se acorda pensia la care am 
dreptul.

Zilele trecute am aflat că dosarul

Urma ca 
înscrie la 
s-a făcut 
de pensie

probleme de muncă șl ocrotiri sociale Argeș, 
dus la Pitești să văd ce se întîmplă de nu 

„S-a pier-

lon Gh. POPESCUcomuna Priboieni, județul Argeș

_ • E de prisos să mai vorbesc despre efectul bine
făcător pe care-1 au asupra organismului omenesc 
apele minerale. Dar de unde să le procurăm ? La 
magazinul alimentar nr. 72 din cartierul Ilie Pintilie- 
Brașov nu s-au mai adus, dacă-mi amintesc bine, din 
luna octombrie anul trecut. Se caută foarte mult 
„Borsecul". După multe insistențe și plecăciuni pe 
lingă conducerea O.C.L., am izbutit să obținem zilele 
trecute o repartiție de 50 sticle „Borsec" și pentru 
Alimentara noastră. Enorm de puțin însă pentru un 
cartier întreg. Apele minerale nu fac parte din sor
timentul obligatoriu al magazinelor alimentare ?

Gheorghe CIOCIC 
Brașov •$

I
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An de an, industria națională a lost dotată cu noi ma
șini, utilaje și instalații moderne, de mare productivitate. 
în 1967, ponderea acestor mijloace tehnice în valoarea to
tală a investițiilor alocate industriei s-a ridicat la aproape 
31 la sută. Folosirea cu înalt randament a tuturor acestor 
mijloace tehnice — noi și mai „vechi" — se înscrie ca o în
datorire de prim ordin a unităților industriale — de aceasta 
depinzînd sporirea volumului producției, reducerea prețului 
de cost al acesteia, recuperarea în timp mai scurt a investi
țiilor, evitarea pe cit posibil a efectelor uzurii morale. în 
anul care a trecut, de pildă, la 1 000 lei fonduri fixe pro
ductive s-a obținut o producție globală de peste 1 042 lei, — 
spor care atestă concentrarea eforturilor colectivelor de fa
brici și uzine pentru a utiliza mai eficient „zestrea" lor teh
nică și tehnologică. Totuși, în unele întreprinderi industriale 
— din cauza superficialității, deciziilor arbitrare care au stat 
la baza achiziționării unor fonduri fixe — există încă neuti
lizate însemnate cantități de mijloace tehnice, iar altele 
funcționează sporadic, cu mult sub capacitatea lor. Condu
cerea de partid șl de stat a cerut, în repetate rînduri, mi
nisterelor economice, unităților lor subordonate să între
prindă măsuri energice pentru folosirea intensivă a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor din dotare, să nu admită nici 
un fel de concesii cînd este vorba de valorificarea acestui 
fond tehnic în care s-au investit milioane și sute de mili
oane de lei.

Investigațiile anchetei noastre s-au axat tocmai pe evi
dențierea unui răspuns la aceste probleme esențiale : cum 
au fost aduse Ia îndeplinire indicațiile conducerii de partid 
și de stat privind integrarea în circuitul producției materiale 
a mijloacelor tehnice inactive și ce factori mai stăvilesc 
realizarea riguroasă a prevederilor referitoare la folosirea 
cu randamente superioare a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor din unele întreprinderi industriale ?

DE CE SE ARUNCĂ
UTILAJE „NEA
TINSE11 LA EIER
VECHI

Ne-am adresat, pentru în
ceput, tov. dr. CONSTAN
TIN IONESCU, directorul 
general al Direcției Centra
le de Statistică.

— în urma Indicațiilor 
conducerii de partid și de 
stat, Direcția Centrală de 
Statistică a perfecționat 
continuu sistemul informa
țional în domeniul folosirii 
fondurilor fixe și, în spe
cial, a părții lor celei mai 
active — mijloacele de 
muncă (utilaje, mașini și in
stalații). Pentru aceasta, au 
fost supuse observării sta
tistice volumul, structura, 
proveniența, timpul de uti
lizare ale mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, sco- 
țindu-se în evidență rezer
vele nefolosite, precum și 
acțiunile de proastă gos
podărire a acestei impor
tante părți a avuției națio
nale. Se fac urmăriri cu
rente, înregistrări periodi
ce totale la toate utilajele, 
mașinile și instalațiile, în 
vederea introducerii neîn
târziate a celor nefolosite 
în circuitul economic, ob
ținerii unor sporuri de pro
ducție fără investiții supli
mentare, prin mai buna u- 
tilizare a fondurilor fixe 
existente.

— Consemnările le cu
noaștem,. Am cercetat cu 
atenție situațiile întocmite 
la 31 mai 1966, la 31 mai 
1967 și recenta listă de la 
31 ianuarie 1968. Ce con
cluzii ați putea formula, de 
pildă, în domeniul' evolu
ției mijloacelor tehnice 
inactive ?

— între acești trei de... 
31, unele ministere au cău
tat soluții de reactivare a 
mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, chiar în între
prinderile care le dețineau, 
în altele din sectorul res
pectiv și în unități din di
verse ramuri ale economiei. 
Pînă la 31 ianuarie 1968, 
Ministerul Industriei Ușoa
re a transferat numai co
operației meșteșugărești 303 
utilaje disponibile. La fel 
au procedat Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini în cazul a 40 de u- 
tilaje (în valoare de aproa
pe 2,4 milioane lei) și Mi
nisterul Industriei Meta
lurgice — 78 utilaje, însu- 
mînd peste 1,1 milioane lei.

— Totuși, datele statistice 
Inserează utilaje, mașini și

instalații — - „condamnate" 
la inactivitate — de valori 
incomparabil mai mari. 
Bunăoară, la bilanțul de la 
31 mai 1967, recordmene 
erau Ministerul Industriei 
Chimice, Ministerul Mine
lor, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Energiei Electri
ce. Aceste organe econo
mice centrale au ac
ționat decisiv, energic și 
prin toate mijloacele pen
tru a reanima utilajele, 
mașinile și instalațiile inac
tive ?

— Potrivit sarcinilor pri
mite, toate ministerele a- 
veau datoria să analizeze 
temeinic situația utilajelor, 
mașinilor și instalațiilor 
inactive din fiecare între
prindere și să ia măsuri 
pentru folosirea cit mai 
productivă a acestora și re
distribuirea celor care erau
de prisos. Analize și șe
dințe au avut loc chiar la 
nivel de colegiu. Dar, după 
aceea, unele din aceste 
ministere au încheiat dosa
rul... Ancheta 
de organele 
Centrale de

efectuată 
Direcției 
Statistică

în luna martie a.c. 
— pentru a reliefa modul 
în care se îndeplinesc sar
cinile trasate de conducerea 
de partid și de stat cu pri
vire la redistribuirea utila
jelor, mașinilor și instala
țiilor inactive — arată că 
această acțiune s-a realizat 
doar parțial, nesatisfăcător. 
Este total nejustificată a- 
ceastă poziție de espectati- 
vă, mai ales că concluziile 
analizelor din colegii erau 
încurajatoare, iar indicații
le conducerii de partid și 
de stat — foarte clare. Că 
sarcina primită de ministe
re era posibil de realizat o 
dovedește situația evoluției 
fondurilor fixe din 31 mai 
1967: 52,1 Ia sută din mij
loacele tehnice puteau (și 
trebuiau) să fie folosite în 
întreprinderile care le de
țineau, 34 la sută erau date 
spre redistribuire și 13,9 Ia 
sută urmau să fie casate. De 
asemenea, circa jumătate 
din ele au funcționat mai 
puțin de o treime din du
rata de serviciu normată, o 
mare parte aveau un grad 
redu-s de uzură — deci, erau 
aproape noi, „neatinse".

— Cu ani în urmă, la Fa
brica de zahăr din Timi-

șoara s-a primit o instala
ție de uscat borhot, în 'va
loare de cîteva sute de mii 
de lei. Ea nu a fost mon
tată din diverse motive. 
De abia recent, instalația 
respectivă a fost repartiza
tă Fabricii de zahăr din 
Buzău. Alt caz se localizea
ză la I.R.E.-Timiș, care din 
1961 deține două stații de 
reglare-răcire cu aburi. Ele 
erau prevăzute pentru ^ez~ 
voltarea centralei respecti
vă. Ulterior s-a renunțat la 
dezvoltare și instalațiile au 
rămas de atunci fără uti
lizare. De curînd, s-a aflat 
că termocentrala de la Tîr- 
năveni ar avea nevoie de 
aceste instalații. Ce părere 
aveți despre această miș
care „cu încetinitorul" în 
reactivarea unor mijloace 
tehnice 7

— O explicație la aceas
tă tărăgănare își are isvo- 
rul în stilul de muncă al 
unor organe de planificare, 
de aprovizionare și desfa
cere, de investiții din mai 
toate ministerele economi
ce. Rezolvarea unei pro
bleme de mare anvergură 
— ca cea a reactivării ma
șinilor, utilajelor și insta
lațiilor — prin amploarea 
și efectele economice, nu 
se putea rezuma la întoc
mirea unor liste de... dis
ponibilități. Funcția de con
ducere planificată a econo
miei, organizarea științifică 
a producției și a muncii 
cereau din partea ministe
relor, a organelor amintite, 
o intervenție directă cu 
prilejul elaborării planului 
de investiții și de dotare 
tehnică a întreprinderilor

— pentru redistribuirea e- 
fectivă și activizarea fon
durilor fixe identificate ca 
nefolosite sau insuficient 
utilizate. In acest mod s-ar 
fi ajuns atît la soluționarea 
problemei în discuție, cit 
și la economisirea unor 
fonduri de investiții.

— De fapt, așa cum 
arată situațiile statistice, 
nici acum, unele ministere 
nu desfășoară o acțiune 
perseverentă pentru reacti
varea și redistribuirea uti
lajelor, mașinilor și insta
lațiilor care stau nefolosi
te. Ni s-a spus că Minis
terul Energiei Electrice nu 
a putut prezenta o situa
ție a acestei acțiuni, la 
mijlocul lunii martie. Nu 
în toate cazurile mijloace
le tehnice disponibile au 
fost oferite altor ministe
re, unităților UCECOM și 
celor de industrie locală. 
Și aceasta în timp ce 
unele ministere, mai 
„istețe", au ales calea 
cea mai ușoară și mai dău
nătoare : casarea. Au ex
celat în acest sens Ministe
rul Energiei Electrice, Mi- 

.. nisterul Industriei Chimice. 
Ministerul Industriei Me
talurgice, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini. Ce ne puteți spune 
despre casarea mijloacelor 
tehnice — soluție prefera
tă de aceste ministere eco
nomice ?

— Atâta vreme cit nu s-au 
utilizat toate celelalte căi 
amintite, cît nu se fo
losesc -r de la aceste 
mijloace tehnice — piesele 
de schimb, diversele suban- 
samble și repere — casarea, 
adică trecerea utilajelor, 
mașinilor și instalațiilor la 
fier vechi, este o soluție 
antieconomică ! Este inad
misibil ca banii statului să 
fie dați la... fier vechi. Și 
este intolerabil ca cei care 
promovează această prac
tică să fie acoperiți, să nu 
suporte consecințele mate
riale ale deciziilor lor ar
bitrare.

— O ultimă întrebare : 
ce va întreprinde, în conti
nuare, Direcția Centrală de 
Statistică în domeniul pe 
care îl discutăm ?

— Evident, se vor urmări 
sistematic modalitățile de 
utilizare a tuturor fondu
rilor fixe, se vor face noi 
înregistrări la întreprinderi 
si ministere ale mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor 
nefolosite, pentru a putea 
pune la dispoziția condu
cerii de partid și de stat o 
informație economică rea
listă, necesară luării deci
ziilor în scopul amplifică
rii eficientei economice în 
angajarea valorilor mate
riale și bănești. Consider 
însă că ministerele econo
mice ar trebui să intervină 
nemijlocit pentru lichidarea 
cauzelor inactivității unor 
fonduri fixe, fără a aștepta 
măsuri „din afară", sau 
concluziile Direcției Cen
trale de Statistică.

disponibile și, pînă în pre
zent, s-au redistribuit șase. 
Pentru alte patru, cu chiu 
cu vai, am găsit utilizare în 
întreprindere. Au rămas 
însă 14 mașini. Le-am ofe
rit la toate întreprinderile 
din sector, dar nici una nu 
le-a solicitat.

Ce criterii și ce interese 
au călăuzit pe cei care au 
semnat contractul pentru 
aducerea acestor mașini ? 
în fabrică ni s-a spus că 
este vorba numai de justi
ficarea unei deplasări mai 
îndelungate în străinătate. 
Conducerea Ministerului 
Industriei Ușoare trebuie 
să facă lumină în această 
problemă. Dacă se confir
mă cele aflate în întreprin
derea timișoreană, un lu
cru este absolut obligato
riu : forul tutelar să im
pute celor vinovați daune
le aduse economiei națio
nale.

Ne-am deplasat și la U- 
zina mecanică de reparat 
material rulant Ploiești, 
unde am discutat cu direc
torul . ei, ing. ANDREI 
DRAGOMIR.

— Din 1963 tragem po
noasele economice ale u- 
nei comenzi nechibzuite, 
făcute de forul tutelar de 
pe atunci1. Nu știm cine a 
plecat în străinătate și a a- 
chiziționat trei mașini de 
sudat buza bandajului la 
roțile de vagoane. Una ne-a 
fost trimisă nouă să „o. in
troducem în procesul de 
producție". Dar cum, din 
moment ce nu s-a stabilit 
sistemul de sudare ?

— Amortismentele curg 
de atunci ?

— Sigur. S-au plătit pînă 
acum circa 110 000 lei, adică 
aproape o treime din valoa
rea mașinii. Ne ocupă spa
țiul de producție și, în 
plus, sîntem tracasați de 
zeci de delegați și comisii 
care vin să vadă „minu
nea", promit că rezolvă și 
pleacă. De soluționare se 
uită apoi. Nici forul de re
sort din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini. de care aparținem în 
prezent, nu s-a grăbit să re

zolve problema tehnologiei 
de lucru la mașina aminti
tă. Abia spre sfîrșitul anu
lui 1967 s-a trimis o delega
ție numeroasă de către mi
nister în două țări străine 
să „studieze problema" le
gată de punerea în produc
ție a mașinilor importate 
pe banii statului. Grupul 
de specialiști a venit cu 
mîna goală, adăugîndu-se 
la pagubele inițiale alte 
sume de bani. Eu personal 
propun ca măcar de acum 
încolo pagubele să fie su
portate de cei care le-au 
achiziționat cu atâta ușu
rință.

Un caz cu totul aparte 
l-am consemnat la Fabrica 
de cabluri și materiale e- 
lectroizolante din Bucu
rești, cu ajutorul ing. VA- 
SILE CATANĂ, șef servi
ciu I. In urma unor studii 
formale, s-au adus din im
port în anii 1959—1960 două 
instalații de degresare cu 
tricloretilenă la sîrmele de 
cupru destinate emailării. 
Instalațiile au fost folosite 
doar pentru 2—3 probe și 
atît. De asemenea, în scopul 
sudării unor cuve pentru 
condensatori, folosiți la îm
bunătățirea factorului de 
putere, s-a mai achiziționat 
o mașină de sudat în linie, 
în anii 1961—1962, care și 
astăzi stă, la fel, neutiliza
tă. Precizăm că, în tot acest 
timp, operațiile procesului 
tehnologic s-au executat 
manual. Mașina, probabil, 
va lua drumul I.C.M., doar 
a fost amortizată. In anul 
1963 s-a procurat din im
port un valț rafinor desti
nat atelierului de plastifi- 
care, despre care muncito
rii de aici spun că „a fost 
adus doar ca o piesă de 
muzeu". Culmea ironiei: 
după doi ani s-a achizițio
nat tot din import un „ra
finor", numit și „streiner" 
cu sită, care să înlocuiască 
valțul rafinor amintit. Și 
acesta stă, trebuind să ia, 
după amortizare, drumul 
I.C.M.-ului. Coincidență ? 
Utilajele amintite, tot în 
urma unor plimbări în 
străinătate...

„CRIZA" DE SOLU
ȚII PENTRU VALO
RIFICAREA UTILA
JULUI MKJBUZAT

SE CUMPĂRĂ MA
ȘINI PENTRU A SE 
JUSTIFICA PLIM- 
BĂRTlN STRĂINĂ

Să continuăm investiga
țiile anchetei. Ce arată ele? 
Anul trecut, în unitățile in
dustriale ploieștene, o mare 
parte din mijloacele tehni
ce, care „zăceau" de mai 
mult timp, și-au făcut in
trarea în circuitul produc
ției.

Directorul adjunct al su
cursalei județene Prahova 
a Băncii Naționale, tov. 
CONSTANTIN PITICU, 
sublinia :

— S-au remarcat mai a- 
les conducerile rafinăriilor 
de la Brazi și Teleajen, ale 
uzinelor „1 Mai", „24 Ianua
rie", care au căutat cu răb
dare diverse soluții în ve
derea reactivării, în condi
ții economice avantajoase, 
a cît mai mult din inven
tarul tehnic disponibil.

Rezultatele pledau pentru 
continuarea acțiunii. Nu 
s-a procedat așa. în 1968, 
preocuparea de a reactiva 
zestrea tehnică a slăbit vi
zibil. La sucursala Băncii 
Naționale, a celei de inves
tiții, nu se mai urmărește 
evoluția mijloacelor tehni
ce. Tovarășii de aici, care 
ne întâmpinau cu însuflețire, 
gata să ne comunice o su
gestie, o propunere, acum 
nu mai au nimic de spus. 
„Anemia de primăvară" 
s-a transmis și la întreprin
deri, unde... problema este 
lăsată doar la latitudinea 
mecanicului șef. Am fost 
numai la uzina „1 Mai", 
singura care se pare că 
face excepție de la această 
plafonare inexplicabilă. 
Aici, figurau pe listă doar 
11 utilaje disponibile, de 
mult timp amortizate.

—; Nici pe acestea nu 
vrem să le casăm în între
gime — spunea contabilul 
șef, NICOLAE SZABO. E 
păcat de banii statului ! 
Avem un strung paralel, 
altul special, care în indus
tria locală sau la vreun a- 
telier de reparații al unită
ților socialiste de la sate 
ar fi de mare folos. De a- 
ceea, ducem tratative pen
tru redistribuirea lor.

— Și cum se desfășoară... 
negocierile ?

— Greoi. Deși sîntem so
licitați de unele C.A.P.-uri 
pentru vinderea anumitor 
mașini unelte disponibile, 
amortizate chiar, întâmpi
năm dificultăți în perfecta
rea actelor. Nu există re
glementări în acest sens, 
ceea ce determină existen
ța unei „crize" de soluții 
în scopul readucerii în cir
cuitul producției a mijloa
celor tehnice care stag
nează.

De la directorul Direcției 
teritoriale de control și re
vizie, tov. ION ZIPIȘ, am 
aflat că într-o „criză" de 
soluții se află și Ministerul 
Petrolului :

— Acest minister are în 
baza Liliești, Cîmpina și în 
alte locuri, utilaje petrolie
re de diferite tipuri, aflate 
în „conservare" (în realitate 
le mănîncă rugina) din anul 
1961—1964, în valoare de 
circa 21 milioane lei. Ni
meni nu vrea să hotărască 
asupra soartei lor.

Comentând aceste conse
cințe, unii specialiști și-au 
exprimat părerea că ele ar 
fi evitate, în parte, dacă 
— la toate utilajele — 
amortismentele s-ar intro
duce în prețul de cost. Ing. 
ILIE CÎȘU, secretar al Co
mitetului județean Prahova 
al P.C.R., continuînd ideea 
creșterii răspunderii pentru 
mijloacele tehnice inactive, 
chiar dacă sînt în conser
vare, este de părere să se 
plătească o taxă de inacti
vitate de la caz la caz, iar 
la cele care intră „în amor
tisment", cotele să fie ceva 
mai ridicate.

— Comitetul județean de 
partid, a relatat interlocu
torul nostru, va acționa — 
atît în vederea întăririi 
controlului financiar efica
ce, pentru a combate evo
luția „bolii cronice" a in
activității mijloacelor teh
nice — cît, mai ales, pen
tru redistribuirea lor la 
unități de industrie loca
lă, ale cooperației meșteșu
gărești.

xul" s-a adus In întreprin
dere în 1963. Dar, în urma 
unor presupuneri ale ingi
nerului șef, precum că ar 
avea o viteză mică de lu
cru, instalația nu a mal 
fost montată.

— Sincer să fiu, ne spu
nea directorul complexului, 
nu s-a ocupat nimeni de 
„teleflex". Nu s-a făcut nici 
un calcul, dacă avem avan
taje sau nu de pe urma 
montării lui.

Cine oare ar fi trebuit să 
facă asemenea calcule ? 
Menționăm că tov. direc
tor este... director chiar din 
1963, de 'la intrarea în func
țiune a complexului. Dar, în 
timp ce „teleflexul” rugi
nește, transportul scaunelor 
se face manual, folosindu-se 
9 muncitori. In cazul trans
portului cu această instala
ție nu ar fi necesar nici un 
om. Ar fi sporit în acest caz 
și productivitatea muncii, 
iar calitatea lucrărilor s-ar 
fi îmbunătățit simțitor. 
Avantajele ni le-a enumerat 
chiar directorul întreprin
derii, personal. La C.I.L, 
Comănești sînt și alte uti
laje nefolosite. Toate pot fi 
utilizate în producție, dar, 
acum, chiar directorul sus
ține că „ele nu dau rezul
tate". Oare nu se repetă 
povestea cu „teleflexul" ? 
Dacă s-ar aplica propune
rea ca amortismentele — 
pînă în prezent de peste 
185 000 lei — să fie supor
tate de cel care țin în inac
tivitate valorile materiale 
ale statului, s-ar mai de
creta că acestea nu dau re
zultate ?

Ultima întrebare vizează 
și conducerile întreprinde
rii electrocentrale Borzești, 
Rafinăriei din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej și Combina
tului de cauciuc sintetic. 
De fapt, la întreprinderea 
electrocentrale Borzești ru
ginesc de ani de zile 12 
motoare de diverse tipuri, 
4 electropalane, o turbo- 
pompă de alimentare cu 
apă în valoare de 270 000 
lei. Tot aici, două cazane 
montate pentru producerea 
apei fferbinți — în valoare 
de peste 18 milioane lei — 
au funcționat în ultimii doi 
ani doar 42 zile, pe motiv 
că nu există consumatori, 
încercînd o justificare, in
ginerul șef, tov. VÂSILE 
BIZIM, ne spunea :

— Ele ar putea fi folosite 
foarte bine în unități simi
lare. Ar trebui însă ca 
Ministerul Energiei Electri
ce să aibă o evidență cen
tralizată a tuturor acestor 
mijloace tehnice inactive, 
pentru ca ori de cîte ori se 
cer asemenea utilaje soli- 
citanții să fie îndrumați 
către depozitele noastre.

S-a văzut, însă, că la mij
locul lunii martie, ministe
rul amintit nu dispunea de 
o situație a acestor mijloace 
tehnice inactive. Mai este 
de mirare starea de lucruri 
de la întreprinderea din 
Borzești ? Alte ministere, 
însă, cunosc cît de cît situa
ția, cel puțin din adresele 
înaintate de întreprinderi. 
Numai că unele mijloace 
tehnice le-au redistribuit 
de formă, pentru a putea 
raporta soluționarea lor. 
Iată un exemplu. La înce
putul anului 1967, s-a trans
ferat de la fabrica „Palas" 
din Constanța, la Fabrica de 
hîrtie și celuloză Letea din 
Bacău un filtru spălător, în 
valoare de 1 milion lei. 
Utilajul respectiv stă și 
acum nemontat. Fabrica 
băcăoană a plătit, însă, 
peste 53 000 lei amortis
mente, pentru ca la începu
tul acestui an să-1 declare 
și ea... disponibil. Care a 
fost rațiunea transferului ? 
La fel s-a procedat și cu 
mașina de numărat coaie. 
Se vede treaba că tovarășii 
din conducerea acestei în
treprinderi, deosebit de 
„ascultători",, fac „jocul" 
altor tovarăși din ministe
rul tutelar, specializați în 
promenada formală și cos
tisitoare a diverselor mij-
loace tehnice.

TATE?
Deci, unele ministere eco

nomice, „jonglînd" cu banii 
statului, au achiziționat 
mijloace tehnice, mai ales 
din import, fără a fi con
vinse de utilitatea lor — iar 
după aceea le-au ascuns 
prin diverse întreprinderi. 
De pildă, prin 1961 și dună 
aceea, în 1963, întreprinde
rea „1 Iunie" Timișoara a 
primit 24 mașini de cusut și 
introdus elastic din import. 

I Cine Ie-a comandat? — se 
' întrebau cei de aici. Ni

meni ! „Autorul" era direc
ția generală tutelară din Mi
nisterul Industriei Ușoare.

— Corespunzător produc
ției fabricii noastre, erau 
necesare 8 pînă la 10 ma
șini de cusut și introdus 
elastic — arăta ing. VA- 
SILE BRUNEȘ, mecanicul 
'șef. Dar și acestea existau 
în fabrică. Ministerul, însă, 
ne-a obligat să primim cele 
24 de mașini, deși nu a- 
veam nevoie de ele. Ce era 
să facem ? Le-am tot dat

MINISTERE-PA
TRONI DE CIMITI
RE DE MAȘINI

...Cînd a aflat scopul an
chetei noastre,, ing. VIC
TOR NEAGOE, directorul 
Complexului de industria
lizare a lemnului din Co- 
mănești, ne-a condus la un 
șopron, unde se află un a- 
devărat „cimitir" de mașini

și utilaje. Printre acestea, 
s-au distins o instalație au
tomată de șlefuit placaje și 
un transportor suspendat 
pentru scaune curbate, 
denumit „teleflex". Utilaje
le poartă amprenta vremii 
și a neglijenței. „Telefle-

IN LIPSA UNUI
SISTEM DE PUBLI
CITATE Șl REDIS
TRIBUIRE RAPIDĂ,
INTERVINE CIO- 
CANUL DE SPART

Ne aflăm la Ministerul 
Industriei Chimice, la care, 
între 31 mai 1967 și în
ceputul anului 1968 volu
mul fondurilor fixe în 
inactivitate a crescut de 
circa 1,5 ori.

— în ultimele patru luni 
ale anului 1967 — ne spu
nea ing. PETRE RAICIU, 
directorul Direcției meca- 
no-energetice din M.I. Ch. 
— am transferat utilaje și 
instalații devenite disponi
bile însumînd 67,4 milioane 
lei, iar altele în valoare 
de 70 milioane lei au fost 
casate.

— Totuși, volumul utila
jelor și instalațiilor inacti
ve crește și iar crește...

— Intr-adevăr. Dar spe
cificul activității industriei 
chimice, continuu progres 
tehnic și tehnologic sînt 
de vină.

Răspunsul directorului 
direcției mecano-energetice 
nu atestă neputința de a 
adopta un pas vioi de re
aducere în circuitul econo
mic a fondurilor fixe de
venite disponibile ?

Declarîndu-se de acord cu 
acest punct de vedere, ing. 
ANTON PUȘCAȘU, direc
torul direcției similare din 
alt minister — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, a ținut să adauge :

— La noi a scăzut mult 
volumul total de utilaje, 
mașini-unelte și instalații 
trecute în categoria dispo
nibile...

O precizare însă : cea 
mal mare parte a re
ducerii se datorează... ca
sării, calea redistribuirii 
fiind mult mai puțin folo
sită.

— Actualul sistem de in
formare și popularizare a 
mijloacelor tehnice fără 
utilizare e necorespunzător. 
Noi difuzăm listele noastre 
instituțiilor centrale, iar a- 
cestea se pare că ie rețin 
la acest nivel. Să ne mai 
mirăm că unitățile indus
triale din țară — de interes 
republican sau local — 
nu cunosc existenta Ia 
M.I.C.M. a multor mașini 
și utilaje inactive ?

— între unitățile minis
terului dv. nu poate fi vor
ba, însă, de astfel de greu
tăți, nu-i așa ?

— Din păcate, de multe 
ori, o frunzărire fugară a 
listelor, urmată de un „nu, 
nu ne trebuie nimic din 
toate astea", verdict arun
cat de unii delegați ai di
recțiilor generale din mi
nister, provoacă și la noi 
„înmormîntarea" multor 
mijloace tehnice.

La M.I.Ch., am primit 
un alt răspuns :

— Tovarășii din M.I.C.M. 
se plîng că actualul sistem 
de înștiințare privind uti
lajele disponibile nu e des
tul de eficient. Dar inefi
cienta e generată tot de 
unele cadre din acest mi
nister.

Concret, întreprinderile 
Ministerului Industriei Chi
mice au mare nevoie de 
mașini-unelte. Si, de unde 
să le obțină mai lesne, 
dacă nu prin transferul ce
lor disponibile de la 
M.I.C.M. ? Aici intervine 
„jocul" formalismului. în 
ultimele 6 luni, M.I.Ch. a 
primit de la M.I.C.M. 12 
liste dolofane conținînd 
mașini-unelte, utilaje și in
stalații disponibile. Si-au 
ales oamenii ce au avut ne
voie, dar atunci cînd s-au

prezentat cu solicitările U 
s-a pus în față un „zid" 
al indiferenței : „veniți 
după 25 martie 1968". De 
fapt, procedîndu-se așa, din 
cele 40 de utilaje — din 
categoria celor disponibile 
— solicitate de chimie de 
la M.I.C.M., în tot anul 
1967 au fost obținute 
doar... 4.

Cît privește Ministerul 
Petrolului... ne aflam la 
serviciul mecano-energe- 
tic. La o masă ală
turată, doi delegați: unul 
venit din Timișoara, celă
lalt dintr-un alt colț al tă
rii. Se incomodează reci
proc să aleagă, din singura 
listă de utilaje disponibile 
existentă în serviciu, pe 
cele care le sînt necesare. 
Pînă la urmă, delegații s-au 
lăsat păgubași...

Oare s-a ajuns atît de de
parte cu iresponsabilitatea 
în unele ministere, îneît va
lorile materiale ale statului 
sînt scoase la mezat, pe niște 
liste încîlcite, incomplete, 
redistribuirea depinzînd da 
buna dispoziție a unui func
ționar sau altuia? Minis
terele amintite și altele în 
situație similară au creat 
o... piață neorganizată a 
mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor? Dar, cu prilejul 
anchetei, tov. ION CE- 
PREAGA, director adjunct 
al sucursalei județene Ba
cău a Băncii de Inves
tiții, ne spunea „bine 
ar fi ca proiectanții să 
aplice riguros dispozițiile 
privind folosirea mijloace
lor inactive".

— In ultimele 6 luni, na 
relata ing. MARCEL GA- 
VRILESCU, directorul teh
nic al Institutului de proiec
tare pentru uzine și insta
lații din industria construc
țiilor de mașini, dintre uti
lajele inactive ce ne-au fost 
comunicate noi am reușit să 
folosim în documentațiile 
tehnice 3 macarale și alte 
cîteva utilaje de valori mai 
mici.

Referindu-se la aceeași 
problemă, cam la fel a su
nat și răspunsul tov. TĂNA- 
SE GAIUS, inginer-șef al 
IPROCHIM. Cauzele ? Mai 
întâi, institutele de proiec
tări primesc doar liste de 
utilaje devenite inactive, 
care cuprind date cu totul 
insuficiente pentru caracte
rizarea acestor fonduri fixe. 
Intervine, apoi, conserva
rea cu totul necores
punzătoare și chiar des- 
complctarea unor utila
je, uneori, indicate ca noi, 
ca în cazul dezvoltării uzi
nei „Dero“-Ploiești. Inter
vin și prețurile mari ale u- 
nora din utilajele disponi
bile, comparativ cu ale ce
lor din fabricația curentă, 
moderne și cu performanțe 
superioare. Este cazul unor 
cuptoare necesare Combi
natului chimic Craiova, 
care s-au adus din import 
deoarece între prețul celor 
nou achiziționate și al celor 
care erau neutilizate în 
cadrul M.I.Ch. exista un 
raport de 1 : 10. Atît 
I.P.C.M., cît și IPROCHIM 
li se comunică doar listele 
de utilaje disponibile în 
cadrul strict al unităților 
din subordinea M.I.C.M., 
respectiv a M.I.Ch. Oare 
aceste institute nu ar fl 
interesate în a cunoaște ce 
fonduri fixe există inacti
ve și în alte sectoare ala 
economiei ?

Cîteva concluzii:
— Fără excepție, toate ministerele economice au recurs 

Ia casarea mijloacelor tehnice, ca la o... mană cerească. 
Casarea fără justificare constituie o „crimă" economică, 
inadmisibilă din punct de vedere gospodăresc! (de pildă, 
importante valori materiale ale statului înmagazinate în 
mașini și utilaje — unele de înalt nivel tehnic — se vînd, 
prin casare, la prețul de... 3—10 bani kg).

— Pentru deținerea unor mijloace tehnice în... stagnare, 
conservare etc., etc., pentru neutilizarea lor timp îndelun
gat, nimeni nu are vreo răspundere materială. Iată ce mij
loace tehnice imobilizate avea, printre altele. Minister 
rul Petrolului la începutul lunii februarie a. c.: 132 mo
toare. electrice, 22 remorci auto, 10 tractoare, zeci șl zeci 
de pompe centrifuge șl cu piston duplex. Ministerul Minelor 
deținea 220 motoare electrice și 66 transformatoare de 
forță. Iar Ministerul Industriei Metalurgice avea 65 mo
toare electrice, 7 transformatoare de forță, 7 macarale.

— In general, acțiunea privind reactivarea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor nefolosite nu a fost adusă riguros la 
îndeplinire, condițiile favorabile create fiind înăbușite de bi
rocratism, de un stil defectuos de muncă. Conducerile minis
terelor sînt direct răspunzătoare în fața partidului și statului 
pentru promovarea unor compromisuri, pentru aplicarea unor 
paleative în realizarea sarcinilor primite.

— Organele Băncii de Investiții și Băncii Naționale s-au 
limitat la a constata deficiențele... Iar Ministerul Finanțelor 
și Comitetul pentru Prețuri mențin în vigoare reglementări 
anacronice — adevărate frîne în valorificarea fondurilor 
iixe inactive. Pîrghia prețurilor, anchilozată și ea, nu func
ționează din plin în scopul stimulării reactivării mijloacelor, 
tehnice în stare „de somnolență".

Este imperios necesar ca conducerile tuturor ministerelor 
să aplice hotărît măsurile prevăzute în scopul aducerii „dis
ponibilităților" în circuitul productiv, să depășească faza stu
diilor și a compromisurilor dăunătoare, acționînd decisiv, în 
strînsă conformitate cu interesele economiei naționale.Anchetă realizata de Petre NEDELCU, 

Gheorghe BALTA, Constantin CĂPRARUL 
Dan MATEESCU, Gheorghe RADEL



PAGINA 4 SClNTElĂ — miercuri 3 aprilie 1963

GOR

note de Sector

laureat al Premiului de 
Stat, dr. ing. Mariana Be- 
liș, conf. dr. Claude Nico- 
lau șl un grup de studențL

19,30 — Telejurnalul de seară.

NOTARE

Nu e greu să sesizăm travaliul minuțios și deloc prozaic în elaborarea studiilor privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală, profesional și tehnic, armătura lor de idei novatoare corespunzătoare etapei actuale de dezvoltare a societății noastre. Prin totalitatea măsurilor preconizate ele ne situează alături de cele mai avansate țări în ce privește dezvoltarea școlii, fiind în a- celași timp și un atestat elocvent al preocupării manifestate pentru pregătirea multilaterală a viitorului cetățean capabil să răspundă multiplelor sarcini reclamate de societatea socialistă.Majoritatea celor mâți să pregătească tilateral generațiile toare depun o plină de abnegație, de apostolat chiar. Mai sînt însă din păcate unele inerții în mentalitatea unor colegi care își găsesc în primul rînd expresia în sistemul de notare fie în cursul unui an școlar fie cu ocazia diferitelor examene. De aceea, după părerea mea aprecierea cunoștințelor prin note nu poate rămîne în afara preocupărilor de ansamblu ale modernizării învățămîn- tului.O cunoaștere multilaterală a personalității elevului nu presupune, a- tunci cînd sîntem în situația să stabilim prin notă calitatea și volumul cunoștințelor, o apreciere a specializării proceselor psihice. Acordînd o notă mare numai pentru că elevul este inteligent sau abstractizează cu ușurință fără să stăpînească temeinic cuantumul de cunoștințe prevăzut de programe nu facem altceva decît să le deschidem calea spre espectativă, spre superficialitate, spre atitudinea de frunzăreală. Nu mai punem în discuție cazurile — adevărat foarte rare — cînd aprecierea se face după criterii cu totul străine învățămîntului, cînd educatorul uită într-un mod condamnabil că el este purtătorul unei duble responsabilități: față de elev și prin acesta — care e o prefigurare a viitorului — față de societate. Probitatea, spiritul de răspundere al educatorului joacă un rol însemnat în puritatea sistemului de notare care volens nolens are un eficient de arbitrar, subiectivism șl care știrbește cu nimic, în

zul bunelor intenții,

che- mul- vii- muncă

O* biectivitatea. Tratarea su- perflu a acestei probleme se va repercuta negativ în formația viitorului cetățean. Activitatea lui Undeva va trena. Totuși, din păcate, problema este tratată într-un astfel de mod chiar și în documentele școlare. Ele nu o- feră nici o soluție pentru îndreptarea unor anomalii existente în sistemul de notare și nici pentru curmarea unor practici de neînțeles în ceea ce privește sancționarea unor manifestări de necinste la teze și examene.După cum se știe, copiatul e un obicei reprobabil, de mult intrat în prohibiție. Cu toate acestea unii elevi fie de la cursurile de zi fie, în special, de la cele fără frecvență recurg la acest mijloc. Fițuicile, foile rupte din cărți, sînt materiale de bază ale acestora. Fenomenul e fără îndoială izolat, dar dispariția lui totală nu ar aduce decît cîștig de cauză muncii de educație. Dacă acest soi de elevi nu au o etică a examenului nu sînt numai ei vinovați. în practica pedagogică a fost și este încă acreditat un procedeu în legătură cu copiatul pe cît de straniu pe atît de propice fraudei. Dacă un elev este prins în flagrant copiind 1 se anulează ceea ce a scris și e lăsat în voie să scrie în continuare. Reacția psihică a aceluia care nu are un minimum de cunoștințe e limpede: dacă mă prinde tot nu pățesc nimic. De aici și acea sfidare a unora însoțită de o mină de raisonneur la adresa profesorului a- tunci cînd sînt prinși a- supra faptului.Departe de mine gîn- dul de a face apologia cinicului care vî- nează greșeala. Dar cred că în regulamentul școlii ar trebui să se prevadă nu numai dreptul profesorului dar și obligația de a sancționa cu cea mai mică notă copiatul la teză sau examene și de a propune exmatricularea elevului pe o anumită perioadă a- tunci cînd abaterea se repetă.O altă situație neclară : în cazul că o lucrare scrisă este o reproducere fidelă a materialului din carte, noi trebuie să bănuim că elevul respectiv are o memorie mecanică excepțională fără să avem posibilitatea teoretic de a o verifica și a ne convinge într-adevăr. în a-

tari împrejurări maxima „hoțul neprins e negustor cinstit" are o foarte mare circulație fără a fi însă convingătoare. Am impresia că în viitoarea legislație școlară ar trebui să se prevadă ca atunci cînd profesorul are dubii asupra onestității elevului la teză sau la examen să aibă dreptul să dispună refacerea tezei sau pregătirea altui răspuns decît cel pregătit după biletul de examen inițial ales de candidat.în această ordine de idei, deși s-ar mai putea mult discuta, o ultimă problemă. în urma examenelor de la cursurile de zi și fără frecvență se înregistrează o avalanșă de sesizări și reclamații cărora pe alocuri li se a- cordă credit cu foarte multă ușurință în dauna demnității profesorului. O serie de inspectori pierd nu de puține ori timp și energie nervoasă în vederea elucidării cazurilor, deși de cele mai multe ori reclamanții contestă nota acordată de un profesor sau altul, dar nu se gîn- desc niciodată dacă bagajul lor de cunoștințe le permite promovarea, dacă au ei oare vreun drept sau calificare să facă aprecieri și încă a- priorice, asupra cunoștințelor lor? Profesorul fiind considerat suveran în ceea ce privește acordarea notei, după părerea mea reclamațiile amintite

ar trebui să fie luate în considerare și anchetate ca atare numai în cazul în care elevul sau părinții lui pot face cît de cît dovada că examinatorul a încălcat regulile școlare, normele de conduită didactică. Căci, personal nu văd absolut nici o deosebire calitativă între o diplomă falsă care se pedepsește penal „fals în acte publice" și o diplomă obținută, ce-i drept după un timp mai îndelungat de un elev care a copiat tot timpul sau a obținut note de trecere fără să fi reținut nici măcar culoarea cărții.Desigur nici elevul nu poate fi lăsat fără apărare împotriva unui profesor nedrept care, bunăoară, pentru a instaura disciplină înscrie nota doi la fiecare al treilea elev în catalogului. Cred ar fi în dauna giului profesoral noul regulament s-ar prevedea pentru asemenea abateri ale cadrelor didactice, deoarece cele prevăzute pînă în prezent s-au dovedit a fi inoperante.Rigorile sistemului da notare a elevilor trebuie să albă în vedere cuantumul de cunoștințe acumulat, modularea personalității lor, educarea lor multilaterală.
N. VERDEȚU 
inspector școlar, 
județul Ilfov

ordinea că nu presti- dacă în școlar sancțiuni

13,88 — Fotbal! Vagonul Arad-Jlul 
Petroșenl.
Optimile de finală ale „Cu
pei României".
Transmisiune de la Stadio
nul Giuleștl.

17,48 — Pentru cel mici : Ala-Bala 
„Cine Îndrăznește 7".
In direct...
Parametri tehnici superiori. 
Transmisiune de la între
prinderea „Electrobanatul" 
Timișoara.

18,30 — Curs de limba engleză (lec
ția a 10-a).

Studenți șl profesori față-n 
față. Participă : prof. dr. 
docent Tudor Popescu, dr. 
ing. Virgil Constantlnescu,

19,80 — Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Soliști de muzică populară. 
CIntă : Ileana Sărăroiu șl 
Petre Săbfideanu.
Conducerea muzicală : Flo
rian Economu.

20,18 —- Transfocator.
21,00 — Avanpremieră.
M,1S — Teleclnemateca t Inter

mezzo.
Un film cu doi mari ac
tori Ingrid Bergman și Les
lie Howard.

32,43 — Telejurnalul de noapte.

Drag ni-i cîntecul ți jocul». (In fotografie pionierii Școlii generale nr. 10-Pitești prezentînd un joc popular pa scena teatrului de stat din localitate) (Foto : Gh. Vințilă)

La cinematograful
Timpuri noi“

UN PROGRAM DE 
SCURT - METRAJE 

ROMÂNEȘTISâptămîna aceasta rulează la cinematograful „Timpuri noi' din Capitală noi producții românești de scurt-metraj. între 1—7 aprilie sînt programate : „Digul' (scenariul și regia — Jean Petrovici); „Flori pentru litoral' (scenariul și regia — Dumitru Dă- dîrlat) ; „Reportaj din Țara Bîrsei' (scenariul și regia — Ervin Szecler) ; „Cînd frumosul este util* (scenariul și regia — Alexandru Sîrbu) ; „Pepite' (scenariul — A. Chică- roșfe, M. Diaconu ; regia — Florin Angelescu) ; „Trei povestiri de dragoste' (scenariul și regia — Letitia Popa); Orizont științific nr. 2.

Cînd sondajul 
etico-social
rămine la intenție

e Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Recital extraordinar 
dat de pianistul Nikita Magaloff 
(Elveția) — 20.
© Opera română : Liliacul — 19,30. 
© Teatrul de stat de operetă : Se
cretul lui Marco Polo — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Jocul adevărului — 
19,30, (sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahla nr. 78 A) : Co
medie pe întuneric — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
C!nd luna e albastră — 20.
? Teatrul Mic : Arborele genealoglo (spectacol prezentat de Teatrul din 

iteștl) — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 9,30, Toate plnzele 
sus —16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuclada — 10, (sala din 
«r. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 10.
• Circul de stat: Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

o Bela (film pentru ecran panoramic) : PATRIA — U; 11<M> M,l»; 
18,45; 21,15.
• Eu, eu, eu... ș! ceilalți : REPUBLICA — 0; 11,30; M,«; 104».
0 Gala filmului maghiar : REPUBLICA — 20,30.
O Pentru cîțiva dolari în plus : LUCEAFĂRUL — 948; 13; 15,15; 18; 
20,45, FESTIVAL — 9; 12; 15; 18; 21, MODERN — 9; 11,30; 14; 15,30; 
19; 21,30.
© Răpirea fecioarelor : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 18,30; 18,45; 21, 
FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, EXCELSIOR — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele completarea Mitică șl formula lui 
de viață), GLORIA (completare Dacă aș fi știut) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA (completare Orizont științific nr. 1/1968) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Noaptea nunții în ploaie : CAPITOL com
pletare Cîntece în lemn) — 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
ARTA (completare Orizont științific nr.
— 8,45—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Doctorul Aumădoare : Central — 9 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Lumea comică a lui Harold Lloyd :
MATECA — 10 ; 12,30.
© Hocus-Pocus : VICTORIA (completare
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Sfîntul la pîndă : LUMINA (completare Creerul) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI (completare Flora australiană) — 10; 
15,30; 18; 20,30, FLAMURA (completare Gustav șl cioara nerecu
noscătoare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Tom șl Jerry : DOINA (completare Fuga Dușcă!) — »; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 9; 10,45; 12,30; 14,15.
© Am Intîlnit țigani fericiți ; UNION (completare Anatolia ospita
lieră) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare Lauri celor 
mai buni) — 15; 17,30; 20.
© Digul — Flori pentru litoral — Cînd frumosul este util — Re
portaj prin Țara Bîrsel — Pepite — Trei povești de dragoste i TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
© Valetul de pică : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare 
Stăpîn pe sine) — 10; 16; 18,15; 20,30.

11.15 :

CINE-

1/1968)

Stadloanel» v» așteaptă)

• Leul african : DĂCIA (completare Nălcă pleacă la București) —
9—17 în continuare; 19; 21, AURORA (completare O după-amiaz» 
plină de peripeții) — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Căutați Idolul : BUZEȘT1 (completare Pledoarie pentru box) — 
15,30; 18; 20,30.
o Secerișul roșu : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.o Cu toată viteza, înainte I : GRIVIȚA (completare Lupta Intern» 
a speciilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Eroii de la Telemark : BUCEGI — 9,15; 13; 15; 17,45; 30,30, FLO- 
REASCA — 10; 12,30; 15; 18; 20,30.
© Post-Sezon : UNIREA — 15,15; 17,45; 20,15.
a Două bilete la matineu ; TOMIS (completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Cei șapte samurai : FLACĂRA — 14,30; 17,30; 20,45.

O încercuirea : VITAN (completare Salut, 
Kenya ! — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© O lume nebună, nebună, nebună : MIORIȚA 
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, LIRA — 16 ; 19,30.
• Muzicantul : POPULAR (completare Mira
cole) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O împușcături pe portativ : MUNCA (comple
tare împlinire) — 16 ; 18 ; 20. RAHOVA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) —15,30 ; 
18 ; 20,30.

• Un idiot la Paris : MOȘILOR (completare Atenție, ciuperci !) — 
15,30; 18; 20,30.
© Dimineți de iarnă : COSMOS (completare Io, Mircea Voievod) — 
16; 18; 20.
© Innourare trecătoare : VIITORUL (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) — 15,30; 18; 20,30.
© Blestemul rubinului negru ; VOLGA (completare Gustav știe mal 
bine) — 9,30—14 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45.
© Un bărbat șl o femeie : PROGRESUL (completare Pilule II) — 
15,30; 18; 20,30.
s Moartea după cortină ; FERENTARI (completare Viața începe 
la 40 de ani) — 15,30; 18; 20,30.
• O sută unu Dalmațleni ; COTROCENI (aompletare Nălcă și veve
rița) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• De trei ori București : PACEA — 18; 18; 20.

Pe cît de incontestabil pe atît de 
îmbucurător, faptul că în proza de 
debut încep să se afirme indubitabile 
vocații ne apare totuși firesc, previ
zibil dacă ținem seama că în anii 
din urmă numărul autorilor aflați 
la primul volum a crescut și crește 
într-un ritm vertiginos. Volume ca 
acelea ale lui Mihai Pelin, Viorel 
Știrbu, N. V. Turcu etc., apărute în 
ultima vreme în colecția „Luceafă
rul", ni s-au impus atenției prin 
calitățile și substanța lor artistică. 
Altele însă — nu puține nici acestea, 
dimpotrivă — lipsindu-le asemenea 
trăsături, ne atrag totuși luarea 
aminte cîteodată prin frumusețea — 
nu și ineditul — titlului. Iată, spre 
pildă, redeșteptîndu-ne de la început 
în minte acorduri grave ale muzicii 
lui Bach, „Capriciu la plecarea frate
lui iubit" — romanul recent al 
Măriei Luiza Cristescu apărut la 
Editura pentru literatură.

In ce constă subiectul cărții 7 
încă de la primele pagini sîn
tem introduși în miezul acțiunii, 
într-un moment culminant al ei, 
cînd tînărul D. — personajul central
— întovărășit de o cunoștință pasa
geră întîlnită prima dată „la ora 
prînzului" al cărei nume „fatal tot 
Maria" coincide cu cel al prietenei 
sale îi comunică acesteia, „gînduri 
scoase la suprafață din adîncul in
conștientului" : „Știi, spuse apoi și 
fu perfect sincer, cred că tu ești 
pentru mine cea mai dragă ființă 
din lume". Dar, în vreme ce străbat 
bulevardul aglomerat și „transfor
mările miraculoase ale alcoolului" 
încep să-și stingă efectul, eroul nos
tru („avea ochii tulburi și umbla ca 
sub efectul aspirinelor"), văzînd 
„cum spune enormități și cum îi 
relevă liric niște sentimente impo
sibile", tresare deodată ca sub apăsa
rea unui destin implacabil, își aban
donează partenera — în vreme ce 
glasul celeilalte Marie îi răsună 
obsedant: „Pleacă ! Așa cum vrei I 
Poate ai să zaci pe malul mării, cu 
un glonț în cap. Ar fi soluția ideală 1“
— și se îndreaptă ca în transă spre 
casa lui Vartuc pentru a pune la 
cale fuga lor („trădarea în iu
bire") care, cum vom afla în 
final, pare să eșueze lamentabil, cei 
doi eroi dovedindu-se incapabili de 
acțiune, prinși, aproape de malul 
mării, în mrejele acelorași „transfor
mări miraculoase ale alcoolului". 
Spunem „în final" pentru că din 
momentul în care D. se răzgîndește 
să intre în casa lui Vartuc și se în
dreaptă spre domiciliul unde îl aș
teaptă veritabila Marie, autoarea în
trerupe de fapt firul acțiunii 
înfățișîndu-ne „in extenso" (mai mult 
de jumătate din roman) biografiile 
celor doi protagoniști (Maria — D.) 
Și iată că, după primele pa
gini, cînd anevoios ne arătăm 
totuși dispuși să urmărim peripețiile 
unui erou dintr-o parodie de roman 
polițist, sîntem invitați dintr-o dată 
să luăm totul în serios, să urmărim 
traiectoriile vieții cuplului (nelegi
tim) Maria — D. (și prin ele și pe 
ale celorlalte personaje) pentru că 
în fond n-ar fi vorba de o parodie

(Urmare din pag. I)

NOI DESCOPERIRI
SENZAȚIONALE9

Ruinele Cetății din Tîrgoviște
Foto : M. Andreescu

multă energie decît cele 
luminoase galaxii cunoscute

mice cunoscute sau identificate, 
trivit părerii specialistului, ele 
constitui dovada existenței unui 
de natură necunoscută ce înconjoară 
o masă de materie extraordinar do 
densă în colaps gravitațional.

Cea de a treia descoperire a aces
tui început de an este legată de o 
observație mai veche făcută de spe
cialiști și anume că unele galaxii 
emit în infraroșu, din nucleul lor, 
energii de sute de ori mai mari decît 
cele mai luminoase galaxii cunoscute, 
în urmă cu numai doi ani a fost pusă 
în evidență existența unei radiații 
izotrope de microunde corespunză
toare unei temperaturi de 3° Kelvin. 
Considerată ca o mare descoperire, 
s-a crezut că reprezintă (este o radia
ție de microunde, egală în orice di
recție) dovada unei temperaturi ini
țiale mari a Universului (de zece mi
liarde grade, acum zece miliarde de 
ani, cînd și-ar fi început expansiunea 
după care ar fi urmat răcirea trep
tată în cursul etapelor ulterioare). 
Or, recentele observații ale specia
listului Frank Low de la Universita
tea din Arizona au condus la consta
tarea potrivit căreia unele galaxii 
emit în nucleul lor de o sută de ori 
mai 
mai 
pînă în prezent și această emisiu
ne ar putea explica radiația izotropă 
de care s-a amintit.

în sfîrșit, bazîndu-se pe numără
toarea radiosurselor — inclusiv a 
„quasar"-elor — unii astronomi au 
tras concluzia , că în trecut numărul 
radiosurselor era cu mult mai mare, 
ceea ce, după părerea lor, forma un 
indiciu care favorizează teoria ex
pansionistă a Universului. Australia
nul John Bolton a arătat însă, acum, 
pe baza datelor experimentale, că 
variația în funcție de distanță a nu
mărului „quasar“-elor și radiosurse
lor, în general, variază mult în func
ție de frecvența undeior cu care se 
măsoară fluxul. Ca atare, numărăto- 
ri’.e efectuate în trecut n-ar putea fi 
concludente.

— Ce aspecte inedite ridică aceste 
descoperiri în atenția oamenilor de 
știință ?

— Noile descoperiri, legate chiar 
de natura cvasi-stelelor, pun proble
me fundamentale privind materia și 
originea energiei. Pe de altă parte, 
ele repun în discuție însăși structu
ra Universului, puțind infirma teorii 
considerate pînă acum ca bine fon
date. Indiferent însă dacă ele confir
mă sau infirmă anumite preocupări 
și concluzii, asemenea descoperiri au 
meritul că precizează sau, mai degra
bă, ne îndrumă spre o cunoaștere 
tot mai adîncită și sintetică a naturii 
și structurii Universului. Astfel, des
coperirea unui „quasar" în galaxia 
noastră — în condițiile în care pînă 
acum aceste corpuri erau considerate 
exclusiv extragalactice — are impli
cații adînci în sistemul de teorii ac
tual cu privire la originile, structura 
Universului. Teoria „expansiunii U- 
niversului", acceptată de cei mai 
mulți astronomi, considera distanța 
de ordinul a 10 miliarde ani-lumină, 
pînă la care puteau fi descoperite 
„quasar“-ele, drept limita Universu
lui în expansiunea lui spațială trep
tată. O altă teorie consideră că dată 
fiind energia intens debitată în spa
țiu a „quasar“-elor (de o sută de ori 
mai intens decît a celor mai mari ga
laxii) ea nu poate fi explicată nici 
chiar admițînd ipoteza unor reacții 
termonucleare și unii astronomi au 
presupus că este cauzată de o pră
bușire gravitațională (colaps) sau de o 
anihilare a materiei intrată în con
tact cu antimateria.

Cele două descoperiri — de la 
Cambridge și Muntele Palomar — rl-

dică probleme extrem de importante. 
Pe de o parte, legate de faptul că in
terpretarea dată pînă acum cvasi-ste- 
lelor (în sensul că ar fi corpuri cos
mologice, adică aflate la distanțe 
foarte mari) ar fi deci eronată și ar 
putea exista mai multe tipuri de 
„quasar“-e, dintre care unele situate 
chiar în galaxia noastră. Pe de altă 
parte, cele privind existența unor 
corpuri cerești, de o densitate fantas
tică. Se știa mai de mult că în ste
lele denumite „pitice albe“, avînd o 
masă comparabilă cu a Soarelui, dar 
o rază comparabilă cu a Pămîntului, 
materia poate avea densități de sute 
de milioane de grame pe centime
trul cub. Totuși, la corpurile cerești 
descoperite acum densitățile ajung —• 
ba chiar depășesc — un miliard de 
tone pe centimetrul cub. Existența u- 

. nor cîmpuri gravitaționale atît de pu
ternice pune întrebări fundamentale 
fizicii : ce se întîmplă cu timpul, cu 
spațiul și cu materia în condițiile u- 
nor astfel de densități ? Sînt între
bări pe care încă Einstein a încercat 
să le lămurească, fără a reuși însă, 
iar descoperirile recente ridică pro
blema atît de acut, îneît fizica este 
obligată a le găsi răspunsul într-un 
mod cu totul nou.

în general astăzi, datorită dezvol
tării pe care o cunoaște în prezent 
„știința cerului", prin conjugarea me
todelor radioastronomiei cu ale astro
fizicii optice, se ivesc probleme de 
importanță considerabilă pentru fizi
că, știința fundamentală' a materiei și 
a stărilor ei de existență. Astronomia 
se dovedește a avea un rol extrem 
de important întrucît stări ale mate
riei de felul celor din „quasar“-e, de

pildă, nu vor putea fi niciodată repe
tate în laboratoarele terestre.

— Ce perspective se deschid, după 
părerea dvs., prin aceste descoperiri 
astronomiei moderne ?

— Din punct de vedere materialist 
orice teorie trebuie să se bazeze pe 
fapte de observație, iar noile date 
obținute constituie adevărate pietre 
fundamentale pe care se vor sprijini 
teoriile viitoare. Deși, după un timp 
atît de scurt de la efectuarea noilor 
descoperiri, este greu de apreciat ro
lul exact pe care îl vor juca în evolu
ția viitoare a științei, consider totuși 
că ele au o mare importanță princi
pială. Problema „quasar“-elor și a ori
ginii radiației termice izotrope (ini
țiale) așteaptă încă o fundamentare 
suplimentară pentru a putea explica 
corespunzător toate datele de obser
vație. întrucît n-a existat o teorie 
unanim acceptată, nici nu se poate 
afirma că noile fapte descoperite au 
venit s-o dezmintă complet. Cred, 
dimpotrivă, că descoperirile din fe
bruarie 1968 sînt de natură să preci
zeze un răspuns definitiv în probleme 
extrem de dificile, răspuns care, la 
ora actuală, încă nu poate fi dat pînă 
ce nu se vor efectua toate verificări
le și nu vor fi .cercetate toate impli
cațiile noilor date descoperite.

Problema majoră a astronomiei, 
aceea a structurii și evoluției Univer
sului, ca și a evoluției diferitelor 
forme ale materiei în Univers, pri
mește în descoperirile mai sus amin
tite elemente de cea mai mare im
portanță pentru precizarea unei teorii 
științifice juste asupra Universului.Convorbire realizată de 

Lucian SACHELARIE

ci de un roman în care autoarea își 
propune să înfățișeze niște destine 
umane pe fundalul — cît de palid, 
de inexpresiv văzut 1 — unor situații 
și fapte sociale.

Autoarea își urmărește eroii 
(Maria — D.) încă din adolescență, 
apoi în contactul cu diferite medii 
(periferic studențești și artistice) în- 
cercînd să surprindă felul în care 
împrejurările de viață și-au pus 
amprenta și au Influențat evoluția 
lor,, aflată acum într-o fază critică, 
încercare nerealizată însă. Pe lîngă 
insuficienta stăpînire a mijloacelor 
artistice, autoarea vădește în această 
carte lipsa aptitudinii de a observa 
realitatea, de a sesiza cu discernă- 
mînt semnificația majoră a unor 
fapte sociale, de a sugera implica
țiile lor. Lucrul apare cu atît mal 
evident cu cît romanul, prin factura 
sa, impune ca prozatorul să condense
ze în el un adînc conținut de viață care 
să reprezinte implicit expresia atitu
dinii sale generale față de acest con
ținut. Autoarea se limitează însă 
să descrie, să relateze faptele, men- 
ținîndu-se la suprafața lor, fără a 
izbuti să se ridice și să intuiască 
semnificația lor umană, să releve prin 
ele, cu subtilitate, resorturile, mobilu- 
rile sufletești care influențează gîndi- 
rea și atitudinile personajelor. Ceea 
ce determină hotărîrea lui D. rămîne 
de fapt confuz pînă la urmă. Atitudi
nile fundamentale ale personajelor 
nu își găsesc cel mai adesea o moti
vație artistică, un temei lăuntric. în 
final autoarea se străduiește să su
gereze izolarea, declinul moral al lui 
D. care, totuși, în clipele de lu
ciditate pare să regrete gestul său, 
conștient că a apucat pe un drum 
greșit; în același timp însă el se do
vedește incapabil de a mai acționa 
în sensul în care, vag, pare să pre- 
simtă că ar fi trebuit. Autoarea lasă 
de fapt în suspensie, nerezolvată pro
blema atitudinii moral-sociale a lui 
D„ pe care numai în subsidiar și 
destul de inconsecvent pare să o fi 
urmărit. Se simte prea puțin pulsa
ția, freamătul vieții sociale în acest 
roman, chiar atunci cînd se narează 
evenimente legate de viața persona
jelor.

Deși nu se traduce în fapt, vag 
pare să subziste în intenția autoarei 
preocuparea de a surprinde com
plexitatea raporturilor umane, de a 
dezvălui acel amestec de umbre și 
lumini, laturile contradictorii ale na
turii morale a unui personaj. Se în
trevede pe alocuri în paginile cărții 
strădania de a evita separațiile 
unilaterale, de a nu vedea persona
jele exclusiv sub aspectul unei do
minante caracteriologice, de a nu le 
dispune în pozitive și negative. 
Nu o dată însă, din dorința de 
a evita șablonul, autoarea atri
buie personajelor fapte, gesturi 
atitudini care nu numai că nu li se 
potrivesc, dar contrazic însăși logica 
internă a personajului. In versatili
tatea trăsăturilor sale, Măgură, cînd 
personaj intransigent, de neclintit în 
principii rigide, cînd sentimental, 
cînd placid nu se impune ca o pre
zență distinctă. D. mărturisește în 
repetate rînduri afecțiunea sa pentru 
Maria, dar consimte să o părăsească 
fără a ști prea bine ce urmărește cu 
aceasta. Surprind de asemenea unele 
momente în care capacitatea autoa
rei de a se obiectiva e aproape 
inexistentă. Mai ales spre final, pradă 
remușcărilor și abuliei, D. se com
portă față de Vartuc ca o fetișcană 
tristă, neajutorată gata să se scuze 
pentru o cît de mică indiscreție, să 
roșească, să izbucnească chiar în 
lacrimi. Schematic, simplist con
figurat este și cuplul Maria — D., 
ambii priviți mai întîi ca victime 
ale unui vitregit climat familial.

„— Te uiți la mine și fumezi, nu 7 
Pot să și mor, că nu te interesează. 
Tu fumezi.

— Altceva ce să fac 7
— Ce să faci 7 ridică ea vocea cît 

putu, pentru ca apoi s-o elibereze 
într-un alt hohot de plîns".

Asemenea secvențe se repetă des, 
acaparează uneori pagini întregi, co- 
vîrșindu-ne impresia de monotonie șl 
— fapt cu atît mai ciudat în cazul 
unei cărți relativ restrînse ca număr 
de pagini (220) — de prolixitate. Se 
vorbește în gol și se plînge mult în 
această carte care nu conține decît 
rareori (ca în cazul morții tatălui lui 
D) accente veritabil dramatice și 
atunci atenuate de un ton simplist 
narativ.-

Sub aspectul compoziției structu
rale ceea ce lipsește cărții este un 
anume nucleu epic, ea fiind conce
pută eterogen, dezorganizat, al
cătuită de fapt dintr-un sumum de 
episoade (ca niște protuberante) în 
care comentariul autoarei ia aspectul 
unor fișe biografice cînd nu recurge, 
disimulîndu-se, la formula comodă a 
jurnalului intim, diluat însă de amă
nunte nesemnificative și discordant 
interpuse între datele acțiunii, arti- 
ficializînd pînă la neverosimil mo
mentul de viață respectiv. Șochează 
în această carte puținătatea substan
ței, diluția faptului de viață, îneca
rea lui în detalii insignifiante, stilul 
tern și nu mai puțin accentele melo
dramatice.

...Și astfel, sfîrșitul lecturii cărții 
ne face să ne gîndim mai puțin la 
Bach, la volumul în cauză, și mai 
mult la necesitatea ca editurile să de
vină o tribună a exigenței și să nu 
promoveze orice încercare stîngace.

Adrian ANGHELESCU j
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VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 

CUBANEZEDelegația guvernamentală cubaneză, condusă de Arturo Guzman, ministrul minelor, combustibilului și metalurgiei, care se află în țara noastră, a făcut marți o vizită la Institutul de cercetări pentru fo- raj-extracție (I.C.F.E.) din Cîmpi- na. în cursul aceleiași zile, oaspeții au vizitat sonde aflate în foraj de mare adîncime din cadrul întreprinderii de foraj Ploiești.în vizita care continuă în județul Prahova, membrii delegației 
sînt însoțiți de ing. Gh. Pacoste, 
adjunct al ministrului petrolului.

★

Le Centrul de hematologie al Ministerului Sănătății a avut loc marți înmînarea unei diplome din partea Asociației de Cruce Roșie a Austriei unui colectiv de cercetători ai acestui institut, condus de prof. Constantin T. Nicolau, membru corespondent al Academiei, pentru contribuții valoroase aduse în domeniul hematologiei.După înmînarea diplomei, ambasadorul Austriei la București, dr. Johann Manz, a felicitat călduros 
pe cei distinși.

★Marți a părăsit Capitala, plecînd , apre R. D. Germană, o delegație a Uniunii societăților de științe medicale, condusă de prof. dr. Emil Repciuc, șeful catedrei de anatomie a I.M.F.-București, care va participa la lucrările celei de-a 63-a sesiuni a Societății germane de anatomie ce va avea loc la Leipzig. Delegația română va prezenta o lucrare științifică privind descoperirea unei noi formații anatomice a sistemului nervos vegetativ.
★Conf. univ. Constantin I. Bucur, șeful catedrei de educație fizică de Ia Institutul politehnic din Timișoara, este primul om de știință român eye a obținut titlul de doctor în e -pcație fizică. Teza de doctorat, sk iținută la Institutul superior de educație fizică de pe lîngă Facultatea de medicină și farmacie din Bruxelles, se referă la „Rezultatele privind introducerea educației fizice în învățămîntul universitar din România".Cu prilejul solemnității recente a Inmînării Diplomei de doctor în educație fizică omului de știință român, juriul științific din Bruxelles 

a transmis cordiale felicitări statului român și instituțiilor sale superioare de învățămînt și de educație fizică și sport pentru grija ce o acordă culturii și educației fizice 
a tineretului din România.(Agerpres)

DE EA EVENIMENTELE

La Casa tineretului din Iași a avut loc marți după-amiază un simpozion consacrat aniversării a 120 de ani de la evenimentele revoluționare din 1848. In cadrul simpozionului, intitulat „Revoluția de la 1848, eveniment de însemnătate deosebită în făurirea României moderne", au luat cuvîntul prof, univ. Constantin Ciopraga, conf. univ. Constantin Cihodaru și lectorul Gheorghe Platon de la Universitatea „Al. I. Cuza".
★Cu acest prilej, la căminele culturale din comunele Mircești, Cotnari, Armeanu, Vlădeni, Costuleni și Răducăneni, lectori ai comitetului județean de partid au prezentat' conferința „Anul revoluționar 1848 în Moldova". (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Ilfov și-au prevăzut să amenajeze 73 
hectare de solarii. Din acestea în ziua 
controlului erau gata numai 36, deci 
mai puțin de jumătate, iar plantatul 
se făcuse doar pe 9 hectare. Pe restul 
de 36 hectare se așeza polietilena, iar 
la un hectar se mai lucra la instala
rea suporților de lemn. De asemenea, 
în județul Ialomița din 7 ha prevă
zute erau gata 2,85 ha (în bună parte 
plantate) ; în județul Olt pe un hec
tar mai trebuia să se facă instalarea 
materialului lemnos, iar pe 3 ha — 
așezarea polietilenei. Căror cauze se 
datorește această întîrziere ? La coo
perativa agricolă din Cătrunești, ju
dețul Ilfov, de exemplu, nu se asi
gurase în întregime materialul lem
nos. Aceeași situație a fost constatată 
și la cooperativele agricole din Le- 
hliu, Gheorghe Doja și Sărăteni, ju
dețul Ialomița, ceea ce demonstrează 
că uniunile județene ale cooperative
lor agricole nu au urmărit îndea
proape această problemă. Insă în 
cele mai multe locuri lucrarea a 
întîrziat din vina conducătorilor de 
cooperative agricole care, pe consi
derentul că mai este timp, nu au a-

Pe Șantierul naval din Galați
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Raportul prezentat de tovarășul 
Alexander Dubcek la plenara 
C. C. al P. C. din Cehoslovacia

VLȘII Oi

la dublu pe terenurile 
de tenis de la „Parioli66
Finala lor la simplu, întreruptă din 

cauza ploii, se reia astăzi

pe cu- 
(austra- 
și Pie- 
simplu- 
dispută

Ultimul ți cel mai important 
turneu internațional de tenis orga
nizat de către federația italiană de 
resort la începutul primăverii s-a 
încheiat practic marți după-amiază 
cu o dublă victorie românească. 
Ion Țiriac șt Ilie Năstase au cîști- 
gat finala de dublu bărbați, invin- 
gînd cu 6—0,
noscuții jucători Mulligan 
lian, de origine italiană) 
trangeli (Italia). Proba de 
bărbați, a cărei finală ți-o
„în familie" Țiriac și Năstase, a 
trebuit să se întrerupă din cauza 
ploii, după numai cinci „ghemuri". 
In momentul întreruperii scorul 
era de 3—2 pentru Năstase. Parti
da se va relua astăzi.

Succesul net, și indiscutabil al 
primelor rachete românești încu
nunează întrecerile care, timp de 
9 zile, pe terenurile modernei baze 
sportive „Nuovo Tenis Parioli", au 
reținut atenția iubitorilor acestui 
elegant sport. Jucători din Anglia, 
Australia, Cehoslovacia, Columbia, 
Iugoslavia, România și Italia, în
tre care nume cunoscute în tenisul 
internațional — Mulligan (Austra-

lia), Velasco (Columbia), Hutchins 
(Anglia), Pietrangeli (Italia) — au 
oferit meciuri de bună factură 
tehnică, cu faze spectaculoase, de
seori aplaudate de către public.

Ieri, cronicile de tenis ale presei 
de specialitate și ale unor ziare 
centrale italiene 
nala românească 
riac și Năstase 
simplu cit și la 
versarii lui Țiriac au trebuit să se 
încline în fața acestui jucător do
tat, ce prestează un joc tehnic, 
clar și deosebit de spectaculos" — 
scrie „La Gazetta dello sport". 
„Tiriac — este de părere și „Cor- 
riere dello sport" — se dovedește 
a fi un jucător care aproape nu 
greșește niciodată". „Năstase — 
continua același ziar — are un stil 
de a lovi mingea foarte personal 
și îți face plăcere să-l vezi evo- 
luînd. Jocul său este variat și pu
ternic. Trebuie recunoscut că cei 
doi tenismani români sînt foarte 
buni jucători și minunați atleți. 
Progresul lor față de anul trecut 
este evident".

consemnau : 
la Parioli", 
finaliști atît 
dublu", „Toți ad-

N. PUICEAÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOX. — Marți seara la Constanța 

a avut loc o interesantă reuniune de 
box. La categoria ușoară, I. Dinu l-a 
învins la puncte pe V. Antoniu. De
cizia este discutabilă. I. Olteanu a 
dispus la puncte de Gh. Chivăr, in- 
trînd în posesia centurii „Sportul". 
I. Pițu a primit decizia la puncte în 
întîlnirea cu E. Constantinescu.

respectiv, 8, la aproximativ două mi
nute de lider.

8

8

CICLISM. — „Turul Marocului" a 
continuat marți cu desfășurarea eta
pei a treia pe ruta : Essaouira — 
Agadîr (172 km). Victoria a revenit 
francezului Villeneuve, cronometrat 
în 41133’11’’. El a fost urmat de Sza- 
lapski (Polonia) 4h34’04”. Cu timpul 
de 4h 34’19” a sosit un pluton de 35 
de alergători, în care figurau și 
Stoica (locul 9), Ardeleanu (17), Ciu- 
meti (28) și Moldoveanu (31).

în clasamentul general conduce 
suedezul Ripfel. G. Moldoveanu și 
G. Moiceanu se află pe locurile 7 și,

BASCHET. — în cadrul semifina
lei „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin, la Praga s-au întâl
nit în primul joc echipele Sparta 
Praga și Recoaro Vicenza (Italia). 
Baschetbalistele cehoslovace au ter
minat învingătoare cu scorul de 
75-^1 (33—17).

ȘAH. — După patru runde, în 
Olimpiada de șah a nevăzătorilor, 
care se desfășoară în localitatea 
Weymouth (Anglia), conduce echipa 
Iugoslaviei cu 13 puncte, urmată de j 
selecționatele României și U.R.S.S. 
cu cîte 11 puncte fiecare. în runda 
a 4-a, echipa României a învins cu 
3,5—0,5 pe cea a Poloniei, Iugoslavia 
— R. F. a Germaniei 3—1, R. D. Ger
mană — Spania 4—0, S.U.A. — Da
nemarca 3—1, U.R.S.S. — Cehoslova
cia 2—2.

I

Azi — „optimile" de fina
lă in „Cupa României"„Cupa României", aflată în faza decisivă, programează astăzi, pe 8 stadioane neutre, meciurile din cadrul „optimilor" de finală. In întrecere au rămas 11 echipe din divizia A și 5 din divizia B. Exact (sperăm), la ora 16, arbitrii vor fluiera începutul următoarelor partide : la BUCUREȘTI (pe stadionul „Giulești"), Vagonul 

Arad — Jiul; la PLOIEȘTI, Po
litehnica Iași — F. C. Argeș ; la BRAȘOV, Petrolul — Dinamo 
Bacău; la CRAIOVA, Politeh
nica Timișoara — Steaua; la BACAU, Chimia Suceava — 
Dinamo București; la PITEȘTI, 
Rapid — Universitatea Craio
va; la RIMNICU VÎLCEA, Uni
versitatea Cluj — Progresul; la SIBIU, C.F.R. Timișoara — 
A.S.A. Tg. Mureș.

Posturile de radio vor trans
mite, alternativ, desiășurarea 
tuturor acestor meciuri, pe pro
gramul I, cu începero din ju
rul orei 16.

unor accidente con- în recente meciuri in
„Cupa

Astăseară pe „Wembley" 
Anglia — SpaniaAstăseară, pa „Wembley’, londonezii își vor urmări conaționalii, deținători ai titlului suprem, în prima lor confruntare din sferturile de finală ale campionatului european cu selecționata Spaniei. Optimismul englezilor, firesc dacă ne gîndim și la avantajul terenului propriu, este oarecum estompat de faptul că unii dintre selecționabilii de rangul întîi au devenit indisponibili ca urmare a tractate terne.

intercontinentală" 
pentru junioriDin Lima se anunță că președintele Confederației sud-a- mericane de fotbal a propus președintelui U.E.F.A. inițierea unei „Cupe Europa-America" pentru juniori. Competiția ar urma să se desfășoare după sistemul' „Cupei intercontinentale", opunînd în iiecare an echipele cîștigătoare ale Turneului U.E.F.A. și „Cupei A- mericii de sud".

tras suficiente forțe la amenajarea so
lariilor. Așa se explică de ce la data 
amintită multe cooperative agricole, 
deși dispuneau de polietilena nece
sară, nu o așezaseră pe scheletul din 
lemn al solariilor, în județul Ilfov : 
Vidra — 6 ha ; Afumați — 5 ha ; 
Jilava — 3 ha. O situație asemănă
toare a fost sesizată și în județele Ar
geș și Olt. Este greu de presupus că 
în 2—3 zile, cu forțele de muncă de 
care dispuneau, să se acopere o su
prafață atît de mare de teren. De 
aceea, se impune un sprijin mai mare 
din partea uniunilor cooperatiste 
pentru organizarea muncii în acest 
sector. Dacă amenajarea solariilor nu 
se execută la timp pentru a putea fi 
plantate la termenele stabilite de spe
cialiști, nu se vor putea obține pro
ducții timpurii și nici recupera in
vestițiile făcute. De aceea se impune 
ca solariile să fie terminate în cel 
mult două-trei zile, pentru ca pînă 
la 8—10 aprilie, așa cum a recoman
dat Consiliul Superior al Agriculturii, 
să poată fi plantate în totalitate.

Sporirea eficienței culturilor de le
gume în solarii presupune și folosirea 
la plantat a unor răsaduri de cea mai 
bună calitate. S-a constatat că în 
unele cooperative agricole s-a negli-

jat această importantă cerință. La 
cooperativele agricole Coșereni — 
Ilfov, Izvorul, Popești, Palanca și Slo
bozia — Argeș, Cerătu — Dolj nu 
există răsaduri repicate și cu o dez
voltare corespunzătoare. La Epurești 
și Pitească, județul Ilfov, Mîrghia, ju
dețul Argeș răsadurile sînt întîrziate 
în vegetație, iar la Găneasa, Movi- 
lița și Ion Roată, din cauza slabei 
îngrijiri răsadurile s-au alungit. Re
zultă de aici că specialiștii din uni
tățile respective și de la direcțiile 
agricole nu au acordat cooperativelor 
suficient sprijin și îndrumare tehnică, 
în' unele locuri s-a constatat că se 
fac greșeli în ce privește executarea 
plantațiilor și îngrijirea culturilor din 
solarii. La cooperativele agricole din 
Drăgănești-Vlașca, Buzescu, Ce
rătu și Vitănești, județul Teleorman, 
Strîmbeni și Izvorul, județul Argeș nu 
se face în mod corespunzător aerisi
rea solariilor. Se impune ca specia
liștii de la direcțiile agricole, cerce
tătorii de la stațiunile experimentale 
să acorde cooperativelor agricole a- 
sistența tehnică necesară pentru efec
tuarea la timp și în condițiile cele 
mai bune a tuturor lucrărilor de 
plantare și întreținere a culturilor 
de legume în solarii.

baza automatu-

Marcel Cerdan— 
Basilio, Emile Griffith- 
Coy, Gene ■ Fullmer— 

Tiger Flo- 
Rocky Graziano, Jack

Este cunoscut amatorilor „scri
mei cu pumnul" că nu de mult, 
în orașul american Miami Beach, 
„Woroner Production Inc." a 
organizat un turneu pugilistic al 
„greilor" în care învingătorul a 
fost cunoscut datorită automa- 
tului-electronic. în „memorabi
la" finală, Rocky Marciano l-a 
învins prin k.o., în rundul trei, 
pe marele Jack Dempsey. Pentru 
cei care nu au fost la curent cu 
acest turneu, vom deschide o 
mică paranteză : întâlnirile des
fășurate pe 
lui-electronic au avut loc în 
baza datelor și calităților de
monstrate de pugiliști de-a lun
gul carierei lor și în meciurile 
mai importante.

Ingenioșii organizatori ai me
ciurilor aparaturii electronice 
au inițiat un nou turneu, de 
data aceasta rezervat gloriilor 
categoriei „mijlocii". Turneul va 
începe Ia 9 septembrie și se va 
încheia la 16 decembrie. în ur
ma tragerii la sorți, în primul 
tur vor urca în ring următoa
rele perechi 
Carmen 
Kid Mc
Stanley JKetchell, 
wers
Dempsey-Nonpareil (a nu fi con
fundat cu greul. A existat și un 
Jack Dempsey denumit și Non
pareil care a boxat la mijlocie) 
—Ray Sugar Robinson, Bob 
Fitzsimmons—Jacke la Motta, 
Mickey Walker—Die Tiger și 
Harry Greb—Tony Zale. „Spe
cialiștii" merg pe o finalți Cer
dan—Robinson.
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PRAGA (Agerpres). — După cum transmite agenția C.T.K., luînd cuvîntul la plenara Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia, Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a arătat că în prezent a devenit limpede și indiscutabil că mișcarea începută la plenara din ianuarie poartă un caracter socialist, democratic, clar exprimat, că ea a fost inițiată de partidul comunist și se distinge printr-o activitate fără precedent a cetățenilor R.S. Cehoslovace. „Ea a sporit în mod neobișnuit prestigiul țării și politicii noastre” — a spus vorbitorul.Referindu-se la esența profundă a discuțiilor care s-au născut în ultima perioadă în societate și în partid, A. Dubcek a arătat că este vorba în primul rînd de adîncirea rolului partidului și de atitudinea sa față de sarcinile actuale ale dezvoltării socialiste, de aplicarea mai deplină a principiilor fundamentale ale teoriei marxist-leni- niste. Partidul — a spus el — se situează într-un mod tot mai expresiv și mai convingător în fruntea progresului și nu este doar un apărător al situației create. în a- ceasta constă răspunsul suficient pentru acei care s-au temut de faptul că noua abordare a metodelor poate slăbi liniile trasate de cel de-al XIII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia. Rezultatele pozitive obținute în ultima perioadă adîncesc convingerea că dezvoltarea democrației constituie unica posibilitate pentru întărirea disciplinei cu adevărat conștiente.Vorbitorul a arătat în continuare că hotărîrile și concluziile plenarei din ianuarie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia au fost foarte juste, foarte necesare și actuale întrucît situația creată, acumularea multor pbobleme urgente nerezolvate amenințau cu o ascuțită criză politică.Trebuie să ne fie clar că noi nu năzuim spre orice democrație, a spus A. Dubcek, ci spre democrația socialistă. Purtătorul principal al ideilor revoluției socialiste este clasa muncitoare pe care se bazează și s-a bazat progresul social. Parțjdyl-Corriunișț din Cehoslovacia este și de acum înainte, în prezent cu: un și mai mare drept, forța hotărîtoare organizatorică și progresistă a societății noastre — a subliniat raportorul.Principala sarcină a activității actuale și de viitor a partidului o constituie tendința de a se debarasa de tot ceea ce s-a învechit sau este nejust, de a se continua dezvoltarea și consolidarea a tot ceea ce s-a realizat pozitiv. Vom rezolva și vom corecta nedreptatea și greșelile trecutului, dar aceasta nu înseamnă diminuarea și negarea trecutului, care ne este scump și de care sîntem legați.în momentul de față, a arătat vorbitorul, principala sarcină constă în adîncirea, așezarea pe o bază justă a procesului de renaștere. In centrul atenției se află schimbări necesare de cadre, dar numai prin aceasta este imposibilă realizarea obiectivelor principale. Acum urmează o perioadă în care va fi vorba de crearea unui sistem de garanții și stimulente ale unui proces organic, de creare a unui mecanism care să permită realizarea intențiilor așa cum se cuvine, liniștit și democratic. Atrăgînd atenția a- supra unui fenomen posibil ca renașterea unor sentimente nesocia- liste, A. Dubcek a declarat că partidul nu va permite să fie luat prin surprindere de asemenea manifestări. Hotărîtor este faptul că trăsătura generală a procesului de renaștere nu este definită de unele tendințe extremiste sau abateri care ar putea deschide calea unor asemenea sentimente.„Astăzi — a spus vorbitorul — este necesar să îndreptăm cele mai bune forțe ale partidului spre acțiuni practice și în același timp spre elaborarea liniei generale pentru viitorul congres al partidului care să corespundă pe deplin noii etape de dezvoltare a societății noastre. Ținînd seama de situația creată și cerințele multor conferințe raionale, noi considerăm că nu trebuie să adoptăm o hotărîre cu privire la convocarea celui de-al XIV-lea Congres, ci să analizăm posibilitățile cum putem accelera și intensifica pregătirea lui și în același timp să trecem la elaborarea programului de perspectivă al partidului". în continuare, raportorul a exprimat convingerea că alegerea lui L. Svoboda în funcția de președinte al Cehoslovaciei va fi în folosul eforturilor depuse, va contribui la unirea forțelor progresiste, la consolidarea statului.Vorbind despre schimbările sta- tal-juridice necesare, A. Dubcek a arătat că trebuie asigurate principiile egalității în drepturi a cehilor și slovacilor, ceea ce se va reflecta în noua constituție ce va fi elaborată în scurt timp.A. Dubcek a subliniat că o sarcină importantă a perioadei care urmează o constituie consolidarea și dezvoltarea economiei naționale. Vrem să traducem cu consecvență în viață noul sistem de conducere — o profundă reformă e- conomică. Transformările din sistemul de conducere vor completa modificările ample din structura

producției, care deocamdată nu corespunde condițiilor Cehoslovaciei și, mai mult, este în discordanță cu tendințele obiective ale dezvoltării progresiste a forțelor de producție, care iau avînt în toate țările dezvoltate industrial. Acestea vor fi transformări grele, care vor afecta anumite interese, dar nu avem altă cale. Rezolvarea eficienței economice, înlăturarea greutăților economice nu pot prejudicia nivelul de trai. Sursele și rezervele necesare pentru aceasta trebuie găsite în producție.Perioada care a trecut de la plenara din ianuarie, a spus A. Dubcek în ultima parte a raportului său, se caracterizează printr-o activitate vie a P.C. din Cehoslovacia în domeniul politicii externe. S-a confirmat faptul că toate sarcinile complexe interne le realizăm și le vom realiza într-o anumită situație internațională concretă. Referindu-se la discuțiile care au avut loc în ultimul timp între reprezentanți ai țărilor socialiste, vorbitorul' a arătat că acestea trebuie înțelese ca o expresie a faptului că și pe viitor va rămîne în vigoare principiul neamestecului în treburile interne ale altor partide. „Subliniez din nou că caracterul socialist al evoluției noastre viitoare este inviolabil, ca și principiile de bază ale orientării politicii externe a Cehoslovaciei : a- lianța trainică și colaborarea multilaterală cu Uniunea Sovietică și țările socialiste, bazate pe principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc, neamestecului și solidarității internaționale". Intenționăm să activizăm multilateral politica noastră externă — a spus vorbitorul. Trebuie să cerem din. partea ei concepții dezvoltate și înfăptuirea cu mai multă inițiativă a poziției noastre în probleme internaționale importante. Este vorba în special de o politică europeană și în primul rînd central- europeană mai eficientă, care să contribuie la întărirea relațiilor pașnice în Europa și la dezvoltarea colaborării țărilor cu orînduiri sociale diferite. Sîntem interesați în primul rînd în soluționarea pașnică a problemei germane, care are o importanță crucială pentru securitatea europeană, și un rol important îl joacă existența și politica R. D. Germane. Eforturile pozitive pentru crearea unei atmosfere de pace și a unor relații bune între popoarele europene și în general în lume reprezintă direcția principală a politicii noastre internaționale, a spus A. Dubcek. In continuare, el a vorbit despre creșterea activității imperialismului ' mondial, a agresiunii imperialismului S.U.A. în Vietnam și a forțelor revanșarde din R.F.G.In încheiere, raportorul a propus ca, imediat după ce va fi a- probat de către Comitetul Central, programul de acțiune al P.C.C. să fie prezentat Frontului Național și după discutarea și completarea sa, de astă dată ca program al Frontului național, să fie supus dezbaterii parlamentului.
★PRAGA 2 (Agerpres). — După cum transmite agenția C.T.K., marți au continuat la Praga lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. In cadrul discuțiilor pe marginea raportului principal cu privire la situația politică actuală, prezentat de A. Dubcek, prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, au luat cuvîntul mai mulți vorbitori care au sprijinit măsurile preconizate în vederea elaborării programului de activitate al C.C. al P.C.C., au analizat diferitele aspeote ale vieții interne de partid, ale economiei naționale și ale politicii culturale. V. Koucky și Jiri Hendrich și-au apreciat autocritic activitatea, primul anun- țînd hotărîrea de a renunța la funcția de secretar al Comitetului Central, iar al doilea cerînd să fie eliberat din funcțiile de membru al Prezidiului și Secretariatului, de secretar al C.C. și președinte al Comisiei ideologice a C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Lucrările plenarei continuă.

Modernizări h

„Cseper*

Circa jumătate din producția 
de mașini-unelte de fabricație 
ungară se realizează la „Csepel" 
— se menționează în presa bu- 
dapestană. In acest mare com
binat se construiesc mașini cu 
comandă-program, autocamioa
ne, mașini de cusut cu mare 
randament pentru industria con
fecțiilor, motociclete și bicicle
te, țevi sudate. O fabrică re
cent construită în cadrul com
binatului produce aparate de 
mare precizie cu o toleranță ce 
se măsoară în microni. In pre
zent, în cadrul noului sistem de 
conducere a economiei, a în
ceput modernizarea fabricilor și 
uzinelor combinatului. Potrivit 
prevederilor celui de-al 3-lea 
plan cincinal al economiei un
gare, gama produselor combi
natului va cunoaște un șir de 
modificări.

Primul loc în producția com
binatului îl vor ocupa mașinile 
unelte cu comandă-program și 
aparatele de înaltă precizie. 
Producția lor ar urma să creas
că pînă în 1970 de 13 ori față 
de 1960. Va spori, totodată, pro
ducția de linii automate și de 
țevi sudate.

Resurse carbonifere

în Munții Bukk din nordul 
Ungariei a fost descoperit re
cent un zăcămint carbonifer, ale 
cărui rezerve sînt apreciate la 
circa 200 milioane tone. Cărbu
nele se află aproape de supra
față și va putea fi exploatat 
prin metoda la zi. Mina locală, 
care va fi cea mai mare de a- 
cest fel din Ungaria, va intra ț 
în funcțiune încă în cursul a- 
cestui an. In apropierea noului 
zăcămint descoperit urmează să 
fie construită o termocentrală cu 
o putere de 800 megawați, care 
va funcționa pe bază de căr- ‘ 
bune.

Legături aeriene 

cu 30 de țări

Comunicațiile aeriene joacă 
un rol important în dezvoltarea 
comerțului exterior ungar. A- 
vioanele întreprinderii de trans
porturi aeriene — „Malev" — 
deservesc un mare număr de li
nii internaționale, realizînd le
gături cu 30 de țări de pe di
ferite continente, pe distanțe ce 
depășesc 30 000 km. Anul tre
cut avioanele ungare au trans
portat aproape 400000 de pasa
geri, urmînd ca în acest an nu
mărul lor să sporească și mai 
mult. Pentru a satisface necesi
tățile crescînde ale transporturi
lor aeriene se întreprind în h 
prezent lucrări pentru lărgirea 
și modernizarea aeroportului 
Budapesta—Ferihegy și s-au a- 
chiziționat noi avioane turbo
reactoare.

Un nou cartier

în Buda, parte a capitalei un
gare, se afla pînă nu de mult 
o suburbie cu case mici, încon
jurate de grădini și de nume
roase locuri virane. In anii din 
urmă s-a luat hotărîrea .ca pe 
locul acesta, pe o suprafață de 
4—5 kilometri pătrați, să se 
construiască un cartier modern 
cu blocuri înalte — Kelenfold. 
Lucrările au început în primă
vara anului 1966, iar la sfîrși- 
tul lui 1967 au și fost date în 
folosință aproape 2 500 de a- 
partamente. Trei dintre ele, de 
diferite dimensiuni, au rămas 
nelocuite. Mobilate potrivit ce
rințelor moderne, ele constituie 
un model pentru locatarii nou
lui cartier. Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, în Kelenfold se vor 
construi în total circa 8 500 de 
apartamente, 35—40 000 de oa
meni urmînd a se muta în • case 
noi. Pentru viitorii locatari au 
și fost date în folosință un res
taurant, un magazin universal 
cu autoservire, două școli cu 
cîte 16 săli de clasă fiecare, un 
combinat de deservire etc.

Vedere a noului cartier de locuinje Kelenfold din Budapesta
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îndeplinirea planului dfe 
dezvoltare economică

Depuneri de coroane 
la mormintele eroilor

Ion Gheorghe Maurer,
în Finlanda

(Urmare din pag. I)în continuare, oaspeții români eu făcut o vizită prin capitala Finlandei — Helsinki.Un prim popas s-a făcut în Piața Senatului, situată în partea de sud a orașului. Premierul român, Ion Gheorghe Maurer, și celelalte persoane oficiale au fost întîmpinate aici de primarul orașului Helsinki, Lauri Aho, și de alte personalități ale vieții politice și economice din localitate. Aici se află clădirea albă, impunătoare a Catedralei, vechea fortăreață Suomenlina — Castelul Finlandei — construită în timpul imperiului suedez, astăzi unul dintre cele mai frumoase monumente istorice ale țării. Imediata vecinătate a unei vechi piețe pentru comerțul în aer liber dă acestei părți a orașului un aspect pitoresc.Din Piața Senatului, coloana mașinilor oficiale parcurge o porțiune din șoseaua circulară a orașului, care urmează și ea sinuozitățile Golfului Finic, îndreptîndu-se spre alte cartiere ale orașului. Pe stînga se înșiră de-a lungul a cîți- va kilometri instalațiile portuare ale orașului Helsinki — capitala finlandeză fiind totodată cel mai mare port al țării, precum și șantierele navale.Se vizitează apoi cartierele Meilahti, Tampinieni, Unkivori și Haaga. Ca aspect, domină clădirile noi, moderne, încărcate cu numeroase reclame. O notă de eleganță imprimă orașului arhitectura modernă a unor edificii social-cultu- rale ai căror realizatori au adus școlii arhitectonice finlandeze un renume mondial.Atrage atenția pe traseul parcurs interesantul și expresivul monument Sibelius, situat în parcul cu același nume, monument inaugurat anul trecut cu ocazia aniversării a 50 de ani de la proclamarea independenței Finlandei. Construit ■din tuburi de oțel inoxidabil, cu reflexe argintii, monumentul întruchipează o uriașă orgă din trunchiuri de mesteacăn, care se integrează armonios în cadrul naturii.Ultimul popas a fost făcut la clădirea masivă și sobră a parlamentului. întîmpinat de președintele parlamentului, Vieno Sukselainen, premierul Ion Gheorghe Maurer și celelalte persoane oficiale române vizitează cabinetul președintelui, biroul de lucru al conducerii parlamentului și sala în care au loc ședințele parlamentului finlandez.Președintele parlamentului și primul ministru român s-au întreținut cordial.In timpul vizitei prin capitala finlandeză, oaspeții au primit ample explicații de la primarul Lauri Aho asupra dezvoltării multilaterale a orașului. Premierul român, ministrul afacerilor externe și celelalte

persoane^ care îi însoțesc în vizita oficială în Finlanda au exprimat cuvinte de apreciere în legătură cu personalitatea distinsă a orașului, cu îmbinarea armonioasă a edificiilor modeme cu natura înconjurătoare, în legătură cu rezultatele obținute în dezvoltarea urbanistică, economică, socială și culturală.
★Seara, ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, N. I. Vancea, a oferit la restaurantul Ka- lasțajatorppa o recepție cu ocazia vizitei în Finlanda a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe, Comeliu Mănescu.La recepție au participat Mauno Koivisto, președintele Consiliului de Miniștri al Finlande^ Vieno Sukselainen, președintele parlamentului, Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, Rafael Paasio, președintele Partidului social-demo- prim-ministru, Aarneședințele crat, fostSaarinen, președintele Partidului Comunist din Finlanda, Viile Pessi, secretar general al P.C.F., Erkk Raatikainen, secretarul general al Partidului de centru, și alte personalități ale vieții politice finlandeze, deputați, șefi de misiuni diplomatice acreditați la Helsinki și alți membri ai oorpului diplomatic, oameni de afaceri, reprezentanți ai vieții cultural-științifice, ziariști.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială./

a R. D. VietnamHANOI 2 (Agerpres). — După cum transmite agenția V.N.A., la Hanoi a fost dat publicității un comunicat cu privire la sesiunea ordinară a Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D. Vietnam, desfășurată sub președinția lui Truong Chinh, președintele comitetului. După cum se arată în comunicat, în cadrul sesiunii s-a constatat că, în ciuda bombardamentelor aviației americane, oamenii muncii din R.D. Vietnam au îndeplinit cu succes planul de dezvoltare a economiei naționale. Producția este menținută la același nivel sau se dezvoltă, în special în ramurile cheie ale economiei. A- provizionarea populației și armatei este asigurată. Potențialul economie al R. D. Vietnam crește perma-

nent în condițiile de război. Sesiunea a dezbătut planul de dezvoltare a economiei pe anul 1968, trasînd principalele sarcini în a- cest domeniu. Potrivit comunicatului, principalele obiective ale planului le constituie mobilizarea resurselor umane și materiale în lupta împotriva agresorilor, construirea bazei materiale și tehnice a socialismului, perfecționarea conducerii economiei și sporirea potențialului economic, asigurarea unor condiții bune de trai pentru populație, apărarea patriei.

A început sesiunea
de primăvară a

va de
PARIS 2. — Corespondentul A- gerpres Georges Dascal transmite : Marți, Adunarea Națională și Senatul (cele două camere ale parlamentului francez) s-au întrunit în sesiunea de primăvară, care dura, conform constituției, 90zile. Marți, deputății și senatorii au îndeplinit anumite formalități: alegerea Biroului Adunării, desemnarea membrilor diferitelor comisii parlamentare, alegerea vicepreședinților și secretarilor acestor comisii. Dezbaterile parlamentare propriu-zise vor începe abia la 17 aprilie.

TULBURĂRI
IN ORAȘELE BRAZILIENE

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

Inceplnd de luni seara, marele 
oraș brazilian Rio de Janeiro a tre
cut sub controlul direct al armatei 
întîi, de sub comanda generalului 
Josă Horacio da Cunha. Acesta a 
difuzat o proclamație către popu
lație, în care arată că a preluat con
trolul la cererea ministrului de jus
tiție.

Încă 
piețe și 
înțesate 
militare
studențești, 
dar reafirmată de studențl, în scopul 
de a protesta împotriva represiuni
lor la care s-au dedat organele re
presive săptămîna trecută, cînd, în 
cursul incidentelor, un student de

de dimineață, principalele 
bulevarde ale orașului erau 
cu detașamente ale politiei 
în așteptarea manifestației 

interzisă de autorități,

dacă în

Radu BOGDAN

în favoa- 
asemenea

ideea unei

dificultățile rămin
BELGIA Alegerile au trecut...

înaintea scrutinului 
de duminică, specialiș
tii belgieni nu-și fă
ceau iluzii : aceste ale
geri, născute dintr-o 
criză, n-o vor rezolva. 
Camera aleasă — ară
tau acești expert! — 
este puțin probabil să 
găsească o formulă 
de guvernare, atît din 
cauza compoziției sale 
eterogene, cît și da
torită frămîntărilor 
prin care trec majo
ritatea partidelor re
prezentate. Rezultate
le alegerilor desfășu
rate duminică în Bel
gia confirmă întru totul 
aceste pronosticuri, a- 
vansate de unele ziare 
în preajma scrutinului. 
Nici unul dintre parti
de nu a reușit să ob
țină majoritatea abso- 
iută necesară pentru 
formarea unui nou gu
vern. Mai mult chiar, 
s-a produs o oarecare 
reîmpărțire a mandate
lor în parlament, da
torită, îndeosebi, „pier
derii de viteză” pe 
care au înregistrat-o 
partidele tradiționale : 
social-creștin și socia
list. Sciziunile interve
nite în rîndul acestora, 
ca urmare a reizbucni- 
rii disputelor lingvis
tice din țară și care, 
după cum se știe, au 
precipitat alegerile, 
și-au spus cuvîntul, 13 
din mandatele celor 
două partide fiind pre-

luate de alte formații. 
Principalele beneficia
re au fost partidele 
mici, așa-zis federa
liste : naționalist fla
mand, frontul franco- 
fonilor din Bruxelles 
etc. Partidul coniunist 
și-a menținut pozițiile 
și va dispune și în noul 
parlament de cinci 
locuri. O adevărată 
surpriză a furnizat 
partidul liberal, consi
derat de majoritatea 
observatorilor drept 
cîștigătorul virtual al 
scrutinului. Liberalii 
nu au reușit însă de
cît cu greu să-și men
țină situația pe care o 
aveau în fostul parla
ment. Explicația tre
buie căutată, se pare, 
în neîndeplinirea de-a 
lungul celor aproape 
trei ani de guvernare 
în cadrul coaliției cu 
social-creștlnii a pro
misiunilor electorale, 
dintre care cea mai 
importantă viza redu
cerea cu 25 la sută a 
impozitelor.

Situația creată în 
urma alegerilor nu este 
deloc simplă. După 22 
de luni de guvernare, 
fosta coaliție a fost 
nevoită să demisione
ze cu mai bine de un 
an înainte de încheie
rea ligislaturii, ca ur
mare a scindării par
tidului social-creștin

în două grupări: fla
mandă și valonă. 
Este' oare posibilă o 
reînnodare a acestei 
coaliții, acum, cînd 
nici unul din cele două 
partide n-au înregis
trat vreun progres ? 
Ieri, cercuri politice 
din Bruxelles, citate 
de agențiile occiden
tale de presă, exclu
deau această posibili
tate. S-a avansat, în 
schimb, 
coaliții tripartite — 
la cele două formații 
ar urma să se alăture 
și partidul socialist. 
Conducătorul acestei 
coaliții lărgite ar urma 
să fie, potrivit unor 
observatori, premierul 
demisionar Paul Van- 
den Boeynants, care în 
cadrul unui interviu’ 
acordat luni seara te
leviziunii belgiene s-a 
și pronunțat 
rea unei 
formule.

Indiferent
urma scrutinului se va 
ajunge sau nu la un 
nou guvern, sau, dim
potrivă, vor trebui or
ganizate noi alegeri, 
soluție pe care unii 
lideri politici belgieni 
nu o excludeau dumi
nică seara, problema 
cea mai grea rămîne 
rezolvarea crizei poli
tice propriu-zise.

19 ani a fost ucis de politie. De astă 
dată, ordinul oficial era de a împie
dica „cu orice preț" manifestațiile 
antiguvernamentale — ceea ce nu 
s-a reușit.

Manifestant!! — studențl și repre
zentanți ai altor categorii sociale — 
au utilizat 
pentru a înșela vigilența forțelor re
presive, iar cînd au intrat în ac
țiune bastoanele de cauciuc și gre
nadele lacrimogene, manifestanții au 
reacționat energic, aruneînd cu pie
tre și sticle. în urma ciocnirilor, din 
totalul de 60 de răniți, 32 erau po
lițiști. Spre seară, cînd poliția pierdea 
vizibil controlul, în fața Ministerului 
de Război și-au făcut apariția 1200 
de soldați ai batalionului 2 de infan
terie blindată, precedați de 13 care 
de asalt. Coloana militară s-a depla
sat spre piața Cinelandia, pe care a 
evacuat-o complet în timp scurt 
Ciocniri îndîrjite s-au înregistrat în
deosebi în apropierea Ministerului 
Educației și Culturii, unde s-au au
zit focuri de armă și unde s-au des
fășurat lupte corp la corp. Cam pe 
la ora 22, bilanțul ciocnirilor înre
gistra un mort (un tînăr funcționar 
public, ucis cu mitraliera), un mare 
număr de răniți. în cursul nopții, 
s-a mai adăugat moartea studentului 
Jorge Abrigio de Paula, atins 
glonte în inimă.

Presa de azi informează că 
siuni antistudențești au avut 
în alte centre universitare ale Bra
ziliei. Astfel, de cinci zile princi
palele centre universitare ale tării 
trăiesc într-o ambianță de încordare 
și tulburări fără precedent de la lo
vitura militară de stat din 1964.

stratageme ingenioase

VIETNAMEZA
NEW YORK 2 (Agerpres). — în

tr-o conferință de presă ținută la 
New York, senatorul Robert Ken
nedy, aflat în cursa pentru obține
rea candidaturii democrate la preșe
dinție, a declarat că, în recenta sa 
călătorie în vestul țării, în cadrul 
campaniei electorale, pretutindeni a 
întîlnit „americani de toate rasele, 
de toate culorile și cu toate convin
gerile politice, care și-au exprimat 
dorința puternică de a se restabili 
pacea în Vietnam, și de a se realiza 
reconcilierea pe plan intern". Expu- 
nîndu-și poziția față de problema 
războiului din Vietnam, Robert Ken
nedy s-a pronunțat pentru o soluție 
„care să țină seama de necesitatea 
ca toți vietnamezii, și numai vietna
mezii, să hotărască viitorul țării lor". 
Senatorul Robșrt Kennedy a anunțat 
că a trimis președintelui Johnson o 
telegramă în care i-a cerut o între
vedere în lumina retragerii președin
telui din lupta electorală. Președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson — se 
anunță din Washington — a declarat 
că este gata să se întîlnească cu se
natorul Robert Kennedy.

★
SAIGON 2 (Agerpres). — într-un 

mesaj adresat Adunării Legislative, 
președintele Vietnamului de sud, ge
neralul Thieu, a cerut decretarea mo
bilizării generale. Mobilizarea gene
rală va cuprinde locuitorii în vîrstă 
de 17 pînă la 45 de ani, inclusiv fe
meile.

★
SAIGON 2 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat dat publicității de a- 
genția „Eliberarea", Comitetul popu
lar revoluționar al forțelor patriotice 
sud-vietnameze din provincia Thua 
Thien a hotărît să elibereze doi ce
tățeni americani aflați la Hue în 
timpul recentei ofensive lansate de 
patrioți asupra fostei capitale impe
riale. Cei doi americani sînt Sandra 
Johnson, profesoară de limba engleză 
la un colegiu din Dong Khanh, șl 
Marjorie Nelson, doctor în medicină.

repre- 
loc și

de un

(Urmare din pag. I)teriilor prime și creditelor, ceea ce complică și mai mult reducerea sau măcar menținerea prețului de cost și, implicit, competitivitatea în domeniul desfacerii mărfurilor. Soluția contopirii permite, în aceste condiții, eliminarea dublărilor și suprapunerilor — linii de producție, laboratoare, secții de proiectare, sedii și birouri, mijloace de transport, ciale în rea de privită de aceea loc de consolidare — în nele cazuri chiar de supraviețuire — într-o perioadă de serioase dificultăți economice și, în a- celași timp, ca un efort suprem de a ridica potențialul de concurență în înfruntarea pe piețele străine. Așa, de pildă, „British Motor Holdings' și „Leyland", contopindu-și reprezentanțele lor din alte țări și punînd în comun experiența desfacerii pe piețele respective, au început de pe acum să-și asigure o creștere treptată a exportului de autovehicule. Băncile fuzionate dispun de o capacitate spori-

reprezentanțe < străinătate etc. companii mari ca un
comei- 

Crea- 
este 
mij- 

u-

români căzuți în lupta 
pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 2. — Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite: La 
1 aprilie, în preajma celei de-a 23-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, la cimitirul Rakosli- 
get din Budapesta a avut loc solem
nitatea depunerii de coroane de flori.

în fața mormintelor eroilor români 
care au căzut în luptele pentru eli
berarea Ungariei s-a aliniat o gardă 
de onoare. După intonarea imnurilor 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Un
gare au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare, a Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc, a ambasadei Republicii 
Socialiste România la Budapesta, din 
partea corpului diplomatic acreditat 
la Budapesta, a Ministerului Apărării 
Naționale al R. P. Ungare, a comite
tului orășenesc de partid, a Consiliu
lui Național al Frontului Popular 
Patriotic și a organelor locale ale pu
terii de stat.

La solemnitate au participat dr. 
Mihalyfi Erno și Szabo Istvan, 
membri ai Consiliului Prezidențial, 
dr. Horgos Gyula, ministrul meta
lurgiei și construcției de mașini, dr. 
Szabo Zoltan, ministrul sănătății, 
Mod Peter, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, general maior 
Olah Istvan, locțiitor al ministrului 
apărării naționale, Szepvolgy Zoltan, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Budapesta, reprezentanți ai 
Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic, ai organelor locale 
ale puterii de stat, generali și ofițeri 
superiori, precum și membri ai corpu
lui diplomatic acreditat la Budapesta.

Au participat Dumitru Turcuș, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, și membri ai am
basadei.

agențiile
Ministrul comerțului exte

rior al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, 
care se află într-o vizită în India, a 
fost primit de Morarji Desai, viceprim- 
ministru și ministru al finanțelor al 
Indiei. Ministrul român a avut, de 
asemenea, întrevederi cu ministrul co
merțului, Dinesh Singh, cu ministrul 
dezvoltării industriei, Ahmed Aii Fak- 
ruddin, ministrul petrolului, produse
lor chimice și pentru problemele so
ciale, Mehta Asoka, și cu ministrul 
alimentației și agriculturii, Ram Jag- 
jivan. în timpul convorbirilor a fost 
reliefat interesul celor două părți pen
tru dezvoltarea schimburilor comer
ciale și cooperarea economică și teh
nică între România și India.

Luigl Longo, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Italian, a făcut o vizită ia Pa
ris, unde a avut întrevederi cu Wal-

CMabbib^ea
turco-iugoslava
Președintele Vecei 

Executive a R.S.F. Iu
goslavia, Mika SpUiak, 
și-a încheiat vizita de 
cinci zile făcută în 
Turcia, la invitația 
premierului Suleiman 
Demirel. După cum a- 
rată presa iugoslavă, 
în cursul întrevederi
lor de la Ankara din
tre cei doi șefi de gu
verne, ca și în cadrul 
convorbirilor avute de 
președintele Vecei E-

liza o colaborare mai 
largă între țările lor". 
Comunicatul 1 
nează că șefii 
două guverne, trecînd 
în revistă rezultatele 
concrete obținute pînă 
în prezent, au subli
niat că există impor
tante posibilități de 
dezvoltare a colaboră
rii în domeniul eco
nomic si tehnico-știin- 
țific. In comunicat se 
subliniază că preșe-

mențio- 
i celor

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD 
DE LA N. PLOPEANU

xecutive Federale cu 
președintele Turciei, 
Cevdet Sunau, s-a fă
cut un larg schimb de 
vederi asupra relații
lor bilaterale, ca si a- 
supra unor probleme 
internaționale actuale, 
„într-o atmosferă cor
dială, sinceră și de în
țelegere reciprocă, se 
arată în comunicatul 
comun dat publicității 
marți la Belgrad și 
Ankara, cei doi șefi 
de guverne au consta
tat cu satisfacție că 
relațiile dintre Repu
blica Turcia și R.S.F. 
Iugoslavia au marcat 
în toate domeniile o 
evoluție pozitivă, po
trivit dorinței sincere 
a celor două guverne 
de a dezvolta relațiile 
reciproce și de a rea-

dinții guvernelor iu
goslav și turc s-au în
țeles ca serviciile 
competente să continue 
contactele pentru găsi
rea modului de regle
mentare a probleme
lor deschise dintre 
cele două state.

In problemele inter
naționale, comunicatul 
consemnează hotărîrea 
celor două părți de a 
contribui la destinde
rea încordării. „Cei 
doi șefi de guverne, se 
arată în comunicat, au 
constatat 
dezvoltării 
de bună 
între țările 
pe baza principiilor in
dependenței, suverani
tății, integrității teri
toriale, egalității în 
drepturi si neameste-

utilitatea 
relațiilor 

vecinătate 
balcanice,

cului în treburile in
terne. Ei au subliniat 
necesitatea sprijinirii 
oricărui efort care 
contribuie la întărirea 
păcii si la relații de 
bună vecinătate în a- 
ceastă regiune".

In ce privește situa
ția din Asia de sud- 
est, cele două părți 
s-au pronunțat pentru 
soluționarea politică 
a războiului din Viet
nam, în spiritul acor
durilor de la Geneva 
din 1954, respectin- 
du-se dreptul legitim 
al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur 
soarta. „Președintele 
guvernului turc, arată 
comunicatul, a expus 
președintelui Vecei E- 
xecutive Federale po
zițiile guvernului său 
privind Ciprul si ul
tima desfășurare a e- 
venimentelor în legă
tură cu acesta. Preșe
dintele guvernului iu
goslav a exprimat d9- 
rința guvernului său 
pentru păstrarea inde
pendentei si integrită
ții teritoriale a Cipru
lui, în care cipriota 
greci si turci vor pu
tea să trăiască în pa
ce si securitate, în
tr-o deplină egalitate 
în drepturi".

în comentariile ca și 
în corespondențele 
transmise din Ankara, 
ziarele iugoslave si-au 
exprimat satisfacția 
fată de reziliatele 
convorbirilor 'a; 'tre 
cei doi șefi di gu
verne.

de presă transnfe
deck Rochet, secretar general al 
P.C.F., la care au participat Georges 
Marchais, membru al Secretariatului 
și al Biroului Politic al P.C.F., și 
Jacques Denis, membru al C.C. Con
vorbirile au confirmat concordanța de 
păreri între cele două partide asu
pra diverselor probleme actuale, care 
au fost abordate.

Ivan Bașev a sosit la Stock
holm într-o vizită oficială. 
La sosire, ministrul afacerilor externe 
al Bulgariei a fost întîmpinat de Tor
sten Nilsson, ministrul de externe al 
Suediei, și de alte persoane oficiale. 
Marți, Ivan Bașev a fost primit de 
regele Gustaf VI al Suediei. El a fă
cut, de asemenea, o vizită primului 
ministru, Tage Erlander. în aceeași zi, 
în clădirea Ministerului Afacerilor Ex
terne au început convorbirile oficiale 
bulgaro-suedeze.

Președintele Gamal Abdel 
Nasser l-a primit pe mareșa
lul Uniunii Sovietice, A. Gre- 
ciko, ministrul apărării al U.R.S.S., 
care face o vizită oficială în Repu
blica Arabă Unită, anunță agenția 
TASS. în timpul convorbirii au fost 
abordate probleme referitoare la si
tuația din Orientul Apropiat

Ziarul argentlnean „FI Cla- 
rin" se pronunță pentru ex
tinderea relațiilor comercia
le cu țările socialiste. / ii mai 
este posibil, subliniază ziarul,? /stăm 
în expectativă sau să așteptăm „bu
năvoința" partenerilor tradiționali a- 
tîta timp cît volumul exportului Ar
gentinei scade cu fiecare an ce trece". 
Deosebirile ideologice, scrie „El Cla- 
rin", nu trebuie să împiedice dezvol
tarea comerțului.

La Roma a avut loc o impresionantă demonstrație împotriva agresiunii S.U.A.La Roma a avut loc o impresionantă demonstrație împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

Lucrările Consiliului Națio
nal al Partidului Socialist U- 
niflcat din Franța, care s-au des
fășurat la Versailles, au fost domi
nate de problema unirii forțelor de 
stînga. Michel Rocard, secretarul na
țional al partidului, a apreciat că 
reluarea și continuarea dialogului în 
sînul stîngii franceze sînt imperativul 
momentului actual. în ce privește a- 
cordul încheiat la 24 februarie între 
Federația Stîngii și Partidul Comu
nist, secretarul național al P.S.U. con
sideră că el este un pas hotărîtor spre 
unitate.

A încetat din viață în vîrstă 
de 60 de ani fizicianul sovie
tic acad. Lev Landau, laureat al 
premiului Lenin și al premiului No
bel. Decesul se datorește unui 
dent de automobil suferit în 
1962.

acci- 
anul

fă de a acorda credite și investiții.Principala amenințare vine din partea concurenței americane și tocmai față de aceasta își iau firmele britanice măsuri de apărare. Fuziunile de mare anvergură duc la polarizare într-o serie de sectoare industriale : în industria automobilelor, noul gigant britanic

din Marea Britanic, deținînd cam jumătate din piața internă, dar pe plan internațional ea se găsește în vădită inferioritate față de puternicele sale rivale americane. Printre acestea, singură I.B.M. controlează 60 la sută din piața mondială a calculatoarelor electronice, ținînd seama că mai sînt încă alte

duce restricții la vînzările în rate sau la investiții și pentru a aplica diferite alte măsuri destinate să protejeze companiile sale naționale în iața concurenței străine. Din atitudinea adoptată în ultimul timp rezultă că organele guvernamentale încurajează și sprijină în mod larg aceste fuziuni, văzînd în ele

ade-

EPIDEMIA FUZIUNILOR
„British Motor Leyland' va deține circa jumătate din producție, în timp ce restul rămîne în mare parte în mîna firmelor cu capital american, ca „Ford", „Vauxhall" și „Rootes". O situație similară se creează și în industria mașinilor e- lectronice de calcul, dominată de firmele americane în proporție de 50 la sută. Este adevărat că noua firmă britanică „International Computers Limited* a devenit cea mai mare companie de acest gen

cinci companii americane mai mari decît noua firmă britanică.Dar chiar și pe piața internă nu sînt deloc ușor de combătut pătrunderea și concurența firmelor americane, decît dacă se recurge, ca de pildă în cazul lui „International Computers Limited', la o asistență directă a guvernului, sub forma unei participări bănești. Desigur, prin pîrghiile sale financiare, autoritățile pot interveni pentru a schimba nivelul tarifelor, a intro-

un factor însemnat al extinderii exportului și, implicit, al echilibrării balanței de plăți. Un rol stimulator a fost atribuit așa-numitei Corporații a reorganizării industriale, patronată de stat, care a intervenit cu succes atunci cînd „English Electric' a acaparat „Elliot-Automation", folosind ca argument decisiv acordarea unui împrumut de 15 milioane lire sterline ; tot ca un împrumut prealabil, corporația a oferit firmelor „British

Motor Holdings* și „Leyland menitoarea sumă de 25 milioane lire, dovedindu-se a fi, ca și în alte împrejurări similare, un pețitor priceput la mariajele industriale. Uneori, cînd partenerii sînt greu de împăcat, scrie ziarul „Financial Times', „un împrumut de la corporație poate ajuta tot atît de mult ca o zestre mare urîtă*.Pentru patroni seamnă a produce a mări profitul. Zilele trecute a a- părut un așa-numit „cod" al City- ului cu privire la operațiunile de contopire a firmelor, un fel de colecție de recomandări pentru comportarea corectă a businessmani- lor. Autorii codului sînt reprezentanți ai băncilor, societăților de a- sigurări, trusturilor de investiții, confederației industriei britanice; toți au fost implicați în recentele fuziuni, iar președintele comitetului de elaborare este Michaol Bucks, președintele băncii „Rot- schild*. De fapt, este vorba de o a treia revizuire, în mai puțin de nouă ani, a unor reguli care nu prevăd altceva decît sugestii platonice privind procedura fuziuniL

pentru o fatăcontopirea înmoi eficient și
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