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i creșterea bunăstării

în toate întreprinderile industriale

REALIZAREA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni 10 martie 1969, 
pe ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Uniunii Sovieti
ce la București, A. V. Basov, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească. i

asigurarea unei funcționări normale 
a angrenajului complex al relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre u- 
nitățile productive.

In majoritatea întreprinderilor a- 
ceste cerințe sînt satisfăcute în mod 
sistematic, fără derogări de la exi
gențele planului pe sortimente, prin 
însuși modul de planificare opera
tivă a producției. La Uzina de radia
toare, echipament metalic, obiecte și 
armături sanitare din București am 
întîlnit un asemenea sistem de pro
gramare internă, simplu și eficace, 
în stare să asigure atît lansarea ju
dicioasă a fabricației, cît și urmări
rea realizării integrale și ritmice a 
planului, pe fiecare sortiment, micile 
dereglări care intervin într-o decadă 
sau lună putînd fi ușor înlăturate în 
perioadele imediat următoare. In ce 
constă, de altfel, „secretul" acestei 
programări ? Concret, care este fi
liera reușitei în realizarea ritmică a 
planului la toate sortimentele stabi
lite? Căci, la uzina amintită, în anul 
ce a trecut, ca și în primele două 
luni din acest an, pe lîngă însem
natele sporuri de producție obținute 
peste plan, s-a asigurat și îndepli
nirea corespunzătoare a planului pe 
fiecare sortiment în parte. Cu aju
torul tovarășului Paul Chiriță, șeful 
serviciului plan din întreprindere, am 
încercat să descifrăm modul de lucru

integrală a planului de către' și punctele-cheie' ce definesc acest 
sistem de programare a realizări! 
integrale a planului sortimental.

■’rtnKcunoscut că în activitatea de 
. dimare a producției pe o între- 

prinjiere, într-o perioadă de plan, se 
au în vedere cele mai mici detalii în 
legătură cu ceea ce trebuie să se 
producă, care sortimente anume sînt 
solicitate de beneficiari în contrac
tele încheiate cu furnizorii. In acest 
fel se urmărește ca activitatea pro
ductivă, circuitul aprovizionare-pro- 
ducție-desfacere să nu fie stînjenite 
de stihia întîmplării, realizîndu-se 
numai acele sortimente pentru care 
există certitudinea desfacerii lor, uti
lității lor sociale nemijlocite și ime
diate. Se vizează, cu alte cuvinte, 
sincronizarea deosebit de importantă 
dintre momentul producerii unei 
mărfi și cel al solicitării ei de către 
beneficiari. In contextul economiei 
naționale, cînd se extinde cooperarea 
interuzinală, se adîncesc profilarea 
și specializarea întreprinderilor, cînd 
toate mărfurile au o destinație pre
cisă, riguros fundamentată pe necesi
tățile certe ale consumului produc
tiv sau individual, nu sînt admise a- 
baterile de la programul de fabri
cație al fiecărui produs, întrucît aces
tea ar putea declanșa o suită de 
efecte negative, care ar îngreuna în
deplinirea planului la unele unităti 
beneficiare. Este clar, deci, că res
pectarea cu strictețe a sortimentelor 
programate, ca și realizarea ritmică 
si 
fiecare întreprindere în parte con
stitui» deziderate de prim ordin în

SCULPTURA
de la materie

la spirit

n-am 
artist 
Tatăl 
cînd 
Cei

Convorbire cu maestrul Romulus LADEA

Romulus Ladea înseamnă pentru arta românească, parafrazind fru
moasele cuvinte ale unei poete, „partea de nord a sufletului sculpturii 
noastre". Un artist care a știut să ridice lemnul și lutul de la condiția 
lor de materie la spirit. Statuile sale vorbesc o limbă din care sînt 
alungate sonoritățile pompoase, figurile de stil grandilocvente și deci 
inutile. Tonul reflexiv, blîndețea, duioșia — sentimente pure întru
chipate cu dragoste perpetuă pentru marile momente ale istoriei pa
triei și cu o neînchipuită pătrundere în viața sufletului poporului — 
se împletesc cu o vigoare care este a pămînturilor din care își trage 
artistul obirșia.

să fie îm- 
legendele, 
cîntecele, 

din

— Existenta dum
neavoastră ca artist 
este foarte mult le
gată de Cluj.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

— Maestre. știm 
că v-ati născut in
tr-un sat bănățean. 
Acolo ați copilărit, 
acolo ati văzut pri
mele imagini si pro
babil că tot acolo 
s-a conturat dorința 
de a deveni artist.

— Poate că 
vrut să devin 
de la început, 
meu a murit 
eram un copil,
care l-au cunoscut 
mi-au vorbit ca des
pre un om înzestrat 
cu o inteligență ex
cepțională. Mama 
ne-a crescut cu mul
tă greutate. Părinții 
mei iubeau imagi
nile. Casa noastră 
era plină de cusă
turi, era piină de o- 
biecte țărănești, fă
cute cu multă dra
goste de mina lor. 
Erau obiecte simple, 
dar deosebit de fru
moase. Este deci 
explicabil ca sufle
tul meu 
bibat de 
poveștile, 
poeziile celor 
care mă trag, de im-

presiile despre oa
menii și înfăptuirile 
acestui popor. Am 
cunoscut îndeaproa
pe virtuțile, faptele 
de glorie, suferințele 
din trecut, atitudi
nea morală a oame
nilor simpli și asta a 
fost pentru mine tot
deauna o cale de 
conduită clară. Am 
moștenit de la stră
moșii mei destulă 
inimă și o învăță
tură de preț: să-ți 
apropii lucrurile cu 
mare dragoste. Așa 
se face că aceste tră
sături se regăsesc 
poate în gîndurile 
mele și mai la urmă 
și în creația mea.

— Clujul mi-a plă
cut ca oraș. Cu arhi
tectura lui. Cu oa
menii lui. Dar mai 
ales . cu mediul lui 
cultural și artistic, 
în timpul tinereții 
mele, acolo au trăit 
și creat savanti și

artiști cu care ne 
mîndrim, oameni de 
aleasă și nobilă sim
țire. Erau Emil Ra- 
coviță, Sextil Pușca- 
riu, Bogdan-Duică, 
Lucian Blaga, Sa
bin Drăgoi. Se între
ceau în a scrie fru
mos, în a gîndi nobil, 
în a crea. Am trăit 
în preajma lor. Unii 
dintre aceștia mi-au 
fost sfătuitori dragi. 
Cu Lucian Blaga, de 
pildă, cu pătrunză
toarele lui observații 
în artă, cu cultura 
lui impresionantă, 
discutam ore întregi 
despre sculptură, des
pre rosturile noastre 
ca artiști. Pregătirea 
culturală a unui ar
tist este absolut o- 
bligatorie. Nu se poa
te trăi numai cu 
mîna pe daltă sau pe 
pensulă. Trebuie să-ți 
luminezi orizontul, 
să știi să tragi din 
orice o învățătură.

Spre deosebire de alte întreprin
deri, la U.R.E.M.O.A.S. lansarea și 
urmărirea fabricației se fac centra
lizat de către serviciul plan. „Nu 
ne interesează deloc realizarea uni
laterală a unor indicatori globali, fi
zici sau valorici, ne spunea șeful 
serviciului plan, ci mai întîi planul 
pe fiecare produs în parte, pe fie
care tipodimensiune. Altfel s-ar pu
tea ca o serie de contracte să ră- 
mînă neonorate din cauza nereali- 
zării planului, la timp, la toate pro
dusele. Permanent se află în fabrica
ție 100 tipodimensiuni la sortimentul 
armături, 40 la binale și 30 la echi
pament metalic — mobilier, pentru 
toate, existînd contracte ferme înche
iate cu beneficiarii".

Cum se desfășoară „filmul" progra
mării și urmăririi producției 7 După 
ce s-au defalcat în timp sarcinile de 
plan pe uzină în funcție 
rul tipodimensiunilor, de 
contractate și termenele 
către beneficiari, se face 
punere a produselor pe repere. Apoi, 
grupîndu-se reperele comune și pro
prii fiecărui produs, ele se lansează 
în fabricație. O listă cu aceste re
pere se dă secțiilor producătoare șl 
una dispecerului șef al uzinei. Se 
asigură încărcarea utilajelor, depis- 
tîndu-se totodată „locurile înguste* 
sau capacitățile de producție dispo
nibile’și cu~ circa 20 de zile înainte 
de începerea lunii se întocmesc gra
ficele de producție pe zile, repere 
și tipodimensiuni Zilnic, pe baza no
telor de predare între atelierele care 
execută diferitele repere și a bonuri
lor de livrare la magazia de pro
duse finite, se elaborează situația 
realizării planului de producție pe 
fiecare sortiment.

Desigur, noi am înfățișat — după 
cum spuneam — numai principiile 
care stau la baza sistemului amintit 
de programare a producției, deoarece 
în desfășurarea activității secțiilor 
pot apare unele dereglări. Important 
este, însă, că eventualele dereglări 
și elemente ale neprevăzutului — în
treruperi accidentale, lipsă de mate
rie primă, renunțări la unele comenzi 
din partea beneficiarilor — se înlă
tură operativ. Ceea ce merită să fie 
evidențiat în mod deosebit în activi
tatea U.R.E.M.O.A.S. este deci toc
mai această capacitate de a ține în 
mînă, strîns, în fiecare moment, 
toate firele aprovizionării producției 
și desfacerii, colaborarea care există 
între secțiile de fabricație și ser
viciile funcționale din uzină, posibi
litatea de a interveni prompt pentru 
evitarea din „fașă" a oricăror dere
glări apărute în procesul de fabri
cație.

Aceleași aprecieri pozitive în pri
vința realizării globale a planului de 
producție se pot face și la adresa 
uzinei de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila, unitate cu un mare rol în an
samblul industriei construcțiilor de 
mașini. Ca și în anul trecut, cînd 
s-au înregistrat plusuri față de plan 
la toți indicatorii globali, și după 
două luni din acest an scriptele sta
tistice și contabile reflectă aceeași 
preocupare serioasă a colectivului a- 
cestei mari întreprinderi pentru în
deplinirea cu strictețe a sarcinilor 
de plan. Bunăoară, la sfîrșitul lunii 
februarie s-a raportat depășirea tu
turor indicatorilor de plan globali, 
livrîndu-se suplimentar 20 de exca
vatoare, 75 tone utilaje siderurgice. 
250 tone oțel. Evident, un bilanț sa
tisfăcător. Numai că, dintr-o analiză 
amănunțită a modului în care s-a

de numă- 
cantitătile 

de livrare 
o descom-

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SPORIREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE
A UZINEI DE SODĂ CAUSTICĂ

DE LA COMBINATUL CHIMIC BORZEȘTI
Uzina de sodă causti

că de la Combinatul 
chimic Borzești și-a 
sporit capacitatea a- 
nuală de producție cu 
încă 10 000 de tone. 
Dezvoltarea uzinei a 
fost realizată după un

proiect executat în 
întreprindere, fără ex
tinderea spatiilor de 
Producție și creșterea 
numărului de munci
tori, ceea ce va duce 
la realizarea unor be
neficii și economii în-

semnate. Paralel cu a- 
ceasta, au fost luate 
măsuri pentru crește
rea capacității de pro
ducție a instalațiilor 
de acid clorhidric cu 
încă 1 000 de tone pe 
an.

De curînd s-au împlinit 20 de ani 
de la istorica plenară a C.C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949, care a 
adoptat Rezoluția privind politica 
partidului de transformare socialistă 
a agriculturii. Cu prilejul acestei a- 
niversări, în cooperativele agricole 
înființate cu două decenii în urmă 
au avut loc adunări generale în 
care cooperatorii au făcut bilanțul 
realizărilor obținute în această pe
rioadă în dezvoltarea economică-or- 
ganizatorică a unităților lor, în creș
terea, pe baza muncii în comun, a ni
velului lor de trai. In telegrame a- 
dresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, sublini
ind justețea politicii agrare a parti
dului nostru, cooperatorii își exprimă 
hotărîrea de a munci neabătut pentru 
înfăptuirea acestei politici, pentru 
continua înflorire a agriculturii coo
peratiste. în interesul ridicării bună
stării țărănimii, al progresului multi
lateral al patriei noastre socialiste.

„Membrii cooperativei noastre — 
se arată în telegrama adresată de a- 
dunarea generală a cooperativei din 
PĂULEȘTI, județul Satu-Mare, își 
îndreaptă gîndurile, cu recunoștință 
fierbinte, către conducerea de partid 
și de stat, către dv. personal, tova
rășe Ceaușescu. pentru minunatele 
condiții create dezvoltării multilate
rale a agriculturii, pentru ridicarea 
continuă a bunăstării țăranilor coo
peratori din patria noastră. în cei 
20 de ani care s-au scurs de la crea
rea cooperativei noastre, producția 
agricolă a crescut an de an, viața 
materială și spirituală a țărănimii 
s-a schimbat din temelii. Noua înfă
țișare a comunei noastre este un ar
gument grăitor în această privință,

în care casele noi au luat în totali
tate locul celor vechi.

Ne este vie încă în memorie vizi
ta pe care ati făcut-o în coopera
tiva noastră și vă asigurăm că am 
fructificat sfaturile deosebit de pre
țioase pe care ni le-ati dat cu a- 
ceastă ocazie. Muncind cu toată 
hărnicia caracteristică poporului 
nostru. în spiritul hotărtrilor parti
dului, 
muna 
nouă, 
zările 
rativa 
bilanțul 
de întreaga noastră agricultură so
cialistă. Profund atașați politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui nostru, ne exprimăm hotărîrea 
neabătută de a munci cu tot elanul- 
și hărnicia, pentru a obține recolte 
tot mai bogate, pentru a întîmpina 
glorioasa aniversare a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist si cel 
de-al X-lea Congres al partidului 
nostru cu noi succese, pentru a ne 
aduce o contribuție cit mai mare la 
ridicarea bunăstării poporului și în
florirea scumpei noastre patrii".

„Raportăm că în cei 20 de ani de 
activitate, cooperativa noastră, cu 
sprijinul multilateral acordat de 
partid și de stat, a obținut rezultate 
însemnate în sporirea producției și 
dezvoltarea sa economică și organiza
torică — se arată în telegrama adre
sată de membrii cooperativei agri
cole din comuna BUDUSLAU-ALBIS 
— Bihor. Dacă la înființare valoa
rea proprietății obștești a cooperati
vei era de 230 000 lei, în prezent a- 
ceasta a crescut la 7 758 000 lei, iar 
producția la principalele culturi a 
sporit considerabil. Astfel, în ultimii

țăranii cooperatori din co- 
noastră si-au făurit o viată 
fericită și îmbelșugată. Reali- 
deosebite obținute de coope- 

din Păuleștl se înscriu în 
marilor realizări obținut»

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Mineralierul de 12 500 lone, realizat la Șantierul naval Galați (Foto : Gh. Vințilă)
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Utilaje de irigat
In volum sporit
Uzinele de reparații ale Con

siliului Superior al Agriculturii 
au început să livreze unităților 
agricole utilaje pentru irigarea 
culturilor din producția acestui 
an. Uzinele și-au mărit, o dată 
cu extinderea suprafețelor ame
najate pentru irigat, producția 
acestor utilaje. Ele vor pune la 
dispoziția unităților aproape 
1 000 de instalații de irigații 
prin aspersiune, de peste două 
ori mai multe decît în anul tre
cut. Vor fabrica, de asemenea, 
peste 200 grupuri de pompare, 
400 km conducte, precum și 
circa 3 500 tone diferite armă
turi — piese de schimb, flanșe. 
mufe și altele.

O bună parte din aceste uti
laje vor fi livrate pînă la înce
perea lucrărilor de irigare a 
culturilor.

Climatul
în ultima lună. cițiva 

oameni — care nu știau 
unul de altul și lucrează 
în domenii extrem de di
ferite — ne-au expus, pe 
căi tot atît de diferite, 
cîteva idei foarte asemănă
toare. Să fi fost o coinci
dentă ? Există idei care 
„plutesc în aer". Se coc 
undeva. în mintea noastră, 
în viața înconjurătoare, și 
la un moment 
este neapărat 
le rostești.

Mai întîi, o

dat simți că 
necesar să

de 
un 

care

TERR

Mai întîi, o scrisoare 
la un cititor care cita 
caz: inovatorul pe 
unii din jur — știind că 
omul întîmpină greutăți — 
îl necăjesc spunîndu-i me
reu „aud că ai mare suc
ces cu inovația ta".

Pe urmă a fost o con
vorbire la sediul întreprin-

Luni după-amiază a plecat Ia 
Belgrad delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
care va participa Ia lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al U- 
niunii Comuniștilor din Iugosla
via.

Din delegație mai fac parte to
varășii Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ilie Făsui, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Caraș-Severin al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul. Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
Bl Prezidiului Permanent, secre-

tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Popescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, Aldea 
Militaru, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Milorad Koma- 
tina, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
Pe aeroportul Surcin, delegația a 

fost întîmpinată de Miloș Minici, 
președintele Skupștinei R. S. Ser
bia, membru al C.C. al U.C.I., și de 
alți activiști ai C.C. al U.C.I. Au 
fost de față ambasadorul României 
Ia Belgrad, Aurel Mălnășan, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

O o

(Agerpres)

să fie 
pe cei 
numai

carte se află 
anchetării —

a avut loc 
anchete des- 

românesc. 
totul alt

tonlor".
rezultatele 
vreme de doi ani — a cî- 
torva mii de inova
tori și muncitori ne-inova-
tori. L-am întrebat. în le-

derii „Industrialexport". Di
rectorul adjunct care răs
punde de vinderea licen
țelor românești peste ho
tare ne-a vorbit de marile 
posibilități pe care le a- 
vem, dar și de obstacolele 
pe care ni le punem noi 
înșine uneori, întîrziind — 
în cadrul unei întreprinderi 
sau al unui institut — re
cunoașterea unei invenții 
de valoare.

Convorbirea 
în cadrul unei 
pre exportul 
Cercetînd cu 
subiect — psihologia crea
tivității — ne-am . ciocnit 
din nou de aceeași proble
mă. Discutam cu doctorul 
în științe Mihail Cernea, 
autor, împreună cu alți doi 
sociologi, al unui studiu 
întitulat „Mișcarea inova-

gătură cu 
statisticile 
concluzii oferă ele pentru 
cadrele de conducere din 
întreprinderi.

— E greu să sintetizezi 
peste 300 de pagini în cî
teva cuvinte. Să iau un 
singur aspect. încurajarea

răspunsurile și 
publicate, ce

mtehgenței creatoare se bi- 
zuie pe stimulente de ordin 
material sau moral. I-am 
întrebat pe inovatori : socot 
ei aceste stimulente satis
făcătoare sau nu ? Or, 
dacă în privința recompen
sei bănești părerile erau 
egal împărțite, în schimb 
numai 34,9 la sută găseau 
stimulentul moral ca fiind 
satisfăcător, pe cînd 47,7 la 
sută îl socoteau nesatisfă
cător. (Restul pînă la 
la sută : „nu-mi 
seama").

— Aprecierea omului în 
cauză e relativă.

— Sigur că da. Dar e un 
fapt că în cadrul acestei 
aprecieri relative, el dă la
turii morale o importanță 
mai mare decît s-ar fi pu
tut crede. In chestionar in
dicam zece motive care îl

îndeamnă pe 
inovator și îi 
întrebați să 
primele 
cred mai 
răspunsurile îor au 
dominat motivele care por
nesc de la necesitățile 
obiective ale producției. 
In răspunsurile colectivi
tății muncitorești globale 
predomină tot motivele de 
ordin obștesc, dar rațiunile 
personale ocupă un loc mai 
important.

— Care ar fi concluziile 1
— Pentru inovator — așa 

cum se vede el în propriii 
săi ochi — factorii morali 
sînt declarați ca avînd o în-

Sergiu FARCAȘAN

un om 
rugam 
indice 

cinci pe care le 
importante. In 

pre-

(Continuare în pag. all-a)

„Visam să sparg talazuri în piept 
de marinar, / Să simt pe buze — sa
rea și iodul lor amar, / Să iau în 
piept furtuna, cu albatroșii-n larg, / 
Să dau ocol planetei pe cel mai nalt 
catarg...". Intr-adevăr, visam în ti
nerețe să marinăresc pe toate mă
rile și oceanele lumii. Toți tinerii de 
pe malul Dunării și de pe țărmul 
mării au visat și vor visa să se facă 
lupi de mare, să-nvețe complexa me
serie de marinar, moștenită din 
tată-n fiu, de la străbunii noștri.

Un marinar trebuie să știe să facă 
noduri marinărești, să navige cu 
vele, să țină cîrma după compas, să 
cunoască astronomie și să determine 
coordonatele geografice cu ajutorul 
oglinzilor magice ale sextantului. 
Adică să stăpînească străvechea artă 
a navigației.

Generația mea a visat și ea mari- 
nărie, dar nu i-a fost dat să-și vadă 
visul cu ochii. Visele marinărești 
ne-au fost spulberate de ultimul 
război mondial... Dar visul din tine
rețe m-a urmărit ca umbra de-a 
lungul întregii vieți. Spun bătrînii 
lupi de mare : „Cine a gustat din 
apa mării, nu moare acasă, în pat și 
pe pernă". Șl iată-mă în plină amia
ză a vieții pornindu-mă în largul 
mărilor. M-am îmbarcat pe mai mul
te nave românești de cursă lungă și 
mi-am văzut astfel visul cu ochii. 
Am cunoscut sute de marinari, zeci 
de ofițeri de punte, mecanici și te- 
legrafiști, și comandanți și mal bă- 
trîni și mal tineri. Am trăit viața 
de la bord în largul Indianului și 
Pacificului, am trecut prin zone to
ride și printr-un ciclon, și-am simțit 
și ciclonul urîtului pe „mișcătoarele 
pustietăți", și ciclonul dorului de-a- 
casă, cînd te afli la mii de mile ma
rine departe de Tara Mioriței.

Visul din tinerețe l-am văzut re- 
născînd în noile generații de mari
nari de după 23 August 1944. An de 
an. le-am urmărit visele înaripate 
ca pescărușii. Creșteau visele lor 
laolaltă cu visul întregului popor, 
care-si scutura lanțurile și cătușele, 
în 1960 aveam o flotă comercială 
înjghebată din vreo zece nave de tip 
vechi însumînd 31 780 tdw. Treptat, 
de ne șantierele navale din Galați 
și Turnu-Severin au început să ră
sune exploziile sticlelor de șampanie 
sparte de prova noilor nave : 5 sar- 
dexuri de cîte 640—710 tdw, 10 cabo- 
tiere de cîte 1 100—1 600 tdw, apoi 17 
cargouri de cîte 4 400 tdw și două 
cargouri de cîte 10 000 tdw. în 1966; 
flota noastră comercială număra 42 
de nave cu un total de 288 690 tdw. 
Dar exploziile sticlelor de șampania 
au răsunat maî departe Pe șantierele 
noastre navale și pe șantierele din 
Iugoslavia, Japonia și Marea Brita- 
nie, revărsîndu-și spuma și botezînd 
astfel noi nave românești. „Anul 
grandioasei dezvoltări a flotei coi

George DAN Jg

(Continuare în pag. a V-a)
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Pe urmele
materialelor
publicate

este cerută!

se mînulesc

fără

re-

material tehnico-Examina-

(Urmare din pag. I) de întreprin-
avut

face însă ca unul din

gen
că reali-

ce
ex-

din sectorul

pe 
se

unui comerț ci- 
crescut și volu-

fizic la efectuarea ce- 
operații — încărcarea

mai grea 
Si inova-

aceeași pentru fie- 
indlferent de volu- 
care o face, fie că 
milioane sau numai

nu sînt caracte- 
județele Alba șl

de ni- 
de mai
foi de 

a cerut

comerțul coope- 
de mărfuri vîn-

da
că

de 
ele 
Vă 
ob-

Și 
în 

se-

Hotelul „Sport"

propria lor 
profesională, 

studiului, te- 
cu

Constantinescu, 
dus la irosirea

I. arh. Gh. Mulari- 
la studiul de înde- 
ansamblului Nițu 

după ce acesta fu-

că directorul
nu înțelege necesitatea a- 
brevetării descoperirilor 
nu apără interesele statu-

ceea ce pri- 
cooperativelor 
mai bogat de 
cum spuneam,

de către 
(dar fundațiile 
începute), sol- 
lungă discuție

riginalitătii. _....
ditoare inventivități :

luna august. In a- 
lună, proiectantul

complexului 
orașul Gh.

atenuată, 
compoziției 
fie vitali-

cu specific 
fiecare, în

relatate 
pentru 
de lucruri asemănătoare 
și în alte județe. Fiind 
activitate de mare răs-

Alba îulia 
magazine și

în 
dintre cele mai 

ale civilizației șl 
considerabilele 

Ia a căror reali-

cooperației de 
Arad este în 
într-un singur

autoritatea. de

Cu patru luni în urmă, 
raid asemănă- 
din Mihalț, res- 

Ion Stînea, ne-a 
de mărfuri care

APTUL
VERS

Filotimie
Din 1956, masiva clădire a fos

tei școli agricole din Hagiești- 
Ilfov (valorînd peste 400 000 lei) 
n-are practic nici un stăpîn. Ar 
fi el unul, dar... Mai întîi po
vestea : „Moștenitorul", între
prinderea mecanică agricolă Ha- 
giești, a făcut-o „cadou" coope
rativei agricole. Pe... cuvînt! A- 
dică fără să încheie vreun con- 

' tract, așa cum era normal și 
legal, pentru ca statul să-și 
poată încasa drepturile. Rezulta
tul ? De doisprezece ani coope
rativa n-a plătit nici un leu chi
rie pentru folosința clădirii. In 
cele din urmă (surprinde faptul 
că atîta vreme organele finan
ciare de control nu s-au sesizat) 
tranzacția a ieșit, totuși, la 
iveală. Acum se calculează chi
ria datorată, plus penalizările. 
I-a văzut sfîntul!

trimiteti la
9

Bancă ?
Alexandru Ungureanu, șef de 

secție la Întreprinderea pentru 
mecanizarea agriculturii din 
Bărcănești-Prahova, a ridicat 
salariile unor oameni in sub
ordine — aproape 13 000 lei — 
și se grăbea spre secție să facă 
plata. Pînă aici, om corect. Dar 
i-au ieșit in cale trei amici, care 
(după cum declară el) l-au ade
menit la un păhăruț intr-o bo
degă din Ploiești. Și dăi cu bere, 
dă-i cu vin („și clopoțeii linca- 
linca...") pînă cînd șeful de sec
ție a uitat de oamenii care-l aș
teptau, de servietă și de tot. La 
2 noaptea s-a pomenit — nu-și 
amintește cum — în curtea unui 
imobil de pe strada „I. L. Cara- 
giale" din Ploiești. Nu mai avea 
servieta. Salariile oamenilor dis
păruseră. Acuma i se reține, lu
nar, o bună parte din salariu 
pentru recuperarea pagubei. In 
plus, a primit o sancțiune de
osebit de aspră : din șef de sec
ție la Bărcănești, a ajuns... șef 
de secție la Comișani. Postul 
de director era ocupat.

producție ?
în secția modelărie a între

prinderii de utilaje pentru in
dustria ușoară din Tg. Mureș, 
unde lucrează mulți tineri, dis
ciplina în muncă este sub orice 
critică. Adeseori tinerii se joacă 
în timpul producției. Așa s-a pe
trecut și tragedia pe care v-o 
relatăm. Tinerii loan Corfaru 
și Ioan V. Macarie (colegi de 
școală profesională, de liceu se
ral și apoi colegi de muncă la 
întreprinderea amintită) se ju
cau în secție. Din joacă au dat-o 
în trîntă și Macarie — care avea 
cuțitul de lucru în mînă, și-a 
înțepat, în cădere, colegul în 
dreptul inimii. Rana a început 
să sîngereze și victima a dece
dat înaintea internării sale la 
spitalul de urgență. Rămîi uimit! 
Unde au fost maiștrii, toți cei 
însărcinați cu menținerea disci
plinei în producție ? Se impune 
o cercetare amănunțită. Și sanc
țiuni drastice.

mărgăritar
Cînd se va pune stavilă prac

ticii negospodărești de a se tri
mite întreprinderilor utilaje de 
care nu au nevoie ? Iată o mos
tră. Întreprinderii pentru prelu
crarea tulpinelor de cînepă „Ba
natul" din Timișoara, i s-a re
partizat — prin transfer — în 
urmă cu vreo doi ani, un înno- 
bilator de cîlți în valoare de 
peste 400 000 lei. Le trebuia, așa 
cum îi trebuie chelului tichie de 
mărgăritar. Nici atunci si nici în 
perspectivă. Belea pe cap. Za
darnice au fost adresele peste 
adrese trimise în toate părțile ! 
„Ne-ncurcă rău. Plătim amortis
mente". Forul tutelar știa una și 
bună. „V-arn dat-o, descurca- 
ți-vă!“ Cum s-o mai descurce, 
bieții de ei ? S-au încîlcit lu
crurile așa de rău încît nici cu... 
înnobilatorul de cîlți n-o mai 
scot la capăt. Măcar de ar 
avea un darac ! Le-ar prinde 
bine la... scărmănat.

Capul face, 
capul trage!

Șofer la Combinatul de mo- 
rărit și panificație din Cluj, 
Miklos Szabo a mai executat, 
cu doi ani în urmă, o pedeapsă 
de 6 luni închisoare pentru un 
accident de circulație cu rănirea 
gravă a unei persoane. N-a tras 
învățăminte. într-una din zilele 
trecute, a băut zdravăn, s-a ur
cat în autoduba 21-Cj-1243. cir- 
culînd prin oraș cu viteză exce
sivă. La un moment dat mașina 
a derapat, intrînd într-un copac. 
Doi cetățeni, (Șandor Kalman și 
Iosif Szabo) care erau în cabină, 
lîngă șofer, au fost proiectați 
prin parbriz la 17 m depărtare. 
Primul a încetat din viață, iar 
al doilea este în stare gravă. 
Szabo Miklos a scăpat teafăr, 
astfel că se va prezenta din nou 
în fața instanțelor judecătorești.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDÂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 
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IN MAGAZINELE SĂTEȘTI

Adeseori ne este dat să 
asistăm la formularea u- 
nor observații critice la 
adresa edificiilor sau an
samblurilor noi. observații 
al căror ascuțiș se în
dreaptă asupra proiectan- 
ților în general și mal a- 
les asupra arhitectilor. 
Conștiința publică a res
ponsabilității sociale a a- 
cestei categorii de specia
list! reprezintă un fapt po
zitiv. a cărui prezentă tot 
mai susținută în paginile 
presei. în emisiunile radio- 
televiziunii. în jurnalele 
de actualități ale documen
tarului cinematografic, ca 
si în luările de poziție ale 
cetățenilor. în cadrul unor 
dezbateri organizate sau 
pe ampla si agitata scenă 
a vieții cotidiene este re
marcată chiar de arhitec- 
tii înșiși 
de ei — 
facție. 
socială a 
definitorie pentru profe
siunea sa, poate într-o 
măsură mai mare decît în 
orice altă sferă a creației, 
dată fiind, pe de o parte, 
dualitatea funcțiunii — 
materială si spirituală în 
același timp — a arhitec
turii. iar pe de altă parte 
ponderea imDortantă 
domenii 
variate 
culturii, 
fonduri 
zare deDlină aportul său 
este hotărîtor. O aseme
nea responsabilitate pre
tinde însă două atribute 
fundamentale : o autorita
te pe măsura misiunii, ca
re să permită desfășura
rea plenară a energiilor 
creatoare, a fanteziei și o- 

‘ ...... a unei isco-
o 

competentă bazată ne te
meinice cunoștințe de spe
cialitate. ne un întins, ori
zont intelectual, ne o ri
guroasă experiență profeț- 
sională. competentă 
de care orice autoritate se 
devalorizează ranid. devi
ne arbitrară sau se stinge 
cu desăvîrsire. Este un a- 
devăr neîndoielnic că nu
mai dovedindu-si compe
tenta prin fante, un spe
cialist poate dobîndi auto
ritatea pe care exercitarea 
responsabilității sale socia
le o reclamă. Dar nu este 
mai nutin adevărat că ar- 
hitectii — în calitate de 
proiectanti — întîmnină în 
prezent dificultăți în a-si 
afirma 
oricîtă competentă^ ar da 
dovadă uneori, 
rea atentă a procesului de 
elaborare a unui proiect, 
de la concepția inițială a 
autorului si nînă la rea
lizarea edificiului, ne va 
oferi suficiente temeiuri 
de a argumenta ambele 
sensuri ale constatării de 
mai sus.

Mai întîi, să consemnăm 
că modificarea, adeseori 
repetată, a concepției 
parcursul proiectării 
datorează unor studii ini
țiale mai puțin aprofun
date. lipsite de argumente 
suficiente sau de variante 
comparative care să per
mită celor chemați să se 
pronunțe pentru o alegere 
bazată pe indici tehnico-e- 
conomici. pe criterii func- • 
ționale certe, garantînd ni
velul optim al soluției. Este 
evident că, în aceste cazuri, 
intervențiile ulterioare not 
avea o înrîurir» favorabi
lă. Aflăm, de pildă că, prin 
amendări succesive la su
gestii venite din afară, 
soluția oferită initial de 
proiectanti pentru cartie
rul V din ansamblul bucu- 
reștean Titan a fost ame
liorată. permițînd ca 87 
din cele 756 familii pro
puse pentru evacuare — 
datorită demolării unor 
case — să rămînă în lo
cuințele lor. în timo ce. 
pe teritoriul dat, alături 
de cele 11 748 apartamen
te ale primei soluții au 
putut fi adăugate încă 3 564

— si nu numai 
cu o vie satis- 
Responsabilitatea 
arhitectului este 

pentru 
poate

apartamente (deci un spor 
de peste 30 la sută) și s-a 
rezervat terenul liber 
necesar pentru o viitoare 
maternitate. Fără îndoială 
este un rezultat bun, care 
însă face de neocolit între
barea : de ce o asemenea 
performanță nu a fost ofe
rită de la bun început ?

Realitatea este că 
iec'tarea se dovedește 
fel vulnerabilă, mai 
datorită unei foarte 
mice fundamentări ' 
tice. Criteriul „așa 
place" sau „asa vreau' 
poate fi luat în serios, si 
atunci cînd argumentele o- 
biective. riguros științifice 
lipsesc, arbitrarul, indife
rent de unde vine, capătă 
permis de liberă trecere, 
drept de încetățenire. De
sigur, există o artă a ar
hitecturii în care inefaoi- 
lul. non-argumentabilul. 
reflectarea subiectivă, prin 
prisma conștiinței estetice 
a autorului reprezintă un 
dat ireductibil (în treacăt 
fie spus, o estetică arhi
tecturală își face tot mai 
simțită. Ia noi. solicitarea). 
Dar atunci cînd arhitec
tura pretinde a se realiza 
ca artă prin escamotarea 
funcțiunii sau a economi
cității si în pofida lor. ea 
încetează a mai fi cu ade
vărat arhitectură.

Am spus că lipsa argu
mentelor face loc arbitra
rului. Asemenea situații se 
întîlnesc adeseori în relația 
proiectantului cu celelalte 
persoane care intervin pe 
parcursul realizării : bene
ficiarul, organele de aviza
re, constructorul. Să luăm, 
de pildă, în atenție, cîteva 
cazuri în care avizarea a 
dat de furcă în mod inutil 
unor autori de a căror 
competență cu greu ne-am 
putea îndoi. în avizul 
C.S.C.A.S. cu numărul 2 454 
din 25 februarie 1967, refe
ritor la Complexul Sanato- 
rial Căciulata (proiectant
1.5. C.A.S., șef de proiect 
arh. Horia Hudiță) se reco
manda „dispunerea unitară 
a dulapurilor în toate ca
merele, amplasîndu-se în 
vestibulul respectiv". „Con
secvența" dulapurilor ar fi 
solicitat, după cum ne de
clară șeful de proiect, o 
creștere cu aproximativ 
1 150 mp a ariei totale des
fășurate, deci o scumpire 
a investiției de ordinul a 
1—1,5 milioane lei. După o 
dispută obositoare, soluția 
proiectantului a fost men
ținută, cu aprobarea bene
ficiarului (U.G.S.R.) care, 
trecînd peste recomandarea 
din aviz, a dat dovadă de 
înțelegere și discernămînt.

Exemplul 
hotelier - din 
Gheorghiu-Dej merită să 
fie descris mai pe larg. Co
manda acestui important 
obiectiv — unul din cele 
mai reprezentative edificii 
de azi ale municipiului — 
a survenit prin 1963. în luna 
iunie 1964 se aviza de că
tre C.S.C.A.S. a treia va
riantă (consecutivă) a stu
diului tehnico-economic 
pentru ca în anul următor 
amplasamentul să fie 
schimbat și să înceapă noi 
studii. în aprilie 1965 se a- 
probă amplasarea casei de 
cultură și a hotelului în 
viitoarea piață centrală a 
orașului și începerea pro
iectului de execuție pen
tru hotel, dar schimbarea 
temei este înregistrată abia 
în ‘ 
ceeași
11.5. C.A.S.) preda desenele 
de execuție pentru funda
ții. iar în septembrie inves
tiția este aprobată de Con
siliul de Miniștri. în aceas
tă perioadă are loc aviza
rea soluției 
C.S.C.A.S. 
erau deja 
dată cu o 
asupra... plasticii fațadelor ! 
După cum ne mărturisește 
șefa de proiect, arh. 
Jeta 
cutia a

semnătate mai mare decît socot cei
lalți. De acest fapt trebuie ținut sea
ma. O atitudine atentă, o încurajare 
omenească, o descurajare a celor 
blazați și atotștiutori care tind să 
persifleze — dovezile de prețuire 
morală a inovatorului nu cer inves
tiții materiale, Ci sufletești. Cu re
gret, am constatat că mai avem un 
număr de cadre zgîrcite la acest 
de investiții.

— Pe plan material și tehnic, 
probleme credeți că s-ar ridica ?

— Lărgirea posibilităților de a
perimenta o inovație. Combaterea 
tendinței de a trece unele inovații de 
valoare la capitolul „îndatoririlor de 
serviciu". Un control mai atent al 
obiectivitătii în aprecierea inovații
lor. în momentul cînd se descoperă 
în producție o cale mai avantajoasă, 
există tehnologi care tind să inter
preteze această descoperire ca un re
proș la adresa lor, că n-au știut să 
prevadă dinainte această cale.

A patra sesizare în această pro
blemă mult dezbătută — a inteligen
ței noastre tehnice — ne-a parvenit 
din fundul unei mine. Inginerii Tra
ian Scurtu, Horia Truță și Cornel 
Nicoară ne scriu că au lucrat în o- 
rele lor libere, din proprie inițiativă, 
pentru a găsi o soluție a mecaniză
rii transportului. Soluția aprobată 
de comisia tehnică preconiza 
transportul cu raclete. Cei trei ingi
neri însă considerau că în mina lor 
era mai avantajos screperul.

„In timpul cit noi lucram la acest 
studiu, care ne-a răpit mai multe 
luni de zile pînă la definitivare, unii 
colegi cu funcții de răspundere au 
căutat să ne descurajeze, spunînd că 
ne pierdem vremea degeaba, deoa
rece această variantă a mai fost în
cercată și nu a dat rezultate".

Muncind pentru a găsi o formă 
nouă a cupei screperului, cei trei in
gineri au creat pînă la urmă o in
stalație introdusă într-un abataj. 
Rezultate : aproape dublarea produc
tivității. în primul an de aplica
re, economii de peste o jumătate de 
milion lei.

pro- 
ast- 
ales 
ane- 

teore- 
îmi 

i“ nu

mai bine de o lună din 
timpul de proiectare, pen
tru ca, pînă la urmă, so
luția inițială să fie menți
nută. De altfel, amintim 
că lucrarea a fost inclusă 
printre premiile C.S.C.A.S. 
pe anul 1968, (anul termi
nării execuției), printre al
tele pentru realizarea plas
tică, ceea ce confirmă atît 
justețea poziției proiectan
tului, cît și... simțul auto
critic al acestui for central 
de specialitate. în fine, 
pentru a încheia „odiseea" 
proiectului menționat, în 
mai 1966, la patru luni după 
predarea definitivă a docu
mentației, edificiul este 
scurtat cu un etaj, deoare
ce, la solicitarea beneficia
rului de atunci (Ministe
rul Industriei Petrolului și 
Chimiei) de a se prevedea 
finisaje superioare, investi
ția fusese depășită cu circa 
3 milioane. Această scurtă 
istorie poate oferi o ima
gine — palidă în compara
ție cu realitatea, dar su
ficient de sugestivă — a- 
supra condițiilor de insta
bilitate a unor decizii în 
care arhitecții își desfă
șoară cîteodată activitatea. 
Mai bine de doi ani a du
rat proiectarea. Iar anec
dota despre acel cuptor pe 
care Nastratin Hogea îl 
construise pe roți, pentru 
a-i adapta lesne situarea la 
obiecțiile oricărui vecin do
tat cu spirit critic, este, în 
confruntarea cu acest caz, 
nu lipsită de semnificații 
reale.

Constructorul are șl 
un punct de vedere în 
precierea arhitecturii, și 
cestaeste determinat 
necesitatea execuției 
materialele și utilajul 
care el dispune. A ține sea
ma de un asemenea crite
riu în proiectare este foar
te important, ba chiar ne
cesar. Lipsa de preocu
pare a unor proiectanți 
pentru ca, încă de la în
ceput, soluția să fie dez
voltată în concepția unei 
execuții raționale, moder
ne, industfializate repre
zintă o scădere reală, o 
cauză frecventă a scumpi
rii construcției, a unor re
faceri ulterioare. Aflăm 
însă la Institutul „Proiect- 
București", de la șeful sec
torului 
dis, că 
sire a
Vasile, 
sese avizat la,- C.S.C.A.S., 
constructorul a pretins o 
nouă variantă de sistema
tizare, în care lățimea 
blocurilor să nu depășeas
că gabaritul impus de 
racteristicile tehnice

ei 
a- 
a- 
de 
cu 
de

tipului de macara de care 
dispune, iar amplasarea lor 
să se facă astfel încît să 
permită deservirea cît mai 
multor blocuri cu o macara 
fără demontări intermedia
re. Este ușor de înțeles că 
soluția este împinsă către 
așezarea blocurilor în „șir 
indian", perfect aliniate, 
pentru ca o dată calea de 
rulare montată, macaraua 
să se plimbe în voie de la 
unul la celălalt. Desigur, 
un asemenea deziderat nu 
poate constitui un criteriu 
de sistematizare, mai ales 
cînd e vorba de îndesirea 
unui cartier deja constituit 
și mai ales cînd acesta fu
sese compus din bare înco
lonate destul de cuminte, 
cum e cazul ansamblului 
Nițu Vasile. îndesirea oferă 
tocmai un bun prilej pentru 
ca, recurgînd la alt gen 
de volume, amplasate cu 
mai puțină rigiditate, mo
notonia să fie 
personalitatea 
urbanistice să 
zată, singularizată, definită.

Revenim, în încheiere, la 
ideea că esențială pentru 
ridicarea autorității arhi- 
tecților este 
competență 
seriozitatea 
meinicia argumentelor 
care își susțin lucrările. So
licitat să ne spună dacă a 
avut de întîmpinat dificul
tăți de natura celor men
ționate mai sus, arh. Ale
xandru Iotzu, șef de atelier 
la I.S.C.A.S., ne-a declarat: 
„După mine, dialogul cu 
beneficiarul, cu ceilalți 
parteneri, face parte din 
conținutul meseriei de arhi
tect. Cînd mi s-a întîm- 
plat să constat rezerve, o- 
biecții sau chiar opoziție 
față de soluții evident în
temeiate, am argumentat și 
am reușit să conving. Vă 
voi da ca exemplu Teatrul 
Național din Craiova. în 
rîndul localnicilor — prin
tre ei mulți venerabili in
telectuali pentru care su
perlativul în materie de e- 
dificii de acest tip era 
Opera din Paris — am 
întîlnit foarte serioase 
rețineri față de soluția mo
dernă înfățișată. O expu
nere cu diapozitive asupra 
celor mai cunoscute teatre 
contemporane în fața 
prezentanților opiniei pu
blice craiovene a avut 
rul de a-i încredința 
soluția propusă de colecti
vul nostru era demnă de 
municipiul Craiova, și re
zervele au dispărut".

Miezul acestei întîmplări 
se cuvine a fi reținut drept 
concluzie a întregului nos
tru articol.

Arh. Gh. SASARMAN

în numărul din 26 noiembrie 
1968 al ziarului nostru a apărut 
articolul „Elevi fără frecvență 
și profesori fără răspundere" 
care semnala nereguli grave să- 
vîrșite la Liceul nr. 1 din Plo
iești — cursuri fără frecventă. 
Primim din partea Ministerului 
învățămîntului următorul răs
puns :

„în urma cercetărilor făcute 
de către corpul de control al 
ministrului în legătură cu unele 
deficiente în desfășurarea exa
menelor la cursurile fără frec
vență în orașul Ploiești s-a 
constatat că cele sesizate în arti
colul mai sus-menționat sînt 
reale și s-au luat următoarele 
măsuri :

1. Anularea examenelor susți
nute și promovate pentru cla
sele a IX-a și a X-a ale liceului 
de cultură generală de către 
Melchior Frantz ;

2. Sancționarea cu „mustrare 
cu avertisment" a profesorului 
Botorog Ion, care a fost preșe
dintele comisiei de examinare 
din sesiunea iunie-iulie, pentru 
că a dat aprobare ilegală de 
examinare integrală a întregii 
sesiuni pe motive neîntemeiate ;

3. Schimbarea din funcția de 
director adjunct al școlii a tov. 
Lungu Valeriu, pentru că a a- 
probat amînarea sesiunii de e- 
xamene din ianuarie pe motive 
neîntemeiate, a dispus examina
rea elevului Melchior Frantz în 
condiții speciale nemotivate 
nu a controlat și îndrumat 
suficientă măsură munca de 
cretariat :

4. A cerut inspectoratului șco
lar al județului Prahova să fie 
sancționată cu „mustrare cu a- 
vertisment" pentru neglijență 
gravă în muncă tov. Istrate Ele
na, secretara școlii, care a răs
puns de cursurile fără frecven
tă, și cu „mustrare" tov. Vasiliu 
Aspazia, directoarea școlii, deoa
rece a aprobat amînarea exame
nului de limba latină pentru cla
sa a IX-a fără motive temeinice.

De asemenea, s-a cerut inspec
toratului școlar județean Pra
hova să fie sancționați cu „mus
trare" pentru lipsă de exigență 
în acordarea notelor și pentru 
manifestarea unei indulgențe 
inadmisibile față de elevul Mel
chior Frantz, toți profesorii care 
au făcut parte din comisia de 
examinare.

Articolul apărut în paginile 
ziarului dv., precum și conclu
ziile anchetei efectuate de 
corpul de control al ministru
lui vor fi prelucrate în cadrul 
unui consiliu pedagogic la care 

y va participa și un delegat a'l î(Ii- 
nisterului îrivătămîntului".

Doi corespondenți ai ziarului nostru, ȘTEFAN DINICĂ și AUREL POP, 
au întreprins raiduri în județele Alba și, respectiv, Arad în scopul verifi
cării la fața locului a modului cum se realizează aprovizionarea cooperati
velor sătești. Ei au fost preocupați să desprindă experiența bună și, totodată, 
să semnaleze deficiențele care fac ca în unele cooperative de consum apro
vizionarea să nu fie asigurată în mod ritmic, în funcție de exigențele popu
lației, de solicitările de sezon.

în redacție, relatările celor întîlnite au luat forma unul dialog, pe 
care îl redăm în continuare, el avînd darul de a prezenta atît aspectele ase
mănătoare întîlnite în ambele județe, cît și unele neajunsuri 
„strict local". Să dăm cuvîntul corespondenților, notîndu-i pe 
dialog, cu numele județului respectiv :

Alba : Rețeaua de magazine să
tești a cooperației de consum s-a ex
tins de Ia an la an. în multe co
mune din județ s-au construit ma
gazine universale moderne, corespun
zătoare necesităților 
vilizat. în paralel a 
mul desfacerilor.

Arad : Și rețeaua 
consum din județul 
continuă dezvoltare, 
an, 1968, în județ au fost moderni
zate 35 de unități, iar în acest an 
vor fi modernizate și înzestrate cu 
mobilier nou alte 30 
afară de acestea se 
magazine universale 
Tudor Vladimirescu, 
și Măgerat sînt 
complexe comerciale, 
a trecut s-au desfăcut prin 
țeaua cooperației din județul 
mărfuri a căror valoare 
aproape 75 milioane lei mai 
decît cea din anul precedent, 
cooperativele din Conop. ZZ 
Vinga și altele, cumpărătorul 
servit în condiții civilizate, iar ma
gazinele sînt bine aprovizionate. 
Merceologii multor unități vin cu re
gularitate în depozitele întreprin
derii comerciale a Uniunii județene 
a cooperativelor de consum pentru 
a-și alege sortimentele de mărfuri 
necesare.

Alba : 
în cadrul unui 
tor, la cooperativa 
ponsabilul unității, 
citit o lungă listă 
lipseau : diverse conserve de carne, 
biscuiți preambalați, în special bis
cuiți „Eugenia", oțet (ne aflam în 
perioada de vîrf a conservelor) cuie 
de tapițerie, reșouri și baterii elec
trice. plite pentru sobe, materiale 
de construcții. Deși solicitate, nu se 
găseau încălțăminte de sezon, diver
se . țesături călduroase. Am reluat 

>; dialogul cu responsabilul magazinu
lui din Mihalț zilele; trecute.

— Acum sîntem bine aprovizionați. 
Avem oțet, bocanci, cizmulițe. Dar, 
din păcate, acum, în prag de primă
vară, aceste mărfuri nu se mai caută.

Arad : Cooperativa din Conop 
este o unitate modernă. înzestrată 
cu mobilier nou iar mărfurile sînt 
aranjate cu gust. Ceea ce atrage 
numeroși cumpărători. Deși se pare 
că magazinul nu duce lipsă 
mic, am aflat că se caută 
multă vreme găleți zincate, 
tort, scorțișoară. Gestionarul 
de nenumărate ori și cere în conti
nuare aceste mărfuri, dar nu pri
mește. în schimb i s-au trimis zilele 
acestea — fără să ceară — două 
baloturi de 62,80 kg fiecare cu hîrtie 
de scris. După calculele gestionaru
lui, această cantitate îi ajunge pen
tru... cîțiva ani buni. Cooperativele 
de consum din Bătuta si Nicolae 
Bălcescu au primit zilele acestea 
mari cantități de săpun și cizme fără 
să aibă nevoie de ele.

S-ar putea pune întrebarea : nu se 
află mărfurile căutate în depozite ? 
Nu sînt organele cooperației de con
sum interesate în realizarea planului 
de desfacere ? Ce frîne stau în calea 
bunei aprovizionări ?

Alba : ICOMCOOP 
aprovizionează

de unități. în 
vor construi 

la Beliu, Șiria, 
iar la Sîntana 
pe terminate 

în anul care 
re- 

Arad 
este cu 

mare 
La 

Săvîrșin, 
este

din Poiana Brașov

date fără„Unele cadre tehnice — scriau au
torii — au încercat să oprească ex
perimentarea pe așa-zise conside
rente de securitate a muncitorilor. 
Realitatea a dovedit contrariul. S-a 
micșorat pericolul de accidentare și a 
scăzut efortul 
lei mai grele 
minereului."

Nenorocirea
cei trei inovatori să fie... avansat. 
Cabinetul de invenții-inovații, în loc 
să dea răspunsul datorat prin lege 
în 20 de zile, îi amină pe autori din 
noiembrie 1967 pînă în martie ; în

conflicte sterile și sentințe 
un studiu atent ?

întrebarea i-am adresat-o tovară
șului Dumitru Zaharia, șeful inspec
toratului pentru controlul invențiilor 
și inovațiilor.

— în ultimii doi ani — ne-a răs
puns tov. Zaharia — au fost înregis
trate aproape 120 000 propuneri 
inovații și raționalizări. Dintre 
s-au aplicat aproape jumătate, 
dați seama că nu s-ar fi putut 
ține asemenea rezultate dacă în a- 
precierea inovatorilor nu ar fi pre
valat elementele pozitive.

pentru ele. Nu există licență 
brevet. Acum cîțiva ani, am 
niște discuții destul de înverșunate 
cu conducătorul unui institut de cer
cetări. Nu-i mai spun numele, pen
tru că și-a schimbat între timp atitu
dinea. Omul nu voia să recunoască 
drept invenții sau inovații lucrări 
originale realizate de subalternii săi : 
spunea că ele fac parte din îndato
ririle lor de serviciu. Era convins că 
realizează economii „în folosul sta
tului" și că e moral să nu recom
penseze niște oameni care trebuie 
să fie descoperitori prin specificul lor

sfîrșit, pe motiv că unul din ei a 
fost numit între timp inginer șef 
adjunct, trimite documentația la mi
nister. Direcția minereurilor nefe
roase se dovedește mai conștiin
cioasă : dă un răspuns. E drept, nu 
după o lună, cum era legal, ci după 
șase. E drept, nu aprobă propune
rea, ci o respinge — dar măcar răs
punde.

Poveștile acestea sînt lungi, iar 
răbdarea cititorilor e mai scurtă. 
Sărim de-a dreptul la sfîrșit. Di
recția tehnică din Ministerul Mine
lor ne-a comunicat că autorilor li 
s-a aprobat contestația : li. se va a- 
chita recompensa cuvenită pe toată 
perioada de la introducerea inova
ției.

— Nu se poate munci oare într-un 
stil mai lipsit.de asperități? Nu pu
tem oare avea mai multe polemici 
tehnice — dar polemici pe față, la 
obiect, competente, desfășurate con
form unui cod de comportare civili
zată, tovărășească — și mai puține

— Insă răspunsul la întrebarea dv. 
— a intervenit inginerul Lucian Ma- 
rinete, directorul Oficiului de stat 
pentru invenții — nu se poate limita 
la atît. Se pune întrebarea : cărui 
fapt îi datorăm aceste rezultate ? 
După părerea mea. rolul principal 
îl are legea nouă de la finele anului 
1967, o lege dintre cele mai stimula
tive pentru invenții și inovații. Frî- 
nele de care vorbeați — ambiții, lipsă 
de obiectivitate și competentă — ac
ționează încă. Dar. din punctul meu 
de vedere, problema principală e 
alta : o seamă de conducători de în
treprinderi n-au înțeles spiritul și 
posibilitățile oferite de noua lege și 
nu-și dau seama că ele sînt legate 
de fructificarea invențiilor noastre 
peste hotare.

— In ce sens ?
— Oficiul nostru primește anual din 

20 de țări circa 350 000 brevete. Fie
care tară are interesul să-și fructi
fice „materia cenușie", să-și breve
teze descoperirile și să capete bani

profesional. Nu făcea deosebire între 
o soluție valoroasă — dar care nu era 
decît o variantă curentă a celor știu
te — și o soluție într-adevăr nouă 
pe piața mondială. Omul fusese 
de perfectă bună credință. M-am 
convins de asta în practică : 
pentru că, după ce avusese do
vada unor fructificări, a deve
nit cel mai aprig susținător al 
invențiilor si inovațiilor 
său.

— Cum ne convingem 
grija de a fructifica, nu 
promovăm și

— Legea de 
răspunde tov. 
stimulativă, e 
si mai exigentă. Dovada o constituie 
efectele legii față de 1967 s-au ac
ceptat mai puține inovații, dar în 
schimb de pe urma lor s-a realizat 
o economie dublă, recompensele au 
crescut de la 38 de milioane, la 60 
milioane.

— Vă rog să explicați, revine tov.

însă că, din 
ajungem să 

înnoiri fără valoare ? 
care vă vorbeam — 
Zaharia — fiind mai 
totodată mai precisă

Mannete, 
dere care 
ceasta, a 
valoroase, 
Iui. Pentru o economie mică, pierde 
o bogăție mare. Conducerea parti
dului a precizat de mai multe ori 
că produsul cel mai de preț pe piața 
mondială e produsul inteligenței.

— Care e problema cea 
în fructificarea invențiilor 
tiilor ?

— Aș fi ispitit să spun 
zarea practică : trebuie să realizezi 
un prototip, să experimentezi. Con
ducătorul întreprinderii trebuie să 
asigure anumite condiții, dar simte 
o presiune a sarcinilor curente de 
producție. Spuneam că „aș fi ispitit" 
să declar că aici e problema cea mai 
grea. dar...

— ...dar, completează tov. Zaharia, 
plan există si la uzinele „1 Mai" din 
Ploiești, plan există și la Uzina de 
construcții de mașini din Reșița. 
Numărul muncitorilor e asemănător, 
dar la Ploiești economiile realizate 
din inovații sînt duble fată de Re
șița, uzina e titulară a 16 invenții 
proprii, dă răspunsuri în termen, în- 
curajînd inovatorii, pe cînd la Re
șița am găsit întîrzieri, cazuri cînd 
inovațiile erau plătite cu sume atît 
de nestimulative — mult sub preve
derea legală minimă — încît te în
trebai ce foloase mai poate aduce o 
„înnoire" prețuită cu... 6 lei. La Re
șița, biroul de inovații si invenții e 
subordonat serviciului tehnologic. La 
Ploiești, acest birou e îndrumat ne
mijlocit de directorul general.

— Așa că — încheie tov. Marinete 
— oricît am tine seama de greută
țile obiective, mi se pare că latura 
pe care trebuie să insistăm e cea 
subiectivă, a înțelegerii de către ca
drele întreprinderii : să pătrundă 
problematica inteligenței tehnice în 
toată amploarea ei, în contextul 
muncii pentru afirmarea valorilor 
noastre. Cine se consideră realmen
te inteligent și competent trebuie să 
fie gata a cerceta cu mintea deschi
să, fără prejudecăți, competența și 
inteligența propunerilor făcute de 
altul.

bufete din județ. Aici 
anual mărfuri în valoare de sute de 
milioane lei. Cine vizitează acest de
pozit rămîne însă surprins : borcane, 
sticle cu Pepsi, sticle cu băuturi al
coolice sînt depozitate sub... cerul 
liber. Peste tot este o înghesuială 
de nedescris. în depozitul de textile 
este de mirare cum pot să se 
descurce gestionarii. Datorită depo
zitării necorespunzătoare ICOM- 
COOP Alba Iulia a devenit un client 
permanent al ADAS-ului. Zăpada to
pită a inundat depozitul de materiale 
de construcții, distrugînd o însem
nată cantitate de ciment.

— Nu știm cum să mai mtnu’”’ 
mărfurile, ne mărturisea mîhnit 
rectorul adjunct, al întreprinderii,' 
Teodor Drăgoi. Peste tot, în depozite, 
în curte, nu te poți mișca de gră
mezile cu mărfuri. Dezordinea și 
spațiul redus împiedică buna cunoaș
tere a ceea ce este în depozit.

Arad : Și depozitele întreprinderii 
comerciale a Uniunii județene a 
cooperativelor de consum sînt pline 
cu mărfuri. Spațiul pe care-l deține 
depozitul pare a fi insuficient. Dar 
stocuri mari de mărfuri sau mărfuri 
greu vandabile nu mai există în de
pozit. Conducerea s-a ocupat perse
verent, concret de lichidarea lor și 
a reușit. Un exemplu : Pentru a veni 
în ajutorul cooperativelor agricole 
de producție și a vinde cît mal re
pede unele unelte agricole, s-a trimis 
tuturor cooperativelor agricole de 
producție din județ o adresă prin 
care li se aduce la cunoștință că pot 
cumpăra direct de la depozit o sea
mă de produse. Inițiativa s-a dovedit 
a fi bună și utilă.

Ce lipsește din depozit ? Tovarășul 
director Marton ne informează că 
n-au în cantități suficiente biciclete, 
becuri electrice.
sanitar, mașini de spălat, tablă zin- 
cată, lame de ras, un sortiment mai 
bogat de articole foto (există un sin
gur tip de apărat foto . în depozit), 
doc, cămăși colorate; stofe de rochii, 
molton. Procurarea acestor mărfuri 
depășește posibilitatea de rezolvare 
pe plan local, iar Centrocoopul n-a 
acordat sprijinul necesar pentru a 
aproviziona cu aceste mărfuri depo
zitele din Arad.

Care este totuși cauza că unele 
mărfuri care sînt în depozit nu ajung 
Ia locul lor de

Alba : După 
cu care am 
drul anchetei, 
doar lipsa de preocupare a gestio
narilor și merceologilor, care mani
festă încă pasivitate față de solici
tările cumpărătorilor. Iată și o pă
rere privind „rarele excepții". Pre- 
zentîndu-i constatările raidului, to
varășul Valentin Gută, președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
de consum Alba, ne-a spus :

— într-adevăr. în luna Ianuarie 
(și nu numai în ianuarie ! — n.n.) 
au apărut în rețea unele goluri de 
aprovizionare pentru că au sosit tîr- 
ziu repartițiile de mărfuri. Noi am 
întocmit necesarul de consum pe 
anul 1969. Repartițiile de mărfuri 
primite nu acoperă însă toate cerin
țele. în sectorul metalo-chimice, de 
exemplu, nu ni s-au repartizat canti
tățile necesare de mărfuri specifice 
consumului de la sate: mașini de 
gătit, caiele. pînze de fierăstrău, ma
șini de tocat, vermorele, dopuri de 
plută. în ultimul timp, la sate, au 
luat o amploare deosebită construc
țiile. dar resimțim lipsa materialelor 
de construcție.

Sînt și unele probleme specifice 
ale județului Alba. Astfel, goluri 
frecvente de aprovizionare apar în 
localitățile din Munții Apuseni. Ele 
se datoresc lipsei de prevedere, ne
glijenței, nefolosirii judicioase a mij
loacelor de transport, lipsei de cadre.

Arad : Dacă în 
vește aprovizionarea 
cu un sortiment cît 
mărfuri s-au obținut, 
succese în județul Arad, nu același 
lucru se poate spune despre crește
rea și promovarea cadrelor. în a- 
ceastă direcție nu s-a făcut totul. 
Tovarășul Gheorghe Hodoșan, pre
ședintele Uniunii județene a coope
rativelor de consum, ne spunea, re- 
ferindu-se la cadre : „Nu găsim oa
meni potriviți, iar cei care vin sînt 
lipsiți de pregătirea corespunzătoare. 
Decizia privind retribuția lucrători
lor în cooperație este nestimulativă. 
Retribuția este 
care gestionar, 
mul vînzării pe 
are în gestiune 
cîteva mii de lei. La cooperativa din 
Nădlac deverul este de peste 9 mi
lioane lei, iar salariul gestionarului 
este la fel cu cel al gestionarului 
de la magazinul de pîine care face 
o vînzare de cîteva zeci de mii lei 
și își cunoaște zilnic stocul. Retri
buția gestionarilor ar trebui corelată 
cu gradul de răspundere pe care o 
are lucrătorul din 
ratist, cu volumul 
dute.

Aspectele 
ristice doar 
Arad. Stări 
se întîlnesc 
vorba de o 
pundere — aprovizionarea populației 
sătești — supunem conducerii Cen- 
trocoop observațiile făcute pentru a 
Ie analiza și a lua măsurile de ri
goare.

destinație ?
cum declarau cei 
discutat în ca- 

cu „rare excepții",

lipsit.de
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Fabrica noastră 
struită în anii socialismu
lui — parcurge în prezent 
o etapă importantă de dez
voltare și modernizare. 
Cînd noile capacități de 
producție vor fi complet 
gata, aceasta va permite o 
schimbare și o înnoire to
tală a fluxului tehnologic. 
Este vorba de extinderea 
halei de prelucrări meca
nice și a halei de forjă — 
care înseamnă, în fapt, 
dublarea capacităților exis
tente — de construirea unei 
hale pentru turnătoria me
talelor neferoase, de mă
rirea stației de compre- 

Și a centralei ter- 
. zc. Cu fondurile de in
vestiții ce ni s-au alocat 
de stat se construiește, 
practic, o nouă fabrică.

Construcția noilor capa
cități de producție a avan
sat repede și s-a ajuns a- 
cum ca hala de prelucrări 
mecanice și hala de forjă 
să fie terminate „la roșu" 
și închise, aceasta întrucît 
lucrările au continuat în 
ritm intens și pe timpul 
iernii. A început și con
strucția halei pentru tur
nătoria de neferoase. Se 
cuvine precizat, însă, că 
cea mai mare parte a 
fondurilor de investiții 
este folosită nu pentru 
lucrările de constructii- 
montaje. ci pentru procu
rarea de mașini si utilaje. 
Este firesc să fie așa. Con
ducerea partidului a subli
niat în repetate rînduri că 
trebuie să fim exigenti și 
chiar zgîrciți In dimensio
narea noilor construcții, 
pentru că nu clădirile, ci 
mașinile șl utilajele repre
zintă partea activă a in
vestițiilor ; ele determină 
creșterea producției, a efi
cienței economice.

în cadrul noilor investi
ții, în ultimii doi ani au 
sosit în fabrică peste 80 de 
mașini și utilaje de mare 
productivitate, printre care 

■un cuptor de recoacere, 
13 strunguri automate și 
semiautomate, circa 40 de 
mașini de rectificat inele 
și corpuri de rulare, iar 
rec.ent alte 2 linii de strun
guri pentru prelucrat inele, 
o mașină de prelucrat în 
coordonate, o mașină de 
rectificat role-butoi etc. 
Planul de investiții pe a- 
cest an prevede 27 mili
oane lei pentru construc- 
ții-montaje și 58 milioane 
pentru utilaje și echipa
mente. Zestrea tehnică 
fabricii va crește astfel 
continuare.

Ceea ce vreau însă 
relev este faptul că noi 
am depozitat undeva aces
te mașini, și utilaje, aștep- 
tînd pînă se vor termina 
noile spații de producție 
pentru a fi instalate. Ele 
au fost introduse imediat 
în circuitul producției, 
fiind montate, provizoriu 
sau definitiv, în spatiile 
existente ale fabricii. Noi 
am văzut în aceasta o mo- . 
dalitate de a spori capaci
tățile de producție și efi
cienta economică. încă îna
inte de terminarea 
spații uzinale.

Cum am procedat 
tic ? Pe baza unor 
amănunțite asupra

(Urmare din pag. I)

rn mai judicioase a spa
tiilor dintre mașini, pe 
fluxul tehnologic, a depo
zitelor, culoarelor, a fost 
schimbată destinația unor 
asemenea spații pentru a 
putea fi folosite productiv. 
Concludent este următorul 
exemplu. încă din 1967 a 
fost restrînsă activitatea 
garajului numai într-o ju
mătate din spațiul ce i se 
afectase inițial, iar în cea
laltă jumătate a fost mutat 
depozitul de materiale. în 
locul depozitului s-a orga
nizat atelierul de presat 
corpuri de rulare, iar în 
spațiul în care funcționa 
pînă atunci atelierul res
pectiv s-au montat cele 10 
strunguri automate abia 
sosite, pe două linii tehno
logice cu flux continuu. 
Numai această măsură a 
făcut să crească capacita
tea de prelucrare Prin aș- 
chiere a inelelor cu aproa
pe 40 la sută. Fiind mașini

de înaltă productivitate si 
precizie, s-a îmbunătățit 
mult și calitatea operații
lor respective. Coeficientul 
de rebut a scăzut cu peste 
30 la sută. Productivitatea 
muncii a crescut simțitor 
și prin faptul că s-au creat 
posibilități ca fiecare mun
citor să deservească cîte 
două mașini.

Tot pentru 
noilor mașini și 
fost folosite, în 
și rectificare, spațiile des
tinate depozitării inelelor 
interoperatii, precum și 
unele suprafețe de la sec
țiile sculărie, reparații me
canice etc. E drept, într-un 
timp s-au ivit anumite 
greutăți în transportul in
tern, prin schimbarea cir
cuitelor de aprovizionare, 
dar s-a urmărit să se 
creeze pe cît posibil un 
flux continuu între opera
ții. Cadrele noastre de 
muncitori, tehnicieni si in
gineri înțeleg că această 
situație este provizorie. 
Procedînd însă așa, se asi
gură o sporire simțitoare a 
producției de rulmenți și, 
de aceea, fiecare caută 
să-și aducă o contribuție 
cît. mai mare în apli
carea măsurilor preconiza
te. Creșterea pe aceas
tă cale a eficienței in
vestițiilor preocupă nu 
numai comitetul de direc
ție și serviciul de investi
ții. ci și pe șefii de secții 
și ateliere, pe maiștri și 
șefii de echipă, pe fiecare 
muncitor în parte.

Convingerea noastră este 
că am făcut un lucru bun 
și rezultatele sînt vizibile 
în toate secțiile de fabri
cație. Prin intrarea în 
funcțiune a cuptorului de 
recoacere, achiziționat în 
cadrul noilor investiții, 
productivitatea muncii a

trei ani s-au obținut, în medie, la 
hectar 2 510 kg grîu și 3 050 kg po
rumb. Indicațiile prețioase cuprinse 
în ampla cuvîntare rostită de dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, la 
plenara Consiliului Uniunii Naționa
le a C.A.P. din 27—28 ianuarie a.c., 
reprezintă o nouă și grăitoare măr
turie a grijii permanente pe care par
tidul o manifestă față de viața ță
rănimii, constituie pentru oame
nii muncii din agricultură un în
drumar prețios în activitatea vi
itoare".

Cooperatorii din comuna BĂL- 
ȚAȚI, județul Iași, au adresat urmă
toarea telegramă : „întruniți în adu
narea festivă consacrată împlinirii a 
20 de ani de la adoptarea rezoluției 
plenarei Comitetului Central _ al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949. am făcut 
bilanțul rodnic al anilor parcurși în 
această perioadă. Cu acest prilej am 
constatat cu satisfacție că, urmînd 
cu încredere îndrumările prețioase 
ale partidului, cooperativa agricolă 
a progresat continuu. Compusă din 
37 familii de săteni în 1949, cu o 
avere obștească modestă, C.A.P. din 
Bălțați dispune în prezent de o avere 
obștească în valoare de peste 7 000 000 
lei. Pentru consolidarea și spori
rea înfăptuirilor de pînă acum, ne 
angajăm fată de Comitetul Central 
al P.C.R., față de dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Ceaușescu. 
ca în întîmpinarea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
celui de-al X-lea Congres al parti
dului. să ne intensificăm eforturile 
în vederea îndeplinirii exemplare a 
tuturor sarcinilor ce revin coopera-

sporit la forjă cu 40 la 
sută. Capacitatea de prelu
crare a secției strungărie 
a crescut tot cu 40 la sută, 
iar la rectificare cu aproa
pe 70 la sută. Ca urmare, 
anul trecut și în ianuarie 
1969 s-a realizat 
producție lunară 
cu circa 60 000 
fată de plan.

Concomitent cu sporirea 
volumului producției de 
rulmenți, Impusă de dez
voltarea continuă a indus
triei construcțiilor de ma
șini, noi urmărim ca efec
tele economice ale in
vestițiilor să se manifeste 
cu prioritate și în îmbună
tățirea caracteristicilor ca
litative ale produselor, în 
reducerea cheltuielilor ma
teriale și de forță de mun
că, ridicînd astfel competi
tivitatea rulmenților față 
de produsele similare din 
străinătate. La noile ma
șini de înaltă precizie se 
realizează rulmenți de ca
litate superioară. Rebutu
rile au scăzut simțitor (se 
obțin acum în plus circa 
1 000 rulmenți lunar numai 
ca urmare a reducerii 
coeficientului de rebut). 
Pe de altă parte, reclama- 
tii de calitate nu s-au mai 
ivit în ultima vreme nici 
de la beneficiarii interni si 
nici de la cei externi.

Strădania de a pune ope
rativ în producție 
mașini și utilaje și 
introduce tehnologii 
sate în procesul de 
ducție este însoțită de mă
suri privind ridicarea ca
lificării si specializarea 
muncitorilor si controlori
lor de calitate din fabrici, 
în acest scop, s-au organi
zat cursuri de calificare și 
de ridicare a calificării, 
iar recent s-a aprobat tri
miterea unor cadre la spe
cializare peste hotare. Te
lul nostru principal este 
ca să atingem la noile 
mașini și utilaje cît mai 
repede nivelul proiectat, 
întrucît pentru anii viitori 
avem sarcini mari în do
meniul creșterii produc
ției și productivității mun
cii, reducerii prețului de 
cost.

Examinînd cu responsa
bilitate rezervele de care 
dispune, colectivul nostru 
s-a angajat ca. în 1969. 
prin folosirea cu indici su
periori a mașinilor și uti
lajelor. să depășească pla
nul producției globale in
dustriale cu 3 milioane lei, 
cel al producției marfă 
vîndută și încasată cu un 
milion lei. îndeosebi la 
sortimentele pentru ex
port ; pentru ridicarea ni
velului tehnic si al compe
titivității produselor, se 
vor reproiecta si moder
niza peste 50 tipuri de 
rulmenți. în acest fel, me- 
talurgiștii bîrlădeni sînt 
hotărîți să tină pasul cu 
cele mai noi __
tehnicii mondiale în 
strucția de 
contribuie 
prevederilor 
la creșterea 
vitătii economice.

Referindu-se la necesitatea creș
terii în continuare a eficienței eco
nomice, a economisirii pe toate căile 
a mijloacelor materiale și financiare, 
în cuvîntarea rostită la Conferința 
organizației de partid a munici
piului București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat: „Fiecare în 
sectorul său de lucru, director sau 
muncitor, trebuie să înțeleagă că a- 
ceste mijloace aparțin întregului 
nostru popor, că ele trebuie chibzuite 
și gospodărite cu răspundere și că 
de aceasta fiecare răspunde în fața 
partidului, a clasei muncitoare, a 
poporului". Aceste sarcini și indicații 
sînt valabile și în cazul întreprin
derilor județului Sibiu, care dețin o 
pondere însemnată în valoarea pro
ducției globale industriale a tării. 
An de an ele au obținut succese tot 
mai mari, evidente, în domeniul creș
terii eficienței economice și a ren
tabilității producției. De pildă, 
prin fructificarea unor rezerve 
interne — în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii — unitățile in
dustriale din județul nostru au reu
șit să încheie anul 1968 cu un bilanț 
economic meritoriu : 125 milioane lei 
peste planul producției globale și 
131 milioane lei în plus Ia producția 
marfă vîndută și încasată planificată 
—. 77 la sută din aceste sporuri fiind 
obținute Pe seama creșterii produc
tivității muncii. Numai volumul su
plimentar al produselor livrate la 
export a fost de peste 106 mili
oane lei.

Relevînd succint aceste succese, 
pot fi întrezărite cu ușurință, tot
odată, marile rezerve Pe care le mai 
au întreprinderile din județul Sibiu 
în domeniul vast al activității pro
ductive și economico-financiare. în- 
tr-adevăr, este suficient să analizăm 
felul în care se acționează pentru 
pregătirea producției și folosirea 
mijloacelor tehnice, pentru reduce
rea cheltuielilor materiale de 
ducție și utilizarea fondului de 
ca să conturăm dimensiunile 
neajunsuri ce mai frînează 
lorificarea- rezervelor menite să 
reâscă eficiența economică a 
prinderilor.
junsuri explică în bună parte și 
„surprizele" cu totul nedorite, con
semnate în bilanțul economic al anu
lui trecut și care constau m nereali
zarea anumitor indicatori de plan 
de către unități importante cum sînt 
Uzina mecanică Sibiu. „Automeca
nica" — Mediaș, „Record" — Sibiu, în 
menținerea nerentabilității la un nu
măr de 33 produse, neonorarea în 
termen a unor contracte, în existența 
unui volum mare de utilaje inactive.

Se desprinde cu claritate obligația 
comitetelor de direcție și a colecti
velor de întreprinderi de a studia 
atent și a pune în valoare toate rezer
vele, ținînd seama că în acest an în 
județul Sibiu planul producției in
dustriale crește cu 10 la sută (în in
dustria constructoare de mașini spo
rul va fi de 8,5 la, sută,, în industria 
chimică de 19,5 la' sută? în cea ali
mentară 12,5 la sută, iar în cea ușoară 
de 6 la sută) majoritatea întreprin
derilor au îndatorirea să introducă 
în fabricație numeroase produse noi 
și să extindă folosirea tehnologiilor 
moderne complexe, iar parame
trii tehnico-economici la unele obiec
tive sint cu mult superiori față de 
anul trecut.

Potrivit analizelor întocmite de co
misia economică județeană, una din 
principalele cauze care generează

greutăți în îndeplinirea sarcinilor de 
plan o constituie necorelarea op
timă a planurilor de produc
ție cu planurile de aprovizio
nare. întîrzierile în nominalizarea 
producției la începutul perioadei de 
plan și pregătirea necorespunzătoare 
a fabricației. Sînt unele întreprin
deri — uzina „Independența", I. F. 
Sibiu ș.a. — care din această cauză au 
plătit anul trecut un tribut greu, ră- 
mînînd datoare economiei naționale 
cu multe sortimente. Asemenea 
cauze au fost analizate nu o 
dată, atît Ia nivelul conducerii

prima lună a anului, datorită lipsei 
unor repartiții de materie primă, în
treprinderi ca „Salconserv" — Me
diaș, Antrepozitul frigorific șl 
I.M.C.C. Sibiu au înregistrat goluri 
în producție și pierderi pen
tru recuperarea cărora vor tre
bui depuse eforturi înzecite, pier
deri tolerate de ministerele de re
sort ale întreprinderilor respective.

Unele probleme se ridică si în le
gătură cu eficienta utilizării fondu
rilor fixe. Dintr-o situație în
tocmită la sfîrșitul anului trecut de 
comisia economică. împreună cu

pro- 
timp 
unor 

va- 
spo-

între- 
Multe din aceste nea- 

explică

și în practică
Marius BUDA

șef de sector în comisia economică a Comitetului judejean Sibiu al P.C.R.

întreprinderilor respective, cît șl 
de către unele ministere. „Ne-ăm 
notat, vom lua măsuri" — s-a 
spus la diferite ședințe. Dar iată 
că a venit și anul 1969 șl mare parte 
din vechile carențe persistă...

Cu toate că indicațiile date de con
ducerea de partid și de stat sînt 
clare în ce privește asigurarea rigu
roasă a condițiilor pentru îndeplini
rea planului, cele 8 uzine construc
toare de mașini din județul nostru 
nu aveau clarificate la sfîrșitul lunii 
februarie probleme hotărîtoare de 
mare însemnătate economică. Este 
vorba, în primul rînd, de întocmirea 
planurilor de colaborare ale acestor 
întreprinderi — în calitate de bene
ficiari și furnizori pentru piese for
jate și, respectiv, turnate din fontă 
și otel. Deși așteptată de cîteva luni, 
comisia de specialiști din cadrul 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini numită să analizeze această 
problemă nu a sosit pînă la data a- 
mintită în județ. Nu mai vorbim de 
faptul că multe întreprinderi au și 
început să întîmpine mari greutăți 
din cauza slabei aprovizionări cu 
materii prime și materiale. Chiar în

sucursala județeană a Băncii de In
vestiții, rezultă că valoarea mașini
lor și utilajelor care stau nefolosite 
însumează peste 60 milioane lei, din
tre care aproape 40 milioane în în
treprinderile de construcții și 21 mi
lioane lei în industrie (de pildă, la 
întreprinderea de foraj Mediaș, 
U.C.M. Copșa Mică și altele). O situa
ție inadmisibilă, dacă ne gîndim că 
numai amortismentele plătite pe 
timpul nefolosirii acestor mijloace 
tehnice au ajuns în anul trecut la 3,4 
milioane lei. Aceeași apreciere este 
valabilă și în cazul folosirii unor ca
pacități de producție. Numai prin ne- 
încadrarea, în perioada normată, în 
parametrii proiectați a morii Combi
natului de morărit și panificație Si
biu (cu termen de punere în func
țiune la 30 iunie 1968, dar la 31 de
cembrie abia intrată în probe tehno
logice) ca și a unor capacități noi 
din cadrul U.C.M. Copșa Mică s-a 
ajuns anul trecut la nerealizarea unei 
producții industriale de peste 50 mi
lioane lei. la diminuarea cu peste 10 
milioane lei a acumulărilor bănești 
destinate bugetului statului.

Este stringent necesar ca — In a-

cest an — să sporească considerabil 
atenția și eforturile în soluționarea 
acestor probleme. întrucît prin înfăp
tuirea planului de investiții de peste 
1 miliard de lei, trebuie să intre în 
funcțiune nenumărate capacități noi 
de producție — la „Vitrometan" — 
Mediaș, „Automecanica" Sibiu, uzi
nele „Independența", „Elastic", „Ba
lanța", I.R.U.M. Sibiu, Fabrica de 
cuțite Ocna Sibiului și altele. Fiecare 
zi pierdută ar putea provoca pierderi 
de multe milioane de lei pentru eco
nomia națională.

Mari resurse de economicitate în 
cheltuirea fondurilor materiale și 
bănești ale statului se constată în 
domeniul diminuării cheltuielilor ne
productive. Anul trecut prețul de cost 
a fost încărcat nejustificat cu aproape 
23 milioane lei cheltuieli neeconomi- 
coase. Ponderea cea mai mare în a- 
ceste cheltuieli au avut-o, din păca
te, pierderile din rebuturi, evaluate 
la 8 milioane lei, printre cele mai 
multe aflîndu-se uzina „Independen
ța" (964 000 lei), Uzina mecanică 
(641 000 lei), „Record" — toate din 
Sibiu. Adăugind la acestea pierde
rile din depășirea consumurilor spe
cifice va fi mai ușor să ve
dem de ce volumul cheltuielilor ma
teriale de producție a reprezentat, 
în mod inadmisibil, 76 la sută din 
valoarea producției globale indus
triale a județului. Un procent mare, 
care trebuie să facă obiectul unor 
analize aprofundate în toate între
prinderile.

In întreprinderile Județului Sibiu ss 
mai mențin și la ora actuală stocuri 
supranormative de materii prime șl 
materiale în valoare de peste 42 mi
lioane lei (în special Ia „Electro- 
montaj“-Sibiu, uzina „Independenta", 
„Balanța", întreprinderea de indus
trie locală, I.M.C.C.-Sibiu) fenomen 
care influențează negativ viteza de 
rotație a mijloacelor circulante. Gra
dul de utilizare a fondului de timp 
de lucru a manifestat o evidentă 
tendință de scădere, ajungînd în luna 
decembrie la 93 ia sută.

Comitetul județean Sibiu al 
este hotărît să acționeze cu 
fermitatea, concret, la fața 
lui, pentru a contribui la perfecționa
rea activității unităților industriale. 
Amintesc, în acest sens, de hotărîrea 
conferinței organizației județene de 
partid ca în acest an toate unitățile 
industriale din județ să fie sprijinite 
permanent de către colective largi, 
formate din 7—8 economiști, inclusiv 
membri ai biroului, pentru a se a- 
corda maximă atenție, cu precădere, 
problemelor legate de creșterea efi
cienței economice.

Adunările generale ale salariați- 
lor în toate unitățile industriale din 
județ, analizînd în spirit critic acti
vitatea desfășurată anul trecut, și-au 
propus să rezolve exemplar toate 
problemele legate de îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1969 și a an
gajamentelor, să gospodărească cu 
grijă fondurile materiale șl finan
ciare. Rămîne ca o îndatorire esen
țială, atît pentru comitetele de direc
ție, cît și pentru organizațiile de par
tid să mobilizeze toate forțele în ve
derea îndeplinirii măsurilor preconi
zate. Nu trebuie uitat că întrecerea 
pornită în acest an între organiza
țiile județene de partid are drept 
principal criteriu tocmai creșterea 
necontenită a eficienței economice.
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tivei noastre pe drumul consolidării 
ei economice și organizatorice".

în telegrama membrilor coopera
tivei agricole din LASLEA, județul 
Sibiu, se spune, între altele : „Parti- 
cipanții la adunarea noastră genera
lă, dînd glas celor mai profunde 
gînduri și sentimente ale cooperato
rilor, își exprimă încrederea de
plină în politica științifică, marxist- 
leninistă, a partidului și adresează 
Comitetului Central, dumneavoastră 
personal, tovarășe Ceaușescu, mulțu
mirile cele mai fierbinți pentru 
munca neobosită, abnegația și înalta 
responsabilitate patriotică cu care 
conducerea partidului se consa
cră operei de ridicare a bunăstării 
poporului, de înflorire a României 
socialiste. Sîntem bucuroși să rapor
tăm conducerii superioare de partid 
că în cei 20 de ani de existență a 
cooperativei noastre, datorită hărni
ciei cooperatorilor români și maghiari 
care trăiesc și muncesc înfrățiți, a 
ajutorului acordat de stat, averea 
obștească a crescut an de an, ajun
gînd la 7 845 677 în anul 1968. Pe 
baza rezultatelor obținute, a condiții
lor și posibilităților de care dispu
nem. noi, cei 561 cooperatori din 
Laslea, ne angajăm că vom munci 
cu toată priceperea pentru obținerea 
unor producții sporite, vom întări și 
dezvolta cooperativa noastră".

„Noi, cooperatorii din MĂDĂRAS, 
transmitem un călduros salut Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, dv. personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și în 
același timp calda noastră recuno
ștință pentru politica înțeleaptă, 
profund științifică, elaborată de 
partid, privind transformarea so
cialistă a agriculturii. în vara anu-

lui 1949, urmînd îndemnul partidu
lui. un număr de 258 familii, cu o 
suprafață de 839 ha. au pus temelia 
cooperativei noastre — se arată în 
continuare în telegrama cooperato
rilor din Mădăras. județul Bihor. 
In cei douăzeci de ani care au tre
cut, cooperativa noastră s-a dezvoltat 
si consolidat ca urmare a sprijinu
lui permanent primit din partea 
partidului si statului. Folosind cu 
pricepere acest ajutor si muncind 
cu hărnicie an de an, am reușit să 
obținem producții sporite. Pe aceas
tă bază a crescut volumul produse
lor valorificate cu statul, am obți
nut venituri tot mai mari, coope
rativa avînd posibilitatea de a re- 
tribui tot mai bine munca membri
lor săi. Numai în anul 1968. unita
tea noastră a obținut venituri bă
nești de 11 milioane lei. Cooperatorii 
din Mădăraș dau o deosebită apre
ciere cuvîntării pe care ați rostit-o 
la recenta plenară a Consiliului Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și sînt hotărîți 
să traducă în viață sarcinile de spo
rire a producției agricole, pentru a 
contribui în acest fel la înflorirea 
economiei noastre naționale".

După ce se exprimă sentimentele 
de profundă recunoștință fată de 
conducerea partidului și statului 
nostru. în telegrama adresată de a- 
dunarea țăranilor cooperatori din 
comuna BERVENI, județul Satu- 
Mare. se spune printre altele : „în 
cei 20 de ani, care s-au scurs de Ia 
istorica rezoluție a partidului, care 
a pus bazele unirii țărănimii în coo
perative agricole, comuna Berveni.. 
ca toate satele patriei noastre, a cu
noscut o puternică dezvoltare. în cele 
două decenii de existență, proprieta-

tea obștească a crescut în cooperati
va noastră de la 2,7 milioane lei la 
peste 18 milioane lei 
Vă asigurăm, scumpe 
Nicolae Ceaușescu — se spune în 
continuare în telegramă —' că astăzi 
noi, țăranii români, maghiari și ger
mani din Berveni, sîntem mai uniți 
ca oricînd în jurul partidului. Ne ex
primăm acordul și adeziunea noastră 
deplină față de politica justă a parti
dului și guvernului nostru și asigu
răm Comitetul Central că nu vom 
precupeți nici un efort pentru rea
lizarea mărețului program de dezvol
tare a agriculturii socialiste stabilit 
prin documentele de partid și de 
stat".

în telegrama cooperatorilor din 
ZĂBRANI, județul Arad, se spune : 
„Conștient! de sarcinile ce ne revin 
în domeniul creșterii continue a 
producției agricole, de necesitatea 
sporirii aportului cooperativelor a- 
gricole la propășirea economiei na
ționale ne angajăm astăzi, cu prile
jul aniversării a 20 de ani de la adop
tarea istoricei Rezoluții t> C.C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949, să mun
cim cu toată capacitatea și pricepe
rea noastră pentru realizarea-măre
țelor sarcini stabilite de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. Ne angajăm să 
depășim producția de grîu și de po
rumb prevăzută, să vindem statului 
peste plan importante cantități de 
lapte și carne, să depășim veniturile 
bănești planificate, cu 1 000 000 lei".

„Țăranii cooperatori din 
BOTIZ, județul Satu Mare, 
conducerii superioare de 
dumneavoastră personal, 
Nicolae Ceaușescu, gînduri 
binte dragoste și nețărmurită 
cunoștință pentru înțelepciunea și

în 1968. 
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re-

fermitatea marxist-leninistă cu care 
ne-ați îndrumat și ne îndrumați 
pașii pe calea luminoasă a socialis
mului — se spune în telegrama adre
sată de adunarea cooperatorilor din 
această comună.

Ne-am bucurat și ne bucu
răm de ajutorul multilateral al 
partidului și statului. Ogoarele 
noastre înfrățite sînt lucrate 
condiții agrotehnice superioare, 
tractoarele și mașinile moderne 
statului. Statul nostru ne nune 
dispoziție specialiști. împrumuturi 
avantajoase. îngrășăminte chimice 
Aplicînd metodele științifice în cul
tivarea pămîntului. am obligat o- 
goarele. altădată sărace, să rodeas
că an de an tot mai bogat, să-și 
reverse belșugul în casele oameni
lor. spre bunăstarea si fericirea lor 
iar bunăstarea este prezentă astăzi 
pretutindeni în comuna noastră. în 
sutele de case noi construite. în 
așezămintele social-culturale. în 
conștiința nouă a fiecărui coopera
tor.

Pentru tot traiul nostru îmbelșu
gat. pentru demnitatea noastră de 
oameni, pentru mîndria de 
stăpîni pe 
mulțumim 
partidului 
voastră 
Nicolae Ceaușescu. 
tăm că vom munci 
tru continua 
noastre familii în care muncesc îm
preună țărani români, maghiari și 
germani. înfrățiți pentru înfăptuirea 
aceluiași ideal, desăvîrsirea con
strucției socialiste în scumpa noas
tră patrie — Republica Socialistă 
România".
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realizat planul pe sortimente, 
în anul trecut; cît și în perioada care 
a trecut din acest an, reiese că în
treprinderea brăileană a consemnat 
restanțe însemnate la mai multe pro
duse. Astfel, în 1968 nu s-a îndepli
nit plănui la 9 sortimente, iar în a- 
cest an la 8. Este vorba de piese de 
schimb pentru industria materialelor 
de construcții și refractare (realizat 
din plan — 77 la sută) utilaje pen
tru industria materialelor de con
strucție (87 la sută), rulouri compre- 
soare (87 la sută) piese de schimb 
pentru utilaje de materiale de con
strucții și rutiere (70 la sută) echi
pamente hidromecanice (63 la sută) 
și altele.

în ce constau cauzele acestor ră- 
mîneri în urmă, destul de aprecia
bile, la îndeplinirea planului unor 
sortimente 7 Din relatările ing. Va- 
sile Anghel, directorul tehnic al uzi
nei brăilene, am desprins că de vină 
ar fi urgențele intervenite în livra
rea unor produse în avans, lipsa 
forței de muncă, neaprovizionarea la 
timp cu unele materiale, „strangulă
rile" la unele capacități de producție 
ș.a. Firește, nu punem la îndoială 
existența acestor cauze care au pro
vocat o abatere de la programul de 
fabricație stabilit inițial. Dar nu 
trebuie să se scape din vedere un 
lucru : așa cum precizam, uzina 
„Progresul" — supranumită și meca
nicul șef al industriei — are o im
portantă 
mijloace tehnice și asigurarea 
piese de ' ' ' 
prinderi 
tuația, este clar că orice încălcare 
a prevederilor planului sortimental 
va fi imediat resimțită de beneficiari, 
produeîndu-se astfel perturbați! care 
depășesc poarta întreprinderii din 
Brăila. Orice justificări sînt, ca atare, 
neavenite, mai ales că unele din cau
zele așa zise obiective — lipsa de 
capacități, minusuri de materii și 
materiale, neasigurarea cu forță de 
muncă — se datoresc, în mare mă
sură, unor deficiențe organizatorice 
interne. Credem că comitetul de di
recție al uzinei are capacitatea 
înțeleagă, acum cînd rămînerile 
urmă consemnate la sortimentele a- 
mintite mai pot fi recuperate, că li
chidarea tuturor cauzelor amintite 
trebuie să aibă loc neîntîrziat, astfel 
ca rezultatele globale pozitive să-și 
păstreze valoarea prin orice prismă 
ar fi analizate, deci și prin cea a 
respectării sortimentelor așteptate 
de beneficiari.

Ancheta a depistat și unele situații 
extreme — de natura celor întîlnite 
la Fabrica de ceramică Ploiești și
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cu 
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din țară. Aceasta fiind si-
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Combinatul de fibre artificiale Brăila, 
în aceste întreprinderi nu s-au rea
lizat sortimentele planificate din 
cauza neîndeplinirii planului de pro
ducție. Relația de determinare este 
evidentă în această situație : restan
țele de la programul de fabricație, 
înregistrate la aproape toți indica
torii globali, se suprapun peste ne
realizarea producției fizice la un șir 
pe produse. Deficientele interne — 
calificarea necorespunzătoare a for
ței de muncă, dereglările intervenite 
pe filiera aprovizionării cu materii 
prime și materiale, slaba întreținere 
și exploatare a zestrei tehnice — 
sînt, în același timp, cauze ale ne
îndeplinirii planului și ale nerespec- 
tării sortimentelor planificate.

La fel de dăunătoare sînt abaterile 
de la sortimentele programate ini
țial și pentru care există cereri lan
sate de beneficiari în situațiile cînd 
— printr-un fals spirit gospodăresc — 
se acordă prioritate numai produse
lor rentabile. Caz concret, uzina 
„Policolor" din București, intrată nu 
de mult timp în funcțiune. Aici, atît 
în anul trecut, cît și în acest an, pen
tru a se reduce pierderile s-a recurs, 
în mod abuziv, la nerealizarea pla
nului la unele produse nerentabile, 
în acest fel, în 1968 s-au obținut e- 
conomii de peste 14 milioane lei. 
Este acesta un rezultat pozitiv T Ju
decind prin prisma intereselor eco
nomiei, care reclamă realizarea tu
turor sortimentelor programate, a 
tuturor tipurilor de cerneluri, vop
sele, lacuri și emailuri, minusurile 
apărute în coloana diferitelor pro
duse solicitate de beneficiari, dar 
nerealizate din „considerente" finan
ciare, constituie un semn al minimei 
rezistente în îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Spunem acest lucru, gîndin- 
du-ne și la faptul că în anul trecut 
nu s-a aplicat nici o măsură internă 
pentru diminuarea pierderilor afe
rente unor produse nerentabile.

îndeplinirea sistematică, la timp, 
fără rabat la calitate și cantitate a 
tuturor sortimentelor planificate, în 
fiecare întreprindere este o obligație 
elementară, precis stabilită prin plan. 
Nu au nici o valoare justificările lo
cale, vehiculate de unele comitete de 
direcție, pentru a scuza nerealizarea 
unui sortiment sau altul, atîta timp 
cît, prin aceasta, sînt lezate intere
sele a numeroși beneficiari. îndepli
nirea riguroasă a planului nu numai 
la indicatorii globali, ci și pe fiecare 
sortiment în parte, trebuie să devină 
un criteriu major al disciplinei de 
producție în fiecare întreprindere, 
de care să se țină seama la forurile 
de resort, la categorisirea unităților 
în ansamblul economiei naționala.
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O cercetare Istorică ne arată că 
raportul dintre poezie si viată a 
fost întotdeauna rezolvat în func
ție de poetica de la care a-a por
nit. Pentru clasici si romantici, de 
pildă, călăuziți de concepția mi- 
mesis-ului aristotelic — după care 
arta este imitație a naturii — poe
zia pornește de la datele exteri
oare ale realului, de la natură sl 
istorie, pe care e chemată să le 
transfigureze. Diderot (1713—1784) 
socotește chiar că există anumite 
epoci, anumite situații istorice, în 
care „natura pregătește modele pen
tru artă". După părerea lui. ca
racterul poetic se află în realita
tea însăși, anumite aspecte ale el 
fiind mai poetice decît altele. Cam 
prin aceeași epocă, marele Goethe 
„corectează" această concepție ro
mantică. sustinînd că „lumea este 
etît de mare, de bogată, sl (că) 
viata oferă un spectacol atît de 
divers încît subiectele de poezie nu 
vor lipsi niciodată". Dar — spune 
el — aceste poezii trebuie să fie 
ocazionale; să fie „poezii de cir
cumstanță" : adică să-si afle în rea
litate „ocazia șl materia lor". „Poe
mele mele — urmează autorul Iul 
„Faust" — slnt totuși poeme de cir
cumstanță. se inspiră din realitate, 
pe ea se spriiină și se întemeiază. 
N-am ce face cu poeme care nu se 
bazează pe nimic". Asemenea afir
mații revin adesea In convorbirile 
sale cu Eckermann, din care am 
extras citatele de mal sus.

După experiența parnasiană, care 
a împins pînă la ultima limită pre
ceptul „ut pictura poesis", trans
formând ideea imitării naturii în 
copierea ei fidelă, lipsită de orice 
— sau aproape de orice — fior e- 
motiv, de orice expresie care să 
ateste participarea subiectivă a 
eulul poetic, reacția n-a înttrziat să 
se producă : modernismul — în to
talitatea orientărilor sale — a res
pins cu vehementă ceea ce s-ar 
putea numi „sublima lecție a na
turii". adică existenta unei reali
tăți poetice în sine, pe care poe
tul n-ar trebui decît s-o repro
ducă, șl a acordat rolul prim su
biectivității creatoare, sl anume u- 
nel facultăți care este fantezia. 
Baudelaire nu ocolește cuvîntul real, 
dar îi dă un înțeles diferit, fiîo- 

1 zofic : „Poezia e ceea ce poate fl 
' mal real, e ceea ce nu devine com

plet adevărat decît intr-o altă lume". 
Interesant este faptul că Baude
laire nu respinge numai ideea u- 
nei poezii care ar Imita natura ex
terioară. ci chiar aceea a unei poe
zii care ar exprima cu fidelitate 
viata sufletească brută, afirmînd că 
„principiul poeziei este, pur si sim
plu. aspirația umană spre o fru
musețe superioară". („Notite despre 
Edgar Poe"). Și mai departe : „...nu
mai Imaginația conține poezia. Sen
sibilitatea inimii nu e deloc favo
rabilă lucrului poetic. (...). Sensi
bilitatea imaginației e de o altă 
natură ; ea știe să aleagă, să ju
dece. să compare, să fugă de una, 
să caute alta. în mod rapid și spon
tan. Din această sensibilitate, care 
se numește în general Gust, derivă 
putința de a evita răul sl de a 
căuta binele în materie de poezie. 
(„Despre Thăophlle Gautier").

Iată, așadar, expuse foarte su
mar, două concepții diferite des
pre poezie, precum șl două mo
duri deosebite de a înțelege rapor
tul dintre artă și realitate: una, 
romantică, după care atributul poe
tic ar rezida în anumite aspecte ale 
realității exterioare, iar poetul este 
invitat doar să-1 vadă si să-1 ex
prime In mod adecvat; alta, mo
dernă. conform căreia atributul poe
tic este rod al unul travaliu spe-

ciflc, «parținlnd 
Iar poetul este 
această facultate 
din el o ființă

De o sută de 
cei mai de seamă reprezentanți ai 
ei, poezia modernă pare a urma li
nia poeticii baudelaireene. înseam
nă. oare, aceasta că poezia a în
tors spatele realității ? Nicidecum, 
înțelegerea adevărată a poeziei lui 
Baudelaire însuși ne arată că fan
tezia creatoare nu este o facultate 
spirituală care se dispensează de 
realitate, că irealul visat de chi
nuitul poet nu este decît o replică 
dată realității. Fantezia baudelaire- 
eană folosește realul ca punct 
plecare, ca material concret 
care-și elaborează construcția poe
tică. Dar acest real e o zonă psi
hică nuanțată — așa cum avea să

fanteziei creatoare, 
omul înzestrat cu 
deosebită care face 

aparte.
ani încoace, prin

de 
din

dată o sondă a adîncurilor vieții si 
ființei umane. Viata sufletească este 
populată astăzi de date în perma
nentă mișcare, străbătută de cu- 
renti care nu puteau fi identifi
cat! la modul științific. înainte, dar 
care-sl găsiseră în parte expresie 
într-o serie de mituri ale antichi
tății. dovadă că au constituit din- 
totdeauna elemente de bază ale su
fletului omenesc. Poezia modernă 
are azi ambiția de a le investiga, 
de a le comunica în limbajul ei a- 
parte. care nu mai e limbajul con
ceptual al poeziei de meditație fi
lozofică clasică si romantică. Imagi
ne. metaforă, sugestie, atmosferă — 
toate aceste mijloace ale poeziei mo
derne devin pe zi ce trece mai rafi
nate. mai complexe, din dorința — 
legitimă — a poetului de a sur
prinde o realitate diversă, mobilă.

NOTA ȚII DESPRE
EVOLUȚIA

CONCEP TUL UI
DE POEZIE

puncte de vedere ștefan Aug. doinaș

se arate îndeosebi la poeții de mai 
tîrziu — pentru care poetul nu poa
te găsi expresie adecvată fără un 
travaliu încrîncenat cu cuvintele. In
vestigația modernă a psihicului nu 
se mulțumește cu zonele de supra
față ale vieții noastre sufletești, cu 
fenomenele care ni se oferă de la 
sine ; ea vizează zonele adînci ale 
vieții. Realul însuși. realitatea 
noastră psihică este astăzi mai 
complexă, mai nuanțată decît rea
litatea sufletească a poetului de a- 
cum o sută si ceva de ani.

Cit timp instrumentul poeziei a 
fost — pentru poeți — expresia 
conceptuală, poezia s-a orientat a- 
rareori către asemenea zone. O dată 
cu marea descătușare a limbajului 
poetic — acea mutare a forței li
rice în metaforă — poezia modernă 
a încercat să atingă si să surprin
dă în manifestările lor semnifica
tive viata și sufletul individual. A- 
ceasta a avut ca rezultat o spo
rire a conștiinței poetului — re
levată prin puterea asociativă năs
cătoare de Imagini si metafore în
drăznețe. capabile să adîncească vi
ziunea noastră asupra realității ex
terioare. Tentația cunoașterii este 
atît de puternică la veritabilul poet 
modern încît poezia sa devine nu o

dar care — prin aceasta — nu e 
mai puțin profundă. Cum arta a 
încetat de mult să mai fie un sim
plu prilej de delectare, de fugă din 
realitate, de evadare într-o lume a 
imaginației feerice, universul atît de 
complex al poeziei pare și se cuvi
ne a fi o replică perfect concor
dantă la lumea pe care o trăim; 
numai aparent, acest univers poe
tic pare născocit de fantezia crea
toare a poetului: în fond, el este 
hrănit de cele mai puternice, de 
cele mai obsedante motive ale rea
lității noastre, oglindă a psihicu
lui unei umanități care se caută 
pe sine.

Spuneam cîndva că poetul de azi 
are trei vîrste: prima e vîrsta sa 
biologică ; a doua e vîrsta cultu
rii în care s-a născut; a treia e 
vîrsta omenirii. Viziunile multiple, 
confesiunile asupra cutezanței, iz- 
bînzii sau eșecului faptei umane, 
vibrația intensă fată de gîndurile 
si sensibilitatea poporului tău etc. 
— toate acestea fac parte din con
știința contemporană a oamenilor, 
deci, implicit, și din conștiința poe
ților. Cum exprimă acest lucru? Aici 
intervin gradul de cultură, talentul, 
capacitatea poetului de a fi receptiv 
Ia pulsul sl ideile înaintate ale

timpului său. la viata poporului si 
a tării sale.

în aceeași măsură intervine aici 
ceea ce se numește conștiința poe
tului angajat. Filtrată prin sita sen
sibilității sale, realitatea — interi
oară si exterioară — e în același 
timp filtrată, și chiar restructurată, 
în funcție de o anume concentie 
despre lume și viață. Această filo
zofie, nelipsită din opera nici unui 
mare poet, poate să se prezinte în
tr-o formulare mai clară si 
directă — ca la un Whitman. 
Maiakovski sau Paul Eluard ; 
poate să fie complet „topită" în da
tele concrete ale limbajului poe
tic. Intuirea sensului istoric al e- 
venimentelor pe care Ie trăiește 
poetul nu e posibilă fără o largă 
zare filozofică, fără aderarea scrii
torului la o ideologie progresistă 
a epocii, mal mult sau mai puțin 
explicită. Din punct de vedere ar
tistic. această adeziune nu asigu
ră. dar nici nu subțiază valoarea; 
căci numai valorificarea artistică e 
capabilă să ridice datele unei filo
zofii trăite de la nivelul de efi
cientă practică al formulărilor po
litice și sociale, la patosul melo
dic al expresiei poetice. Am pre
cizat, nu numai o dată, că o mo
dalitate cum este, aceea a poeziei 
patriotice se poate realiza în for
mule extrem de diferite : de la mi
tologia unui ethos străvechi, la ver
bul bolovănos si patetic al poemu
lui social ; de la peisajul tonic al 
unei patrii văzute în pura frumu
sețe a naturii, la reportajul liric 
asupra marilor realizări contempo
rane ; de la oda libertății. la 
entuziasmul pentru o figură 
sau pentru un moment isto
ric. în sensul acesta. Bolintlneanu, 
Alecsandri. Eminescu. Goga, Blaga, 
Arghezi sînt la fel de patriot!, deși 
nu sînt. cu totii. la fel de mari 
poeți, deși formulele lor sînt — u- 
neori — complet diferite.

Climatul actual al vietîî literare 
românești se dovedește a fi deose
bit de propice unor modalități di
verse de expresie poetică, capabile 
a înlesni o investigație si o intuire 
profundă a sensurilor si ideilor pe 
care le degajă mutațiile înnoitoare 
si efervescenta creatoare ce carac
terizează astăzi universul social . _ 
spiritual al tării noastre. Viziunea 
patriei, a angajării în concretul 
nostru social și istoric, de exem
plu. găsește tonuri și nuanțe dife
rite la tinerii poeți de azi ! aco
perită de cețuri parcă preistorice 
Ia expresioniști ca Ion Alexandru 
sau Gheorghe Pituț l melodică si 
totuși străfulgerată de intuiții inte
lectuale. ca în sonetele lui Grî- 
gore Hagiu ; avîntată. surprinsă în 
diferite ipostaze istorice, tratate la 
modul romantic, prin versul cloco
titor al lui Adrian Păunescu : ridi- 
cînd la proporții de mit unele rea
lizări de ordin social de astăzi la 
Ion Gheorghe etc., etc. La toti a- 
ceștia, și nu numai la ei. prozodia 
clasică, precum și etalarea roman
tică a afectelor, sînt părăsite pen
tru alte modalități artistice mai noi; 
de asemenea, la toti elementul con
cret al lumii exterioare se subor
donează „culorii" aparte în care-I 
îmbracă sensibilitatea proprie, e a- 
similat în materia plastică a lim
bajului poetic.

Realizările durabile ule poeziei 
moderne nu trebuie să însemne a- 
bandonarea realității, a lumii în
conjurătoare, ci, dimpotrivă, refle
xul specific al unei vieți trăite în 
toată adîncimea ei, în toată com
plexitatea ei, în tot ce are înălță
tor și dramatic, si în tot ce o în- 
drepiăteșta ca poezie.

mai
VI. 
sau

91

Noi descoperiri 
atestînd continuitatea 

populației dacice 
în Moldova

Arheologii și Istoricii de la Mu- 
reul județean din Bacău au descope
rit în raza satului Buda, din comuna 
Blăgești, un loc de cult vînătoresc, 
datînd din perioada paleoliticului su
perior. Specialiștii din Bacău au des
coperit totodată urme materiale pri
vind epoca dacică propriu-zisă, și 
anume într-o cetățule situată pe ma
lul Șiretului, care pare a fl contem
porană cu cea de la Bîtca Doamnei 
(Piatra Neamț) și chiar cu cele de la 
Poiana Tecuci șl Bradul Negri, con- 
firmîndu-se, astfel, prezența fortifi
cațiilor de pe Șiret, menționate pe 
harta Iui Ptolomeu și totodată con
tinuitatea populației dacice în Mol
dova.

(Agerpres)

cinema

li ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 î 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
e Rio Bravo : AURORA — 9,30 ; 12,45 ;
19.30, TOMIS — 8,45—14,30 în continuare ;
20.30.
• Primăvara pe Oder : MUNCA — 14 ; 18.

O La est de Eden
18 ; 20,30.
o Pentru încă puțini dolari : REPUBLICA — 
8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI 
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18;30 ; 21.
o Pașa : LUCEAFĂRUL — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,30, FESTIVAL — 9 ; 11; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
O Casa mamei noastre : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, SALA PALATULUI —
17.15 (seria de bilete — 2770) ; 20,15 (seria de 
bilete — 2771).
O Primul învățător : CENTRAL — 11 ; 19.
O Cuțitul în apă: CENTRAL — 9; 13 ; 18;
17 ; 21.
e Expresul colonelului von Ryan : LUMINA — 
8,30—13 în continuare, MOȘILOR — 15,30 ; 18, 
DOINA — 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o In orașul „S“ : MOȘILOR — 20,30.
e Vil șt morți (ambele serii) : LUMINA — 
15,45 ; 19,15.
• Dominika șl prietenii el : DOINA — 9—12 în 
continuare.
o Feroviarul : CINEMATECA — 12,30 ; 14,30. 
o Un om pentru eternitate : UNION — 15,30 ;
18 ; 20,30.
® Țara duhurilor din Mările Sudului : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
o Rols Royce-ul galben : FEROVIAR — 8,30— 
16 în continuare ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR —

17,15 ; 10,45, MELODIA — 
18 ; 20,30, MODERN — » ; 11,15 ;

18,30 ; 21.
Apoi s-a născut legenda" : GRTVTȚA — 9; 

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15.
Î, Căderea Imperiului roman: ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30 ; 19.

O Astă seară mă distrez s BUZEȘTI — 15,30 J 
18 ; 20,30.
e Feldmareșala : DACIA — 8,15—16,30 In conti
nuare ; 18,45 ; 21, DRUMUL SĂRII — 15 ;
17,30 ; 20.
e Bună ziua, contesă : BUCEGI -
15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA — 9 ;
16 ; 18,30 ; 21, MIORIȚA — 9,30 ;
17,45 ; 20,30.
O Judoka, agent secret : UNIREA — 15,30 ; 18. 
O Eu te-am iubit : UNIREA — 20,30.
• Marele șarpe ; LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15, POPU
LAR — 15,30 ; 18.
O Valea : POPULAR — 20.
O Pantoful cenușăresei : FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Becket : GIULEȘTI — 15,30 : 19.
e Acest pămînt este al meu : PACEA — 16 ; 
18 ; 20.
o Hombre : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Pensiune pentru holtei : VOLGA — 9—15,48 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Testamentul unul pașă : VIITORUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Pianele mecanice : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
.............. - ........ .. ........... ... • ------ 13|30 .

13;
13,30;

15 ;

»»

PE ECRANE

„la est
DE E D E N“

Sâptămîna aceasta rulează 
— In premieră, la cinemato- 
graiul „Patria* din Capitală — 
„La est de Eden*, în regia lui 
Elia Kazan.

Filmul a fost premiat la Fes
tivalul de la Cannes — 1955. 
Este o realizare inspirată din

romanul cu același nume al 
lui John Steinbeck. Protago
nist : James Dean. Alțl inter
pret : Julie Harris, Raymond 
Massey, Richard Davalos, Jo 
Van Fleet ș.a.

în lotogratie : o scenă din 
film.

17,30 — Telex TV. 17,35 — Pen
tru elevi. Consultații la limba ro
mână (clasa a VIII-a). Tema : Va
loarea literară a operei Iul Ion 
Creangă. Prezintă prof. Toma Ma
rin. 18,05 — Limba engleză (lec
ția 49). 18,30 — Pentru copii o 
Micii meșteri mari. 19,00 — Tele
jurnalul de seară. 19,30 — între
bări la care s-a răspuns... între
bări la care nu s-a răspuns. 20.00 
— Premiile Uniunii scriitorilor pe 
anul 1908 (I). Prezintă : Sînzlana 
Pop. 20,30 — Pagini din opere. 
Transmisiune de la Sofia. 20,50 — 
Seară de teatru. „Omul cu 
mîrțoaga" de Gh. Ciprian. Adap
tare pentru televiziune și regie 
artistică Letlțla Popa. Distribuția: 
Constantin Codrescu, Dana Com- 
nea, Octavian Cotescu, Fory 
Etterle, Draga Olteanu, Dorin 
Varga, Corneliu Dumitraș. 22,25 — 
Cronică muzicală de Radu Stan. 
22,45 — Artă plastică. Anuala de 
artă decorativă (II). 23,00 — Tele
jurnalul de noapte. 23,10 — închi
derea emisiunii.

„România
in o suta

de imagini"
O interesantă expoziție-con- 

curs, cu titlul „România în 100 
de imagini", a fost organizată 
de Uniunea ziariștilor din Re
publica Socialistă România. 
Participanții, membri ai filia
lei din Capitală a Asociației 
fotoreporterilor, expun imagini 
de mare sensibilitate, docu
mente ale unor ample itinera
re în peisajul înnoitor al Ro
mâniei socialiste. Sînt sur
prinse momente ale construc
ției unor mari obiective in
dustriale, secvențe din viața 
satului românesc contemporan, 
aspecte ale afluenței bogate 
către învățămînt, artă și cul
tură a poporului.

De cîteva zile au fost stabi
lite și numele premianților. 
Premiul II a revenit, pentru 
fotografia „Noul Guliver", lui 
Ion Cucu de la „România li
terară", două premii III lui 
Vasile Nicu de la „România 
liberă", pentru imaginea „Ele
va din Oaș", șl Viorel Raba 
de la „Scînteia tineretului", 
autorul instantaneului dispu
tă curată". Au mai fost acor
date șase mențiuni fotorepor
terilor : Eugen Iarovici, Vasile 
Moldovan, Octavian Piecan, 
Mihai Popescu, Ion Popovici și 
Gheorghe Vințilă.

• Tudor : MUNCA — ÎS.
• Samuraiul : COSMOS — IS,SO ; 18 ; 20,15.
• Un delict aproape perfect: FLACĂRA 
15,30 ; 18.

Colivie pentru doi: FLACĂRA — 20,30. 
Urletul lupilor : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Noaptea : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Profesioniștii î PROGRESUL — 15,30 ; 18. 
Prietenele : PROGRESUL — 20,30.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
media) : Idiotul (premieră) — 19,30 ; (sala 
dio) : Travesti — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza " "
bd. Schitu Măgureanu) : 
mieră) —' 20 ; (sala din 
Tandrețe șl abjecție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Clnd 
luna e albastră — 19,30 ; (sala Studio) : Fedra 
— 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul Giuleștl : Pălăria florentină — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Gardero
bierele ; Vin soldațil ; Există nervi — 17,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Cafeaua cu lapte de adio — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu* i De la 
Bach la Tom Jones — 20.
• Circul de stat: Circul are euvlntul — 19,30.

Co- 
Stu-

Bulandra" (sala din 
Contrapuncte (pre
str. Alex. Sahia) :

1

*

I

I
I
I
*

*

A

Formele moderne de 
divertisment își au pro
babil originea în acele 
îndepărtate și vesele 
spectacole de bilei din 
secolul șaptesprezece, 
cînd pe estrade impro
vizate sau in corturi, în 
spațiul delimitat de pri
vitori sau în mici ba
răci, pe parizianul Bou
levard du Temple, în 
piețele din Parma și 
Genova, la marginea 
Copenhagăi sau în gră
dinile Vienei se produ
ceau, într-o reprezen
tație neîntreruptă, ac
tori, dansatori pe sîr- 
mă, păpușari, mimi, a- 
crobatl. șarlatani care 
lăudau leacuri miracu
loase „împotriva dure
rilor de dinți și a spai
mei de comete", muzi
canți, dresori de urși 
și maimuțe, ventrilogi, 
inventatori al unor ma
șini de imitat trăznetele 
și operatori de lanter
ne magice, astrologi, 
chiromanți, jongleuri, 
prestidigitatori — o lu
me uluitoare și îneîntă- 
toare în veselia ei neis
tovită, agrementată de 
tobe și trîmbițe, dan
suri și încăierări și ne
numărate. neasemui
te miracole. O pie
să a lui Ben Jon
son, comedii de-ale lui 
Fava.rt, o cronică în 
douăsprezece volume a 
lui Louis Sebastian 
Mercier, istoria teatru
lui italian scrisă de 
Luigi Riccoboni au păs
trat pentru noi tabloul 
acestui spectacol de 
mare fervoare populară 
și inepuizabilă imagina
ție. O tradiție asemănă
toare s-a constituit și 
în țările române, în 
vremea cristalizării cul
turii teatrale, ecouri in
teresante ale acelui 
timp răzbătînd în co
mediile lui Alecsandri 
si Caragiale, dar si ale 
unor autori mai mă
runți, precum și în co
mediile ori revistele lui 
Matei Millo.

Epoca modernă a res- 
trîns la un moment dat 
aria, a diminuat forme
le și a subțiat seva ma
nifestărilor de diver
tisment, dar perioada 
postbelică cunoaște din 
nou o eflorescență a ar
tei distracțiilor, sensi
bilă și în domeniul tea
trului, cu prelucrarea 
fericită, în condiții noi, 
a unor genuri populare 
de demult. Poate că a- 
pariția, încă modestă 
dar simptomatică, în 
peisajul artistic bucu- 
reștean, a unor formule 
spectaculare mai proas
pete și în evantai mai 
divers să inaugureze și 
la noi un reviriment de 
substanță contempora
nă în acest cîmp artis
tic. ~ 
cu 
rea 
tre 
lui 
cinematografică, 
tacolele de poezie de la 
Studioul radiodifuziu
nii sau originalul reci
tal de gazetărie de la 
Asociația oamenilor de 
artă, manifestările in
dividuale ale interpre- 
ților Margareta Pîslaru 
șl Doina Badea. In ul
tima vreme a apărut, 
și nu a trecut neobser
vat (la Teatrul de es
tradă „Ion Vasilescu") 
un cabaret muzical inti
tulat De la Bach la Tom 
Jones, conceput de că

au sem- 
aseme- 

satisfacție 
nepăpușă- 
Teatrului 

de a or-

&

2 E

Presa a și sesizat 
interes reprezenta- 
unor balade de că- 
studenții Institutu- 
de artă teatrală și 

spec-

tre compozitorul și ani
matorul Edmond Deda, 
împreună cu autorul și 
regizorul Paul Mihail 
lonescu, ca o spirituală 
introducere în istoria 
muzicii distractive, din 
Renaștere pînă azi, o 
demonstrație — dacă nu 
totdeauna strălucitoare, 
adesea îneîntătoare prin 
bzm gust și ineditul 
exemplelor — a posi
bilității unei conside
rări culte a muzicii u- 
șoare, a cîntecului, a 
dansului. Cronicarii de 
specialitate 
nalat, de 
nea, cu 
inițiativa 
rească a 
„Țăndărică"
ganiza un cabaret inte
lectual de seară, la ora 
„9 1/2", alcătuit din in
teligente pantomime, 
foarte personale inter
pretări solistice actori
cești, coregrafice și mu
zicale, inspirate recitări 
de versuri într-o am
bianță extrem de sim
plă, văduvită de aparat 
teatral, dar vădind o 
concepție precisă de 
teatralitate.

De curînd Teatrul 
„C. Tănase" a adăugat 
și el un argument ac
țiunii de remaniere și 
modernizare a specta
colului de divertisment, 
Cafeaua cu lapte de 
adio, subintitulat pe 
afiș „primul musical 
românesc". Cuvîntul a- 
cesta neobișnuit în ter
minologia noastră cu
rentă provine din en
gleză, din „musical 
comedy", care nu este 
altceva decît... comedie 
muzicală; dicționarele 
de specialitate o defi
nesc ca „o formă de pie
să. în care sînt inter
polate cîntece si dan
suri". Totuși, noțiu
nea de musical (că
ruia ar trebui să-i 
găsim un echiva
lent românesc), a dobîn- 
dit și o anume catego
risire autonomă, atunci 
cînd compuneri sce
nice ca West Side Story,
— pe teme din Romeo 
și Julleta transpuse în 
mediul american de azi
— sau Candide, după 
Voltaire, ori My fair 
Lady după Pygmalion 
al lui Shaw au înfăți
șat un nou concept de 
comedie muzicală; a- 
nume, inserarea în 
trama piesei a mijloa
celor operetei și chiar 
a recitativului de operă, 
utilizarea corului cîn- 
tat și vorbit, a cîntecu
lui și baletului integrate 
efectiv acțiunii, stili
zarea interpretării ac
toricești, muzicale, co
regrafice și ritmarea 
constantă, nu implicită 
ci explicită, a întregii 
desfășurări scenice.

Aurel Storin. un tî~ 
năr si dotat comedio- 
graf. autor de texte al 
multor cîntece de no
torietate, Radu Șerban, 
unul din cei mai sub
tili compozitori ai 
noștri de muzică u- 
șoară, Nicolae Dinescu, 
actualmente poate re
gizorul cel mai temei
nic în domeniul spec
tacolului de revistă, 
coregrafia inspirată a 
dansului modern. A- 
driana Dumitrescu, și o 
tînără scenografă a te
leviziunii, Doina Le- 
vința, încearcă să a- 
crediteze un atare mu
sical original, utilizînd

posibilitățile existenta 
ale Teatrului satiric- 
muzical „Constantin 
Tănase". In libretul, 
simpatic, nepretențios, 
pe alocuri cam firav, 
însă imaginînd perso
nificări ale unor trăsă
turi sufletești, licărește 
o idee actuală sau, mai 
exact, o încercare de 
răspuns spiritual la în
trebarea cum ar trebui 
să ne organizăm viața 
de fiecare zi, în mijlo
cul a multiple și ab
sorbante solicitări, 
pentru ca familiile 
noastre, cei ce ne sînt 
dragi să nu fie frustrați 
de afecțiunea noastră 
și de climatul moral al 
unui cămin.

Actorii se angajează 
cu oarecari dificultăți 
în maniera de inter
pretare impusă de for
mulă, mai cu seamă în 
rostirea cîntată — ca 
să-i zicem așa — a par
titurilor. Totuși Nicu 
Constantin (cel dintîi), 
Radu Zaharescu, Horia 
Căciulescu și debu
tanta, surprinzătoare 
prin farmec și de - 
voltură, Adina 
pescu (studentă la In
stitutul de teatru), a- 
jutați cu multă sîrgu- 
ință și credință de ex
perimentatul dirijor 
Gelu Solomonescu, 
conving că trupa e 
aptă să susțină tenta
tivele de înnoire pe a- 
ceastă scenă, chiar dacă 
în viitor antrenamentul 
se va cere mai tenace 
și mai aplicat. E multă 
muzică bună, cantabilă, 
în ritmuri moderne și 
volute melodice catife
late, nu însoțind spec
tacolul, ci constituind 
sistemul său nervos; e 
o coregrafie intere
santă, în compoziții e- 
legante, uneori seînteie- 
toare prin varietate și 
precizie, prin alternanța 
iscusită a cadențelor și 
felul cum rimează cu 
argumentul literar, 
prin modernitatea evo
luției, costumației și 
cadrului (dansatoarele 
fiind evident supe
rioara colegilor lor 
dansatori); e o sceno
grafie de subtilă poli
cromie și jocuri amu
zante ale volumelor în 
metaforizarea elemen
telor de mobilier; se 
constată, în sfîrșlt, o 
gîndire regizorală coc" 
donatoare, specifica.., 
preocupată nu numai 
de expunerea unei for
mule, ci și de justifica
rea ei intrinsecă. Im
presia de mărunt și- 
puțin care te încearcă 
uneori pe parcurs pro
vine, probabil, din re
ziduurile neabsorbite 
ale vechii estrade; poate 
și din timiditățile ori 
anevoințele reale ale 
unei distribuții care 
avînd șase personaje 
trebuia să cuprindă, 
măcar aici, șase talente 
absolut evidente toate 
— și nu le cuprinde. 
Dominantă e însă im
presia de divertisment 
pornit dintr-o preocu
pare serioasă și reali
zat cu un surîs ce se 
transmite.

Alături de celelalte 
inițiative semnalate, e 
o experiență pozitivă 
ce poate fertiliza cîm- 
pul, acum în desțele
nire, al spectacolului 
de divertisment.

Valentin SILVESTRU

(Urmare dîn pag. I)

Pentru un artist este important să ci
tească, să gîndească, să trăiască o 
viață cu adevărat de creator.

— Puteți să ne spuneți mai pe 
larg cum influențează cultura asupra 
conturării personalității artistice ?

— Cultura a fost adevăratul meu 
profesor. Rădăcinile gîndurilor mele 
despre artă, despre meșteșug, din 
viata străzii și a oamenilor le-am 
tras din literatură și muzee. Pe ori
unde am umblat, în tară sau în stră
inătate, tot asta m-a interesat. Tot 
ce știu am învătat de la marii artiști, 
de la scriitori sau poeți, de la filo
zofi sau sculptori. Căci iată, de exem
plu, Balzac. Balzac te învață foarte 
bine ce e o compoziție : o introdu
cere frumoasă, un cadru în care 
trăiesc personaje. Totul începe să se 
contureze, și mediul și personajele, 
cu toată spiritualitatea lor. Toate au 
legătură. Toate elementele. Iată, a- 
ceasta este compoziția. Și în sculp
tură este la fel. Lucrările puse în 
spațiu trebuie să aibă legătură, să 
aibă expresie, coeziune formală.

— îmi dau seama din cele spuse 
că pledați pentru necesitatea școlii.

— Fără școală nu poți exista ca 
creator. Trebuie să ai o structură 
clară, și aceasta numai școala ti-o 
poate da. La fel ca și limba cizelată 
de atît amar de vreme. Orice ar
tist trebuie să aibă o gramatică 
clară, să știe cum să se exprime. Cu 
rigoare, ca în poezie. Dar poate acum 
nu mai pune toată lumea preț pe le
gile exprimării clare. Scoți din pă
lărie zece cuvinte, le pui un titlu și 
zici că-i o operă de artă. Eu tocmai 
de asta mă feresc și tocmai acest 
lucru caut să-i învăț pe elevii mei... 
Trebuie să ai cunoștințe solide pen
tru a soluționa cît mai exact o for
mă, pentru a putea răspunde dorin

țelor proprii de creație șl unor teme 
semnificative ale vieții.

— Dacă v-ați fi dumneavoastră 
propriul critic de artă, cum v-ați 
caracteriza activitatea I

— în opera mea se întîlnesc simță
minte frumoase ale acestui popor: 
iubirea, blîndețea, noblețea spiritu
ală, și am ales totdeauna aceste teme

neavoastră, vorbind adesea chiar de 
anumite categorii morale pe care 
le-ați întruchipat.

— Un sculptor, prin însăși natura 
artei sale, nu-și poate desfășura ta
lentul în exuberante străluciri cro
matice, nu poate face nici flori, nici 
peisaje. Lui îi rămîne forma ca unic 
mijloc de expresie și forma cea 
mai apropiată de mine a fost

sau ai fiului se vede, cred, acest lu
cru, dar și în monumentele pe care 
le-am făcut marilor noștri oameni, 
cărturari și patrioți. Pe Rebreanu 
l-am văzut, gînditor, măreț, așa cum 
era. Portretul lui Sadoveanu, aflat 
astăzi la București, l-am conceput 
ca un om care stă pe scaun și pri
vește natura — și o privește frumos, 
în chipul lui Horia am căutat să pun, 
alături de o mare dragoste, și dîrze-

SCULPTURA- 
de la materie la spirit
pentru că ele răspundeau sufletului 
meu. Am fost de aceea preocupat de 
fondul artei și al omului, mal mult 
decît de aspectul formal. Sincerita
tea — direct, limpede exprimată — 
iată o deviză a țelurilor artei la care 
subscriu. Dar pentru aceasta îți tre
buie o mare cunoaștere a valorilor 
umane, a felului în care ele se ma
nifestă în viață, în lume, în socie
tate. Cunoașterea omului, fără de 
care nu există creație autentică, 
transpare în artă. Iată de ce m-am 
străduit să redau în piatră și bronz 
sentimentele omenești pe care le cre
deam sălășluind în inima mea cu 
intensitate.

— Se pare că aceasta este o adevă
rată profesiune de credință artistică. 
Critica de artă a subliniat de multe 
ori această calitate a sculpturii dum-

figura omului. Cînd spuneam că 
mă interesa și mă interesează strada, 
mă refeream la atitudinea, mișcarea 
oamenilor : un vast material de 
studiu pentru mine. In unele lucrări 
de tinerețe, cum ar fi „Capul de bă
nățean", de pildă, am încercat să 
surprind încrederea nemărginită a 
țăranului bănățean și în felul acesta 
desigur că vizam o anumită ca
racterizare morală. Poate din această 
cauză accentul cade pe expresie. Dar 
desigur, asta a fost o epocă de ro
mantism ; romantismul fiind o ex
presie avîntată, exaltată chiar. Mi-am 
dat seama totuși că nu acesta e dru
mul meu, că nu corespunde cel mai 
bine adevăratei mele chemări. Din 
noianul de sentimente pe care le în
cercam, iubirea, duioșia se potriveau 
cel mai bine cu sufletul meu. Și nu 
numai în portretul mamei, al soției,

nfa care-I caracteriza. Fiecare cu 
trăsăturile lui fizice, dar mai ales cu 
viața lui lăuntrică, adevărată.

— Fiecare sculptură, fiecare bust 
a însemnat pentru dumneavoastră 
un nou capitol din istoria patriei și a 
culturii noastre. Așa că se poate 
spune că întreaga dv. creație este 
un Pantheon în care sînt glorificați 
eroii neamului.

— Am căutat să întruchipez spiri
tul lor de sacrificiu, marea lor dra
goste de patrie. Simion Bărnuțiu e 
simbolul marii adunări de oe Cîmpia 
Libertății, Horia, cel al revoltei îm
potriva împilării, Inochentie Micu, 
Șincai, Petru Maior, simbolul luptei 
cărtur-arllor noștri pentru originali
tatea graiului și simțirii noastre, toți 
pilde de măreție, de noblețe. Ei au 
constituit pentru mine comori dragi.

— Creația dv. amplă vă recoman
dă ca pe unul dintre cei mai de sea
mă monumentaliști. Este firesc să vă 
întrebăm deci, cum vă concepeți lu
crările în raport cu mediul unde vor 
fi plasate.

— Desigur, această legătură tre
buie să existe. Monumentele nu 
trebuie să se ia la întrecere cu na
tura. Ele trebuie să aibă proporții 
umane. Principalul este să fie expre
sive. să fie frumoase, să te cople
șească. Altfel mă întreb : în marile 
orașe te poți lua la întrecere cu 
blocurile, cu marile clădiri ?

— Ce credeți despre sculptura 
contemporană ?

— Unele dintre curentele ei, așa- 
zis „inovatoare", îmi rămîn străine. 
Eu nu cred că arta se poate judeca 
după criterii strict formale. Știu că 
reprezentarea plastică a unui model 
nu înseamnă copie fidelă, fotografie, 
ci interpretare. Asta înseamnă, însă, 
o enormă muncă. Ingres, pentru o 
compoziție a sa, de exemplu, a făcut 
numai pentru capul lui Homer 100 de 
desene. Dacă nu înțeleg dintr-o for
mă nimic, dacă nu văd în ea ceva 
uman, ceva rațional, aceasta nu mă 
interesează. Sculptura care să nu aibă 
nici o corelație cu ceva omenesc, nu 
pot s-o gust, nu pot să mi-o apropii 
omenește. Sufletul meu o respinge. 
Față de asemenea lucrări rămîn 
stingher, n-am nici o comunitate cu 
ele.

în atelierul maestrului Ladea — 
pe o masă pusă la vedere — se odih
nește macheta monumentului celor 
trei cărturari ardeleni, Micu. Maior, 
Șincai, care va împodobi nu peste 
multă vreme Clujul. Frunți boltite, 
gînditoare, urmărind cartea de pia
tră pe care sînt înscrise cuvintele 
dintîi ale limbii noastre. Cei trei 
cărturari înfășurați în pelerine lungi 
au devenit — așa cum i-a întruchipat 
maestrul — simboluri.

Convorbire realizatâ da
Iulian MEREUTA și Ruxanda 
NĂDEJDE
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SOSIREA HI DELEGAȚII ECONOMICE 
GUVERNAMENTALE JAPONEZE vremea

Luni a sosit în Capitală o dele
gație economică guvernamentală 
japoneză condusă de dl. Kogoro 
Uiemura, președintele Federației 
Organizațiilor economice din Japo
nia (Keindanren).

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de Comerț, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, directori din Ministerul

Cronica zilei
Luni dimineața a plecat spre 

Stockholm o delegație română care 
va participa la lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte româno-sue- 
deze de cooperare economică, teh
nică și științifică.

Delegația este condusă de Gheor- 
ghe Dobra, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică.

Printre persoanele oficiale aflate, 
la plecare, pe aeroportul Băneasa 
se afla și baronul Cari Rappe, am
basadorul Suediei la București.

★
Seara culturală care a avut loc 

luni sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., a fost ocazionată de 
sărbătorirea Zilei naționale a Da
nemarcei.

După cuvîntul de deschidere 
s^'stit de Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., conf. univ. 
'dr. Gheorghe Crețoiu, redactor 
șef-adjunct la revista „Viața Eco
nomică", a împărtășit 
dintr-o recentă călătorie 
marca.

A urmat un program 
artistic care a cuprins recitări din 
lirica daneză contemporană în in
terpretarea actorilor Mariana Mi- 
huț și Victor Rebengiuc, precum șl 
un film artistic realizat de stu
diourile cinematografice din Dane
marca.

La manifestare, la care au asis
tat numeroși oameni de cultură și 
artă, au fost prezenți Richard 
Wagner Hansen, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Danemarcei 
la București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Luni după-amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Paris, 
o delegație a U.A.S.R., care va 
face o vizită în Franța la invi
tația Uniunii Naționale a Stu
denților din Franța (U.N.E.F;).

★
In sala I.R.R.C.S. din- Capitală s-a 

deschis luni la amiază expoziția 
„Atomul în Canada", organizată de 
Ambasada Canadei la București, cu 
sprijinul Comitetului român pentru 
energia nucleară.

La deschidere au participat Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Adrian Geor
gescu, adjunct al ministrului ener
giei electrice, loan Moraru, adjunct 
al ministrului sănătății, oameni de 
știință, specialiști.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
prof. Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru energia nu
cleară, și Bruce MacGillivray Wil
liams, ambasadorul Canadei la 
București.

Expoziția, care cuprinde aspecte 
ale dezvoltării cercetărilor și apli
cațiilor pașnice ale energiei ato
mice în Canada, este deschisă zil
nic între orele 11 și 19 pînă la 16 
martie.

Afacerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior.

Au fost prezenți Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la București, 
și membri ai ambasadei.

Conducătorul delegației economi
ce guvernamentale japoneze a făcut 
la sosire următoarea declarație re
prezentanților Agenției „Agerpres" 
și ai Radioteleviziunii : Vizita 
noastră în România are drept scop 
dezvoltarea, în continuare, a rela
țiilor economice dintre cele două 
țări. Vom avea o serie de întreve
deri cu personalități marcante ale 
vieții de stat și economice româ
nești, cu care prilej vom aborda 
probleme ce vizează tocmai dez
voltarea în general a colaborării 
economico-comerciale dintre Japo
nia și România.

★
In cursul după-amiezii, Gheorghe 

Cioară, ministrul comerțului exte
rior, a primit delegația economică 
guvernamentală japoneză, condusă 
de Kogoro Uiemura.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat membri ai conducerii Minis
terului, ai Camerei de Comerț, di
rectori generali ai unor întreprin
deri de comerț exterior, precum și 
ambasadorul Toshio Mitsudo.

★
Seara, ambasadorul Japoniei la 

București a oferit o recepție în 
cinstea delegației economice gu
vernamentale japoneze.

Printre cei prezenți se aflau 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de Comerț. (Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general frumoasă în sudul și 
vestul țării, unde șl cerul a fost 
variabil, mai mult senin. In nordul 
Transilvaniei, Moldova șl în 
Maramureș, cerul a fost mai mult 
noros și izolat s-au semnalat pre
cipitații sub formă de lapoviță șl 
ninsoare. Vîntui a suflat slab, 
pînă la potrivit cu intensificări 
temporare în zona de munte și 
nordul extrem al Moldovei. Local 
în Banat, Oltenia și estul Mun
teniei s-a produs ceață. Tempe
ratura aerului Ia ora 14 oscila 
între minus 2 grade la Avrămenl 
șl plus 12 grade la Rm. Vîlcea și

Berzeasca. în București : Vremea 
a fost frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntui a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de plus 8 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 șl 14 martie. In țară : Vremea 
se va menține în general frumoa
să, mal ales în jumătatea de sud 
a țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în nordul țării, unde 
vor cădea precipitații slabe locale. 
In rest, precipitații cu totul izo
late. Vînt potrivit, predomlnînd 
din,, sectorul nord-vest. Tempera
tura în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 11 și minus 
1 grad, iar maximele între minus 
1 și plus 9 grade, izolat mai ri
dicate în sudul țării. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, 
cu cerul temporar noros. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere la început, apoi în 
creștere ușoară.

Fiecare al treilea cetățean

este asigurat
ADAS pune Ia îndemîna ce

lor interesați o multitudine de 
posibilități de a lua măsuri de 
prevedere în vederea obți
nerii, tn anumite împrejurări, 
a unor despăgubiri. Populari
tatea de care se bucură a- 
ceste forme o atestă faptul că, 
în prezent, fiecare al treilea 
locuitor al țării este asigurat 
la ADAS.

Simțul de prevedere, de asi-

gurare pentru familie și pen
tru dumneavoastră, pentru tot 
ce ați agonisit, este o garan
ție că veți putea obține un 
sprijin material atunci cînd 
veți avea nevoie.

ADAS plătește cu prompti
tudine sumele înscrise în po
lițe. Cei care încheie contrac
te cunosc foloasele asiguiăril 
beneficiind de despăgubirile 
acordate.

impresii 
în Dane-

cultural-

începînd de azi, pe patinoa

rul „23 August"

Concurs internațional
de patinaj artistic

Pe patinoarul „23 August* din 
Capitală încep astăzi întrecerile 
concursului internațional de pati
naj artistic Ia care-'participă spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, R. D. Germană, Iugosla
via, Polonia, R. S. F. S. Rusă, Un
garia și România. Astăzi dimineață 
cu începere de la ora 8,30 se vor 
desfășura exercițiile impuse la 
iete și băieți.

în cîteva rînduri

50 de ani de la crearea Internaționalei a III-a Comuniste

La Waregem s-au disputat între
cerile campionatului de cros al Bel
giei. Titlul de campion a revenit cu
noscutului atlet ~ 
care a dominat 
pînă la sosire. L-au urmat în clasa
ment Polleunis, Van Butsele, Goris 
și Van Holsbeeke.

La actuala ediție a campionatului 
au luat startul 300 de atleți.

Gaston Roelants, 
cursa de la start

In nrma disputării meciului Tara 
Galilor — Irlanda, cîștigat de sporti
vii galezi cu scorul de 24—11. clasa
mentul „Turneului celor 5 națiuni" 
la rugbi se prezintă astfel: 1; Irlan
da — 6 puncte (din 4 meciuri)-; 2. 
Tara Galilor — 4 - puncte (din
2 jocuri) ; 3. Anglia — 2 puncte (din
2 meciuri) ; 4. Scotia — 2 puncte (din
3 jocuri) ; 5. Franța — 0 puncte (din 
3 meciuri).

Următoarea partidă se va desfă
șura la 15 martie la Londra și va 
opune selecționatele Angliei și Sco-

In cadrul concursului internațional 
de natatie de la Bremen, înotătorul 
sovietic Nikolai Pankin a cîștigat 
proba de 100 m bras cu timpul de 
1’04”. Rezultatul lui Pankin repre
zintă un nou record al U.R.S.S. și al 
doilea timp mondial al sezonului. Pe 
locul secund s-a clasat vest-germa- 
nul Betz — l’08”l/10, iar locul trei 
a fost ocupat de canadianul Man- 
hony — l’08”4/10.

Proba de 100 m fluture feminin a 
revenit olandezei Ada Kok cu 
l’06”2/10, iar cea de 400 m liber mas
culin lui Werner Krammel (R. F. a 
Germaniei) cu 4’10”9/10.

Alte '- rezultate r -feminin- : 200 m 
bras ; Sharon Wichmann ’(S.U.A.) —; 
2’41”6/10 ; 200 m spate : Marju Tilly 
(Finlanda) — 2’31”4/10 ; .200 m mixt : 
Sue Pedersen (S.U.A.) 
masculin : 100 m
(U.R.S.S.) — 53”7/10 ; 
Larry Barbiere (S.U.A.)

> — 2’28”2/10 ; 
liber : Ilicev
100 m spate : 

— 59”7/10.

drepturi, neamestecului în trebu
rile interne. Aceste principii își 
găsesc o tot mai largă recunoaștere 
în mișcarea comunistă și munci
torească internațională, sînt afir
mate și susținute în mod tot mai 
stăruitor. Referindu-se la căile de 
realizare a unității în condițiile ac
tuale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „această transformare ca
litativă a mișcării noastre revoluțio
nare este un proces dialectic. Ea 
duce în mod necesar, legic, la găsi
rea unor noi forme de realizare a 
unității, care nu va fi mal slabă, ci, 
dimpotrivă, incomparabil mai puter
nică decît în trecut. Aceasta va fi 
unitatea partidelor egale în drepturi, 
independente în stabilirea liniei lor 
politice și a formelor de acțiune, so
lidare în lupta pentru socialism, 
pentru comunism, pentru pace".

Stricta respectare a principiilor șl 
normelor de bază ale relațiilor din
tre partide, transformarea lor într-o 
realitate efectivă este o cerință e- 
sentială a internaționalismului pro
letar, care presupune solidaritate și 
colaborare tovărășească liber con
simțită, între egali, în spirit de 
stimă și încredere reciprocă, pe 
baza concepției despre lume șl via
ță, a proletariatului, a intereselor su
preme ale celor ce muncesc. Respec
tarea acestor principii constituie o 
condiție sine qua non a refacerii șl 
întăririi unității mișcării comuniste, 
după cum orice încălcare a lor. orice 
reeditare a metodelor de ingerință 
în treburile altui partid practicate 
pe vremea Cominternului nu ar pu
tea decît să genereze neînțelegeri și 
elemente de tensiune, să adîncească 
deosebirile de vederi, să prejudicieze 
grav cauzei unității.

Unitatea este o cerință supre
mă a întăririi continue a u- 
riașei forțe a contemporaneității pe 
care o reprezintă mișcarea comunistă 
internațională. Unitatea mișcării co
muniste și muncitorești are la bază 
unitatea fiecărui partid comunist — 
de aceea, una din condițiile solidari
tății internaționale este grija ca fie
care partid să fie cît mai unit și pu
ternic. Numai astfel se va asigura 
dezvoltarea continuă a mișcării co
muniste, îneît aceasta în ansam
blul ei și fiecare partid în 
parte să-și poată îndeplini cu deplin 
succes misiunea istorică de conducă
tor al proletariatului și al maselor 
largi în lupta' împotriva exploatării 
și asupririi, pentru libertate, demo
crație, pace și progres social.

Este dovedit că forța fiecărui par
tid comunist, influența sa în viața 
politică și socială rezidă în le
găturile strînse cu clasa munci
toare, cu poporul din rîndurile 
căruia s-a născut, în capacita
tea sa de a studia și cunoaște pro
blemele pe: care le ridică lupta re
voluționară în propria tară, de a le 
da soluțiile cele mai juste, cores
punzătoare cerințelor dezvoltării pro
gresiste a societății. în țările socia
liste, partidele comuniste și munci
torești au o uriașă responsabilitate
— care constituie în același 
timp sarcina lor fundamentală
— aceea de a asigura triumful 
deplin al noii orînduiri, materiali
zarea idealurilor socialismului și co
munismului, crearea unei înalte ci
vilizații materiale și spirituale de 
care să beneficieze întregul popor. 
Succesele obținute în această operă 
grandioasă reprezintă un aport hotă- 
rîtor al partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste la 
creșterea forței întregului sis
tem mondial socialist, la spo
rirea prestigiului și influenței so
cialismului în lume, la victoria cau
zei pentru care militează masele 
largi ale celor ce muncesc de pretu
tindeni. Aceasta reprezintă în același 
timp un aport de seamă la întărirea 
solidarității de luptă a proletariatu
lui international, a forțelor progre
siste și revoluționare din lumea în
treagă.

Partidul Comunist Român, pornind 
de la aceste considerente, acordă o 
importantă esențială rezolvării pro
blemelor de care depinde construcția 
victorioasă a socialismului în Româ
nia. Totodată, el consideră ca o în
datorire a sa de mare însemnătate să 
desfășoare o intensă activitate inter
națională în sprijinul înfăptuirii 
idealurilor socialismului pe plan 
mondial, al cauzei unității și solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc de pretutindeni. în acest 
spirit, partidul nostru nu pre
cupețește nimic pentru a-și a- 
duce contribuția la întărirea uni
tății țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a în
tregului front antiimperialist, afir- 
mîndu-se ca un detașament activ în 
frontul mondial al luptei pentru eli
berare socială și națională, pentru 
libertate, democrație și progres, pen
tru victoria cauzei socialismului șl 
a păcii.

Partidul Comunist Român des
fășoară o intensă activitate pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare tovărășeas
că cu toate partidele comuniste, 
pentru întărirea solidarității interna
ționaliste — activitate viu ilustrată de 
amploarea legăturilor, a schimburilor 
de delegații, a contactelor șl întîlni- 
rilor cu conducători și reprezentanți 
ai altor partide frățești. Parti
dul nostru întreține relații tovără
șești cu toate partidele comuniste șl 
muncitorești, aceasta fiind o grăitoare 
ilustrare a justeței și eficienței liniei 
sale politice. El va acționa nea
bătut și în viitor în această 
direcție, cu convingerea că ac
tualele divergențe din mișcarea co
munistă sînt trecătoare, că interesele 
supreme care leagă partidele comu
niste — deasupra oricăror deosebiri 
de vederi — vor triumfa în cele din 
urmă, asigurînd întărirea unității.

A ține cont în lupta revoluționară, 
precum și în dezvoltarea solidarității 
internaționale de cerințele legi
lor obiective ale dezvoltării so
ciale, de imperativele vieții, repre
zintă unul din izvoarele forței de 
neînvins a mișcării comuniste, che
zășia victoriei în lupta pentru îm
plinirea înaltelor idealuri înscrise pe 
frontispiciul ei — libertatea și drep
tatea socială, pacea, bunăstarea și fe-. 
ricirea tuturor celor ce muncesc.
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demonstrau cu tot mai multă preg
nanță anacronismul și incompatibili
tatea conducerii mișcării comuniste 
internaționale dintr-un centru. Por- 
nlndu-se de la recunoașterea acestei 
realități s-a ajuns la hotărîrea de 
autodizolvare a Cominternului, 
luată de partidele membre în 
mai 1943. După cum arăta 
în hotărîrea respectivă prezi
diul Comitetului Executiv al Inter
naționalei Comuniste — „rezolvarea 
problemelor mișcării muncitorești 
din fiecare țară, luată separat, prin 
forțele unul centru internațional, ori
care ar fi ci, va întîmpina piedici 
de netrecut. Deosebirea adîncă din
tre căile istorice de dezvoltare a di
feritelor țări, de asemenea, caracte
rul deosebit și chiar contradictoriu 
ai orînduirii lor sociale, ritmul și 
nivelul diferit al dezvoltării lor poli
tice, sociale și economice, gradul deo
sebit de dezvoltare, de conștiință șl 
de organizare al clasei muncitoare 
au determinat deosebirea adîncă a 
problemelor ce se pun în fața clasei 
muncitoare în diferite țări".

In anii care au urmat autodizolvă
rii Cominternului, dezvoltarea parti
delor comuniste a cunoscut un pu
ternic avînt, ele legîndu-se tot mal 
strîns de realitățile tării lor șl de 
aspirațiile poporului. în condițiile 
deosebit de grele ale celui de-al 
doilea război mondial, partidele co
muniste din numeroase țări s-au 
situat în avangarda luptei împotriva 
fascismului, pentru libertate națio
nală și socială. A crescut influenta 
partidelor comuniste și muncitorești 
în viața națională și internațională, 
s-au multiplicat și dezvoltat legătu
rile lor cu masele, s-a întărit soli
daritatea lor internaționalistă.

După cum se știe. în pofida con
cluziilor care au stat la baza auto
dizolvării Cominternului. la scurt 
timp după terminarea războiului s-a 
constituit Biroul Informativ al 
partidelor comuniste și muncito
rești, Evoluția evenimentelor a de
monstrat nu numai lipsa de viabili
tate a acestuia — fapt pentru care a 
și trebuit să fie desființat după numai 
cîtiva ani, în 1956, ca „nemaicores- 
punzînd noilor condiții" — dar șl 
efectele sale negative: în activi
tatea sa au fost continuate vechile 
metode ale Cominternului. aiungîn- 
du-se pînă la supunerea judecății 
și pronunțarea de excomunicări îm
potriva unor partide frățești.

In perioada următoare, mișcarea co
munistă internațională a luat o tot mai 
mare amploare, ajungînd să cuprindă 
astăzi circa 90 de partide cu 50 
de milioane de comuniști, afirmîn- 
du-se ca o uriașă forță politică a 
contemporaneității. Partidele comu
niste și muncitorești, maturizate în 
procesul luptei revoluționare, se do
vedesc pe deplin capabile- să-si e- 

:■ laboreze în-mod independent linia 
politică, strategia si tactica în func
ție de condițiile specifice în care 
activează, ele și-au sporit presti
giul și înrÎLtrirea în mase. în ță
rile socialiste, ca partide de gu- 
vernămînt. ele obțin succese uriașe 
în edificarea noii orînduiri, în con
ducerea vastei opere de dezvoltare 
a economiei și culturii si de ridi
care a nivelului de trai al popoare
lor ; în țările capitaliste, partidele 
comuniste antrenează în jurul plat
formei lor de luptă pentru drep
turile si interesele celor ce mun
cesc. mase populare din cele mai 
largi; partidele comuniste care ac
ționează în țări recent eliberate se 
afirmă ca luptătoare dîrze împotri
va neocolonialismului. pentru con
solidarea independentei naționale si 
progres social.

O mare importanță pentru întări
rea solidarității Internationale, a u- 
nitătii mișcării comuniste si mun
citorești pe baza telurilor fundamen
tale ale celor ce muncesc, au con
tactele bilaterale între partide. în- 
tîlnirile și discuțiile de la partid la 
partid, de la conducere la condu
cere. care dau posibilitatea in
formării directe, cunoașterii mai 
bune a pozițiilor și clarificării re
ciproce. găsirii căilor de evidențiere 
a concluziilor comune. în același 
timp pot fi utile întîlnirile multi
laterale. consfătuirile internaționale, 
care însă să nu elaboreze decizii o- 
bligatorii pentru partidele comunis
te, să nu supună judecății și să nu 
pronunțe verdicte împotriva unor 
partide frățești.

Firește; diversitatea de condiții în 
care activează partidele comuniste 
poate duce la abordarea diferită a 
sarcinilor concrete ale luptei revolu
ționare, la deosebiri de păreri și de 
interpretare în abordarea unor pro
bleme și fenomene ale dezvoltării 
contemporane. Tocmai de aceea fe
lul în care fiecare partid își stabi
lește linia politică nu poate și nu 
trebuie să constituie obiect de dispu
tă, motiv de neînțelegere. Elaborarea 
politicii interne și internaționale, 
stabilirea strategiei și tacticii, a me
todelor de activitate este dreptul ina
lienabil și imprescriptibil al fiecărui 
partid comunist, care cunoaște cel mai 
bine condițiile concrete ale tării res
pective și a fost învestit cu acest 
mandat de către clasa muncitoare și 
poporul său.

Cît privește deosebirile de păreri 
ce pot apărea între partide cu pri
vire la diferitele probleme, singura 
cale pentru a întări unitatea și soli
daritatea internaționalistă a partide
lor comuniste este discutarea lor 
principială, în spirit tovărășesc, con
structiv, de respect și înțelegere re
ciprocă, manifestîndu-se receptivi
tate fată de părerile exprimate de 
fiecare în parte, rellefîndu-se ceea 
ce este, comun în pozițiile exprimate 
și lăsîndu-se ca asupra problemelor 
în care nu s-a ajuns la un acord să 
se pronunțe timpul, în așa fel îneît 
să nu fie afectate raporturile tovă
rășești dintre partide. Interesele u- 
nitătii cer ca în nici un caz discu
țiile principiale asupra problemelor 
de interes comun să nu fie înlocuite 
prin etichetări, pronunțarea de sen
tințe, excomunicări, — metode ana
cronice, care și-au dovedit cu priso
sință efectele nocive.

Experiența arată că premisa fun
damentală a asigurării unității 
și solidarității internaționaliste a 
partidelor comuniste și muncito
rești o constituie stricta respecta
re a normelor de bază ale relațiilor 
dintre partide, clădirea acestor relații 
pe principiile respectării indepen
dentei fiecărui partid, egalității în

S-au împlinit cinci decenii de la 
crearea Internaționalei a IlI-a Comu
niste. Desfășurat la Moscova la în
ceputul lunii martie 1919, cu partici
parea a 52 de delegați sosiți din 30 
de țări, congresul de constituire a 
Cominternului a adoptat platforma 
politică a noii organizații, precum și 
Manifestul către proletariatul din lu
mea întreagă, chemîndu-1 să se u- 
nească sub steagul comunismului.

Crearea Internaționalei Comuniste 
a avut loc în condițiile uriașului avînt 
revoluționar din perioada de sfîrșit 
a primului război mondial, cînd con
tradicțiile social-politice și econo
mice interne din țările capitaliste 
cunoșteau o adîncire maximă, cînd 
criza sistemului capitalist în ansam
blu se manifesta cu deosebită ascu
țime — într-un moment cînd miș
carea muncitorească și lupta de eli
berare națională a popoarelor se a- 
firmau în Europa și pe alte conti
nente ale lumii cu o forță nemaiîn- 
tîlnită pînă atunci. O considerabilă 
influentă asupra dezvoltării procesu
lui revoluționar mondial a exerci
tat Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, care a deschis era revo
luțiilor proletare și a trecerii omeni
rii de la capitalism la socialism, a 
dat un și mai puternic impuls luptei 
clasei muncitoare și maselor largi 
populare de pe toate meridianele 
globului pentru eliberare socială și 
națională. In mișcarea munci
torească se afirma mereu mai im
perios cerința conducerii clasei mun
citoare de către partide combative, 
organizate ca detașamente de avan
gardă, capabile să călăuzească pro
letariatul la îndeplinirea misiunii 
sale istorice.

In aceste împrejurări, V. I. Lenin, 
împreună cu alți militant! ai mișcării 
revoluționare. a luat inițiativa 
creării Internaționalei a III-a. Aceas
tă organizație a exercitat o influență 
pozitivă în procesul de clarificare 
ideologică care se desfășura în rîn- 
durile mișcării muncitorești și socia
liste, în consolidarea partidelor de 
avangardă ale clasei muncitoare. In
ternaționala a IlI-a a jucat un rol 
activ în mobilizarea forțelor mișcării 
comuniste și muncitorești împotriva 
ofensivei capitalului, a exploatării și 
asupririi maselor muncitoare, a unel
tirilor reacțiunii internaționale, a 
primejdiei fascismului și războiului 
imperialist, pentru pace și progres 
social.

La începutul secolului al XX-lea, 
și mai ales în perioada de la sfîrșitul 
primului război mondial, în Româ
nia mișcarea muncitorească cunoștea 
un avînt deosebit. Proletariatul ro
mân avea un bogat trecut de luptă, 
mișcarea socialistă acumulase va
loroase tradiții care se formaseră 
încă din a doua jumătate a secolului 
Mt.XIX-jeă' în- condițiile ptșfacerilor■ 
economice și sociale care aveau loc 
în tara noastră și sub influența pă
trunderii în România a ideilor lui 
Marx și Engels. Avîntul luptei revo
luționare de la sfîrșitul războiului, 
procesul profund și rapid de radicali
zare prin care trecea mișcarea mun
citorească, însoțit de clarificări politi
ce și ideologice, au dus la transfor
marea vechiului partid socialist în 
partid comunist. La Congresul întru
nit în mai 1921, majoritatea covîrși- 
toare a delegaților secțiunilor parti
dului socialist au votat fără rezerve 
pentru crearea partidului comunist și 
afilierea lui la Internaționala a 
III-a ; o parte a votat pentru înfiin
țarea partidului comunist și afilie
rea Iui la Internațională, exprimînd 
rezerve în ce privește obligativitatea 
hotărîrilor Internaționalei pentru 
partidele comuniste. Data de 8 
mai 1921, cînd, ca expresie a 
cerințelor obiective ale dezvoltării 
societății românești a avut loc 
crearea P.C.R., a marcat un mo
ment de cea mai mare importantă în 
istoria proletariatului și a întregului 
popor român, ridicarea pe o treaptă 
superioară a luptei revoluționare din 
țara noastră. Partidul Comunist Ro
mân — trup din trupul și sînge din 
sîngele clasei muncitoare, al poporu
lui — s-a dovedit exponentul cel mai 
hotărît al intereselor vitale ale ma
selor, un conducător ferm în lupta 
pentru împlinirea idealurilor de eli
berare națională și socială.

Consecvent vechilor și trainicelor 
sale tradiții internaționaliste, afir- 
mîndu-se ca detașament activ al 
mișcării comuniste mondiale, P.C.R.

■ și-a adus contribuția la acțiunile In
ternaționalei a III-a pentru promo
varea solidarității între detașamen
tele clasei muncitoare și partidele 
lor de avangardă, între toate for
țele revoluționare și progresiste în 
lupta împotriva reacțiunii și impe
rialismului, a fascismului, pentru tri
umful idealurilor de libertate, pace șl 
socialism.

Așa cum s-a subliniat în docu
mente ale mișcării comuniste, ale di
feritelor partide comuniste și mun
citorești, în decursul existenței In
ternaționalei a III-a s-au manifestat 
puternice trăsături negative. Tot mai 
mult viata evidenția caracterul nejust 
al concepției potrivit căreia partide
le comuniste erau considerate ca 
secțiuni ale uneî organizații suprana- 
ționale, efectele negative ale unor 
practici și metode ca stabilirea de 
către Comintern, fără cunoașterea 
aprofundată a realităților din fiecare 
tară, a liniei politice și a sarcinilor 
specifice ale partidelor comuniste, 
prescrierea formelor și metodelor ac
tivității lor. impunerea de retete con
siderate universal valabile, imixtiuni 
în activitatea partidelor. Viața în
săși a dovedit că datorită marii di
versități de condiții și de sarcini con
crete pe care le au partidele comu
niste conducerea lor dintr-un cen
tru este practic și obiectiv imposibilă.

Trăsăturile negative din activitatea 
Internaționalei s-au repercutat și 
asupra partidului nostru ; stabilirea 
din afară a liniei politice, impunerea 
de teze nevalabile pentru condițiile 
tării, practica amestecului în trebu
rile partidului, pînă la numirea ca
drelor de conducere și chiar a se
cretarului general dintre oameni din 
afara tării, au adus în anumite pe
rioade serioase daune orientării 
politice, fixării obiectivelor de luptă 
revoluționară din tara noastră, legă
turii partidului cu masele.

Pe măsura evoluției istorice, însăși 
experiența, nevoile stringente ale 
luptei revoluționare, perspectivele noi 
ce se deschideau mișcării comuniste

La San Francisco s-a 
întîlnirea internațională 
dintre formațiile „Californian Clip
pers" și Dinamo Kiev. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 1—0 
(0—0). Partida a fost urmărită de 
peste 10 000 de spectatori.
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continua, la Ga-
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Metodele moderne de control al 

calității pieselor sudate, turnate, 
forjate și laminate, constituie tema 
unui colocviu, ale cărui lucrări au 
început luni dimineața în Capitală, 
sub auspiciile Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor și 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini. (Agerpres)

merciale" 
cînd __ . .
brusc cu 142 150 tdw. 
peste 
decît 
sută 
mînd 
tdw.

Pe 
rețeaua comerțului nostru 
exterior, au sporit si nu
mărul si structura nave
lor. Pe lîngă cele 6 cabo- 
tiere de 1 600 tdw. și 17 
cargouri de 4 400 tdw, flo
ta comercială a fost în
zestrată cu două petrolie
re („Prahova" si „Plo
iești") de cîte 19 020 tdw., 
două cargouri („București' 
și „Dobrogea") de 
12 960 tdw, și încă 
cargouri („Sinaia" 
„Predeal") de cîte 

Dezvoltarea

a fost 1967, 
tonaiul a crescut 

(cu 
patru ori mai mult 
în 1960 și cu 49,2 la 
fată de 1966) însu- 
un total de 430 840

cîte 
două 

si 
14 830 

tdw. Dezvoltarea indus
triei metalurgice a impus 
construirea a 8 mineralie
re oceanice („Hunedoa
ra", „Reșița". „Bucegi" 
etc.) de cîte 
cu cîte 
asemenea, 
țiței din 
ful Persic, 
construirea 
(„Oltenia" și 
cîte 36 150 tdw. In 1968, la 
șantierele navale din Galati

oceanice
„Reșița".

25 400 tdw, 
11 500 HP. De 

importul de 
Iran. Gol- 

a impas 
petrolierelor 
„Argeș") de

RADIORECEPTORUL
SELECT-68 T“

Aparatura noului radiore
ceptor „Select 68 T", care 
desface prin magazinele 
specialitate, este montată în- 
tr-o elegantă casetă din pla
caj furniruit. Acest radiorecep
tor staționar—tip superhetero- 
dină — are 4 game de lungimi 
de undă, 11 tranzistori, 3 dio
de, un ternistor, o punte re- 
dresoare, antenă de ferită. 
Pentru a comuta gamele

unde vom folosi un comutator 
cu claviatură. Este înzestrat și 
cu butoane pentru acord fin, 
volum sonor, bucșă pentru 
conectarea unei antene exte
rioare. bucșă pentru conecta
rea unui magnetofon sau 
pick-up.

Se poate alimenta la rețeaua 
de 220 și 110 W.

Prețul ? 1 200 lei. Poate 
cumpărat și cu plata în rate.

53 de concurenti din 5 țări euro
pene s-au întrecut în cadrul con
cursului internațional de sărituri cu 
schiurile de la La Bresse.

Victoria a revenit schiorului fran
cez Gilbert Poirot care a totalizat 
210,4 puncte (cele mai bune sărituri 
ale sale au măsurat 59.5 m). Pe locu
rile următoare s-au clasat Ceccon 
(Italia) — 208,8 puncte, Schmid (El
veția) — 204,4 puncte, St. Lezer 
(Franța) — 202,3 puncte etc.

Agreabile

meleagurile

Harghitei

a răsunat explozia spu
moasă a sticlei de șampanie 
care boteza primul mine
ralier construit de români 
(„Petroșeni") de 12 500 tdw. 
Anul acesta vom achiziți
ona un tanc petrolier de 
40 000 tdw. cu consum de 
combustibili grei. Petrolie
rele vor transporta produse 
petroliere românești în 
Japonia și la întoarcere vor 
aduce țiței din Golful Per
sic. Flote noastră comer
cială numără astăzi peste 
50 nave însumînd un total 
de 483 890 ......................—
vom avea 
un tonaj 
Exploziile 
panie vor 
lăți și Turnu-Severin, bo
tezul altor cargouri de cîte 
7 500 tdw, altor mineraliere 
și cargouri de cîte 10 000 
tdw și 12 500 tdw.

Laolaltă cu noile noas
tre cargouri și mineraliere, 
cresc noile generații de ma
rinari formați, instruiți și 
educați de Partidul Comu
nist Român. Ei sînț apre- 
ciați nu numai prin pregă
tirea lor profesională, ci și 
prin comportare de oameni 
civilizați, de mesageri 
demni ai tării noastre pe 
îndepărtate meleaguri. Pe 
nava lor se simt ca pe un 
petic de pămînt al patriei 
și își iubesc, și își îngrijesc 
„casa lor plutitoare", ca pe 
propria lor casă. Am trăit

despărțirile lor în portul 
Constanta, cînd nava pleacă 
și familiile — părinți, soții 
și copii — își flutură batis
tele și inimile pe diguri. 
Am trăit și exploziile reve
derilor, cînd își îmbrăți
șează soțiile și își ridică 
în brațe pruncii privindu-i 
în lumina ochilor. Voiajele 
devin mereu mai lungi, de 
la 3 luni pînă la 6 luni, 9 
luni, și chiar un an. Pentru 
că o dată cu lărgirea rela
țiilor comerciale de export 
import și terți s-au extins 
și itinerarele navelor noas
tre. Dacă în 1960 navele sub 
pavilion românesc parcur
geau pe mări o distanță de 
3500 mile, iar în 1966 circa 
6000 mile, în anii viitori 
vor ajunge Ia curse lungi 
de 8000—10 000 mile ma
rine. Pavilionul tricolor de 
pe catargele navelor noas
tre a fluturat în vreo 200 
porturi din 55 țări ale 
Europei, Asiei, Africii și 
cele două Americi. Pesca- 
doarele „Constanta" și „Ga
lați" au atins coastele Gro
enlandei și coastele Austra
liei. In 1967, motonava 
„Deva" a străbătut Atlan
ticul și a navigat pentru 
prima dată pe Canalul Sf. 
Laurențiu și Marile Lacuri 
din America de Nord.

Anul trecut, motonava 
„Iași" a străbătut Atlanti
cul urcînd pe Amazon 1 000 
mile in inima Braziliei, și

întoarcere a încărcat 
mărfuri din Venezuela. 
Cargourile „București" și 
„Dobrogea" fac curse lungi 
în Pakistan, China și 
Coreea de nord. Pe toate 
mările și oceanele dintre 
tropice și poli flutură tri
colorul României.

Să ne închipuim că sîn
tem pe metalicul-pal-ver- 
zui glob al Lunii și că pri
vim globul de ape albastre 
ale bătrînei Terra. Navele 
românești le vom recunoaș
te după culorile și stema 
pavilioanelor din catarge. 
Priviți pe „mișcătoarea mă
rilor singurătate" cum se 
întîlnesc navele noastre în 
Pacific, Indian, 
Mediterana și 
Nordului, auziți 
salută echipajele 
plozii de urale 
ve chiote de

Atlantic, 
Marea 

cum se 
cu ex- 
și gra- 
sirene ! 

Mesagerii noștri de pe mă
rile și oceanele Terrei sînt 
la datorie, cart de cart, oră 
de oiă, clipă de clipă. To
talul mărfurilor transpor
tate în 1968 : aproape 2,5 
milioane tone, adică de 14 
ori mai mult decît în 1960. 
Pînă la sfîrșitul anului a- 
cesta planul NAVROM-u- 
lui va fi depășit la tone- 
miie cu 16.6 Ia sută și la 
lei-valută cu 8.9 la sută. 
Marinari, spor la muncă, 
mare bună și vînt bun din 
pupa... 1

Uniunea județeană a coope
rației de consum Harghita 
ne invită să-i cunoaștem locu
rile pitorești, să petrecem zile 
de neuitat. Vom fi bine pri
miți.

Dacă vom porni pe șoseaua 
Praid—Gheorghieni, la km 22, 
sîntem la cota 1 400. Acolo 
sus, pe vîrful muntelui Bucin, 
de unde izvorăște Tîrnava 
Mică, poposim la cabana Bu
cin. Aici specialitatea casei e 
papricașul de ciuperci și... vi
nul de Jidvei.

Putem merge, de asemenea, 
pe traseul turistic Odorhei — 
Miercurea Ciuc. La km 18 vom 
intra în pitoreasca cabană de 
la Homorod. Are cinci camere. 
Vom servi specialitatea casei 
kurtos-kalâcs și alte bunătăți. 
La km 32 sîntem așteptați la 
cabana Chirui. Aici ne vom 
ospăta cu mămăliguță cu brîn- 
ză de la stînile apropiate 
cercînd și vestitul rachiu de 
brad.

Incîntătoarele locuri 
Harghitei dispun și de alte u- 
nități de popas : restaurantul 
și barul de zi de la Cristuru- 
Secuiesc, braseria din Sîn 
Martin, restaurantul și bufetul 
Praid. Oriunde vom poposi, 
vom fi bine primiți, bine ser
viți de lucrătorii cooperației 
de consum.
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CAIRO. — După cum informează 
agenția M.E.N., duminică seara, la 
Cairo, a avut loc sub președinția lui 
Gama] Abdel Nasser o reuniune a 
Consiliului de Miniștri, consacrată 
examinării situației create după in
tensele dueluri de artilerie dintre 
forțele lsraeliene și egiptene. Pre
ședintele Republicii a anunțat în ca
drul acestei reuniuni moartea gene
ralului Abdel Moneim Riad, șeful 
statului major al armatei R.A.U. Ge
neralul Riad se afla duminică în 
zona Canalului de Suez într-un post 
ăl forțelor armate, asupra căruia a 
explodat un obuz în timpul duelu
lui de artilerie din* această zonă. La 
funeralii, care au avut loc luni la 
Cairo, a participat președintele 
R.A.U., Nasser.

Intr-o declarație făcută ziariștilor 
după încheierea ședinței Consiliului 
de Miniștri, Mohammed Fayek, mi
nistrul orientării naționale, a infor
mat că la reuniune a fost examinat 
un raport al șefului diplomației e- 
giptene, Mahmud Riad, în legătură cu 
actuala situație politică din Orientul 
Apropiat. Au fost analizate, de ase
menea, rezultatele recentei vizite la 
Cairo a lui Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Orientul Mijlociu.

CAIRO. — Luni s-au deschis în 
capitala R.A.U. lucrările reuniunii 
Consiliului Ligii Arabe. La actuala 
sesiune, numai zece din cele 14 țări 
membre ale Ligii sînt reprezentate 
de miniștrii afacerilor externe, iar 
Tunisia este absentă. In ședința de 
deschidere s-a fixat ordinea de zi 
privind o serie de probleme, prin
tre care diferite aspecte ale crizei 
din Orientul Mijlociu, relațiile in- 
terarabe, poziția S.U.A. și Angliei 
fată de livrările de armament către 
Israel etc. Tot luni și-a început lu
crările Comisia politică a Ligii 
Arabe.

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
Liderul 
senatul 
declarat 
buie să 
ră din 
nul trebuie să ia măsuri pentru re
ducerea numărului de baze militare 
din Japonia. „Rezolvarea imediată a 
acestei probleme nu numai că ar 
veni în întîmpinarea dezideratelor 
poporului japonez, dar ar corespun
de si intereselor americane", a de
clarat Mansfield.

In altă ordine de idei. Mansfield 
a cerut o modificare a politicii co
merciale a Statelor Unite fată, de 
Republica Populară Chineză, arătînd 
că S.U.A. au relații comerciale cu 
alte state socialiste.

majorității democrate din 
S.U.A.. Mike Mansfield, a 
luni că „Statele Unite tre- 
învețe din tragica aventu- 
Vietnam" si că Washingto-

TEL AVIV. — Trimisul special al 
secretarului general al O.N.U., Gun
nar Jarring, a avut duminică la Tel 
Aviv întrevederi cu Jigal Allon, pre
ședinte ad-interim al Consiliului de 
Miniștri, și Abba Eban, ministrul 
afacerilor externe. Agenția France 
Presse anunță că în cursul convorbi
rii cu Abba Eban, care a durat două 
ore, trimisul special al secretarului 
general al O.N.U. a expus conținutul 
recentelor discuții pe care le-a pur
tat la Cairo și Amman. Un comuni
cat oficial israelian menționează că 
a fost înmînată, cu acest prilej, o 
notă a ministrului afacerilor exter
ne al R.A.U. (Gunnar Jarring s-a în
tors în cursul zilei de ieri la car
tierul său general de la Nicosia).

TEL AVIV. — Ministrul afacerilor 
externe al Israelului, Abba Eban, a 
plecat luni dimineața într-o vizită 
oficială în Statele Unite, unde va 
avea întrevederi cu președintele 
Richard Nixon și cu secretarul de 
stat, William Rogers. El va face, de 
asemenea, o escală la Londra, unde 
va conferi cu primul ministru, Ha
rold Wilson. La plecare, Abba Eban 
a declarat că sprijină în continuare 
misiunea trimisului special al secre
tarului general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring.

★

SYDNEY 10 (Agerpres). — Vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, con
ducătorul delegației guvernamen
tale române, care face o vizită în 
Australia la invitația guvernului 
acestei țări, a avut luni o între
vedere cu guvernatorul statului 
New South Wales, Sir Roden Cut
ler. Cu această ocazie s-a proce
dat la un schimb de păreri a- 
supra evoluției relațiilor româno- 
australiene, evidențiindu-se posi
bilitățile existente și dorința re
ciprocă de a dezvolta schimbu
rile economice dintre cele două 
țări.

în aceeași zi, Gheorghe Rădu
lescu a făcut vizite primului mi
nistru adjunct al statului, C. B. 
Cutler, ministrului educației și ști
inței și primar al orașului Syd
ney, H. V. Treatt, cu care a pur-

tat discuții asupra unor probleme 
de interes comun. Totodată, 
oaspeții români s-au întîlnit cu 
conducerea marelui concern „Co
lonial Sugar Refining Co. ltd". Au 
fost examinate aspecte concrete 
ale schimburilor comerciale și ale 
cooperării economice dintre acest 
concern și întreprinderile române 
de comerț exterior. în cinstea de
legației române conducerea con
cernului a oferit un dejun la care 
au participat membri ai guvernu
lui din statul New South Wales, 
reprezentanți ai cercurilor econo
mice, industriale și bancare din 
orașul Sydney. La solicitarea 
gazdelor, membrii delegației ro
mâne au făcut o expunere asu
pra proiectelor României în do
meniul dezvoltării economice și 
al principalelor aspecte ale co
merțului nostru exterior.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță : La 10 martie, și-a 
început la Moscova activitatea grupul 
de lucru pentru pregătirea materiale
lor în vederea consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești, în confor
mitate cu înțelegerea la care s-a ajuns 
la ședința Comisiei pregătitoare de la 
Budapesta din toamna anului 1968.

★
Luni au părăsit Bucureștiul, plecînd 

spre Moscova, pentru a participa la 
lucrările grupului de lucru, tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare pe aeroportul Băneasa,

au fost de față tovarășii Dumitru Po
pescu, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.

Era prezent A. V- Basov, ambasa
dorul U.R.S.S. la București, și membri 
ai ambasadei.

La sosire, pe aeroportul Șeremetievo, 
au venit în întîmpinare K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., L. H. 
Tolkunov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., G. A. Kiselev, adjunct de 
șef de secție Ia C.C. al P.C.U.S.

A fost de față Ion Ciuhotaru, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Româ
niei la Moscova.

Zborul navei „Apollo-9“
In ultimul timp, în Europa oc
cidentală s-au intensificat mani
festările ostile politicii N.A.T.O., 
pentru destindere, lichidarea 
blocurilor militare și asigurarea 
securității europene. Fotografia 
prezintă un aspect de Ia o re
centă demonstrație ce s-a des
fășurat sub aceste lozinci Ia 
Roma. Din capitala Belgiei se 
anunță că duminică a avut loc 
aici o puternică demonstrație, 
la care au participat peste 
20 000 ds persoane. Manifestan- 
tii au cerut încetarea imediată 
a războiului din Vietnam pre
cum șl ieșirea Belgiei din 
N.A.T.O., măsuri de destindere 

și consolidare a păcii

Manevrele militare „Focus 
retina", patronate de Pentagon 
si în vederea cărora sînt 
transportate pe călea aerului 
subunități americane din 
S.U.A. în Coreea de Sud. stîr- 
nesc neliniște în Japonia, da
torita faptului că Okinawa va 
fi folosită drept bază de a- 
provizionare pentru avioanele 
militare americane. Exprimînd 
neliniștea opiniei publice. Par
tidul Socialist din Japonia a 
publicat o declarație în care 
subliniază că participarea în a- 
cest mod a Japoniei la opera
țiunea „Focus retina" reprezin
tă o primejdie pentru poporul 
nipon.

INCERTITUDINILE
VOR PERSISTA ts

Convulsiile monetare occidentale și reuniunea 
Baselde la

Reuniunea reprezentanților 
„Clubului celor zece" (guver
natorii băncilor centrale ale 
principalelor puteri financiare 
capitaliste), care a început du
minică la Basel, s-a încheiat 
ieri în absenta unui comunicat 
final. Totuși, după prima zi a 
dezbaterilor, „cei zece' au lă
sat să se înțeleagă că în jurul 
ultimelor evenimente de pe pia
ța financiară occidentală s-a 
făcut mult zgomot pentru ni
mic. Franfa dispune de sufi
ciente rezerve proprii și de un 
substantial sprijin extern pentru 
a face fată oricăror speculații 
sau presiuni asupra monedei 
sale — se relevă în comunica
tul publicat duminică seara.

Aprecierile bancherilor întru- 
nifi la Basel au fost interpretate 
de unii comentatori vest-euro- 
peni ca un gest menit să poto
lească spiritele la bursele occi
dentale, unde de cîteva zile se 
remarcă o recrudescență a „fe
brei aurului". Prețul metalului 
galben pe piața liberă crește, 
mai mult ori mai puțin, peste

cel oficial (de 35 de dolari un
cia de aur fin), în urma unor 
speculații potrivit cărora stabi
litatea francului ar putea fi re
pusă în discuție de o eventuală 
sporire a tensiunii pe plan so
cial în Franfa.

De fapt, aceste temeri nu au 
făcut decît să mai toarne o pi
cătură de gaz peste foc. Cau
zele frecventelor convulsii ale 
sistemului monetar interocciden- 
tal sînt mult mai mult de
cît simple speculații. Ele vizea
ză o nouă ordine monetară 
care să nu mai depindă de sta
bilitatea dolarului sau a lirei 
sterline, principalele monede de 
rezerve în actualul sistem. Dar 
în această chestiune reprezen
tanții „Clubului celor zece' nu 
au nici o putere ; ei pot doar 
să amîne scadenta. Și tocmai 
acest lucru îl are în vedere co
mentatorul agenției France 
Presse, care consideră că „in
certitudinile vor persista și vor 
apăsa greu asupra viitorului 
monetar" al lumii capitaliste.

PREGĂTIRI
HOUSTON 10 (A- 

gerpres). — Membrii 
echipajului navei spa
țiale „Apollo—9“ au 
realizat duminică 
după-amiază o „pre
mieră" în materie de 
navigație spațială. 
Pentru a se ghida în 
spațiu, ei au orientat 
sextantul în plină zi 
spre Jupiter, cea mai 

a siste-
spre Jupiter, 
mare planetă 
mului nostru solar. 
Pînă acum cosmonau- 
ții americani se ghi
dau în timpul zboru
lui după stele sau 
puncte de reper de 
pe Pămînt.

Această experiență, 
a declarat un purtă
tor de cuvînt al

PENTRU AMERIZARE
N.A.S.A., este de 
foarte mare utilitate 
deoarece astronauții 
aflați în drum spre 
Lună nu pot repera 
stelele în plină zi și 
se vor ghida de acum 
înainte după planeta 
Jupiter.

Pentru a șaptea și 
penultima oară în 
cursul călătoriei lor 
orbitale de zece zile, 
cei trei cosmonauți de 
pe „Apollo—9" au 
pus în funcțiune luni, 
la 17,38 GMT, moto
rul principal al navei 
cosmice. Pornirea mo
torului, pentru numai 
25 de secunde, a avut 
ca scop dublarea a-

pogeului și reducerea Ș 
cu aproximativ 10 km Ș 
a perigeului orbitei.
In urma acestei ma- Ș 
nevre, James McDi- 
vitt, David Scott și j, 
Russel f 
se vor găsi joi — 
ziua în care nava va 
ameriza la sud-est de 
Insulele Bermude — 
în cea mai bună po
ziție pentru a utiliza 
micile rachete direc
ționale în cazul în 
care motorul princi
pal nu ar funcționa.

Pe de altă parte, 
cosmonauții ameri
cani au continuat fo
tografierea planetei 
noastre.

Schtveickart S
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despre evenimente 
actuale

LONDRA. — Consilierul președin
telui R.A.U. pentru problemele ex
terne, Mahmud Fawzi, cafe face în 
prezent o vizită la Londra a avut 
luni convorbiri cu ministrul de ex
terne, Michael Stewart, și Goronwy 
Roberts, ministrul de stat în Minis
terul Afacerilor Externe și Com
mon wealthului. El va avea, de ase
menea. o întrevedere cu Alec Douglas 
Home, purtătorul de cuvînt al parti
dului conservator pentru problemele 
externe, urmînd ca apoi să discute cu 
liderul opoziției conservatoare, Ed
ward Heath, și cu ministrul britanic 
al apărării, Denis Healey. El își va 
încheia vizita la Londra printr-o 
convorbire cu premierul Harold Wil
son.

HANOI 10 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că la Hanoi au 
avut loc convorbiri între delegația 
Frontului .Patriei din Vietnam, în 
frunte cu Hoang Quoc Viet, preșe
dinte al Federației sindicatelor din 
Vietnam, membru al Prezidiului C.C. 
al Frontului Patriei, și delegația 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, în frunte cu 
Phung Van Cung, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al F.N.E.

Cele două delegații au reafirmat 
că sarcina urgentă a întregului popor 
vietnamez este de a-și întări solida
ritatea, de a lărgi fronturile, de a 
continua războiul de rezistentă îm
potriva agresiunii S.U.A.. pentru sal
varea națională, pînă la victoria com
pletă, cu scopul de a elibera sudul, 
de a apăra nordul și de a înfăptui 
reunificarea patriei.

SAIGON 10 (Agerpres). — Dumi
nică noaptea și luni dimineața, peste 
30 de poziții ale trupelor americano- 
saigoneze au fost bombardate cu ra
chete și mortiere de detașamentele 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — anunță agen
țiile de presă occidentale. Acțiunile 
patrioților au fost concentrate mai 
ales în jurul capitalei sud-vietnameze. 
în provinciile Hau Nghia și Tay 
Ninh, precum și în împrejurimile 
localității Ben Luc. Instalațiile mi
litare ale trupelor saigoneze din o- 
rașul Quang Ngai au fost supuse din 
nou unui bombardament de către 
forțele patriotice. Totodată, au fost 
semnalate lupte între unitățile F.N.E. 
și trupele inamice în apropiere de 
Kontum.

Începutul săptămînii diplomatice 
franco—vest-germane, marcat prin vi
zita făcută ieri la Bonn de ministrul 
francez de externe, Michel Debre, o- 
feră prilej presei occidentale de a pune 
în evidentă contradicțiile franco—vest- 
germane.

Repercusiunile negative pe care 
le-ar avea asupra economiei și po 
liticii țărilor scandinave realiza
rea proiectului „Nordek", de „inte
grare economică" a țărilor respec
tive sînt viu comentate de presa 
norvegiană.

NICI UN ACORD INTERNAȚIONAL
NU TREBUIE SĂ CONTRAVINĂ

INTERESELOR NAȚIONALE
,i. '

O declarație a șahinșahului Iranului
TEHERAN 10 (Agerpres). — „Nici 

un acord nu noate rămîne în vi
goare dacă rezultatele sale contra
vin intereselor naționale ale tării", 
a declarat șahinsahul Iranului. Mo
hammed Reza Pahlavi. în aiunul
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Agenția „France Presse";
DIFICULTĂȚILE APROPIATE 
LOR NEGOCIERI
VEST-GERMANE
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Michel Debre 
săptămînă di-

„Morgenbladet"
(Norvegia):

Natura nu a fost darnică 
cu Danemarca. Această țară 
nu are zăcămintele de bază 
pentru o industrie moder
nă ; nu are cărbuni, petrol, 
minereu de fier sau de alte 
metale. Piața ei internă 
este modestă în privința 
cererilor de produse indus
triale. Și totuși, anul trecut, 
industria ocupa primul loc 
în formarea venitului na
țional și a contribuit cu o 
pondere de circa 60 la sută 
la exportul general al Da
nemarcei. Pentru a realiza 
aceste succese și a se în
scrie în rîndul țărilor in
dustrializate. cu o agricul
tură de mare randament și 
mecanizată, Danemarca nu 
avea de ales decît o sin
gură cale — prelucrarea 
superioară a materiilor pri
me și semifabricatelor im
portate și transformarea lor 
în produse de rafinament 
tehnic și tehnologic ce în
corporează o însemnată 
cantitate de inteligență u- 
mană. în acest sens, dl. 
Erik Heimann Olsen, pre
ședintele Federației indus
triilor daneze, remarca cu 
prilejul unei intilniri avute 
cu o delegație de ziariști ro
mâni: „Pentru întreprinde
rile daneze este tipică afir
marea lor determinată de 
specializarea producției și 
de capacitatea de a se adap
ta continuu exigențelor spo
rite și variate, mai ales de 
ordin calitativ, ale clienți- 
lor“.,

A fost legitimă, în lumi
na acestor considerente, 
preocuparea noastră — a ți
nui grup de ziariști români 
invitați să viziteze Dane
marca — de a investiga mo
dul în care „explozia" in
dustrială din ultimul de
ceniu a acestei țări se 
bazează pe specializarea 
producției, precum si căi
le cu ajutorul cărora bo-

gata experiență tehnică și 
tehnologică a forței de 
muncă, exigenta față de 
calitatea produselor si 
administrarea judicioasă a 
bunurilor materiale au con
ferit industriei un înalt 
grad de competitivitate și 
un acces larg pe piețele 
lumii. La sfîrșitul acestei 
vizite cu un program bogat, 
cu popasuri în multe între
prinderi, ne-am format o 
imagine asupra a ceea ce

organizat, în întreprinderile 
daneze — pentru a fi la 
curent cu cele mai noi me
tode de a face comerț și de 
a cunoaște în profunzime 
tendințele și preferințele 
clienților.

Un alt element al „secre
tului" competitivității indus
triei daneze constă în faptul. 
că întreprinderile nu-și 
propun să fabrice totul. 
Specializarea vizează pro
dusul finit, iar realizarea

aparate care să nu se dis
tingă prin cele.mai ridicate 
performanțe tehnice și de 
exploatare". Am mai des
coperit si un alt element 
interesant. . Aceste materii 
prime si semifabricate nu 
sînt introduse în fabrica
ție, în procesul tehnologic, 
pînă nu se execută verifi
carea riguroasă a însușiri
lor lor, prin probe și în
cercări de laborator. Con
secințele pozitive apar

n on o a a fâPeisaj mmstnal

înseamnă potențele indus
triei daneze și mobilitatea 
ei în relațiile cu necesitățile 
pieței interne și mondiale.

Interesantă este, de la 
bun început, modalitatea de 
sondare a cerințelor clienți
lor, a aq.elor aspecte care 
prezintă interes pentru per
spectiva producției. Fiecare 
din întreprinderile vizitate 
dispune în diverse țări străi
ne de agenți specializați 
care întrețin o legătură 
permanentă cu factorii 
de răspundere din u- 
nitățile respective. Ei sînt 
instruiți periodic, în mod

lui se bazează pe relații de 
cooperare cu firmele din 
țară sau din afara ei, spe
cializate — la rîndul lor — 
în obținerea unei anumite 
materii prime sau unui anu
mit semifabricat. „Nu ne 
putem permite să lucrăm 
cu materii prime și semi
fabricate care să nu întru
nească cele mai înalte ca
lități funcționale — își ex
prima opinia dl. Hastrup 
Klaus, șeful secției vînzări 
a întreprinderii „Terma"- 
Radar din Aărhus. Fiindcă, 
la. rîndul nostru, nu ne pu
tem permite să realizăm

limpede. Mai întîi, estemi- 
nimă și chiar exclusă po
sibilitatea de a rezulta — 
în timpul operațiilor teh
nologice — produse cu de
fecte sau rebuturi. Apoi, 
forța de muncă și capacita
tea mijloacelor tehnice nu 
sînt consumate fără rost, 
fără să se materializeze 
în produse utile. De aici, 
un înalt randament în folo
sirea resurselor tehnice și 
umane ale întreprinderilor. 
Unitățile industriale vizi
tate țin prea mult la valută, 
la fondurile lor pentru a-si 
permite luxul să irosească

din materiile prime și semi
fabricatele importate, sau 
să realizeze — în grabă, 
necontrolat — fazele teh
nologiei programate.

Este impresionantă grija 
față de calitate, față de 
„marca" firmei. Am văzut, 
în acest sens, la „Grund- 
foss" din Bjerringbro, pre
cum și în celelalte între
prinderi, lăzi întregi cu 
sute și mii de repere fără 
nici un cusur, ieșite proas
păt din operațiile de pre
lucrare. Lingă o mașină 
sau alta era numai mun
citorul ce o deservea, mun
citorul danez, multilateral 
pregătit — care nu-și în
găduie nici o concesie față 
de calitatea muncii ce o 
prestează.

„Pentru noi renumele 
mărcii este un bun de preț, 
ne-a explicat la „Grund- 
foss“ d-l Henry Hansen, 
director la această între
prindere. Una din pom
pele de adîncime ce o 
fabricăm a luat anul trecui 
medalia de aur la Tîrgul 
internațional de la Liepzig 
Este prima din lume, con
fecționată din oțel inoxi
dabil, scump, dar cu cali
tăți superioare".

Primul contact cu indus
tria daneză — care spre 
sfîrșitul lunii martie a. c. 
va fi reprezentată la Bucu
rești în cea mai mare ex
poziție deschisă de 
marca veste hotare 
fost rodnic. Ducem 
impresia hărniciei și 
zității în muncă a
citorilor industriali danezi 
care știu să înmagazineze, 
în ceea ce produc inteli
gentă. spirit de responsa
bilitate si autoexigență fa
tă de inscripția ..Made in 
Danmark".

negocierilor care urmează să aibă 
loc între Compania națională a pe
trolului iranian si Consorțiul pe
trolier international, care operează 
în această tară. ..Nimeni nu are 
dreptul ca la adăpostul acordurilor 
să exercite presiuni asupra guver
nului si să frustreze națiunea 
drepturile sale 
bogățiile tării.

Sînt convins, 
rea declarației 
nului. că fiecare lucrător 
angajat în industria petrolieră este 
gata 
tica 
rii".

de 
de a beneficia de 
a subliniat el.
a arătat în încheie- 
sale șahinsahul Ira- 

iranian
să acere cu fermitate noli- 

natională independentă a tă-

Sosirea la Bonn a iui 
a deschis o importantă 
plomatică franco—vest-germană ale
cărei puncte culminante vor fi între
vederile de Gaulle—Kiesinger de joi și 
vineri la Paris. Aceste convorbiri vor 
căpăta un contur deosebit la scurt 
timp după turneul european al preșe
dintelui Nixon, criza Uniunii Europei 
Occidentale, dificultățile franco—brita
nice și în momentul cînd noi amenin
țări apasă pe moneda franceză. Cance
larul Kiesinger a declarat vinerea tre
cută că întrevederile sale cu generalul 
de Gaulle vor fi fără îndoială 
El și-a exprimat intenția de a 
criză franco—vest-germană.

NORDEK — UN PROIECT CU 
SERIOASE IMPLICAȚII POLI
TICE
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Petre NEDELCU

Planurile privind realizarea u- 
nei uniuni nordice trebuie jude
cate în primul rînd din punct de 
vedere politic. Un acord cu privire 
la o eventuală uniune vamală im- 

. plică condiții politice, care ar duce 
în ultimă instanță Ia subordona
rea față de N.A.T.O. a întregii 
zone scandinave. Din punct de ve
dere economic, această regiune ar 
urma să fie anexată Pieței comune. 
Este ușor de imaginat că aceasta 
ar duce la o încordare politică 
neașteptată în Europa de nord.

agențiile de presa transmit
Relațiile japono-chineze. 

Premierul japonez, Eisaku Sato, s-a 
pronunțat, în cadrul unei ședin
țe a Comitetului bugetar, în fa
voarea unei reglementări treptate a 
problemelor nesoluționate încă între 
Japonia și Republica Populară Chi
neză, relatează agenția Jiji Press. Ast
fel, printre chestiunile care ar urma 
să fie negociate, a arătat Eisaku Sato, 
ar fi încheierea unui acord de co
laborare în domeniul comunicațiilor.

Ministrul de externe al 
Turciei, Caglayangil, în 
Franța. cagiayangii, care se aflâ 
în vizită oficială în Franța, a conferit 
cu omologul său, Michel Debre, asu
pra problemelor legate de vizita pe 
care primul ministru turc, Suleyman 
Demirel, urmează să o facă în Franța 
după alegerile generale de la 12 oc
tombrie din Turcia.

MÎȘO Pavicevici, secretarul 
de stat ad-interim al afacerilor externe 
al R.S.F. Iugoslavia, a primit pe am
basadorul S.U.A. la Belgrad, Burke 
Elbrick, care i-a înmînat un mesaj 
pentru președintele Iugoslaviei, Iosip 
Broz Ti to, din partea președintelui 
Richard Nixon.

Leonid Brejnev, secretar ge
nerai al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
luni pe Abdelaziz Bouteflika, membru 
al Consiliului Revoluției, ministrul afa
cerilor externe al Algeriei, care se află 
într-o vizită oficială în Uniunea So
vietică.

ședintele Indiei, dr. Zakir Hussain, și 
de primul ministru, Indira Gandhi, și 
a avut întrevederi și convorbiri cu 
ministrul apărării naționale, Swaran 
Singh, și cu alte personalități indiene.

Președintele Pakistanu
lui, fiyub Khan, și liderii 
unor partide de opoziție 
S-au întrunit lutli la Rawalpindi 
într-o primă ședință, în vederea 
examinării situației politice actuale a 
țării. La sfîrșitul întrevederii. Comite
tul de acțiune democratică, ce gru
pează opt partide de opoziție din 
Pakistan, a dat publicității un comu
nicat în care a propus două principii 
care să stea la baza reformelor consti
tuționale cerute de opoziție ■ institui
rea unui sistem federal și parlamentar 
cu o autonomie regională și sufragiu 
universal direct pentru alegerea adu
nărilor naționale și regionale.

Vizita în India a minis
trului apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Andrei Greciko, a luat sfîr- 
șit. în timpul șederii în această țară, 
Andrei Greciko a fost primit de pre-
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James Earl Ray. acuzat de 
asasinarea liderului populației 
de culoare. Martin Luther 
King, a apărut luni în fața 
Tribunalului din Memphis 
(statul Tennessee) și s-a decla
rat vinovat. Potrivit legilor 
din statul. Tennessee. în urma 
recunoașterii vinovăției, tribu
nalul l-a condamnat automat la 
99 de ani închisoare.

fîl 89-lea tîrg interna- 
iîonal de la Viena a fost di
chis în mod oficial, în prezența preșe
dintelui republicii, Franz Jonas. Țara 
noastră participă cu un stand al O.N.T. 
„Carpați" O serie de produse româ
nești sînt expuse de firmele austriece 
importatoare.

La marele magazin universal 
„Steffi" din Viena s-a deschis la 10 
martie o expoziție românească, organi
zată de Camera de Comerț a Repu
blicii Socialiste România.
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