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Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Statului Izrael, vă adresez, Excelență, cordiale felicitări și urări do progre» pentru poporul izraelian.

Finn GUSTAVSEN,
Deputat în parlamentul norvegian 

din partea Partidului socialist 
popular
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@ 0 importantă cerință 
la ordinea zilei în C. A. P„:
Folosirea intensă a 
forței de muncă
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Ne notăm cîteva cifre: în întreprinderile Ministerului Industriei ^Construcțiilor de Mașini, timpul to- jlial al întreruperilor neplanificate din secțiile de bază a însumat în trimestrul I 1,3 milioane ore-mașină. în ^industria de prelucrare a lemnului, Sndicii de folosire extensivă a marinilor și utilajelor au marcat, în a- pceeași perioadă, nivele de la 88 la 97 ga sută, iar în industria textilă, între 78—95 la sută comparativ cu fondul ,de timp planificat. Și. ca o cauză jcu valabilitate în toate aceste între- îprinderi, pierderile de timp productiv. întreruperile neplanificate s-au ■datorat și calificării scăzute a celor care au sarcina de mare răspundere —■ aceea de a exploata cu grijă și a- ftenție mașinile, utilajele și instalațiile. Toate acestea sînt parte componentă a avuției naționale, pentru ichiziționarea cărora statul inves- ește fonduri de zeci și sute milioane lei. De aceea, pe drept cuvînt, se ș,pune întrebarea : cui, pe ce mîini se • încredințează aceste moderne mijloace tehnice, capabile ■— prin folosirea lor judicioasă — să realizeze un volum de producție din ce în ce ;mai mare, de calitate superioară și i.îa un preț de cost în continuă scădere ?L .La Combinatul de fibre artificiale din Brăila, unde am început ancheta, ae-am notat alte cifre : planul anului ștrecut la producția globală a fost îndeplinit în proporție de 85,8 la sută, Iar în primul trimestru din 1968, de 96,8 la sută. Față de capacitatea proiectată, indicele realizat pe patru Jiuni din acest an este de 91,5 la sută :1a celofibră și 85,9 la șută la rețele cord. Deși combinatul a intrat în (funcțiune în anul 1964, parametrii 
j proiectați nu au fost, nici Ia ora actuală, atinși. încercînd o explicație ia acestei stări de lucruri, arhicunoscută de Ministerul Industriei Chimice. ing. Teodor Antonescu, director tehnic al combinatului, ne spunea :— într-adevăr, situația e departe :de cea așteptată. Cauzele sînt multiple și complexe. întîmpinăm greutăți în legătură cu asigurarea forței Ide muncă. Unii muncitori stau puțin țtimp în combinat și. pleacă. Iar fluc- 1 tuația exagerată are o influență de- - 7bit de nefavorabilă asupra calificării.Pentru ca, tov. Niculaie Coadă, j secretarul comitetului de partid, să i adauge:— Cert este că în combinatul nostru nu am reușit încă să dezvoltăm ' în rîndurile lucrătorilor o mentalitate de muncitor industrial, cu toate atributele ce trebuie să-l caracterizeze : stabilitate, dorință de a-și ridica calificarea, devotament și dă-

ruire în îndeplinirea sarcinilor da plan.Inevitabil, strict necesar era și un răspuns la întrebarea : cui îi revenea și îi revine în continuare sar> cina pregătirii temeinice a oamenilor strîns legată de cerințele combinatului, dacă nu, în primul rînd, conducerii acestuia și organizației de partid de aici ? Pe scurt, iată cum se înfățișează răspunsul. La început, la intrarea în funcțiune a combinatului, s-a reușit calificarea unui nucleu de bază de muncitori și tehnicieni, cu toate că, așa cum ne spunea tov. Ovidiu Se- rafoleanu, șeful serviciului plan, „chiar de la început s-au făcut unele erori, deoarece marea masă de muncitori nu a participat la probele tehnologice". Cu timpul însă, nucleul inițial nu a mai fost dezvoltat, iar locul unei, munci tenace, de mare tact și adîncire pentru formarea unor noi contingente de lucrători bine pregătiți tehnico-profesional, a fost luat
ancheta
economica

Kt amde fluctuație. Este suficient să amintim că, în anul trecut, s-au angajat 1525 salariați, alți 1394 plecînd din combinat, ceea ce a declanșat imposibilitatea — așa cum se exprima cineva — de a califica temeinic a- . coastă „armată" de-muncitori., mereu alta...— Au fost și cursuri de calificare, „greul" cade pe calificarea la lo-dar cui de muncă, ne spunea iov. Marcel Luca, șeful serviciului organiza-» rea— Cît durează această calificare ?— între... 2—6 săptămîni. Ce să facem ? Nevoile sînt stringente, nu a- vem timp de așteptat.Această calificare din fugă nu ră- mîne însă fără consecințe. La 1 a- prilie, din totalul muncitorilor din rețeaua chimie, 23 la sută o dețineau cei de categoria a treia de calificare. 18,4 la sută aveau categoria a patra, iar 3,2 la sută obținuseră categoria a șaptea sau a opta.Nu pledăm pentru trecerea tuturor muncitorilor la categoriile superioare de încadrare. Obținerea unei asemenea titulaturi presupune experiență bogată, cunoștințe multilaterale, înaltă responsabilitate în muncă. Dar, de aici și pînă la a menține

FREAMĂTUL
PĂDURILOR

SUCEVEI
Micul tren forestier pleacă de 

la combinatul forestier al Fălti
cenilor, și se întoarce aici: e o 
relație între combinat și pădurile 
îndepărtate, o legătură continuă, 
cu importanța ei. Pe Lingă tra
versele mici, urcăm pe drumuri 
de beton sau de 'piatră cubică, 
pietruite sau abia schițate în 
pămîntul tare. Poarta către pă
duri e astfel larg deschisă, dar 
între componentele ei se pe
trec niște mișcări semnificative, 
materializate în construcția de 
drumuri care să facă mai eco
nomicoase transporturile fores
tiere. Cîștigul e tot mai mult de 
partea șoselelor, așa că, de pe 
acum pitorescul „cefefeu" se 
pregătește să-și ia locul în mu
zeul unei ocupații care și aici 
capătă pe zi ce trece însemnele 
moderne ale industriei.

Tineri, mai aies tineri, des
prinși din tradiționala muncă 
de tăietori de pădure a familii
lor lor, au devenit șoferi, tracto
riști, mecanici, au luat pe sea
ma noii meserii legătura dintre 
păduri și combinatul forestier de 
la marginea Fălticenilor. Iar le
gătura nu e pur și simplu una de 
Ordinul producției. Efectul psi
hologic este evident în dispariția 
aproape completă a izolării, a 
senzației de singurătate și mo
notonie. cîndva specifice profe
siei și locurilor. Tinerii aceștia 
aduc, dacă se poate spune așa, 
un aer nou în păduri. Acest 
sentiment ne însoțește statornic 
în timp ce traversăm sate cu 
nume frumoase — Cornu Lun
cii, Mălini, Slatina...

-.Biroul unui director: încăpe-

re neutră, cam rigidă și cu aer 
de „casă mare" locuită doar din 
cînd în cînd, sobru mobilată (în 
afara unui fastuos barometru 
indicînd la acea oră . „varia
bil"), cuierul din colț cu o hai
nă aducînd- a halat de fabrică 
ori a pelerină cum poartă plu
tașii. Omul, tînăr (31 de ani, de 
doi ani director al acestei între
prinderi, după ce a parcurs o fi
lieră complicată, începînd de 
la șef de sector în pădure) e 
vădit stingherit de avalanșa de 
felicitări și festivități prilejuită 
de decernarea steagului și, cu 
un aer ușor adolescentin, în
cearcă să dirijeze discuția pe 
făgașurile ocupațiilor zilnice, din 
care desprind că e într-o acută 
și permanentă criză de timp, că 
mereu are senzația că va întâr
zia într-un loc sau altul.

Operează cu suprafețe (între
prinderea exploatează pădurea 
de pe multe mii de hectare), 
distanțe, cantități, face obser
vații asupra unor treburi coti
diene ori de viitor, consultă si
tuații, semnează, aprobă, res
pinge, totul într-un vîrtej 
care prinde viteză sub ochii 
mei. Puținele ore de birou ale 
inginerului loan Tătaru, direc
torul întreprinderii forestiere 
din Fălticeni, se petrec mereu 
așa...

Steagul de întreprindere frun
tașă pe ramură ocupă jumăta
tea de sus a unei vitrine așe
zată pe culoar. In a doua ju
mătate, puțin cam înghesuite,

Platon PARDAU

(Continuare în pag. a V-a)

întâlnirea tovarășului SCRIITOR

cu conducerea Uniunii Scriitorilor

tn stare de... necalifieare și slabă calificare circa 42 Ia sută din totalul forței de muncă este o mare diferență. Gradul scăzut de calificare nu influențează numai nivelul redus al productivității muncii, care se situează sistematic sub prevederile planului. ci, are consecințe negative și asupra calității producției. Pentru trimestrul I 1968, s-a stabilit că la produsul rețele cord calitatea „super- super" va deține 33,3 la sută, calității .„super" revenindu-i restul. Realizările însă — date înapoi, printre alți factori, de elementul om — au marcat pentru calitatea „super-su- per“ numai... 0,6 la sută. Urmările acestui decalaj între plan și efectiv trebuie căutate și în rîndul celor peste 12 milioane lei cu care, în trimestrul I, nu s-a realizat sarcina de reducere a prețului de cost. Dar nu numai aici. Consistentele stocuri de rețele cord super, anterior formate, (nefiind solicitate de beneficiari, care apelează în continuare la import) au determinat utilizarea doar a 42 mașini, din cele 54 existente. Am întrebat : ce 1'ac muncitorii afectați celor 12 utilaje inactive ?— Stau și eî pe lîngă mașinile caro lucrează efectiv. Mai învață și ei cu acest prilej, ne-a răspuns șeful serviciului plan.Tov. Virgil Crișan, de la comisia economică a comitetului județean de partid, a rezumat :— La combinat, condițiile de muncă sînt dificile. E adevărat, aici se aplică un sistem de salarizare preferențial, dar asta nu rezolvă totul. Comitetul județean de partid a stabilit, împreună cu conducerea combinatului, un plan de măsuri menite să ușureze munca, să o facă mai rodnică, Șe pare . însă că, pe această linie, sînt multe de făcut, sprijinul mai substanțial al ministerului tutelar fiind deosebit de oportun.De la Brăila, am transferat investigațiile la fabrica de tricotaje „Unitatea" din Sighetul Marmației. Aici, la sfîrșitul anului trecut, a intrat în funcțiune o modernă secție care, cu cele 276 utilaje de tricotat și cu șinile de confecționat instalate, executa anual cu 1,2 milioane căți tricotaje peste capacitatea producție a vechii secții.— La intrarea în funcțiune a ției, ne relata tov. Xosif Varhanyovs- ky, directorul fabricii, pentru deservirea utilajelor, dispuneam de 370 cadre, față de 1134 cît erau necesare. Chiar și acum ne lipsesc circa 110 muncitori reclamați de utilajele de bază.O precizare : cadrele care deservesc noile utilaje au ca .pregătire, de multe ori, patru clase elementare^, iar „experiența" în producție variază între 3 luni și un an. în plus, lipsa de prevedere în pregătirea din timp util a cadrelor necesare se reflectă și în menținerea „sub huse" a 40 mașini, alte 32 func- ționînd în primul trimestru doar într-un singur schimb. Ca urmare, în această perioadă s-a pierdut o producție în valoare de aproape 2 milioane lei. însă, implicațiile se țin lanț :— în primul trimestru, ne-a spus tov. Vasile Oceanu, inginer șef, „Unitatea" a depășit consumul specific de materie primă cu peste 925 000 lei. Din materia primă irosită s-ar fi putut realiza în plus circa 12 100 bucăți tricotaje, în valoare de 2 541 000 lei.
Dan MATEESCU 
Sever UTAN

în ziua de 22 mai a.&, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășul Paul Niculescu-Mizil au avut o întîlnire la sediul Comitetului Central cu membrii biroului Uniunii Scriitorilor și ai biroului organizației de bază P.C.R. a scriitorilor din Capitală. Au luat parte acad Zaharia Stancu, Ion Pas, Pop Simion, Letay Lajos, Eugen Barbu, acad. Geo Bogza, Demostene Botez, Anton Breitenhofer, Rlihhea Gheorghiu, Alexandru Oprea, Marin Preda, Aurel Rău, Tiberiu Utan, Constantin Chiriță, Cezar Baltag, Geo Dumitrescu, Ion Horea, Eugen Je-

beleanu, Ioanichie Olteana, Szasz Janos.La întîlnire au participat tovarășii Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Dumitru Ghișe, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.în cursul întîlnirii au fost discutate probleme actuale ale creației și criticii literare, precum și ale pregătirii celei de-a III-a Conferințe pe țară a scriitorilor din România.

Reunindu-i în jurai mesei rotunde pe cîțiva 
dintre reprezentanții generației scriitoricești 
afirmate în anii din urmă, semnatari ai unor 
volume de versuri sau proză apreciate de pu
blic și de critică, i-am invitat să-și spună pă
rerea 
aspectele problemei 
și aspirațiilor lor creatoare, asupra orizontului 
de viață și filozofic al tânărului scriitor al 
zilelor noastre. Publicăm în pagina a IV-a a 
ziarului opiniile și considerațiile exprimate cu 
prilejul acestei mese rotunde organizate de 
Scînteia'

desigur fără pretenția de a epuiza toate 
asupra preocupărilor

Ce loc ocupă mecanica
A A V « V A 0

in invataminfu
9

Lucrările Plenarei Comitetului Central, noua lege privind, învățăv m>ntul...rpgmpes.c^își-aq!,pyfjț-i, tecjwl. și își îmbogățesc seihhificaviile cu ocazia dezbaterilor, frecvent întîlni- te în aceste zile, în institute, facultăți și, îndeosebi. în colectivele catedrelor universitare. Indicațiile cu privire la rolul hotărîtor al corpului didactic în întreaga activitate de îmbunătățire a procesului de învăță- mînt superior, în pregătirea și instruirea studenților, cît și în educarea generală, cetățenească a tineretului, imperativele lărgirii atribuțiilor catedrelor în viața universitară și valorificarea mai eficientă a întregului lor potențial științific și didactic se află în centrul atenției generale. Cu prilejul unor asemenea discuții desfășurate în catedra de mecanică de la Universitatea din București, l-am rugat pe academicianul Caius Iacob să începem convorbirea prin abordarea unei probleme de principiu : rolul colectivului de catedră în formarea cadrelor de specialiști necesare economiei.— Din euvîntarea rostită de secretarul general al Comitetului Central la Plenara din 22—25 aprilie se desprinde, ca o concluzie importantă, ideea că orice măsură adoptată în domeniul învățămîntului trebuie să asigure satisfacerea cerințelor care vor apărea mîine în dezvoltarea economiei, științei și culturii. Aceasta cu atît mai mult cu cît și în prezent există sectoare insuficient asigurate cu cadrele necesare, din care cauză cu greu se poate face fată tuturor sarcinilor economice. în acest sens a fost citată situația electronicii . și energiei nucleare, dar tot atît de bine, s-ar fi putut exemplifica acest fapt și cu ajutorul mecanicii. Pentru că și aici situația îmbracă un aspect dintre cele mai neobișnuite. în ciuda faptului că aproape jumătate cercetările științifice mondiale

parte din domeniul mecanicii, că a- ceastă știință este astăzi indispensa- . bilăr^M .'tehnica -construcțiilor civile și industriale, în automatizare, hidrotehnică, prelucrarea metalelor și a materialelor plastice, transporturi feroviare, maritime și aeriene, navigație cosmică ș. a., în țara noastră aportul specialiștilor este vizibil îndeosebi în domeniul cercetărilor fundamentale și mai puțin în sectorul aplicativ. O bună parte din cadre își orientează eforturile spre prezentarea de comunicări științifice și redactarea volumelor de specialitate, în timp ce în unele sectoare industriale cu care aceste științe se înrudesc, încă se mal lucrează cu metode vechi de cel puțin un secol. Cauza rezidă în faptul că la noi mecanica mai este considerată o știință abstractă, teoretică sau uneori esțe chiar confundată cu matematica aplicată. Așa se explică și pregătirea foarte sporadică în domeniul mecanicii pe care o oferim studenților. De pildă, studenții facultății noastre de matematică și mecanică sînt pregătiți în primii 3 ani prin

Miercuri, 22 mai, tovarășii Chivu Stoica, Kiembru al Comitetului E- xecutiv. al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Bujor Sion, șef: de secție la C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu delegația Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL), care face o țara noastră.Delegația este formată varășii Andreas Fantis, din to? 
secretai

v <3.

nostru superior pentru 
dezvoltarea

cursuri comune. în această perioadă ' cele mai numeroase sînt cursurile 5 de-matematică. ■ Și în vreme-' ce -fir. anii IV și V, studenții matematicieni I reușesc să dobîndească un început G de specializare în cîteva direcții im- ’ portante, ceilalți abia în anul IV în- i cep pregătirea cu caracter general j de mecanică. Este explicabil de ce, j în medie pe an, noi nu reușim să oferirii industriei un număr mai | mare de 6—8 specialiști. Și asta în vreme ce efectivul cadrelor de me- canicieni este foarte redus în ra- I port cu necesitățile existente în vederea soluționării unor foarte nume- ! roase probleme ale progresului teh- . nic. Și cînd ramuri importante ale industriei noastre — care trebuie să aplice î>n tehnică rezultatele hidromecanicii, aerodinamicii, elasticită- ! ții, plasticității etc. — sînt practic i descoperite. Ne e teamă ca o ase- I menea mentalitate să nu se repercu- i teze și asupra elaborării proiectului
Mihai IORDĂNESCU I

general adjunct al Partidului AKEL, director al ziarului „Harav- ghi“, conducătorul delegației, Ky- riakos Hristu, membru al Biroului Politic, și Grigorios bru al Comitetului Partidului AKEL.Cu acest prilej a schimb de informații activitatea și preocupările actuale ale celor două partide.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Oiicît de neobișnuit să privească în jur și de neatent la reacțiile semenilor ar fi un om, nu poate să nu remarce — dacă întîmplarea l-a purtat pe acolo — eterogenia chipurilor și comportărilor din sala de ședințe a u- nei judecătorii. De la profesorul universitar venit să depună mărturie într-un 'proces de divorț pînă la adolescentul care a intrat „din curiozitate", de la lelița cu gura pungă ce-și așteaptă rîndul — se judecă cu o vecină din pricina unei mîțe care i-a spart un ghiveci — și pînă la compozitorul care are un litigiu locativ, toți sînt uniți prin curiozitatea ce o manifestă față de cauzele aflate în dezbatere și prin faptul că nu-și ascund reaațiile cînd se dezvăluie sau alta. Atunciare ceva cînd prin indignare, compasiune, haz sau nedumerire, fiecare i lui își manifestă nea față de cele în clipa aceea, sala este însă Una și aceeași stîrnește într-o parte veselie nedisimulată într-alta o tristețe la neascunsă. „Fel de fel

în ielul i atitudi- s ce ailă Rareori unitară replică o iar fel de

lume..." — cum spune o vorbă.Am asistat cu cîteva săptămîni în urmă la pronunțarea unei sentințe într-un proces penal. Felul cum a reacționat sala ne-a pus pe gînduri și ne-a îndemnat să scriem rîndurile de față.Era judecat un tînăr în vîrstă de 25 de ani, Pa-

vavalovschî Gheorghe. Fusese tehnician depanator la unitatea de reparații din str. Avrig a cooperativei „Radio Progres". Martorii ce trecuseră prin fața barei 1 arătaseră cu lux de amănunte că a- cesta se dedase unor practici ilicite : uneori trecea pe chitanțe sume mai mici decît cele pe care le încasa de la cetățeni, alteori nu deloc chitanță și reparației îl băga în buzunar etc.în clipa pronunță-

o cvasi-unanimă printr-o anumită categorie a asistenței. în ochii unora s-a aprins compasiunii. „Un chisoare pentru 595 de lei ?" — m-acineva. (Pentru că acesta este prejudiciul stabilit pe care P. G. l-a adus a- vutului obștesc). Nu pot

nici acum să răspund nedumeririi pe care am a- vut-o și continui s-o am : cum unii oameni de bună credință se lasă impresionați de condamnarea, pe bună dreptate, a unui om necinstit și își descoperă brusc porniri filantropice ? Cum de răsar, într-o clipă, asemenea „inimi de mamă" ?Discuții ulterioare cu mai mulți judecători ne-au arătat că, după opinia lor, este nejustă tendința de a socoti gravitatea unei delapidări

după suma pe care gestionarul necinstit și-a însușit-o din avutul statului. „Tînărul — se spunea în cazul de mai sus — n-a lurat decit cinci sute de lei,..". Dar cuvîntul cel mai important în frază nu este cuvîntul „decît" așa cum accentuau cei ce o pronunțau, ci cuvîntul 
„furat”.— In relata Airinei, legiului Tribunalul București, sînt mai delapidările loase", mai rare do hoți ce și-au însușit din avutul obștesc sute de mii de lei. Controalele s-au înmulțit și și-au sporit eficiența. Nu putem spune însă că au scăzut „micii" delapidatori, rozătorii. 780 de lei, 2 150, 1 400, 3 700 — sînt sume frecvente. Tribunalele îi condamnă, așa după cum merită pentru faptele lor. Avem mult de luptat cu rămășița retrogradă a mentalității „micii ciupeli", a învîrtelii.Trebuie să observăm că adunate una lingă alta, aceste sume atîmă

George-Radu CHIROVICI

ultima vreme, ne tovarășa Iftimia președintele Co- I penal de la Municipiului rare „spectacu- loturile

Recent, 6 000 de bărbați si femei din Norvegia și-au pus semnătura sub un apel în care se cere ca „Norvegia să părăsească N.A.T.O., astfel ca țara noastră să poată activa din nou, liber și independent, pentru dezarmare, pace si ordine de drept internațional". Apelul este începutul unei campanii avînd ca scop să grupeze în jurul ideilor acestui document pe toți cei care, în cadrul partidelor lor, a altor organizații, ca și în cadrul vieții sociale, în general, vor cere și vor activa pentru ca „Norvegia să ia de îndată măsurile necesare renunțării la calitatea ei de membru al N.A.T.O."Forțe tot mai puternice din țările nordice, membre ale N.A.T.O., (Norvegia, Danemarca și Islanda) cer să se pună capăt rolului umilitor ce revine acestor țări ca „parteneri fără cuvînt" și ca platforme pentru bazele militare ale Statelor Unite. _în Norvegia, forțele ce se opun participării în continuare a țării la N.A.T.O. își susțin poziția prin următoarele argumente fundamentale: Obiectivul politicii externe a Norvegiei trebuie să fie asigurarea independenței țării și aducerea unei contribuții proprii la destindere, dezarmare și pace. Calitatea Norvegiei de membru al alianței atlantice nu servește un astfel de obiectiv. Statele Unite sînt forța dominantă în cadrul alianței și conflictele militare ale acestei mari puteri, azi în Vietnam, mîine poate în alte părți ale lumii, pot duce la situația ca Norvegia să fie atrasă în aceste conflicte. Strategia care se bazează pe folosirea armelor atomice și preconizează transformarea Norvegiei de nord într-o bază militară, sporește primejdia unui război pustiitor.
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* *Cu prilejul zilei naționale a Norvegiei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimis o telegramă de felicitare regelui Norvegiei, Olav al V-lea.în răspunsul său, regele Norvegiei a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România sincere mulțumiri pentru bunele urări care i-au fost adresate.
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UN iOMENT DE SEAMA Stocurile depășesc
(Urmare din pag. I)

ÎN FLUXUL necesarul dar, paradoxal,

VIEȚII DE PARTID nu-l pot satisface

Sibiu. Organizațiile de bază din acest important centru industrial și cultural, municipiu și reședință de județ, au pășit, alături de cele din întreaga țară, într-o nouă etapă de activitate deschisă prin măsurile a- doptate de Conferința Națională a P.C.R.Am căutat să aflu „de la sursă" aspecte definitorii ale unuia din momentele importante ale activității organizațiilor de bază — desfășurarea adunărilor generale — adresînd mai multor tovarăși cîteva întrebări: ce și cum se discută în aceste adunări ? Care sînt condițiile necesare pentru ca ele să constituie o tribună de examinare a problemelor fundamentale, o școală de educare partinică, forul unde se fixează jaloanele principale ale muncii organizației de partid, ale întregului colectiv pentru realizarea obiectivelor economice, politice și social-culturale din fiecare perioadă ?Din multitudinea părerilor exprimate s-a conturat limpede o idee : pentru oa adunările generale să-și exercite rolul ce le revine este necesar, în primul rînd, să se asigure

respective

STABILIREA JUDICIOA
SĂ A TEMELOR CE SE
PUN IN DEZBATEREDupă cum se știe, dintre factorii care determină nivelul, eficiența adunării, stabilirea ordinii de zi se află pe primul plan. Comuniștii se întrunesc în ședință pentru a chibzui împreună și a stabili ceea ce este de făcut într-un domeniu sau altul, pentru soluționarea sarcinilor curente și de perspectivă. Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae Spătaru, secretarul comitetului de partid de Ia Uzina „Independența", susține că a pune în dezbaterea adunării generale o anumită problemă înseamnă, în fond, de cele mai multe ori, a orienta eforturile comuniștilor spre o anumită direcție. Și această direcție trebuie să ducă la atingerea o- bieotivulul fundamental : îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin întregului colectiv. De aceea, aceasta este o treabă foarte serioasă, care nu trebuie rezolvată superficial...Exista cîndva o practică nefericită care n-a dispărut nici în prezent cu desăvîrșire — ne spunea tovarășul Aurel Crîstea, prim-secretar al comitetului municipal de partid. Membrii unor birouri ale organizațiilor de bază se strîngeau la un loc și începeau „să-și stoarcă mintea" : ce mai discutăm în adunarea generală ? Șl, fără să se mai sfătuiască cu cineva, luau o hotărîre. Așa își făcea loc subiectivismul, apăreau în dezbaterea comuniștilor aspecte minore, false probleme, alese pe unicul criteriu că „nu s-a mai discutat de mult despre ele".într-un moment cînd se manifestau mari lipsuri în ceea ce privește realizarea planului de livrare a pieselor, argumenta la rîndul său a- ceastă idee tovarășul Nicolae Spătaru, membrii biroului organizației de bază de la secția forje a uzinelor „Independența" au considerat că cea mai „arzătoare" problemă ce ar trebui supusă dezbaterii ar fi activitatea gazetei de perete.Relatările mai multor tovarăși conduc la concluzia că, în prezent, în marea lor majoritate, birourile organizațiilor de bază pornesc de ia principiul că fixarea a ceea ce urmează să se dezbată în adunarea generală a organizației de' bază trebuie să fie rezultatul cunoașterii aprofundate a realităților de la locul de muncă, a preocupărilor fundamentale ale colectivului, a politicii partidului sub toate aspectele. Tovarășa Crispi- nila Hațigan, secretara organizației de bază nr. 10 de la Fabrica „7 Noiembrie". arăta că și în această privință are o mare însemnătate munca colectivă. Membrii biroului pot cunoaște mai bine situația, se pot orienta mai sigur spre problemele esențiale, dacă se sfătuiesc cu cadrele de conducere, cu specialiștii, cu un număr cît mai mare de comuniști.Normal, în majoritatea organizațiilor de bază de la uzinele „Independența", Fabricile „Libertatea", „Balanța" și altele, ele privesc, înainte de toate, aportul comuniștilor la bunul mers al activității pentru îndeplinirea planului, creșterea eficienței economice a producției, reducerea consumului de metal și eliminarea rebuturilor, economisirea materiilor prime și materialelor, folosirea cît mai deplină a capacităților de producție, întărirea disciplinei de partid și de stat etc. în mod nejustificat însă, de la ordinea de zi a adunărilor organizațiilor respective și ale altora lipsesc aproape cu desăvîrșire o serie de teme specifice muncii de partid, care intră exclusiv în atribuțiile lor. Este vorba de activitatea politică-e- ducativă, stilul și metodele de muncă ale biroului organizației de bază, răspunderea comuniștilor față de îndeplinirea sarcinilor profesionale și

întrunesc materialele aceste calități ?De multe ori — da, și de multe ori nu, ceea ce influențează întregul curs al dezbaterii, rezultatele ei. Iată, de pildă, adunarea generală a organizației de bază nr. 6 de la Fabrica „Drapelul roșu" care a avut la ordinea de zi contribuția comuniștilor la reducerea consumului de materiale. Aici s-a discutat „la o- biect", dar pe scurt, despre realizările obținute, relevîndu-se aportul biroului, al celorlalți comuniști, metodele care s-au dovedit eficiente. Dar mai ales s-a insistat asupra neajunsurilor existente, cauzelor care le generează și a măsurilor (în primul rînd de resortul organizației de partid) ce se impun pentru a le înlătura.Nimeni nu s-a sfiit să critice, să arate deschis lipsurile, pentru că — după aprecierea unor activiști ai comitetului municipal de partid care cunosc bine starea de lucruri din organizația respectivă — aici există un climat sănătos, normele democratice sînt respectate. Dar nu numai aceasta. Sensul dezbaterilor .l-a indicat referatul, care s-a caracterizat printr-o ținută principială și a înfățișat, în primul rînd, nu elementele tehnice, ci modul cum s-a desfășurat activitatea comuniștilor, a organizației în ansamblu, influența pe care ea a exercitat-o asupra întregului colectiv.Există, firește, multe exemple asemănătoare, Sînt însă și situații care sînt departe de a fi satisfăcătoare. Tovarășul Nicolae Ghișoiu, activist al comitetului municipal de partid, relata că i s-a întîmplat să a- siste la cîte o adunare de partid cu sentimentul că ia parte la o consfătuire de producție. Caracterul tehnicist, abundînd în cifre, procente, al referatelor prezentate și al discuțiilor lipsite de „miez" care au avut loc pe marginea lor în unele organizații de bază de la Fabrica „Republica", întreprinderea „Vinalcool" și altele reflectă faptul că în aceste cazuri nu este bine înțeles locul organizației de partid în activitatea de producție, în soluționarea economice.Aici se simte nevoia stilului de muncă al _______________de bază, înlăturării tendinței acestora de a se ocupa de producție, de activitatea economică, aproape în a-
problemelorperfecționării organizațiilor

celași fel ca direcția, tehnică-administrativă. exemplu semnificativ. La întreprinderea „Sibiana" se manifestă o serie de deficiente în utilizarea mașinilor și instalațiilor, ceea ce influențează negativ asupra producției. Problema — de maximă importantă — a fost analizată de conducerea întreprinderii. La rîndul ei, organizația de partid a procedat la fel. în ambele cazuri la dezbatere au luat parte a- proape ziile și hotărîrile adunării de partid nu au repete prinderii. Or, normal ar fi fost ca — în virtutea dreptului statutar de control — organizația de partid să fi tras la răspundere conducerea întreprinderii pentru neîndeplinirea unor măsuri tehnico-organizatorice ; totodată, ea ar fi trebuit să stabilească în adunarea respectivă — și apoi să ducă la îndeplinire — acțiuni de natură politică menite să aibă în vedere întărirea disciplinei în producție, combaterea absentelor nemotivate, a învoirilor, ridicarea calificării profesionale a muncitorilor, folosirea din plin a mașinilor.Cert este însă că organizația de partid nu își poate confunda atribuțiile cu cele ale conducerii teh- nico-administrative. Ea poartă răspunderea în fața partidului pentru întreaga activitate economică din raza sa de acțiune. De aici derivă datoria organizației de partid de a interveni și de a soluționa problemele din acest domeniu, dar prin metode specifice, acordînd o deosebită atenție controlului activității cadrelor de conducere tehnico-adminis- trativă, muncii politice — sub toate formele — pentru a explica însemnătatea sarcinilor și obiectivelor economice trasate de partid și a mobiliza întregul colectiv la realizarea lor.Desigur, poate punctul trebuie pectivă. munca practică pentru ca măsurile preconizate să se materializeze, căci numai astfel rezultatele adunării își exprimă întreaga lor valoare.

conducerea Iată un

aceiași oameni, iar conclu-făcut, în linii mari, decît să pe cele ale conducerii între-

adunarea generală nu constitui decît începutul, de pornire spre ceea ce înfăptuit în perioada res- Totul depinde, apoi, de

Se știe — un televizor, un frigider, un aparat de radio sau de fotografiat, o mașină de spălat rufe, o motocicletă sau un turism sînt bunuri tot mai necesare omului zilelor noastre. Cînd cumperi un astfel de produs, ai dorința să-1 folosești cît mai multă vreme, dorință care corespunde înseși performanțelor firești ale unor asemenea aparate. Cum aceste obiecte se folosesc intens, în mod normal unele piese mai solicitate se defectează. Astfel, repararea periodică, înlăturarea defecțiunilor ivite devin iminente.A fi însă în imposibilitate să-ți repari un obiect indiferent ca e în garanție sau nu, pentru că o piesă uzată nu poate fi înlocuită, pare cel puțin ciudat. Totuși, mii de cetățeni sînt nevoiți să umble cu aparatele în brațe, de colo pînă colo, pen- ♦ru ca nu găsesc piese înlocuitoare. Timp irosit, bani cheltuiți cu transportul, nervi tociți — iată rezultatul acestei s-'tuații. Exemple se pot da, din păcate, multe. Ne vom mulțumi însă să- spicuim cîteva mai semnificative;La unitatea nr. 19 a cooperativei „Metalo-Casnica" specializată în repararea articolelor de uz casnic, o mașină de spălat „Alba Lux“ stă în reparație de mai bine de o lună. Lipsește o piesă de schimb absolut neefesară.Cînd reparația trebuie e- fectuată unui aparat de uz casnic aflat în termenul de garanție, lucrurile se complică și mai rău. Să exemplificăm. La o unitate a cooperativei „Radio-Pro- gres" din Capitala, un cetățean a adus un aparat „Orion". Se stricaseră 4 (patru) clape de la claviatură. Dar unitatea nu dispune de asemenea piese (și ce poate fi mai elementar?), iar aparatul este în termen de garanție. Atunci se întocmește o notă de coman-Simion ORBAN

La Slobozia, județul Ialomița, se află în stadiu de finisare un spital modern, cu o capacitate de 540 paturi (Foto : Agerpres)

dă nominală : „în conformitate cu... în vederea depanării..., vă rugăm a livra 4 clape claviatură ,Orion" pentru cetățeanul R. I. din strada... nr.... etc". Atelierul trimite nota cooperativei, între timp de la alte unități s-au mai adunat o serie de note asemănătoare. Se face deci centralizarea. Situația centralizată se trimite întreprinderii comerțului cu ridicata de produse metalo-chimice (I.C.R.M.), care centralizează și ea situațiile centralizate, de la toate cooperative.e Trec cîteva săptămîni. Cetățeanul tot bate Ia ușa unității, dar aceasta răspunde invariabil : „Mai așteptați, că și noi așteptăm". De fapt, ce se așteaptă ? Răspunsul depozitului dacă piesele există sau nu. în sfîrșit, pe același drum întortocheat, ajunge la unitate vestea : „Nu avem piesa în depozit". Scurt și cuprinzător 1 Cetățeanul, care a cheltuit o sumă mare pentru cumpărarea respectivului aparat, este, pur și simplu, în situa’ia de a riu-1 putea folosi o lungă perioadă de timp, datorită faptului că deservirea este subordonată acestui greoi sistem de aprovizionare. în cazul concret relatat, din lipsa clapelor, cetățeanului în cauză i s-a schimbat pînă la urmă aparatul amintit.Potrivit ultimelor situații ale Ministerului Comerțului Interior, rezultă că dispunem de stocuri considerabile de piese de schimb. Valoarea lor se ridică Ia peste 700 milioane de lei. Dar asemenea stocuri sînt nu numai în comerț. Cooperația meșteșugărească dispune, Ia rîndul său, de piese de schimb în valoare de aproape 300 milioane lei. Iată, așadar, o situație paradoxală : în timp ce unele bunuri de consum ale cetățenilor nu pot fi reparate, în depozite există piese de schimb a căror ridică la circa 1 lei! Sînt, cum piese de schimb mari, dar nu din cele care trebuie și nu acolo unde sînt cerute.Cum s-a ajuns la această situație ? Să vedem mai în- tîi ce ne spun reprezentanții celor două foruri responsabile. Tov. Dumitru Niculescu, secretar general în Ministerul Comerțului Interior, ne-a pus la dispoziție o situație scrisă, din care spicuim : „Față de lipsurile înregistrate în aprovizionarea cu piese de schimb a populației în anii anteriori și ca urmare a reglementărilor introduse pentru îmbunătățirea aprovizionării cu aceste piese (H.C.M. 753/1965 și H.C.M. 1156/1966), prin care s-au stabilit principiile metodologice ale aprovizionării cu piese de schimb pe economie și s-au creat condiții speciale de creditare cu dobîndă redusă de 0,5 la sută pe an, pe o perioadă de 7 ani. comerțul a comandat, pentru anul 1967, piese în valoare de 648 milioane lei. ...La o dotație a populației de peste 9 miliarde lei la mărfurile e- lectronice, stocul de piese de schimb de 383 milioane lei reprezintă 4,3 la sută, iar la o dotație de 5,5 miliarde lei pentru mijloace de transport, stocul de

valoare se miliard de am văzut, în stocuri :ele care do unde

piese de schimb în valoare de 306 .milioane lei reprezintă 5,5 la sută. Față de consumurile din alte țări, volumul stocurilor de piese nu este exagerat, avîndu-se în vedere și lipsa de experiență în exercitarea acestui comerț cu un specific aparte."Tov. Stan Udrea, vicepreședinte al UCECOM : „Problema stocurilor la piesele de schimb ne preocupă și pe noi. O dată cu creșterea numărului bunurilor de folosință îndelungată a crescut și volumul stocurilor la piesele de schimb. Este un proces firesc. Noi ne-am aprovizionat cu toate piesele necesare aparatelor aflate în folosință la cetățeni. Cînd unele din ele ne lipsesc, atunci apelăm la comerț ; dar dacă le avem, mai are vreun rost să cerem ? Esențialul este să satisfacem toate cerințele, cu alte cuvinte să avem o structură corespunzătoare. Pentru aceasta cred că sînt necesare cel puțin două lucruri : stabilirea unei juste ■ proporții între diferitele repere, pe baza unor analize științifice ; crearea unor depozite unice, centralizate, care să elimine paralelismul în aprovizionare".Piesele du schimb cuprind, la obiectele și aparatele existente, circa 40 000 de repere. în condițiile actuale de organizare a sectorului și ale sistemului de a- provizionare în vigoare este destul de greu de precizat locul și situația acestor repere. în urma indicațiilor superioare, în ultima vreme s-a făcut însă analiza stocurilor. La I.C.R.M. București,'bunăoară, s-a stabilit, desigur cu aproximație, care anume stocuri voi’ fi epuizate în circa 3 ani și care în circa 7 ani — acesta fiind termenul maxim de creditare (depășirea lui a- trage după sine mărirea do- bînzii de la 0,5 la sută, la 6 la sută). Și iată ce a reieșit : că o sumedenie de piese nu vor fi consumate decît într-o perioadă ce va depăși 7 ani. Este vorba de tuburi electronice în valoare de circa 6 milioane lei, difuzoare pentru televizoare de 720 mii lei, bloc comutator la televizorul Lu- chian — 220 mii lei, diferite piese pentru biciclete din import — 694 mii lei, pentru biciclete indigene — 252 mii lei, piese radio — 1 700 mii lei etc. Total general, 9 720 mii lei ! Acesta ar fi viitorul. Dar prezentul ? Aceeași întreprindere plătește, în momentul de față,. dobînzi de șase la sută anual pentru stocuri de piese în valoare de peste cinci milioane lei, care au depășit termenul de creditare, cu alte cuvinte mai mult de 300 000 lei a- nual.La cooperativa „Autome- canica" se află în stoc — ne-a spus președintele — piese de motocicletă în valoare de peste două milioane, de lei, cu care cooperativa nu are ce face, știin- du-se bine că numărul motocicletelor în București este în descreștere. în a- celași timp, cooperativa nu poate răspunde tuturor solicitărilor de reparații la autoturisme lipsindu-i diferite piese absolut necesare. La alte cooperative ni s-a spus : „Am întocmit liste cu piesele care nu ne trebuie și le-am trimis în dife-

se spune — a în aprecierea mărfuri la u-

rite județe. Ni s-a răspuns : „Avem și noi". Dacă ținem seama că situația este asemănătoare și în restul țării, la celelalte organizații comerciale și cooperatiste, putem ajunge destul de lesne la concluzia că este vorba de o activitate nerațională din punct de vedere e- conomic. Mai mult, efortul care s-a făcut de a se acoperi, zice-se, toate cerințele, s-a făcut tot birocratic, pe baza comparării unor situații scriptice, fără a se urmări cu perseverență punerea de acord a acestui comerț cu solicitările reale ale publicului.După cum se vede, a- ceste stocuri, care, la ora actuală depășesc cu mult necesarul fără a-1 putea totuși satisface, corespund normativelor. Se ridică atunci problema : pot fi invocate normativele drept paravan al unei situații nesatisfăcătoare, sau rădăcinile răului trebuie căutate în primul rînd în necunoașterea cererii de consum ? Optăm pentru această ipoteză. Un argument în plus ni-1 furnizează însuși amintitul material primit de la M.C.I, „Din analiza efectuată — reieșit că fondului denele repere s-au comis și greșeli, datorită numărului considerabil al acestora, precum și calificării ne- sațisfăcătoare a personalului care se ocupă cu aceste probleme, angajat 'în număr însemnat în ultimii ani“... Și atunci, de vină sînt cumpărătorii ?Aminteam despre sistemul de aprovizionare cu piese de schimb. Revenim asupra problemei, întrucît și acest sistem are o bază legală : instrucțiunile în vigoare. Aceasta nu-l împiedică însă să fie defectuos, să permită a se lucra în paralel — atît la comerț, cît și la cooperația meșteșugărească. Cantitatea mare de scriptologie folosită în ambele sisteme comerciale pentru stabilirea necesarelor, drumurile paralele, complicate, pe care le parcurg apoi piesele de schimb, nu fac decît să umfle' cheltuielile de circulație, să împiedice aprovizionarea rațională și operativă a unităților. Situația neplăcută la care s-a ajuns a- rată că, la contractare, ar- bitrariul, lipsa de discernă- mînt și de grijă pentru folosirea banilor în general și a valutei în special au făcut de multe ori casă bună.Toți specialiștii cu care am stat de vorbă au fost de acord că trebuie luate măsuri. Dar simpla enunțare a acestei necesități nu poate duce la înlăturarea anomaliilor. Faptul că stocurile s-au creat în umbra unor acte normative în vigoare trebuie să determine intervenții neîntîrziate ale forurilor interesate în primul rînd pentru revederea acestora și punerea lor de a- cord cu nevoile reale reparații la obiectele uz îndelungat.Important este să se ționeze cu răspundere îneît stocurile de piese de schimb să acopere în mod rațional și operativ toate solicitările.

de deac-

George POPESCU

deplinirea sarcinilor profesionale obștești și altele.
SPIRIT ANALITIC,
POZIJIE COMBATIVĂToți tovarășii cu care am discutat au fost de acord că dezbaterea din adunare depinde foarte mult de „tonul" pe care-1 dă darea de seamă, referatul, raportul sau informarea ce se prezintă în fata comuniștilor. Ce avem noi în vedere în această direcție ? ni se relata la comitetul municipal de partid. Fie că sînt scrise, fie că sînt verbale, să analizeze aspectele cele mai importante ale problemei în discuție de pe pozițiile muncii de partid, să înfățișeze felul în care comuniștii și-au adus contribuția la soluționarea ei, să a- rate concret cauzele deficientelor și ce se cere pentru îmbunătățirea activității, să fie pătrunse de spirit critio și autocritic.

Termenul „Imputație" nu are decît un sens unic și precis : obligarea cuiva la plata unei sume de bani ca despăgubire pentru paguba adusă instituției respective. O asemenea măsuiă nu se poate aplica decît celui ce se face vinovat de producerea pagubei care — conform unor norme etice elementare — nu poate fi nici trecută cu vederea, nici suportată de altcineva. Decizia de imputație apare deci ca un act de echitate, cu implicații ce depășesc sfera strict materială, urmărind să determine peste tot o atitudine responsabilă față de muncă, corectitudine exemplară în îndeplinirea obligațiilor profesionale. în mod paradoxal însă, se mai întîmplă și altfel.Conducerea întreprinderii de panificație — Titan — ne scrie dr. 
Ștefan Daneș, procurorul șef al procuraturii locale a sectorului 3. București — a emis mai multe decizii de reținere a unor sume de bani din. salariile anumitor muncitori. Pe rolul judecătoriei sectorului 3 au apărut trei dosare privind 65 de salariați. Primul dintre acestea — dosarul nr. 452/1968 se referea la cauza a 32 de muncitori din cei' 65 care, adresîndu-se organelor de jurisdicția muncii din fabrică au fost exonerați de la plata despăgubirilor. Conducerea unității, fără să se lase „învinsă", a introdus degrabă o plîngere împotriva hotărî- rilor întemeiate ale organelor de jurisdicție a muncii, la judecătorie. Rezultatul : s-a menținut hotărîrea comisiei pentru soluționarea litigiilor de muncă și a comitetului sindical, în ce privește al doilea dosar (nr. 454/1968), neexistînd dovezi de vinovăție împotriva angaja- ților ce au făcut contestații, procurorul a respins plîngerea conducerii întreprinderii ca fiind neîntemeiată. în al treilea caz (dosar nr. 453/1968) instanța a stabilit că angajatului, care a făcut contestație împotriva deciziei de reținere din salariu, i se imputase o sumă mult mai mare decît cea pentru care se făcea vinovat.Așadar, imputații făcute anapoda, în cazul de mai sus s-a constatat

existența unei pagube din avutul statului. Fără nici o discuție, ea trebuia recuperată ! Dar aceasta înseamnă că recuperarea să se facă în mod arbitrar ? De pagubele a- mintite mai sus — așa cum a reieșit ulterior — se făceau vinovați nu cei 65 de salariati, ci cîtiva distribuitori. Cum a fost atunci posibilă o asemenea măsură aberantă ? Am adresat conducerii întreprinderii această întrebare. Directorul N. Niculescu, contabilul șef C. Georgescu și FI. Dumi- treanu din partea Oficiului juridic,

Adesea, această metamorfoză are un substrat periculos : adevărații vinovați aruncă vina pe alții, fugind de răspundere.Muncitorilor Gheorghe Traian Mateescu de la București li s-a imputat conducerea întreprinderii 19 561 lei, iar lui Gheorghe parat, încă 50 668,35 lei pentru iipsuri nejustificate în gestiune. Cazul a ajuns la tribunal. Instanța de fond — deși a reținut că pagubele se da- . toresc lipsei de spațiu pentru depo-

Niță și I.C.R.A.- de către suma de Nită, se-

absolvită de plata cheltuielilor de judecată, în valoare de 2 300 lei, conducerea întreprinderii respective.Am discutat cu Mircea Pisai, directorul, Nicolae Țimbrescu, șeful serviciului C.F.I., Margareta Ior- gulescu, șefa Oficiului juridic, și alți tovarăși din conducerea instituției, despre „eșecul" acțiunii lor în fața justiției. Culmea este că unii dintre ei (ca, de pildă, jurisconsulta Felicia Olteanu, care a participat și la proces) sînt convinși de nevinovăția celor doi așa

judecarea cauzei s-a dat de dispărute... fără

PRESTIDIGITAȚIA
//

S3ne-au trimis la redacție, drept răspuns... trei pagini de explicații. Nu-i cazul să umplem și noi trei pagini de justificări. Din acte reiese clar că cei ce au dispus reținerea unor sume din salariul muncitorilor nu au analizat faptele cu răspunderea cuvenită, imputații fictive de „acoperire" a lipsurilor, de intrare — chipurile — în legalitate.într-adevăr, unele abuzuri de acest gen — remarcă tovarășul Silvestru 
Vîrtosu, președintele colegiului III civil la Tribunalul Municipiului București — sînt săvîrșite sub travestiul apărării dreptății. Convertirea unor asemenea acte profund nedrepte, îmbrăcarea lor într-o haină legală, nu este însă întîmplătoare.

au făcut
zitarea mărfurilor, proastei recep- ționări, lipsei de pază — a conchis că toate aceste greutăți obiective nu pot fi luate în seamă deoarece cel doi muncitori nu au sesizat decît pe șeful de depozit și nu și conducerea întreprinderii ! Acest lucru era inexact însă, pentru că șeful de depozit a făcut numeroase referate conducerii arătînd lipsurile existente, iar aceasta la rîndul ei le-a sesizat altor foruri superioare, care însă, dintr-o intolerabilă neglijență, nu au luat măsuri urgente de remediere. Adevărul a ieșit la iveală abia la recurs : imputațiile făcute de conducerea întreprinderii s-au dovedit neîntemeiate iar sentința primei instanțe nelegală. Stabilindu-Ii-se nevinovăția, muncitorii au fost absolviți de plată, în schimb n-a fost

ziși „țapi ispășitori". Așa hotărîseră deci zarurile ! Iată o dovadă de totală iresponsabilitate, pentru că imputațiile stabilite după felul cum „cad la zar“, în . loc să contribuie la întărirea disciplinei în muncă, la apărarea avutului obștesc, în realitate încurajează neglijența, pe cei ce aduc daune statului.Ușurința cu care se procedează la emiterea unor acte de imputație — ne scrie tovarășul Ion Militam — președinte de colegiu la Tribunalul județean Ilfov — se vede și din aceea că uneori ele sînt pur și simplu niște imputații fictive. Cei de la I.C.I.L.-fiucurești, de exemplu, i-au imputat muncitorului Ilie Alexandru suma de 5 796 lei, contravaloarea a 46 bidoane de zinc, pe considerentul că erau lipsă în gestiune.

Dar la urma bidoanelor urmă ! Ele erau trimise, pe bază de bonuri, la diferite cooperative agricole de ■ producție. Dispoziția de reținere a fost, firește, anulată. Nu ar trebui însă anulată și nesocotința celor care dau naștere la procese artificiale, scoțînd muncitori din producție !Conducerile unor întreprinderi sau instituții acceptă cu bună știință să fie date în judecată în urma unor asemenea imputații arbitrare pentru că salariații nedreptățiți sînt absolviți de imputații și, în felul acesta, încetînd executarea lor, încetează însăși cauza pe care chipurile — o apără : recuperarea pagubelor și sancționarea celor cu adevărat vinovați. Lui Nicolae Stoica, de exemplu, gestionar la centrul de carne al cooperativei de consum Urziceni, i s-a imputat suma de 1 677 lei, contravaloarea unei cantități de carne alterată. Paguba există, dar adevăratul vinovat nu-i Nicolae Stoica, ci însăși conducerea cooperativei, care cu ocazia expedierii cărnii nu și-a îndeplinit obligația elementară de a trimite și gheața necesară conservării acestui aliment. Comitetul sindicatului a anulat pe bună dreptate dispoziția de reținere iar judecătoria din Urziceni a menținut hotărîrea acestuia. Socoteala e simplă : se învinuiește în mod gratuit un salariat, iar vinovatul fără vină face la rîndul său o contestație la tribunal. A- cesta găsindu-1 nevinovat îl absolvă de plata pagubei, care, conform obiceiului, este trecută în contul pierderilor „normale". Adică în contul statului. Adăpostindu-se în spatele unei hotărîri judecătorești, cei răspunzători scapă cu fata curată,Imputația nu este o glumă care poate sfîrși prin păgubirea statului sau a unor oameni nevinovați. Cine își permite să facă din această măsură de apărare a intereselor generale ale societății un simplu joc, sau un mijloc de a scăpa de răspundere trebuie să suporte consecințele.
Dumitru MINCULESCU

greu în balanță. Proverbul „Picătură cu picătură se face rîul" își găsește aici o tristă aplicare. Mai sînt unii ce nu-și fac probleme cînd e vorba de deosebirea dintre „al meu" și „al altuia", mai ales dacă „altul" este statul. N-am a- vut prilejul să stau de vorbă cu vreuna din aceste „rozătoare", așa cum plastic au fost numiți cei din tagma amintită. Am însă certitudinea că aș găsi destui care să-și exprime sincer nedumerirea că au fost aspru condamnați : „Ce, a sărăcit statul dacă am luat eu 800 de lei ?*. Sînt oameni a căror conștiință nu s-a ridicat pînă la ideea de cinste. Fiindcă, în cazul delapidării, înainte de' a fi atacată a- verea obștei este atacată ideea de cinste. Iar aici nu încap diie- rențe de sume ; individul este sau nu este cinstit — aceasta este problema.Rozătoarele au o „filozofie* modestă : „Nu se simte dacă iau și eu nițel. E bogat statul, are de unde...". Și se apucă de furat. De pildă, Eduard Mustață era șeful depozitului de mașini la I.D.M.S. și, în această calitate, a sustras 41 de anvelope. Nicolae Marin, salariat la C.I.L. Pipera, în complicitate cu Roșu Crîstea, a furat 2 bidoane de vopsea pe care apoi, ca și E. M., le-a vîndut. Prejudiciul ? 4 000 de lei în primul caz, 2 000 de lei în al doilea. Pedeapsa binemeritată : cîte 2 ani închisoare.Un gestionar, tot al cooperativei „Radio Progres", pe nume Ștefă- 
nescu Victor, a păgubit unitatea unde lucra cu 1 823 de lei. 1 an de închisoare. „Vai, a susținut o inimă miloasă, pentru fiecare 6 lei o zi de închisoare...» Ca și cum prin asemenea socoteli se determină cinstea unui om, ca și cum răsplata pentru aceste fapte necinstite s-ar pune pe cîntar ca brînza 1Nu este lipsit de interes dacă arătăm că, în general, „rozătorii" se recrutează din categoria recidi- viștilor. Pavavalovschi, de care vorbeam mai sus, a mai ispășit o
Roză-

toni

condamnare de un an și trei luni pentru furt calificat, Nicolae Marin este la a noua intrare în închisoare. Sau, un alt caz : într-o seară, 
Narsesian Ion și Chirea Victor, de la cooperativa „Chimica", au sustras o lădiță cu esența de rom și de portocale pe care au dus-o 
Măriei Doicu, gestionara unei unități „Alimentara". Aceasta a co- meraializat-o ; procedeul este clasic. Condamnarea : Doicu și Chirea cîte doi ani și jumătate închisoare, Narsesian trei ani. Tustrei, vechi clienți ai închisorilor. (în paranteză : presa nu încetează nici o clipă să întrebe „cui i se încredințează gestiunea 7" Iată încă un exemplu: unei hoațe care a stat la închisoare). Pentru a patra oară a fost condamnat un bărbat în vîrstă de 30 de ani, Manole Constantin, Lu- cra în cadrul I.R.A.-3 de unde - subtilizat rulmenți și bujii în valoare de 3 122 de lei.Rozătoarele sînt deci animale specializate. Ele nu sînt marile carnasiere ce fac ravagii în jur, nu sînt fiarele uriașe ce terorizează împrejurimile. Nu, ele sînt micile viețuitoare ce rod puțin ici, puțin colo, încetișor, pe neobservate.

Avutul statului este avutul fie
căruia, pentru că de el depinde 
bunăstarea oricărui membru al so
cietății. Lovind în interesul public, 
în avutul tuturor, hoții, delapidatorii 
escrocii lovesc — în ultimă instan
ță — în fiecare dintre noi.Conducerile unităților, organele de control financiar, organele de urmărire și de anchetă penală, tribunalele trebuie să fie în continuare necruțătoare față de cea mai mică tentativă de păgubire a avutului obștesc. Trebuie să lupte fără nici o cruțare împotriva celor ce infestează prin potlogăriile lor atmosfera de muncă și de cinste ce caracterizează viața noastră socială. Să fie limpede, pentru fiecare angajat din economia noastră, că nu există nici un rabat, nici sentimental șl nici de alt ordin, atunci cînd este vorba de acest suprem criteriu : cinstea 1

Un obiect 
practic și util 
in gospodărie

Printre obiectele electroteh
nice menite să ridice gradul de 
confort într-o gospodărie se 
numără si frigiderul. Bine
cunoscutul „FRAM, intrat în 
nomenclatorul bunurilor de folo
sință îndelungată cu preț redus, 
se vinde acum cu 375 lei mai 
ieftin. Frigiderul „FRAM", care 
sc găsește de vînzare în maga
zinele universale și specializate 
ale cooperativelor de consum, 
este încăpător, cuprinde patru 
grătare, două cutii din masă 
plastică pentru fructe ; un 
compartiment pentru unt și 
brînză, un raft pentru ouă și 
altul pentru sticle ; un evapo
rator cu spațiu pentru două tă- 
vițe necesare obținerii de cuburi 
de gheată. Frigiderul este prevă
zut cu un termostat. pentru re
glarea automată a temperaturii 
și a consumului de energie.

Un frigider costă acum 2 125 
de lei. Se i inde și cu plata în 
rate.
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Sîntem într-o perioadă cînd în a- gricultură trebuie depuse mari eforturi pentru efectuarea la timp, exem- (plară a tuturor lucrărilor de care depinde asigurarea recoltei anului 1968. Or, necesitatea executării opor- jtune a prășitului și altor lucrări de întreținere a culturilor, udării acestora pe mari suprafețe pentru a înlătura lipsa de umiditate din unele •zone impun ca zilnic, mai ales în cooperativele agricole, să iasă la lucru sute și mii de oameni, toate forțele existente în fiecare unitate.In județul Prahova, ca și în întreaga țară, cei mai mulți dintre țăranii cooperatori, simtindu-se direct răspunzători peptru soarta recoltei, tnu-și precupețesc eforturile în aceste zile, participă cu entuziasm la tmunca cîmpului.„Volumul de lucrări pe care-1 a- vem de efectuat — ne spunea contabilul șef al cooperativei agricole din Bucov — este foarte mare. Trebuie îngrijite 80 ha de grădină, 405 ha de porumb, 70 ha de cartofi, 110 ha de vie și suprafețe importante ocupate cu alte culturi, irigate — legumele, cartofii, plantațiile pomiviticole. Reușim totuși s-o scoatem la capăt. în primul rînd fiindcă cooperatorii și-au făcut un titlu de cinste din a participa activ, în această perioadă, la muncă. Zilnic, numărul celor care ies la lucru se cifrează la aproximativ 800, ceea ce reprezintă marea majoritate a forței de muncă. în al doilea rînd, fiindcă activitatea este organizată minuțios, în așa fel încît fiecare să știe ce are de făcut, să nu se piardă timpul fără rost“.Nu este un exemplu singular. Cifrele prezentate de tov. Liviu lordă- chescu, director adjunct al Direcției agricole județene, oglindesc efortul țărănimii prahovene de a întreține bine culturile — condiție esențială pentru realizarea unor recolte corespunzătoare. „Pînă la 22 mai ne spunea tov. Iordăchescu — în cooperativele agricole s-a prășit porumbul pe mai bine de 80 la sută din suprafața însămînțată iar sfecla de zahăr pe circa 60 la sută din teren. Cit privește floarea soarelui și cartofii — prima prașilă s-a terminat. Avansate sînt și lucrările în legumicultură — sector față de care țăranii cooperatori manifestă o preocupare deosebită".Aceasta este situația de ansamblu pe județ. Privită însă mai amănunțit, la nivelul diferitelor unități, ea se schimbă întrucîtva. în acest caz, apar destule restante la efectuarea lucrărilor. Mai ales în cooperative agricole sum sînt cele de pe valea Telea- jenului sau din zonele preorășenești. Cauzele acestor întîrzieri nu sînt greu de aflat. Aici, adică în cooperativele agricole Mălăiești, Bănești, Tătărani, Ploieștiori ș.a., deși este atît de mult de lucru, bună parte din forța de muncă este nefolosită. Adeseori, dimineața, e- chipele ies la cîmp descompletate, ceea ce, firește, influențează negativ asupra ritmului de lucru, nu permite ca lucrări urgente, cum sînt cele arătate anterior, să fie executate rapid.Fără îndoială, aici este vorba, într-o mare măsură, de neînțelegerea de către toți cooperatorii a faptului că numai prin participarea activă la muncă a fiecăruia dintre ei se poate realiza întreținerea exemplară a ogoarelor și, pe această bază, obținerea unor producții și venituri corespunzătoare. Dar ce au făcut în această privință consiliile de conducere și organizațiile de partid din cooperative ? Cum se desfășoară -munca politică și organizatorică pentru a se asigura folosirea integrală și eficientă a forței de muncă existente în cooperative ?Se știe că o importanță excepțională în rezolvarea acestei probleme o are cointeresarea materială a țăranilor cooperatori. Măsuri, ce-i drept, s-au luat în acest sens, dar nu peste tot șl nu la nivelul posibilităților. Discuția avută cu tov. Gheorghe N. Stoica, președintele cooperativei a- gricole Loloiasca, este edificatoare:— în ultima perioadă — ne spune acesta — participarea la lucru a cooperatorilor a început să scadă. Din 18—22 oameni cîți numără o echipă, ies la lucru 8—10. Multi se duc să lucreze în întreprinderile agricole de stat.— Din cîte știm, la Loloiasca cîș- tigul la ziua muncă este bunișor. Anul trecut valoarea zilei muncă s-a ridicat la 24,28 lei, din care 13 lei în numerar. Deci, aproximativ tot atît cît -se cîștiga într-o zi în I.A.S. Nu cumva cooperatorii se duc în fermele de stat pentru a.-și acoperi nevoile imediate de bani ?— Așa este.— Atunci de ce nu se iau măsuri pentru ca lunar să se acorde avansuri bănești ?— Posibilități avem. Ne-am și gîn- dit să facem acest lucru, dar pînă acum n-am rezolvat problema.

Experiența unităților fruntașe a- rată că în această privință, a cointeresării materiale a cooperatorilor — este vorba în primul rînd de acordarea de avansuri bănești lunare, de retribuția suplimentară, ca și de alte forme care îi stimulează pe oameni să participe activ la rezolvarea treburilor cooperativei — trebuie să se acționeze hotărît, operativ. Tărăgănarea aplicării unor asemenea măsuri, discuțiile interminabile pe

sau președinți de cooperative — Loloiasca, Tinosu, Bărcănești — este că în această privință există încă lucruri de pus la punct. Evident, ni se spunea, și fermele de stat au nevoie de oameni pentru a executa lucrările agricole. Noi înțelegem să le sprijinim fiindcă e vorba de pîinea întregului popor. Dar acest lucru să se facă organizat. Adică, șefii fermelor care au nevoie de forță de muncă să o solicite consiliilor de conducere
O importantă cerință
ia ordinea zilei în C. A. P.

N NSĂ
A FORȚE

tema : „o fi sau n-o fi bine" nu sînt de natură să asigure folosirea eficientă a forței de muncă din unități.Insistînd asupra acestei probleme care trebuie privită cu mai multă răspundere și soluționată eficient, peste tot, am vrea să ne referim — în cîteva cuvinte — și asupra relațiiloi- de lucru statornicite între cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat. Părerea unor specialiști

ale cooperativelor agricole, iar acestea să o dirijeze organizat, pe bază de plan și contract. Ar cîștiga și fermierii, și noi.Această problemă a mai fost ridicată și cu alte prilejuri. Fapt este însă, după cum' se vede, că ea n-a fost soluționată pornindu-se de la necesitatea îmbinării atît a intereselor fermelor de stat, cît și ale cooperativelor agricole. Or, aceasta creează dificultăți. O intervenție mai energică

a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a Departamentului I.A.S. din cadrul Consiliului Superior al Agriculturii, în vederea reglementării acestei probleme, este sară.Carențele semnalate forței de muncă existente în diferite cooperative agricole din județul Prahova au la bază și alte cauze. în principal, este vorba de modul defectuos în care unele consilii de conducere organizează munca oamenilor, de controlul superficial exercitat de unii președinți și specialiști din unități. Cazul C.A.P. din Rîfov ni se pare concludent în această privință. Aici, președinta este bolnavă. Igno- rînd această situație, ing. Petre Dă- mașcanu lipsește și el, frecvent, din unitate. Recent, cînd am trecut pe la Rîfov, era plecat la Ploiești să aducă... material lemnos, de la baza de aprovizionare. De ce tocmai el ? Merceologul Radu Cristache, adică omul care se ocupă cu asemenea treburi, se afla în unitate, la sediu și nu avea ce face. Or, lipsa din cooperativă a președintelui și a inginerului, mai ales într-o perioadă aglomerată de munci agricole, se resimte negativ, foarte serios în desfășurarea acestora. O situație asemănătoare este și la cooperativa agricolă din Chioj- deanca, unde ing. Costel Drăguleasa lipsește cu zilele din cooperativă.Uneori, asemenea deficiențe nu numai că nu sînt înlăturate, dar chiar sînt favorizate de organele județene, îndeosebi în ultimul timp se semnalează prea multe ședințe și chemări la centrul județului a unor cadre din agricultură, deși se știe că lipsa acestora din cooperative are repercusiuni asupra bunului mers al lucrărilor agricole.Așadar, în cooperativele agricole din județul Prahova există încă suficiente rezerve pentru a urgenta ritmul lucrărilor de întreținere și, pe această cale, a micșora efectele negative ale secetei. Valorificarea lor integrală, antrenarea tuturor forțelor la întreținerea exemplară a ogoarelor și executarea udărilor este una dintre cele mai importante sarcini ale organizațiilor de partid, ale consiliilor de conducere și speqialiștilor din unități, ale organelor agricole județene. Cum îndeplinirea ei condiționează nivelul recoltelor din acest an este necesar să 1 se acorde întreaga atenție.

judicioase a absolut nece-în folosirea

Radu ATANASESCU 
Constantin CAPRARU

ecouri CALITATEA SLABĂ

AVANTAJELE TEHNICI
După publicarea în ziarul Scînteia" din 10 aprilie a.c. a articolului intitulat „Cînd va lichida Ministerul Industriei Chimice carențele grave în domeniul calității hîrtiei?", am primit la redacție scrisori din partea unor conduceri de întreprinderi poligrafice în care se exprimă deplina satisfacție pentru faptul că a fost readusă în dezbatere problema calității hîrtiei de ziar, reviste și alte tipărituri, oferindu-ne noi date și aspecte care atestă necesitatea unor măsuri de redresare în acest domeniu. Publicăm mai jos două dintre aceste scrisori, care privesc Industriei Chimice. nemijlocit Ministerul

Răspunderea comitetului

de direcție pentru

perfecționarea
a a w a ® a n

activității uzinei
La uzina „Grivița roșie" din Capitală, adunarea generală a reprezentanților salariaților pentru constituirea comitetului de direcție organul de conducere colectivă al întreprinderii — a prilejuit o analiză a- tentă, în spirit constructiv, a realizărilor din primele patru luni ale a- cestui an, ca și a căilor și posibilităților de îndeplinire, în cele mai bune condiții, a sarcinilor de plan sporite care stau, în continuare, în fața uzinei.Rezultatele cu care s-au încheiat primele patru luni ale anului în curs sînt mai bune decît oricînd în trecut : producția globală este cu 18 la sută mai mare decît cea realizată în aceeași perioadă a anului trecut, productivitatea muncii a crescut cu 25 la sută, sarcinile de plan fiind depășite cu 9,5 milioane lei la producția marfă și cu 9 milioane lei la producția marfă vîndută si încasată ; în același timp, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost cu 39 lei mai reduse decît, s-a prevăzut, la prețul de cost s-au obținut economii de 2 100 000 lei, iar planul de beneficii a fost depășit cu 5,5 milioane lei.în intervențiile lor, participanții la discuții au arătat însă că în afară de consolidarea și dezvoltarea acestor rezultate, în atenția comitetului de direcție trebuie să stea, încă din prima zi de funcționare, lichidarea

ÎN SPRIJINUL

LUCRĂRILOR

DE

I R i © Â î M
Uzina de reparații Balș, cu sediul în orașul Balș, județul Olt, execută, pe bază de comandă, aspersoare de tip A.S.M. și piese de schimb pentru utilaje de irigații, sprijinind astiel activitatea unităților agricole în acțiunea de combatere a secetei. De asemenea, efectuează, la cerere, și lucrări de reparații la aspersoare și alte utilaje.

O bună parte din argu
mentația faptică, cuprinsă 
în articolul „Cînd va lichi
da Ministerul Industriei 
Chimice carențele grave în 
domeniul calității hîrtiei ?" 
s-a referit la greutățile pe 
care le întîmpină în acti
vitatea sa Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii". De
sigur, au fost înfățișate u- 
nele adevăruri incontesta
bile, dar socotim că arti
colul nici pe departe nu a 
reflectat profundele impli
cații economice pe care le 
generează, în ansamblul 
activității întreprinderii 
noastre, slaba calitate a u- 
nor sorturi de hîrtie. Pen
tru ca cei care răspund de 
sectorul producției de 
tie să înțeleagă și mai 
de ce noi, beneficiarii, 
tem nemulțumiți, ne 
mitem să aducem la cunoș
tință în rîndurile de față și 
alte fapte, completate și cu 
unele calcule.

Anul trecut, în combinat 
au intrat în funcțiune noi 
capacități 
moderne
Încă din timpul probelor 
tehnologice, am sesizat în
treprinderile producătoare 
de hîrtie și organele lor de 
resort că hîrtia .pe care 
ne-au trimis-o nu ne satis
face. De atunci, adresele, 
memoriile, minutele, pro- 
cesele-verbale s-au înșirat 
într-un lung cortegiu, dar 
fără nici un folos. Numai 
în primele patru luni din 
acest an am fost nev.oiți să 
respingem — și asta numai 
în situații extreme — peste 
80 000 kg de hîrtie. Recent, la această cantitate s-au 
mai adăugat 10 000 kg care, 
la recepția organoleptică, 
s-au prezentat într-o ase
menea situație deplorabilă, 
încît am considerat că este 
bine, pentru deplina edi
ficare a conducerii Com
binatului de celuloză și hîr
tie de la Brăila, să înregis
trăm pe peliculă cele con
statate. Dar cam cu atît ne 
și alegem. Neavînd de unde 
lua altă hîrtie în locul celei 
respinse, de multe ori sîn
tem nevoiți să o introdu
cem în fabricație chiar și 
pe aceea pe care inițial am 
declarat-o necorespunză
toare. Așa bunăoară, la re
centele insistențe ale edi
turilor ne-a fost forțată mi
na să folosim în fabricație 
7 000 kg de hîrtie de slabă 
calitate. In final, s-a asi-

hîr- 
bine 
sîn- 
per-

de producție 
pentru tipărit.

gurat apariția la timp a 
revistelor, dar noi am su
portat mari pierderi de ca
pacitate. De la începutul a- 
nului și pînă acum am fost 
nevoiți să folosim peste 
20 000 kg din hîrtia pe care 
o respinsesem inițial.

Ar fi eronat să se creadă 
— ideea este vehiculată de 
altfel de conducerile unor 
fabrici de hîrtie — că defi
ciențele grave de calitate, 
îndeosebi pentru tiparul a- 
dînc, se regăsesc doar la 
loturile respinse de noi. 
Numai nevoile pregnante 
ale producției ne fac să 
trecem cu vederea abate
rile calitative frecvente ce 
le constatăm la multe din 
loturile de hîrtie pe care 
le folosim. Dintr-o situație 
centralizată, întocmită re-

cent de specialiștii noștri, 
rezultă că la majoritatea 
revistelor imprimate în tri
mestrul 1 a.c. pe noua ro
tativă, timpii de imprimare 
au fost de două și chiar 
de trei ori mai mari decît 
cei realizați în timpul pro
belor tehnologice.

Reintroducerea hîrtiei în 
rotativă, din momentul ru
perii ei — cauzele acesteia 
fiind multiple și ele au fost 
arătate în articolul ante
rior, deci nu mai revenim 
asupra lor — pe întreg tra
seul, de la alimentare pînă 
la eliminarea rupturilor și 
reluarea tiparului corect 
(registrul se dereglează în 
momentul întreruperii ma
șinii) necesită în medie, pe 
schimb, 2,5 pînă la 3 ore. 
Frecvența mare a întreru-

perilor bruște la mașină, 
datorită ruperii hîrtiei, a- 
trage implicit și o uzură 
prematură a rotativei, lu
cru deosebit de grav pen
tru un utilaj de o aseme
nea valoare și tehnicitate.

Dar această cantitate de 
hîrtie consumată în plus 
este în totalitate imprima
tă, deer -cuprinde. toate 
cheltuielile de producție — 
cerneală, manoperă, re
gie. De aceea, siste
matic, tipografia se află în 
mari pierderi bănești, cau
zate de celelalte cheltuieli 
materiale efectuate supli
mentar. Numai în trimes
trul I a.c., datorită cauze
lor arătate, combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" 
a pierdut o capacitate de 
producție de 5 021 ore-ci- 
lindru, ceea ce echivalează 
cu o producție de 4 925 000 lei.

Este deci suficient de con
vingător că slaba calitate 
a unor sorturi de hîrtie di
minuează mult avantajele 
economice pe care le oferă 
tehnica modernă cu care a 
fost dotat recent combina
tul. De unde scontam pe o 
creștere a eficienței eco
nomice a activității noa
stre, astăzi ne găsim în si
tuația de a nu se putea 
realiza integral sarcinile. 
Socotim că este absolut ne
cesar ca organele răspun
zătoare de fabricația hîrtiei 
să treacă neîntîrziat la în
făptuirea unor transformări 
esențiale în acest domeniu, 
care să ofere șanse maxi
me pentru schimbarea ra
dicală a situației care s-a 
creat în domeniul poligra
fic.

Ing. Constantin RADU 
inginer-șef producție 
Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii"

întreprinderea „Arta gra
fică" este profilată pentru 
producția de artă și de ex
port. O mare parte din ti
păriturile noastre necesită 
deci hîrtie de calitate su
perioară.

In fond, ce avem noi de 
reproșat unor întreprinderi 
producătoare de hîrtie ? Ne 
referim, mai întâi, la Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași. La hîrtia cre
tată tip II de 125_ gr/ms, 
buletinul de analiză întoc
mit de I.P.C.F.S. indică, 
față de o netezime de 800 
sec. admisă de STAS, doar 
o netezime de 85 sec. La 
absorbția de xilol, față de 
valoarea admisă de 33—40 
sec., hîrtia prezintă variații 
între 68—90 sec. pe o față 
si de 41—45 sec. pe cealaltă fată.Cît privește hîrtia de ti-

68—90 sec. pe o față

par înalt ilustrații, produsă 
de Fabrica de celuloză și hîrtie Palas-Constanța, prin analize de laborator 
se constată că ea are în 
medie o netezime de 104 
sec., cu variații pronunțate 
între 88—110 sec., deși prin 
STAS se prevede ca aceas
ta să fie de 180 sec. La hîr- tia tipar înalt ediții, netezi
mea admisă de STAS este 
de 130 sec., iar cea frecvent 
găsită este în medie de 90 
sec., variind între 80—102 
sec.

Observații esențiale de 
ordin calitativ avem de fă
cut și la adresa Fabricii de hîrtie cretată din Ghim- bav. La hîrtia cretată tip 
II, în loc de un gramaj ad
mis de 150 gr/ms, acesta, 
variază între 123—144 grim2. 
Față de 800 sec. cît este 
prescris satinajul în ST AS.

obișnuit el oscilează între 
310—750 sec. Gradul de alb 
variază și el de la o coală la 
alta, în același top de hîr
tie.

Am redat în rîndurile de 
față doar cîteva dintre ca
rențele de calitate constatate la hîrtia livrată de 
aceste fabrici. In fapt, ele au 
făcut obiectul a numeroase 
reclamații și refuzuri. De 
justețea acestora s-au convins și delegații fabricilor 
de hîrtie veniți la fața lo
cului să cerceteze realita
tea, iscălind minute și pro- 
cese-verbale de constatare 
a abaterilor de la preve
dere din STAS.

Fapt este că aceste defi
ciențe ne provoacă greutăți 
în procesul de realizare a 
tipăriturilor. Pentru a pu
tea totuși folosi hîrtia 
la producția de export.

sîntem obligați să sor
tăm noi, întreprinderea 
poligrafică, încă o dată, 
coală cu coală, hîrtia 
deja ■ sortată la fabrică. 
Altfel însă nu putem tipări, 
fiind în permanență expuși 
reclamațiilor beneficiarilor. 
Chiar și în aceste condiții, 
cîteodată nu putem evita 
reproșurile beneficiarilor 
interni si externi.

Iată cîteva exemple. Lu
crarea „Cartea de bucate", 
în limba germană, a fost 
întreruptă din imprimare 
deoarece am constatat di
ferențe pronunțate ale gra
dului de alb, iar sortarea 
nu a fost posibilă. Deși tre
buia să livrăm lucrarea 
în trimestrul 1/1968, ea este 
oprită și imprimarea nu va 
putea fi reluată decît în 
momentul în care vom 
primi un lot de hîrtie cît 
de cît corespunzător și o- 
mogen. Mucavaua prezintă 
mari denivelări, încrețituri 
și diferențieri de grosime, 
deficiențe care pe bună 
dreptate au făcut obiectul 
reclamațiilor din partea 
beneficiarilor . noștri. Deoarece foarte multe lucrări 
de export se execută pe 
hîrtie cretată, trebuie să 
menționăm că se observă 
în ultima vreme o înrăută
țire a calității acestui sor
timent. Înainte, fabrica din 
Ghimbav executa acest sor
timent pe hîrtia suport li
vrată de fabrica din Pe- 
trești, iar acum pe aceea 
produsă de Combinatul de 
hîrtie și celuloză de la Că
lărași. Aceasta din urmă, 
însă, este mult inferioară.

De toate aceste grave de
ficiențe de ordin calitativ, 
pe lingă fabricile furni
zoare în cauză, a fost în
științată și conducerea Mi
nisterului Industriei Chi
mice. Ultima adresă, de 
exemplu, poartă numărul 
1 403, fiind datată cu ziua 
ele 2 februarie a.c. Deci, 
afirmația din articol a tov. 
ing. Ștefan Kiss, adjunct 
al ministrului industriei 
chimice, că nu a primit nici 
o sesizare în legătură cu 
slaba calitate a hîrtiei, nu 
este conformă cu realita
tea.

Socotim că este momen
tul potrivit să ridicăm aici 
și o altă problemă intim 
legată de calitatea tipăritu
rilor. Tara noastră exportă 
hîrtie. In acest scop există 
o cotă repartizată .de C.S.P. și fabricile o execută — 
cum e si firesc — în mod 
îngrijit, asigurînd condiții 
calitative superioare. In 
mai mare măsură însă, noi 
sîntem interesați să livrăm 
hîrtia în stare tipărită 
și finisată, 
fel la prețul 
adaugă plusul 
loare pe care ... 
zintă manopera consumată 
de întreprinderea poligra
fică respectivă. Pentru ase
menea comenzi. însă, nu 
ni se repartizează hîrtie 
din cota de export, ci tot 
din cota internă, execu
tată deci în mod obișnuit 
și cu defecțiunile cunos
cute. Considerăm că ar tre
bui modificat fără întâr
ziere sistemul, asigurîn- 
du-se- pentru tipăriturile 
destinate exportului hîrtie 
din cota de export, deci 
de

neajunsurilor ce mai stăruie în activitatea întreprinderii și care au contribuit substanțial la nerealizarea sarcinilor de plan la anumite sortimente, la neonorarea unor obligații contractuale și mai ales la neînde- plinirea integrală a sarcinilor de export.Ce probleme principale ar trebui să figureze, de la început, pe agenda de lucru a comitetului de direcție ? După părerea directorului general al uzinei, ing. Jean Beiu, președinte al comitetului de direcție, eforturile întregului colectiv al uzinei trebuie să se axeze, înainte de orice, pe asigurarea creșterii, în continuare, a productivității munoii. Studiile întreprinse în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii demonstrează că acest lucru este pe deplin posibil prin alegerea mai judicioasă a soluțiilor constructive și evitarea modificărilor ulterioare în documentația tehnică a unor produse, prin tipizarea elementelor constructive care intră în componența mai multor produse și perfecționarea tehnologiilor lor de fabricație, prin organizarea producției de vagoane cisternă în fluxuri tehnologice integrate pe subansambluri, așa încît să fie posibilă o programare a fabricației pe serii și loturi optime; tot în acest scop este necesar să se asigure echiparea a cît mai multor locuri de muncă cu S.D.V.-uri înaltă să se pelor căruise generalizeze normele de muncă cu fundamentare științifică.Referindu-se la faptul că rebuturile din acest an au cauzat uzinei o pierdere de aproape un milion lei, că reclamațiile privind vagoanele de călători reparate sînt în fiecare lună de ordinul zecilor, mai mulți vorbitori au insistat asupra necesității îmbunătățirii continue a calității produselor. Șeful de echipă Constantin Neagu, din secția I-a metalurgică, a subliniat că aceasta presupune din partea fiecărui muncitor un plus de exigență și conștiinciozitate profesională, respectarea strictă, din toate punctele de vedere, a tehnologiilor de formare, turnare și prelucrare la cald sau la rece, eliminarea oricărei manifestări de neglijență la locul de muncă.— Comitetul de direcție — a spus Marin Baciu, contabilul șef al uzinei

care pesteCon-
Domnișan, restanțelor la produc- precum și

stare
deoarece ast- 

hîrtiei se 
de va

il repre-

cca mai bună calitate.

Ing. V. CRISTEA
director
T. RODAN
șeful serviciului C.T.C. 
întreprinderea „Arta 
grafică"-București

de tehnicitate și productivitate, treacă la restructurarea echi- și mai buna organizare a fie- loc de muncă și, în sfîrșit, să '

— este chemat să asigure ridicarea continuă a eficienței economice, obținerea de rezultate economice și financiare net superioare celor înregistrate pînă acum. Desigur, pe primul plan trebuie să stea problema reducerii rebuturilor și a consumului de metal. Totodată, am în vedere evitarea amenzilor și a penalizărilor, care în 4 luni s-au ridicat la 780 000 lei, lichidarea stocuriloi- su- pranormative, care generează, după cum se știe, cheltuieli inutile, precum și micșorarea simțitoare a numărului de ore suplimentare, numai în acest an au fost de 74 000.Am reținut, din cuvîntul ing.stantin Ncnoiu, șeful secției montaj vagoane, și al președintelui comitetului sindicatului, Nicolae că în scopul recuperării Ia anumite sortimente și ția destinată exportului,pentru realizarea sarcinilor de plan sporite ce stau în prezent în fața colectivului, comitetul de direcție trebuie să urmărească cu toată perseverența utilizarea integrală a timpului de muncă. Recomandarea se întemeiază, pe de o parte, pe faptul că numai prin învoiri, concedii fără plată și absențe nemotivate s-au pierdut anul acesta 50 000 ore de muncă.Ing. Petre Bocoș, mecanicul șef al uzinei, a vorbit pe larg despre folosirea rațională a parcului de utilaje. In prezent — a arătat vorbitorul — indicele de utilizare extensivă a utilajelor este doar de 46 la sută. El poate crește atît prin exploatarea și întreținerea corectă a utilajelor, cît și prin efectuarea ritmică a unor reparații de cea mai bună calitate.Toți participanții la dezbaterile din adunarea generală au salutat cu satisfacție constituirea comitetului de direcție — din care, în afară de cadrele de specialiști cu funcții de răspundere în uzină numite prin ordin ministerial, și de președintele comitetului sindicatului, membru de drept al acestui organ de conducere colectivă, fac parte, ca reprezentanți aleși ai salariaților, și patru muncitori cu îndelungată vechime în uzină, apreciați și stimați de întregul colectiv pentru înalta lor calificare și capacitate de muncă, pentru interesul pe care-1 manifestă față de problemele generale ale uzinei.
Adrian PRODAN

MUNCITORI
CALIFICAȚI

(Urmare din pag. I)Apoi, indicele de utilizare a mașinilor a fost mai mic cu 17,5 la sută în această perioadă față de sarcina planificată, înregistrîndu-se totodată — datorită neîndemînăril și nepriceperii noilor muncitoare care deservesc u- tilajele — stagnări de circa 400 h/ mașină, în care s-ar fi putut obține suplimentar tricotaje în valoare de zeci de mii lei.Bazîndu-ne pe concluziile specialiștilor din întreprindere am mai făcut și un alt calcul : în condițiile în care toți muncitorii ar fi realizat normele la nivelul celor cu o vechime de peste 3 ani, fabrica ar fi obținut în plus, numai în cursul lunii martie, produse în valoare de 630 000 lei. Dar, sumara calificare a muncitorilor, pripeala în pregătirea și în selecția unor cadre care mînuiesc utilajele de la „Unitatea" au și o altă consecință : ele se adaptează extrem de greu la însușirea produselor noi. în martie a.c., de exemplu, s-a trecut la fabricarea a 45 modele noi . pentru sezonul de vară. Din cauza gradului scăzut de calificare, în întreprindere s-a realizat o producție — față de planul fizic — care reprezintă numai 70,3 la sută, ceea ce echivalează cu o pierdere de 10 000 bucăți tricotaje, torul fabricii ficială, lipsa de— Dacă forul
direc- super-se va școla-

U-

Cum explică calificarea muncitori ? tutelar nugrăbi să ne asigure fondul de rizare destinat completării numărului de lucrători absolut necesar, în trimestrul II, planul care crește .față de primul pătrar cu 15 la sută, nu va putea fi realizat.— Dacă Ministerul Industrieișoare v-ar acorda, bunăoară, chiar astăzi așteptatul fond, sînteți pregătiți să treceți imediat la școlarizarea oamenilor ?— Nu. N-au fost recrutați și nici nu știm de unde să-i luăm. Normal era ca de la începutul acestui an muncitorii să fi fost încadrați pentru pregătire.De fapt, toate aceste răspunsuri nu

dovedesc altceva decît defectuoasa preocupare pentru asigurarea unei forțe de muncă bine pregătită. în- trebarea-cheie este : ca pentru orice lucrare de investiții, în devizul de dezvoltare a „Unității" au fost prevăzute— cu siguranță — fondurile necesare calificării cadrelor. Cum pe ce s-au cheltuit ele ?— Forul tutelar cunoaște bine rile de fapt, ne-a informat Gheorghe Codrca, secretar al Comitetului municipal de partid Sighetul Marmației. DaF, se pare că problemele au depășit capacitatea delegațiilor, care s-au perindat pe aici, în scopul rezolvării lor operative. La 13 martie a.c. a fost la noi directorul general adjunct Romeo Iordan, secondat de un dispecer. I s-a arătat, odată în plus, atît de către alți tovarăși cît și de mine gravitatea situației care s-a creat din lipsa forței de muncă. Cît s-a făcut, se vede. Recomandările care s-au mai primit ulterior de la forul tutelar schimbat cu nimic lucrurile, < pare că au doar menirea de a i aparentele.Cele prezentate, într-adevăr, de o gravitate intolerabilă. Nu de conceput încredințarea unor laje, mașini și instalații, care costat sute de milioane lei, pe nile uhor oameni se află cu mult în necesare. Aceasta de lucruri de care punzătoare conducerile M.I.Ch., respectiv M.I.U. — titularii investițiilor respective. Dar, nu este admisibilă nici neglijența și indiferența față de condițiile în care lucrează muncitorii. de cîstigurile pe care le realizează. de necesitatea dezvoltării conștiinței lor. Cu ce s-au ocupat comitetele de partid din cele două întreprinderi, dacă au scăpat din vedere tocmai munca cu oamenii, cu rezolvarea cererilor lor, cu educarea muncitorilor și tehnicienilor pentru a-și ridica nivelul pregătirii profesionale, pentru a nu părăsi lot cui de muncă î

șistă- tov.

n-au ci se salvasînt este uti- au mîi-a căroi- calificare urma celei minim constituie .o stare se fac direct răs-
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COORDONATELE EVOLUȚIEI
TÎNĂRULUI SCRIITOR‘o

CONTEMPORAN
în jurul mesei rotunde
BĂLĂIȚĂ, CORNELIU OMESCU, MARIN SORESCU, NICHITA STĂNESCU, 

CONSTANTIN STOICIU, NICOLAE VELEA

SINZIANA POP, ION ALEXANDRU, GEORGE

Cercetarea filozo
fică a realității so 
dale este indispen 
sabilă

„Cred că nici un scriitor tînăr nu poate să afirme că posedă un sistem de gîn- dire, un orizont sau chiar un univers filozofic definitiv constituit — a ținut să precizeze la începutul discuției CORNELIU OMESCU. Dacă el, totuși, ar crede sau ar afirma că e un artist complet, această încredere exagerată l-ar putea conduce, cel mult, spre» o ratare pretimpurie. Ceea ce noi am acumulat pînă în prezent — mă gîndesc nu numai Ia experiența de viață, ci și la ceea ce se include în mod obișnuit în noțiunea de cultură — reprezintă de fapt un prim pas în raport cu exigențele epocii noastre, în contextul societății în care trăim. Indiferent de intensitatea și viteza cu care un scriitor a străbătut primele etape ale evoluției sale, el se afiă într-un sistem complex de modificări conștiente și subconștiente care întreține o reală stare de efervescență în universul interior al fiecăruia dintre noi. De aceea, abordarea universului filozofic al tînărului scriitor mi se pare un act de informație necesar. Tocmai pentru că, surprinzînd un moment al procesului atît de complex de cristalizare a unei virtuale personalități artistice, se pot descifra acele elemente care, prin decantări ulterioare, se vor putea potența la nivelul autenticelor împliniri".„Fără îndoială că o discuție despre universul de viață' și spiritual al tînărului scriitor și implicit despre consecințele multiple ce decurg de aici în planul creației acestuia este cît se poate de binevenită — a spus în continuare CONSTANTIN STOICII!. Cu atît mai mult cu cît — și faptele o dovedesc— prezenta tinerelor condeie în viața literară a țării se face pe zi ce trece mai simțită. Fenomenul este de bună seamă firesc. Și totuși, întrebări oarecum neliniștitoare se pot ivi după depășirea unor optimiste constatări, cînd încerci să apreciezi semnificația reală a tuturor căutărilor care se afirmă. Astfel, cum optimismul a însoțit din prima clipă apariția scrierilor de tip „modern" în proza noastră contemporană — să ne amintim că în presă s-au rostit multe vorbe de laudă neînfrînată — mare minune s-a petrecut mai apoi că nu ne-am bulucit cu toții, cu ochii închiși, printr-o piruetă repezită în ogoarele altora. Au fost pe atunci, și de curînd iarăși, nenumărate discuții, unii confrați au încercat să alcătuiască în grabă oarecari clasamente, au fost decretați chiar și unul sau doi „șefi de școală", băieți cărora reflecția lui Kierkegaard — numai geniul cunoaște „l’angoisse" — le flutură pe lîngă urechi. S-a convenit că „noua" generație, precedată de o anterioară „nouă" generație (Fă- nuș Neagu, Nicolae Velea...) reușise să dea deoparte ceea ce alți „înaintași" a- duseseră în reflectarea unei realități aflată într-o formidabilă devenire. Se născuse deci atunci o promi
siune și ar fi fost neloial să nu fie luată în seamă, să se păstreze tăcerea în fața a ceea ce putea reprezenta anume semne ale noului. Dar tot atunci, glasuri lucide au temperat optimismul facil și au avertizat pe bună dreptate asupra pericolului ce putea pîndt o asemenea tendință— îngustarea sferei de investigație a lumii, mimetismul. credința falsă că numai sondarea subconștientului. descrierea senzorialului pot constitui materialul viabil pentru proză— inclusiv asupra conse
cințelor ce decurgeau din-

tr-un asemenea „program" : distrugerea epicului, renunțarea la „tehnică", incoerența etc.înmulțirea acestor proze a evidențiat și riscul „în- tîrzierilor" în surprinderea evenimentelor epocii noastre, și faptul că eroul sau eroii . întîmplărilor sînt îndepărtați de rețeaua in- tercondiționărilor sociale, că sînt constrînși să viețuiască în universuri mărunte, lipsite de comunicare, că sînt urmăriți în trăirile lor singuratice și supuși la încercări cumva absurde, reacționînd dincolo de orice determinări concrete, dincolo de existența lor reală. Și astfel, optimismul ușuratic și simplist de ieri, alaltăieri poate să genereze îngrijorare. Dintr-o extremă în mare măsură azi abandonată, aceea identificării mecanice creației artistice cu Iul . . .. ,s-ar ajunge la cealaltă extremă, aceea a „ruperii" o- perei de „realitate" ; se pierde din vedere, în ambele cazuri — voit sau fără de voie — că în actul creației artistice cercetarea fi

lozofică a realității sociale este indispensabilă. Cu atît mai mult cu cît concepția noastră despre lume și viață este aceea a materialismului dialectic și istoric. în fond, oamenii acționează în viața de zi cu zi minați de gîndurile, pasiunile și interesele lor, fără să se gîn- dească totdeauna la faptul că acționează conform unor necesități, că necesitatea se naște din. evenimentele vieții lor. Contopirea gîn- dirii creatoare cu obiectivitatea, punerea în slujba necesității a talentului, descifrarea devenirii lumii înconjurătoare, a dimensiunii spirituale a timpului în care ne aflăm înseamnă deplină angajare, înseamnă împlinire artistică. Desigur, acestea sînt lucruri în general știute, pe care am ținut totuși să le reamintesc. Nicicînd — și mai cu seamă azi, în condițiile în care personalitatea fiecărui cetățean al țării este prinsă într-o tensiune specifică e- pocilor de intens progres social, tinzînd spre recîști- garea umanului, spre auto- perfecționare morală, închistarea într-o unică modalitate de expresie, exclusivismul impus, de orice natură, restrîngerea investigației doar la anumite aspecte ale realității n-au făcut casă bună cu adevărata creație, cu arta. în fluxul mereu viu al literaturii noastre, tinerii scriitori— cred din toată inima acest lucru — știu și vor ști să-și găsească fiecare în parte adevărul talentului său, vor reuși, alături de ceilalți oameni ai condeiului, să dea acele cărți bune, atît de mult așteptate stăpînul lor — cititorul acele cărți dominate gîndul nobil al vremii care o trăim".

De ce uneori debu

ulteriorconfirmă
tarile bune nu se

Consecința caren 
țelor în acumularea 
experienței de

„Aș vrea să revin succint asupra unei idei exprimate într-un fel și de C. Stoiciu, subliniind una din implicațiile pe care ea le presupune — a intervenit din nou în discuție CORNELIU OMESCU. Este vorba de aspectul inedit al formelor pe care le ia în epoca noastră raportul dintre necesități și realități, dar mai ales de transmutațiile pe care le operează evoluțiile rapide în caracterul acestui raport. în primul rînd aș remarca multiplicarea și îmbogățirea realităților, fapt care le face să pară din ce în ce mai greu de surprins și de descifrat în dinamica lor interioară. în al doilea rînd, sînt impresionat de metamorfozele necesităților, care, fiind inițial subiective, devin surprinzător de repede obiective și se transformă rapid în realizări ce se suprapun sau se integrează realităților. A- poi, din direcții neașteptate, apar necesități noi care urmează, într-un timp din ce în ce mai scurt, aceeași metamorfoză.Am menționat acest aspect deoarece el generează dificultăți noi și sporite în domeniul creației artistice, cărora orice poet sau prozator trebuie să le răspundă prin lucrările sale. Din nefericire însă, unii dintre noi sînt preocupați de suprafețele acestor metamorfoze, ignoră adîncimile pentru că nu le cunosc. Aici s-ar putea vorbi despre experiența de viață adeseori deficitară a tinerilor scriitori, fapt care nu trebuie considerat doar un handicap al vîrstei, ci și un rezultat al comodității. Subiectul „experiență d" viață" s-a dovedit incomod ori de cîte ori a fost abordat. S-au tras uneori niște concluzii frumoase și ambigue, care au facilitat într-o anumită măsură îndepărtarea de ideea investigării realităților unui

mediu prin participare nemijlocită. Unii scriitori tineri cred că numai prin cultură pot substitui contactul nemijlocit. Astfel, multe debuturi promițătoare au rămas, deocamdată, fără continuarea scontată. Tînărul prozator, după ce și-a epuizat „sacul" în prima carte, se trezește că ar mai fi multe de spus, că știe foarte bine cum poate să spună totul, dar nu mai are despre ce și despre cine ; a trăit și’ văzut prea puține, nu-și cunoaște lumea pe care vrea s-o redea. Prea mulți prozatori tineri stau pe malul rîului și admiră corpurile străine duse la vale, făcîn- du-și din ele obiectul unor analize rafinate. Prea puțini se cufundă în curenți, jos, la marile adîncimi, pentru ca prin toate simțurile să realizeze o comunicare directă și completă, o cunoaștere necesară. Rîul e rece și periculos ! — gîndescmulți și nu o recunosc fățiș. De aceea ar dori să cunoască totul, fără riscuri și comod, din fotoliu. Uită că nu s-a găsit mijlocul de substituire a cunoașterii totale pe care o revendică actul artistic autentic.Metamorfozele de care vorbeam la un moment dat sînt spectaculoase la suprafață, iar în adînc sînt sublime. Proza generației noastre mi se pare însă a fi uneori destul de departe de sublim. Exigențele și dificultățile nu sînt încă deplin soluționate. Cred că noi nu am dat încă acea „carte" a timpului nostru care să ne reprezinte pe deplin. Dacă nu am reuși s-o dăm, am rămîne o generație întreruptă. Gîndurile celor mai feșini dintre noi exprimate în diverse împrejurări sînt însă semnul unor serioase și profunde frămîntări legate de dorința și efortul fiecăruia de a scrie cartea timpului, a epocii socialiste, a vieții de astăzi a poporului nostru

„Multe probleme se leagă într-un fel sau altul, de tema acestei mese rotunde" — a spus SINZIANA POP. Ne putem, de pildă, întreba dacă prima carte a unui autor poate constitui un criteriu în configurarea universului său. Mai ales că un debut. îndeosebi în proză, este cel mai ades o confesie de biografie. Biografie totală sau biografie pe părți. O confesie care se produce pe bază de talent, de bun simț literar și de intuiție. De prima carte se leagă de multe ori promisiuni. Un debut interesant e o garanție pentru ce va urma. Debuturi exemplare avem. N-avem întotdeauna și urmarea. Există cîte o carte, dar în există cărți, par uneori mimetismului pigonismului, că mul sine, cu prima carte, cît și cu orizontul de cunoaștere pe care ea îl exprimă. De aceea trebuie să tindem spre o îmbogățire a universului nostru, spre o deschidere a lui către tot ceea ce exprimă plenar realitățile prezentului socialist, să-i adăugăm noi valențe, care să se reflecte în autentice înnoiri. în proză, acestea pot fi înnoiri de limbaj. Sau ale modalității, ale expresiei. E-adevărat, proza inovează și formal. Dar impulsurile inițiale sînt de fond. Cultivarea exhaustivă a elementelor de decor e facilă, nechemații se ascund mai ales aci. Limbajul poate fi copiat, dar emoția mimată și falsul se depistează imediat. Sentimentul primar e unul și copia copiei sentimentului e o coajă care se desprinde. Deși literatura suportă și impurități, valorile se vădesc totuși o dată cu scurgerea timpului".Pornind de la ideea devalorizării în scurtă vreme de la apariție a multor cărți aparținînd unor autori aflați la începutul activității lor literare. ION ALEXANDRU a arătat în cuvîntul său : „în momentul în care se pune problema unei noi generații în cultură — și în ce privește literatura noastră se poate vorbi de o generație nouă, constituită mai mult sau mai puțin în ultimii ani — trebuie să ne întrebăm cît e de nouă această generație și pe ce se întemeiază noutatea ei. Această temeinicie a noutății trebuie stabilită știind că numai statornicia culturii trecutului poate chema și numi într-adevăr noul. Or, în fața acestui trecut mi se nare că sîntem adeseori deficitari, pentru că se scrie prea mult și se gîndește uneori prea puțin. La vîrsta noastră, Eminescu, căruia am dori să-i dăm o replică prin ceea ce realizăm, se întorcea deja din Germania cu o cultură filozofică de nivel european și traducea pe românește din „Critica rațiunii pure". Pentru că Eminescu știa că

puține cazuriDacă mai a- simptome ale sau ale e- acestea cred se datoresc în pri- rînd mulțumirii de

Considerînd că, în fond, gîndurile și întrebările pe care și le pune un creator se vădesc în tot ceea ce scrie, MARIN SORESCTJ s-a referit și el la necesi

cine nu epuizează posibilitățile gîndirii nu e copt pentru marea pcezie.Cîți dintre noi au încercat să se apropie de nivelul atins de gîndirea marelui poet, pentru ca apoi să poată invoca prin liră substanța primă și esențială a marii poezii din totdeauna?Apariția marelui poet, a celui ce va reuși să-și exprime uluitor epoca, trebuie favorizată și încurajată. Or, acest lucru nu e posibil fără să existe un climat spiritual de înaltă ținută, neînlesnindu-se impunerea lui. Climatul îl fac oamenii, personalitățile, dar acestea se pot defini doar printr-o confruntare a spiritului lor cu Europa și prin ea cu Grecia veche și culturile orientale. Avem o mare putere de asimilare, dar prin aceasta cei mai buni nu s-au pierdut și nu se pierd, căci ceea ce au luat au turnat în tipare autohtone. Este cazul lui Eminescu, al lui Blaga, Brâncuși sau Pîrvan. Dacă există o dorință a tinerilor, a celor mai buni și adînci, aceasta este tocmai de a-și verifica puterea de muncă și discernămînt în fața textelor cele mai grele de sensuri ale vremurilor, pe băncile celor mai vestite universități, la cursurile celor mai buni profesori.Se știe că marii creatori se numesc după gradul maxim de obiectivare a lumii în subiectul lor. Dar a obiectiva înseamnă a birui amănuntul și efemerul în care artiștii minori se împotmolesc. Dorul după trecut e semn că există un prezent și un viitor în numele căruia e invocat. Tn sprijinul acestui dor filozofic aș transcrie gîndul lui Eminescu reprodus de cu- rînd din manuscrisele sale în cadrul ce însoțește poetului din țiunii pure", dat — scria cineva a pătruns pe Kant, cînd e pus pe același punct de vedere atît de înstreinat acestei lumi și voințelor ei efemere, mintea nu mai e decît o fereastră prin care pătrunde soarele unei lumi nouă, și pătrunde în inimă. Și cînd ridici ochii te afli într-a- devăr în una. Timpul a dispărut și eternitatea, cu fața ei cea serioasă, privește din fiece lucru. Se pare că te-ai trezit într-o lume încremenită în toate frumusețile ei..."Cînd se aud bătăile unei astfel de inimi din nou în istorie e semn că s-au deșteptat cei în stare de a o asculta și a se supune legilor ei copleșitoare. Poeții se întîlnesc toți în această inimă pentru că fiecare o poartă în adîncul firii lui cu teamă ■ și bucurie, și multă responsabilitate. Ce ți-e dat trebuie să păstrezi și să dezvălui, iar de nu te țin puterile să dezvălui, să transmiți neatins mai departe timpului care se înnoiește într-una, desăvîr- șindu-și începutul".

prin gîndire, stăpîneau în- tîi totul, teoretic, spiritual, iar faptele, ca descoperirea Americii de exemplu, au venit mai pe urmă. Poate că ar trebui să simți mai întîi lumea. în întregime, pentru ca după a- ceea s-o reflectezi. Noi parcă procedăm invers. Unii nu se mai scoalădimineața cu dorința fierbinte de a oiti o carte, deci de a-și spori cu ceva cunoștințele, ci de a scrie neapărat o carte.George Călinescu deplîngea undeva dispariția omului de idei și apariția universitarului. Oameni care se întîlnesc și discută bibliografie. Intr-un sens asemănător — evident că în mod ironic — s-a putut modifica și definiția scriitorului : doi inși care îl bîrfesc pe al treilea se numesc scriitori. Toate astea sînt însă lucruri interesează, pentru ele.Revenind „reflectării",treapta ei cea mai de sus ar fi „contemplarea", pentru că de fapt, în mod obișnuit, trebuie să te cobori la o adevărată vînătoare de realități. Poetul adulmecă impresiile, bagă lumea în sacul lui de subiectivitate — altfel toate scrierile ar semăna între ele. Poetul trebuie să iscodească totul, să se supravegheze în primul rînd pe sine, să vadă ce mistere, scopuri și legi universale transpar prin el. A cui efigie apare sub hașurările lui nervoase ? E zguduitor să vezi, • la sfîr- șit, că fără să vrei uneori și împotriva ta, și împotriva altora, și fără efort și uneori într-o doară ai spus niște lucruri care erau adevărate. Că ai fost o gură prin care a respirat o dată universul — chiar dacă respirația aceea a fost a ta cea de pe urmă. Boris Pasternac îl sfătuiește pe poet să trăiască modest: „Și în necunoscut te-afun- dă / Și pierde-te în el, ascuns, / Cum se ascunde-o casă-n ceață / Cînd ceața e de nepătruns".Există spațiu interior pe n-ai voie

să-l pierzi care teface om. se simtenoaptea cînd închizi ochii și începi să crești în propriii tăi ochi pînă la dimensiuni cosmice — și apoi dimineața îi deschizi, și scazi — începi o zi normal. ca să nu se bage de seamă. Ce faci ziua aproape că nici nu mai e important în această privință. Dacă e vorba de un univers propriu scriitorului, a- poi acesta cred că trebuie să fie: creșterea pînă la stele și micșorarea pînă la nimic, ziua și noaptea, ca mareea sclavă a tuturor magneților. Dacă n-ai a- cest ritm interior, cum să-ți permiți să spui că trăiești, să mai vorbești și în numele altora, banali- zîndu-i și făcîndu-i meschini ca și tine ?Avem, ca popor, o sete de cunoaștere și, spre cultură, o aplecare de cumpănă peste fîntînă. Acestea nu trebuie însă date pe mîna nepricepuților să le judece. Sau să le judece și ei, dar nu numai ei. Altfel se naște confuzia, cineva va putea vorbi cu convingere de „ratarea lui Eminescu" și lumea chiar se va mira cum de atîtea generații au încremenit pe slovele poetului ? Să nu uităm că aici s-au născut avînturi spre monumentalitate. , Hașdeu cu dicționarul lui, Iorga cu ambiția scrierii, singur, a istoriei lumii, Brâncuși cu coloana infinită. Să nu uităm, de asemenea, că mai toate aceste avînturi s-au frînt la vremea lor. Hașdeu a fost minimalizat, Iorga a fost împușcat de legionari, Brâncuși a plecat în lume pentru a se împlini. De ce nu ne iese nouă monumentalul ? De ce nu ne iese coloana infinită ? Poate că nu mai trebuie repetate u- nele metode, care s-au dovedit greșite abia după a- ceea. Nici măcar o cultură de microbi nu se poate dezvolta dacă nu există anumite condiții : aer, umiditate, căldură. De aceea noi nu facem cultură în vid, nc legăm de înaintași, și încercăm să fim prezenți acum, în epoca noastră socialistă și, totodată, în con- . tinuitatea lor. Putem spune că pămîntul nostru a a- juns la stratificări strălucite : s-a ales aurul de piatră seacă, petrolul de apă, nisipul de sare, cărbunele de uraniu. De ce deasupra acestui pămînt fericit spiritul să nu treacă prin a- celeași procese ? Mai sîn- tem amestecați buni și răi. încă mai ezităm în afirmarea unor valori autentice. Generațiile s-au contrazis adeseori, s-au spionat și a- nulat succesiv. Și cu toate acestea bolțile spiritualității românești sînt imense. Eu cred în ele și în posibilitatea lor de ecou în lume.Arta presupune o noblețe care nu se poate egaliza. Ori ești, ori nu ești — nu se poate micșora unul și mări celălalt, decît poate temporar, legea compensației aici n-are o acțiune prea lungă. Tăvălugul care modernizează străzile nu poate moderniza și gîndurile, cărora le trebuie un anumit grad de afînare să poată răsări și crește ca iarba. Acum, dacă am pledat cu înverșunare pentru luciditate și filozofie, din- tr-un exces întors, determinat de o neglijență mai îndelungată a acestor chestiuni, să nu se creadă că arta se oprește aici. Actul creator se poate explica pînă la un anumit punct — și dacă împingi explicațiile prea departe, îl negi. Oedip s-a tot explicat pînă s-a distrus, s-a anulat. în orice caz, universul rămîne deschis și discuțiile pot continua".

nă. Această reflectare a lumii generale printr-o prismă individuală deformează realitatea ? în cazul fericit al creației de orice natură, deci și estetică, o adaugă. Este, cu alte cuvinte, rezultatul unei îndelungi elaborări interioare a ideilor, prin prisma concepției filozofice a scriitorului, care, în ceea ce ne privește, pornind de la principiile creatoare ale gîndirii marxist-leniniste, investighează în profunzime realitatea înconjurătoare, relevîndu-i adevărurile și sensurile umane fundamentale".Despre legătura scriitorului cu realitatea înconjurătoare a vorbit și SINZIANA POP, referindu-se la opțiunea prozatorului pentru un anumit gen, pentru o anume modalitate, în funcție de obiectivul pe care și l-a propus : „Ambiția prozei poate viza o realitate totală. Romanul îngăduie viziuni de ansamblu, poate aspira la mari spații de cuprindere. Dar proza poate viza și o realitate fragmentată. Analiza fenomenelor se bazează întotdeauna pe „părți". Cum să explici altfel sinteza ? Și chiar fără acest final exemplar, nu există dogmă în privința alegerii. Ideal, literaturii îi este totul posibil, după

cum îi este totul realității. Nu încap decăți în hotărîrea „tot" sau pentru ment". Faptele se afiă de altfel într-o perfectă con- secuție, bănuim că în cazul romanului-frescă, de pildă, observația particularului s-a și întîmplat, în vreme ce schița, povestirea, romanul scurt își pot fixa startul în amănunt. Imputările pe care critica le-a putut aduce cu privire la cultivarea excesivă a genului scurt sînt mai ales de natura concluziilor, ele privesc șansa literaturii de a generaliza. Dar își propune oare proza scurtă așa ceva ? Pentru orice cititor cultivat există repere larg filozofice, în comparație cu care amănuntul poate deveni pregnant; el devine inteligibil, poate fi ușor compartimentat în seria adevărurilor cărora le aparține. Și să nu uităm, mai a- les, că zonele explorate de proza scurtă sînt zone de conștiință, sînt stări de conștiință, fără de care i- maginea omului ar fi sensibil sărăcită. Totul este să surprinzi într-o modalitate adecvată fapte și stări care să exprime elemente caracteristice ale realității pe care o înfățișezi. Doar astfel reurcști să scrii ceva ce realmente să intereseze".

posibil preju- pentru „frag-

experiență

„Experimentul
este in realitate

comentariului traducerea „Critica ra- „Este ciu- el — cînd odată
Revelația asupra
existenței umane

După părerea mea, orice realitate de care iei cunoștință, prin sentimente, este nouă — a spus în continuare NICHITA STA- NESCU — așa că raportul dintre scriitor și realitate nu trebuie în nici un caz să fie privit în mod simplist. Realitatea are un dublu caracter : unul obiectiv și exterior, altul subiectiv și interior. Dacă putem vorbi de un univers al scriitorului în general, depinde din ce punct de vedere vorbim despre acest univers. Dacă vorbim din punctul de vedere al scriitorului cu percepții proaspete și activ, fără doar și poate vom vorbi despre un univers dinamic, în plină luare dublă de contact obiectiv-subiectiv totodată; și fiindcă s-a vorbit de experiența vie, aceasta este multiplă : pe de o parte are un caracter de epică socială, de apartenență a scriitorului la societate, de încadrare a într-o anumită socie- și într-un anumit sis- de relații cu societa- iar pe de altă parte vorba de experiențatem tea, este intimă a revelațiilor asupra existenței și de o experiență tehnică, aceea a luptei cu expresia, a modelării perpetue a cuvîn- tului, a autodepășirii ca putere de exprimare.Eu cred că fenomenul literar, luat pe viu, ca fenomen dinamic, trebuie înțeles mai amplu; nu trebuie să înțelegem numai o latură, sau pe autor în' calitate de obiect, ci trebuie să ne referim la raportul scriitor-carte-cititor. Toate acestea trei la un loc alcă-

tuiesc un univers al poeziei sau al prozei. Fenomenul literar este un fenomen sferic. Poezia, de pildă, nu se constituie numai din ceea ce gîndește poetul, ci se amplifică profund subiectiv și aproape dificil de controlat, în cititorii săi, S-a ridicat aici problema „fanării" repezi a u- nor cărți de debut, a succesului lor, repede uitat mai apoi. Evident, se impune o exigență estetică sporită a editurilor față de manuscrisele încredințate tiparului. Dar, în același timp, cred că nu trebuie condamnată o carte care „se trece" repede, deoarece istoria literară ne arată că o serie de mari poeți ai lumii n-au debutat strălucit, de exemplu Rilke.Sînt însă și fenomene inverse, cum este cazul lui Bacovia, care debutează cu cel mai bun volum al său.Mobilurile unui univers estetic sînt diferite, ele variază de la scriitor la scriitor — și de aceea putem recepta marea varietate a personalităților ; în- tr-un sens, îl contrazic pe Marin Sorescu, care susține că scriitorul „vînează" realitatea. El are și nu are dreptate.Scriitorul încearcă să a- dauge realității o nouă realitate. Cunoașterea nu este numai contemplarea directă a realității, unul din mobilurile poeziei este și acela al redării unor revelații care nu sînt de natură estetică. Toată lupta constă în transformarea în zonă estetică a ceea ce nu aparține exclusiv esteticului, dar în același timp, nu este convertibil în altă zo-

„Oricare dintre noi dorește să fie autorul unor cărți care să-și dovedească în timp viabilitatea — a arătat GEORGE BĂLĂIȚA. Dar ce trebuie să facă scriitorul pentru ca cele scrise de el să rămînă ? Dacă cineva ar poseda secretul acesta, fără îndoială că ar avea pentru ce să-l păstreze ; dar una din cauzele eșecurilor editoriale a- mintite aici n-ar putea fi tocmai credința deșartă de a-1 fi descoperit ? Chiar dacă s-ar fi aflat vreodată aur în plumb, mult mai importantă ar fi rămas, totuși — după mine — căutarea lui. Cu atît mai mult cu cît nu se va găsi niciodată. Fiindcă nimeni nu mă poate convinge că și astăzi încă, în locuri ascunse de rîsul celorlalți, de gura lor clevetitoare, un om nu continuă să caute piatra filozofală. Vreau de fapt să spun că ceea ce n-ar trebui scăpat din vedere, în discuțiile care se poartă de către cei ce fac mai mult sau mai puțin literatură, ar fi nu atît ce s-a făcut sau ce nu s-a făcut pînă acum, cît ceea ce este de făcut. Dar nici despre ce nu s-a făcut n-ar trebui discutat prea mult, ci făcut. Nu de alta, dar uneori se spun prea multe vorbe. Iar literatura este faptă. Pentru a ne înscrie în circuitul ei universal a- vem nevoie de fapte. Asta o recunosc chiar și cei care vorbesc Dar faptele cărțile. Iar cărților se află în noi și împrejurul nostru, în evenimentele cotidiene, în viața celor care construiesc imaginea contemporană a României socialiste.Aproape o falsă problemă mi se pare aceea a experimentului literar, așa cum se discută, în general, acum, la noi, despre asta.vorba de o confuzie de termeni, experimentul presupune, mai bine zis este, înainte de toate, experiență. Ce experimentează un tînăr care abia „meșteșugul" ? Ce aduce el, tînărul scris cîteva schițe roman de 60 de pagini u- nui mecanism a cărui funcționare nu îi este încă pe deplin cunoscută? Cu toate acestea, păcatul „experimentului" pe capul lui este aruncat. El nu poate fi decît mulțumit și foarte mulțumit: atît de tînăr și atît de păcătos... în schimb, nimeni nu se ocupă de experimentele scriitorilor mult consacrați! Cineva putea înțelege experimentul proza noastră șire ? Ar fi ocu totul tendențioasă. Vedeți, un scriitor adevărat — tînăr, în vîrstă — scrie o carte și avînd nevoie de una sau de toate tehnicile cunoscute le folosește, pe rînd sau toate o dată, dar nu asta e important, asta e cel mai puțin important, indiferent dacă , el își stă- pînește personajele sau, dimpotrivă, e stăpînit de ele, dacă acest fel de lume o fi fost vreodată creată sau se poate într-adevăr crea. Ce este deci important? — voi fi întrebat. Nu știu, voi răspunde eu. Și poate nu voi fi pedepsit pentru fiindcă se vor găsi destui care să știe. Dar ceva știu și eu: despre scriitorului de a timpului său și nu timii sale".Asupra uneia ideile exprimate și participanți la discuție s-a oprit și NICOLAE VELEA: „Eșecul cărților cu bătaie scurtă de aripi, al cărților care mor peste noapte și nu prind dimineața citito-

foarte mult, noastre sînt „realitatea"

Atunci cînd nu e
învață inovație care a sau un

de ar că înde aici lipsește cu desăvîr- interpretare

neștiința mea,
datoria fi al al pa-dintre de alți

rilor — al căror număr nu e totuși alarmant — își are punctul de plecare, motivarea, în împrejurări destul de complexe.Aș vrea să schițez cîteva dintre ele. Mai întîi universul scriitorului.Nu cred — așa cum se afirmă uneori — că ne exprimăm tautologic atunci cînd spunem cultură literară, livrescă. Cultura are în fond un perimetru mult mai vast, ea nu înglobează doar cunoașterea și pătrunderea operelor de artă, filozofie, știință etc. Cultura, noțiunea de cultură trebuie să cuprindă cred familiarizarea cu majoritatea esențială a bunurilor create de om, ou majoritatea esențială a gesturilor sau atitudinilor umane care s-au împlîntat trainic în istorie sau crearea ori elaborarea nor produse omenești finitorii; consider de ceea că și cunoașterea mișcărilor mîinii olarului, a gesturilor oțelarului sau cosmonautului, poate și trebuie să fie socotită pentru orice creator un act de cultură autentică. Cantonarea cu obstinație într-o unică zonă de percepere duce la îngustarea, dacă nu la meschinizarea universului „aristocratic" al celui claustrat acolo, și de aici la lipsa de audiență publică. De aceea, unele puncte de vedere mai mult sau mai puțin teoretice formulate în presa noastră literară mi se par a fi fost patronate de ceea ce eu aș numi formulocrație. A fost o dispută între formele literare, protagoniștii expri- mîndu-și cu mai multă sau mai puțină rigoare și strictețe modalitățile scrisului pe care le practică sau le agreează, îngăduind pe celelalte.Se neglija sau poate se socotea presupusă sine destinația. Și— printre altele — rul, dacă nu un transparent (poate medie — i-aș spune o medie progresivă) între experiența și sensibilitatea lui și experiența și sensibilitatea colectivă, contemporană.Sporul permanent de a- cumulări în ordinea emoțională și de cunoaștere p.e care-1 parcurg contemporanii noștri ne obligă la o lărgire permanentă a liniilor universului nostru pentru a putea realiza acel dozaj de regăsire, de recunoaștere și totodată de neprevăzut, de inedit — dozaj care stă la baza unui scris autentic, durabil.Dinamica societății noastre socialiste — a unei societăți care își adaugă permanent noi dimensiuni prin efortul constructiv al întregului popor, sub conducerea partidului — ne obligă la cuprinderi largi și la participări intense și susținute. Un scriitor care se bizuie exclusiv pe talentul nativ fără a-1 fertiliza și fortifica printr-o cunoaștere filozofică și socială cît mai cuprinzătoare, fără a se strădui să descifreze cu pătrundere și migală resorturile intime ale restructurării omului nou, a- cest scriitor nu are decît șansa — de fapt neșansa— de a elabora lucrări condamnate efemerului.Familiarizarea și sensibilizarea tradițiilor perene ale istoriei și culturii patriei și învecinarea lor cu sensul actual al destinului pe care-1 traversează oamenii țării noastre trebuie să patroneze mesajul permanent, neocolit al scrisului nostru".

în u- 
de-a-

excluzînd sau condescendent
de la ce este scriito- mediu chiar o

Masă rotundă realizată
de Sorin MOVILEANU
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viața internaționala
Congresului național

președintele Comisiei Moscova

de chirurgie 9în sala mică a Palatului au început miercuri după-amiază lucrările celui de-al XII-lea Congres național de chirurgie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale.La această importantă reuniune științifică iau parte academicieni, profesori, conferențiari, chirurgi, medici șefi de servicii, cadre medicale de specialitate din toate centrele universitare și din rețeaua chirurgicală de pe întreg cuprinsul țării. Sînt prezenți, de asemenea, peste 80 de chirurgi, printre care numeroși specialiști de reputație mondială din 17 țări.După cuvîntul de deschidere rostit de acad. prof. Theodor Bur- ghele, președintele Congresului,

pentru energia atomică din Canada
parteaNațio- prof. cores-

au adresat un salut participanților acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, acad Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, din Academiei și a Consiliului nai al Cercetării științifice, Nicolae Nestorescu, membrupondent al Academiei, președintele U.S.S.M., precum și reprezentanți ai delegațiilor străine.Timp de cinci zile, cît durează lucrările Congresului, va fi dezbătută tema „Reintervențiile în chirurgie", problemă deosebit de actuală a practicii chirurgicale, care suscită interes în rîndul specialiștilor din întreaga lume.

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, a primit miercuri dimineața pe Grey J. Lorne, președintele Comisiei pentru energia atomică din Canada, care se află într-o vizită în țara noastră, împreună cu gație de specialiști.La întrevedere, care a într-o atmosferă cordială, parte acad. Horia Hulubei, ședințele Comitetului pentru ener-’ gia nucleară.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării științifice domeniu]

energiei nucleare între cele două țări.

o dele-decurs a luat pre-

★în cursul zilei de miercuri, acad. Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energia nucleară, împreună cu alți membri ai Comitetului, a avut convorbiri cu președintele Comisiei pentru energia atomică din Canada, Grey J. Lorne, și specialiștii care îl însoțesc, privind colaborarea în domeniul aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare între cele două instituții. Seara, acad. Horia Hulubei a oferit în saloanele restaurantului Atht- nee Palace, un dineu în cinstea oaspeților canadieni. (Agerpres)

Vizita delegației 
Comitetului municipal 
București al P. C. R» ■

Ședința comună a Prezidiului
5

si
9

a Comitetului Executiv

al C.C.

(Agerpres)
Numirea ambasadorului cuîsj pscnSPORRomâniei

MOSCOVA 22 — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: Delegația Comitetului municipal București al P C.R. și a Consiliului popular al municipiului . București, condusă de tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, a făcut miercuri o vizită la sediul Comitetului Executiv al sovietului orășenesc Moscova. Președintele comitetului, V.F. Promîslov, a vorbit oaspeților despre activitatea sovietului, despre dezvoltarea gospodăriei orășenești și planul construcție și de reconstrucție capitalei sovietice. dea

22 (Agerpres). — Potri-

in Republica SingaporePrin Decret al Consiliului de Stat, Vasile Gîndilă, ambasador extraordinar și plenipotențiar al • Republicii Socialiste România în Republica Indonezia și Cambod- gia, a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Singapore, cu reședința la Djakarta. (Agerpres)
Cinema

o Căderea imperiului roman — film 
pentru ecran panoramic (ambele se
rii) : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
e Ce noapte, băieți i : REPUBLICA — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 13,45; 21,15,
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, STADIONUL DINAMO — 20, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA - 20.
A Pasărea timpurie : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 2387 — orele 17,30 
și seria 2388 — orele 20,15), LUCEA
FĂRUL — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 20, GRADINA 
DOINA — 20.
a Oscar : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20, FERO
VIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,15; 17,45; 20, 
EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
• Ultima noapte a copilăriei : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
a Statornicia rațiunii ; viqțqria — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; ’20,45, PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20. '■
« Un lucru făcut la timp ; CINE
MATECA — 10; 12; 14; 16,30.
a Răzbunarea haiducilor : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, BU- 
CEGI — 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30; la 
grădină — 20, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• 30 de ani de veselie: DOINA — 9; 
11; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Tom și Jerry : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
a Eu, eu, eu... și ceilalți : UNION — 
15,30; 20,30.
a Despne animate : UNION
a EcUs'e Chapman, agent secret : 
GIULEȘTI — 10; 15; 17,45; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 14,30; 17,30; 20,15.
a Răpirea fecioarelor : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30.
a O lume nebună, nebună, nebună : 
DACIA — 8—20 în continuare.
a Topkapi : BUZEȘTI - 15; 18; la 
grădină — 20, VITAN — 15,30; 18;
20,30.
e Leul african : PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
s Obsesia : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, FLOREASCA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Ea va rîde : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9—16 în 
continuare ; 18,30; la grădină — 20,15. 
a Sînt și cu numai o femeie : UNI
REA — 15,30; 18; la grădină — 20,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; la grădină - 
20,15.
a Sfîrșitul agentului W 4 C : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30, AURORA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30; la gră
dină — 20.
o El Dorado : MIORIȚA — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30, VOLGA — 9; 15,45; 
18; 20,45.
a Gioconda fără surîs : POPULAR — 
15,30; 18; 20,30.
o Balul de sîmbătă seara : ARTA — 9; 
11; 13; 15; 18; 20,30; la grădină 
o Praștia de aur : MUNCA 
20, PROGRESUL — 15,30;
O K.O. : MOȘILOR — 15,30; 
la grădină — 20.
a Intoarce-te ! : CRINGAȘI 
18; 20,30.
o Zile de vară : LIRA — 
la grădină — 20.
a Pentru cîțiva dolari în plus : CO- 
TROCENI — 14,30; 17,30; 20,30, COS
MOS — 15,30; 18; 20,45.
o Capcana : VIITORUL — 15,30; 18; 
20,30.
o Samba : GRADINA VITAN — 20. 
a Climate : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.

18.

20.
— 16; 18; 
18; 20,30.
18; 20,30;

15,30;

Corespondențe speciale din Brno și Vasîeras

C.C. E. LA VOLEI

Desfășurată pe o ploaie torenfială, în
tre orașele Cracovia și Rzeszow (161 km) 
etapa 12-a a Cursei Păcii s-a încheiat 
cu victoria ciclistului danez Ole Hojlund. 
învingătorul a întrecut la sprint un plu
ton masiv de peste 50 de alergători, 
cronometrat cu timpul de 3h 55'52” 
(medie orară 41 km). în acest pluton 
erau prezenji și cicliștii români Moldo- 
veanu, Ardeleana și Ziegler.

Spartak - Dinamo București 3-0
BRNO. (Prin telefon de la trimisul 

nostru). A noua ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" la volei — mascu
lin — are un final dramatic ; echipe
lor Dinamo-București și Spartak- 
Brno nu le-a fost suficient pentru 
a-și transa întîietatea si deci a intra 
în posesia trofeului, două meciuri. Va fi nevoie de un al treilea joc 
(săptămina viitoare în Belgia, în lo
calitatea La Louvrierre) pentru a 
putea cunoaște care dintre cele două 
formații va intra în 
lui, căci ieri echipa 
vins cu 3—0...

Jocul disputat ieri 
rilor din Brno a opus parcă cu totul 
alte echipe decît cele ce evoluaseră 
cu o săptămână în urmă, la Bucu
rești. Din păcate, voleibaliștii noștri 
(victorioși atunci) au fost ieri în pos
tura unor victime sigure încă de la 
primele schimburi de mingii. In jo
cul lor n-am remarcat nimic, dar ab
solut nimic din ce demonstraseră cu 
brio chiar în partida anterioară. Exis
tă înfrîngeri și înfrîngeri; ceea ce a 
suferit însă ieri echipa noastră este 
de-a dreptul o rușine ! O spune sco
rul: 3—0 (15—5; 15—5; 15—8); o
spune însă înainte de toate maniera

FOTBAL

posesia trofeu- 
din Brno a în

în sala sportu-

ei de joc. Exceptîndu-l pe Tîrlici 
(singurul de altfel care s-a străduit 
să fie util echipei) ceilalți toți nu au 
contat deloc în această partidă.

Diferența de valoare, diferența de 
formă în acest meci au fost atît de 
evidente, atît de favorabile echipei 
gazdă, îneît chiar si numai timpul 
general de joc o ilustrează cum nu se 
poate mai bine : de la primul servi
ciu vină la ultima pasă s-au scurs 
doar 58 de minute.

Caut împreună cu cunoscutul nos
tru arbitru C. Armăsescu să găsim o 
explicație cit de 
tru comportarea 
noastre. Ne este 
văzut vreodată o 
tră jucînd atît de slab.'

Subscriem întru totul la remarca 
interlocutorului nostru, dar la drept 
vorbind nu avem prin ea explicația 
situației.

Este însă la fel de adevărat că 
Spartak-Brno s-a întrecut ieri pe 
sine, titularii ca și rezervele luptând 
pentru orice minge, de la început 
pînă la sfîrșit. Să vedem cum vor 
decurge lucrurile în cel de-al trei-

CONSTITUIRE! FEDERAȚIEI 
ROMâNE DE JUDO

Ieri a avui loc în Capitală consti
tuirea federației române de judo. Ca 
președinte al noii federații sportive a 
fost ales fov. general-maior Paul Ma
rinescu, iar ca secretar general prof. 
Anton Muraru.

Cronica zâ
cît plauzibilă penele ieri a echipei 
imposibil. „N-am 
echipă de-a noas- tl

Miercuri la amiază, în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România s-au încheiat lucrările simpozionului internațional consacrat problemelor ridicate de aprovizionarea cu căldură și energie electrică a marilor ansambluri industriale. Organizată sub auspiciile Ministerului Energiei Electrice și Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, această manifestare semnul colaborării și cooperării, peste 400 de specialiști din 22 țări ale continentului.Seara, în saloanele Casei Centrale
a reunit la București, sub

DE PREȘEDINTELE ZAMBIEI »LUSAKA 22 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, aflată în vizită în Zambia, a fost primită de președintele republicii, Dr. Kenneth David Kaunda, cu care a avut o convorbire cordială.

BELGRADvit unui comunicat transmis de a- gentia Taniug, în cadrul ședinței comune a Prezidiului și ă Comitetului Executiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care a avut loc la 20 mai, a fost ascultată și a- probată informarea prezentată de Iosip Broz Tito, președintele U.C.I., cu privire la vizitele făcute în Japonia, Mongolia, Iran și convorbirile de la Moscova și cu privire la consultările în vederea unei noi conferințe a țărilor neangajate.La ședință au fost examinate noile fenomene și procese care se petrec în lume. Politica imperialistă suferă o serie de înfrîngeri grele, un rol deosebit de important revenind în acest sens luptei eroice a poporului vietnamez. în întreaga lume se întărește rezistenta fată de politica de forță, devin tot mai puternice cererile pentru aplicarea consecventă a politicii de cooperare internațională pe baza egalității, respectării independentei naționale și depășirii divizării în blocuri. Dezvoltarea țărilor socialiste are o influentă tot mai directă asupra evoluției în lume. Construirea socialismului implică o serie întreagă de greutăți si contradicții. O dovadă a forței socialismului constă însă în capacitatea de a desfășura într-un

mod nou discuții constructive bazate pe egalitate cu privire la aceste contradicții și dificultăți, de a rezolva prin metode democratice contradicțiile din țările socialiste și din relațiile lor reciproce.Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, se arată în comunicat, pornește de la premisa că învingerea contradicțiilor din dezvoltarea internă a țărilor socialiste luate individual este un drept suveran al țărilor și partidelor respective, iar respectarea acestui drept este în interesul profund al dezvoltării socialismului.Actuala situație din Cehoslovacia, unde „forțele progresiste, în frunte cu partidul comunist, bucurîndu-se de sprijinul larg al oamenilor muncii cehi și slovaci, au trecut la rezolvarea .contradicțiilor interne, deschide noi posibilități pentru afirmarea socialismului și democrației socialiste". U.C.I. și oamenii muncii din Iugoslavia, se arată în comunicat, sînt convinși că aceste forțe vor găsi soluții pentru problemele și sarcinile care le stau în față.Participanții la ședință au subliniat din nou necesitatea dezvoltării în continuare a colaborării multilaterale cu țările socialiste și partidele comuniste și muncitorești pe baza egalității în drepturi, respectului și încrederii reciproce.

Relațiile intereuropen
(Urmare din pag. I)

a Armatei, ministrul energiei electrice Emil Drăgănescu a oferit o recepție în cinstea participanților la lucrările simpozionului.
★La invitația I.R.R.C.S., între 5 și 20 mai, prof. Franțois Chagol, președintele Asociației Franța-România, director adjunct onorific al Institutului Pedagogic Național, a făcut o vizită în țara noastră. în timpul șederii în București, el a avut întrevederi la I.R.R.C.S., Ministerul Învățămîntului, și alte instituții centrale și cu caracter social. (Agerpres)

îl constituie astăzi, în țările nordice, creșterea tendințelor antiini- perialiste. Evenimentele din anii războiului rece, ca și acțiunile actuale ale S.U.A, pe arena mondială, creat un curent de opoziție mai puternic, mai ales în durile tineretului, care nu se lasă antrenat de concepțiile litice și strategice periculoase, vehiculate prin canalele de propagandă „atlantice". Comportarea Statelor Unite în Vietnam, crimele săvîrșite împotriva a- cestui popor au determinat tineretul să ia atitudine, creîndu-se mișcări de masă de solidaritate cu R.D. Vietnam și cu Frontul Național de Eliberare, în capitalele nordice au avut loc demonstrații tot mai puternice.Acțiunile anti-N.A.T.O. se bazează și pe alte considerente, cum ar fi participarea la această organizație a unor țări cu regimuri dictatoriale. Chiar dacă guvernele nordice au protestat împotriva loviturii de stat militare din Grecia, pentru politica atlantică constituie totuși o povară grea faptul că junta venită la putere este sprijinită și menținută la putere de către N.A.T.O. și Statele Unite.Tot mai mare durere de cap provoacă unor oameni politici din nord faptul că Portugalia, dictatură fascistă, și ultima putere colonială „de stil clasic" din Europa le este aliată in cadrul N.A.T.O. și a pieței liberului schimb. Statele Unite și N.A.T.O. sînt acuzate tot mai mult că finan- - țează soldați portughezi care combat mișcările de eliberare din Angola, Mozambic și Guineea „portugheză".în lupta lor împotriva N.A.T.O., forțele politice din țările nordice, membre ale pactului, au un puternic argument în politica neutră a Suediei, care de fapt este o politică activă în sprijinul păcii.în 1949, cînd a fost înființat N.A.T.O., Danemarca, Suedia și Norvegia erau angajate în tratative pentru crearea unei uniuni nordice de apărare. Astăzi această alternativă apare din nou actuală, pentru țările nordice care, după 1969 vor | trebui să opteze pentru o politică externă și militară independentă. Dar aceasta nu este singura alternativă. Se discută și despre o uniune nordică neutră, țările scandinave urmînd a forma o zonă denuclearizată.Adepții N.A.T.O. înțeleg acum că timpul lucrează împotriva lor. De aceea, ei încearcă să pună în aplicare o tactică care să neutralizeze mișcările populare urmărind, de fapt, preîntâmpinarea unui referendum popular cu privire la politica de viitor a tării față de alianța atlantică.Noi susținem contactele cu țările din răsărit, dar combatem ideea că aceste contacte ar trebui promovate prin intermediul N.A.T.O. Noi spunem totodată : contactele și colabo- ■ rarea sînt foarte bune, trebuie însă să dea rezultate și nu să fie doar o manevră pentru inducerea în eroare a opiniei publice, care se pronunță pentru o politică independentă, pentru destindere. Considerăm, de pildă, că guvernele care se pronunță pentru colaborare cu țările din Europa de răsărit trebuie să facă și pasul următor și să recunoască oficial existenta R.D. Germane. E drept, în acest domeniu lucrurile au evoluat mult în ultimii ani. Numeroși oameni politici care mai de mult nu făceau decît să ațîțe spiritele împotriva R.D. Germane, vorbesc acum de necesitatea normalizării relațiilor cu acest stat.Totodată, în cercuri politice influente se vorbește deschis despre necesitatea recunoașterii frontierelor stabilite după război, de inaccep- tabilitatea pretenției statului vest- german de a reprezenta întreg’ poporul german.Partidul meu, ca și alte partide progresiste din Scandinavia, considera că țările nordice pot aduce o contribuție de preț la soluționarea problemelor europene, la crearea unui climat de securitate pe continent. Tendințele anti N.A.T.O. care devin tot mai puternice și care cuprind și cercuri politice influente în țările noastre sînt, în același timp, tendințe pentru normalizarea situației în Europa, dezvoltarea unor relații trainice, economice și politice, între toate țările continentului. Scindarea Europei, consacrată de existenta blocurilor militare, e necesar să fie depășită, și acest lucru e posibil în condițiile cînd pe întreg continentul, uriașe forțe sociale și politice se ridică în apărarea independenței și suveranității naționale, pentru unirea eforturilor tuturor statelor, din est și din vest, în vederea construirii unei Europe pașnice, care să-și aducă contribuția la întărirea securității în întreaga lume.

Avem în vedere, rolul deosebit ce-i vat tării noastre în giei atlantice. Norvegia se află într-un punct central al ariei de cuprindere a acestei strategii. N.A.T.O. (citește : Statele Unite) a investit, începînd din 1949. un miliard de dolari în scopuri militare pe teritoriul Norvegiei. Nu este vorba de construirea unui sistem de apărare, ci a unor importante verigi de legătură într-un lanț nuclear de proporții planetare. McNamara declara în 1966 că aproape trei pătrimi din programul Statelor Unite de ajutorare militară este destinat „țărilor cu sentimente prietenești", care au o frontieră comună sau se află în apropierea țărilor socialiste din Europa și Asia. în plus, Statele Unite au încercat continuu să lărgească „cadrul geografic al pactului", adică să pățite.ajutor si solidaritate din partea țărilor euronene pentru războiul din Vietnam și pentru combaterea mișcărilor de eliberare dinIslanda cane pe perioada venit o bază ritoriul acestei țări, care nu are armată proprie, existînd totuși un mare număr de militari americani plasați ce una din cele mai mari baze din Europa.în contextul N.A.T.O., Danemarcei un de de metri sub cupola de gheață, ne a- mintește permanent ce pericole planează asupra Europei de nord.Un element important ce caracterizează discuțiile cu privire la relațiile cu N.A.T.O. și Statele Unite
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L. Cara- 
Regina ile 

(sala Studio) :

Astăzi meciul Suedia-România (tineret)
VASTERAS, 22 (prin telefon). — 

Cu 24 de ore înainte de întâlnirea 
dintre echipele de fotbal „Under 23" 
ale Suediei și României, pe stadio
nul „Arosvallen" din localitate, re
prezentanții noștri au făcut ultimul 
antrenament, după care antrenorii 
Dincă Schileru și Virgil Mărdărăscu 
s-au decis asupra „unsprezecelui" pe 
care-l vor alinia mîine. Iată-l: RĂ- DUCANU — CREȚU. BOC, N. IO- NESCU, DELEANU — SĂLCEANU, OLTEANU — ȘCHIOPU, DUMITRA- CHE, DUMITRIU III, PANICI, Re- 
zdrve: Gornea, Anca. lanul. C. Radu și Tătaru II.

Protocolul întâlnirii îngăduie 
schimbarea a trei jucători de cîmp și a portarului. De altfel, așa cum 
sublinia si antrenorul gazdelor — OLE SAW — „aceste întîlniri între

formațiile de tineret trebuie să ne îngăduie testarea posibilităților speranțelor noastre pentru viitor. Iată pentru ce nu consider exagerat numărul de jucători ce pot fi înlocuiti". 
Si pentru că am vorbit de condu
cerea tehnică a echipei suedeze să 
notăm și formația acesteia : 1-IEL- LSTROM - I. KARLSSON. MAL- BERG, K. KARLSSON. KLEANDER — SVENSSON. LJUNGBERG - PALSSON. HULT. EKLUND. ANDERSSON. Personalitățile echipei 
sînt Eklund și Malberg.

Partida va începe la ora 16 (17, 
ora Bucureștiului) și va fi condusă 
de către un arbitru norvegian.

a Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (în sala Studio a Ateneului 
— ora 20) : Recital canto Maria 
Constantinescu ; recital 
Udico Adorjani.

a Teatrul de stat de
y Fair Lady — 19,30. 

o Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : : 
Navara — 19,30, ( ' ..
O femeie cu bani — 19,30. 
a Teatrul de Comedie : Nicnic 
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Macbeth — 20. 
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă

19,30, (sala' Studio) : Fotografii
mișcate — 20.
e Teatrul Giulești (în sala Tea
trului evreiesc de stat) : Cînd aud 
cucul cîntînd —. 19,30 (premieră), 
ai Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Hoții - 20.
a Teatrul Mie : Incident la Vichy 
- 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuți — 9,30, Năzdră
văniile lui Păcală — 16.
o Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Balade — 10, Ulciorul 
sfărîmat ; Cîntăreața cheală — 16, 
Goana după fluturi 
a Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Vrăjitorul 
Oz — 17.
a Teatrul satirlc-muzical „C. 
nase“ (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30, (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.
o Circul de stat : Fantezii de 
primăvară — 20.

America Latină.a găzduit trupe amerl- teritoriul său începînd din războiului, iar din 1949 a de- „pur americană", pe te-
îi este, de asâmenea. rezervat rol important și baza americană la Thule, cu uriașele ei depozite armament ascunse la sute de
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PROGRAMUL I

tio,00 — Curs de limba germană (lecțiile 
4# 5 și 6 reluare).

w 11,00 — Curs de limba spaniolă (lecțiile
5 și 6 reluare).

, 12,00 ~ Tclccron>ca economică (reluarea
emisiunii din 22 mai).

12,30 — închiderea emisiunii 
neață.

£’în<'ru c°Pb î Filmele : „o după amiază" șl „iacek".
IK ~ £-V‘ P®nlru specialiști (medicină). Tema s Puericultura

17,30 — Pentru copii : Filmele :

18.30 — Curs de limba rusă (lecția a 16-a). '
19,00 — Studioul pionierilor. Cutezători la.......Cutezătorii".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.

— Film serial : „Vikingii".
— Priveliști românești (montaj folcloric).
— Invitație pentru ora 21.00. In seara aceasta : acad. 

Graur, prof. univ. Călin Popovici șl Sorin Ulea — 
științific.

— Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Chile.

de dlml-

neonatală.

Alexandru 
cercetător

21,40 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Chile.
22,05 — Ecran literar. In cuprins : 50 de ani de la moartea 

Ștefănescu Delavrancea : „Ex libris" — cărți noi.
22,35 — Mari interpreți : baritonul Tito Gobbi in opera „Bărbierul din 

Sevilla" de Rossini (selecțiuni).
22,50 — Telejurnalul de noapte.

lui Barbu i

PROGRAMUL II

20,00 — „O seamă de cuvinte". Monastirea Argeșului (varianta Vasile Alec- 
sandri). Prezintă Marin Sorescu.

20,30 — Muzeele lumii : Galeria Tretiakov (II).
20,05 — Telejurnalul.
21,00 — Desene animate.
21,10 ' .................................~ ‘

22,00

22,20

22,35

— Transmisiune din studioul de concerte al Radioteleviziunii. Partea 
a Il-a a concertului simfonic prezentat de Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. In program : Simfonia a III-a „Eroica" de Ludwig 
van Beethoven.

— Telecinemateca uirforului : două comedii cu Stan și Bran și Billy 
Bevan.

— Invitație la dans. Vor dansa balerini de la Opera Română. 
In program : Cha-cha, Madison, Samba, Twist, Mambo, Rock 
and roll.

— închiderea emisiunii.

șapte diplome se constituie în
tr-un original calendar al între
prinderii, ale cărui date con
semnează un drum ascendent.

...Gura de exploatare e punc
tul de început al călătoriei pe 
care arborii o parcurg din înăl
țimea codrului pînă la combi
natul forestier. Gura de exploa
tare e de cele mai multe ori o 
văgăună deschisă de sfredelul 
vreunui pirîu. un hățiș compli- 
cat, situat pe pante abrupte, un 
cot răsucit în fel și chip, pe , 
care, ca să-l parcurgă, tracto
riștii fac adevărate acrobații. 
(Otu Dumitru, tractorist rutie- 
rist la gura de exploatare Ma
ghernița, sub 30 de ani: „Adu
cem lemnul la rampă. Distanța 
nu e mare — 600—700 metri; 
drumul, cum știți, mai noroi, 
mai pantă, mai înclinație, 
pînă^ la urmă merge").

Cablul funicularului taie 
două dealul și dispare la . 
zont. Reapare cu o legătură de 
bușteni. Peste rîpi și prăpăstii, 
buștenii se clatină lent, apoi co
boară la locul de încărcare. 
Scăpați din cablu, se desfac în
tr-un evantai larg. In brigadă 
sînt 30 de oameni. Cîțiva din ei 
— Nicolae Gușu, Constantin 
Nistoreanu. Ilie Andrei, Gavril 
Agapi, ne sînt interlocutori. în 
fiecare discuție revine o remar
că : disciplina din munca brigă
zii. Acest colectiv se mândrește, 
în momentul de față, cu cel mai 
ridicat „indice" de conștiinciozi
tate din întregul sector de ex
ploatare al întreprinderii.

Funicularul continuă să de
pene drumul în văzduh, fierăs- 
traiele mecanice trimit mereu 
semnale sonore. Se expediază 
necontenit arbori către rampele 
de încărcare, către autoremor- 
cile iuți și prăfuite, către „ce- 
fefeul" miniatural, alături de 
care ne-am început drumul și 
pe care îl vom urma înapoi 
printr-o zi albă. încadrată în 
rama albastră a pădurilor fas
tuoase și trepidante ale Făltice
nilor.

(Urmare din pag. I)

dar

în 
ori-

pentru noua clădire a Facultății de matematică și mecanică. Deocamdată știm că în locul celor 4 catedre de mecanică, prevăzute inițial în planul de perspectivă al Ministerului învățămîntului, se proiectează ’ spațiu pentru o singură catedră. Ce va fi cînd se va trece la proiectarea spatiilor pentru laboratoare ?
— In timpul din urmă se «orbește 

mult despre omogenitatea catedrei, 
despre unitatea ei sub raport valo
ric ca despre o condiție esențială 
pentru ca acest nucleu să-si poată 
exercita influenta în cele trei direc
ții fundamentale : instruirea studen
ților, educarea lor si cercetarea ști
ințifică. Am dori să știm care este 
opinia dumneavoastră cu privire la 
acest deziderat și în ce condiții ve
deți posibilitatea înfăptuirii lui.— Cînd este bine înțeleasă, omogenitatea prezintă un avantaj considerabil : oferă colectivului posibilitatea să se concentreze asupra problemelor fundamentale, să urmărească esențialul. Spiritul de complinire reciprocă pe care atîta îl dorim cursurilor universitare își are aici un punct de sprijin. Din această rațiune și din altele asemănătoare, noua legiferare a învătămîntului superior precizează cum nu se poate mai bine că personalul catedrei, nucleul ei, este direct răspunzător de realizarea procesului de învătămînt. de îndeplinirea sarcinilor privind activitatea metodico-educativă și de cercetare științifică. Uneori colectivul respectiv ..............................nu în nu favoriza lă, stimularea lori al catedrei, ci 6 rațională alcătuire a acesteia îneît să poată aspira și ajunge la omogenitate.în catedra noastră, de pildă, au fost elaborate. în ultimii ani, 6 tratate. dintre care trei au fost traduse și în alte țări ; se desfășoară o cercetare științifică în cadrul căreia amintesc dezvoltarea metodelor matematice pentru studiul mișcărilor

subsonice, transonice și supersonice ale de ria că, elasticității, teoria plasticității dinamice etc. Dacă mai adăugăm pregătirile curente în vederea predării tuturor disciplinelor de mecanică : mecanica generală, mecanica fluidelor, hidrogazodinamica mediilor poroase, teoria plasticității, magneto- aerodinamica, reologia ș.a. conducerea lucrărilor celor 20 de doctoranzi, elaborarea comunicărilor în vederea participării la congrese și reuniuni științifice internaționale s-ar putea spune că este vorba de o activitate amplă. în asta constă de fapt și deficiența acestei munci. Fiind obligați să ne ocupăm de toate domeniile mecanicii, activitatea colectivului de catedră se dispersează și cu greu mai pot fi urmărite obiective de perspectivă.
— Cum vedeți soluționarea acestei 

probleme ?— Prin reorganizarea atît a seoții- lor de specializare din cuprinsul facultăților, cît și a oatedrelor. De altfel către o asemenea concluzie conduce și analiza, oricît de sumară, a experienței țara unde nare Lucru tr-o

fluidelor compresibile, o seamă contribuții noi cu privire la teo- jeturilor, aerodinamica subsoni- magneto-aero-dinamica,, teoria

are o asemenea configurație îneît se poate asigura omogenitatea lui. acest caz se înțelege că renunțarea la omogenitate va dezvoltarea multilatera- reliefului de va-

învățămîntului din noastră, ca și din alte țări, există o justă proporțio- între catedre în general, firesc. Pentru că numai în- asemenea ambianță învăță- mîntul poate să-și îndeplinească menirea sa esențială : de a forma specialiști competenți și. totodată, de a-și oferi potențialul său creator pentru rezolvarea sarcinilor curente ale producției- Dar, pe cîtă vreme în alte țări proporția între catedrele de matematică și cele de mecanică, de pildă, ajunge pînă la egalitate, la noi raportul între ele este de 9 la 1.— în discuțiile consacrate dezvol
tării de perspectivă a învătămîntului 
superior pe plan mondial se apre
ciază că o parte din atribuțiile științifice si organizatorice specifice as
tăzi facultății vor reveni cu timpul 
catedrelor. Care sînt. după părerea 
dumneavoastră obiectivele ce ar

trebui să fie în primul rînd vizate 
prin efectuarea unor asemenea mu
tații ?— Tendința extinderii rolului catedrei în viața universitară este din ce în ce mai vizibilă și ea răspunde nu atît unor deziderate organizatorice, cît unor concepții noi cu privire la rolul și conținutul școlii superioare în societatea modernă. Ampla dezvoltare a tuturor științelor va face mai devreme sau mai târziu imposibil un program unic de pregătire a studenților. De aceea trebuie să ne gîndim de pe acum, în mod concret, la o mai mare, directă și continuă participare a catedrelor în stabilirea planurilor de învățământ, spre a le oferi acestora o mai mare mobilitate, iar studentului posibilitatea mai largă de a opta pentru un număr de cursuri și de examene dintr-o serie mult mai numeroasă Noua lege privind învăță- mîntul din țara noastră stabilește, ca un principiu de seamă, dreptul consiliilor profesorale — din care fac parte și șefii de catedre — de a aduce modificările necesare planului de învătămînt, în funcție de profilul către care este orientată facultatea șl secția. După părerea mea, ar trebui să facem din cursurile la alegere elementul esențial al programului universitar de studiu, tinînd seama de specificul fiecărei ramuri de știintă.Să adăugăm apoi că dezvoltarea învățămîntului de toate gradele va permite ca specializarea studenților să' se realizeze mai devreme decît în prezent, fapt care necesită, de asemenea, sporirea atribuțiilor științifice ale colectivelor de catedră. în felul acesta se vor elimina de la sine multe din paradoxurile actuale; între altele și faptul că în prezent unii studenți, între care și cei de la facultatea noastră, de pildă, învață în primii ani de studiu universitar un mare volum de noțiuni foarte generale și abstracte și abia spre sfîrșitul celor 5 ani sînt readuși pe un făgaș mai concret.De altfel, sporirea rolului catedrei — a spus în încheiere academicianul Caius Iacob — este șl o primă condiție a muncii colective în învăță- mîntul superior. Creîndu-se acest cadru adecvat, schimbul de informații. de opinii, analiza unor puncte de vedere și printr-o altă optică decît cea care le-a elaborat sînt mult favorizate, ceea ce reduce la maximum posibilitatea erorii. în plus, o asemenea ambianță ne conferă ace] atribut atît de uman al solidarității spirituale, grație căruia cugetarea autentică, munca perseverentă, atitudinea creatoare asupra fenomenelor studiate pot fi mai ușor transmise studenților, ca atribute esențiale ale activității universitare.
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viața internațională
Cuvîntarea delegatului român 
în Comitetul politic al O.N.U.

NEW YORK 22. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Cea de-a 22-a sesiune, reluată, a Adunării Generale a O.N.U. și-a continuat, miercuri, lucrările consacrate celor două puncte înscrise pe ordinea sa de zi: problema Africii de sud-vest și proiectul tratatului de neproliferare a armelor nucleare.Cu prilejul acestei ședințe, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale, ministrul afacerilor externe al României, Comeliu Mănescu, a informat pe participanții la dezbateri că în urma consultărilor și a unei comunicări făcute de președintele grupului statelor afro-asiatice, ambasadorul Pri- vado Jimenez, s-a constatat că există un acord general pentru a se închide lista înscrierilor la cuvînt joi, 23 mai, la ora 18,00 (ora New Yorkului),
★NEW YORK —. Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: la ședința de miercuri după-amiază a Comitetului politic al Adunării Generale, care dezbate proiectul tratatului de neproliferare a armelor nucleare, a luat cuvîntul delegatul român, ambasadorul Nicolae Ecobescu, care, după ce a subliniat că popoarele, națiunile din întreaga lume sînt adînc interesate în dezvoltarea lor economică, socială, în asigurarea unor condiții de viață civilizată, demne de cuceririle pe care știința și tehnica le-au înregistrat în epoca noastră, ceea ce presupune ca o premisă esențială întărirea păciî și securității internaționale, a spus :Republica Socialistă România acționează în mod consecvent și hotărît pentru realizarea dezarmării nucleare, pentru lichidarea armelor atomice, a ^tocurilor existente și încetarea producției unor asemenea arme — calea sigură de eliminare definitivă a pericolului războiului nuclear. Guvernul român se pronunță totodată pentru măsuri cu caracter parțial, tranzitoriu, ea, de exemplu, încheierea unui tratat privind interzicerea răspîndirii armelor nucleare.Discuțiile pe marginea proiectului de traitat se desfășoară în prezent, a spus N, Ecobescu, în cea mai reprezentativă organizație mondială, chemată să se ocupe de problemele păcii

„MARȘUL SĂRACILOR"

MANIFESTAȚII IN FAȚA 
CONfiRESUlOl S. II. ii.

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Participanții la „marșul săraci
lor" s-au îndreptat marți după- 
amiază spre clădirea Congresului 
pentru a asista la lucrările acestuia 
și a depune cereri privind schim
barea condițiilor de trai ale negri
lor. In apropierea clădirii ei au fost 
întîmpinați de forțe ale poliției. 

și securității — Organizația Națiunilor Unite. Delegația română consideră că negocierile laborioase din cadrul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare în chestiunea neproliferării armelor nucleare constituie o etapă necesară parcursă pe calea realizării unui acord international folositor și viabil. România și-a expus în spirit constructiv punctul său de vedere, atît asupra textului concret al proiectului de tratat cît și asupra caracterului și mersului negocierilor în vederea elaborării acestuia. Guvernul român militează în continuare pentru încheierea unui tratat care să satisfacă interesele fundamentale ale statelor în domeniul în care acesta este chemat să acționeze — energia nucleară.Proiectul de tratat supus inițial dezbaterilor Comitetului de la Geneva a cunoscut îmbunătățiri prin includerea unora dintre propunerile făcute de unele state participante, inclusiv România. Convingerea noastră, a subliniat reprezentantul român, este că posibilitățile de îmbunătățire a textului nu s-au epuizat și că dezbaterea prezentă din Organizația Națiunilor U- nite constituie o ocazie prielnică pentru examinarea atentă și multilaterală a proiectului de tratat, dînd astfel expresie năzuințelor comune ale națiunilor de a găsi cele mai corespunzătoare soluții problemelor primordiale ale omenirii contemporane — pace, securitate, progres.Este firesc ca în abordarea acestei importante chestiuni să se pornească de la anumite cerințe de bază care, după părerea guvernului român, trebuie să constea în aceea ca tratatul să asigure pași concreți în direcția dezarmării nucleare, să confere garanții de securitate statelor ce renunță la procurarea armelor nucleare, să nu împiedice sub nici o formă desfășurarea cercetărilor științifice și folosirea în scopuri pașnice a energiei atomice de către toate țările în condițiile unui control echitabil.România, împreună cu alte state, a susținut la Geneva punctul de vedere că tratatul de neproliferare trebuie să facă parte dintr-un lanț de măsuri a căror finalitate să o constituie eliminarea definitivă a pericolului nuclear. Prin încheierea unui tratat de neproliferare a armelor nucleare se pot crea condiții favorabile pentru înfăptuirea unor asemenea pași, prin încorporarea angajamentului de a se întreprinde măsuri privind trecerea la dezarmarea nucleară, cum ar fi încetarea producției de arme nucleare, lichidarea stocurilor existente și eliminarea din arsenalele naționale a armelor nucleare și a mijloacelor de transportarea la țintă a acestora.O altă coordonată de bază a tratatului de neproliferare privește garanțiile de securitate pe care acesta urmează să le confere statelor nenucleare. Delegația- română susține punctul de vedere, larg reflectat în cadrul lucrărilor comitetului, conform căruia este necesar ca neproliferarea armelor nucleare să fie înfăptuită în condițiile asigurării tuturor națiunilor care renunță la aceste arme că nu vor fi niciodată victime ale unei agresiuni atomice sau ale amenințării cu folosirea armei nucleare împotriva lor. Statele nucleare ar trebui să se anga

jeze solemn că niciodată și în nici' o împrejurare nu vor folosi armele nucleare și nu vor amenința cu folosirea lor împotriva statelor care nu le posedă și se obligă să nu producă și să hu dobîndească asemenea arme.Dar, energia nucleară poate constitui, folosită în scopuri pașnice, o pîr- ghie indispensabilă, de importanță ho- tărîtoare, a dezvoltării generale economice, științifice și tehnice a oricărui stat. De aceea, fiecare țară dorește să nu-și vadă în nici un fel îngrădite posibilitățile folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, atît în ceea ce privește mijloacele proprii, cît și accesul la sursele de aprovizionare cu materiale fisionabile, produse fisionabile speciale, echipament nuclear, precum și la informațiile științifice și tehnologice privind utilizarea pașnică a energiei atomice. Tratatul- de neproliferare trebuie să constituie o bază legală solidă pentru o fructuoasă și necesară cooperare internațională în acest domeniu. Trebuie, așadar, să se ridice o stavilă de nădejde în calea răspîndirii armelor nucleare și nicidecum să se creeze obstacole folosirii pașnice a energiei atomice, căreia îi este necesar să se garanteze dezvoltarea nestînjenită de nici un fel de condiții, de ordin politic sau economic, sau de modalitățile de verificare a felului cum se îndeplinesc stipulațiile tratatului.Referindu-se la măsurile de control în cadrul tratatului, vorbitorul a arătat că obligațiile asumate de către părțile contractante să fie circumscrise la o- biectivul acestuia — neproliferarea armelor nucleare. Controlul nu trebuie extins nejustificat asupra unor domenii care, prin natura lor, nu implică riscul proliferării armelor nucleare, împărtășim opinia că, în cazul neres- pectării acestui principiu, exercitarea controlului s-ar putea transforma într-o frînă a activității statelor în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice. Unui tratat destinat să stabilească anumite raporturi juridice într-un domeniu atît de mobil ca cel al energiei nucleare, a arătat, de asemenea, vorbitorul, trebuie să-i fie propriu un sistem capabil să sesizeze schimbările survenite și să pună în mișcare un mecanism care să asigure neîncetat buna lui funcționare.Avînd în vedere aceste caracteristici menite să-i confere o trăinicie deosebită, alături de alte componente indispensabile ce și-au găsit deja oglindirea în text, tratatul va constitui, a spus în încheierea intervenției sale Nicolae Ecobescu, o măsură necesară, corespunzătoare intereselor țărilor lumii, un factor de îmbunătățire a securității statelor, o poartă ce se deschide spre alte măsuri de dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară.România se pronunță pentru încheierea tratatului de neproliferare a armelor nucleare, la realizarea căruia a căutat și caută, împreună cu celelalte state, să-și aducă contribuția. Ea concepe acest instrument internațional ca un mijloc eficient împotriva pericolului atomic, ca o măsură de destindere internațională, ca o contribuție la întărirea păcii și securității popoarelor, care să aibă ca rezultat dezvoltarea încre-. derii și colaborării între state, deschiderea de noi perspective eforturilor îndreptate spre dezarmarea nucleară.

Manifestație a studenților în piața centrală din Nurnberg (R.F.G.) împo
triva legislației excepționale

CONVORBIRILE OFICIALE
DINTRE REPREZENTANȚII
R.D. VIETNAM Șl S.U.A.

PARIS 22. — Trimisul special A- gerpres, I. Ionescu. transmite : în ședința de miercuri a reprezentanților oficiali ai R.D. Vietnam și S.U.A., care a început la ora 10,30 dimineață și a durat 3 ore, primul a luat cuvîntul șeful delegației americane, Harriman. După ce a încercat să prezinte drept „legală" prezența celor o jumătate de milion de soldați americani în Vietnamul de sud, șeful delegației americane a făcut din nou apel la așa-zisa dezescaladare reciprocă ca o condiție pentru încetarea actelor de agresiune împotrivaR. D. Vietnam. El a propus, de asemenea, să nu fie date publicității textele dezbaterilor care au Ioc între cele două delegații.Ministrul nord-vietnamez, Xuan Thuy, a subliniat în cuvîntarea sa căS. U.A. sînt cele care au încălcat a- cordurile de la Geneva, pe care, de altfel, au și refuzat să le semneze, și de 14 ani continuă escaladarea războiului împotriva poporului vietnamez, interisificînd teroarea și masacrele în Vietnamul de sud și dezlănțuind în cele din urmă un război de distrugere împotriva R.D. Vietnam. „în consecință, a spus Xuan Thuy, numai Statele Unite sînt cele care trebuie să treacă Ia dezescaladare. Noi, vietnamezii, luptăm împotriva agresiunii pe pămîntul n'ostru, doborînd avioane americane deasupra teritoriului nostru. Noi nu am practicat nici o dată vreo escaladare și, prin urmare, nu avem ce dezescala- da. Dreptul legitim la apărare împotriva agresiunii străine este un drept sacru și inalienabil al poporului vietnamez". „Numai în primele 15 zile ale, acestei luni numărul total al grupurilor de avioane în misiune s-a ridicat la circa 2 600, în timp ce ele nu au fost decît de 2 300 în timpul întregii luni aprilie". Subliniind încă o dată cererea legitimă a R. D. Vietnam ca S.U.A. să înceteze necondiționat actele de război împotriva R. D. Vietnam pentru a se putea trece apoi la discutarea celor

lalte probleme care interesează cele două părți, Xuan Thuy a amintit că „guvernul Statelor Unite a acceptat în mod expres" această ordine de prioritate a problemelor ce urmau să fie discutate la Paris. în ceea ce privește cererea americană ca convorbirile să fie secrete, Xuan Thuy a arătat că lumea întreagă urmărește cu înfrigurare desfășurarea acestor convorbiri. Opinia publică mondială, inclusiv din America, cere din partea guvernului american o schimbare de atitudine la convorbirile de la Paris. „Iată de ce — a spus Xuan Thuy — nu putem răspunde încă acestei cereri americane. O vom examina, însă, îa momentul oportun".în cursul ședinței de miercuri, ministrul nord-vietnamez a precizat, de asemenea, că R. D. Vietnam este oricînd gata să respecte acordurile de la Geneva din 1954, inclusiv statutul zonei demilitarizate, asupra căruia americanii insistă atît de mult, dar pe care ei sînt cei care I-au încălcat. și continuă să-1 încalce. în cuvîntarea sa, Xuan Thuy a subliniat : „Lupta noastră dreaptă se bucură de sprijinul întregii omeniri progresiste și în special de sprijinul țărilor socialiste frățești. Toate țările socialiste ne aduc, în aceeași măsură, un sprijin fără rezervă". în încheiere, șeful delegației nord-viet- nameze a arătat că „din cauza încă- pățînării și a lipsei de seriozitate din partea americană convorbirile nu au putut progresa după o săptămînă de la începerea lor. în cazul în care aceste convorbiri oficiale nu vor ajunge la rezultate partea americană trebuie să poarte întreaga răspundere".Xuan Thuy a dat citire în continuare declarației Ministerului de Externe al R. D. Vietnam cu privire la manevrele S.U.A. de a ridica probleme relative la Cambodgia în cursul convorbirilor.de la Paris.S-a convenit ca viitoarea ședință să aibă loc luni dimineața.

Rezoluție a Consiliului 
de Securitate privind 

Orientul Apropiat
NEW YORK 22 (Agerpres). — In cursul ședinței de marți seara, consacrată examinării situației din Orientul Apropiat, Consiliul de Securitate a adoptat cu 13 voturi și 2 abțineri (S.U.A. și Canada) proiectul de rezoluție — prezentat de Pakistan și Senegal — prin care se cere Izraelului să se abțină de la orice măsuri legislative sau administrative susceptibile de a modifica statutul .juridic al Ierusalimului. Rezoluția califică drept nule și neavenite toate hotărîrile luate de către autoritățile izraeliene în partea iordaniană a Ierusalimului.IERUSALIM 22 (Agerpres). — A- genția Reuter transmite, citind surse arabe, că aproximativ o mie de locuitori ai teritoriilor iordaniene o- cupate de Izrael în urma evenimentelor din iunie anul trecut au a- dresat secretarului general al O.N.U.. U Thant, o scrisoare în care cer cu insistentă să se pună capăt ocupației pămînturilor lor. Printre semnatarii documentului se află șeful religios musulman al Ierusalimului. Saadeen Al Alami, primarii orașelor Nablus și Tulkarm, foști membri ai guvernului iordanian, diverse personalități arabe.

Miliarde 
pentru marionete
Congresului S.U.A. i 

s-a transmis- mărfi o ce
rere din partea pre
ședintelui Johnson prin 
care se solicită noi cre
dite suplimentare la dis
poziția Administrației. 
Suma, socotită în cifre 
absolute, se ddică la a- 
proape 4 miliarde de 
dolari și este destinată 
„eforturilor militare in 
Asia", Această nouă ce
rere va ridica „bugetul 
apărării naționale" pe 
anul fiscal în curs la 76,2 
miliarde de dolari, în 
loc de 73,7 miliarde cît 
se prevăzuse inițial.

în fața unei posibile 
reacții nefavorabile din 
partea Congresului, Casa 
Albă a făcut cunoscute 
cîteva măsuri de „recu
perare" a cheltuielilor 
de la alte capitole. Sînt 
vizate, mai cu seamă, 
sumele neutilizate în 
urma abandonării pune
rii în aplicare a sistemu
lui de rachetă anti-ra- 
chetă „Nik-x". Se subli
niază, însă, că „transfe
rul" nu va afecta cu ni
mic programul sistemu
lui anti-balistic „Senti

nel" care este finanțat 
separat.

Motivînd această ce
rere, ministrul adjunct al 
apărării, Paul Nitze, a 
declarat că fondurile noi 
solicitate ar fi consecin
ța directă a capturării 
navei-spion „Pueblo" în 
apele teritoriale ale
R. P.D. Coreene și a o-
fensivei forțelor patrioti
ce din Vietnamul de sud. 
Sumele ar urma să fie 
cheltuite pentru nînlări- 
rea dispozitivului ameri
can" — 230 milioane
dolari fiind destinați 
trupelor de ocupație ale
S. U.A. din Coreea de 
sud, iar restul operațiu
nilor din Vietnam.

Observatorii sînt de 
părere că Johnson a ur
gentat aprobarea celor 
4 miliarde la insistențele 
marionetelor de la Sai
gon și Seul. Falimenta
rul regim de la Saigon, 
susținut de cei peste o 
jumătate de milion de 
militari americani dislo
cați în Vietnam, a lansai 
un ordin de mobilizare 
generală pentru persoa
nele între 18 și 45 de

Naționalizări 
în AlgeriaALGER. — Corespondentul Ager» pres, C. Benga, transmite : în Algeria continua seria naționalizărilor. Un comunicat al Consiliului Revoluției a anunțat naționalizarea a încă 27 de societăți cu capital străin. Societățile naționalizate aparțin sectorului industriei constructoare de mașini, energiei electrice, precum și sectoarelor industriei de îngrășăminte chimice și materialelor de construcție. Cele 27 de societăți naționalizate totalizau o cifră de afaceri anuală de 166 593 227 dinari, avînd peste 4 600 de salariați. în comunicatul președinției se precizează, între altele, că sectorul de stat urmărește să preia sub controlul său baza dezvoltării economice a țării care-i va permite pe viitor o planificare și o dezvoltare mult mai echilibrată a economiei naționale.

★PARIS 22 (Agerpres). — Președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, a primit miercuri după-amiază, la Palatul Elysâe, pe regele Hussein al Iordaniei, aflat în capitala Franței într-o vizită particulară. între cei doi șefi de stat a avut loc un schimb de păreri asupra actualei situații din Orientul Apropiat. Au fost trecute în revistă, de asemenea, relațiile dintre cele două țări.

ani. Or, transmite agen
ția France Presse, 
„S.U.A. vor trebui să sus
țină cheltuielile pentru 
dotarea și modernizarea 
armatei sud-vietname- 
ze". 1n aceiași termeni 
se pune problema și cu 
„protejații" de la Seul. 
După recenta întîlnire de 
la Honolulu, Johnson a 
promis că va onora cît 
mai curînd o parte din 
cheltuielile pentru mo
dernizarea armatei sud- 
coreene.

Deci, alte miliarde de 
dolari vor fi destinate 
menținerii prin forță a 
unor regimuri marionetă, 
detestate și abandonate 
de propriile lor popoare. 
Contribuabilul american 
va fi astfel obligat să 
renunțe la o nouă doză 
din bugetul personal în 
favoarea unor scA’pri 
străine intereselor s/de. 
îh același timp, progra
mele de dezvoltare in
ternă promise de Casa 
Albă pentru acest an 
vor fi din nou dimi
nuate.

Dumitru POPA

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Criza politică și socială care a cuprins Franța s-a precipitat. După șapte zile de grevă, întreaga activitate economică este paralizată. Aproape opt milioane de oameni ai muncii au încetat lucrul. Sute de mari fabrici, uzine, rafinării de petrol, gări, porturi, bazine carbonifere au fost ocupate de greviști. Ultimele telegrame anunță că noi sectoare sînt afectate : marile magazine din Paris, Banca Franței, centrele nucleare din țară, taxiurile. Halele din Paris au fost cuprinse și ele de o grevă de avertisment de 24 de ore. Parisul oferă un tablou neobișnuit : autobuzele și metroul nu mai circulă ; plutoane de bicicliști împîn- zesc orașul, strecurîndu-se prin oceanul de mașini particulare aflate în ambuteiaje gigantice ; serviciile de salubritate nu mai funcționează ; cozi interminabi
le se formează la magazine, la stațiile de benzină, Ia ghișeele băncilor. Observatorii relevă că Franța nu a mai cunoscut acțiuni greviste de o asemenea amploare, cu ocuparea uzinelor, din anul 1936.După cum este cunoscut, scînteia actualei mișcări sociale a izbucnit în urmă cu trei săptămîni la Universitatea din Nanterre. în mai puțin de o săptămînă, studenții au ieșit în masă în stradă, au declanșat o aprigă dezbatere parlamentară asupra evenimentului, au' văzut închizîn- du-se facultățile de la Nanterre și vechea Sorbo- nă. Forțele polițienești au fost trimise să evacueze pe cei care ocupaseră Sor- bona, ceea ce a trezit o profundă indignare ' în masa studenților. în zilele următoare au avut loc ciocniri în cursul cărora forțele polițienești au re

curs la bastoane si gaze lacrimogene.La întrebarea firească: cum se explică amploarea acestei mișcări, diferite cercuri dau răspunsuri diferite. Din relatările presei sînt concludente cîteva fapte.Primele agitații care s-au produs la facultăți din Nanterre au fost inițiate de elemente turbulente, anar

MIȘCĂRILE SOCIALE DIN FRANȚA: 
POZIȚII Șl IMPLICAȚII POLITICE
hice și extremiste, grupuri în general lipsite de un program politic sau afișînd idei pseudo- revoluționare. Lozincile pe care acestea au încercat să Ie fluture aveau un conținut nepreeis, contradictoriu. Una din cele mai frecvente a fost boicotarea examenelor ; s-a cerut amîna- rea examenelor apropiate, desființarea examenelor de absolvire, lichidarea bacalaureatului, s-a pus chiar problema dacă să se mai dea în genere vreun fel de examen. Evident, asemenea idei nu au găsit ecou în rîndurile studenților doritori să facă studii serioase; majoritatea lor, ca și asociațiile părinților, a- probă moțiuni în care se 

cere ținerea examenelor conform programului.Așa cum arată presa democratică, învătămîntul superior francez este afectai de o serie de probleme reale și serioase care constituie de fapt motivul major al îngrijorării intelectualității franceze, al am- plorii actualei mișcări. Există problema compoziției sociale a studenților.

dat fiind că numai circa 10 la sută dintre ei provin din rîndul muncitorilor. Există în plus o serie întreagă de probleme legate de structura și organizarea universității, de perspectivele pe care diploma universitară le poate oferi absolventului : „De o jumătate de secol — scrie revista l’Express — studentul francez este permanent dezrădăcinat. El are iluzia libertății, dar el trăiește în tranzitoriu, în pregătitor și în precar. Fără altă alegere decît de a-și pune constant întrebarea ce este, cît valorează, ce va deveni, ce loc va ocupa în societate. El este stăpinit de o adevărată angoasă față de viitor. Oricare ar fi rezulta

tele actualei mișcări. —- conchide revista — evenimentele au oglindit în mod esențial o maladie a civilizației noastre".Așa cum se arată într-o moțiune adoptată de studenții democrați din Nanterre, studenții se pronunță ..pentru o reformă demo- . cratică a universității, care să ducă la abolirea oricărei segregații sociale, să pună capăt recrutării tehnocratice într-o castă supusa monopolurilor, să prevadă participarea activă la viața națională în scopul de a creea debușee pentru mun

ca intelectuală nu în funcție de profiturile unora, ci în funcție de nevoile tuturor". Asemenea revendicări legitime ale studenților sînt sprijinite în mod activ de clasa muncitoare, de sindicate. de forțele democrate de . stingă.Pornind de la convergenta între aspirațiile juste ale studenților și voința și lupta pentru democrație și progres a maselor largi, mișcarea muncitorească și-a manifestat solidaritatea cu mișcarea studențească pentru înfăptuirea revendicărilor ei legitime, respingînd totodată manifestările elementelor anarhice.în desfășurarea evenimentelor. criza din Franța s-a extins și adîncit. a cu

prins sectoare largi ale societății franceze, pe prim- plan situîndu-se mișcarea revendicativă a oamenilor muncii. Un moment important în această evoluție a fost ziua de 13 mai, cînd consemnul tuturor centralelor sindicale de grevă generală a fost urmat de milioane de oameni; iar zeci, sute de mii au ieșit în stradă la Paris, Lyon, Marsilia. Bordeaux, Brest etc. De a- tunci, în continuare, s-a extins' mișcarea grevistă însoțită de ocuparea uzinelor.Muncitorii formulează și susțin revendicări care 

le sînt proprii și care decurg' din presiunea monopolurilor asupra drepturilor lor economice și sindicale, Scumpirea costului vieții a determinat o creștere a protestului maselor contra actualei politici social-eco- nomice, majorării impozitelor, extinderii șomajului. .Marile centrale sindicale C.G.T., C.F.D.T., F.O., Federația educației naționale; deși de diverse tendințe politice, sînt de acord în prezent asupra cîtorva revendicări fundamentale : sporirea salariilor în raport cu scumpetea, încheierea unor contracte colective corespunzătoare, o politică activă de folosire a brațelor de muncă, libera și deplina exercitare a activității or

ganizațiilor sindicale în întreprinderi.Mișcările de masă au determinat numeroase deplasări de forțe în cercurile politice.Biroul Politic al Federației stîngii a cerut înlocuirea guvernului și ținerea de noi alegeri. Partidul socialist unit subliniază că singura soluție pentru criză este „traducerea în viață a obiectivelor cele mai profunde ale mișcării actuale".Jean Lecanuet, conducătorul Centrului democratic, se pronunță pentru un guvern al forțelor democratice si republicane, fără comuniști.Marți Și miercuri, în A- dunarea Națională Franceză au avut loc dezbateri asupra unei moțiuni de cenzură depusă de Federația stîngii democrate și socialiste, împreună cu Partidul Comunist Francez, împotriva politicii e- conomice, sociale și universitare a guvernului. în cursul dezbaterii, opoziția a criticat viu această politică, cerînd demisia guvernului. Guy Mollet, secretar general al Partidului socialist, care face parte din Federația stîngii, a acuzat guvernul că a provocat „criza socială cea mai gravă din epoca noastră". Au atras atenția și defecțiunile produse în rîndurile majorității guvernamentale. Deputatul gaullist de stînga, Rene Capitant, cunoscut jurist, a anunțat în timpul dezbaterii parlamentare că renunță la mandatul său, ceea ce exprimă dezaprobarea față de miniștrii din guvern, responsabili de situația creată. Un alt deputat ăl majorității, Edgard Pisani, a anuntat că va vota mai întîi moțiunea de cenzură, după care își va abandona mandatul.Luînd cuvîntul în sprijinul moțiunii de cenzură, secretarul general al Partidului Comunist, 

Waldeck Rochet a arătat că P.C.F. „este gata să-și asume răspunderile și- să participe la un guvern care să deschidă calea socialismului".în încheierea dezbateri» lor a vorbit primul ministru Georges Pompidou.La ora cînd transmit a- ceasta corespondență s-a aflat rezultatul votului : guvernul Pompidou a reușit să obțină numărul de voturi necesar menținerii sale la putere. în favoarea moțiunii au votat 233 de deputați. (Pentru adoptarea ei ar fi fost nevoie de o majoritate absolută de 244 voturi).O serie de măsuri și declamații vădesc încercările guvernului de a restabili calmul. Marți, el a aprobat un proiect de lege pentru amnistierea tuturor celor condamnați pentru delicte comise cu prilejul manifestărilor sau incidentelor studențești. în același timp, s-a hotărît crearea „unui comitet de gindire" însărcinat să propună soluții pentru o reformă concretă a universității. Totodată, s-a anunțat că guvernul Pompidou intenționează să-i convoace pe conducătorii centralelor sindicale și pe reprezentanții patronatului pentru deschiderea unor negocieri în ce privește revendicările muncitorești. S-a atribuit o însemnătate deosebită Consiliului de Miniștri programat pentru astăzi; premierul Pompidou, primit aseară tîrziu de președintele de Gaulle, a anuntat o remaniere a guvernului.Cu interes deosebit este așteptată cuvîntarea de vineri a președintelui de Gaulle.între timp, mișcările so- cial-politice continuă să se amplifice și, desigur, ele își vor spune cuvîntul în ceea ce privește evoluția imediată și de perspectivă a situației politice din Franța.

AGENȚIILE DE PRESĂ

TRANSMIT:
Președintele parlamentului austriac, Alfred 

Maleta, a primit pe ambasadorul român la 
Viena, Gheorghe Pele. Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească privind relațiile dintre cele două țări.

Reprezentantul Republicii Haiti Ia O.N.U. 
a cerut convocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate în legătură cu bombardarea de către avioane ale grupurilor de exilați haitieni a palatului prezidențial din Port-au-Prince și a localității Haitien. Haiti susține, potrivit agenției France Presse, că Statele Unite și Republica Dominicană ar participa la un complot al refu- giaților haitieni în scopul de a răsturna actualul guvern al lui Duvalier.

Ministrul de externe al Cehoslovaciei, 
dr. Jiri Hajjek, a sosit la Budapesta într-o vizită la invitația ministrului de externe al Ungariei, Janoj Peter. 1

Un acord comercial pe termen lung intre 
Finlanda și Republica Democrată Germană a fost încheiat la Helsinki. Totodată a fost prelungit protocolul de plăți dintre cele două țări.

După o vizită de șase zile în R. S. Ceho
slovacă, delegația militară sovietică a pără
sit Praga, plecînd spre patrie. In timpul vizitei, delegația militară sovietică, condusă de mareșalul A. A. Gre- ciko, ministrul apărării al U.R.S.S., a făcut cunoștință cu noul comandament al armatei populare cehoslovace, a realizat un schimb de experiență și a discutat probleme de interes reciproc. (C.T.K.).

La sesiunea anuală a Consiliului Camerei 
internaționale de comerț, care se desfășoară la Atena, a fost adoptată miercuri o rezoluție privind evoluția comerțului mondial, care constată că expansiunea comercială mondială a încetinit net de la începutul anului 1967 și că această încetinire a afectat exporturile majorității statelor, în special ale țărilor aflate în curs de dezvoltare. Se apreciază că încetinirea se datorează în mare măsură deficitului balanței de plăți a unor mari țări industriale și în special a Statelor Unite.

Miercuri a sosit la Moscova, într-o vizită 
oficială, Michael Stewart, ministrul de externe al Marii Britanii.
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