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Ar fi poate de prisos să mai insist asupra însemnătății continuării eforturilor colectivelor de întreprinderi in acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, de diminuare permanentă a nivelului cheltuielilor materiale în procesul de fabricație. Necesitatea unor asemenea eforturi a fost clar evidențiată, cu diverse prilejuri, de conducerea de partid și de stat. în acest sens, în ; ’''vîntarea rostită la Plenara C.C. al V.U.R. din 19 iunie a.c., tovarășul. Nicolae Ceaușescu a subliniat.. . 
ganizarea pe baze moderne a pro
ducției și a muncii trebuie să 
stituie un proces neîntrerupt, de cău
tare permanentă a celor mai potri
vite soluții tehnico-economice pen
tru ridicarea eficienței fiecărei între
prinderi". Aceasta obligă unitățile productive să nu înceteze nici o clipă studierea și punerea în valoare a rezervelor interne, să nu se declare mulțumite cu rezultatele obținute la un moment dat în activitatea lor.Considerațiile de acest ordin sînt valabile și în cazul întreprinderilor din județul Sibiu, care — prin numeroase măsuri tehnice și organizatorice —- au obținut pmă acum, unele rezultate de valoare în îndeplinirea prevederilor planului. în primul semestru, prin concentrarea atenției spre realizarea unui ritm susținut de creștere a productivității muncii, s-au îndeplinit și depășit sarcinile la principalii indicatori. Planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 101,9 Ia sută, ceea ce în comparație cu anul trecut reprezintă o creștere de 13,9 la sută, iar planul producției marfă vîndută și încasată — în proporție de 101,8 la sută, obținîndu-se, în plus, mărfuri în valoare de 77 milioane lei. Circa 85 la sută din sporul producției globale se datorează creșterii productivității muncii, in- fluențîndu-se pozitiv și indicatorii financiari. Uzina gică Copșa-Mică,I.M.C.C. Sibiu, Uzina mecanică Mîr- șa, Fabrica de geamuri Mediaș sînt cîteva din întreprinderile care, concomitent cu îndeplinirea indicatorilor cantitativi ai planului, au obținut acumulări bănești suplimentare importante.Trecerea în revistă a succeselor — în condițiile în care au fost puse în funcțiune noi și însemnate capacități productive, au început să se construiască și alte obiective importante — relevă însă că întreprinderile din județul nostru mai au mari rezerve de sporire a producției și productivității muncii, de continuă îmbunătățire a calității, pentru ca acestea să urce noi trepte pe scara eficientei economice și creșterii rentabilității activității lor. Este suficient să analizăm modul în care 
se acționează pentru reducerea chel
tuielilor materiale de producție, do
meniu încă necercetat cu cea mai 
mare răspundere de unele din uni
tățile industriale. Pe ansamblul dețului, cheltuielile materiale în dustrie reprezintă 74,4 la sută valoarea producției globale. Ca mare, dintr-un calcul reiese că loarea nou creată transferată asupra produselor este încă mult prea mică în raport cu munca trecută înglobată în acestea, că la nivelul actualelor cheltuieli pe total industrie ar trebui să se obțină o producție cu o valoare de peste două ori mai mate față de cea realizată în prezent. Această concluzie indică, deci, serioase lacune în activitatea' de a cheltui cu chibzuială fondurile materiale și bănești încredințate spre administrare întreprinderilor, pentru oare comitetele de direcție, speciar liștii trebuie să se simtă răspunzători mai mult 
Nimic nu poate justifica, în 
sens, faptul că acțiunea de rentabi
lizare a produselor nu s-a soldat în 
toate cazurile cu eficienta scontată, 
că nujnărul celor nerentabile a cres
cut de la 45 la 66, cu pierderi în 
valoare de 12 milioane lei.Dimensiunile neajunsurilor în domeniul cheltuielilor materiale de producție, al eficientei economice nu se referă la chestiuni de mică amploare, ci la cauze mult mai complexe, de adîncime. între acestea, una de mare anvergură constă în fo
losirea nerațională și incompletă a 
capacităților utilajelor și instalați
ilor. Este drept, acțiunile inițiate pe linia organizării științifice a producției și a muncii, în ultimul timp au stimulat evitarea pierderilor de capacitate în utilizarea suprafețelor productive, a mijloacelor tehnice. Ceea ce s-a obținut pînă în prezent este însă departe de a epuiza marile rezerve interne din întreprinderi. 
Sînt unități industriale ale căror in
vestiții construite în ultimii ani nu 
au atins eficiența scontată, nereali- 
zîndu-se parametrii proiectați, ca în 
cazul Uzinei cliimico-metalurgice 
Copșa Mică. Deși statul a'depus e- forturi deosebite pentru . nunerea în funcțiune a noii instalații de acid sulfuric, această nouă capacitate nu

chimico-metalur- „Elastic" Sibiu,

ju- in- din ur- va-

decît pîhă acum.
acest

și-a atins parametrii proiectați decît în proporție de 80 la sută. Evident, cheltuielile materiale de producție efectuate pentru întreaga capacitate devin, în acest fel, un balast în activitatea economică a uzinei în alte întreprinderi mai există spații folosite a unși slabe de punere în obiective. De cord“-Sibiu, anul trecut a intrat în exploatare o uscătorie modernă pentru cărămizi, prevăzută cu ciclu automat de transport, încărcare și descărcare. Din lipsa aparaturii de automatizare, uscătoria funcționează și la ora actuală manual, fapt ce dă naștere la cheltuieli exagerate producție.Pentru diminuarea sistematică volumului cheltuielilor materiale, 
în repetate rînduri s-a vorbit de 
necesitatea ridicării indicilor de uti
lizare a mașinilor-unelte, extinderii 
coeficientului de schimburi. Comitetele de partid, organizațiile de bază au făcut analize și au întocmit planuri în acest sens. Cu toate acestea, se manifestă încă multe situații necorespunzătoare. Practic, în întreprinderile constructoare de mașini ■ nu s-au întreprins măsuri energice care să ducă la îmbunătățirea acestor indici. Datorită, mai ales, unor cauze de natură organizatorică internă, în unitățile industriale ale județului, capacitatea utilajelor nu este folosită la ora actuală nici în proporție de 60 la sută. Iar coeficientul mediu de schimburi este- de numai 1,84 —cu mult inferior față de 2,2—2,7, cît se realizează- în .alte părți. Ce să mai spunem de cele 8 uzine constructoare de mașini din județ — printre care „Âutomecanica“-Mediaș și „Automatica“-Sibiu — care au consemnat indici de folosire a fondului de timp calendaristic sub media și așa scăzută pe ansamblul economiei județului. La aceste întreprinderi 
s-an pierdut în trei Iun! peste 151 006 
ore-mașină din fondul de timp pla
nificat. Iar aceste, pierderi au loc în condițiile în care în unele întreprinderi ștau complet nefolosite mașini și utilaje. Pe primul semestru, valoarea acestora s-a ridicat la circa 50 milioane lei, din care peste 40 la sută sînt achiziționate din import. Nu știm ce „minune"- așteaptă conducerile unor întreprinderi — U.C.M. Copșa Mică (23,7 milioane lei), întreprinderea de foraj Mediaș (17,7 milioane lei), întreprinderea de electricitate Sibiu (8,6 milioane lei). „Tîr- nava" Mediaș (2,2 . milioane lei) — fiindcă nici ele și nici ministerele de resort nu intervin cu măsuri e- nergice pentru readucerea în circui-

Marius BUDA
din comisia economică 
a Comitetului 
judefean Sibiu al P.C.R.

La început există doar cîteva ipoteze și o necesitate. în final va rezulta o lucrare complexă, o instalație de înalte performanțe tehnico-economice. Drumul acesta lung de la posibilitate la realitate este jalonat de inteligență omenească, de frămîntările creației, de febrile căutări, de analize minuțioase, de reușite și nereușite, de curaj, de stăruință. Undeva, pe la început, intervine proiectantul, care-și va urmări apoi ideile în realizarea lor concretă, patern, un adevărat spirit rector al ne- număraților factori care concură la creație și valorificarea ei.Ce elemente influențează ho- tărîtor calitatea activității de proiectare ?O întrebare căreia încercăm să-i găsim răspuns vizitînd și cunoscînd activitatea Institutului de proiectări pentru instalații petroliere din Ploiești — institut cunoscut in țară și peste hotare, prezent de ani de zile pe lista făuritorilor de progres tehnic în industria petrolului.Stăm de vorbă cu directorul institutului, ing. Marcel Timuș, unul din cei mai vechi specialiști de aici. Proiectul unei lucrări de amploare — lucrare destul de obișnuită în institut — poate fi asemuit cu un rîu cu mulți afluenți : o singură idee conducătoare adună nenumărate specialități. Și la fel cum rîul revarsă bogăția apelor adunate, depinzînd de debitul acestora, proiectul va fi cu a'tît mai bun cii cît toate. elementele parțiale ale' proiectării conțin soluții va- i loroase, bine închegate în întreg.în condițiile de unicat, pro- I iectarea instalațiilor petroliere i este sinonimă cu îndrăzneala. I Iar a îndrăzni înseamnă a da soluții bine cumpănite și originale. Și mai înseamnă a fi tu, proiectantul, un pionier — atunci cînd experiența anterioară este insuficientă (caz frecvent într-o specialitate cu o mare viteză a evoluției). îndrăzneala proiectantului este strîns legată de compe-' tența lui, e în întregime acoperită de cunoștințe și talent, de spiritul dezvoltat de analiză a nenumărate soluții, din care trebuie aleasă una, cea mai bună, Și mai intervine un parametru esențial în creația tehnică : timpul — care se repercutează nemijlocit asupra valorii economice a lucrării. în ritmul de proiectare modern, viteza de lucru înseamnă un certificat de calitate pentru adevăratul proiectant. Soluția aleasă trebuie să rămînă viabilă (tocmai fiindcă există primejdia de a îmbătrîni, chiar pe parcursul elaborării proiectului). Toate cestea se găsesc intersectate orice proiect. Fără a vorbi 
precizie, competență, ritm s-ar putea defini munca proiectantului.Dar, să scrutăm geneza unei

Ing. Radu GHEORGHIU

Știut este că medicina folosește pe scară largă cuceririle tuturor științelor fundamentale, de la biologie la cibernetică, fiind expresia concretă a utilizării acestor cuceriri în folosul nemijlocit al omului, în vederea întăririi, păstrării și redării sănătății fizice și psihice a acestuia. Reușita medicului — pionul principal în acest cadru — este, în mod firesc, influențată de condițiile social- economice ale societății, ale persoanei și ale colectivității de care se ocupă, în același timp, ea depinde în mare măsură de însăși atitudinea și mentalitatea sa. Conștient de rolul său, de considerația de care se bucură, medicul trebuie să năzuiască spre o perfecționare continuă, să fie în pas cu epoca sa. Dorința de permanentă instruire este, în cazul său, similară cu o funcție firească, izvo- rîtă din rosturile ce îi revin. Pe plan mondial, medicii practicieni și cercetătorii se străduiesc astăzi să . facă uz de toate

posibilitățile pe care le oferă știința contemporană, în scopul de a alina suferințele.Nu putem ’ spune că medicii noștri nu sînt receptivi la progresele științifice pe care le înregistrează lumea contemporană. Dovadă, interesul multora manifestat față de electronică, automatică, informatică, cibernetică etc. și lucrările unora în colaborare cu specialiști, tehnicieni. Este salutară o asemenea activitate și trebuie stimulată pe mai departe colaborarea dintre științele tehnice și medicină. Adevăratul medic, 
medicul epocii noastre, 
este nu numai om de 
știință, pasionat cercetător, 
ci înainte de toate om, 
slujitor al medicinii bazate 
Pe ambele sale laturi, 
științifică și etică. Trebuie subliniat însă că reușita activității sale este girată în mod incontestabil — și acest lucru trebuie să-1 accentuăm cu deosebire — de gradul său de pregătire . teoretic.ă și practică, in-

(Continuare în pag. a V-a)
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La Combinatul de fibre

ALE NORMELOR
Am în fată o mapă voluminoasă cu dosare de perisionare. Le-au întocmit medicii policlinicii Combinatului de fibre artificiale de la Brăila. Alegem la întîmplare unul. Este al lui Constantin Ștefan, operator chimist. Vîrsta — 19 ani. Abia cu un an în urmă, după terminarea școlii profesionale, a început să lucreze. Motivul pensionării — polinefrită. o boală profesională contractată datorită intoxicației cu sulfură de carbon. C. S. nu este singurul caz. în ultimele 10 luni, alți 23 de muncitori, din qare 14 tineri în vîrstă de 19—24 de ani. au fost pensionați din cauza aceleiași boli profesionale. Sînt fapte revoltătoare. greu de calificat. Cum de s-a ajuns la o a- semenea situație ?Este cunoscută grija permanentă a statului nos-

tru pentru . îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă. Anual se cheltuiesc sute de milioane^ de lei pentru măsuri de protecție a muncii — echipament de protecție, etc. Și aici, unitate nouă a industriei noastre chimice, se alocă anual peste 6 milioane lei în asemenea scopuri. Dar aceste cheltuieli, destinate apărării sănătății muncitorilor. prevenirii îmbolnăvirilor, nu au efectul scontat. O recentă anchetă medicală a scos la iveală nocivitatea ignorării măsurilor de prevenire a profesionale.A cunoscut oare cerea combinatului secțiile productive, sebi la filaturile de la fabricile de celofibră si de rețele cord, sînt condiții de lucru vătămătoare ? Combinatul are un laborator de

alimentație la această

bolilorconducă în îndeo-

PROTECȚIE A MUNCII
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S-a spus despre artiști că sînt „genus

sub presiunea

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO DE LA VASILE OROS

diferent ce loc ocupă pe scara ierarhiei medicale. Avînd în vedere progresele rapide ale științei contemporane, reflectarea lor tot mai bogată în biologie, „școlile medicale" trebuie să cultive o deosebită receptivitate pentru noutatea științifică. Dar nu este suficient ca medicul să fie receptiv față de noutățile științifice ce se pot ivi, ci el trebuie să și primească instruirea corespunzătoare pentru a și le putea însuși și folosi în activitatea practică. După încheierea studiilor universitare organizate, medicul, oriunde s-ar afla — într-un cătun într-un cartier tr-o comună mare unitate trebuie să manifeste o preocupare susținută pentru informarea sa continuă în ramura specialității sale și în celelalte ramuri medicale. în acest sens, este

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI COMUNIST

DIN MAREA BRITANIEMiercuri seara a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist din Marea Britanie, formată din tovarășii John Gollan, secretar general al partidului, și Jack Woddis, membru al Comitetului Politic, șeful Departamentului Internațional al Partidului, care invitația Comitetului Central Partidului Comunist Român face o vizită în țara noastră.
la al va

La sosirea pe aeroportul Bănea- sa,: delegația a fost salutată de tovarășii Emil Bodnaraș și Virgil ' Trofin, membri ai Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și loan Cîrcei, membri ai C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, primadjunct de șef-de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.
Lucrări de extindere a laminorului 
de semifabricate de la Hunedoara

Au început lucrările de extindere 
laminorului de semifabricate de Ia 

siderurgic Hunedoara.
a
Combinatul
Aici se va înălța o nouă hală in
dustrială de ajustai, echipată cu u- 
tilaje de înalt nivel tehnic. Dezvolta
rea capacității laminorului apare ca 
o necesitate a prelucrării și trans
formării în semifabricate a produc-

ției sporite de blumuri ce rezultă 
de la blumingul de 1 300 mm.

Prin intrarea parțială în func
țiune în 1969 a acestui important o- 
biectiv siderurgic, capacitatea de a- 
justaj a laminorului va crește cu 
circa 700 000 tone de semifabricate 
pe an — materie primă pentru lini
ile de laminare a sîrmei, profilelor 
fine și mijlocii etc. (Agerpres)

artificiale din Brăila

toxicologie. „Zilnic, ne spune tehniciană Olimpia 
Mănescu, eu și colegii mei luăm 25—30 de probe pentru măsurarea noxelor la principalele locuri de muncă". Ce arată aceste probe ? O concentrare a noxelor în aerul din hale de 7—8 ori mai mare decît cea admisă. Cum de s-a permis să se lucreze în asemenea condiții ? Factorii răspunzători de respectarea prevederilor privind protecția muncii nu au luat măsuri pentru înlăturarea acestei situații. Avem față rezultatele probelor de laborator din ziua de iulie a. c. La mașina filat nr. 50. de exemplu, proba arăta o concentrație ■ nepermisă de sulfură carbon la metrul cub aer. în aceeași zi, . muncitori din secție îmbolnăvit, părăsind crul. Nimeni nu s-a

în25 dede de trei s-au lu- alar-

mat. A doua zi ca de altfel în fiecare dimineață, directorul combinatului, președintele sindicatului, găsind pe birou buletinul cu rezultatul probelor . de noxe al laboratorului. I-au privit în treacăt si și-au văzut de alte treburi. în- tr-atît s-a tocit aici simțul răspunderii față de oameni...„Chiar de la punerea în funcțiune a secțiilor de bază ale combinatului. în 1964. a fost sesizat pericolul îmbolnăvirilor profesionale — 
Gheorghe inspector muncii. Am semnalat nenumărate rînduri proasta funcționare a ventilației. Unul dintre cele patruventilatoare de la coșul central nu funcționeazăaproape deloc. în ciuda repetatelor îmbolnăviri, con-.

ne spune ing, 
Gheorghevici. cu protecția ■în-

ducerea combinatului a căutat să acrediteze ideea că nu este vorba de o boală profesională, ci de atitudinea „flușturatică" fată de muncă a unor tineri, pe care medicii îi ajută, chipurile, „să se îmbolnăvească".Pornind de la o astfel de optică deformată, problemele de protecția muncii-au fost sistematic ignorate, ele constituind obiectul unor discuții sterile. Se știa încă din 1964 cu precizie ce trebuie făcut. Instalația de ventilație nu era corespunzătoare. Cu toate acestea, cei care s-au perindat la rea combinatului

După o perioadă de relativă acalmie, în care se considera că noul guvern militar instalat sîmbătă de președintele Barrientos ar fi doar o „soluție tranzitorie spre o anumită stabilitate", în capitala Boliviei tensiunea politică s-a ridicat brusc în ultimele zile. Eșecul tentativei de reconciliere dintre generalul Barrientos și vicepreședintele Luis Salinas, care nu este militar și care s-a pronunțat pentru convocarea apropiată a parlamentului, a adus întreaga situație la un punct critic. Ca urmare, proiectata „cuvîn- tare către națiune" pe care Barrientos o anunțase pentru seara de marți a fost anulată fără nici o explicație. Se relatează că forurile de conducere ale celor patru partide ce au format coaliția civilă înlăturată sîmbăta trecută, sînt într-o fierbere continuă. Primul lucru cerut de unii dintre liderii acestor partide este convocarea extraordinară a parlamentului, care să decidă între cele două soluții privind formația guvernamentală : militari sau civili. Unele surse afirmă că fosta coaliție s-ar exprima chiar și în favoarea actualului regim cu condiția ca militarii să admită întrunirea forului legislativ.Atitudinea ezitantă a opoziției, care, pe de o parte, denunță intenții atribuite președintelui de a se proclama

dictator, iar pe de altă parte, se pronunță pentru o reglementare pe cale parlamentară, fără a se aduce o atingere directă lui Barrientos este, fără îndoială, un rezultat al presiunilor și intimidărilor tot mai pronunțate exercitate asupra ei de către cercurile militare. Se amintește, de pildă, că în timp ce președintele anunța în recentul său turneu în provincie crearea unui „partid al revoluției boliviene" care — sublinia el — va fi „soluția tuturor problemelor noastre", în capitala țării, La Paz, a fost convocată de urgență o reuniune a șefilor militari de cel mai înalt rang...Riposta autorităților militare a mers și mai departe. Colonelul Perez Tapia, noul ministru de interne, a anunțat arestarea unui mare număr de persoane, lideri ai opoziției, printre care și Alfredo Franco Guanchella, ministru al muncii în guvernul fostului președinte Eslenssoro. Totodată, 14 parlamentari dintr-un număr de 42, acuzați de „instigare la dezordine", au fost trimiși sub pază militară în localitatea Madidi, din extremul nord bolivian, într-un lagăr de concentrare pentru deținuți politici. Paralel, forțele polițienești se află într-o conți-

irovincie crearea

(Continuare în pag. a Vl-a)

T eleg ramă
Excelenței Sale

Domnului WILLY SPUHLER
Președintele Confederației Elvețiene

BERNAcei conduce- (care a
Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Ii-a)

Cu prilejul aniversării întemeierii Confederației Elvețiene, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și poporului elvețian prieten felicitări cordiale și cele mai bune urări.
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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APTUL Buna organizare
garantează eficiența

mai rar ! activului obștesc
8

C.A.P.-ul Bîrsănești Bacău și-a pus în plan să realizeze niște venituri prin grădinărit. S-au dus oamenii la specialiștii Agrosem-ului și au cumpărat în acest scop niște semințe de calitate superioară. Țăranii cooperatori au semănat din iarnă sămînța în răsadnițe, au plantat răsadul, s-au luptat cu efectele secetei, transportînd apa de la zeci de kilometri și...Și cînd să culeagă rodul, în loc de ardei gras și gogoșari a apărut ardei „corn", iar în loc de morcovi, pătrunjel și mărar. Ne-am adresat telefonic Agrosem-ului din Bacău. Dumnealor ne-au răspuns :— Să fie mulțumiți că în loc de morcovi n-au apărut sticle de lampă ori stîlpi de telegraf nemetalici. Noi am vîndut ce ne-a trimis Agrosem-ul din București. Dacă tovarășii din C.A.P. vor să facă venituri și la anu’ să cumpere invers.— Să meargă pe ghicite 7 Si dacă pînă la anul îi schimbă pe cei care încurcă borcanele ?... Alo ! Alo ! Alo 1Cum a venit vorba de încurcături, cum s-a întrerupt convorbirea. Nemaiputînd continua discuția la telefon, am scris. Noi criticăm Agrosem-ul. Ce-ar fi să ia măsuri Ministerul Industriei Grele 1
j la început

Cei care se ocupă de construi
rea de locuințe proprietate per
sonală la Pitești (Grupul de șan
tiere nr. 1) și-au încheiat o pri
mă perioadă de activitate. Bi
lanț ? Peste o jumătate de mi
lion pierderi. Cauze ? Plimba
rea materialelor de pe un șan
tier pe altul, modificări în pro
iect, îmbunătățiri etc. Buni bă
ieți, nu ? O jumătate de milion ? 
Cam puțin. Dar să ne mulțu
mim deocamdată numai cu atît 
pentru că n-au avut experiență. 
Așa e la început. Materialele de 
construcție le-au plimbat doar 
în raza orașului. Aici a fost 
hiba. Dacă le trecea prin cap să 
le plimbe și prin alte orașe, era 
cu totul altceva... Ne „bucuram" 
astăzi de pagube mai mari. Așa... 
ne vom bucura numai de măsu
rile care se vor lua.

Pentru 
„Transfoca- 
tor“

' *' • J'-- 1 .i/'- • •.

Ieri dimineață am aflat că 
s-au găsit „îngropate" la Iași 
40 monezi de aur. Inspectoratul 
județean de miliție mai face 
„săpături". Aseară, interesîn- 
du-ne, am aflat că au mai găsit 
încă vreo sută și ceva de mii 
de... Nu de monezi de aur ci de 
lei. Monezile de aur aparțineau 
șefului depozitului de panifica
ție din Iași, lancu Copil. Iar 
banii, erau o parte a lui, iar 
altă parte a complicilor săi. 
Cică banda asta, diminuînd gre
utatea produselor primite, co
vrigi, cozonaci, împletituri etc, 
a adus un prejudiciu avutului 
obștesc în valoare de circa 
600 000 lei. Sugerăm emisiunii 
„Transfocator" să le facă o vi
zită. Vrem să vedem și 
arată la față niște 
vechi...

noi cum, 
monezi

Vsa„Antîia“ 
fie „antîia“ 
si nu a doua

Iubiți măcelari, instinctul de 
carnivori ne obligă să vă atragem 
atenția asupra unui pericol care 
vă paște. Ce pericol P Uneori, 
dumneavoastră, distrați fiind, la 
unii dați numai zgîrciuri și oase, 
iar la alții numai carne macră. 
Pe UNII îi serviți cu carne de 
calitatea I și le luați bani pen
tru calitatea a ll-a (asta se în- 
tîmplă rar, dar se întîmplă pentru 
că acei UNII sînt...). Pe alții 
(care sînt mult, foarte mult mai 
mulți) îi serviți cu carne de cali
tatea a ll-a și le luați bani pentru 
calitatea I. Noi știm că dum
neavoastră procedați așa numai 
pentru că sînteți distrați, și nu 
cu intenție.

Alaltăieri dimineață, Ilie Dinu 
și Ion Sora, de la centrul de des
facere a cărnii de pe Șoseaua 
Giurgiului nr. 118, au fost prinși 
tocmai cînd vindeau „distrați". 
Săracii / li vom vedea printre gri
laje. D-aia ziceam noi că e mai 
bine să fie 1 a întîia și II a doua.

După reorganizarea administrativ- teritorială a țării. Tîrgoviște a fost declarat municipiu și reședință a județului Dîmbovița. Aici activează o puternică organizație municipală de partid. în actualele condiții, deși numărul membrilor de partid și al organizațiilor de bază este în continuă creștere, activul salariat de partid 
a fost redus. Aceasta în condițiile cînd sarcinile au devenit mai complexe. iar răspunderea comitetului municipal de partid pentru buna desfășurare a întregii vieți economice și reu.Cu cipal ce-i stau în față 7 în toate acțiunile sale el se bizuie pe un larg activ obștesc. Extinderea muncii de partid pe baze obștești a dat comitetului municipal Tîrgoviște posibilitatea să exercite un control mai a- profundat. mai calificat asupra activității organizațiilor de bază, să sprijine efectiv îmbunătățirea stilului de muncă al acestora. Este un rezultat direct al preocupării exigente și a spiritului de răspundere cu care comitetul municipal a selecționat și atras în sfera sa de activitate un mare număr de activiști obștești.Pe unii dintre activiștii obștești ai comisiei economice i-am cunoscut în secțiile Uzinei de utilai Detro- lier din localitate. Ziua de lucru se terminase de mult. Zăboveau printre mașini, se interesau amănunțit de greutatea pieselor prelucrate, in- vestigau părerile muncitorilor și tehnicienilor. ale membrilor de partid. Care a fost scopul acestei temeinice, și largi consultări ? în uzina lor. consumul de metal este încă mare. La indicația biroului comitetului municipal, un grup de activiști obștești format din ingineri, maiștri și economiști. conduși de secretarul pentru probleme economice al municipiului. au studiat ce posibilități interne sînt în uzină pentru reducerea consumului de metal. Pe această cale s-a ajuns la concluzia că prin îmbunătățirea unor proiecte și faze ale fluxului de fabricație pot fi centru început economisite 700 tone de metal. Am spus pentru început, deoarece grupul de activiști obștești ai comisiei economice continuă stăruitor să depisteze și să pună în valoare noi surse de folosire cît mai judicioasă a metalului. Am dat exemplul acesta pentru că el. ca și multe altele. ilustrează convingător cît de ho- tărîtoare este selecționarea cu toată răspunderea în activul obștesc a celor mai capabili și pregătiți comuniști.Munca cu activiștii obștești nu se termină o dată cu selecționarea lor. Este un adevăr elementar. îndeobște' cunoscut, că oricît de capabil ar fi un activist'obștesc, el nu poate desfășura o muncă eficientă dacă nu este folosit în soecificul său. și potrivit pregătirii sale. Or. în această privință la Tîrgoviște și-a făcut loc formalismul. Unii activiști obștești au fost repartizați să se o- cupe de activitatea unor organizații de bază diferite între ele ca sne- cific de producție si sferă de preocupări. diferite si fată de pregătirea profesională a activiștilor. Aceștia îsi duc ..activitatea" doar pe tabelele comitetului municipal de nartid. pentru că. practic, ei nu pot aduce vreo contribuție eficientă la al muncii organizațiilorVasile Costea. maistru utilai petrolier, este un vist obștesc în Tîrgoviște. în discuția avută cu el. ne-a declarat :— Pînă la reorganizarea teritorial- administrativă. am răspuns ca Instructor nesalariat de activitatea organizației de bază i.G.O Aveam așadar un cîmp concret de acțiune și posibilitatea de a ajuta cu regularitate această organizație. Socotesc greșit faptul că acum am fost repartizat să răspund de organizațiile de bază de la întreprinderea de panificație de la cooperativa meșteșugărească ..6 Martie" si de o organizație de cartier. Cu pregătirea mea. nu sînt în măsură să le sprijin efectiv. Ba mai mult, pe la unele nici

politice a orașului crește mecine rezolvă comitetul muni- Tîrgoviște multiplele probleme

n-am trecut pînă acum. Nu mi-a permis timpul pentru că sînt prea multe.
Stan Marin, maistru la U.U.P.T., ca instructor obștesc are sarcina să controleze și să îndrume organizațiile de bază de la poștă, telefoane și baza de recepție a cerealelor. Pe lîngă specificul diferit, organizațiile acestea sînt și depărtate una de alta. Pînă la baza de recepție sînt nu mai puțin de 5 km. în același timp, activiștii obștești de răspund de munca de partid de la Banca de investiții, cei _î ' de întreprinderea de electricitate etc.Dar nu numai atît. Iată și o altă manifestare a formalismului. Nu s-a

la telefoanede la O.C.L..

viața 
de partid

bunul mers de partid.la uzina de vechi acti-

ținut seama să se facă o repartizare judicioasă bazată pe specificul organizației, pe pregătirea activiștilor obștești. în plus s-a pierdut din vedere și faptul că aceștia duc munca de partid voluntar, consacrînd rezolvării unor sarcini o bună parte din timpul lui liber.Nu era mai util ca de organizația de bază de la Baza de recepție a cerealelor să răspundă un comunist, tehnician sau inginer agronom de la unele din organele agricole județene, iar de Banca de Investiții un economist capabil, fie chiar de la uzina de utilaj petrolier ?Interesîndu-ne mai denarte de munca cu activul obștesc din municipiul Tîrgoviște. am reținut că se desprinde ca o necesitate îmbunătățirea repartizării nu numai pe organizații de bază, ci și a sarcinilor. Acum doi ani. ziarul nostru semnala în această privință un fenomen negativ apărut în practica fostului comitet orășenesc Tîrgoviște. Se critica tendința de a alege calea cea mai ușoară, de a nu lărgi activul obștesc și de a încărca „desaga" viști cini. baze în mereu forte noi. proaspete. Activul obștesc este o adevărată care se formează cadre pregătite pentru toate construcției socialiste. Or. partid pe baze obștești nu poate fi limitată la aceiași oameni. An de an. în organizațiile noastre de partid șe, ridică noi promoții de comuniști cu O temeinica pregătire profesională, politică si ideologică, dornici să se a- firme în întreaga lor activitate. Faptele arată însă că la Tîrgoviște tocmai de acest lucru nu se tine îndeaiuns.
Ionescu Dumitru, lier la UU.PT.. ne— Sînt mitetului pund de bază din și o fac cu plăcere. Dar mă întreb adeseori : unde să-mi împart timpul liber ? Căci sînt și propagandist, și membru în comitetul de partid pe secție, și în comitetul de partid De uzină. în afară de aceste sarcini mai am, desigur, destule obligații profesionale și familiale pe care trebuie să le rezolv tot în timpul liber. E firesc, deci, să nu pot vorbi, așa cum aș dori, despre calitatea și eficienta muncii mele ca activist obștesc.Efectele negative ale acestei tendințe de supraîncărcare a unor activiști obștești așteptate La organizații de luni de zile de ______ . ......în adunările generale nu se discern problemele majore ce trebuie dezbătute. discutîndu-se pe marginea unor chestiuni mărunte, minore ce pot fi rezolvate din mers de birourile organizațiilor de bază sau chiar de secretari. în întreprinderile și instituțiile orașului se ivesc mereu pro-

unor acti- nesalariati cu nenumărate sar- Rol'il muncii de nartid ne obștești este de a atrage jurul organelor de na-tidșcoală în temeinic domeniile munca de

seamamode-maistruspune : nesalariat de partid i organizație deinstructor i municipal i o singură oraș. E o muncă frumoasăal coși răs-

nu s-au lăsat mult Tîrgoviște. mu’te bază au fost lipsite control și îndrumare.

Vom 
importa cai ?

La 3 km înainte de intrarea în 
Brașov s-a deschis, pentru con
ducătorii auto, un foarte bine 
utilat „Autoservice". Ilale mari, 
aparataje moderne, reclame lu
minoase, serviciu ireproșabil. Mă 
rog, ți-e mai mare dragul să ai 
pană la mașină cu un astfel de 
„Autoservice". Totuși, există o 
lacună. Organizatorii nu s-au gîn- 
dit să aducă aici și niște cai, ori 
biciclete de închiriat. Pentru ce ? 
Dacă ești cu mașina în reparație 
și vrei să comunici cu lumea, 
n-ai telefon. 11 găsești tocmai la 
3 km. Să te duci pe jos P

Pînă dă prin cap cuiva să 
instaleze un telefon, să importăm 
niște cai. Ei P1

Rubrică redactată de : 
Nicolas TUDOR 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Victor DELEANU

Noul hotel „Troluș" din orașul Gheorghe Gheorghiu-De|
(Foto : Gh. Vințilă)

bleme noi. cele mai multe din ele destul de complexe. Organizațiile de bază mai mature le rezolvă cu competență. altele însă nu. Aici este imperios necesară prezenta activistului obștesc.— Deficiențele manifestate în munca cu activul obștesc, ne-a spus tov Constantin Motoroiu. prim-se- cretar al comitetului municipal de partid — ni se datoresc nouă. Dacă în privința selecționării am intrat pe un făgaș bun. nu cu aceeași răspundere ne-am preocupat de repartizarea judicioasă a activiștilor obștești, de repartizarea rațională a sarcinilor ce le au de îndeplinit, ceea ce a influențat negativ calitatea și e- ficiența muncii lor și în ultimă instanță chiar a comitetului municipal de partid. Sînt deficiențe pe care le vom remedia cu toată operativitatea și răspunderea.Desigur, munca cu activul obștesc este foarte vastă Comitetul municipal de partid Tîrgoviște trebuie să tragă concluziile cuvenite. Este tot atît de necesar ca perfectionînd în continuare selectionarea si repartizarea activiștilor obștești să nu fie negliiate si celelalte laturi, cum ar fi instruirea activului nesalariat, imprimarea unui stil de muncă operativ și competent. care să se răs- frîngă cu eficientă imediată în tonte domeniile activității organizațiilor de partid.

în Capitală

de confort
După cum ne informează Di

recția generală de construcții 
montaj din cadrul Consiliului 
popular al Municipiului Bucu
rești, în parcul Rahova din Ca
pitală a început construcția pri
melor locuințe cu grad 
rențiat de 
ceput va fi 
aproape 100 
blocuri de 
formate din
Prima categorie cuprinde apar
tamente cu două camere, baie, 
bucătărie și hol, asemănătoare 
cu cele construite pînă în pre
zent. Cea de-a doua categorie va 
avea aceleași dependințe ca pri
ma, deosebindu-se doar printr-o 
reducere a suprafeței cu 4—6 
mp. Celelalte două tipuri vor 
avea aceeași suprafață locuibilă, 
diferind de primele printr-un 
grad mai redus de confort și de 
finisaj. Aceste tipuri de locuin
țe. care urmează să fie puse la 
dispoziția viitorilor locatari pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie, vor 
beneficia de încălzire centrală și 
instalațiile tehnico-sanitare ne
cesare.

Corespunzător fiecăreia din
tre cele patru categorii de apar
tamente, se preconizează a se 
construi și garsoniere.

Prin aceste măsuri se 
junge ca în anul viitor 
construiască în Capitală aproape 
25 000 de apartamente.

dife- 
confort. Pentru în- 
executat un lot de 
de apartamente, în 
tipul A, B, C și D. 
parter și două etaje.

va
să

a- 
se
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de balneo- fizioterapie, de

va funcționa sec- de tratamente —
cabana de Șandru și „300 de vor capta

LA SLĂNIC MOLDOVACOMPLEX BALNEAR
BACĂU (corespondentul „Scînteii"). în frumoasa stațiune Slănic Moldova a început construcția unui complex balnear cu 500 de locuri. Pe lîngă spatiile de cazare, noul complex va dispune de cabinete medicale și blocuri alimentare. La demisolul clădirii, care va avea 12 nivele,torul

servicii terapie, electroterapie și cultură fizică medicală ; la parter — hol de primire, bar de ape minerale și săli de mese, etaj — clubul.pectivă Slănic iască 4 plexe.

Și iar la primul - biblioteca și Planul de pers- prevede ca la să se constru-asemenea com-

Curînd vor începe lucrările și la blocul alimentar cu 900 de locuri, la un camping și la hotelul turistic cu 150 de locuri. Vor fi amenajate, de asemenea, u- nele zone de recreere și odihnă la pe masivul la punctul trepte" senoi izvoare minerale.

La adăpostul funcțiilor de responsabili, casieri, bucătari, caramangeri și vîn- zători, 17 hoți alcătuiri în- tr-o bandă au delapidat în voie, nestingheriți de nimeni timp de 4—5 ani(l). impresionanta sumă de 384 500 lei din gestiunea unității „Gospodina", apar- tinînd T.A.P.L.-BucurestiDin septembrie 1964, dată la care a fost .uns" șef contabil al Institutului de arheologie al Academiei, și pînă în noiembrie 1967. Dumitru Barbu a reușit, să-și însușească din avutul obștesc 33 240,60 lei. fără să trezească nici cea mai mică bănuială.Aproape șase ani și jumătate. Tudor N. Tudor, factor postai la Oficiul P.T.T.R.-Afumați. a desfășurat pe „un front" larg o susținută ofensivă ilicită, sustrăgînd din gestiune 13 974.15 lei și însușindu-și temporar, pentru satisfacerea intereselor personale, 132 578.40 lei. fără ca cineva să-J deranjeze măcar cu o întrebare 1 Care sînt factorii care au facilitat asemenea jafuri și escrocherii, climatul infracțional care le-au favorizat ?Sînt semnificative în a- ceastă privință concluziile stabilite de o brigadă de inspectori ai Direcției de revizie și control pentru o- rașul București, aparținînd Ministerului Finanțelor.
în legătură cu primul caz — ne relatează con- trolorul-revizor principal N. Turtureanu — delapidatorii au folosit metodele cele mai rafinate. „adecvate" ambianței și împrejurărilor create. La unitatea „Gospodina" cei 17 infractori lucrau individual și jefu

iau in colectiv. Pentru „interesul comun" ei adoptaseră chiar o anumită „specializare": responsabilii aduceau casele de marcat din nou la zero, după ce „valorificau" plusurile : vînză- toarele eliberau preparatele fără să anuleze bonurile t casierele nu înregistrau sumele încasate... Un adevărat stil ICum a fost posibilă transformarea unei unități de stat într-un „atelier" al hoției 7 în urma unei cercetări amănunțite brigada de control a ajuns la concluzii pe cît de surprinzătoare pe atît de adevărate. Ne- respectîndu-și atribuția de a controla atent și sistematic în unitățile subordonate modul cum sînt folosite aparatele de marcat și calitatea produselor, conducerea I.Â.P.L.-Car- pati a dat „apă la moară" unor indivizi necinstiți. în- lesnindu-le și ușurîndu-le activitatea infracțională. Indolenta organelor cu sarcini de control, lipsa de conștiință profesională a acestora au prelungit ani în șir traiul pe picior mare, huzurul unor salariati necinstiri care se înfruptau fără rușine din avutul obștesc. La rîndul lor, revizorii de gestiune ai I.A.P.L.-Carpați, chiar dacă au mai trecut din cînd în cînd pe la ..Gospodina" în 4 ani n-au putut decoperi nimic suspect, deși pe sub nasul lor se furau zeci și sute de mii de lei. Ei verificau în pas „de plimbare". doar scriptele si niciodată modul de desfășurare a activității. Control formal și incompetentă 1 Organele de control gestionar și ale resortului administrativ n-au a-

vut măcar o singură dată curiozitatea să vadă cel puțin cum sînt păstrate imprimatele cu regim special care se distrugeau în cantități respectabile. Șeful serviciului administrativ al I.A.P.L.-Carpați n-a manifestat niciodată curiozitatea de a vedea benzile de marcaj, de a constata cînd au fost ridicate sau dacă au fost ridicate, cîte lipsesc, pe ce perioadă etc. Pe de altă parte, brigada

i»“'W:iW wmawwWhi

(Urmare din pag. I)fost schimbată de cîteva ori) și-au lăsat moștenire unul altuia tot felul de planuri privind protecția muncii, cuprinzîhd însă măsuri generale, minore, ca îndreptatul unor coturi, deschiderea unor ferestre și altele. Inspectoratul pentru protecția muncii, a cărui datorie era să intervină energic pentru asigurarea unor condiții optime de lucru, să nu permită nesocotirea legii, s-a limitat mult timp să ceară conducerii combinatului îndeplinirea a tot felul de sarcini mărunte.Dar sindicatul, ca reprezentant al oamenilor muncii, cum a acționat ? Este bine să amintim că tov. Ni- 
colae Vasile, președintele Consiliului municipal al sindicatelor Brăila (președintele sindicatului de la combinat este de numai două săptămîni în această muncă), nici nu cunoaște precis situația de la combinatul de fibre artificiale. A fost nevoie să se informeze chiar în prezența noastră oentru a da anumite „relații" presei. „Da, tovarăși — ne-a spus el — ayem îmbolnăviri profesionale. Ce vreți, producție, plan... Situația de la combinat ne dă mult de gîndit. S-a făcut o analiză, la care au luat parte activiștii noștri. Cred că o să se ia măsuri...".Evident, un asemenea mod contemplativ de a judeca lucrurile dă imaginea reală a linsei de preocupare și de răspundere a sindicatului pentru soarta oamenilor pe care-i reprezintăNu se poate spune că Ministerul Industriei Chimiei nu cunoaște situația de la Brăila. Se împ’ineste "n an de cînd a primit o scrisoare din partea conducerii întreprinderii, care a prezentat starea de lucruri existentă în toată gravitatea ei. Ca urmare, de-atunci încoace zeci de delegați din minister. ca și tov. Gheorghe Caranfil. adjunct al ministrului, au venit la Brăila. Rezultatul 7 Numai de la începutul acestui an s-au întocmit 5 planuri de măsuri pentru înlăturarea noxelor în cele două filaturi, dar nici unul din Dlanuri n-a fost finalizat.Stăm de vorbă cu ing. Teodor An
tonescu. în prezent director tehnic al combinatului (directorul general fiind nlecat în străinătate).— Situația creată în prezent era previzibilă, recunoaște directorul tehnic. Instalațiile de ventilație sînt necoresDunzătoare. Am spus-o de a- cum patru ani. Mai mult, ele au fost recepționate numeric, fără să fie puse în funcțiune. Am sesizat proiectantul — Institutul de studii, experimentări și proiectări pentru industria celulozei, hîrtiei. fibrelor artificiale si valorificarea stufului. Nici n-au vrut să audă. „Puneți ’a punct' tehnologia si noxele vor scă-‘ dea" — ne-au răspuns invariabil. A- nui trecut, tehnologia de fabricație a fost pusă la punct, dar toxicitatea în loc să scadă, a crescut.— Dar proiectantul cunoaște măcar adevărata situație 7— Desigur, au trimis aîc! reprezentanți. Au efectuat în două rîn- duri măsurători și afirmă. în ciuda nrohelor evidente, că proiectul ventilației este bun. Am chemat si nlți sneeialîsti. care au stabilit. dim”o- t.rivă. capacitatea redusă a ventilatoarelor. S-au făcut, demonstrații în acest sens si ne baza unor date corn- na’"'tlvf> cu unități similare d!n străinătate. Dacă ministerul nu nr fi adnotat punctul de vedere rîo'd al nrnieet.antului. asigurarea unei ventilării normale nu ar fi mal coestituit de mult o problemă.Din arest punct de vedere, directorul tehnic pa-o «g fHM Hrontate. T.însa unui arbitraj competent, o- bmetiv si operativ în litigiul dintre comb:nat si nrniectaht a creat climatul prielnic lipsei de răspundere, tărăgănării în luarea măsurilor re se impuneau. Teama de a îndrenta cu curai unele He proiectareprin alocarea suplimentară a unor fonduri destinate asigurării unor cnnd’Hi optime de muncă a generat' pierde’-i mari.La intervenția energică, repetată, 
a organelor locale de partid si de stat, conducerea ministerului si-a însușit în cele din urmă punctul de

a muncii
vedere că ventilația este necoreș- punzătoare si a anuntat unele măsuri. Am fost informați că pentru fabrica de rețele cord s-a întocmit și aprobat un proiect de revizuire a ventilației și că se pregătește un proiect asemănător si pentru filatura fabricii de celofibră. Sînt măsuri bune dar, din păcate, conducerea combinatului n-a putut să precizeze cînd și cum aceste prevederi vor deveni realitate.încetineala cu care a acționat și acționează Ministerul Industriei Chimiei în rezolvarea unor probleme .clare, fără echivoc, aduce mari prejudicii. Desele îmbolnăviri — peste 30 000 om/zile de incapacitate de la începutul anului — dereglează procesul de producție, scade interesul pentru ridicarea calificării, alimentează fluctuația oamenilor, întîrzie atingerea parametrilor proiectați la acest nou obiectiv industrial.„Fără o intervenție energică, imediată. pentru asanarea condițiilor de muncă, ne spune Mihai Niță, directorul direcției județene pentru problemele de muncă si ocrotiri sociale, activitatea unor locuri de producție de la combinatul de fibre artificiale va trebui să înceteze. Nu putem tolera ca tineri de 20 de ani să fie pensionați sau să plătim sute de mii de lei pe an ajutoare de boală. Aducînd la cunoștința opiniei publice asemenea fapte incalificabile. solicităm ca justiția noastră să-si spună cuvîntul. De altfel, informăm pe această cale că direcția județeană pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale a acționat în iude- cată Ministerul Industriei Chimiei care, nesocotind legislația de protecție a muncii la această unitate din subordine, a adus mari nreiu- dicii sănătății unor oameni și, implicit, statului. Cei vinovați vor trebui să răspundă".Pentru lichidarea tristului record de la Combinatul de fibre artificiale din Brăila, care generează mai bine de jumătate din numărul îmbolnăvirilor profesionale Pe întreat J ramură a chimiei, trebuie să intei-h- vină cu toată promptitudinea și fermitatea și Ministerul Sănătății. U- niunea sindicatelor pe ramură, precum si alte foruri centrale, chemate să asigure condiții de deplină securitate în toate locurile. întreprinderile. ca si respectarea legalității socialiste în domeniul protecției muncii.

Silozuri pentru 
depozitarea legumelor 

si fructelorDEVA. — La Petroșeni s-a dat în exploatare un nou și modern siloz, în care se pot depozita și păstra în condiții optime 100 vagoane de legume și fructe. Silozul este o construcție modernă, prevăzut cu aer condiționat, încălzire centrală. El dispune de două ascensoare pentru transportul produselor de la parter la e- taj, de benzi transportoare pentru manipulatul cartofilor și de alte utilaje, precum și de o linie ferată de garare care oferă posibilitatea descărcării simultane a 7 vagoane.Uti siloz similar se află în construcție la Lupeni, urmînd a fi terminat pînă la sfîrșitul anului.La centrele de legume și fructe de la Orăștie, Hațeg, Hunedoara, Brad și Ilia se execută lucrări pentru extinderea cu peste 1 200 mp a spațiilor de depozitare și se fac pregătiri pentru instalarea a 5 prese hidraulice pentru prunele uscate.(Agerpres)
Dumitru Barbu, contabil la Institutul de arheologie al Academiei, a fost corect, în momentul în care a fost numit șef contabil însă — ne arată controlorul-revizor I. Rădulescu — nu a mai fost verificat de nimeni: Terenul escrocheriilor era liber. De-acum el putea să arunce zarurile într-un joc de noroc cu circuit închis ; el juca, el cîștiga. Note contabile fictive, modificarea actelor și a statelor de

coperită. Ciudat este faptul că nici conducerea institutului și nici organele C.F.I. nu au manifestat grijă și interes pentru stăvilirea unor asemenea practici. Abia în septembrie 1967 organele C.F.I. au descoperit unele aspecte ale ilegalităților comise de șeful contabil.
Cazul al treilea. Tudor N. Tudor avea o slujbă modestă : factor poștal la Oficiul P.T.T.R. Afumați.

poștale, pe care nu le-a predat la timp, folosind banii în scopuri personale.Falsurile factorului au fost pînă la urmă descoperite. Dar cînd 7 După a- proape șase ani si jumătate 1 Cine a înlesnit această întîrziere 7 Mai întîi gestionarii magazinelor Pitească și Cozieni. care n-au completat personal mandatele poștale, n-au înscris data predării sumelor și n-au aplicat pe mandatele

AUAȚI NEDECLARAȚI 
Al DELAPIDATORULUI
a stabilit și aiți factori care au facilitat hoția. Unul dintre aceștia îl constituie re- tetarele întocmite de către M.C.I. în 1965, care prevăd procente mari de perisabilitate. Cum pierderile respective nu se produc în cantităti atît de mari, ministerul trebuie să Ie revizuiască în cel mai scurt timp. Aceasta nu scutește însă conducerea întreprinderii de răspunderea ce-i revine. Incompetenta și nepăsarea trebuie sancționată penal.Al doilea caz. Atîta vreme cît a fost supravegheat,

plată. însușirea unor avansuri de decontare... Era oare imposibil de prevenit și mai ales de depistat în fașă activitatea ilicită a lui Barbu 7 Cercetările efectuate ulterior concluzionează un nu categoric. Escrocheriile contabilului șef au fost încurajate chiar de către unii salariati ai institutului. titulari de avansuri. care în loc să depună la casierie sumele rămase necheltuite le predau adesea contabilului șef, fără nici o chitanță. Șeful contabil mergea astfel la sigur că frauda nu putea fi des

Cu toate acestea, nu i-a fost greu să găsească portițe prin care să dobîn- dească venituri ilicite.Făcînd pe neatentul sau pe distratul, poștașul semna în locul destinatarilor însușindu-și însemnate sume de bani. Depunea conștiincios la oficiu mandatele, prezentîndu-le ca achitate. Altă dată a insinuat o pagubă de 12 354 lei. în nouăsprezece rînduri. a încasat de la gestionara magazinului din satele Pitească și Cozieni (județul Ilfov). în total 125 850 lei. plus 229,85 lei cheltuieli

poștale ștampila unităților lor, așa cum se prevede în instrucțiunile P.T.T.R., lă- sînd să facă treaba aceasta însuși infractorul. De asemenea, au acceptat să primească în schimbul sumelor predate chitanțe scrise cu creion negru și completate într-un singur exemplar, deși, ca gestionari. trebuiau să știe măcar atîta lucru, că asemenea documente se completează cu creion chimic, cel puțin în două exemplare. Cei doi „gură cască" nici nu verificau măcar concordanta datelor de pe chi

tanțele de predare, căci dacă ar fi avut măcar atîta curiozitate profesională și-ar fi dat seama cu ce întîrziere sînt depuși banii și ar fi sesizat oficiul P.T.T.R. A- fumati. De altfel acest lucru nu l-au făcut nici organele de evidentă ale cooperativei de consum din Pantelimon, care răspundeau de cele două magazine. dovedind la rîndul lor 
o inadmisibilă superficialitate ce nu ar trebui să lase indiferente forurile ierarhic superioare. Galeria acestor gură cască este completată de salariatii O- ficiului P.T.T.R. Afumați, care n-au sesizat pe diriginte despre faptul că Tudor N. Tudor completează personal mandatele privind depunerile magazinelor din Pitească și Cozieni. că a- cestea nu poartă ștampila unităților respective și nici mențiunea pe verso cu data primirii sumelor. Dirigintele oficiului din Afumați, în ciuda mai multor sesizări ale unor persoane, prin care i se aducea la cunoștință că sumele de bani nu sînt predate la timp, nu a luat măsurile de rigoare ce se impuneau. S-a mulțumit doar ca pentru unele nereguli mărunte să-l sancționeze doar cu o „mustrare" și „un a- vertisment"! Ce ău de spus organele C.F.I. ale Direcției de poștă a municipiului București 7Din nou rezultă deci că aliatul conștient, sau inconștient. al delapidatorului este credulitatea și lipsa de supraveghere a organelor de control, a conducerii administrative și a celor din preajma luî. Asemenea fenomene se ivesc acolo unde își fac loc lipsa

de răspundere, controlul superficial, nerespectarea îndatoririlor profesionale. La fel de dăunătoare este atitudinea unor salariati care de multe ori închid ochii la asemenea abuzuri îmbrătișînd „tactica" „nu e treaba mea", „nu mă a- mestec".Pentru a preveni sustragerile din avutul obștesc, salariatii. și în primul rînd cei cu funcții de răspundere — ne spune tovarășul Emil Cloflan, directorul Direcției de revizie și control pentru orașul București din Ministerul Finanțelor — trebuie să lucreze în spiritul legislației, să dea dovadă de probitate profesională. Nimănui să nu-i fie indiferent dacă o- mul de lîngă sine atentează la avutul obștesc. Anali- zînd un număr mare de cazuri ca acelea expuse aici, am ajuns la concluzia că nu sînt suficiente doar măsurile ulterioare. Faptele a- rată că factorii de răspundere din unele unităti nu pun întotdeauna pe același plan apărarea avutului obștesc cu problemele de producție. In concepția multor conducători de unităti mai dăinuie ideea că apărarea avutului obștesc cade în atribuția exclusivă a organelor de control intern, a șefului contabil șl în ultimă instanță a miliției, procuraturii etc. Or, se știe că într-o unitate socialistă cine conduce răspunde de întreg patrimoniul pe care îl gospodărește. Nu este admis unui șef de unitate să excludă cu desăvîrșire din cîmpul său vizual gospodărirea avutului obștesc.
Dumitru MINCULESCU



PAGINA 3

«mm
SCINTEIA — joi 1 august 1968

CONDIȚIE A PROGRESULUI 
FIECĂREI COOPERATIVE AGRICOLE

a

Practica a demonstrat că bunul mers al treburilor în cooperativele agricole, întărirea și dezvoltarea continuă a acestora sînt condiționate de respectarea neabătută a prin?- cipiilor democrației cooperatiste, de participarea activă și nemijlocită a tuturor membrilor cooperatori la activitatea de conducere a unităților respective. Aceasta presupune ca toate problemele esențiale, legate de activitatea cooperativelor agricole, indiferent de natura lor, să fie supuse dezbaterii largicooperatorilor, iar măsurile luate să fie rezultatul consultării și hotărârilor acestora. Consiliile de conducere au datoria să informeze cu regulari? tate masa cooperatorilor asupra măsurilor pe care le întreprind, să se consulte cu aceștia, să creeze un asemenea climat îneît cooperatorii să-și spună deschis părerea în toate problemele. Esențial este, de asemenea, ca membrii consiliului de conducere să țină seama de părerile oamenilor, să-și însușească propunerile valoroase ale acestora. Sînt principii care determină, în ultimă instanță, o organizare și conducere mai bună a activității în unitățile cooperatiste, care contribuie la consolidarea lor economică și financiară.Uniunea Județeană Covasna a coop.' stivelor agricole de producție acordă 6 atenție deosebită respectării democrației cooperatiste. Conducerea uniunii, activiștii ei, ori de cîte ori se deplasează în cooperative, se de stilul siliilor de conducere, dintre acestea și masa cooperatorilor.Deoarece cadrul cel mai propice pentru dezbaterea problemelor majore ale unităților cooperatiste, consultarea largă a masei cooperatorilor, luarea unor măsuri și hotărîri importante îl constituie adunările generale, uniunea județeană a urmărit să ridice rolul acestora în viața cooperativelor agricole, astfel ca ele să devină forul suprem de conducere al acestor unități. Ne. în? grijiih ca ele -Săițftb temCinîC! $8$ nizate, să dezbată problemele' cele" mai importante și actuale care interesează pe cooperatori. în același timp, urmărim ca problemele care vor fi puse în dezbaterea adunării generale să fie cunoscute din de către cooperatori pentru a gura suficient timp să le tdască.Important este și faptul ca drul adunărilor generale s creeze o atmosferă propice dezbateri libere, vii, în așa fel îneît oamenii să-și poată spune deschis părerea Combatem orice tendință de minimalizare și subapreciere a adunărilor generale, de încercare din partea unor cadre de conducere de a nesocoti părerile

interesează îndeaproape de muncă al coride relațiile

vreme le asi- pregă-în casă se .unor

cooperatorilor și a ocoli să dea un răspuns direct unor probleme pe care le ridică aceștia. Asemenea tendințe au devenit în ultima vreme tot mai rare și datorită faptului că s-a încetățenit obiceiul ca la aproape toate adunările generale să participe cîte un Iui executiv sau județene.Crearea unui pentru dezbateri nările generale se soldează de obicei cu soluții și măsuri valoroase. Spre exemplu, la cooperativa agricolă Oroșneul Mare, ani de zile, problema recoltării fînețelor nu era reglementată. satisfăcător. Astfel, pentru această lucrare se împărțeau suprafețele cu fîn pe familii de cooperatori, indiferent dacă pînă a- tunci aceștia participaseră sau nu la muncă în cooperativă. Cum plata se făcea separat, numai pentru această lucrare, unii cooperatori care veneau rar la lucru în cursul anului deveneau foarte activi în cazul recoltării fînețelor. De cum- începea cositul și pînă se termina, ei hu lipseau o zi. Apoi „uitau" că în cooperativă mai sînt de efectuat și alte treburi. Din lipsa brațelor de - muncă, cooperativa rămânea în urmă cu lucrările agricole, iar uneori, unele din acestea, cum ar fi mai ales prășitul, nu puteau fi executate în întregime. Același fenomen a apărut și în acest an. Biroul executiv al uniunii a recomandat consiliului de conducere ca această problemă să fie supusă dezbaterii în adunarea generală a cooperatorilor. S-au făcut numeroase propuneri, sugestii. Dintre toate, propunerea cooperatorului Iosif Csoma a reținut atenția tuturor. Pe baza acestei propuneri a- dunarea generală a hotărît ca repartizarea fînețelor naturale pentru cosit să se facă în- raport cu numărul membrilor de familie participant la lucru în cooperativă în decursul anului. Această măsură s-a dovedit eficientă. în ultima vreme în cooperativă nu s-au mai semnalat y eazuni-ide lucrărr agricole^neefectuate ;ru'. la timp. ' iîn cadrul măsurilor . luate pe linia aplicării principiilor democrației cooperatiste, uniunea județeană, biroul său ' executiv acordă o mare atenție scrisorilor, sesizărilor și propunerilor cooperatorilor. Fiecare scrisoare, sesizare este analizată cu s’mț de' răspundere și obiectivitate. Pe lîngă personal, sizări ne deficiențe tatea unor Cooperatorii din Ghelința au arătat că președintele Ladislau Tamaș lucrează de unul singur, nu ține seama de părerile și propunerile coo- . peratorilor. Analiza pe care uniunea

membru al birou- activist al uniuniiclimat deschise favorabil în adu-

problemele de multe scrisori fac cunoscute existente '.în consilii de
ordin și se- unele activi- conducere.

(Urmare din pag. I)

a întreprins-o a scos în evidență efectele negative pe care stilul defectuos de muncă al președintelui l-a avut asupra desfășurării muncii în cooperativă. Efectuarea unor lucrări a întârziat, ceea ce a influențat negativ producția. Din această cauză cooperatorii i-au retras încrederea acordată, alegînd ca președinte un om harnic și priceput.Există și unii președinți care, formal, își însușesc propunerile făcute de .către cooperatori, ,dar care, pînă la urmă, procedează după bunul lor plac. Evident că asemenea .conducători își pierd încrederea cooperatorilor. Este cazul lui Lazăr dpra, fost președinte al cooperativei agricole Estelnic. în rîndul conducătorilor de atelaje din această unitate domhea indisciplina. Fiecare folosea atelajul pe care îl avea în primire după bunul său plac. Cînd' cooperativa avea mai mare nevoie ’de atelaje, acestea erau plecate pentru lucrări în afară. Nu o dată oamenii i-au cerut președintelui să reglementeze această problemă. într-o ședință, consiliul de conducere a hotărît schimbarea unuia dintre conductorii de atelaj care confunda bunurile încredințate cu ale sale proprii. Pentru moment președintele a fost de acord cu această schimbare. După cîteva zile, fără să se consulte cu nimeni, el a anulat măsura luată de consiliu.Nu-i mai puțin adevărat că în unele cazuri, uniunea județeană nu a acționat cu fermitate împotriva unor fenomene de încălcare a democrației cooperatiste. Deși mai multi cooperatori din comuna Lemnia ne-au cerut să intervenim pentru a se reglementa problema loturilor personale, peste prevederile statutului, ne-am mulțumit să-i atragem atenția tovarășului Ion Deneș, președintele cooperativei, cerîndu-i ca împreună cu consiliul de conducere să se ocupe ăe soluționarea ei. Or, în ciuda hotărîrii consiliului de conducere, președintele nu a luat măsuri în a- ceastă direcție. Explicația : chiar el posedă o suprafață de teren, ca lot in folosință personală, pe.ște prevederile statutului. .Nerespectarea democ'rățiel cooperatiste a creat condiții ca magazinerul Koloman Husar și responsabila de cantină Elena Majlat, din comuna Ilieni, să-și însușească o parte din bunurile obștești. Ei au fost desco- periți recent, cu prilejul unei revizii de fond, cu o lipsă în gestiune de circa 40 000 lei. Ne întrebăm: oare nici un cooperator nu a observat afacerile fostului magaziner ? E puțin probabil. Oamenii au văzut însă că pînă acum sesizările și părerile lor n-au fost luate în seamă de conducerea cooperativei și, ca urmare, au adoptat această atitudine dăunătoare, de rezervă față de ceea ce se petrece în cooperativă.Respectarea democrației cooperatiste poate și trebuie să fie inter■■M leasă nu numai ca o problemă B de relații între consiliul de' conducere și membrii cooperativei. Ea se pune cu aceeași tărie și în relațiile dintre cooperative și forurile județene : uniunea cooperatistă județeană și direcția agricolă. în relațiile dintre noi $1 unitățile cooperatiste respectăm democrația cooperatistă, ne consultăm cu cooperatorii, le cerem părerea, ținem seama de propunerile lor. în urma unor asemenea consultări, cu asentimentul cooperatorilor din mai multe unități, am întreprins o serie de acțiuni eficiente. Una dintre acestea o Constituie lucrările de desecare care s-au efectuat pe circa 600 ha teren. O altă acțiune, care a avut un efect deosebit de favorabil asupra situației financiare a unor unități ca cele din Estelnic. Ojdula, Ghelința și altele, a constituit-o confecționarea și valorificarea de araci de vie rezultați din curățirea pășunilor, Numai pe această cale cooperativa agricolă Ghelința a realizat un venit de aproape 200 000 lei.Totuși, în unele cazuri, chiar ganele agricole sînt acelea care socotesc respectarea principiilor mocrației cooperatiste.

în cei șase ani de cînd a intrat în funcțiune, Fabrica de țiglă și cărămidă din Țăndărei, județul Ialomița, a înregistrat, un „record" incredibil : pierderi în valoare de 35 000 000 lei. Cum a fost posibil acest lucru ? Cine l-a tolerat ? Ce a făcut în acest răstimp forul de resort, respectiv Ministerul Industriei Construcțiilor ?Sesizat în repetate rînduri de situația economico-financiară a acestei întreprinderi, Ministerul Industriei Construcțiilor și-a propus, în șfîrșit. să purceadă la „schimbări" radicale în viața fabricii. în acest scop, au fost trimise la fața locului diferite grupuri de specialiști și cercetători să analizeze cauzele și să propună măsuri de redresare. Singurul rezultat al pelerinajului pe la Țăndărei este schimbarea, pînă acum, a cinci directori. Dar pierderile au continuat să oscileze între 3,6—8 milioane anual. în 1968, după calculele făcute pe baza indicilor economici realizați pe primele 5 luni, pierderile tind să ajungă la 5 milioane lei.Pentru a vedea cauzele care au dus la apariția și perpetuarea acestei stări de fapt de neîngăduit, amintim mai întîi că, potrivit sarcinilor din proiect, fabrica trebuia să producă anual 20 milioane țigle și 21 milioane cărămizi. în timp ce indicatorii la producția de cărămidă au fost atinși începând din 1966. iar în 1967 s-a realizat și o depășire de aproape 2 milioane de cărămizi, indicatorii la țiglă n-au fost îndepliniți niciodată. Cea mai mare producție la acest sortiment, 16 309 000 bucăți, a fost realizată în anul 1965. De atunci, ea a scăzut mereu și, Dentru acest an. se estimează o producție de numai 10 milioane, adică pe jumătate față de prevederile proiectului. Rezultă deci că una din cauzele pierderilor înregistrate se datorește neatingerii, nici după 6 ani, a parametrilor proiectați la fabricarea țiglelor.Totodată, conducerea ministerului de resort, ca și comisia economică județeană apreciază că un alt factor hotărîtor care a împins fabrica la această situație este slaba calitate a materiei prime. Explorările inițiale pentru depistarea rezervelor de argilă și stabilirea calității acesteia au fost făcute de mîntuială. O dovedesc forările ulterioare, care au arătat că în zona de exploatare struc
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tura și compoziția stratului de argilă se schimbă radical la fiecare 10—20 m. De trei ani se tot „cercetează" și încă nu s-a stabilit exact întreaga zonă de exploatare, nici delimitarea acesteia în funcție de proprietățile argilei. Ba, mai mult, studiile pentru determinarea rezervelor de materie primă reflectă o totală nepotrivire între ele, afirmație întărită și de ing. 
V. Carp, șeful serviciului producție din dțrecția de resort a M.I.C., care ne-a declarat că, după părerea sa, „rezervele de argilă pentru țiglă s-ar fi redus foarte mult".Oare este atît de greu pentru specialiștii acestui minister să precizeze resursele de argilă ? Lipsa de certitudine în acest domeniu a dus și Ia menținerea unui proces tehnologic necorespunzător. Fabrica nu dispune de anumite instalații și de spații impuse de proprietățile specifice ale materiei prime din împrejurimi. Din această cauză se produc țigle de slabă calitate și se înregistrează un număr mare de rebuturi (26 la sută pe primele 5 luni din acest an). Desele întreruperi și „timpii morți", care înghit uneori

&

în zona orașului Gâești a început construcția unui nou obiectiv industrial : 
Uzina de piese de schimb ți reparații utila chimic. Noul obiectiv va cu
prinde o halâ de prelucrare, turnătorie, for â, stații de compresoare, cen
trala termică, întinzîndu-se pe o suprafață de 10 ha. în fotografie: aspect 

de pe șantier

pînă la 50 la sută din timpul total de lucru, reprezintă o altă cauză a pierderilor semnalate. Neajunsurile tehnologice stăruie însă și în alte domenii. De pildă, instalația de fasonat țigle trebuia să folosească tipare metalice sau din mase plastice, de o mare durabilitate. Pînă la urmă, a fost acceptată utilizarea unor tipare confecționate din ipsos, dar dintr-o dată s-a înrăutățit întregul regim de funcționare a liniei de țigle. Chiar în condițiile folosirii unui ipsos de calitate superioară, opririle pentru schimbarea tiparelor ar fi ocupat 25 la sută din timpul de lucru.După cum ni s-a spus, o altă sursă de pierderi constă în lipsa pieselor de schimb și a altor materiale necesare întreținerii utilajelor, care trebuiau procurate prin intermediul Ministerului Industriei Construcțiilor. Văzînd însă că forul de resort a lăsat această îndatorire în afara preocupărilor, conducerea fabricii a dispus confecționarea unora dintre reperele necesare în atelierul mecanic al întreprinderii. Dar, cum la Țăndărei se „toarnă" cărămizi și țigle și nicidecum oțel sau aluminiu, realizarea acestor piese de schimb s-a soldat cu pierderi, fără a mai socoti faptul că pentru aceasta au fost antrenați o serie de mecanici care și-au neglijat sarcinile curente. De altfel, deficiențele de organizare a muncii în fabrică au contribuit nemijlocit la „rotunjirea" lipsurilor. Maiștrii de schimb, de exemplu, nu-și îndeplinesc încă prompt și cu competentă rolul în procesul de producție, pentru a înlătura abaterile de la disciplina tehnologică. Unii dintre ei nu posedă cunoștințele necesare de electromecanică în vederea remedierii chiar și a celor mai neînsemnate defecțiuni. în întreaga fabrică nu există decît trei ingineri — directorul, inginerul șef și adjunctul său, care își împart timpul cum pot, între birou, ședințe și producție. Disciplina în, pruncă nu a intrat încă "'■ ' în drepturile e.il 6 serioasă răspiin- dere apasă în această situație și pe: umerii organizațiilor de partid și sindicale din fabrică.Cauzelor arătate mai sus 11 se adaugă și modul defectuos în care specialiștii ministerului de resort au tratat, încă din faza de proiect și prospecțiuni, problema compoziției și comportării argilei la fabricarea țiglei. Deși s-au ridicat semne de întrebare privind calitatea și comportarea materiei prime, deși s-au luat nenumărate probe de fiecare dată, s-a recurs doar la schimbarea rețetelor de amestec, fără să se găsească însă una apropiată de cerințele impuse de instalație. Oare analizele respective au ținut seama de caracterul industrial al fabricației, de

fluxul tehnologic, sau au fost liml- tate la rezultatele de laborator ? Urmările acestui act unilateral se măsoară acum în pierderi de milioane de lei. Sînt nenumărate situațiile în care o rețetă prescrisă a fost anulată peste o lună, ca apoi să fie indicată din nou. în acest carusel de false preocupări, cea mai bizară constatare, probabil pentru a se acoperi neajunsurile, o conține un recent studiu al institutului de specialitate de pe lîngă M.I.C. Studiul respectiv precizează că argila din actuala carieră este „foarte bună" pentru fabricarea țiglelor, dar că trebuie urgentate lucrările pentru deschiderea unei alte cariere, în care se presupune că argila ar fi și mai bună. Dar, după cum spun localnicii, zona indicată pentru o altă carieră a fost dintotdeauna mlăștinoasă și numai seceta din acest an a alungat apa spre adîncuri. Superficialitatea s-a extins și în ce privește calitatea produsului finit — țigla. Deși, în toate buletinele de încercări, calitatea țiglei a fost încadrată la limita inferioară, factorii răspunzători din minister au trecut liniștiți peste această situație, forțînd fabrica să producă în continuare țiglă de proastă calitate. Așa se face că la marile pierderi aduse statului prin nerealizarea planului la acest produs s-au adăugat altele, necalculate încă, dar semnalate în nenumăratele reclamații primite de fabrică de la foștii ei beneficiari.într-o recentă analiză a comisiei economice județene de partid Ialomița se arată că pentru situația existentă la fabrica din Țăndărei răspunderea aparține conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor, care n-a analizat, încă din faza de proiect, toate problemele angajării eficiente a banilor statului. Pe parcurs, ministerul n-a întreprins nimic serios pentru a înlătura cauzele adevărate care barează calea spre rentabilizarea activității fabricii, singura din sectorul republican în care producția de țiglă aduce pierderi. Pelerinajul deselor comisii și brigăzi ministeriale pe la Țăndărei s-a încheiat de fiecare dată cu rapoarte, în care „calul de bătaie" îl reprezintă doar deficiențele organizatorice din fabrică și nu se amintește de „contribuția" specialiștilor ministerului, în calitatea lor de autori morali ai pierderilor. După cum ne-a relatat ing. Ion Lazăr, cel de-al șaselea director al fabricii, colectivul acestei întreprinderi este hotărît să-și echilibreze situația economică, să-și rentabilizeze activitatea. Dar pentru îndeplinirea acestui deziderat e nevoie să se stabilească de către minister, cu claritate și definitiv, calea ce va trebui urmată. în plus, adăugăm noi, să se stabilească totodată și cui îi aparține răspunderea personală, pentru recuperarea pagubelor aduse economiei naționale.Problema rentabilizării producției la fabrica din Țăndărei impune cel puțin acum o analiză serioasă și profundă din partea Ministerului Industriei Construcțiilor. Considerăm că cele 35 de milioane „măcinate" de această fabrică în 6 ani constituie un ța.rpreț! prea mare pentru ca actuala^ >a stare de lucruri să nu fie curmată.Poate că actuala echipă de inspectori și specialiști va preconiza din nou... schimbarea conducerii fabricii. Dacă e vorba. totuși, să se facă această schimbare, ce-ar fi dacă în funcția de director ar fi numit un cadru de conducere din minister ? Poate chiar unul din autorii morali ai pierderilor. Conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor ar interveni astfel direct într-o problemă tărăgănată de ani de zile și poate cu spiritul cuvenit de responsabilitate, inexistent ‘ pînă acum.
Alexandru BRAD W , 
corespondentul „Scînfeii*

tul productiv a mijloacelor tehnice inactive.Cît privește cheltuielile de mate
rii prime și materiale, ele ocupă o 
pondere de 78,8 la sută în totalul 
prețului de cost, cu proporții și mai 
mari în întreprinderile industriei a- 
limentare, ușoare și industriei cons
trucțiilor de mașini. Este o situație inadmisibilă, care trebuie să dea de gîndit comitetelor de direcție. în- trucît nici pe departe nu au epuizat rezervele interne pentru micșorarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie pe unitatea de produs. Ar fi, desigur, nerealist dacă am trece cu vederea unele rezultate pozitive, ca cele de la „independența" din Sibiu. Ca urmare a măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii, aplicate încă din 1967, ă- ceastă uzină a realizat, în prima etapă, economii de peste 135 tone metal. Prin aplicarea măsurilor preconizate, mai ales după consfătuirea pe această temă organizată de comitetul municipal de partid Sibiu, se va asigura o economie tone metal anual și aceasta mul rînd pe calea reducerii murilor specifice. Dar, din alte întreprinderi nu fac eforturi pentru diminuarea consum. Bunăoară, mico-metalurgică din fabricile de piele minte .,8 Mai" din Mediaș și Decembrie" din Sibiu numai în trei luni din acest an au sporit cheltuielile materiale incluse în prețul de cost cu circa 4,5 milioane lei. în situații asemănătoare s-au aflat și IPROFIL „Republica" Sibiu. „Tîr- nava“ Mediaș, „Record" Sibiu.O altă rezervă insuficient valorificată constă în diminuarea cheltuie
lilor neproductive și neeconomicoa- 
so, care pentru multe Întreprinderi

de 600 în pri- consu- păcate.normelor de Uzina chi- Copșa Mică, și încălță- „13

din județul nostru reprezintă încă o 
povară pe „umerii" prețului de cost. Din cauza slăbirii exigenței unor comitete de direcție și organizații de partid, nere'Spectării disciplinei de plan și financiare, aceste cheltuieli au încărcat prețul de cost în numai trei luni cu peste 6 milioane lei. în nomenclatura lor, o pondere o 
au pierderile din rebuturi, expresie 
a lipsei de preocupare și răspundere 
în organizarea procesului de pro
ducție, de exigență în ceea ce pri
vește ridicarea calificării cadrelor 
șl promovarea proceselor moderne. Rebuturi însemnate există la Uzina „Independența", Uzina mecanică, „Automecanica" — toato din Sibiu, precum și Fabrica de cuțite din Ocna Sibiului, „Sticla" Avrig și altele. Mai amintim și de faptul că în întreprinderile textile, o parte din producție se realizează sub formă de cupoane, capete, fîșii sau mărfuri de calitate necorespunzătoare pentru care se acordă bonificații — formă deghizată de pierderi pentru economia națională.Rezerve pentru diminuarea tuielilor de producție există,dent, în fiecare întreprindere. De la această convingere a pornit și biroul comitetului județean de partid Sibiu, care a luat hotărârea ca fenomenul menținerii cheltuielilor mari de producție să facă obiectul unei analize profunde în cadrul unei recente plenare. Trebuie clar înțeles că, în conformitate cu indicațiile conducerii de partid și de stat, reducerea cheltuielilor materiale se impune să stea în permanență pe a- genda de lucru a comitetelor de direcție și colectivelor de întreprinderi. în acest sens, organizațiile de partid au îndatorirea să vegheze ca toate măsurile preconizate să fie a- plicate în practică în vederea dezvoltării cît mai eficiente a întregii activități economice a județului,

net

chel- evi-

or- ne- de- mocrației cooperatiste. Asemenea cazuri au existat mai ales în trecut. Cel măi tipic exemplu de încălcare a democrației cooperatiste îl constituie modul birocratic de întocmire a planului de producție. Formal, noi cerem cooperativelor agricole să-și întocmească ele însele pianul, dar nici acestea nu mai sînt luate în considerare. Așa s-a întâmplat chiar la începutul acestui an. Fostele organe agricole raionale Tg. Secuiesc, datorită sporirii cu 1 190 hectare a planului la culturi prășitoare, au redus aproape în întregime suprafețele prevăzute cu plante furajere la mai toate unitățile cooperatiste. L!< cooperativa agricolă Brateș, unitate care a obținut anul trecut o producție medie de 3 018 litri lapte pe vacă furajată, s-a prevăzut ca, pentru 800 taurine, să se cultive doar 5 hectare cu plante furajere. Dacă membrii consiliului de conducere și-ar fi însușit acest plan ar fi însemnat să lichideze pur și simplu efectivele de animale. Consiliul de conducere a fost pus în situația de a accepta formal planul respectiv, dar nu l-a respectat și nici nu putea să-l respecte. După cum era și firesc, cooperatorii au prevăzut suprafețe cu .plante furajere care să le asigure cerințele pînă la noua recoltă.Uniunea cooperatistă județeană,respectînd principiile democrațieicooperatiste, va acorda un ajutor mai substanțial cooperativelor agricolepentru ca, în activitatea de conducere, să fie atrasă întreaga masă a cooperatorilor — condiție hotărî- toare pentru întărirea economică a acestor unități.
losif NEMET
președintele Uniunii cooperatiste 
judejene Covasna

mai o reducere mului de metal, îmbunătățire a

La uzina „Vulcan", prin profilul ei o mare consumatoare de metal, gospodărirea chibzuită a acestuia a ’devenit, mai ales în ultimii doi ani, o sarcină primordială pe care colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni caută să o îndeplinească riguros: Dacă în 1966, de pildă, 
economiile de metal au fost 
practic neînsemnate, în anul 
următor uzina a economisit 607 
tone, iar anul acesta, numai în 
primul semestru 373 tone. Aceste economii sistematice la principala materie primă folosită în uzină au exercitat o influență Pozitivă asupra eficientei activității ei.— Trebuie să menționez că 
s-a combătut mai întîi tendința 
spre un consum exagerat de me
tal, care se manifesta în elabo
rarea proiectelor — ne spunea tov. Ene Laclie, directorul tehnic al uzinei. Imediat după plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, colectivul uzinei a dez
bătut pe larg sarcinile cu privire 
la reducerea consumului de me
tal în construcțiile industriale, 
modalitățile de a preveni exage
rările, de a întocmi proiecte care 
să asigure, de la bun început, 
diminuarea consumurilor speci
fice și obținerea unei producții 
de valori mai mari din aceeași 
cantitate de materie primă și 
materiale. Ne gîndeam de pe atunci la înființarea unui organism care să se ocuPe în mod detaliat de îndeplinirea sarcinii trasate de partid. Așa a fost creată, sub îndrumarea comitetului de partid al uzinei, o comisie centrală și comisii pe secții, alcătuite din ingineri muncitori inovatori, cu o periență și pregătire vastă, i să depisteze resursele de nomisire a metalului.înființarea comisiilor de i amintea directorul tehnic uzinei a schimbat în scurt timp întreaga situație a utilizării metalului. Primele studii au scos la iveală că, pe lîngă rezultatele pozitive carea unor ducție se instalații cu greutăți specifice exagerate. Un asemenea „canal" de irosire a metalului se cerea închis chiar prin intervenția sectorului de concepție, unde posibilitățile de economisire puteau fi fructificate numai prin îmbunătățirea parametrilor teh- nici-funcționali ai Produselor. 
Era necesar ca proiectanții să-și 
concentreze eforturile spre va
lorificarea superioară a metalu
lui, să înlăture soluțiile ana
cronice în activitatea de concep-

ție și să promoveze operativ va
riantele noi, oferite de cerce
tările științifice contemporane 

, pe plan mondial. Prin reproiec- tarea cazanelor tip C.R.9, C.R.- 10 și C.R.-5 s-a asigurat nu nu- a consu- dar și o caracteristi-

sau neeconomicoase, care aveau adeseori originea în tină și conservatorism. De dă, la fabricația unității pompare de 19,3 tone, camare a menținerii unei tehnologii depășite de prelucrare la rece, se iroseau tone de metal. Abia după introducerea unei
își ru- pil-de ur-

i și ex- care eco-
obținute în fabri- produse, în pro- aflau utilaje și

care : al

30 și
cilor tehnice. Numai la cazanul tip CR-5 s-a diminuat consumul de metal cu circa 2 300 kg. de metal pe bucată. S-au reproiectat, de asemenea, integral filtrele ionice, reali- zîndu-se o reducere de circa la sută a greutății acestora îmbunătățirea calității.Comisiile au depistat însă 
o altă sursă de economisire _ 
metalului, prin îmbunătățirea 
continuă a tehnologiei de fabri
cație — a arătat directorul tehnic. Nu întâmplător s-a tre
cut la înlăturarea așa-numitelor 
adaosuri tehnologice, fără jus
tificare și a procedeelor greșite

tehnologii de prelucrare la cald, pierderile au început să fie diminuate și recuperate. Ce efecte au declanșat metodele tehnologice noi — ca redimensio- narea unor rețele de turnare, înlocuirea maselotelor clasice cu maselote exotermice, trecerea de la forjarea liberă la cea în matriță — o dovedește economia de metal de 396 kg pe bucată la cazanul CR 12 și de 284 kg la cazanul de 120 tone abur/oră. 
Aceleași efecte Pozitive s-au 
obținut și prin folosirea judi
cioasă a rămășițelor de metal 
utilizabile. După ani de zile, au început să fie puse în valoare

miile de repere adunate la depozitul central. Zeci de mii de kilograme metal, considerate de unii pierdute pentru producție, au devenit astfel o nouă sursă de economii. Din cele 174 tone metal, identificate în depozit la începutul acestui an, 96 tone au intrat în circuitul productiv, iar 78 tone au fost întreprinderi.— Asemeneabucură, însă principala realizare 
a acțiunii pentru reducerea 
consumului de metal o consti
tuie crearea 
masă împotriva risipei spunea tov. Tătulescu Pompiliu, locțiitor al secretarului tului de partid.O risipă frecventă din capetele de țevi uneori de 4—5 metri, predate la depozit drept inutilizabile. Intr-o uzină cum este „Vulcan" aceste mici pagube — socotite insignifiante — se acumulează de-a lungul fluxului de producție, ceea ce nu mai putea fi admis. Acum, țevile sînt folosite mai bine. Se aplică de scară largă planurile de croire la table și Profile, precum și tăierea la foarfecă și tăierea oxiacetilenică la table cu grosimea de peste 4 mm. în evitarea „micilor de
ficiențe" contribuie și marele 
număr de inovatori care spri
jină acțiunea do economisire a metalului. Astfel, inovatorii Gh. Udrea și N. Alexandru au schimbat tehnologia de execuție la conul ejector de la instalația de evacuare a gazelor, ob- ținîndu-se o economie de 7760 kg metal.Mult ar avea de cîștigat acțiunea de economisire, în continuare, a metalului dacă s-ar înlătura unele impedimente extra- uzinale. Despre ce este vorba ? Sectorul de proiectări elaborează documentațiile pe baza unor norme specifice de consum, stabilite mai mult sau mai puțin realist de organele Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Faptul că uzina se aprovizionează pentru o bună parte din producție pe baza unor norme de consum informative duce adeseori la „derogări" care numai în primul semestru al anului s-au ridicat la 4 000. S-au consumat astfel, în mod suplimentar, 101 tone metal. Oare asemenea practici sînt de natură să stimuleze eforturile proiectanților, inginerilor și muncitorilor de la uzina „Vulcan" în obținerea unor reale și substanțiale economii de metal ?

Ambrozie MUNTEANU

vîndute altorrezultate ne

unei opinii de ne comite-rezulta



PAGINA 4 SdNTEIA - iot 1 august 1968
>. • ••

A ARTISTULUI AUTENTIC

ancheta
culturală

descifra-

Nimic din ceea ce
este omenesc să
nu-ți fie străin

Dinu CERNESCU

/or civice

Mana BANUȘ

Efortul sincronizării

în Cos- au con- toțî un

ce cutremurător

SENSIBILITATEA SELECTIVA

Horia LOVINESCU editoriale, care se între manuscris Pe labirintica fi- pierd sau se to- se amină, cîte-

noastro creatoare. : să veghem ca ni- nu se interpună, tot ceea ce se insă fie înlăturat —

Semnificațiile 
majore la care 

trebuie să ajungem

cinema

— Epoca noastră — ne-a șpus dramaturgul Horia Lovinescu — e bogată în fapte importante și spectaculoase, care ne împresoară la tot pasul întrebarea este în ce măsură aceste fapte sînt și artistice, sau cum pot ele deveni material pentru „artă.Primele zboruri mos, de exemplu, stituit pentru noi eveniment vibrant, ne-au impresionat. Era o revelație profundă, ca și cum am fi privit deodată într-un fel de prăpastie inversă. Iată însă că au trecut zece ani și în lumea întreagă n-a apărut încă nici o operă de artă remarcabilă consacrată zborului cosmic.
— Nu credeți totuși că, 

pe o cale indirectă, acest 
fapt fundamental în viața 
omenirii a influențat crea
ția ? Că arta poartă acum 
o amprentă nouă, amprenta 
epocii în care omul s-a 
desprins de planeta sa ?— Tocmai aceasta este problema esențială. A fi 
sensibil față de vremea în 
care trăiești înseamnă a 
putea trece de la recepta
rea imediată a faptelor la 
sesizarea unor procese și 
fenomene mai adînci. De pildă, progresele tehnice uimitoare ale secolului nostru au insuflat omului contemporan anumite predispoziții psihologice, în care se amestecă visul fără limite, întemeiat pe posibilitățile infinite ale științei și totodată un scepticism fată de grandilocventă, față de frazele fără o acoperire reală, față de dulcegărie.Realitatea se află într-o mișcare accelerată, în raport cu care anumite forme de gîndire își pierd valabilitatea. Pentru că, așa cum spunea undeva Valăry, orice creștere materială într-un domeniu determină și o schimbare de esențe în fenomenul respectiv. Proporțiile vaste pe care le-a luat cultura de masă, amplificarea mijloacelor de divertisment transformate într-o veritabilă industrie, toate acestea nu pot să nu modifice noțiunile artei. Cum am putea aplica azi aceleași formule estetice ca odinioară ? Mă gîndesc ce trebuie să fi reprezentat cu secole în urmă o carte cir- culînd în manuscris, său primele tipărituri, în comparație cu imensa dezvoltare actuală a activității e- ditoriale și publicistice. în multitudinea de manifestări, adesea contradictorii, ale artei moderne, devine mult mai dificil să găsești acel „număr de aur", acea cifră magică prin care să poți deschide sipetul adevărului artistic.Prima tentație este de a reflecta pur și simplu a- ceastă stare de spirit haotică. Văzînd că o parte însemnată a publicului reacționează mai direct la șoc, la surpriză, unii artiști au ajuns să nu mai creadă în durabilitatea operei lor și se lasă tentați de o modă sau alta, care să poată provoca la un moment dat o oarecare vîlvă în jurul numelui lor. Se ajunge astfel la improvizație, la accidental, precum și la un efort steril și unilateral de perfecționare pur meșteșugărească, de exersare a dexterității.Dar sub vîrtejul proceselor sociale și spirituale din lumea modernă, aparent derutant prin complexitatea sa, există niște coordonate majore, niște semnificații la care arta trebuie să ajungă.

— Cum ?— îndreptînd atenția a- supra conflictelor reale din viață, asupra problemelor acute pfe care le ridică însăși realitatea, în transformarea ei. La noi în țară, dispariția luptei de clasă, constituirea noii orînduiri sociale conduc spre o comunitate superioară între oameni. Se pun bazele unei solidarități mult mai profunde între indivizi — un alt tip de unitate morală ce presupune din partea fiecăruia o conștiință și mai largă a scopului comun, o perspectivă și o responsabilitate proprie pentru opera ce se înfăptuiește. Poate că nu totdeauna este direct vizibilă relația dintre cutare construcție ce se înfăptuiește într-un capăt al țării și soarta personală a unui om care trăiește în

celălalt capăt al țării. Intră deci în joc factori de conștiință mai subtili. E necesar un proces de înțelegere care nu e lipsit, uneori, de dificultăți, iar în a- cest proces apar nu o dată cazuri de însingurare, „crize" de adaptare. Sau iată un alt aspect, de asemenea izvorît din realitățile noastre. Mica proprietate privată și moștenirea ei au constituit în trecut, pentru pături foarte largi ale populației, una din temeliile solide ale familiei, o temelie de ordin economic. Instaurarea relațiilor socialiste a schimbat radical bazele pe care se constituie familia, problemele care se pun azi sînt mult mai puțin de natură economică și în primul rînd de natură etică, afectivă, spirituală.
A sesiza asemenea „rup

turi" de echilibru, frămîn- 
tările și conflictele ce de
curg din ele, a urmări cum 
se perpetuează și cum se 
modifică anumite forme de 
viață socială, dar și cum se 
încheagă într-un fel nou 
acea unitate de crezuri 
fără de care oamenii n-ar 
putea trăi laolaltă — a- 
ceasta înseamnă, cred, a 
avea „antenele" îndreptate 
atent spre realitate.

— Ceea ce spuneți pre-

supune că artistul observă 
nu numai fenomenul ime
diat dar și tendințele afla
te în germene.

— E necesar întotdeauna 
să deschizi o perspectivă. Altminteri, n-ai mai avea pentru ce scrie. Cehov, în „Trei surori", e plin de a- mărăciune, dar finalul piesei exprimă nădejdea în mai bine. Această perspec
tivă este implicată în orie# 
operă de artă autentică. 
Unii autori practică un na
turalism anost, caută con
tradicțiile din realitate, 
fără să le prindă însă în 
focarul unei oglinzi unice, 
care să reflecte sensul ge
neral al vieții, schimbarea 
ei ascendentă. Mimarea u- 
nei false disperări, sau în
registrarea pasivă a stări
lor depresive frizează de
seori impostura. Au apărut în ultima vreme zece mii de Beckett-i pe fata pă- mîntului, dar Beckett e unic pentru că reflectă cinstit realitatea ce-1 înconjoară, nu imită pe nimeni și nu acceptă resemnat în- frîngerea. Desigur, în lumea de azi există multe lucruri dureroase și îngrijorătoare. Există, ca să mă refer numai la aspecte extrem de izbitoare, genocidul împotriva poporului vietnamez sau primejdia nucleară. Viata contemporană pretinde luciditate, veghe permanentă, responsabilitate. Civilizația secolului nostru a creat numeroase succedanee menite să constituie o evadare — superproducții cinematografice. ritmuri ultrarapide de dans și atîtea altele. Cu atît mai necesar este ca arta să le vorbească oamenilor despre realitate. ’ să-i împiedice a se lăsa toropiți de indiferență. Iar în față 
realității, poziția de neae- 
ceptare a inumanului, de 
intuire și promovare a 
ceea ce dă forță și demni
tate ființei umane, e sin
gura constructivă.

Prezență activă în 
miezul preocupări

Există sensibilitateartistică autentică și o pseudo-sensibilitate. Cea dinții ar mai putea fi numită și responsabilitate vis-â-vis de epocă. A 
depista și anunța cu un 
ceas mai devreme acele fe
nomene, caractere, conflic
te, care mai curind sau 
mai tirziu vor determina 
un moment istoric — iată 
ceea ce s-ar putea numi 
clarviziunea artistului.Ea îmbracă desigur, o infinitate de nuanțe. Constituind startul și motorul relației artistului cu lumea înconjurătoare, sensibilitatea sa poate uneori să nu fie axată pe cele mai reale și mai acute probleme. Există un tip de artiști foarte sensibili, dar din punct de vedere domestic — sînt sensibili cu propriile lor griji, cu prietenii, cu copiii sau, să spunem, cu animalele bolnave. A- ceasta, după mine, este o sensibilitate de ordin personal. neinteresantă pentru creație.Față de blîndețea artistului aureolat de sentimente „delicate" și „gingașe" dar cu preocupări sociale minore, îl prefer pe artistul încruntat și dur, care știe să descopere niște relații subterane, să le aducă la lumină. Jean-Louis Goddard, căruia acum doi ani i s-a decernat „distincția" de cel mai antipatic participant la Festivalul de la Cannes, și care e un ursuz

prin definiție, mi se pare a fi unul din cei mai receptivi cercetători contemporani ai societății sale.Acesta ar fi, dacă vrețî, aspectul formal. Mai există șj aspectul de fond, anume că adevărata sensibilitate artistică descoperă și relevă problemele cele mai ascuțite ale unui moment 
dat. Din păcate, unii din 
dramaturgii noștri sînt par
că mai atenți să „prindă 
din aer" cea mai nouă topi
că a frazei desprinsă 
din lecturi, sau din vi
zionarea asiduă a unor 
spectacole străine. Dacă 
ar fi să se scrie o 
cronică a anilor noștri con
form tabloului pe care-1 
oferă multe din piesele și 
filmele ultimilor ani, isto
ria ar fi indusă în eroare 
profund. Ar apărea ori imaginea unui pămînt idilic, unde fete frumoase iubesc băieți frumoși, dan- sînd cu toții de seara pînă dimineața și chiuind prin lanuri — ori am fi puși față în fată cu niște „drame" ireale. Teatrul de cancan sau cinematografia de pomădare a realității sînt expresia, unei sensibilități deviate ; aceasta din urmă își poate regăsi drumul împlinirii numai prin- tr-o prezentă activă a artistului în miezul preocupărilor civice. într-o contemporaneitate vie, iar nu confecționată din materiale de butaforie.

fer la filtrul prin care artistul selectează faptele legate de climatul contemporan.Secolul nostru cunoaște numeroase transformări și înnoiri, în viața societății, ca și în mentalitatea oamenilor. De aici poate rezulta pentru creație un avantaj sau un dezavantaj. Ritmul uluitor de rapid al schimbărilor și descoperirilor petoate planurile creează dificultăți imense în calea unei informări multilaterale. Nu te poți ține la curent cu absolut tot ce e nou în toate domeniile. Cînd însă posezi o mare receptivitate, precum și filtrul de selecție despre care vorbeam, această solicitare intensă, largile posibilități de cunoaștere, de comunicare audio-vizuală, devin un factor stimulator, prielnic transfigurării artistice.
Pe lingă calitățile eterne 

ale profesiei sale, artistul 
de azi (și aș generaliza a- 
ceastă observație pentru 
creatori! din toate ramu
rile culturii șl științei) tre
buie să dea dovadă de o a- 
titudine intelectuală activă, 
legată de necesitatea de a 
interveni direot în viață. 
Un savant care deschide căi 
noi de cercetare a univer
sului e la fel de poet că 
și un artist — amîndoi în
cearcă să dezvăluie lumii 
noi înțelesuri.Unii spun că nu putere crea artă pentru toată lumea. Că nici principiile electronice pe baza cărora funcționează un radio cu tranzistori nu sînt înțelese,. în fond, de oricine. E adevărat. Să nu uităm însă că, absolut toată lumea poate folosi aparatul cu tranzis- tori. E cunoscută vechea dispută pe tema cîntecului privighetorii. Poate că trilurile ei spun ceva, transmit niște lucruri pe care noi nu le înțelegem, — au presupus unii. Dar pentru omul care ascultă, asemenea discuții sînt sterile ; e- sential este că glasul privighetorii îi produce desfătare. în artă lucrurile stau oarecum analog. Nu „secretele" intime de meșteșug interesează publicul larg. Poți uza de argumente ma-

tematice, electronice, filtre abstracte, concrete, cibernetice sau de orice altă natură ca rafinament, ca rang intelectual — dar concluzia să fie o poezie direct înțeleasă. Aci stă taina marii forțe de transmisiune pe care o au operele clasice, indiferent de știința mijloacelor folosite. Baga
jul sporit de cunoștințe de 
care dispunem azi ar tre
bui să ducă la o expresie 
mai limpede, mai precisă, 
iar nu mai greu 
bilă.Acumularea de experiență tehnică ține de meșteșug, care nu trebuie altereze însă concepția tistului, strîns legată sensibilitate. Or, multe crări din zilele noastre vin inaccesibile din pricina unui dezechilibru între concepție și meșteșug. Fie că laturile conceptuale umbresc sensibilitatea prin- tr-un raționalism uscat, fie că sensibilitatea se revarsă spontan, dar e neglijată materializarea operei prin- tr-un meșteșug care să faciliteze înțelegerea.Din contactul pe care l-am avut. în fabrici sau cu prilejul expozițiilor, cu oameni fără o pregătire de specialitate, mi-am dat seama că dezechilibrul amintit mai sus dăunează multor lucrări pornite dintr-o concepție generoasă. Uneori intenția nu e • vizibilă din pricina nestăpînirii mijloacelor de expresie, alteori acestea din urmă o- cupă primul plan și acoperă semnificațiile.în arta Renașterii, ca să mă refer la o epocă de exemplară înflorire, meșteșugul completa concepția, n-o degrada. Măiestria de A a reproduce anumite fenomene observate în natură (se vorbește mult, de pildăj despre oglindirea picturală a structurilor biologice sau atomice descoperite de știința modernă) sau de a crea forme plastice inedite, nu este de ajuns pentru a crea un univers1 poetic. .E necesar să vezi dincolo de' suprafață. Și artistul vede nu numai cu ochii, dar mai ales cu. sufletul.

tinde mîna și-și alege ceea ce răspunde gustului și preferințelor sale. Cheile cu care se descuie literatura sînt multe și fiecare timp descuie aceeași operă cu altă cheie.Uneori, însă, durează. Se bîjbîie cu cheia în broască, se răsucește într-o parte și alta și tot degeaba. Publicul obosește, se enervează, îl blestemă pe artist, uneori mai scrie și scrisori de protest. Cine-i de vină ? E cheia ? Strun- jită poate pentru altă formă 1 Să fie broasca — făurită Ia repezeală, în graba tînărului meșter — de-o formă incoerentă, recalcitrantă oricărei chei ? (Numai paspartuul snobismului nu se lovește de nimic, pătrunde în orice gol ca-n spații mirifice...). Oricum, perioada de adaptare reciprocă, de mai mică sau mai mare întindere, nu poate fi evitată. în asemenea intervale — și ele apar mereu — în asemenea proces de căutări, din

partea artistului și din partea publicului, se face simțită posibilitatea concretă a unor experimentări, nestingherite de obtuzitate, de organele interpun și tipar, lieră se cesc sau ,odată, temerare plăsmuiri, încercări, mai valoroase, poate, în nedesăvîrșirea lor tumultuoasă, decît anchilozatele, șlefuitele repetări de sine ale unor condeie îmbătrînite.
Intențiile și indicațiile 

conducerii de partid, mani
festate cu diverse prilejuri, 
sînt cît se poate de clare : 
crearea unui climat optim 
pentru deplina și libera 
desfășurare a tuturor for
țelor Trebuie mic să sau ca terpurie între clarele principii directoare și puternicul flux de creație artistică al scriitorilor de azi din România.

cu epoca

Necesitatea unui
echilibru între con
cepție și meșteșug

•i Viva Maria s PATRIA — 10; 12,45g 
ÎS,15; 18,45; 21,15.
• Șapte oameni de aur : REPUBLICA
— 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30, 21, la grădină - 20,15, CIRCUL 
DE STAT — 10; 12,15; 14,30; 17; 19,30. 
«r Moștenirea lui Achile : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2492 — orele
17.30 și seria 2491 — orele 20,15), LU
CEAFĂRUL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,45.
• Piramida zeului Soare : FEROVIAR
— 9;30—16,15 în continuare ; 18,45; 21,15, 
EXCELSIOR — 8,30; 10,30; 12,45; 15,15; 
17,45; 20,15, MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15, GRADINA DOINA
— 20,15, STADIONUL DINAMO —
20,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30. 
«b judecata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14,15; 16,30; 19, la grădină — 20,30.
• Duelul lung : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20.30, 
MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30 MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
«n Nebunul din laboratorul nr. 4 t 
VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,45.
«i Mesteacănul : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Povestiri despre revoluție : LUMI
NA — 9—16 în continuare ; 18,30; 20,45. 
«>. Studiu despre femei : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, FLACARA
— 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA —* 
9; 10.
•> Obsesia : UNION — 15,30; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
*i Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
« Aventurierii : SALA CINEMATE
CA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21, GRI- 
VITA — 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45, TO
MIS — 9—15 în continuare 17.15;
19.30, la grădină — 20.30. FLAMURA
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
*, Răzbunarea haiducilor : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 10; 15,30; 
17,45; 20.

El Dorado : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
0 Inimă nebună... nebună de legat t 
DACIA — 8.30—16.30 în continuare ; 
18,45; 21, GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 20,15.
«ti Un dolar găurit : UNIREA — 10; 
15,30; 18, la grădină — 20.15. RAHOVA 

. — 15,30; 18, la grădină — 20,15.
M Alegere de asasini : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20.15, VOLGA — 9; 
li; 13; 15; 18.15; 20,30, ARTA — 9,30—
15.30 în continuare; 17,45; 20,30, la 
grădină — 20.
«ț, Prin Kurdlstanul sălbatic : DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Vicontele plătește polița ; GTU- 
LEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, AURORA
— 8,45; 11; 13,15; 15,30;' 17,45; 20, la 
grădină — 20,30.
• Hiroșima, dragostea mea : CO7 Jî>- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
•I Taffy șl vînătorul : FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Cînd tu nu ești : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.

. «i Prietenele : MOȘILOR — 15,30; 13, 
la grădină — 20,30.
• Freddy, lovește tu întî! ! : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30.
ei Oscar : MUNCA — 15; 17,30; 20.
• Eddie Chapman, agent secret : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20,30, la grădină -> 
20,15.
<1 Intre noi t PROGRESUL — 15.30J 
18; 20,15.
• Pasărea timpurie : CRINGAȘI — 

I 15,30; 18; 20,30.
• Jenla, Jenicika și Katlușa : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30.
• Un bărbat șl o femeie : PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,30.
• Zile do vară! COSMOS — 15,30; 
18; 20,30.
• Ea va rîde t PACEA — 15,48; 18| 
20,15.

. Crește în ultima vreme curiozitatea publicului față de procesul intim de creație, față de uneltele artistului, față de existenta lui concretă. Cititorul sau spectatorul nu se mai mulțumește, adesea, doar cu ,produsul, artistic, el. vrea ' să știe cum a fost creat acesta, adică cum a fost . gîndit și împlinit, vrea să ' cunoască amănunte despre viața (atît de fascinantă și originală, crede el) a autorului respectiv. Așa se explică succesul enorm al romanelor biografice despre mari artiști, al biografiilor și autobiografiilor romanțate, al interviurilor și reportajelor picante din revistele magazinistice.Am spus aceasta cu gîn- dul limpede de a despărți hotărît obiectul serios al a- cestei anchete care solicită mărturisiri intime ale unor creatori despre meseria lor.Cum se manifestă sen- . sibilitatea mea față de e- poca pe care o trăiesc ? Nu știu dacă voi fi în stare să fac o mărturisire sinceră pînă la capăt, și asta nu pentru că aș avea „secrete . profesionale", ci pentru că laboratorul intim al scriitorului este, de la un anumit punct, misterios și indescriptibil. Ceea ce știu sigur și pot să afirm cu senină siguranță . e că mă interesează tot ceea ce este viu în jurul meu, nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin. Și, totuși, care este fenomenul care aprinde chiâr și cele mai îndepărtate filamente ale sensibilității mele? Fără îndoială, fenomenul politic. Nimic nu mă interesează îrjtr-un grad mai înalt, ca cetățean, dar mai ales ca scriitor, ca politica. Dimineața nu pot să-mi încep ziua de lucru fără să citesc ziarele sau să buletinul de știri la radio. Nu e o manie gratuită, e o obligație fundamentală față de conștiința mea profesională. Nu poți să me
ditezi asupra omului, asu
pra destinului său, a sen
timentelor omenești, fără 
să ai în același timp ațin
tită privirea spre ceea ce 
Se petrece în lume.Trebuie să știi, cu alte cuvinte, înainte de a te a- pleca peste hîrtie, cum a dormit cosmonautul care zboară de două zile în cerul de deasupra noastră, să știi cum se simte doctorul Blaiberg sau ce e nou în evenimentele din' Cehoslovacia Literatura este profesiunea cea mai politică cu putință, pentru că ea aie în cel mai înalt grad de-a face cu omul, cu credințele, convingerile și faptele sale, pe care le interpretează pînă la ultimele lor consecințe. Scriitorul e permanent conectat la vastul sistem de comunicații spirituale ale omenirii, radarul lui învîrtește aripile necontenit, receptînd tot ce e important în viata omenirii. Dar ce alege scriitorul din cantitatea copleșitoare de întîmplări care i se oferă zilnic și cum alege ? O experiență din cele mai impresionante din acest punct de vedere mi se pare a fi cea a mare-

lui scriitor contemporan Truman Capote. Prefața lui la cartea „Cu sînge rece", în care își mărturisește truda enormă pentru culegerea și selecționarea materialului documentar, mi se pare unul din cele mai copleși- , toare imnuri ■ închinate sacrificiului. creator. Inițial gestul lui a părut multora . absurd și derizoriu : ce poți să scrii despre doi criminali de drept comun, două ființe decrepite și arierate ? Și ce carte zguduitoare a ieșit, semnal a tras el în fața pericolului violenței absurde, cum au înspăimîntat și îngrijorat rîndurile lui întreaga Americă !Fără îndoială, veghea scriitorului este neîncetată și veșnică, el este dator în fața semenilor săi să descopere sau să intuiască primul primejdiile care pîn- desc natura umană. Intuiția, talentul, sensibilitatea lui deosebită îl ajută să fie un antemergător : Kafka a avertizat omenirea de pericolul fascismului înainte de apariția acestuia. Datoria primordială a scriitorului e să vegheze pe meterezele cele mai înalte ale cetății, cu privirea veșnic încordată asupra focurilor care ard pe culmile îndepărtate și ascunse de cețuri și care vestesc umanității primejdii sau victorii.Evident, nu tot ce intră în focarul atenției scriitorului trebuie și poate să devină operă de artă. Dar 
față de tot ceea ce izbește 
membrana sensibilității sale 
el trebuie să ia o atitudine, 
să-și facă cunoscută opi
nia. De aici narticiparea șa 
la viața nublică, atît de ne
cesară. de solicitată și de 
prețuită. Cuvîntul scriito
rului este așteptat atunci 
cînd se elaborează o lege 
nouă, cînd colectivitatea își 
caută expresii noi pentru 
aspirațiile sale de perfec
ționare socială și morală, 
ca și atunci cînd fapte co
tidiene aparent neînsemna
te trebuie impuse în con
știința publică cu adevăra
tele lor semnificații. Nu sînt în nicî un caz cititorul entuziast al acelor confrați care șe răfuiesc în colțul drept al paginii a-ntîia a unui cunoscut cotidian cu chioșcarii de răcoritoare care nu au sucuri reci la ora prînzului. Dacă ar fi să mi se ceară să numesc o a- devărată și nobilă dovadă a sensibilității scriitoricești fată de datoriile civice, m-aș opri de exemplu la fapta poetului Gheorghe Tomozei, care timp de doi ani a vorbit zilnic cititorilor ziarului .Munca" în cadrul unei rubrici permanente numită ..Filigrana" despre toate acele evenimente ale lumii contemporane care se întîlneau în chip fericit cu metafora și emoția sinceră a creatorului.Nimic din ceea ce e omenesc rului tatea culte prin glasul Iui înnăscut să cînte.

teatre
e Muzeul „Fr. Storck șî Cecilia 
Cuțescu-Storck" ; „Ce vorbesc sta
tuile noaptea" (spectacol de sunet 
șl lumină) — 20,45 ; 21,45.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina Boe
ma) : „Boema Palace" — 20.
• Ansamblul „Perlnița" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

PROGRAMUL I

10,00 — Festivalul Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Sofia.
• Concert.

12,00 — Telecronlca economică (re
luare).

1230 — închiderea emisiunii de dimi
neață.

11.30 —. T.V. pentru elevi. Consultații
la fizică (bacalaureat). Tema : 
Generatoare și motoare elec
trice. Prezintă prof. Lidia Pa- 
naiot.

18,00 — TV. pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină". Ictusul cerebral. 
Participă prof. dr. Vlad Volcu- 
lescu.

18.30 — Curs de limba rusă (reluare*
lecției a 3-a).

19,00 — studioul pionierilor. „Timp 
record". Finala Campionatelor 
republicane de copii la înot. 
Transmisiune de la bazinul 
Dinamo

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 — Film serial „Vikingii".
20,26 — întrebări la care s-a răspuns... 

întrebări la care nu s-a răs
puns încă. Emisiune de știință.

21,00 — Film artistic „Cum se reușește 
în dragoste" — producție a 
studiourilor franceze.

22.30 — Rezumat filmat de la Festiva
lul tineretului de la Sofia,

22.50 — Vacanță pe portativ.
23,20 — Telejurnalul de noapte.
23.30 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL H

20,00 — Document: Sophia Loren 
prezintă Roma (I).

20,45 — Telejurnal.
21,00 — „o samă de cuvinte". Vasil* 

Alecsandrl „Versuri".
21.30 — Comedie cu Mickey Rooney.
21,55 — Concert simfonic. In pro

gram : Lucrări de George 
Enescu. Interpretează orches
tra Filarmonicii de stat 
„George Enescu" dirijată de 
Mlhai Bredlceanu și Orchestra 
simfonică a cinematografiei 
dirijată de Constantin Bu- 
geanu.

22.30 — Varietăți pe peliculă.
12,58 — închiderea emisiunii.

nu-i e străin scriito- adevărat. căci umani- s-a obișnuit să-și as- durerile si bucuriile

artistului problemă

Anchetă realizată 
de Andrei BALEANU

mai prezenta unui filtru de selecție face din individul înzestrat cu aptitudini, un artist de valoare. Mă re-

în taini- subiecti- sfintelor, constituindu-se.

ascultSensibilitatea la epoca sa ? O . deloc simplă pe care unii au încercat, într-o vreme, s-o simplifice. în mintea lor, cîteva idei, emise cînd- va de clasici — ca ipoteze personale, în corespondența lor particulară sau în focul unor polemici — se uscau, se mumificau, se transformau în niște mici . idoli, înălța ți pe altar, spre a fi adorați în exclusivitate. Cele mai savuroase ofran- reportajele plate ”i sau tea-
Patriciu MATEESCU

Talentul și sensibilitatea sînt condiții de existență ale artistului, indispensabile dar nu suficiente. Nu-

de erau i în versuri, proză tril.La polul opus, tele obscure ale vității, în sfînta am văzut■ cu decenii în urmă, cealaltă dogmă, a dicteului automat, a autocrației, oniricului. Nu era vorba de impostori, ci de artiști, unii dintre ei remarcabili (chiar și ca teoreticieni) care se autolimitau, în mod conștient, aservindu-se șub — și inconștientului. Precum a făcut-o cel mai consecvent dintre suprarealiști, șeful dur, intransigent, al mișcării, Andre Breton.Ceea ce m-a făcut să prind într-o singură acoladă două fenomene substanțial diferite, și antagonice, e prezenta dogmei, a- păsătoare și nocivă, pe care o aflăm și într-o parte și într-alta. Exclusivism, sectarism...

Neaservită nici unei dogme, artistice sau paraartis- tice, viața literară de azi, din tara noastră, se desfășoară într-o mare varietate de manifestări, scriitorii realizîndu-se și realizîn- du-și opera în parametrii propriei personalități.Problema sincronizării artistului cu epoca sa nu e deloc simplă. Ceea ce azi poate părea de stringentă actualitate, mîine devine caduc. Ceea ce la un moment dat' răsare, a- bracadabrant, refuzat de gustul și reflexele vechi ale publicului, mîine e asimilat, înțeles, gustat și devine foarte actual. Jarry, Urmuz, Ionesco, Kafka au cunoscut, unii în viață, alții după moarte, acest destin.în tragicele giumbușlucuri, în absurdul de coșmar al unor sensibilități a- normal de ascuțite, rănite pînă la os și la măduvă — o epocă, traumatizată de războaie și genociduri, a început să se recunoască. Cifrul parabolelor, o dată dezlegat, n-a mai constituit o piedică de netrecut între artist și cititorii sau spectatorii săi.Mai mult: există opere care iradiază o multiplicitate de sensuri, care trimit în diferite direcții. Ca într-un sipet, cu strălucitoare, felurite giuvaeruri, cu divergente raze, fiecare în-
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Din noul peisaj al cartierului Militari din Capitală Foto : M. Andreescu

TELEGRAMĂMinistru! afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare Luvsantorjiin Toiv, mirii sale în funcția afacerilor externe Populare Mongole.
cu de al

tovarășului ocazia nu- ministru al Republicii
de a 41-a ani-

miercuri seara un cocteil, participat Mihai Marin, ad- al ministrului afacerilor ex- general-colonel Mihai Burcă

• ' 1 ■»cinematografici, ziariști din Capitală.
★Primarul orașului Copenhaga, Urban Hansen, și soția sa, care, la invitația Consiliului popular al municipiului București, se află în vizită în țara noastră, au fost luni oaspeții orașului Iași, după aceea au vizitat orașul mentele de artă doveiîn drum spre au poposit Bicazului, Gheorghe. pe Valea

Suceava și monu- din nordul Mol-Capitală, oaspeții la Piatra Neamț, Cheile Miercurea Brașov și în Prahovei. Cine, Sf. stațiuni de(Agerpres)

în cursul celei de-a XXII-a sesiuni reluate a Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și ambasadorul Terense Nsanze, reprezentant permanent al Republicii Burundi la Organizația Națiunilor Unite, șeful delegației burundeze . la a-, ceastă sesiune, au avut un schimb de vederi asupra unor probleme de

interes comun și au examinat posibilitățile de realizare a unei mai bune cunoașteri reciproce și de dezvoltare a colaborării între cele două țări.Ca urmare, în scopul extinderii relațiilor prietenești și de cooperare bilaterale, guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Burundi au convenit să stabilească relații diplomatice, la rang de ambasadă.

a unei delegații
de activiști ai P.C.R.

La invitația C.C. a) Partidului Muncitoresc Unit Polonez, miercuri după-amiază a plecat spre Varșovia. pentru schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Ioaehim Moga, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C RLa plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de'An- drei Cerv’encovici, membru sțl- pleant. al C.C. al P C.R.. adjunct de șef de secție la CC. al PC.R., de activiști de partid.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei R. P. Polone la București. (Agerpres)
LISTA DE ClȘTIGURI

la depunerile pe obligațiunile
C. E. C. cu ciștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 IULIE I9G8

L

♦ - u.o a» F ° Qj >—• a» Valoai ea3° «â □ S ca cîștiguriloi
ca H n o nNumă cîștigut Seri; obligat

iu cîștigăt
i

umăru
l 

l obligați cîstiaăi
i •CCTnu' ’Q ■ așo . .Z- rt I •1 25831 30 i oo.ooo 1 100 0001 21921 10 75.000 1 75.0001 24017 02 50.000 50.0001 34157 16 2.1.000 25.0001 39265 35 10.000 10.0001 59053 21 ■5.0001 59891 09 5.0001 22081 35 5.0001 09155 41 5.0001 08569 03 5.0001 04157 26 5 0001 34164 50 ■ 5.000 35.000

ermina
ția seriei 1

60 529 04 2.00060 451 47 2.00060 159 48 2.1100 360.00060 714 13 1.00060 941 38 1.000 120.000600 45 09 800600 15 14 80H600 32 12 800 1.440 00021121 TOTAL 2.215.000Cîștigurile revin. întregi, obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei. 50 Iei și 25 lei primesc 1/2. 1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea 'nominală a obligațiunilor ciștigătoare.Plata cîștigurilor se tace prin filialele C.E.C.
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Noi șanse
la tragerea
excepționala

LOTO
Administrația da stat Loto- 

Pronosport a distribuit anul 
acesta pasta 430 autoturisme 
de diferite mărci și capaci
tăți celor ce au cîștigat la di
feritele sale concursuri și tra
geri.

Un nou prilej de a obține 
autoturisme îl oferă tragerea 
excepționala LOTO din 6 au
gust 1968. Se acorda cîștigă- 
torilor autoturisme Fiat 1?"". 
Renault 10 Major, 
408 cu 4 faruri și radio, 
număr nelimitat. De 
nea, prin tragere la 
vor atribui 100 de 
„Turul României’ cu 
rul. Regulamentul de 
șurare a tragerii prevede și 
premii în numerar în valoare 
variabilă și premii fixe în 
bani. Se vor distribui, în to
tal, 6 categorii de premii. Cu 
bilete seria F, de 20 lei, se 
poate participa la extragerea 
tuturor celor 120 de numere.

1800, 
Moskvici 

în 
asome- 

Borți, ss 
excursii 
autoca- 

desfâ-

De la planșetă
la scara realității:>

(Urmare din pag. I)lucrări: instalația pentru fabricarea uleiurilor industriale de la Rafinăria Ploiești. Intenția de a folosi pentru fabricarea uleiurilor industriale și în specia! a celor de transformator — procurate din import — un anume țiței autoh- mai 
i și- înton, datează de i demult. De atunci pînă la intrarea funcțiune a instalației, aproape șapte ani, zeci de oameni au făcut din această; lucrare cauza lor proprie. Lipsit’ de date. în afara onor sumarei: cercetări de laborator uzinal (deci pionierat !), proiectantă au început să studieze soluții, să ' calculeze. să imagineze nenumărate variante.Greutăți obiective sau lucrări de moment au scos de Cîteva ori tema din circuitul proiectării S-a si crezut uneori că se va renunța definitiv la eâ însă cei care începuseră lucrarea au nenumărate apărat-o cu ardoare, au pledat pentru continuarea ei. au continuat să se gîndi'-iscă la, soluții Identificarea a sțântă. Chiru. lui. si ce a trăit emoțiile realizării instalației si a

funcționării sale ireproșabile — vorbește cu vibrație despre soluțiile alese, despre performantele lucrării. Am vizitat Rafinăria Ploiești, am văzut • instalația și am înțeles de ce toți, de la director la desenator, o consideră drept un iului (specialitate mo- etalon al posibilităților joc Ioane, ginții.metrică și zveliete. Instalații noi și vechi fac corp comun. Ima- ginati-vă instalații integrate precis în fluxul tehnologic al unei rafinării in :funqtiune. cu un subsol necunoscut în care trebuia amplasat un adevărat păienjeniș .■> de _ conducte. Acum. ’ cînd toate au fost rezolvate, greutățile se depărtează. se privește în’ urmă cu detașare. Dar numai în spatele proiectantului care a făcut 14 scheme tehnologice la o instalație se

se știa cum se comportă în exploatare. Rezolvarea a împins experiența cu mult înainte. Conducătorul colectivului care a elaborat acest proiect, ing. Nicolae Frăsineanu. ne spunea că în prelucrarea tite-institutului. Unsclipitor de co-si turnuri. ar-Armonie eeo-

singură înșirui? zile nonti „fierbinți".'O a doua lucrare interesantă :Rafinăriei din Pitești. Trebuia
si

proiectul’depășită ofostIng. șefa acum
de , .sub-,. L.ay.ițiiă.- proieetu-
— după

dernă, extrem de bilă și „sensibilă" progresul tehnic), perienta fiind de dată recentă, ea se confundă adesea cu Diac- tica proiectantilor.Condiții cu totul speciale au cerut o mare viteză de reacție a icleilpr. în aceste condiții se poate observa precis deosebirea dintre talent și rutină. Tn proiectare, chemarea e necesara mai mult ca în alte domenii. Tnvătînd în fiecare zi. desăvîrșin- du-se ca specialiști, legîndu-se în aiîtea eforturi comune., oamenii din institut au făurit un climat creator fără de care nu pot concepe . desfășurarea munții lor zilnice.Și dacă la capătul acestor rinduri încercăm să definim noțiunea de bun proiec-

mo- la ex-

. ~ nuiJCd Ut piuirv-n^cuP.'ls''flt^iLtăilt,.. vom JrQjjfilața dă #^lKhhoW^ ' ea' înn»ănyp«§ trei fabricație folosind o Parametri esențiali : ...... 1 _ ... __ înnraznpw nroafnarpmaterie primă cu conținut ridicat sulf, despre care un de nu îndrăzneala creatoare, 
competentă, viteză de 
lucru.

teri în tară : Vremea a fost răcoroa
să. cu cerul schimbător mal mult noros 
în Moldova unde au căzut ploi locale 
mal ales sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. In rest ș-au 
semnalat averse Izolate în Banat. Mun
tenia și Dobrogea. Vîntul a suflat po
trivit. cu Intensificări în estul tării.

predominînd din sectorul nordic. Tem
peratura aerului la orele 14 oscila între 
12 grade la Suceava și 28 grade la 
Băiiești. In București : Vremea a fost 
răcoroasă, eu cerul Variabil. Temporal 
a plouat. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 august a.c. In țară : Vremea în 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse izolate de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi între 8—18 
grade, tar maximele între 21—31 grade, 
local mai ridicate în sudul tării. In 
București ; Vreme în încălzire. Cerul 
va fi variabil. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

(Urmare din pag. I) tadîncă, izolate de rapidă șinecesară o pătrundere mai pînă la nivelul celor mai unități sanitare, a posibilității documentare științifică concretă. Se impune editarea unor buletine care să conțină actualitățile verificate și utile medicului practician, culese din întreaga literatură mondială de specialitate, întrucît informarea directă, din numărul impresionant de editări cotidiene, a devenit o imposibilitate. Principalele reviste medicale românești și străine trebuie să devină mai accesibile. Avem convingerea că în prezent ele nu pătrund — nu sint consultate — în măsura cuvenită de către toti cei care urmează să beneficieze de ele.Se impune, cu deosebită stringență, și o restructurare în metodologia formării viitorului medic. în această privință, nu este vorba neapărat de introducerea unor noi discipline de studiu, deși unele ar putea fi necesare. ci de revederea conținutului celor existente. Așa-zisele discipline preclinice, ceea ce se învață în primii trei ani de studii medicale, -sînt cele mai variabile în conținut și, cu toate acestea, prin forța lucrurilor, ele sînt limitate prin cuantumul de predare. Acest fapt ne obligă să reflectăm la restructurarea și adaptarea permanentă a conținutului prin reflectarea integrală a elementelor noi, semnalate în diverse ramuri pe pian mondial și prin eliminarea noțiunilor depășite de stadiul actual al științei si practicii medicale. De altfel. aceste discipline, numite și fundamentale, au un conținut particular fată de celelalte materii predate în învătămînt.ul universitar. într-un institut de învătămînt medical. ■ ele trebuie să fie, în mod preponderent, discipline medicale, ofere viitorului medic informațiile necesare teoriei și practicii medicinii omului. Ar fi de dorit ca aceste discipline să nu fie prezentate pentru importanța lor în sine, ci să aibă mereu în vedere necesitatea integrării în medicină, deziderat care. în calitate de clinician, am putut constata că se și realizează, deși nu peste tot și nu în suficientă măsură. Nu este mai puțin adevărat că și 'cunoștințele de actualitate, introduse de preclinicieni. urmează să fie preluate de către clinicieni. Dar nu întotdeauna asemenea cerințe devin fapte împlinite.învățămîntul de clinică propriu- zis trebuie să depășească faza de însușire de către viitorul medic doar a recunoașterii unor simptome, a posibilității de stabilire a unor diag- nostice-șablon sau de introducere a

unor terapii standard. Numai utilizarea datelor științifice în activitatea clinică îl ferește pe medic de meșteșugul de rutină. îi creează condițiile necesare pentru individualizare în diagnostic și tratament. El trebuie să-și explice fenomenele ce se ivesc în desfășurarea dinamică a bolilor, care, mai ales sub acțiunea medicamentelor actuale, sînt deosebit de '■ variate. Medicul contemporan nu mai poate fj doar un profesionist intr-un domeniu cu totul particular. Profilul său, conferit de învătămîn- tul universitar, trebuie să garanteze societății atît capacitatea sa de practician, cît și aceea de om de știință, de viitor cercetător. Nu este deloc justificată unilateralizarea pregătirii lui în timpul studenției într-o direcție sau alta, indiferent de poziția pe

urmînd să-i

*Cu prilejul celei versări a. creării Armatei populare chineze de eliberare, Ma Siu-șîn, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze la București, a oferitAu Junct terne,adjunct al ministrului forțelor armate. generali și ofițeri superiori funcționari din Ministerul Afacerilor ExterneAu fost de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București. atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic, ziariști.
★Sub auspiciile Asociației cineaștilor din România — A.C.I.N. — miercuri seara a avut loc la cinematograful „Republica" din Capitală un spectacol de gală cu filmul italian „Cu pumnii în buzunar", prezentat cu .prilejul vizitei în țara noastră a delegației de cineaști din Italia.în asistență se aflau Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București.înainte de spectacol, regizorul Ion Popescu-Gopo, vicepreședinte al A.C.I.N., a prezentat asistenței pe membrii delegației de cineaști. italieni. în numele delegației a . mulțumit Paola Pitagora, protagonistă a filmului prezentat.După spectacol, Ion Brad a ofe-■ rit la restaurantul „Lido" o masă în cinstea oaspeților.în cursul după-amiezii, cineaștii italieni s-au intîlnit la Athenee Palace cu actori, regizori, critici

DE LA ADASAdministratia Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață din 31 iulie 1968 au ieșit următoarele ■ opt combinații de litere:.Y-.J.M. ; S.S.U. ; H.Y.N. ; X.C.R. ; 
■r- PiC.L^^’-.IT.Y-.U D.I.N. ; >"Toți a'ifigurații care au polițele în vigoare și~ air înscrise în eie, în ordinea ieșirii la tragețe, una san mai multe din aceste combinații, se vor prezenta la unitățile ADAS, pentru a-și primi sumele cuvenite.

PRONOEXPRES
NR. 31 DIN 31 IULIE 1968EXTRAGEREA I: 2 40 12 36 33 45 41.Fond de premii: 411 397 lei.EXTRAGEREA a Il-a : 21 18 17 31 — 14 12.Fond de premii: 310 710 lei 34 767 lei report categoria I.

14 —
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stituțional adecvat, dar educația este totuși hotărîtoare. Amintim aici, în legătură cu aceasta, în primul rînd, rolul „maestrului". In medicină, știința care prin excelentă nu poate f( învățată numai din cărți, influenta unui șef de școală, a unui profesor asupra elevilor săi este covîrșitoare. Exemplul personal, suma calităților personale luate ca model, constituie un stimul neprețuit. Este elocventă în acest sens, pentru toți cei care și-ap făcut, decenii la rînd, pregăti- rep medicală la Cluj, personalitatea profesorului Iuliu Hațiegănu, dintre ai cărui elevi și colaboratori 14 au ocupat sau ocupă funcții de profesori sau conferențiari în medicina internă sau specialitățile derivate. Unui dascăl în medicină nu îi este permisă nici o îngăduință, nici cea mai mică

3regătirea‘W

SPOR /a automobilism
întrecerile sportive
a/e Festivalului
Pe străzile orașului Sofia, în ca

drul întrecerilor sportive ale Festi
valului Mondial al Tineretului si Stu
denților. s-a desfășurat ieri cursa 
ciclistă pe circuit, care a reunit la 
start peste 60 de alergătdri din 10 
țări. Primul a trecut linia de sosire 
Marian Kegel din reprezentativa o- 
limpică a Poloniei, cronometrat pe 
distanta de 152 km cu timpul de 4h 
16'07”64/100. Din echipa română cel 
mai bine s-a clasat tînărul Ștefan 
Cernea, sosit al 8-lea. cu timpul de 
4h 19’52’’O8/1OO. Al. Sofronie a ocupat 
locul 10. iar Ion Cosma II. locul 11.

Concursul de sărituri în avă (tram
bulină) s-n încheiat cu victoria spor
tivului sovietic Melnikov. Românul 
Gheorghe Baican s-a situat pe locul 
7. după ce înaintea ultimelor două 
sărituri se afla pe locul doi. La fe-

minim a cîștigat Tatiana Djeneeva 
(U.R.S.S.), secundată de Konstantina 
Taseva (Bulgaria).

Rezultate de la alte concursuri 
festivalului : haltere : categoria 
coș : Szoltisek (Polonia) 340. kg ; 
tegoria pană : Rihter (Polonia) 
kg ; handbal masculin : 
cia — Franța 32—16 ; 
Republica Arabă Unită 
chet. feminin : Bulgaria 
ca Timișoara 51—46;
Guineea 109—21 ; baschet masculin : 
U.R.S.S. — Tunisia 71—33. Competi
ția feminină de gimnastică a revenit 
sportivei bulgare Vania Marinova — 
38,25 puncte. La masculin — gimnas
tului Li Son Don (R.P.D. Coreeană) 
57,30 puncte ; volei masculin ; Ceho
slovacia — Italia 3—0 ; Bulgaria — 
Franța 3—0.

ale 
co- 
ca- 
337 

Cehoslova- 
Bulgaria — 
26—11; bas- 
— Politehni- 

U.R.S.S. —

In a doua decadă a lunii viitoare 
se desfășoară cel de-al XII-lea 
„Tur automobilistic al Europei", 
întrecerea, la care și-au dat ade
ziunea 114 echipaje, comportă 
patru etape insumind peste 4 000 
de kilometri. Startul se va da din 
Hanovra, la 10 septembrie. In pri
ma etapă concurență vor străbate 
un traseu trecind prin Nurnberg, 
Prai/a, Budapesta, Belgrad, Skoplje, 
Salonic. Apoi itinerarul este ur
mătorul : Istanbul — Varna — 
București — Brașov (etapa a Il-a), 
Brașov — lași — Odesa — Kiev — 
Moscova (etapa a IlI-a), Moscova
— Leningrad — Helsinki — Tilrkil
— Stockholm — Helsingborg — 
Copenhaga — Grossenbrode — 
Travemunde (etapa a IV-a).

AIn cîteva rînduii
ȘTIRI O LIMPICE

Velodromul din Mexic guta 
pentru inaugurareCu o lună înainte de termenul prevăzut s-a terminat construcția velodromului olimpic din Mexic. Pista velodromului măsoară 333,33 metri lungime pe șapte metri lărgime și este pardosită cu lemn special importat din Camerun. Se consideră că ea va fi una dintre pistele cele mai rapide din lume, dacă nu chiai cea mai ra- ' pidă.?'!i^ri^tîh,el^„vî(el,bdromuhii nu att-tUCii'-' ( pacitate...prea ;^maie, doar 5 731 de locuri. Instalații electronice ultramoderne asigură desfășutarea probelor și înregistrarea exactă a rezultatelor.în centrul velodromului s-a amenajat un excelent teren pentru hochei pe gazon.

de înscriși care, multiplicînd tururile eliminatorii, multiplică în același timp cazurile aleatorii și riscurile accidentelor.La Mexic prevedem cel puțin cinci tururi, inclusiv finala. în aceste condiții, boxul olimpic — în afara faptului că trageiea la sorți poate să o- pună pe cei mai buni doi pugiliști încă din primul tur — este o veritabilă loterie".

© Ieri, la Pitești, în fața a peste 10 000 de spectatori s-a desfășurat INTILNIREA INTER
NAȚIONALA AMICALA DE FOT
BAL DINTRE F.C. ARGEȘ ȘI 
ECHIPA BELGIANĂ BEERSCHOOT. Rezultat final : 1—0 pentru oaspeți. De remarcat că piteștenii au ratat două lovituri de la 11 m, prin Do- brin și Pavlovici.

o Astăzi începe la Vichy TUR
NEUL FINAL AL COMPETIȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE TENIS 
„CUPA GALEA", rezervată jucătorilor sub 21 de ani. El va reuni echipele FRANȚEI (învingătoare în ediția precedentă). U.R.S.S., SPANIEI și ITALIEI.

O veritabilă loterie !Din editorialul ziarului „L’Equipe" (numărul de marți, 30 iulie) despre turneul olimpic de box : „Trebuie să repetăm că turneul olimpic, așa cum este conceput, reprezintă un non-sens primejdios ? Datorită absentei punctelor de comparație, toate națiunile își imaginează că așii locali sînt demni să urce pe podium. De aici un aflux
1

După reuniunea preolimpică de la foș.t aleși cinci boxeri frqti- , cezi care vor participa la J. O. clin Mexîc :'" Ăldo Cosentino (21 ani, a boxat și pe ringul din sala Floreasca), Yvon Mariolle (22 ani), Albert Meduin (22 ani), Bernard Malherbe (24 ani) și Jean-Pierre Anton (21 ani). Cei cinci voi face un stagiu de antrenament la Font-Romeu între 1 și septembrie. 28

★Tn turneul olimpic de box de Ciudad de Mexico, Marea Britanie ._ fi reprezentată de 8 pugiliști. Printre cei selecționați se află Johny Mac- gonigle (categoria muscă), un scoțian în vîrstă de 23 de ani, Mickey Carter (categoria cocoș), Johny Strahe (categoria seminșoară), Terry Waller (categoria semimijlocie).
Lotul olimpic al Turciei

la
va

© In cadrul unui concurs internațional de atletism desfășurat la Pori (Finlanda), CUNOSCUTUL CAM
PION AMERICAN BOB SEAGREN 
A CÎȘTIGAT PROBA. DE SĂRI
TURĂ CU PRĂJINĂ CU PERFOR
MANȚA DE 5)20 m. Seagren a încercat și o tentativă de record mondial, dar toate cele trei sărituri ale sale la 5,40 m au fost ratate. în cursa de 110 m garduri victoria a revenit lui Tom Bonin (S.U.A.), cronometrat cu timpul de 13"9/10. Proba de disc a fost cîștigată de Sekuli Kragbe (Coasta de Fildeș) cu 53,06 m, iar cea de 200 m de compatriotul său Diby Akba cu 21"3/10.• In cadrul turneului pe care fi întreprinde în U.R.S.S., SELECȚIO
NATA MASCULINĂ DE VOLEI A 
JAPONIEI A SUSȚINUT LA MOS
COVA O NOUA ÎNTILNIRE CU RE
PREZENTATIVA U.R.S.S. La capătul unui meci echilibrat, gazdele au obținui victoria cu scorul de 3—2 (7—15, 15—4, 15—10, 14—16, 15—6).

care absolventul o va avea în viitor în profesiune.O pregătire teoretică mereu . „la zi“, expresie a actualității medicale în lume, se cere a fi dublată de o formare practică' ce rezultă din acumularea de cunoștințe, experiență și îndemînare. Condițiile în care sînt pregătiți în prezent viitorii noștri medici sînt deosebit de favorabile. Dispunem de posibilități de investigație altădată necunoscute, dar un medic adevărat nu se va lăsa niciodată copleșit, subjugat de acestea. Tehnica va trebui să între „domesticită" în practica medicală : în căz contrar, își face loc unul din riscurile posibile — dezumanizarea acestei nobile profesiuni.O altă' latură, permanentă și dominantă în formarea medicului și necesară activității' sale, este cea etică: profesia de medic este o activitate exclusivă în folosul omului și al colectivității, călăuzită de dragoste față de cei suferinzi, de omenie. Este latura care transformă „profesiunea" în „misiune". Pentru însușirea acestei calități, fără de care medicina nu mai este medicină, este în mod evident necesar și un fond con-

abatere deontologică. Exigența față de sine, generozitatea fată de elevi, ■corectitudinea și principialitatea în toate relațiile sînt calități de nedespărțit. Atunci cînd aceste calități -profesionale și morale lipsesc, se nasc • adevărate dezastre în acțiunea de formare a viitorilor medici. Din păcate, nu am putea spune că sîntem întotdeauna scutiți de astfel de situații.Ca om sensibil fată de orice suferință, medicul va găsi modalități nuanțate care să-i permită apropierea de bolnav, indiferent cine este acesta, va trebui să aibă intuiția și cultura corespunzătoare tuturor situațiilor. Medicul nu are voie să-și „aleagă" pacienții, ci invers. Stabilirea și folosirea relațiilor ce rezultă din practica medicală în folosul personal, „exploatarea" necuviincioasă a acestora nu cadrează cu profesiunea de medic în societatea noastră , și trebuie să fie combătută cu cea mai mare energie. Ea înjosește profesiunea și, cu certitudine, indispune pe omul de bună cuviință.Adevăratul medic contemporan trebuie să fie pătruns și de necesitatea colaborării, a activității în e- chipă: individualismul și gratuitul

amor propriu de a ști și a face „de toate", tendințe care pot eșua lesne în diletantism, trebuie să-i rămînă străine. Renunțarea la consultul de specialiști sau evitarea lui. din orice considerente s-ar face, este una dintre cele mai serioase abateri de la etica medicală.învățămîntul postuniversitar, sistemul de specializare și perfecționare medicală îndeplinesc o cerință imperioasă a medicinei moderne, prin formarea și răspîndirea, pe întreg. teritoriul țării, a unei rețele de specialiști în funcție de necesitățile, de posibilitățile reale, reclamate și de structura morbidității. în acest cadru propice, mi se pare necesară și formarea unui număr diversificat de specialiști de înaltă tehnicitate — chiar dacă este vorba de acoperirea unor necesități mai puțin comune — dar a căror lipsă ar denota o judecată simplistă a fenomenului numit, în mod curent, umanism medical. A- cesta nu poate fi drămuit în funcție exclusiv de calcule scriptologice și statistice. O astfel de înțelegere nu ar fi de altfel proprie interesului primordial pe care statul nostru îl a- cordă ocrotirii sănătății tuturor cetățenilor săi. La noi în țară este în curs de reglementare nomenclatorul de specialități medicale, cu un principiu fundamental, acela al formării tuturor specialiștilor într-o specialitate inițială de bază, cu specializările ulterioare de profil derivat din acestea. Avem convingerea că începutul este bun, cu condiția ca posibilitatea de specializare în domenii mai limitate, care reclamă tehnicitate deosebită, să nu fie împiedicată. Este de la sine înțeles că numărul acestora din urmă va fi lfmitat și răspîndirea lor în teritoriu în funcție de necesitatea tuturor problemelor medicale, condiția inclusivă a punzătoare a acestor servicii, de asemenea c sarcină pentru institutele de învățămînt medical organizarea unei împrospătări continue a cunoștințelor medicilor din afara spitalelor, din policlinici, adică ale acelor medici care trebuie să rezolve în mod operativ și în mare număr probleme de ocrotire a Sănătății. Medicul de policlinică nu mai poate rămîne în izolarea actuală.Cele amintite mai înainte au avut intenția să contureze cîteva dintre aspectele privind formarea și profilul medicului contemporan din societatea noastră, personalitate cu pregătire complexă teoretică și practică, care trăiește în actualitatea științifică și social-economică a epocii sale, receptiv la nou. îndeplinind o sar
cină prin excelentă umanist-științi- 
fică,
i

S-a decis ca sportivii turci să participe la următoarele ramuri : lupte, haltere, atletism, tir și box. Delegația va cuprinde în total 50 de participanți la întrecerile olimpice. La lupte greco-romane și în special la lupte libere, sporturi de mare popularitate în Turcia, se vor alinia echipe complete. Printre atleți figurează și fon- distul Mtiharrem Dalkiliț, binecunoscut publicului român.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA SKOPLJE a continuat cu desfășurarea partidelor din runda a 15-a. In partida Gheorghiu (România) — Minici (Iugoslavia) a fost consemnat rezultatul de remiză la mutarea 16. Cu același rezultat s-au încheiat partidele : Polugaevski- Savon și Gligorici-Matulovici. Parma a cîștigat la Bukici. în clasament continuă să conducă Portisch (Ungaria) cu 10,5 puncte (1), urmat de Hort (Cehoslovacia) 10,5 puncte, Polu- gaevski. (U.R.S.S.) 10 puncte (1) etc. Florin Gheorghiu ocupă locul 13 cu 7 puncte.

judicioasă, rezolvării cu utilării cores- Este importantă

Canotorii la antrenament
j I, l
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de securitate în Irak

Măsuri excepționale

Purtînd măști de gaze și bastoane, 
în timpul ciocnirilor care

'AAAAAAAAAAAA/\AAA/V'A,AAAAAAAAAAAAAAA/v'vXAA/X<*vV‘VVVvl
soldații îi păzesc pe studenții arestați 
au avut loc la Mexico City

BAGDAD 31 (Agerpres). — Agenția France Presse transmite, citînd agenția M.E.N., că la Bagdad au fost adoptate marți măsuri de securitate excepționale, o dată cu hotărîrea președintelui Ahmed Hassan Al- Bakr de a dizolva cabinetul și de a exclude din Consiliul comandamentului revoluției pe fostul premier, Abdol Razzak Al-Nayef, și pe fostul ministru al apărării, Abdel Rahman Al-Daoud. în ju-

rul palatului prezidențial, al clădirilor radiodifuziunii și ministerului apărării au fost postate unități de blindate. Au fost masate, de asemenea, trupe : alte puncte strategice ale < talei.Președintele Republicii generalul Ahmed Hassan Bakr, va deține și funcția priin-ministru — informează comunicat difuzat de postul radio Bagdad.

și în capi- „A
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Convorbirile de la Paris dintre R. 0. Vietnam si S. U. A.

IDEEA „RECIPROCITĂȚII"
ESTE ABSURDA
reafirmă delegatulPARIS 31 (Agerpres). — Miercuri a avut loc cea de-a 15-a ședință a convorbirilor oficiale dintre reprezentanții guvernelor R. D. Vietnam și Statelor Unite. Delegația nord- vietnameză a fost condusă de colonelul Ha Van Lau, locțiitorul ministrului Xuan Thuy, iar cea americană de ambasadorul pentru problemele speciale, Averell Harriman.în cuvîntul său, colonelul Ha Van Lau a respins cu toată tăria ideea „reciprocității" pentru încetarea e- ventuală a bombardamentelor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam, reafirmată alaltăieri de secretarul de stat american Dean Rusk, „încă o dată, a spus reprezentantul R. D. Vietnam, noi respingem în întregime cererea extrem de absurdă a „reciprocității" și ne opunem cu hotărâre politicii de agresiune si de beligerantă a lui Dean Rusk, care nu merge în întîmpinarea aspirațiilor de pace ale poporului american ale lumii întregi".Pe de altă parte. Ha Van Lau a afirmat că Frontul National de Eliberare (F.N.E.) este reprezentantul autentic al poporului sud-vietnamez- și că programul său , trebuie să servească drept baziț,.în . reglementarea situației din Vietnamul de sud. Programul în patru puncte al guvernului R. D. Vietnam, a continuat el. „constituie un tot unic, cele patru puncte fiind strîns legate între ele. Punctul S al acestuia prevede în
Catastrofă 
vulcanică 
în Costa Rica
© Orașul Pueblo Nue
vo — o mare de lavă

SAN JOSE 31 (Agerpres), — 
Agențiile de presă anunță că 
cel puțin 15 persoane aui fost 
ucise și alte 96 au dispărut, ca 
urmare a puternicei erupții tl 
vulcanului Arenal din Costa 
Rica. Cel mai mult a avut de 
suferit orașul Pueblo Nuevo, 
situat la poalele vulcanului, care 
a devenit o mare de lavă. Micul 
rîu Tarrazon s-a transformat in
tr-un adevărat torent, care duce 
cu el trupuri omenești și anima
le. Locuitorii din Pueblo Nuevo 
s-au aruncat în rîu în încercarea 
de a scăpa de avalanșa de lavă, 
dar mulți dintre ei au fost l’o- 
viți de stîncile aruncate de vul
can, în timp ce alții au fost 
sufocați sau arși de cenușa in
candescentă. Echipele de sal
vare au afirmat că există pier
deri atît. de mari încît nu este 
posibil să se facă o apreciere 
exactă a numărului celor morți 
sau răniți. Sute de locuitori au 
rămas fără adăposturi.

Orașul Rivas a fost complet 
acoperit de cenușa aruncată de 
vulcan. Circulația rutieră 
Nicaragua a fost întreruptă.

nord-vietnamez alemod clar că problemei» interne Vietnamului de sud trebuie rezolvate de populația sud-vietnameză, potrivit programului pblitic al F.N.E.. fără nici un amestec străin".Frontul Național de Eliberare, a a- dăugat Ha Van Lau, „a eliberat cea mai mare parte a teritoriilor și populației sud-vletnameze. El a devenit realmente o administrație democratică, asigurînd securitatea și bunăstarea populației, dezvoltînd economia și cultura națională". Programul său politic „reflectă în mod fidel poziția, aspirațiile și drepturile naționale fundamentale ale poporului sud-vietnamez. Datorită acestui fapt el beneficiază de sprijinul fără rezerve al marii majorități a poporului sud-vietnamez“. în încheiere, reprezentantul R.D.V. a cerut încă o dată guvernului american să înceteze imediat și necondiționat bombardamentele și celelalte acte de război îndreptate împotriva Vietnamului de nord, chemînd în același timp poporul american să acționeze pentru a determina administrația de la Washington să pună capăt războiului a- gresiv din Vietnam.în. cuvintarea sa, reprezentantul a- merican Averell Harâ’iman s-a referit la" diverse probleme generale ale Asiei de Sud-est. prezentînd unele considerații ale Washingtonului în legătură cu situația din această regiune.

Noi FESTIVAL ’68

incidente
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 31 (Agerpres). — în capitala Mexicului continuă manifestațiile studențești împotriva represiunilor poliției. Noi incidente au fost înregistrate marți seara între cei peste 3 000 de ștudenț’. adunați în cartierul Ministerului de Interne, și detașamentele forțelor armată mexicane chemate să sprijine unitățile polițienești. Circulația rutieră a fost întreruptă pe principalele străzi ale orașului. Potrivit agen- , țiilor de presă. în timpul ciocni- , rilor un student și-a pierdut viața, iar alți 00 au fost răniți. Numărul noilor arestări depășește cifra de 50. Armata a tras în aer focuri de armă pentru a intimida pe demonstranții care au ocupat strada unde se află sediul Ministerului de Interne.
★în capitala Mexicului s-a anunțat oficial că, începînd de marți, la toate facultățile care aparțin de Institutul Politehnic Național Mexican am fost suspendafrrcurșurrlft, în baza unei hotărîri luate de ministrul educației naționale. Totodată se anunță că o măsură similară a fost luată și de autoritățile Universității Autonome Naționale.

DELEGAȚIEI ROMÂNIEISOFIA. (De la trimisul nostru special, Radu Bogdan). Marți seara la Teatrul Național „lvan Vazov" din Sofia s-a desfășurat spectacolul de gală al delegației R. S. România la cel de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților. Un numeros public alcătuit din tineri bulgari și reprezentanți ai altor delegații a umplut sala, cu mult înainte de spectacol, urmărind cu interes bogatul pro
gram prezentat de solii artei interpretative românești. Au fost de față personalități oficiale bulgare printre cara Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ivan Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Comitetului do stat pentru știință și progres tehnic, Ivan Prîmov, secretar al C.C. al P.C.B., membri ai guvernului bulgar, reprezentanți ai C.C. al U.T.C.D., șefi ai misiunilor diplomatice, Variatele numere ale programului s-au bucurat de un succes deosebit, fiind salutate ds asistență cu yii aplauze.

Convorbirile dintre Prezidiul I
Comitetului Central al P. C. C.

și Biroul Politic

sl C.C. si P»C.ILS»
FRAGA 81 (Agerpres). — La 31 iulie în orașul Cierna nad Tisou 

au continuat convorbirile dintre Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și Biroul Politic al Corni-
tetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. După cum anunță agențiile C.T.K. și TASS, convorbirile se desfășoară într-o atmosferă sinceră, tovărășească.
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Orientul Apropiat
@ Jarring este așteptat la 
Cairo © Convorbiri privind 
deblocarea navelor străine 
din Canalul de Suez

' »r :•

(Urmare, din pag. I)nuă acțiune de depistare a „elementelor subversive", dedîndu-se la violări de (domiciliu și arestări arbitrare. Ipoteza emisă de ziarul „Presencia" că se alunecă tot mai mult spre o „alterai e instituțională iminentă" pare în aceste zile destul de plauzibilă.Observatorii situației din Bolivia remarcă faptul că, în acMstă ; aprigă dispută pe, care Barrientos o duce cu forțele politice rivale pentru a-și consolida propria poziție, e.1 eyită cu grijă să ariiintească numele uniri' anumit personaj. Acesta e generalul, Alfredo Ovando, comandant șef șl forțelor armate, caracterizat ca un om „foarte ambițios și rece". De mai mult timp se vorbește că Ovando, care este sprijinit puternic de statul major al armatei, nu va aștepta probabil alegerile din 1970, pentru a ajunge pe scaunul prezidențial, ci va pîndi un moment favorabil cît mai a- propiat, Numeroasele declarații contradictorii făcute de Barrientos și Ovando în chestiuni de politică internă și externă au scos și mai mult

Intre 8 iulie si 2 august se desfășoară la Geneva lucrările Consiliului eco
nomic și social al O.N.U. — E.C.’O.S.O.C. In fotografie s aspect din timpul 

lucrărilor
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în evidență ostilitatea crescîndă între șeful statului și comandantul șef al forțelor armate. Unii comentatori afirmă că atitudinea lui Ovando va fi decisivă în evoluția crizei din aceste zile.Pe de altă parte, în actuala atmosferă tulbure, încearcă să-și facă loc pe un prim plan și forțele extremiste de dreapta. Una din grupările de acest gen, „Falanga boliviana", sprijinită mai ales do marii proprietari funciari din partea de est a țării, exploatează cu multă râvnă situația politică confuză, dublată de gravele dificultăți pe care le cunoaște țara, sus- ținînd că a sosit momentul ca ea în» săși să preia puterea politică.Măcinat de contradicții profunde, de ambiții și dispute personale și de grup, regimul bolivian actual cunoaște zile de mari frămîntări și convulsii, criza politică prin care trece constituind în fapt un episod al luptei pentru putere între diverse grupări ale oligarhiei autohtone.Totodată, însă, în situația creată, sfidînd represiunile polițienești, s-au activizai și acele forțe care militează pentru instalarea unui regim corespunzător intereselor naționale și denunță intenția de; a se opera o tradițională. „schimbare de gardă" ce ar lăsa intact statu-quo-ul politic, e- conomic și social. în această perioadă de criză au avut loc, pe străzile capitalei boliviene, ample manifestații antiguvernamentale, ajungîndu-se la violente ciocniri cu poliția. Uniunea națională a studenților a lansat un apel la „rezistență activă", față do violarea libertăților cetățenești.în disperarea cu care își apără pozițiile amenințate, actualii guvernanți lovesc în „dreapta" și în „stînga", dar mai ales în stînga. Ca întotdeauna, în asemenea ocazii, ascuțișul măsurilor de represiune este îndreptat contra forțelor democratice, înțelegîndu-se că ambițiile liderilor „falangei" sau altor grupări de acest gen pot să provoace, în cel mai rău caz, o nicidecum una de regim politic, preferă această alternativă, ea asigură funcționarea, în continuare, a „caruselului" politic panți de aceeași orientare.de văzut în ce măsură se vor potrivi asemenea calcule cu evoluția evenimentelor ce par să scape tot mai mult de sub control.

CAIRO 31 (Agerpres). •— Gunnar 
Jarring, reprezentantul special, al secre
tarului general al O.N.U., U Thant, îr» 
Orientul Apropiat, este așteptat.la Cairo 
în prima jumătate a lunii august — a 
declarat purtătorul de cuvînt oficial ol 
guvernului R.A.U., Hassan El Zayat. Cu 
prilejul noii sale vizite în capitala egip
teană — a menfionat Zayat — Gunnar 
Jarring va continua consultările cu ofi
cialitățile R.A.U. în legătură cu regle
mentarea crizei din Orientul Apropiat.

Pe de altă parte, Hassan El Zayat a 
confirmat că între reprezentanți ai ad
ministrației Canalului de Suez și dele
gați ăi companiei britanice de asigurări 
„Lloyds" au avut loc convorbiri în le
gătură cu deblocarea navelor sub pavi
lion străin, aflate în apele Canalului de 
Suez din iunie 1967. Purtătorul de cu
vînt a precizat că deblocarea acestor 
nave nu ridică probleme de ordin po
litic, ci numai de ordin tehnic.

PRAGA 31 (Agerpres). — La Fraga au început lucrările celei de-a doua ședințe a Consiliului Național Cell. Pe ordiiMa de zi se află regulamentul de funcționare și alegerea organelor Consiliului.Cestmir Cisar, președintele Consiliului Național Ceh, a prezentat un raport privind concepțiile de bază ale politicii naționale a Cehiei. Actuala politică a Cehiei nu poate fi decît o politică socialistă, a spus el. Cehoslovacia federativă .va fi o uniune statală egală !n drepturi * cehilor și slovacilor, care trăiesc în republicile lor naționale. Baza politică ® federației esta socialismul democratic, așa cum a fost formulat în programul de acțiune al P.C. din Cehoslovacia și în principiile programului Frontului Național.în conținuare. Cestmir Cisar a făcut o prezentare a caracteristicilor pe care le ' va avea sistemul statal juridic federativ al Cehoslovaciei, care urmează sU fie proclamat la 29 octombrie, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Cehoslovaciei.Cestmir Cisar a vorbit apoi despre politica externă a Cehoslovaciei și relațiile sale cu celelalte țări. Caracterul socialist al statului nostru de
termină și Jocul nostru în lumeă contemporană' ■— a spus vorbitorul. Noi sîntem o parte componentă a forțelor socialiste și democrate și ne situăm de partea păcii, progresului, democrației și socialismului, împotriva forțelor războiului, imperialismului și asupririi, a relevat vorbitorul.Relațiile cu țările socialiste, co- lahorarea prietenească — politică, e- conomică și culturală — cu acestea constituie sarcina cea mai importantă a politicii noastre externe. Atunci cînd vorbim despre unitatea țărilor socialiste, noi considerăm că această unitate trebuie să se întemeieze pe respectarea condițiilor diferite și a specificului țărilor respective, pe deplina egalitate în drepturi, respectul reciproc, suveranitate, solidaritate și neamestec în treburile celuilalt. Fiecare tară poate să rezolve problemele sale în mod independent, deoarece numai forțele sale politice și organele ei de stat pot cunoaște cel mai bine situația și pot stabili programul de acțiune. Nimeni din afară nu poate aprecia. temeinicia u- nor.măsuri sau a altora, a acțiunilor concrete, cu atît mai mult nu poate să exercite presiuni și să profereze amenințări.După cum a confirmat experiența — a spus vorbitorul — ignorarea condițiilor specifice în construcția socialistă slăbește posibilitățile socialismului de a acționa mai puternic a- supra evoluției situației internaționale, creează în societatea socialistă o situație de conflict, care discreditează ideile socialismului și aduce prejudicii întregului sistem socialist.

Evenimentele din ultimele săptă- mîni, a arătat Cisar, au creat e nouă situație politică internațională pentru Cehoslovacia. S-a ivit primejdia unei serioase slăbiri a relațiilor cu cele cinci țări socialiste, care, prin scrisoarea lor de la Varșovia, au deschis un foc puternic asupra politicii noastre actuale. Pe de altă parte, s-au consolidat relațiile noastre cu Iugoslavia și România, care respectă suveranitatea tării noastre și manifestă o înțelegere deplină față de acțiunile noastre. Poziția noastră este limpede: sîntem convinși de justețea politicii noastre și de aceea o vom continua cu toată hotărîrea, în același timp, dorim să întreprindem tot ce este posibil din partea noastră pentru a înlătura încordarea creată în relațiile cu țările ai căror reprezentanți au semnat scrisoarea de la Varșovia. Considerăm că aceasta este o poziție rațională, demnă și pe care o înțelege întreaga opinie publică progresistă din lume, a declarat în încheiere președintele Consiliului Național Ceh.
★Participanții la cea de-a doua ședință a Consiliului Național Ceh au trimis o telegramă conducătorilor Partidului Comunist din Cehoslovacia, aflati la întîlnirea cehoslovaco-sovie- tica de la Cierna nad Tisou, prin care își exprimă deplina aprobare și solidaritate cu poziția adoptată de Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.
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DECLARA PREȘEDINTELE
P. C. DIN AUSTRIAVIENA 31 (Agerpres).---- „Sîn-tem unanimi de părere că noua conducere a Partidului Comunist din Cehoslovacia merită încrederea și sprijinul nostru deplin", a de» clarat Franz Muhri; președintele Partidului Comunist din Austria, „în R. S. Cehoslovacă nu există nici un fel .de pericol de contrarevoluție Evenimentele din Cehoslovacia constituie un proces de dezvoltare a democrației socialiste. Acest proces de dezvoltare socialistă, deși unora le pare anevoios și complicat, nu. trebuie îngreunat printr-o dramatizare inutilă", a spus în continuare Franz Muhri.

agențiile de presă transmit:
în Republica Populară a 

Yemenului de Sud situația se 
menține încordată. în diverse regiuni ale țării continuă să aibă loc lupte violente între forțele armate yemenite și grupurile triburilor rebele sprijinite de cercurile regaliste și de foștii sultani din Arabia de Sud. A- viația guvernamentală, lansată în luptă, a bombardat pozițiile deținute de grupurile rebelilor, care au pătruns pînă în apropierea Adenului.

problemele care urmează să le discute cei doi oameni de stat, însă în cercurile ziaristice se apreciază că relațiile comunitare vor constitui tema principală a convorbirilor.
Încă 610 japonezi vor fi în

scriși pe lista victimelor bombardamentului atomic american asupra Japoniei.

schimbare de guvern șiSe întrucît

Statele Unite ale Americii 
continuă acțiunile provoca
toare în zona demilitarizată, anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană. Agenția menționează că în ultimul timp în această zonă au fost aduse diverse tipuri de tunuri și arme automate, iar la 31 iulie unitățile americane au supus unui foc de artilerie partea coreeană din sectorul central al zonei demilitarizate. Agenția adresează un avertisment părții a- mericane cerînd să pună capăt tuturor acțiuniloi provocatoare întreprinse de-a lungul liniei de demarcație militară.

In cadrul ciclului „Geniile 
lumii", posturile de radio algeriene au prezentat marți seara o emisiune consacrată vieții și operei marelui compozitor român George Enescu. Prezentarea a fost ilustrată cu fragmente din lucrările compozitorului.

cu ocu-Rămîne La invitația ministrului de 
externe vest-german, Willy Brandt, șeful diplomației italiene, Giuseppe Medici, va face joi o vizită ia Bonn, s-a anunțat oficial la Roma. Nu se precizează nimic în legătură cu

Inundațiile din regiunea 
Java, provocate de revărsarea riu- lui Tjitanduj, continuă să facă victime în rîndul populației. Potrivit ultimelor știri transmise din Djakarta, alte 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 15 000 de locuințe au fost distruse. Ca urmare a inundațiilor, comunicațiile între localitățile din vestul și centrul Javei au fost întrerupte.

O reprezentativă expoziție 
de artă populară românească a fost deschisă în a doua jumătate

a lunii iulie în orașul Rimini din Italia. Expoziția, care a fost prezentată la Roma și Florența, s-a bucurat de succes.
Peste 100 de persoane au 

fost arestate la Santo Domin
go în urma atacării unui grup dc militari de către mai mulți civili înarmați. în cursul atacului, doi militari și doi civili au fost răniți.

Uniunea națională a studen
ților marocani (U.N.E.M.) a 
cerut în cadrul lucrărilor celui de-al 12-lea congres al său încheierea stării de urgență instituită în Maroc în urmă cu trei ani și alegerea unei adunări constituante, care : să procedeze la elaborarea unei noi constituții.

Ministrul de externe al Ar
gentinei, Costa Mendez, a pri
mit pe Marin Țetinicl, membru al Vecei Executive Federale a Iugoslaviei, care se află în această țară în fruntea unei delegații economice.

In sala Palatului Culturii 
„Horreia" din Alexandria 
a avut loc vernisajul expoziției „Scoar
țe și tapiserii românești'’.

Calmul și liniștea, desfășurarea nor» mală a activității economice, științifica și : culturale, o intensă activitate politică sînt trăsăturile caracteristice ala vieții sociale din capitala Cehoslovaciei, ca și din restul țării. Construc
torii au încheiat prima etapă a lucrărilor la pasajele subterane de pe Va- clavske Namesti. în ritm alert se desfășoară renovarea stadionului „Sparta"* Pe cîteva străzi se înalță schele. Zilnic, ziarele, radioul, televiziunea înștiințează despre noi succese în economie. Presa de miercuri anunță că (colectivul de muncă al uzinelor „Skoda" din Mlada Boleslav a pășit în anul viitor — de pe buia de montaj. a uzinelor a ieșit noul model „MB-1000“, tip 1969, prezentînd o serie de îmbunătățiri substanțiale față de modelul actual.Evenimentul central în viața politică a Cehoslovaciei continuă să fio puternicul ecou pe care l-au avut ultimele documente ale conducerii P.C.C. La C.C. al P.C.C. — informează „Rude Pravo" — au sosit p’nă miercuri 3 500 de rezoluții, scrise; ți telegrame purtînd aproape un milftn de semnături în sprijinul politicii și acțiunilor partidului comunist.Autorii multor scrisori sînt întreprinderi întregi sau chiar complexe do întreprinderi. în rezoluția Uniunii lucrătorilor din Organizațiile de montaj și livrări se spune, printre altele; „Sîntem alături de voi pe calea începută în ianuarie și, fără deosebire do convingerile noastre politice sau religioase, dorim și noi să contribuim la eforturile sporite pentru desăvîrșirea construcției socialismului". Rezoluții și scrisori au sosit de la combinatul „Skoda" din Plsen, oțelăriile din Klad-, no, uzinele C.K.D., „Slani", „Keramo" din Braga,-Cu mult interes sînt urmărite do către opinia publică de aci actualele convorbiri dintre Prezidiul C.C, al P.C.C. și Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S., convorbiri care se desfășoară în localitatea Cierna nad Tisou.Opinia publică își exprimă speranța , că aceste convorbiri se desfășoară în spiritul normelor relațiilor dintre partide frățești, în spiritul încrederii și respectului reciproc. Comunicatele publicate pînă acum, care au subliniat că întâlnirile’ se desfășoară într-o atmosferă sinceră, tovărășească, precum și declarația lui J.j Smrkovsky, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., care, după curg relatează presa, adre- sîndu-se cetățenilor din Cierna nad Tisou, a spus : „Fiți liniștiți, totul se va termina cu bine" au fost primite cu. satisfacție de întregul popor cehoslovac. De asemenea, a fost bine primită declarația Iui E. Rigo, membru al Prezidiului, care a spus delegației muncitorilor de la combinatul metalurgic din Kosice, venită să înmîneze o rezoluție de sprijinire a poziției conducerii de partid cehoslovace, că „dezbaterile au loc într-o atmosferă cordială și tovărășească". După cum relatează de la fața locului corespondenții ziarelor centrale cehoslovace, la Cierna nad Tisou, important nod de cale ferată din sud-estul Cehoslovaciei, domnește o, atmosferă de muncă, liniște și cumpătare.Pe fundalul acestor importante evenimente politice, activitatea oreatoare a poporului cehoslovac se desfășoară în ritm susținut. Marți, Comitetul național al orașului Pțaga a lansat un apel către cetățenii orașului Bratislava și ai celorlalte orașe ale țării, în care îi cheamă la colaborare și întrecere pentru continua dezvoltare a orașelor respective. Mai semnalez o acțiune semnificativă ce s-a extins în ultimele zile la scară națională. Este vorba de mișcarea „Fondul republicii", mișcare inițiată de sindicate și la care au aderat pînă acum sute de întreprinderi din diverse ramuri de producție. Scopul ei este de a oferi statului mijloacele bănești suplimentare în vederea îndeplinirii programului de acțiune al guvernului. „Fondul republicii" se realizează pe baza muncii voluntare a diferitelor colective din întreprinderi, salariile obținute în orele suplimentare dc muncă, fiind vărsate către stat.în momentul în care scriu aceste rânduri, agenția C.T.K. transmite comunicatul Ministerului Comerțului Exterior cu privire Ia evoluția comerțului exterior cehoslovac, în prima jumătate a acestui an. Din comunicat reiese că volumul comerțului cu străinătatea a crescut în această perioadă, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, cînd se înregistrase o stagnare. Schimburile comerciale au sporit cu II la sută, exportul înregistrând un spor de 8 la sută, iar importul de 14 la sută. Balanța comercială cehoslovacă în primele șase luni ale anului s-a încheiat cu un sold activ.Sînt doar cîteva aspecte ale actualității cehoslovace, aspecte sugestive ale preocupărilor poporului cehoslovac, ale unității lui în jurul conducerii de partid și de stat; ele a- testă hotărîrea oamenilor muncii cehi și slovaci de a dezvolta și desăvîrși, sub conducerea P.C.C., orînduirea so» cialistă în patria lor. f;
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