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MINISTERUL INDUSTRIEI

MANDATARII OBȘTEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI ?

Oameni destoinici care
au făcut să fructifice a
verea obștească, pe care
țăranii ii stimează

Sînt sute de președinți de coope
rative agricole, care nu pregetă pen
tru a-și îndeplini cit mai bine man
datul acordat de adunarea generală 
a cooperatorilor, dovedind prin în
treaga lor activitate, prin roadele 
muncii lor, că îndreptățesc pe deplin 
încrederea acordată. Am stat de vor
bă cu unul dintre ei — tov. Ion Ne- 
goijă, președintele cooperativei agri
cole din Pechea-Galați, unitate cu
noscută încă de mulți ani în întrea
ga țară pentru realizările în sporirea 
producției și averii obștești.

„Sînt de peste 10 ani președinte și 
nu se poate ca într-un răstimp atît 
de lung să nu te lovești de greu
tăți. Totuși, nici eu și nici alții nu 
,„:-am plîns de ele, ci am căutat să 
ie rezolvăm solicitînd ajutor atunci 
cînd nu ne-am priceput sau n-am 
avut putere destulă. Experiența mea 
îndelungată m-a convins că un pre
ședinte poate duce cu succes la în
deplinire sarcinile încredințate nu
mai dacă muncește cu convingerea că 
el nu este decît un împuternicit al 
celor care l-au ales și că este răs
punzător în fata lor pentru tot ceea 
ce face. In întreaga activitate, în toa
te acțiunile desfășurate, este necesar 
să te sprijini pe toți membrii coope
rativei agricole. Numai astfel, fie
care cooperator, fiind convins că 
părerea lui cu privire la bunul mers 
al treburilor obștești e luată în sea
mă, va munci cu tot sufletul și cu 
toată puterea sa pentru întărirea și 
dezvoltarea cooperativei. Așa se face 
că membrii cooperativei noastre se 
ocupă Și se interesează nu numai de 
ceea ce au de făcut în cadrul bri
găzii sau echipei din care fac parte, 
ci de toate treburile cooperativei".

L-am văzut pe tov. Negoiță la lu
cru în cadrul cooperativei agricole 
din Pechea, l-am ascultat de multe 
ori cînd lua cuvîntul în cadrul dife
ritelor consfătuiri, conferințe de 
partid etc. Din toate se desprindea 
concluzia că activitatea de președin
te de cooperativă agricolă cere pe 
lingă pricepere, răspundere în mun
că și devotament și o altă calitate. 
Este vorba de însușirea care te ajută 
ca din noianul problemelor ce se 
ivesc în fiecare zi în activitatea co
operativei, mai ales cînd e vorba de 
o unitate cu mii de hectare, să alegi 
pe cele esențiale pe care să le re
zolvi cu prioritate, bazîndu-te pe 
ceilalți membri ai consiliului de con
ducere, pe toti cooperatorii, să nu-ti 
scape nimic din ceea ce este în inte
resul sporirii producției, al , dezvol
tării și apărării averii obștești.

Asemenea trăsături caracterizează 
pe multi alti președinți pe care îi 
întîlnim de obicei la conducerea 
cooperativelor agricole consolidate 
din punct de vedere economic și or
ganizatoric. Si dacă majoritatea co
operativelor agricole obțin realizări 
tot mai mari, aceasta se.datorește în 
marc măsură și faptului că ele au în 
frunte conducători cu asemenea ca
lități, crescuți cu grijă de organiza
țiile de partid, verificați și căliți în 
munca de zi cu zi.

Ilustrînd aceste adevăruri de ne
contestat. brigadierul Alexandru Ciș- 
nădia, din cooperativa agricolă Vai- 
da-Crișana. ne-a vorbit despre pre
ședintele lor. Alexandru Naghi.

„L-am ales și reales în funcția de 
președinte Dentru că este un, om de 
cuvînt și de acțiune, conducătorul 
care știe ce vrea. Bun organizator și 
gospodar priceput, el știe să ducă cu 
succes la îndeplinire tot ce se între
prinde, pentru că în orice împreju-

AnchetS realizată de
Ion HERTEG, Victor DELEANU, 
Ion PITICII și Al. MUREȘAN

Cine merge azi în satele noastre, să ia contact cu noile realități ale vieții 
rurale, este impresionat și adeseori uimit de nivelul la care au ajuns să rezolve 
țăranii problemele marii gospodării socialiste, problemele economice și organiza
torice ale cooperativelor agricole. Din rîndurile lor s-au ridicat admirabili condu
cători, care gîndesc și acționează cu siguranță și succes în interesul obștesc, se 
dăruiesc cu pasiune muncii pentru sporirea producției agricole, militează neobo
sit pentru întărirea unității agricole la conducerea cărora au lost aleși. împuterniciții 
obștei, cărora oamenii le-au încredințat bunurile și munca lor ca să fie administrate 
și conduse mai bine, se străduiesc să asigure realizarea obiectivului principal cu
prins și în statutul cooperativei agricole : obținerea unor producții agricole vegetale 
și animale din ce în ce mai mari, în scopul creșterii continue a bunăstării țărănimii, 
ridicării social-culturale a satului la un nivel tot mai înalt de civilizație, asigurării 
de produse agricole necesare tuturor oamenilor muncii, întregii societăți.

întreținerea griului la cooperativa agricolă Coșereni, raionul Urziceni Foto s 'Agerpres

A vorbi despre importanța bucătarului în
activitatea unui restaurant pare un lucru de
prisos. Fiindcă toată lumea e de acord că
rostul unui local de alimentație publică, după
cum îl arată și numele, este, in primul rînd.
acela de a oieri de mîncare, iar ca să pregă-
tești această mîncare ai nevoie, în primul
rînd, de bucătar. Și totuși, în ciuda eviden
țelor, sîntem nevoiți a face o astfel de ple
doarie, întrucît — în mod paradoxal — o sea-
mă de anomalii (practici și dispoziții de or
din birocratic) au dus Ia denaturarea unor ca-
lități elementare, vechi „de cînd lumea", la
îndemîna nu numai a unor specialiști în arta
culinară, dar și a oricărei bune gospodine.
Păgubiți de aceste situații sint atît consuma-
torit, fiind nevoiți a mînca bucate fără gust,
cît șl economia, întrucît, datorită acestor ano
malii, clientela ocolește unele restaurante cer-
tate cu „arta culinară", din care cauză deve-
rul șl randamentul lor e mult sub posibilitățile
reale. Cum se explică asemenea anacronisme

(Continuare în pag. a III-a)
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Neritmicitatea producției ce s-a îm- 
pămîntenit la întreprinderea mecani
că de utilaje din Medgidia a deve
nit o boală cronică. Mai mult, con
ducerea întreprinderii s-a obișnuit cu 
ea și tinde s-o considere drept o fa
talitate, servind prompt următoarele 
„argumente" : în primele două deca
de ale fiecărei luni, anul trecut, s-a 
realizat doar o producție totală variind 
între 25 și 30 la sută. Situația se 
menține aproape neschimbată și în 
acest an. în decada a Ilf-a a lunilor 
ianuarie și februarie s-a obținut 70 
și, respectiv, 65 la sută din preve
derile lunare, iar în primele., zece 
zile ale luiiii martie producția-marfă 
realizată se ridică la numai... 4,5 la 
sută. Starea critică în care se afla în
treprinderea din Medgidia a fost a- 
nalizată în 1965 de o brigadă. Ci
tăm din concluziile formulate atunci: 
„Producția nu s-a realizat ritmic de
oarece nu a existat un decalaj cores- 
punzătoi între sectoarele și atelierele 
primare și cele de montaj. Sînt o se
rie de locuri unde se lucrează peste 
program. Organizarea muncii în sec
ții și ateliere este defectuoasă. S-a 
înregistrat un maie număr de ab
sențe...". în planul de măsuri care s-a 
întocmit în urmă cu aproape doi ani 
s-a prevăzut lichidarea sistematică și 
neîntîrziată a tuturor acestor defi
ciente, cu deosebire a celor care 
provoacă neritmicitatea.

Conducerea întreprinderii, deși a 
fost îndrumată și i s-au dat măsurile 
mură în gură, cum se spune, totuși 
nu a întreprins aproape nimic pen
tru redresarea situației critice. Dova
da ne-o face lipsa totală și în prezent 
a unei ritmicități în fabricație. în 
schimb, la capitolul justificări, scuze 
„autocritice" și în manevrarea cuvîn- 
tului „vom face"..., directorul între
prinderii, ing. MARIN TĂBIRGIC, 
s-a dovedit imbatabil.

— Colaboratorii v-au provocat 
greutăți ?

— Nu. Anul acesta, mai mult ca 
oricînd, colaboratorii au fost foarte 
înțelegători cu noi. Micile întîrzieri în 
livrarea unor piese au fost neînsem
nate.

— Deci, cauzele slabei ritmicități 
se află în întreprindere.

— Exact. Noi sîntem de vină. Ser
viciul producție nu a corelat lansarea 
în fabricație a tuturor subansamble-

lor pe fiecare produs. Graficele întoc
mite la nivel de secție și ateliere sînt 
formale. Ele nu se respectă. S-au în
registrat abateri de la disciplină.

Și am fost invitați să vedem cum 
se materializează acest tablou descris 
„cu multă bunăvoință". Intr-adevăr, 
în uzină mulți muncitori se plimbau 
dintr-un loc într-altul. Grupuri răzle
țe stăteau și discutau în timpul pro
gramului. O serie de muncitori își 
trăiesc un veritabil „concediu" prin
tre mașini, sub ochii îngăduitori ai 
maiștrilor.

In acest timp, graficul de pro
ducție cerea altor muncitori să su
plinească inactivitatea plimbăreților. 
Strungarul Oprea Căciularu avea pro
gramat pentru un schimb să efec
tueze operațiile de debitare, ambo- 
rare, strunjire și șanfrenare la 350 
buloane. Trecerea unui bulon prin 
cele patru operații necesita un timp 
de 3 minute și jumătate. Un calcul 
elementar înfățișează dintr-o dată o 
gravă eroare ce s-a strecurat în pla
nificarea lucrului muncitorului res
pectiv. Strungarul era programat să 
lucreze în opt ore (480 minute) cît 
în 20 ore (1 200 minute). Așa rezulta

Viorel SALAGEAN
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— Tradițiile și 
prezentul ar
tei cioplitului 
în lemn

— O importantă 
descoperire a 
științei mo
derne: NA
SUL ARTIFI
CIAL

în accepțiunea cea mai largă, 
cultura este experiență acumulată ; 
dar a rămîne numai la fondul moș
tenit de la predecesori, fără a-i 
adăuga nimic, ar fi o dovadă de 
insuficiență. Filozoful Alain consi
deră că aforismele și maximele în
registrate în memorie sint gîndiri 
moarte, cită vreme nu stimulează 
fantezia In cultura înțeleasă ca 
inventar de cunoștințe, Mihail Ralea 
vedea inteligența altora. Cultura 
solidă generează la rîndul ei fapte 
de cultură ; nu se mărginește la 
contemplație retrospectivă, din 
contra, se angajează temerar în 
mișcarea de idei, acționînd în nu
mele prezentului și scrutînd viito
rul. Prin cultură, individul ca fiin
ță umană aparține eternității, pu
țind retrăi imaginar toate etapele 
istoriei. Milenii de-a rîndul, faptele 
de cultură s-au adunat lent, sedi- 
mentîndu-se asemenea marilor 
straturi geologice. O epocă strălu
citoare ca Renașterea a fost rezul
tatul unei pregătiri ample. Paralel 
cu descoperirile și invențiile știin
ței moderne, ritmul culturii s-a mo
dificat ; etapele transformărilor au 
luat alte dimensiuni.

Progresul rapid în toate sectoa
rele activității creatoare e una din 
trăsăturile specifice ale fenomenu
lui cultural contemporan. Faptul 
acesta conferă omului din orice 
parte a lumii un sentiment de min- 
drie și certitudine. Difuziunea largă 
a științelor în ultimul sfert de veac 
a schimbat însăși psihologia oa
menilor în raport cu universul. Un 
nou fel de a considera lumea în 
mersul ei devine absolut necesar; 
ciiltura modernă implică o continuă 
necesitate de a-și anexa cuceririle 
de ultimă oră. Dacă tînărul de la 
începutul secolului nostru găsea în 
iondul de cunoștințe dobîndit în 
anii studiilor universitare rezerve 
pentru exercitarea onorabilă a pro
fesiunii toată viața — 
crurile s-au schimbat, 
care avansează știința, 
perspective altădată 
iace imposibilă acum, 
ciberneticii și a zborurilor interpla
netare, rămînerea la experiențele 
clasice. Statisticienii ne asigură că 
în majoritatea științelor aplicate, 
la tiecare cinci ani orizontul cer
cetătorului diferă sensibil de cel 
anterior. Cu alte cuvinte, întocmai 
ca un arbore care crește adăugind 
trunchiului său cercuri noi, spe
cialistul modern se găsește într-o 
permanentă prefacere celulară. 
Ceea ce se adaugă fondului inițial 
îi asigură soliditatea, prezența in 
actualitate, profilul contemporan. 
Nu numai în muzică, ci și în știință 
disonanțele sînt iritante ; știința a- 
devărată reclamă cea mai deplină 
sincronizare cu epoca.

Unii citează cu nostalgie epoca 
titanilor Renașterii, cînd același 
om se manifesta cu egală compe
tență în pictură, în sculptură și 
arhitectură ca și în inginerie și 
matematică. Alții sint de părere că 
intelectualul din veacurile trecute 
gindea profund pentru că ambian
ța mai liniștită îi stimula medita
ția. In ritmul carului cu boi, ni se 
spune, oamenii observau lucrurile 
mai exact. Cu toate acesteq, filo
zofii de atunci rămîneau mai ales 
la aspectul unui univers-sinteză, 
în timp ce omul din zilele noastre, 
mai grăbit să smulgă tainele lu
crurilor, e înclinat spre analiză. 
Științele spiritului și disciplinele 
umanistice, precumpănitoare în 
formația intelectualului din trecut.

astăzi lu- 
Ritmul cu 
deschizînd. 
nebănuite, 
în epoca

(Continuare în pag. a IV-a)

Să fie abolite
canoanele culinare
in restaurante

mai înaltă calificare nu 
gătesc mîncare, ci scriu 
acte. Aceste socoteli le cer 
nu numai mult timp, dar 
sint atît de complicate 
(mai ales în cazul întoc
mirii fișei de recepție, pe 
bază de adaosuri diferen
țiate, cote etc.), încît pun 
în încurcătură și pe un lu
crător specializat în opera
ții contabile. Datorită aces
tor dificultăți, se explică, 
în bună parte, de ce ordi
nul ministerului, prin care 
se permite includerea unor 
mîncăruri noi pe bază de 
autocalculație, e aplicat cu 
timiditate. Bucătarii se fe
resc de asemenea autocal- 
culații greoaie. Se impune 
simplificarea evidenței, pre
cum _ și a întregului sistem, 
urmînd ca bucătarii-șefi. 
investiți cu răspundere mai 
mare, să-și dedice întreaga 
atenție preparatelor. îndru
mării personalului.

ClND BUCĂTARUL

„ADM INI-

STRATOR DE
BUCĂTĂRIE"

un caz care, din 
se repetă cam des. 
recent, un prînz la 
cu bere" — local

Iată 
păcate, 
Luînd. 
„Carul
vechi si renumit, fondat in 
187S, care nu are nevoie

de recomandatie — am con
statat că, în ciuda am
biantei sale „stil", bucatele 
au fost condimentate prea 
copios cu ingredientul nu
mit „rabat la exigență’’. 
Carnea din supa cu rasol 
ne-a părut un fel de imi
tație din material plastic 
(fadă și tare), cartofii au 
fost prăjiți cu atîta hărni
cie. încît aveau tăria unor 
oase, în care furculița nu 
putea pătrunde. In fine, 
murăturile — ce să vor
bim ? — niște castraveți 
acri, sleiti, dar asta nu 
mai e treaba bucătarului.

Dacă ati constata că un 
contabil, de pildă. în loc

să-și vadă de registrele și 
socotelile 
jumătate 
muncă... 
fripturi.
că e vorba de o evidentă 
aberație. După cum oricine 
ar ajunge la o constatare 
similară observînd o situa
ție inversă, cînd bucătarul, 
în loc să-și vadă de bu
cate, își irosește timpul în
cheind lungi și subtile si
tuații contabile. Culmea e 
că asemenea „reguli" anor
male au fost înscăunate 
prin Indicații ale M.C.I. .și 
un bucătar ca Teodor Păun, 
de la „Carul cu bere“, un 
tînăr harnic si cu tragere

lui, îți petrece 
din timpul de 

gătind ciorbe si 
ati zice imediat

de inimă pentru meserie, 
de altfel. își petrece cite 
3—4 ore pe zi cu „scrip- 
tologia". alcătuind „planul 
meniu”, „bonurile" pentru 
magazie, înregistrînd „bo
nurile" eliberate de ospă
tari etc. Cînd să se ocupe 
și de bucătărie ?

Toti interlocutorii pe 
care i-am solicitat în cursul 
anchetei au criticat acest 
sistem defectuos, birocratic, 
ce îndepărtează pe bucătar 
de la adevărata lui menire. 
„Din această cauză — ne 
spune tov. VASILE IAN- 
CU, șeful serviciului pro
ducție de la T.A.P.L. Bucu
rești — bucătarii cu cea

DOGMELE „REJE-

TARULUI" TIRA
NI2EAZĂ...

Un alt precept elementar 
— acceptat de toată lu
mea si în toate epocile is
torice — este că mîncarea

Vasil. NICOROVICI

(Continuare tn pag. a ii-a)
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• Cum sint in

FAPTUL formați cotă 
țenii■ ■

DIVERS
Reparație

* . .) /,
Cetățeanul Gheorghe Aiiiuza 

Dobrescu (str, Matache Dobres- 
,cu 11, București) și-a dus au
toturismul 3-13-9839 la unitatea 
43 (șos. Colentina. nr. 104) a 
cooperativei '■ „Metalo-casnica”, 
pentru o reparație măruntă. 
Mergînd să-1 ia în primire la 
data fixată, a avut o surpriză : 
autoturismul avea o aripă 
zdrobită. Ce se întîmplase ? Sa- 
lariații cooperativei Tudor Tă- 
nâse și Petre Marinescu au 
plecat la plimbare cu mașina 
clientului, tamponînd-o. Au 
considerat probabil că repara
ția pentru care fusese adusă 
era neînsemnată. Și și-au fă
cut de lucru. La propriu și la 
figurat. Ei repară, ei plătesc. 
Dar prestigiul unității, cine-1... 
repară 7

Una din atribuțiile de Seamă ale 
oficiilor pentru construirea de locu
ințe proprietate personală 
O.C.L.P.P. — de care depinde 
bună măsură succesul gc-neral al ac
țiunii, este de a informa pe cetățeni 
asupra condițiilor în care statul a- 
cordă sprijin pentru aceste construc
ții, asupra amplasamentelor, prețuri
lor orientative și tipurilor de aparta
mente, prin prezentarea de proiecte, 
expuneri de machete si diverse alte 
forme. Dar nu peste tot o asemenea 
activitate se desfășoară la un nivel 
mulțumitor. La Baia Mare, biroul 
oficiului se află undeva în clădirea 
sfatului popular regional, este foarte 
greu de găsit ți nu dispune de ele
mente suficiente pentru informarea 
cetățenilor. Intr-o situație asemănă
toare se prezintă oficiul regional 
București. Deși în cîteva localități 
ale regiunii au fost organizate ex
poziții cu planuri și schițe, în ora
șul Suceava nu s-a făcut nici măcar 
atît. La Brăila, sub firma oficiului își 
desfășoară activitatea... agenția lo
cală O.N.T.

Biroul O.C.L.P.P. — Ploiești func
ționează într-o clădire părăginită.

în

menea ocazii se răscolește praful nu 
numai de pe hirtii ci și de pe unele 
metehne mai vechi.

în opoziție cu asemenea situații, 
sînt orașe unde construirea de lo
cuințe proprietate personală a căpă
tat amploare. Aici se ridică îndeosebi 
problema perspectivei de desfășurare 
a lucrărilor. La București, de pildă, 
sînt asigurate amplasamente pentru 
peste 2 000 de apartamente. Eforturile 
de identificare continuă : au fost 
puse în evidentă. în diferite raioane, 
cîteva sute de terenuri practic libere. 
Avînd în vedere că-numărul cererilor 
este de pe acum de 5 000, considerăm 
că pentru rezolvarea lor ritmul iden
tificărilor trebuie intensificat. Situa
ția fiind asemănătoare și în alte re
giuni, asigurarea unor amplasamente 
corespunzătoare trebuie să dea mai 
serios de lucru organelor de resort.

I* Cheia magică
- proiectele

De modul cum sînt întocmite pro
iectele depinde nu numai confortul 
șl aspectul viitor al locuințelor, dar 
și prețul lor, după cum de predarea 
la timp a documentației atîrnă ritmul 
execuției. Iată cîteva din constatările 
noastre pe marginea acestui adevăr 
banal. Oficiul regional Baia Mare nu 
impune cu regularitate termene de 
predare pentru documentația întoc-

Despre stadiul
Nu vă jucați
cu focul!

De la un timp, întreprinde
rea de contractare și transpor
tat paie pentru industria de ce
luloză nu se achită prompt de 
obligații. Din cauza unei apro
vizionări defectuoase cu ma
terie primă (paie). Combinatul 
de la Călărași a început să 
consume mari cantități de ce
luloză din rășinoase, ridicînd 
costul producției. Problema e 
cunoscută peste tot. Inclusiv la 
ministerul de resort. Șl toți 
caută acul în carul cu fîn. 
L-ar căuta bucuroși și-n ca
rul eu paie, dar n-au. Poate 
vor aduce din import. Mora
la 7 Fiind vorba de paie, nu 
vă jucați cu focul 1

Revizorii
Să urmărim firul acțiunii i 

Vasilica Stoichici a fost nu
mită gestionară la un magazin 
din Filipeștii de Pădure. La 
primirea gestiunii, revizorul 
contabil Ilie Alecu a constatat 
o lipsă de aproape 7 000 lei. în 
loc să procedeze conform obli
gațiilor «ale, el a acceptat ca 
lipsa să fie acoperită (de con
tabila Elena Părlătescu) prin- 
tr-un transfer de marfă fictiv. 
Văzînd cu cine are de-a face, 
Vasilica Stoichici a vîrît mina 
adine în gestiune. La inventa
rele făcute de alt revizor con
tabil, Mihai Calami j, ieșea tot
deauna bine : ea dicta, iar re
vizorul nota în registru fără 
s-o controleze. Așa a reușit 
gestionara să sustragă 87 451 
lei. Opera singură, „en gross”. 
Vor plăti însă toți patru. „En 
detail".

Ne „arde“,
nu ne „arde“

Șeful formației voluntare de 
pază contra incendiilor 
Sebeș, Nicolae Grancea, 
preună cu șoferul mașinii 
pompieri Ion Gavrilă, au 
cât să se distreze. Fiind 
chef, au tamponat mașina, 
țînd-o din circulație. A
zi a izbucnit, la Sebeș, un in
cendiu. Și iată-i pe pompieri 
cărînd apă cu gălețile, in 
indian. Focul a fost stins, 
cei doi stau ca pe jar : 
„arde“, nu ne „arde"...

diu 
îm- 
de 

ple- 
cu 

sco-
dona

șir
Dar

ne

Ajutor
reciproc

Anișoara, 
alte 
care 
ca o

tru
se 

bdă

Trecea drept „un bărbat cu 
bani”. Prin urmare, era căutat. 
Inlii de nevastă, că lipsea des 
du acasă. Apoi de... 
Maricica, Rodica și 
museți trecătoare 
plimbă de colo-colo
pe masa de biliard. Alexandru 
Prisneac era galant. Casier al 
Casei de ajutor reciproc (în
treprinderea de industrie loca
lă Roman). Cheltuia ca din 
banii altuia. (Aproape 8 000 
lei). Acum nu mai are pe ce. 
Piața e departe și el n-are voie 
să iasă 3 ani de-acum încolo, 
să nu prindă guturai. Cît des
pre dumnealor, frumoasele, 
nici una uu a mal apărut Și 
el, care mizase pe (un) ajutor 
reciproc I...

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii“

tează achitarea ratelor de către sa- 
lariații lor, clienți ai oficiilor. Pen
sionarii, depinzînd de serviciile de 
asigurări sociale, întîmpină serioăse 
dificultăți la obținerea unor aseme
nea adeverințe, situația nefiind re
glementată legal. Iar cînd locuința 
este gata, apare refuzul organelor de 
miliție de a acorda cetățenilor viză 
de mutare definitivă în propriile lor 
locuințe, pe motiv că... n-au reparti
ție de la spațiul locativ ! O analiză 
mai atentă ar scoate poate la iveală 
și alte nepotriviri, care trebuie neîn- 
tîrziat înlăturate, deoarece ele con
travin flagrant însuși spiritului Hotă- 
rîrii privind construirea de locuințe 
proprietate personală.

I® Execuția
frR si fa

■ CI
fre și fapte

Ionașloan
a depus actele 

a plătit avansul 
terenul nici 

și delimitat ;

FIE ABOLITE
CANOANELE CULINARE

(Urmare din pag. I)

Sus-numitul 
Baia Mare ; 
toamnă și 
13 martie a. c. 
fusese încă măsurat 
construcția casei iui Gheorghe Iancu 
din Baia Mare, începută la 10 oc
tombrie 1966, a stat cu pereții des- 
coperiți întreaga iarnă și abia acum i 
se toarnă planșeul ; casa lui Gheor
ghe Urdă din Satu Mare a fost obiec
tul unor grave neglijențe ale cons
tructorilor de la I.L.L. : după întă
rirea betonului din fundații, el a ră-

din 
astă 

; la 
nu-i

actual

se pregătește după gustul 
bucătarului, care, se pre
supune, e specialist în a- 
cest domeniu. Bucătarul 
„are gust", după cum di
rijorul are „ureche mu
zicală" sau pictorul „sim
țul culorilor". Dar ia
tă că intervin prevede
rile rețetarului care, trans
formate în prescripții rigi
de. stabilesc ce trebuie și 
cît trebuie să conțină, pînă 
la sutime de gram, din 
fiecare produs, felurile de 
mîneare. Rețetarul astfel 
canonizat pune stăpînire pe 
bucătărie, fără să țină sea
ma de gustul bucătarilor 
sau de preferințele consu
matorilor. provocînd acea 
șablonizare a mîncărurilor 
de care, pe drept cuvînt, 
se plîng astăzi clienții re
staurantelor. în ultima 
vreme se afirmă că rețeta
rul e doar un ghid. Numai 
că, în fapt, acest „ghid" a 
impus tuturor gustul său.

șablonului 
s-a produs fără di- 

de 
tov.

tn ceea ce privește stabili
rea gustului mîncărurilor". 
Astfel, această meserie va 
fi repusă în drepturile ei 
firești, ceea ce va fi în fo
losul consumatorilor, cît și 
al rentabilității rețelei de 
alimentație publică.

CUM SE FACE A

PROVIZIONAREA ?

al construcțiilor
de Io
cuințe
pro
prieta
te per
sonală
greu de descoperit chiar pentru un 
vechi localnic, iar așa-zisa sală de 
expoziție este complet improprie, ju- 
cînd simultan și rolul de sală de șe
dințe. La întrebările noastre, ing. 
Nicolae Iova, vicepreședintele sfatu
lui popular regional, ne răspunde e- 
vaziv ; cit privește prezentarea ti
purilor de locuințe, ing. Ion Mără- 
șoiu, directorul D.S.A.P.C., ne-a 
spus : „Panourile sînt expuse rudi
mentar. Noi sintem gata să execu
tăm pentru oficiu machete frumoase, 
cu detalii, ilustrări comparative. Dar 
unde să le expunem?” Deci, posibi
lități există. Teoretic. Dar în prac
tică ?

• Au fost pros
pectate am
plasamentele?

Deși pornită cu oarecare întîrziere, 
acțiunea de identificare a terenuri
lor libere se desfășoară. în unele re
giuni, în ritm susținut. Dar nu peste 
tot. Bunăoară, la Suceava ni se spu
ne că o cauză a numărului redus de 
contracte 
calnicilor 
a căror 
timp mai 
sta este
Mihai Moroșan. șeful O.C.L.P.P. Di
rectorul tehnic a! D.S.A.P.C.—Sucea
va. arh. Anatolie Petruc. are însă o 
altă părere: „încă din toamna anu
lui trecut, noi am făcut propuneri de 
amplasare a locuințelor proprietate 
personală. Multă vreme, oficiul nu 
ne-a dat nici un semn de viață. Apoi 
ne-a răspuns că nu e de acord cu 
amplasarea. Am făcut ptopuneri noi 
și abia de cîteva zile ni s-au aprobat 
3—-4 din ele". Se dovedește astfel că 
organele locale nu au acordat atentia 
și sprijinul cuvenite acestei impor
tante acțiuni. Chiar unele din ampla
samentele stabilite nu sînt încă defi
nitivate. La Galați — o situație de-a 
dreptul hazlie : două vile care se 
construiesc pe Aleea Trandafirilor nu 
au beneficiat pînă de curînd de un 
acces corespunzător pentru aprovi
zionarea șantierului, fiind înconjurate 
din toate părțile de clădiri. Se spune 
că s-a conceput chiar organizarea 
unor transporturi cu elicopterul. 
Noroc că, în cele din urmă, cineva a 
fost convins să-și dea pentru un timp 
gatdul mai într-o parte spre a per
mite autovehlcolelor să pătrundă pînă 
la șantier. T.a Ploiești, arh. Gheorghe 
Socoleieu, șeful secției de arhitec
tură și sistematizare a sfatului popu
lar orășenesc, declară : „Am depis
tat cîteva terenuri bune, dar abia în 
ultimul timp. Adevărul este că I.L.L. 
nu-și cunoaște proprietățile. Cînd 
le-am cerut o listă a terenurilor pro
prietate de stat, cu schitele respecti
ve, nu au putut-o întocmi, din necu
noaștere". După cum se vede, cu ase

o constituie preferința io- 
pentru locuințe individuale, 
amplasare a necesitat un 
îndelungat. Cel puțin acea- 
opinia susținută de ing.

„ApIIctnd în viață indicațiile date de către conducerea de partid 
ți de stai în ceea ce privește construirea locuințelor proprietate per
sonală, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale 
orașelor București și Constanța și-au îmbunătățit în ultima perioadă 
activitatea. In prezent, din totalul de 7 500 de cereri înregistrate 
ți aprobate, au fost încheiate peste 2 400 contracte și se găsesc 
în execuție aproape 3 400 de apartamente convenționale, cu o 
suprafață locuibilă de 102 400 m.p., reprezentînd 85,4 la sută din 
sarcina anuală de dare în folosință. Rezultate bune în acțiunea de 
construire a locuințelor proprietate personală au înregistrat regiunile 
Brașov, Banat, Mureș-Aulonomă Maghiară, Cluj, orașele București, 
Constanța ți altele. O situație nesatisfăcătoare se menține în regiunea 
Suceava, unde s-au contractat numai 24 de apartamente și au început 

se spune într-o știre 
Comitetul de stat pentru 
ale administrației de stat, 
oferă o imagine oarecum

lucrările de construcții la 8 locuințe". Așa 
furnizată presei la 16 martie de către 
îndrumarea și controlul organelor locale 
lată însă că o analiză mai amănunjită 
diferită de aceea descrisă mai sus.

mită la D.S.A.P.C. Proiecte pentru 
locuințe individuale cu două sau trei 
camere au fost elaborate în șapte sau 
opt luni, iar adaptarea unui alt pro
iect a durat patru luni. Neregulile se 
extind și asupra calității proiectelor, 
asupra alegerii unor soluții economi
ce. Locuința lui loan Ionaș din 
Baia Mare (două camere, bucătărie, 
baie) avea, inițial, mozaic Venetian 
în baie, bucătărie și pe terasă și 
sigur un preț echivalent acestor 
travaganțe. După verificările de 
goare, el a fost redus cu... 40 000 
La alte două proiecte s-a obținut, 
după o analiză atentă, o micșorare cu 
cea. 20 000 lei a prețului. în regiunea 
București, la Urziceni, la un bloc cu 
12 apartamente s-a inclus în preț și 
costul... drumului, proprietate a sfa
tului popular. în alcătuirea devizului 
pentru locuințele individuale din Ro
șiori, gardul participă cu 8 400 lei, 
iar legarea la pămînt a instalației ' 
electrice — cu 2 000 1 Este limpede 
că proiectantul prevede finisaje sau 
instalații la dorința cetățenilor. Dar 
risipa, încărcarea prețului cu obiec
tele unui lux inutil, fără consultarea 
beneficiarului, sfidează nu numai 
bunul simț, ci și truda cu care solici- 
tanții și-au realizat economiile.

O dată proiectele elaborate și însu
șite, important este ca ele să parvină 
cît mai urgent constructorilor, pentru 
începerea execuției. Se întîmplă însă 
că, din cauza capacității insuficiente 
a unor oficii, verificarea documenta
ției, întocmirea formelor să se pre
lungească. provocînd pierderi mari 
de timp. La București, O.C.L.P.P. 
este în întîrziere cu predarea către 
Direcția generală construcții-montaj 
a proiectelor pentru 87 de aparta
mente avînd termen de dare în folo
sință în acest an și 257 cu termen în 
anul viitor. La oficiu se găsesc. în 
diferite faze de verificare, documen
tațiile a peste 1 000 de apartamente. 
Ni se pare că. în acest ritm. îi va fi 
greu să rezolve sarcina mare pe care 
o are. îmbucurător este totuși faptul 
că în clădirea oficiului se lucrează 
intens pentru lărgirea spațiului util, 
ceea ce va crea posibilitatea sporirii 
corespunzătoare a personalului.

de- 
ex- 
rl- 
lei.

• Amănunte
care ar trebui
clarificate

Există șl unele dificultăți privind 
modalitatea însăși de rezolvare a 
cererilor. Formalitățile ce se cer în
deplinite sînt greoaie, reclamă timp 
și de multe ori se învîrt în cîte un 
cerc vicios. „Pentru construirea unui 
bloc — ne spune Constantin Lupașcu, 
contabil-șef la Oficiul regional Galați 
— trebuie să așteptăm pînă se elibe
rează decizii de atribuire a terenu
lui pentru fiecare locatar în parte, 
ceea ce. în cazul unor clădiri cu un 
număr mare de apartamente, devine 
de-a dreptul ridicol". Criteriile pri
orității nu sînt încă suficient lămu
rite, dînd loc la discuții. In sfîrșit, 
toată filiera 
rerii pînă la 
este extrem 
țiile purtate 
volumul mare de lucrări o cere, con
stituirea unor organizații de proiec
tare și execuție complexe, speciali
zate, ar fi utilă.

Mai mult. In unele situații, lipsa 
de corelare între diferite prevederi 
ale legislației duce la adevărate ano
malii. Se constată, de exemplu, une
ori. la definitivarea prețului cons
trucției, că sînt necesare mici com
pletări de avans. Dar între timp, ba
nii cetățeanului respectiv au fost vi
rați Băncii Naționale. C.E.C.-ul, după 
ce a virat o dată banii, nu mai pri
mește alte sume, considerînd contul 
lichidat, iar banca nu primește de- • 
puneri de la particulari decît prin 
C.E.C. Si cetățeanul este purtat pe 
drumuri. Alt caz : întreprinderile eli
berează adeverințe prin care garan-

— de la întocmirea ce- 
deschiderea finanțării— 
de încîlcită. Din discu- 
a reieșit că. acolo unde

atît de friabil, incit se sfărîmamas ... _ ___  „ _____
în palmă ; nerespectarea normative
lor, a dozajului de ciment au putut 
trece neobservate în primul rînd din 
cauza absentei oricărei supravegheri; 
oficiul regional Galați nu urmărește 
îndeaproape execuția numeroaselor 
apartamente care șg construiesc la 
Brăila și Focșani. Este absolut nece
sar să fie luate măsuri pentru ca 
personalul tehnic al oficiilor să su
pravegheze pas cu pas lucrările, asi- 
gurînd o îndrumare de specialitate și 
un control operativ, garanții ale unei 
calități corespunzătoare.

Dar să revenim la datele statis
tice prezentate la început. Orașul 
București apare că ar fi atacat, în 
lunile ianuarie și februarie, 1 210 
apartamente din totalul stabilit pe 
întreg anul. Confruntînd aceste date 
cu cele care ne-au fost prezentate la 
Direcția orășenească București a 
Băncii de Investiții, rezultă însă că 
la 28 februarie erau atacate numai 
869 de 
rența ? 
dine — 
vestiții, 
construcțil-montaj 
frele raportate recent de O.C.L.P.P. 
includ și apartamentele date în folo
sință anul trecut. în plus, din totalul 
de 869 de apartamente, 176 sînt fi
nanțate. deocamdată, de către sfa
tul popular, iar oficiul n-a încheiat 
încă pentru toate asestea contractele 
cu cetățenii. Alte 130 de apartamente 
fuseseră terminate, tot de către sfa
tul popular, anul trecut. Practic, la 
28 februarie crt. oficiul avea în lucru 
numai 563 de apartamente. Trebuie 
să recunoaștem că între 1210 și 563 
este o diferență apreciabilă, chiar 
dacă între timp au mai fost atacate 
130 de apartamente !

Un fenomen asemănător am con
statat la Galați, unde la 28 februarie 
fuseseră incluse, ca aflate în execu
ție, și cele 12 apartamente ale unui 
bloc din Brăila, pentru care nu fu
sese deschisă încă finanțarea, neexis- 
tind contractele; constructorii înce
puseră, ce-i drept, țarușarea și trasa
rea, dar la 15 martie abia erau în 
lucru săpăturile pentru fundații.

Acțiunea construirii de locuințe 
proprietate personală cu sprijinul 
statului cunoaște o tot mai largă 
adeziune, trezește Interesul viu ăl oa
menilor muncii din orașele patriei 
noastre. Cele 7 500 de cereri confir
mate în întreaga țară o dovedesc. 
Sfaturile populare, oficiile de specia
litate sînt chemate să-și sporească 
eforturile, să elimine manifestările 
de indiferență sau nepricepere ori
unde s-ar ivi ele, să-și sporească 
competența și exigența — bucurîn- 
du-se în această direcție și de un 
control mai eficient al organelor de 
partid — 
nizate să 
viață.

Arh,
CAPRARU, 
VIANGA

apartamente. De unde dife- 
Ccrcetînd lucrurile mai a- 
nu numai la Banca de lu
ci și la Direcția generală de 

rezultă că ci-

astfel ca măsurile preco- 
fie traduse neștirbit în

Gh. SASARMAN, Const. 
Nistor ȚUICU, loan

impus tuturor 
înscăunarea

nu 
ficultăți. „în 
zece ani, ne 
NICULAE STOIĂN, șeful 
unității „Carul cu bere", 
restaurantul 
schimbat 7 
că ei n-au 1 
cadreze în 
dintre ei < 
buni, 
meseria".

Desigur că 
măsuri luate 
timp creează 
nei largi deșablonizări în 
domeniul culinar. Dar 
ne-am referit Ia unele as
pecte ale trecutului nu prea 
îndepărtat, nu numai pen
tru a explica situația exis
tentă, dar și pentru a sem
nala faptul că în multe 
locuri mentalitatea îngustă, 
închistată, impusă de cano
nizarea rețeta’rului, încă 
mai persistă. Am întîlnit 
la unii șefi de unități pă
rerea 
mente
nume ___ . n
pildă, crap pescăresc, tre
buie „să aibă același gust 
în toată tară’’. De ce? Fi
indcă așa prescrie rețeta- 
rul 1 Tn subtext, la multi 
dintre aceștia persistă, pro
babil. impresia că mîncarea 
e un produs de serie, care 
se fabrică pe bandă, după 
stas, ca rulmonțiL Fiindcă 
ce altă mentăTÎTjrtb a; nu- 
tut să determine ca astăzi, 
în București, să ni se ser
vească. indiferent în ce lo
cal ne-gm duce, aceiași 
mici fabricați în mare se
rie de întreprinderea „An- 
trefrig" ? Doar există ne
numărate „rețete", ca să fo
losim acest cuvînt îndrăgit 
de unii, pentru prepararea 
micilor.

— înainte vreme, micii 
se făceau altfel, ne spune 
tov. DUMITRU ---------
grataragiu 
„Mercur".
carne era 
în loc de 
zeamă de oase. Erau mult 
mai gustoși.

De ce nu se mai fac as
tăzi asemenea mici ? „S-ar 
Dutea prepara, ne spuhe 
bucătarul ZAHARIA COS- 
MEANU, mai multe varie
tăți de ciorbă de burtă, 
cum se obișnuia în trecut, 
adăugîndu-se ouă, smîntînă, 
gogoșari sau hrean, după 
cum doresc clienții. însă 
în virtutea inerției te „în
cadrezi în rețetar". „E ade
vărat că s-a dat posibili
tatea să se pregăteas
că rețete proprii, pe ba
ză de autocalculație, 
spune tov. ADRIAN RA
DULESCU, ajutorul șefului 
de unitate de la „Mercur", 
dar structura meniului in
tr-un local ca al nostru nu 
impune să pregătim ase
menea rețete speciale". 
Ne întrebăm : dacă un lo
cal ca acesta. în plin cen
trul Bucureștiului. n-are 
de ce să facă tețete proprii, 
atunci pe cine privește 
chestiunea diversificării 
mîncărurilor ? Ce au de 
spus în această chesti
une I.A.P.L. „Dunărea". 
T.A.P.L. București. Direc
ția comercială și alte nu
meroase organe care coor
donează și controlează ac
tivitatea .
Cît timp va trebui să trea
că pentru ca unitățile ope
rative să purceadă în mod 
real la realizarea unor pre
parate ieșite din cadrul 
blonului ?

Să se țină seama de 
gestiile specialiștilor 
arta culinară, pe care i-am 
consultat și anume : „Acti
vitatea bucătarilor să fie 
controlată după calitatea 
mîncării și gramaj, lăsîn- 
du-li-se întreaga libertate

timp 
spune

I nostru a 
bucătari, fiind- 
putut să se în- 
rețetar. Multi 

erau 
care își

lucrători 
cunoșteau

seamă de 
ultimul

o 
în 

premisele u-

susținuță cu : argu- 
..ferme" că. un a- 

fel de mîncărd, de

PETCU, 
la zahanaua 

Amestecul de 
deosebit, iar 

apă se punea

ne

acestei unități ?

șa-

su- 
în

NOI TIPURI DE MOBILĂ

„Arta culinară se află la 
baza activității unui restau
rant — ne spune tov. 
SIMION PAPACOSTEA, de 
la restaurantul „București". 
De aceea, cu cerințele ei ar 
trebui să fie familiarizat 
întregul personal. Nu încape 
discuție că șeful unității 
trebuie să se intereseze cu 
autoritate și competență de 
calitatea și alcătuirea me
niului".

Despre rolul șefului de 
unitate în asigurarea cali
tății meniurilor ne-a vorbit 
și tov. GH. RACHITEANU, 
maistru al artei culinare, 
bucătar-șef la restaurantul 
„Casei Centrale a Armatei". 
„Șefii de unități, merceolo
gii ar trebui să sprijine în 
mai mare măsură pe bucă
tari, interesîndu-se încă din 
ajun asupra meniului de a 
doua zi, folosind autorita
tea lor pentru a obține de 
la furnizori produse de 
bună calitate. Din păcate, 
unii dintre aceștia, din in
competență (întrucît nu sînt 
de meserie), ori din como
ditate, lasă totul pe seama 
personalului de la bucătă
rie. De aceea, aproviziona
rea, în unitățile „din siste
ma locală" mai ales, lasă 
mult de dorit. „Aprozarele" 
caută să se descotorosească 
de tot ce n-au vîndut la 
chioșcuri. In afară de asta, 
aprovizionarea n-are conti- 
nUtthte. Contezi pe un anu
me- fel de carne și abatorul 
îți trimite altceva. Cum mai 
poate fi vorba, în asemenea 
situație, de posibilitatea de 
a se pregăti un meniu de 
calitate, divers ?“

Problema aprovizionării 
trebuie privită, de aici îna
inte, intr-alt mod. S-au dat 
unităfllor atribuții largi, 
s-au*Tnlăturat opreliștile de 
tot will. Așadar, pentru a

■ fi bifid aprovizionați, res
ponsabilii trebuie să se 
zbată mai mult, să facă per
sonal aprovizionarea cu 
carne, legume, fructe, brîn- 
zeturi. vin etc. Bunul mers 
al treburilor, calitatea :.i 
diversitatea mîncărurilor 
depind în primul rînd de ei 
înșiși, de tragerea de ini
mă cu care vor munci.

fi dificil, deoarece unitățile 
vechi sînt dotate cu depo
zite pentru cărbune. In a- 
ceste restaurante speciali
zate ar fi indicat ca, pentru 
a le da o culoare pitoreas
că, grătarul să fie așezat la 
vedere, după un paravan de 
sticlă, eventual".

Tot ca un aspect al ne
glijării acestui sector, tov. 
GHEORGHE POPESCU, 
bucătar-șef la restaurantul 
„Nord", ne atrage atenția 
asupra faptului că grătarul 
a fost construit în mod gre
șit din tablă și nu din șa- 
moță, cum trebuia în mod 
corect. Tabla se încinge 
atit de tare îneît nimeni nu 
poate rămîne în apropiere. 
De ce proiectanții și con
structorii nu se consultă, în 
asemenea cazuri, cu oame
nii de 
întreabă 
cum de 
ducerea
prinderi de alimentație pu
blică asemenea lucrare ne
corespunzătoare ? — între
băm și noi în continuare.

zone sau localități specifice, 
din perimetrul regional. Să 
se observe însă ca acest 
specific — pe nesimțite, cu 
trecerea vremii— șă nu dis
pară prin faptul că prepa
ratele specifice, mai greu 
de procurat, să fie înlocuite 
cu altele din standardul o- 
bișnuit, așa cum s-a mai în- 
timplat în trecut, ajungîn- 
du-se la apariția unor hi
brizi detestabili.

BUCĂTARUL SĂ

FIE REPUS IN

GRĂTARUL RO

MĂNESC S-A DE

GRADAT

Alături de bucătar, ne-au 
atras atenția participanții la 
ancheta de față, să fie re
pus în drepturile legitime 
și grataragiul. Meseria a- 
ceasta veche, practicată cu 
excelentă pricepere pe me
leagurile noastre, a suferit 
de asemenea. în perioada la 
care ne-am referit, o cu to
tul nejustificată desconsi
derare.

„In unele bufete și 
taurante, ne spune 
DUMITRU DIA, șeful 
taurantului ..București", 
ceastă degradare a mers 
pînă acolo îneît pentru pre
gătirea fripturilor la grătar 
e folosit oricine — chiar și 
personalul de la curățenie. 
In concepția unora, incom
petenți în meserie, desigur, 
a „frige o bucată de carne" 
nu e cine știe ce filozofie. 
In cîte locuri se mai prepa
ră astăzi la grătar : vînat, 
spinări de iepure, mușchi 
împănat, care se numără 
printre deliciile bucătăriei 
românești, în cîte locuri 
se fac pui la frigare ? Oare 
n-ar trebui 
taurantele 
grătar, așa 
în trecut, 
combustibil 
stejar, știut fiind că în fe
lul acesta se obține un gust 
mult mai bun ? Lucrul n-ar

res- 
tov. 
res- 

a-

reînființate rqs- 
specializate în 
cum au existat 
folosind drept 

cărbunele din

PENTRU CAMERELE DE DORMIT
Mobilierul joacă un rol im

portant în crearea unui inte
rior plăcut. Pentru camerele de 
dormit, întreprinderile Ministe
rului Economiei Forestiere au 
creat cîteva tipuri de garni
turi care pot satisface gustu
rile cele mai diferite. Dormi
torul „Ecran", de exemplu, are 
o linie modernă, este confor
tabil și se adaptează propor
țiilor noilor apartamente. Gar-

nitura se compune din cinci 
piese furniruite cu nuc și ma- 
hon: un șifonier cu patru uși, 
un pat pentru două persoane, 
o toaletă-comodă cu oglindă 
rabatabilă, banchetă cu pernă 
din poliuretan, detașabilă, și o 
măsuță.

Dintre garniturile destinate 
camerelor de tineret amintim 
cîteva: camera de tineret „Mar
fa" este formată din mai mul-

specialitate ? —
interlocutorul. 91 
a recepționat con- 

respectlvei între-

DREPTUL SĂU

DE CE SE OCUPĂ

DE ACEST CO

MERȚ OAMENI

FĂRĂ FANTEZIE,

FĂRĂ TRAGERE

DE INIMĂ?

Am investigat un itinerar 
turistic 
piere a 
posind 
Săftica 
aparțin 
operației", 
I.C.I. Rovinari. Dar această 
deosebită apartenență, din 
păcate, nu le dă^și un,, spe
cific ăpsrte. La Teștțțur.an- 
tul „Săftica", care are doț, 
grataragii și, deocamdată, 
pînă în sezonul de vară, 
nici un bucătar, ni se oferă 
„originalele" produse pen
tru care merită să faci un 
drum special pînă aici : sa
lam de Sibiu, icre de Man
ciuria și cașcaval. întrebat, 
ce anume specialități' se 
servesc, șeful unității (MI
HAI IONESCU) ne vorbește 
despre : patriceni cu mămă
ligă și pește „cînd este". In- 
teresîndu-ne dacă localita
tea Săftica, ce a înzestrat a- 
cest local cu un atît de pi
toresc nume, nu are într-a- 
devăr niște preparate ale 
locului, afară de asemenea 
„specialități", se vede că 
problema nu l-a interesat 
pe responsabil. La doi pași 
de restaurant, Ia sediu] 
C.A.P. din localitate, aflăm 
de existența unor feluri de 
mîneare într-adevăr ine
dite, precum și de existența 
unor bune gospodine, pri
cepute în pregătirea buca
telor. Una dintre ele, EFI- 
GHENIA BUȘE, chemată 
des să pregătească mesele 
la nunți, după ce ne vor
bește de boboci de rată pe 
varză, de pui pe frigare cu 
mujdei, ne dezvăluie o ga
mă întreagă de plăcinte — 
cu spanac, cu griș, cu do
vleac — de biscuiți nrepa- 
rați cu untură șî bu
cate pe care le pregă
tesc excelent femeile din 
partea locului. Oare nu ar 
putea fi angajată la 
cătărie, în sezonul 
vară, una din aceste 
mei, care să vrea să 
că o bună faimă restauran
tului „Săftica", decît să fie 
adus din București un bu
cătar oarecare, mereu cu 
gîndul la plecarea cursei și 
care să încropească „de 
formă" cîteva specialități ?

Reținem tot în această 
chestiune, a posibilităților 
de diversificare a „bucătă
riilor". sugestiile tov. DU
MITRU DIA, de a se înfiin
ța la București 
rante care 
te anume 
țară (Cluj,

în imediata < 
Bucureștiului, 
la localurile 
și Tîncăbești, 

de „sistema 
respectiv

apro
po- 
din 

care 
i co

de

bu- 
de 
fe- 

adu-

restau- 
să reorezln- 
regiuni din 
Mureș-Auto- 

nomă Maghiară, 
Moldova, Argeș etc) 
bucătăria, portul, ____ ..
lor specifică. Respectiv» su
gestie e valabilă și pe scara 
fiecărei regiuni. în capitala 

restau- 
diverse

căreia pot lua ființă 
rante ce reprezintă

te piese: dulap cu două uși, 
pat pentru o persoană, ladă 
pentru așternut, comodă, masă 
de lucru și scaun tapisat. 
O cameră de tineret aprecia
tă de publicul cumpărător este 
și „Lămîița", alcătuită din- 
tr-un dulap încăpător, în care 
se pot pune atît haine și len
jerie cît și cărți, îr) rafturile 
special construite pentru 
ceasta. Garnitura mai are
pat și o canapea cu perne din 
poliuretan, masă de lucru etc.

Ambianța unei încăperi poa
te fi completată, în mod este
tic, de fotolii. Magazinele de 
specialitate oferă, printre al
tele, cîteva modele de fotolii 
confortabile șl solide dintre 
care se recomandă, prin cali
tățile lor, fotoliile 3, 4 și 5.

a-
un

Oltenia 
cu 

muzica

Bucătarii fac parte din- 
tr-o branșă veche de cind 
lumea, au dicționarele si 
tratatele lor, academii culi
nare, celebrități rămase în 
istorie, printre 
citează numele 
care s-a sinucis 
caz că n-a putut 
un fel de mincare 
fost poruncit. Există și în 
rîndul bucătarilor din țara 
noastră adevărați maeștri 
îndrăgostiți de arta lor atît 
de complexă, care, pe 
lingă vocație și cunoștințe 
culinare, au și noțiuni de 
dietetică, igienă, etc. Ni se 
semnalează însă că, în mo
mentul de față, sint multe 
cerințe nesatisfăcute în ceea 
ce privește angajarea de 
cadre cu calificare cores
punzătoare pentru bucătă
rii. Situația a fost creată și 
din pricina unor tendințe 
centrifuge, manifestate ia 
elevii care au absolvit șco
lile de specialitate, „Din 
promoția mea, ne spune 
tov. TEODOR PĂUN,' au 
rămas în meserie, numai 
vreo 4—5 inși din efei 6P ’•» 
absolvenți. Ceilalți s-au 
cut șoferi, electricieni,\ 
tele au abandonat". Pe ■» 
altă parte, după cum ni 
semnalează altcingya, o sea
mă de buni maiștri bucă
tari. în loc să profeseze me
seria, să instruiască tinere
tul, au devenit funcționari 

• la întreprinderi și trusturi, 
„,de unde dirijează prin 
, circulare — „prpdUCțla".

„Pentru îndreptarea situa
ției existente, interlocutorii 
au făcut numeroase propu
neri. „Sistemul actual de 
instruire în școli profesio
nale este ineficient. Bucă
tarii ar trebui să-și înceapă 
meseria ca ucenici pe linsă 
meșterii mai cu experiență, 
în orice caz. chiar în siste
mul actual, ei ar trebui să 
petreacă mai multe zile 
(cinci pe săptămînă) în ac
tivitatea practică din resta
urante" (SIMION PAPA
COSTEA).

„în locul unor cursuri de 
perfecționare, în cadrul că
rora instrucția se face în 
situații artificiale, ar fi 
mai nimerit ca respectivii 
elevi să fie repartizați pe 
lîngă restaurantele mari, 
care pregătesc o varia" 
gamă de sortimerite. Metoua 
aceasta ar da rezultate mult 
mai bune" (DUMITRU 
DIA).

„Elevii începători au ne
voie de practică, de îndru
marea maiștrilor cu expe
riență. Dar se petrece un 
lucru curios : tocmai cînd 
în bucătărie e zi de 
vîrf și se prepară mîn- 
cărurile cele mai pretenți
oase — sîmbăta și duminica 
— ei au liber. De aseme
nea, lipsesc în timpul verii, 
ca și Ia diferite ocazii ale 
anului, cum ar fi pregătirea 
revelionului" (GH. RACHI- 
TEANU).

Nu este prima dată cînd 
presa, consumatorii sesi
zează uniformitatea dăună
toare din restaurante, dis
pariția unor mîncăruri spe
cifice. tradiționale, lipsa de 
preocupare fată de prepa
rate noi. Aceste critici nu 
au avut însă, vreme înde
lungată. ecoul așteptat. A 
venit timpul să nu se mai 
admită perpetuarea acestei 
situații. Considerăm că in
tră in responsabilitatea Mi
nisterului Comerțului Inte
rior de a întreprinde mă
suri energice, capabile să 
ducă la îmbunătățirea radi
cală a activității sectorului, 
după cum aceasta depinde 
și de voința, de capacitatea 
organizatorică a «întregului 
aparat. E un lucru pe care 
consumatorii îl cer insistent 
M.C.I. și organelor sale.

care se 
aceluia 

de ne- 
prepara 

ce i-a

Achiziții de obiecte 
metalice

Pentru a spori cantitățile de 
fier vechi și alte metale, care 
constituie o parte din materia 
primă necesară siderurgiei, în
treprinderea pentru colectarea 
metalelor achiziționează obiec
te metalice de uz gospodăresc, 
deteriorate sau scoase din uz. 
Asemenea obiecte pot fi valo
rificate. contra plată imediată, 
la depozitele întreprinderii 
pentru colectarea metalelor, la 
colectorii autorizați, precum și 
la cooperativele de consum.
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reglare corespunzătoare la mașinile de 
canetat incit rezerva de fir care fa
mine la sfîrșit pe canetă să fie cit mai 
mică. Ca urmare, în țesătorie au fost 
economisite 7 tone de fire în cursul 
anului trecut. în 1967, intrînd în pro
ducție din plin cu noua filatură și cu 
întreaga secție de țesătorie moderni
zată, s-au aplicat și norme de consu
muri specifice mai mobilizatoare. De 
pildă, în urma unui studiu amănun
țit asupra reglării la parametrii optimi 
a mașinilor de bataj din filatura car- 
dată, s-au aplicat măsuri care de la în
ceputul anului și pînă la 20 martie au 
permis economisirea a 3 500 kg bum
bac-puf. La aceasta se adaugă încă 
1 000 kg bumbac-puf economisit în 
noua filatură de fire pieptănate, prin 
același procedeu de reglare la para
metrii optimi a mașinilor cu inele.

A MATERIEI PRIME
Economisirea și reducerea consumu

rilor specifice de materii prime și ma
teriale constituie una din sarcinile im
portante subliniate de plenara C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decembrie 1966. în 
fabricile textile, aceasta constituie o 
cale hotărîtoare pentru reducerea 
cheltuielilor de producție, pentru 
creșteiea eficienței activității econo
mice. La noi în întreprindere, de pil
dă, materia primă și materialele au o 
pondere de pînă la 60-—65 la sută din 
valoarea totală a producției. Aceasta 
pe de o parte. Pe de altă parte, în
treaga cantitate de bumbac-puf o 
primim din import. Date fiind aceste 
condiții, mereu ne este trează atenția 
spre folosirea cu spirit gospodăresc și 
valorificarea superioară a bumbacului, 
spre economisirea lui, chiar din mo
mentul descărcării baloturilor pe ram
pa întreprinderii.

tribuna 
experienței 
înaintate
1 și zero. Reducerea pierderilor de 
bumbac prin acest siștem, numai în 
lunile ianuarie și februarie, s-a ridicat 
la peste 50 000 lei.

Alte măsuri privesc creșterea pînă 
la 20 la sută a formatelor bobinelor, 
canetelor și sulurilor de urzeală. Po
trivit acestor formate, s-a adoptat și o

Cum e și firesc, nu ne-am limitat 
numai la economisirea bumbacului. 
După cum am spus, eforturile au fost 
îndreptate și spre crearea unor arti
cole și țesături moderne, mai fine, cu 
un înalt grad de prelucrare. Este ca
zul poplinurilor denumite „Aurel", 
„Fălticeni", „Adrian", „Matei", care 
au caracteristici de contextură și de
sen comparabile cu cele de pe piața 
externă. Elaborarea unor asemenea 
modele este în plină desfășurare. E- 
forturi vom depune și pentru ridica
rea permanentă a calificării munci
torilor, întărirea disciplinei tehnologi
ce, intensificarea controlului de ca
litate, valorificarea altor posibilități de 
economisire a materiei prime și ma
terialelor, de reducere a consumurilor 
specifice, prin îmbunătățirea în con
tinuare a proceselor tehnologice. Se 
vor crea astfel noi condiții pentru a 
se realiza țesături de bună calitate, 
din cantități mai mici de bumbac.

Ion HUȚAN
inginer șef —
fabrica „Țesătura"-lași

Imperativul de care am amintit, în- 
tr-o vreme n-a fost suficient de bine 
înțeles. Acționau unele cauze cu efecte 
negative, datorate depozitării necores
punzătoare a baloturilor. Din cauza 
umezelii baloturilor stivuite sub cerul 
liber, a murdăririi sau scămoșării lor 
în timpul manevrării spre mașini, se 
ajungea la pierderi de circa 200 kg 
bumbac lunar, înainte ca acesta să intre 
în fabricație. Se adăugau apoi pierde
rile din' procesul tehnologic, cele de
terminate de consumurile specifice 
marn Procentul de pierderi se men
ținea ridicat și din cauză că, nefiind 
dotați cu aparate și utilaje moderne 
de “laborator, tehnicienii întreprinderii 
nu reușeau totdeauna să analizeze com
plet caracteristicile fibrelor, să elabo
reze cele mai bune rețete de fabrica
ție, ceea ce echivala cu alte surse de 
irosire a materiei prime și materialelor.

Nu de mult, prin investițiile alocate 
întreprinderii noastre — pentru con
struirea filaturii moderne de fire piep
tănate, înlocuirea războaielor simple de 
țesut cu altele automate și dotarea ce
lorlalte secții cu utilaje de înaltă pro
ductivitate — canalele prin care se 
risipeau materia primă și materialele, 
fără să fie de vină lucrătorul, au fost 
complet închise. Mai mult, noua fila
tură prelucrează pe o treaptă supe
rioară, anual, 4 000 tone fire pieptă
nate și 1000 tone fire răsucite din 
bumbac, iar la războaiele automate se 
produc țesături fine, mult căutate pe 
piața internă și la export. Dar, dota
rea tehnică modernă nu rezolva, de la 
sine, problemele folosirii judicioase a 
materiei prime și materialelor. Ea a 
creat numai premisele potențiale va
lorificării superioare a bumbacului. Ro
lul determinant îl au oamenii din în
treprindere. Tocmai așa se explică eco
nomisirea în 1966 a 58,7 tone bumbac 
în timpul prelucrării în filatură și a 
19,5 tone fire bumbac în cadrul flu
xului tehnologic de la țesătorie. S-a 
acordat, cum e și firesc, o atenție deo
sebită depozitării materiei prime, deși 
în acest domeniu mai sînt lucruri de 
îmbunătățit. Concomitent, s-a perfec
ționat activitatea comisiei de recepție 
a materiei prime, chiar din acest mo
ment declanșîndu-se, de fiecare dată, 
acțiunea de valorificare la maxim a 
baloturilor de bumbac. Tehnicienii în
sărcinați cu pregătirea fabricației bene
ficiază acum de o înzestrare mai com
pletă a laboratorului fizico-mecanic, 
putînd determina cu multă precizie 
lungimea și rezistența fibrei de bum
bac și stabili rețete mai judicioase de 
amestecuri. Activitatea acestor tehni
cieni se va îmbunătăți și mai mult 
prin intrarea în funcțiune a unei stații 
pilot, care se montează în prezent. 
Aici se va putea verifica concret cum 
se comportă rețetele de amestecuri și, 
in funcție de aceasta, se va stabili cel 
mai bun reglai al utilajelor, în vede
rea exploatării lor la parametrii optimi.

De cîștigat am avut și prin studiile 
întreprinse — în scopul valorificării 
superioare a bumbacului — împreună 
cu cadre didactice de la Facultatea de 
industrie ușoară din Iași. Ele s-au re
ferit la îmbunătățirea funcționării ma
șinilor cu inele. Printr-o mărire a de
bitului de aer a crescut puterea pneu- 
mofilelor, îneît firele rupte sînt absor
bite cu mai multă ușurință înainte de 
a provoca dereglări și ruperi. De ase
menea, s-au întreprins cronOmetrări în 
funcționarea mașinilor cu inele, pentru 
a depista limitele maxime de ruperi. O 
dată determinate aceste limite, s-a 
creat posibilitatea să se întocmească o 
serie de grafice la fiecare mașină, 
care indică ajutorilor de maiștri ordi
nea în care să regleze utilajele oprite 
din cauza ruperilor de fire. Ca ur
mare, în lunile ianuarie și februarie, 
staționările mașinilor cu inele din cau
za ruperilor s-au redus cu peste 10 
la sută. Studiul amintit a permis ob
servarea altei posibilități de econo
misire a bumbacului : prin destrămă- 
torul vertical care îndepărtează impu
ritățile se pierdea o cantitate apre
ciabilă de fibre. In vederea evitării a- 
cestor pierderi, s-a experimentat siste
mul de ocolire a destrămătorului ver
tical atunci cînd se lucrează cu bum
bac de. calitate superioară — sorturile
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rare se bazează pe noi toți, nu face 
nimic fără asentimentul și sprijinul 
cooperatorilor. Ceea ce-mi place în 
mod deosebit, la președintele nostru 
este faptul că pentru el a fi împu
ternicit al obștei copstituie o răspun
dere deosebit de mare, o funcție pe 
care nu a pătat-o cu nimic. Condu
cerea cu pricepere, cu simt gospo
dăresc a întregii activități a coope
rativei, munca harnică a cooperato
rilor ne-au permis să obținem anul 
trecut 4 914 kg porumb boabe, și 2 419 
kg grîu, în medie la hectar, să avem 
un sector zootehnic puternic unde, 
de asemenea, s-au înregistrat depă
șiri la producția de carne și lapte, 
iar valoarea zilei-muncă să se ridice 
la peste 31 lei, din care 20 de lei 
numai bani. Asemenea productivi
tate sporită ne-a dat posibilitatea ca 
în 1966 să mai adăugăm la averea 
obștească încă aproape un milion de 
lei".

La cooperativa agricolă Rusăneșți, 
raionul Corabia, țăranii au ales în 
fruntea lor pe Oprea Stancu, acum 
cîțiva ani, într-un moment cînd si
tuația economică a cooperativei pă
rea să fie în declin. Cum se prezintă 
astăzi lucrurile la această coopera
tivă ? Oamenii muncesc organizat și 
.cu spor. Dovadă — în 1966, valoarea 
zilei-muncă a crescut fată de cît s-a 
prevăzut la începutul anului cu 4.70 
lei. Tn afară de aceasta, s-a acordat 
retribuție suplimentară pentru depă
șirea producției planificate la toate 
produsele realizate de cooperativă. 
Angela Sincu. timp de 5 ani a fost 
vicepreședintă a cooperativei „Uni
rea" din Corabia. Acum, ea a fost 
aleasă președintă, așa au hotărît și 
bărbații și femeile din cooperativă. 
Ea merită pe deplin încrederea acor
dată. Cooperativa este prima pe ra
ion și a doua pe regiunea Oltenia la 
producția de grîu. La cooperativa 
agricolă Urzica — un alt împuterni
cit al obștei, care și-a îndeplinit cu 
simt de răspundere obligațiile și i-a 
stimulat pe cooperatori în muncă 
astfel îneît prevederile de plan la 
toate culturile să fie depășite, este 
Cornel Pirvulescu. La Izbiceni, 
Gheorghe Zarcu și în comuna Ștefan 
cel Mare, Marin Predoi au fost rea
les! 13 ani consecutiv în fruntea ce
lor care le-au încredințat pentru 
gospodărire averi de zeci de milioane 
de lei. An de an. datorită priceperii 
lor de a organiza munca oamenilor, 
aceste averi au fructificat, s-au în

mulțit, asigurînd venituri tot mai 
mari miilor de țărani cooperatori 
din aceste comune.

Nu poți dispune de 

unul singur de soarta 

avutului tuturor

Pentru președinții cu experien
ță a devenit o practică curentă 
ca atunci cînd propun o măsură 
oarecare privind cheltuirea fonduri
lor sau a altor mijloace materiale să 
arate deschis cooperatorilor atît a- 
vantajele, cît și riscurile care le pre
zintă. Este mijlocul prin care oame
nii devin un factor activ, conștient 
în realizarea tuturor acțiunilor.

„Președintele și ceilalți membri ai 
consiliului de conducere — ne spu
neau cooperatorii David Toderean și 
Ion Moldovan din Bogata, regiunea 
Cluj — nu mișcă un pai fără să se 
sfătuiască cu adunarea generală și de 
aceea treburile merg bine".

Cam la fel vorbea și Spiridon Sto- 
ian despre Marin Vrancea, președin
tele cooperativei din Vișina Veche, 
raionul Corabia : „Nu întreprinde 
nici o acțiune mai importantă fără 
să ne ceară părerea" — spunea 
el. Am stat îndelung la sfat și cu 
președintele. Printre altele el ne-a 
declarat : „Sînt născut aici în co
mună și cu toate că multi din sat 
îmi sînt rude sau prieteni nu vreau 
să dau ocazie să se spună că sînt 
părtinitor. Tot ce fac este în binele 
comunei, al cooperativei și al fie
cărui om din satul meu. De aceea, 
mă sfătuiesc cu oamenii care îmi 
sint de un mare ajutor".

Dar există și cazuri cînd un pre
ședinte, vicepreședinte sau alt om 
aflat în funcție de conducere în co
operativa agricolă, dintr-o judecată 
greșită, crede că împuternicirea dată 
de obște este egală cu dreptul de a 
face orice cu averea comună, că poa
te dispune de unul singur cheltuirea 
a mari sume de bani fără să dea 
cuiva socoteală. De regulă, în aseme
nea cazuri se cade în greșeli seri
oase, se provoacă daune, care lovesc 
în interesele generale și ale fiecărui 
cooperator în parte.

Un asemenea exemplu ni-1 oferă 
cooperativa agricolă din Vișina Nouă, 
raionul Corabia, vecină cu cea despre 
care vorbeam mai înainte. Aici, la
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din grafic. Dar, ase
menea cazuri nu sînt sin
gulare. Și alți muncitori a- 
veau planificat un timp de 
lucru, după grafic, cuprins 
între 700 și 1 500 de minu
te (vopsitorul Aurel Panțu- 
ru era programat într-un 
schimb să vopsească 355 
piese care îi necesitau, după 
norma existentă, nici mai 
mult nici mai puțin de 2 130 
minute, adică peste 35 ore !). 
Aceasta, în timp ce alții, 
după cum am spus, vegetau 
în umbra mașinilor și utila
jelor. Explicații nu prea am 
aflat. Fapt este că în sec
toarele întreprinderii se 
practică norme de muncă 
empirice, bazate pe aproxi
mații. Se naște astfel o ade
vărată harababură în pro
gramarea lucrului pe mun
citori, la locurile de muncă. 
Graficele sînt pur formale, 
fără nici un folos pentru 
conducerile de ateliere și 
secții.

Formalismul. în programa
rea internă a producției — 
cauză esențială a neritmici- 
tății — este acceptat ca a- 
tare în toate verigile între
prinderii, pînă la conduce
re. „Ce nu se poate face 
azi, se va face mîine. Nimă
nui nu i se laie capul dacă 
nu realizează programul pre
văzut de grafic" — spunea 
un maistru. Ca urmare, aici, 
fiecare lucrează cît poate și 
cînd vrea, iar dacă n-â rea
lizat programul zilnic nu se 
alarmează nimeni. Nici chiar 
maistrul sau șeful de atelier.

Un asemenea mod de a 
lucra provoacă haos în 
întreaga întreprindere. Pie
sele nu „curg" în mod nor
ma], în ordinea firească a 
montajului, de la un atelier 
la altul. Se practică zilnic... 
urgențele. S-ar putea spune 
că în uzină se lucrează nu
mai piese urgente, care sînt 
cerute la montaj. „Luăm 
piesele calde direct de la 
sectorul de prelucrări", ne-a 
relatat ing. DUMITRU 
NENCIU, adjunctul șefu
lui sectorului III montaj. 
Consecințele acestei circula
ții haotice a pieselor între 
secții sînt evidente : 64 re
morci stăteau montate în 
proporție de 98 la sută și nu 
puteau fi expediate din 
cauza nelivrării unor repe
re mărunte de la secția 52 
— prelucrări mecanice. în 
situații asemănătoare se aflau 
și alte produse ale întreprin
derii.

Cum neritmicitatea în fa
bricație este determinată și 
de lipsa decalajului între 
sectoarele prelucrări meca
nice și montaj, ne-am adre
sat ing. SALIM GHEN- 
GHIZ, șeful sectorului pre
lucrări mecanice, care ne-a 
răspuns categoric : „Nu vom 
putea realiza decalajul nece
sar pînă nu vom fi asigurați 
cu forță de muncă lă nive
lul necesităților". Argumen
tul, la cea mai mică con
fruntare cu realitatea, nu a 
rezistat. Chiar inginerul res
pectiv a ■ recunoscut că nu 
se lucrează decît 7 ore sau 
7 ore și jumătate pe schimb. 
Muncitorii încep lucrul cu

I.M.U.
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Racova — una din centralele hidroelectrice construite pe
Bistrifa Foto : R. Costin

13 februarie 1967 adunarea generală 
a hotărît schimbarea președintelui. 
De ce ? Ion Sîr’ou a abuzat de ave
rea obștească, a dispus de fondurile 
cooperatoriloi fără știrea lor.

Unii conducători de cooperative a- 
gricole se mai întîmplă să dispună 
măsuri negîndite, nechibzuite cu ob
ștea cooperatorilor, angajînd nera
țional mari sume de bani care dimi
nuează averea comună.

Consiliul de conducere al coopera
tivei agricole din comuna Devesel, 
raionul Caracal, a aprobat cumpăra
rea unei pompe centrifuge în valoare 
de 23 300 lei. care nici pînă azi nu a 
fost utilizată. în aceleași condiții la 
Fratoștița, raionul Filiași, a fost 
procurat un selector în valoare de 
23 087 lei, dar care nefiind util coope
rativei a fost împrumutat altor uni
tăți.

— Președintele nostru, loan Oșan, 
este un om muncitor — ne spunea 
Teodor Cheleman, din cooperativa 
agricolă Gîlgău, din raionul Dej. 
Numai că de un timp încoace nu îi 
place să fie criticat și nu ascultă de 
părerea altora. Recent, fără să se 
sfătuiască măcar cu consiliul de con
ducere. el a arendat un pod plutitor 
ce traversează Someșul unui cetă
țean pentru o sumă de nimic, deși 
anii trecuți cooperativa realiza din 
aceasta venituri frumoase. Cînd i s-a 
spus, s-a făcut foc. Este clar că el a 
încălcat democrația cooperatistă, a 
păgubit cooperativa.

Sînt numai cîteva din cazurile 
care arată cît este de important pen
tru bunul mers al treburilor în co
operativa agricolă, ca președinții și 
celelalte cadre de conducere să se 
consulte cu cooperatorii, să pună pe 
primul plan al activității lor legătura 
cu cei care i-au ales și în fața că
rora răspund pentru tot ceea ce fac.

Cooperatorii te-au în

sărcinat să le aperi lor 

interesele, nu rudelor 

și prietenilor

Una din calitățile fundamentale pe 
care trebuie să le aibă un element de 
conducere, deci si un președinte sau 
alt factor de răspundere din coopera

întîrziere și părăsesc locurile 
de muncă înainte de termi
narea programului, iar în 
timpul lui „le scapă timpul 
printre degete". Luînd în 
calcul numai o jumătate de 
oră, care se risipește zilnic 
de către muncitori, rezultă 
că s-ar putea obține o pro
ducție cu 7—8 la sută mai 
mare. Un procent sau două 
din potențialul de lucru al 
secției se pierde și ca ur
mare a numărului mare de 
absențe nemotivate și în
voiri în timpul programu
lui. Pînă la jumătatea lunii 
martie s-au înregistrat peste 
550 zile-om absențe nemo
tivate pe întreaga întreprin
dere, cea mai mare parte a 
lor localizîndu-se în sectorul 
de prelucrări mecanice. O 
producție suplimentară nu 
mai mică de 10 la sută se 
putea obține prin înlătura
rea cauzelor care au generat 
volumul mare — 16 500 ore
— de întreruperi accidentale 
în primele două luni ale a- 
cestui an. Deci, însumînd a- 
ceste calcule, pe fiecare ele
ment de risipă în parte, re
zultă că numai folosind in
tegral ziua de muncă, re- 
ducînd numărul de absențe 
și întreruperi accidentale se 
putea obține în fiecare lună 
o producție suplimentară de 
aproape 20 la sută. Aceasta 
înseamnă că. în cinci luni 
de zile, cu rezervele interne 
legate de buna gospodărire a 
timpului și utilajelor, se poa
te asigura un decalaj de o 
lună între sectorul prelu
crări și montaj, deci o bună 
ritmicitate.

Dezordinea din secția de 
prelucrări mecanice, ca de 
altfel din întreaga întreprin
dere, înrădăcinată ca un mod 
de lucru, dă naștere și la 
alte consecințe. Pe lîngă 
faptul că se dereglează în
tregul flux de fabricație, se 
lucrează multe ore peste 
program, mai ales la sfîrșit 
de lună. Am discutat cu 
cîțiva muncitori despre pro
gramul de lucru. Răspunsu
rile primite sunau cam în 
felul următor : „lucrez cîte 
10 ore pe zi" (Vasile Smeu
— strungar), „vin mai de
vreme cu o oră-două la lu
cru ca să-mi pot face nor
ma" (Oprea Căciularu — 
strungar), „mai stau cîte 2-3

ore peste program, cînd ni 
se cere să facem planul" 
(Sima Bădoiu — strungar). 
Accentuăm : acest fenomen 
al orelor suplimentare apa
re în vremea „asaltului". 
Sînt zile cînd muncitorii lu
crează numai 4 sau 5 
ore și aceasta, de o- 
bicei, în prima decadă, cînd 
întreprinderea intră într-o 
relaxare generală. Proba ne-o 
face cifra de 57 la sută, 
care reprezintă nivelul de 
realizare a producției în sec
torul de prelucrări mecanice 
din planul primei decade, 
înregistrat în lunile ianuarie 
și februarie.

Cu aceste constatări, 
ne-am prezentat din nou la 
directorul întreprinderii, care 
ne-a spus pe șleau : „Nu am 
declarat de Ia început că la 
noi nu se lucrează după 
grafic, că munca în secții nu 
este organizată și că se 
muncește peste program ?“ 
Dînd un asemenea răspuns, 
directorul ne-a lăsat să înțe
legem cel puțin două lucruri: 
ori a dorit să se spele pe 
mîini de neajunsurile existen
te, ori nu este în măsură să 
dirijeze activitatea întreprin
derii. S-a invocat și lipsa 
acută de ingineri. Și această 
scuză e fals obiectivă. Uzi
na are 38 ingineri, din care 
25 au... jumătăți de normă 
în afara întreprinderii, în 
timpul programului de lu
cru. Dintr-un calcul, rezultă 
că lunar cei 25 de ingineri 
folosesc din timpul progra
mului peste 600 ore cu pre
darea unor ore la o școală 
profesională. Recuperarea o- 
relor nu mai are loc sau, 
cînd se face, este tot forma
lă. Așa cum am fost infor
mați la Filiala raională Med
gidia a Băncii Naționale, 
inginerii care practică recu
perările după-amiază. în ge
neral pierd vremea întrucît 
sînt șefi și adjuncți de șefi 
de servicii și secții care 
efectiv nu au ce lucra în 
lipsa subordonaților.

Am înfățișat doar cîteva 
aspecte care dau contur 
haosului ce s-a împămînte- 
nit în întreprinderea meca
nică de utilaje Medgidia și 
care răbufnește în formă 
concentrată în neritmicitatea 
cronică a producției. Efecte
le unei asemenea stări de lu

cruri sînt grave. Datorită ne- 
realizării ritmice a produc-1 
(iei, nici indicatorul produc- 
ția-marfă vîndută și încasată 
nu s-a putut îndeplini. Pe. 
două luni, la acest indicator 
consemnăm un procent de 
realizare doar de 39 la sută. 
Ca urmare a neîndeplinirii 
planului la producția-marfă 
vinduta și încasată, benefi
ciile au fost realizate în lu
nile ianuarie și februarie nu
mai în proporție de 30 la 
sută, iar acumulările la bu
getul statului au fost dimi
nuate cu 4 milioane lei. „A- 
saltul" ultimei decade, graba 
și neglijența au provocat un 
mare volum de rebuturi, care 
au grevat cu 275 000 lei 
prețul de cost. Volumul imo
bilizărilor în produse finite 
a atins în primele două luni 
cifra de 12 000 000 lei. fapt 
ce a determinat ca între
prinderea să plătească do- 
bînzi penalizatoare de 
180 000 lei. Față de aceste 
cauze și efecte, ideea că 
I.M.U.-Medgidia s-a trans
format într-un soi de insti
tuție de binefacere nu e de
loc exagerată. Aici, mulți 
ingineri și maiștri nu simt 
nici o răspundere față de 
calitatea muncii lor, de sa
lariile pe care le primesc. 
Ei își pot face interesele 
personale, în defavoa
rea intereselor economiei, 
păgubind-o conștient, sub 
ochii binevoitori ai condu
cerii întreprinderii, compro
misă și incapabilă, ai orga
nizației de partid, care stă 
în expectativă. Peste toate 
aceste crase defecțiuni or
ganizatorice, cu consecințe 
grave, conducerea Direcției 
generale de automobile, 
tractoare și rulmenți din Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini trece nepă- 
sătoare. Dacă există o limită 
de tolerare a incompetenței, 
credem că la întreprinderea 
din Medgidia ea a fost de
pășită de mult. A devenit 
absolut necesar ca forul tu
telar, care se face și el răs
punzător de neajunsurile 
care stăruie de mai multă 
vreme în întreprinderea me
canică de utilaje Medgidia, 
să ia, măcar în ceasul al 
doisprezecelea, măsurile or
ganizatorice ’impuse de si
tuație.

tiva agricolă, este corectitudinea, 
obiectivitatea. Cînd președintele pro
pune pe un om sau altul într-o func
ție de răspundere nu trebuie să se 
lase condus de nici un sentiment ge
nerat de relațiile de rudenie ori prie
tenie. Pentru el, singurul criteriu 
care trebuie avut în vedere este cel 
al valorii, al aportului pe care oame
nii respectivi îl pot aduce la bunul 
mers al treburilor în cadrul coopera
tivei agricole. Președintele care nu 
tolerează nici cea mai mică abatere 
din partea celor apropiați e privit 
de ceilalți cooperatori cu stimă și 
respect.

Francisc Kuji este de aproape 14 
ani președinte al cooperativei agri
cole Săcueni — Crișana. Niciodată 
nu i s-a putut imputa că ar fi un om 
părtinitor sau nedrept în relațiile de 
muncă și de viață. „Dimpotrivă, ne-a 
relatat tov. Geza Covaci, tehnician 
în această cooperativă, este foarte 
principial în relațiile cu oamenii, nu 
iartă cînd e vorba de abateri. Doi 
frați ai președintelui, Ion și Alexan
dru Kuji, erau șoferi ai cooperativei 
noastre. Dar nici unul nu a privit cu 
seriozitatea necesară munca încre
dințată. Președintele a supus activi
tatea lor dezbaterilor cooperatorilor 
și în cele din urmă au fost schim
bați din muncă. Toți au apreciat ca 
pozitivă purtarea președintelui, care 
nu a admis să fie pus în situația de 
a ierta greșelile altora pe motiv că 
își părtinește frații".

Din păcate însă sînt cazuri cînd 
președinții nu țin seama de acest im
portant principiu al activității de 
conducere. Din contră, înconjurîn- 
du-se de elemente dubioase, prie
teni, rude, urmăresc nu bunul mers 
al treburilor obștești ci satisfacerea, 
în primul rînd, a propriilor lor inte
rese. Edificatoare sînt cele petrecute 
la cooperativa agricolă din Călărași, 
raionul Corabia.

„Un timp președintele nostru, 
Gheorghe Brandebur, a fost apreciat 
pentru meritele lui — ne spune tov. 
Georgeta Georgescu, secretara co
mitetului comunal de partid. De la 
o vreme, însă, zootehnia a rămas în 
urmă. Nici în celelalte sectoare ale 
cooperativei lucrurile n-au strălucit. 
De ce ? Abuzînd de funcția sa, pre
ședintele a plasat în conducerea co
operativei rudele sale. Petre Ducu- 
lescu este nașul președintelui și bri
gadier zootehnic ; Iliuță Filimon. ne
potul președintelui, este brigadier ; 
cumnatul său, Ion Vișan (un munte 
de om), a fost numit secretar dacti
lograf al cooperativei ș.a.m.d. Con
tabilul Tudor Goață, dacă a văzut 
că președintelui îi „merge", nu s-a 
sfiit să-și rezolve interesele perso
nale in dauna cooperativei. Stupii

cooperativei, pe motiv că nu-s renta
bili, au dispărut repede, în timp ce 
stupina contabilului a crescut an de 
an și îi aduce venituri grase. Cînd 
cooperatorii au pus întrebarea în 
adunarea generală din februarie 
cum de este posibilă această situație, 
atît președintele, cît și contabilul au 
tăcut".

Simțindu-se vinovat pentru pro
priile abateri, Gheorghe Brandebur 
a închis ochii și față de neregulile 
săvîrșite de șeful contabil, de rudele 
sale, care au acaparat posturile cheie 
ale cooperativei agricole. Așa cum 
este firesc, cooperatorii n-au tolerat 
continuarea greșelilor. într-o recentă 
adunare generală ei au hotărît 
schimbarea acestora.

Favoritismul și părtinirea rudelor 
sau prietenilor de dragul unui 
contraserviciu iau diferite for
me. La cooperativa agricolă din Sa
cadat, regiunea Crișana, vicepreșe
dintele Florian Cîmpan a schimbat cu 
de la sine putere pe brigadierul Pa
vel Broinaș cu un cumnat al său, 
Florian Botiș. „Este regretabil fap
tul, spunea președintele Florian 
Sima, căci vechiul brigadier era mai 
capabil și mai harnic decît acesta. 
Avea și o școlarizare de 4 ani. Mă
sura nu a servit cooperativei ci 
doar intereselor personale ale vice
președintelui".

Este interesantă reflecția și pozi
ția. președintelui. Dar de ce nu a în
treprins nici o măsură pentru reme
dierea situației ? Aproximativ ca el 
se comportă cei ce conduc după prin
cipiul „dacă nu mă doare capul nu 
mă leg". Dar oamenii văd, gîndesc 
și judecă atît poziția vicepreședinte
lui Florian Cîmpan care, pentru in
teresele personale, calcă peste orice 
considerent de muncă, cît și a preșe
dintelui care, de dragul prieteniei, a 
lăsat deoparte demnitatea și autori
tatea de conducător, respectul față 
de om.

Se pune întrebarea : unde este 
criteriul valorii în alegerea oame
nilor în cazurile semnalate mai sus ? 
Nu a existat și nici nu există. La 
Călărași — Corabia, ulciorul nu a 
mers de multe ori la apă. Președin
tele, în ciuda faptului că s-a încon
jurat de rude, a fost schimbat, con
form hotărîrii adunării generale. La 
Săcădat — Crișana lucrurile n-au 
ajuns încă atît de departe. Dar, în- 
curajîndu-se nepotismul, s-ar putea 
ca la un moment dat cooperatorii să 
revoce pe cei cărora le-au încredin
țat conducerea treburilor obștești.

*

Ridicarea pe o treaptă superioară 
a activității de conducere din coope
rativele agricole necesită ca organi

zațiile de partid să sprijine pre
ședinții și celelalte cadre de condu
cere pentru- îndeplinirea exemplară 
a tuturor sarcinilor izvorîte din pla
nul de producție, din activitatea zil
nică, corespunzător normelor statu
tare. Se cere, în primul rînd, ca or
ganizațiile de partid să nu închidă 
ochii asupra lipsurilor și abaterilor, 
indiferent de natura lor și de cei 
care se fac răspunzători de ele. Față 
de asemenea manifestări trebuie 
luată atitudine hotărîtă, iar abate
rile respective să fie aduse la cunoș
tința tuturor membrilor cooperativei 
agricole, să se creeze o opinie de 
masă împotriva celor care se fac 
vinovați de săvirșirea lor. Lipsurile 
care se manifestă în această direcție 
necesită crearea unui climat de prin
cipialitate și intransigență față de 
cei care se fac vinovați de orice aba
teri.

în egală măsură, organizațiile de 
partid să dezvolte la membrii co
operativelor agricole spiritul critic, 
combativitatea, pentru a putea lua a- 
titudine hotărîtă atunci cînd se con
stată încălcarea statutului sau a 
principiilor democrației cooperatiste. 
Abaterile nu trebuie discutate pe 
de lături, ci să constituie obiectul 
unor dezbateri într-un cadru organi
zat, care să ducă la măsuri menite 
să preîntîmpine, în viitor, orice ma
nifestări asemănătoare.

Comitetele regionale și raionale de 
partid, uniunile cooperatiste să-și 
aplece urechea la sesizările coope
ratorilor, să cerceteze cu toată serio
zitatea cele semnalate. Experiența a 
dovedit că nu este bine să se bazeze 
numai pe faptul că un președinte 
sau alți oameni cu munci de răs
pundere din cooperativa agricolă au 
„faimă" sau se „bucură de încrede
re". Si aceștia pot greși. Lucrurile 
trebuie cercetate cu atenție și făcută 
dreptate. Dezvoltarea democra
ției cooperatiste presupune li
chidarea tendințelor ce există la unii 
conducători de cooperative agricole 
de a-și părtini rudele și prietenii. 
Trebuie desfășurată o vastă muncă 
educativă în scopul ridicării conști
inței cooperatorilor, al îmbunătățirii 
continue a activității adunărilor ge
nerale din cooperativele agricole de 
producție, pentru a se înțelege tot 
mai bine că membrii acestora sint 
adevărații stăpîni ai avutului ob
ștesc, iar președintele și celelalte 
cadre de conducere sînt însărcinați 
să le administreze cu răspundere 
și competență.
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Tradițiile 
și prezentul 
artei 
cioplitului 
în lemn

.............. ....- de Vida GEZA ......................

Geniul popular s-a afirmat din- 
totdeauna cu o neasemuită forță 
creatoare, izvor nesecat de bogății 
și frumuseți artistice. Pe meleagu
rile regiunii Maramureș, din cele 
mai vechi timpuri, s-a dezvoltat o 
artă populară specifică și de o pură 
autenticitate. Arta cioplitului a 
afirmat un admirabil simț al ar
moniei, al fanteziei creatoare și 
echilibrului, existent in întreaga 
creație populară.

în țara noastră sînt două ținuturi 
considerate ca avînd cele mai fru
moase realizări în prelucrarea ar
tistică superioară a lemnului : Ma
ramureșul (raioanele Sighet și VI- 
șeu) și Gorjul oltenesc. Străvechile 
tradiții ale artei cioplitorilor în 
lemn, bine cunoscute și perfecțio
nate de-a lungul istoriei pe tot 
cuprinsul patriei noastre, au găsit 
o înflorire deosebită in aceste re
giuni. Asemănările de forme ca și 
de ornamente ale construcțiilor de 
lemn de. pe aceste meleaguri — a- 
mintim doar porțile înalte împes
trițate cu funia, rozeta, colacul și 
dintele de lup — dovedesc încă o 
dată unitatea culturii românești. In 
această unitate, sufletul ingenios și 
iubitor de frumos al poporului nos
tru a creat o nesfîrșită varietate de 
tipuri de construcții, forme de o- 
biecte, ornamente de un simbol și 
înțelepciune remarcabile.

întreaga țară se mîndrește cu 
numărul mare al construcțiilor 
monumentale (biserici, porți și 
case) pe care le întilnești în pei
sajul deluros al Maramureșului, 
unde se înaltă turle zvelte și se 
deschid porți prin care trece isto
ria acestor ținuturi și a oamenilor 
ei. Aceste locuri pline de pitoresc 
păstrează unele dintre cele mai re
prezentative exemplare ale arhi
tecturii populare, de cea mai au
tentică și originală creație în lemn. 
Aici oamenii stăpînesc lemnul și-i 
dau formă artistică, ca meșterul 
Manole mînăstirilor de piatră din 
legendă.

ce și înfrumuseța obiecte mici de 
lemn este continuată și în zilele 
noastre. Lăzile de zestre, mesele 
înfundate, scaunele bătrînești, bli- 
darele, dulăpioal ele, colțarele și 
lingUrarele cioplite sînt piese de 
mobilier cu valori utilitare și ar
tistice de mare însemnătate. Aces
tea, realizate la cel mai înalt ni
vel, satisfac și cerințele de orga
nizare a unui interior modern de 
la orașe. Lăzile de zestre de dimen
siuni mici ca cele din Maramureș 
sînt cunoscute pentru frumusețea 
lor ca formă, culoare și Ornamen
tație aleasă și specifică, prin folo
sirea elementelor geometrice (spi
rală, repetiția ritmică a liniei 
dreple și rotunjite, zig-zaguri) și u- 
neori florale.

Pînă nu de mult acest fel de mo
bilier era nelipsit din interioarele 
țărănești ale tuturor regiunilor 
țării. Mobilierul cioplit în prezent 
a devenit mai rar, creatorii nu își 
mai pot desfășura din plin talentul 
și pr iceperea pe această cale.

Trăsăturile stilistice ale mobilie
rului popular ar merita să consti
tuie obiectul unor studii atente din 
partea Ministerului Industriei U- 
șoare, a proiectanților și conduceri
lor fabricilor noastre de mobilă. 
Ele ar putea oferi foarte interesante 
sugestii pentru conturarea unui stil 
specific românesc în arta modernă 
a mobilei. Rafinamentul ornamen
tației, unit cu o robustețe și esen- 
țializare a formelor, proprii mește
șugului cioplitorilor noștri, ar putea 
inspira produse care să se bucure 
de multă căutare, atît în țară cît 
și peste hotare.

Ciopliturile mărunte sînt de o 
frumusețe deosebită. Mulți țărani 
din Lăpuș, Chioar și Valea Some
șului se îndeletnicesc și acum cu 
scobirea găvanelor, căușelor pentru 
băut apă, a lingurilor ciobănești, 
crestarea bilelor sau producerea 
de cupe, solnițe, vase de lemn, flu
iere etc. Forma acestor cioplituri 
cuprinde o gamă variată, iar de
corația este simplă, cioplită, inci- 
zată sau realizată prin pirogravură.

Multe obiecte casnice necesare 
într-o gospodărie au fost înlocuite 
cu cele industriale. Se păstrează 
însă și obiecte de lemn, care chiar 
dacă nu mai sînt folosite, sînt cău
tate pentru frumusețea cioplituri
lor. Acestea sînt pipernițele, sără- 
rițele, ploștile, maiurile, durgalău- 
rile, melesteiele, blidele, lingurile, 
spărgătoarele de nuci și alune etc.

Uneltele unor ocupații : greble, 
juguri, furci, obiecte pentru păstrat 
și măsurat bucate, coșuri pentru 
transportat și altele, au devenit și 
ele obiecte de valoare artistică. 
Ornamentele de pe acestea trebuie 
cercetate cu atenție și reproduse pe 
alte obiecte pentru a nu se pierde 
nimic din comoara de artă popu
lară transmisă de înaintașii noștri.

Instrumentele muzicale sînt o altă 
manifestare a artei meșteșugarilor- 
în lemn. Dotați cu un auz fin și 
simț muzical, meșterii populari își 
exprimă optimismul și dragostea 
de viață creînd viori, fluiere, tul
nice. Dintre creatorii de viori, mai 
cunoscuți sînt : Florian Petre din 
Preluca (Lăpuș), Torok Păli din 
Craidarol (Cărei), Finta Petre din 
Bixad (Oaș).

Este bine ca fiecare meșter să se 
intereseze șl să cunoască și produc
țiile altor comune sau zone din re
giune. Dar să nu uităm niciodată 
că ceea ce ne interesează pe noi 
este să prezentăm formele și orna
mentele. ca și tehnicile de lucru ale 
unui anumit sat sau centru de cio
plituri, și de aceea meșterul trebuie 
să se străduiască să lucreze în gus
tul și în felul bătrînilor meșteri din 

' satul lui Desigur că fiecare aduce 
ceva nou. o formă său tin motiv 
decorativ deosebit, născocit, dar a-

• cestea să nu tie în afara gustului 
tradițional. Pentru aceasta mește
rul trebuie să-și însușească la per
fecție deprinderile de lucru din sa
tul său ; să stea de vorbă cu bătrî-

nii care le cunosc, sau au văzut 1U- 
crînd pe vechii meșteri ; să obțină 
din nou vechile rețele ale procedee
lor de culoare ; cu diferite ocazii să 
cerceteze colecțiile muzeelor, din re
giune sau să se adreseze specialiști
lor pentru a primi informări și fo
tografii după obiectele aflate în 
muzeele din țară.

Prin cooperativele meșteșugă
rești, artizanat și galeriile de artă 
trebuie deschise mai largi pers
pective de a valorifica arta ciopli
turilor în lemn, de a populariza 
și dezvolta creația tradițională, 
folosind condițiile oferite de aces
te vremuri, și de faptul că mulți 
orășeni solicită obiecte autentice.
Spre aceste surse să-și îndrepte 

întreaga atenție rețeaua comerțului 
nostru de artizanat! In locul oribi
lelor contrafaceri din bețișoare 
lăcuite, care continuă să umple vi
trinele și rafturile, ar apărea a- 
tunci în magazine, spre satisfacția 
cumpărătorilor, creații decorative 
autentice, obiecte care incintă 
ochiul și își găsesc perfect locul 
.într-un interior modern, împodobit 
cu gust.

Multe obiecte nu mai păstrează 
decît o funcție decorativă. De aceea, 
dimensiunile lor se pot schimba, 
formele pot avea o mai mare va
rietate și firește, o atenție deosebită 
trebuie acordată ornamentelor. Dar 
este recomandabil ca schimbările 
pe care le introducem să nu se a- 
bată de la tradițiile centrului pe 
care obiectele îl reprezintă.

Să nu uităm că obiectele aces
tea trebuie să aducă în locuințele 
moderne ceva din ambianța case
lor în care și-au petrecut strămo
șii noștri viața, frumusețea cu 
care de-a lungul veacurilor ei au 
reușit să le realizeze.
Mulți țărani creatori de obiecte 

în lemn sînt participanți activi la 
manifestările artistice, la expozi
țiile bienale de artă populară,' unde 
obțin premii și mențiuni, sînt cu
noscuți, popularizați pentru măies
tria lor. Cea de-a IV-a Expoziție 
bienală de artă populară din acest 
an trebuie să fie un prilej de afir
mare a tradițiilor regiunilor noas
tre și de participare a zecilor de 
creatori la această întrecere.

Monumentele de arhitectură 
populară, obiectele decorative, in
teriorul caselor țărănești, portul și 
ceramica regiunii Maramureș au ui
mit pe Gh Șincai, pe N. lorga, pe 
Bela Bartok și uimesc pe toți străi
nii ce poposesc în frumoasa și pi
toreasca noastră regiune. Sîntem 
datori să păstrăm, să valorificăm 
în chip superior și să dezvoltăm 
aceste tradiții seculare. în contex
tul artei universale, contribuția ar
tei noastre populare are o pondere 
remarcabilă, ea fiind tot mai cu
noscută și apreciată la adevăratele 
ei dimensiuni.

cinema tv

teatre
• Teatrul de operă și Balet : MADAME BUTTERFLY
— 11, FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI MAR
CO POLO — 10,30, VĂDUVA VESELA — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
CUZA VODĂ - 10. INȘIR-TE MĂRGĂRITE - 15, 
REGELE MOARE — 20, (sala Studio) : CASTILIAN A
— 10, O FEMEIE CU BANI — 15,30, INTILNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PROVINCIE
— 10,30 (spectacol amînat din 5. III), ȘEFUL SECTO
RULUI SUFLETE — 15.30. UN HAMLET DE PRO
VINCIE - 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARAI,E
— 10,30, COMEDIA ERORILOR — 15, D-ALE CAR
NAVALULUI — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76

A) : CANDIDA — 10,30 și 19,30, FII CUMINTE, CRIS- TOFOR ! — 15,
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O NOAP
TE FURTUNOASĂ — 10, ACEST ANIMAL CIUDAT
— 15,30, PATIMI — 19,30, (sala Studio) : SONET PEN
TRU O PĂPUȘA — 10,30, ABSENȚA UNUI VIOLON
CEL — 16 și 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI FĂRĂ 
VINA — 16 și 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 15.30. 
INCIDENT LA VICHY — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : LUCEAFĂRUL DINSPRE 
ZIUA — 10, CEI TREI MUȘCHETARI — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINERE
— 11. VIOARA LUI STEMPENIU — 20
• Teatrul „Țăndărică" : ELEFANȚELUL CURIOS
— 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) :
PARADA REVISTEI — 11 ; 19,30. (sala Victoria) :
COLIBRI MUSIC-HALL — 11 ; 19.30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : CU PICIOARELE j'E PAMÎNT — 20.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 10 ; 16 ; 
19.30.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pano
ramic (seria I) : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : REPUBLI
CA — 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, EXCEL
SIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLAMU
RA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30 (la toate completarea 
Imprudenții), CAPITOL (completare Muntele) —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : BUCUREȘTI — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21, GRIVIȚA — 10,15 ; 12,45 ; 15,15 ; 17,45 ;
20.15. MELODIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• NU SINT DEMN DE TINE și FIDELITATE : 
LUMINA — 9,15 ; 13,15 ; 19.15.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LUCEAFĂRUL 
(completare Cinei sâptăniîni în balon) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL (completare Expo
ziția „Dezvoltarea științei în România") — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. FEROVIAR (completare 
Muntele) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• CIOCIARA : CENTRAL — 9 ; 11,45 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : UNION — 10 ;
16 ; 19,30, CLUBUL UZINELOR „REPUBLICA" —
15 ; 18,30
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• ZORBA GRECUL : DOINA — 11,30 ; 15,15 ; 18 ; 
20,45.
e JUANA GALLO — cinemascop : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16, GIULEȘTI — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30. MIORIȚA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA ! : TIMPURI 
NOI (completare Surogat) — 9 — 21 in continuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : DACIA (completare 
Hieroglifele pămintului) — 9 — 21 in continuare, 
RAHOVA (completare Muntele) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.
• APELUL — cinemascop : VICTORIA — 18,30 ; 
21, BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DACII — cinemascop : BUCEGI — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 , 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
« LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : REPUBLICA — 8, ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop . GLORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 18,15 ;
20.30, FLOREASCA —9; 11,15; 13.30; 16; 18,30 (la am
bele completarea Expoziția „Dezvoltarea științei în 
România"), ARTA (completare Imprudenții) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
« LEAC CONTRA DRAGOSTEI : FLOREASCA 
(completare Expoziția „Dezvoltarea științei în 
România") — 20,45.
• NIMENI NU VOIA SA MOARA : COLENTINA
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : FE
RENTARI — 10 ; 16 ; 19.30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : VIITORUL (com
pletare Cîntec de leagăn) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : 
MUNCA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ZILE RECI : UNIREA (completare Imprudenții)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : VLTAN — 15,30 ; 18 ;
20.15, PROGRESUL — 11,30 ; 13,30 ; 18 (la ambele 
completarea Comoara din Panagjurist).
• SANJURO — Cinemascop : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
MOȘILOR — 15 ; 18 ; 20,45.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• WARLOCK — cinemascop : COSMOS — 10 ;

. 12,15 ; 14,30 ; 16,45 , 19 ; 21,15. î
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE: COTRO- 
CENI (completare Expoziția-„.tlezvoltarca științei 
în România") — 10,30 , 15,15 ; ll!'; 20,45.
e INTRE DOI : LIRA (completare Hieroglifele pă- 
mîntuiui) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : VOLGA — 9,30 ;
11.45 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 : 21, DRUMUL SĂRII — 
11 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : PACEA (completa
re Orizont științific nr. 1) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

8,30 — Cum va fi vremea.
8,32 — întâlnirea de duminică. Emisiune pen

tru femei.
9,15 — Emisiunea pentru copii și tineretul șco

lar : Filmul : „Aventurile unui școlar".
10.30 — Emisiunea pentru sate.
12,15 — Concert simfonic.

Partea a II-a a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat din 
Cluj. Dirijor : Antonin Ciolan. în pro
gram : Simfonia a V-a în mi minor de 

Ceaikovski.
14,00 — Fotbal : întîlnirile de fotbal dintre echi

pele Steaua—Steagul roșu și Rapid— 
Universitatea Craiova.

17.45 — Rezumat filmat al meciului de fotbal
România—Franța.

18,25 — Recital Doina Badea.
18.45 — Telejurnalul de seară.
19,00 — Dialog la distanță. Emisiunea a III-a. 

Participă regiunile Hunedoara și Cluj. 
Prezintă George Carabin, Mihai Florea 
și Ion Besoiu.

22.30 — Telesport.
22,50 — Telejurnalul de noapte.

Echilibru
intelectual

(Urmare din pag. I)

concerte

Construirea a tot mai multe 
case din cărămidă, proces firesc 
pentru creșterea bunăstării țăra
nilor din zilele noastre, nu tre
buie să ducă la dispariția speci
ficului și tradițiilor zonelor etno
grafice ale regiunii, la dispariția 
acestui specific care deosebește 
fiecare zonă sau fiecare sat în 
parte și rep-rezinlft rezultatele la 
care au ajuns oamenii de aici in 
căutarea înfrumusețării satului 
lor, de veacuri.
Meșteri, cioplitori în lemn și 

artiști pricepuți în a făuri monu
mente și obiecte frumoase, sînt 
în număr mare răspîndiți pretu
tindeni în satele regiunii noastre 
unde pădurile asigură materialul 
lemnos.

Cită satisfacție au localnicii din 
Vad (Sighet) cînd intră în edifi
ciul nou al culturii prin frumoasa 
poartă a Iul Gheorghe Borodi. Lui 
Borodi i se datoresc și porțile fin 
dăltuite, adevărate capodopere de 
artă românească, din Valea Chioa- 
rului la intrarea în regiunea Ma
ramureș, de la complexul turistic 
Borșa și altele ce aparțin unor fa
milii țărănești din Vad.

Mîndria săpînțenilor cînd merg 
la școală sau la cooperativa agri
colă trecînd prin porțile lui Stan 
.Pătraș este pe deplin îndreptățită. 
Stan Pătraș și-a dovedit măiestr’a 
artistică și în crearea unor adevă
rate compoziții plastice, prin sculp
tarea în lemn a portretelor și fi
gurilor de personaje intrate în le
gendă sau istorice, care fac strajă 
la poarta casei sale și ornamentea
ză vatra casei. Cea mai vastă crea
ție a meșterului Stan l’ătraș esse 
întruchipată în monumentele fune
rare ale cimitirului din Săpînța, 
compoziții înfățișînd laconic scene 
din viața celor dispăruți.

în rîndul creatorilor plini de 
fantezie se înscrie și Florian Petre 
din Preluca Nouă (Lăpuș) care 
este cunoscut mai ales ca meșter 
al instrumentelor muzicale. în 
afară de acestea, în preocupările 
sale artistice intră și aplicarea de 
decorații traforate, cioplirea și co
lorarea ornamentelor pe mobilă, 
pe ramele geamurilor, ușilor.

în cele 6 zone etnografice și fol
clorice ale regiunii noastre (Ma
ramureș, Oaș, Lăpuș, Codru. Chioar 
și Cîrnpie) interiorul casei țără
nești se aranjează cu mobilier cio
plit, cu țesături și cusături de 
casă, cu ulcioare și blide de lut. 
smălțuite.

Moștenirea practicii de a produ-

NASUL
ARTIFICIAL

...Cîinele-robot dormea 
și nu dormea, era viu șl 
nu era viu, în cușca lui 
slab luminată, care vibra 
în ungherul cel mai întu
necos. Razele palide ale 
lunii se strecur.au din ce
rul acelui miez de noapte 
prin fereastra largă, po
posind ici-colo pe arama 
și ofelul animalului, care 
tremura ușor. Lumina pîl- 
piia în cîte un ciob de 
sticlă rubinie și-n fremă
tătoarele fire de nailon 
din nările dobitocului, ca
re tremura ușor, ușor, cu 
cele opt labe de cauciuc 
strînse sub el...

— Cîinele — spuse că- 
pitdnul — n-are simpatii 
sau antipatii : „Emoțio
nează" doar. E ca o pro
blemă de balistică: îi cal
culezi traiectoria, iar el 
o urmează întocmai. Își 
găsește singur ținta, se 
declanșează și se stinge 
automat. E făcut doar din 
sîrmă, acumulatori și e- 
lectricitate. Sistemul lui 
oliactiv poate ii dirijat 
spre orice combinație chi
mică, în funcție de pro
porția amino-aciztlor, a 
sulfului, a grăsimilor și a 
alcaliilor. Compoziția chi
mică a sîngelui fiecăruia 
dintre noi, exprimată în 
procente și formule, e tre
cută în cartoteca cea 
mare de jos. Oricine poa
te lesne declanșa o com
binație parțială a „memo
riei" cîinelui-robot, bună
oară pe baza amino-aci- 
zilor...

Ați recunoscut desigur 
în rîndurile de mai sus 
descrierea unuia din 
„personajele" faimosului 
roman fantastic al scrii
torului american Ray 
Bradbury, „Fahrenheit*. 
Și dacă mi-am permis să

de dr, Andrew DRAVMEKS
Directorul Centrului de olfactronică 

al Institutului tehnologic din Chicago (S.U.A.)

dau un citat atît de lung 
dintr-o operă de largă cir
culație, am făcut-o pentru 
că ilustrează cu pregnan
ță un fapt caracteristic al 
zilelor noastre : dezvol
tarea impetuoasă a știin
ței transformă în realitate, 
și uneori lasă mult în ur
mă, literatura de antici
pație.

Cine și-ar ii închipuit 
în 1953, cînd apărea la 
New York cartea lui Ray 
Bradbury, că doar peste 
cîțiva ani vor începe cer
cetări intense în domeniul 
olfactronicii, ba chiar că 
va lua naștere la Chica
go, pe lîngă Institutul de 
tehnologie al statului Il
linois, un adevărat Centru 
de olfactronică, reunind 
tizicieni, chimiști, biologi 
și psihologi. Și totuși așa 
stau lucrurile. Studiile 
noastre lasă să se între
vadă posibilitatea creării 
unor roboți olfactivi care 
ar putea ii folositori omu
lui — desigur, nu în sen
sul imaginat de autorul 
american, ci pentru re
zolvarea unor importante 
probleme științifice și 
practice.

Dar, mai întîi de toate, 
ce este olfactronica ? Inu
til să căutați în dicționar; 
termenul nu figurează ni
căieri, deoarece investi
gațiile în acest domeniu 
sînt de dată foarte re
centă.

S-a dovedit că identifi
carea precisă a lucrurilor 
și a oamenilor după mi

rosul lor caracteristic și, 
în general, după vaporii 
pe care-i emană ar putea 
servi multor activități u- 
mane, mergînd de la pro
iectarea unor uzine cu aer 
condiționat, pînă la des
coperirea unor criminali. 
Obiectul olfactronicii este 
tocmai elaborarea unor 
tehnici instrumentale sen
sibile, utilizabile în acest 
scop.

Se știe că suprafețele

în mod activ și continuu 
semnale chimice în aerul 
înconjurător și acestea 
conțin un mare număr de 
informații despre structu
ra chimică, starea și mo
dul de a acționa al obiec
tului sau organismului 
respectiv.

Un alt element demn de 
reținut este următorul. De 
regulă, semnalele chi
mice persistă mai multă 
vreme în mediul înconju
rător, pe suprafețe sau, 
în stare de soluție, în u- 
miditatea atmosferei. A- 
ceastă persistență le face 
să se deosebească de 
semnalele luminoase și 
sonore, ' care dispar a- 
proape instantaneu. Ani

Filarmonica de stat din Cluj prezintă azi la Ate
neu (ora 11) un festival Ceaikovski. La pupitrul or
chestrei : Antonin Ciolan, artist al poporului. So
list : Ștefan Ruha, artist emerit. în program : An
dante cantabile din cvartetul de coarde op. 11 nr. 1 
în Re major ; Concertul pentru vioară și orchestră în 
Re major și Simfonia a V-a în mi minor. Concertul 
începe la ora 11.

Orchestra .,Barbu Lăutaru", dirijată de Ionel 
Budișteanu, artist al poporului, susține azi la Ate
neu (ora 20) un concert de muzică populară. So
liști : Angela Moldovan, artistă emerită, Eugenia 
Ticu, Minodora Nemeș, Vlad Dionisie, Ion Cristo- 
reanu și alții.

noscută. Așadar, în unele 
privințe, mecanismul arhi- 
banalului simț al mirosu
lui reprezintă încă o e- 
nigmă.

In anumite împrejurări, 
nasul poate detecta sub
stanțe aflate în aer în 
concentrații de zece mi
liarde de molecule pe 
centimetrul cub de aer; 
instrumente concepute să 
facă și ele asemenea „is
prăvi" sînt în curs de ex
perimentare. Un miros re
cunoscut de organele ol
factive furnizează o „carte 
de vizită olfactivă" a sur
sei de vapori mirositori. 
Cînd e vorba însă de eflu
vii aeropurtate nemirosi
toare, putem vorbi de o

lea unui anumit individ 
reprezintă mai puține va
riații în timp.

Dar cum se obțin ase
menea „semnături" ?

Se recoltează vapori dă 
pe diferite părți ale su- 
praleței corpului omenesc 
cît și de pe întregul corp. 
Omul este introdus într-un 
„tun" de plastic izolat de 
aerul din încăpere și ținut 
într-un curent rapid de 
aer purificat.

Or, se știe că părțile 
componente ale mirosului 
pe care-1 degajă omul 
provin din transpirație, 
secreții și alte produse 
metabolice, ca și din pro
dusele secundare ale mi- 
cro-organismelor care

O importantă descoperire 
a științei moderne

multor obiecte emană a- 
mestecuri de vapori ; a- 
celași lucru se întîmplă și 
cu organismele vii, inclu
siv omul. Aceste organis
me sînt surse de ames
tecuri de vapori, de par
ticule de materie, pe care 
aerul le poartă în toate 
direcțiile. Unele ames
tecuri iau naștere drept 
rezultat al diferitelor pro
cese organice, ca trans
pirația și respirația.

Or — și acesta esie 
elementul principal — 
compoziția vaporilor re
flectă natura sursei din 
cate provin. Cu alte cu
vinte, fiecare sursă emite

malele, și în special cli
nii, profită de faptul că 
semnalele chimice dăinu
ie un timp mai îndelun
gat și astfel pot obține 
informații de la mediul 
înconjurător despre unele 
evenimente petrecute cu 
mai multe ore sau chiar 
cu citeva zile în urmă. In 
schimb, oamenii se des
curcă mai greu cu simțul 
lor olfactiv.

Va fi probabil o surpri
ză pentru dv. să ailați că 
natura factorilor chimici 
și a celor senzoriali, care 
provoacă deosebirile de 
miros al» substanțelor, 
•ite Încă foarte puțin cu

„carte de vizită olfactro
nică".

S-a descoperit că sem
năturile olfactronice sim
plificate ale unui bărbat 
și unei femei nu sînt tot
deauna egale. In limitele 
erorilor experimentale, se 
susține că fiecare individ 
își are formula sa olfac
tronică particulară. Mai 
mult, cercetările eviden
țiază o variabilitate con
siderabilă în timp la unul 
și același individ, dar o 
variabilitate și mai ma
re de la un individ 
la altul și între sexe. 
Semnăturile olfactronice 
ale unei porțiuni din pie

populează pielea la su
prafața ei. Majoritatea 
glandelor sudoripare pro
duc un lichid limpede și 
apos care îndeplinește 
funcția de răcire a corpu
lui omenesc prin evapo
rare. în anumite regiuni 
ale corpului omenesc e- 
xistă glande care produc 
secreții diferite din punct 
de vedere chimic. Aceste 
glande sînt stimulate de 
factori emoționali.

Corpul și îmbrăcămin
tea mai absorb și vapori 
de la diferite chimicale, 
de exemplu solvenți, afla
te în mediul înconjurător 
și le eliberează apoi tiep-

îi dădeau acestuia o 
fizionomie aproape 
statică. în reflecțiile 
despre lume, lucruri
le erau măsurate cu 
secolele, nu cu anii. 
De cîtva timp s-a 
produs un iei de răs
turnare: științele a- 
plicate și așa-zisele 
științe exacte au 
luat-o înaintea celor 
umanistice. Speciali
zarea și aprofunda
rea cercetării în do
menii și activități din 
ce în ce mai restrin- 
se, dictată de îm
prejurări obiective, 
garantează desigur 
escaladarea unor 
piscuri greu de atins. 
Dar specializarea a- 
ceasta e însoțită, în 
unele cazuri, de un 
fenomen curios. Tî- 
nărul om de știintă 
sau de cultură gă
sește maximum de 
satisfacție în însuși
rea datelor cu totul 
recente din fizică, 
din chimie sau din 
teoria artelor, fiind 
înclinat să ignoreze 
sau să minimalizeze 
experiențele anteri
oare, considerate ve
tuste. Se înțelege că 
ontica aceasta riscă 
să ducă la o suner- 
ijr-iali’OTe periculoa
să. Căci, înțeleasă 
astfel, sfera noțiunii 
de modern se con
fundă numai cu ceea 
ce e nou.

Imaginea intelec
tualului, a specia
listului și, în gene
ral, a omului de cul
tură contemporan tre
buie să reprezinte o 
sinteză superioară de 
aptitudini creatoare; 
acumularea activă,

perseverentă să fie 
pentru el un proces 
neîntrerupt. A privi 
cu interes experien
țele anterioare și a ii 
totodată deschis ino
vației e o problemă 
de echilibru. Numai 
personalitatea contu
rată oiganic, în con
tact cu realitățile tre
cute și prezente, poa
te întîmpina cu luci
ditate viitorul, pre- 
gătindu-i apariția. 
Un „eu" lipsit de sen
timentul unității sale 
raționale, este ex
presia unui individ 
cu o falsă reprezen
tare a vieții, trăind 
într-o atmosferă înșe
lătoare. Avînd în ve
dere că știința e o 
cale de a perfecțio
na omul, de a-i pune 
în valoare vocația, 
ar fi bizar ca omul 
de cultură să ră- 
mînă la o viziune 
parțială: fie tributar 
unor cunoștințe de
pășite, fie admirator 
exclusivist al ultimei 
descoperiri. Ancheta 
în acest sens ar do
vedi existența unor 
mentalități diferite, 
în funcție de vîrstă și 
de mediu. Indivizii 
din generații mai îna
intate, pierd contac
tul cu prezentul, tine
rii dimpotrivă, tră
iesc mai insistent în 
prezent. Acestei si
tuații trebuie să i se 
opună un dialog sin
cer, util pentru am
bele părți. Diversele 
cursuri de împrospă
tare a cunoștințelor 
— în domeniile teh
nicii. învățămlntului, 
medicinii — scurtînd 
distantele dintre vîr- 
ste, contribuie la o 
receptare echilibrată 
a noutății.

tat în aerul pur, timp de 
mai multe ore sau zile. 
De aceea, o persoană du
ce cu sine „imaginea" ol
factronică a mediului în 
care s-a aflat recent, cu 
condiția ca acest mediu 
să fi posedat anumite ca
racteristici ce pot ii deo
sebite olfactronic.

Curentul de aer rece 
injectat în „tunul" de pla
stic descris mai sus este 
apoi trecut prin niște spi
rale de sticlă, vaporii mi
rositori fiind captați de o 
substanță uleioasă spe
cială. Apoi se trece la a- 
naliza chimică, iar rezul
tatul apare pe un fel de 
grafic : semnătura olfac
tronică 1

Nasul omului și al ani
malelor poate caracteriza 
un miros cunoscut în de
curs de o secundă. Acea
stă viteză nu poate fi încă 
atinsă de dispozitivele 
noastre artificiale. Dar 
cercetările sînt abia la 
început...

Explorarea semnalelor 
luminoase se realizează 
astăzi cu ajutorul unor 
dispozitive ca microscoa- 
pe, telescoape, aparate 
de fotografiat și de spec- 
troiotometrie, care au lăr
git considerabil capacita
tea vizuală a omului. 
Există motive întemeiate 
care ne obligă să pătrun
dem și în lumea neexplo
rată a semnalelor chi
mice.

în adevăr, cunoașterea 
aprofundată a efectelor 
oliactive constituie o ne
cesitate stringentă pentru 
uzinele producătoare de 
alimente (inclusiv bău
turi), articole de toaletă, 
parfumuri, articole farma
ceutice și medicale, vop
sele, ambalaje. Aceleași

procese intervin și în con
diționarea aerului și în 
ventilația marilor combi
nate, hoteluri, instituții.

Un alt aspect. Medicii 
practicieni cu experiență 
pot diagnostica astăzi 
peste treizeci de boli — 
inclusiv unele tulburări 
mintale și forme de into
xicație — cu ajutorul mi
rosurilor caracteristice. 
Or, „nasurile artificiale’ 
— în măsura în care vor 
fi perfecționate — se vor 
putea dovedi mai sensi
bile și mai selective decit 
nasul cu care ne-a înzes
trat natura ; ele ar lărgi 
cu muit posibilitățile noa
stre în aceste domenii și 
ar putea duce la noi pro
grese în domeniul diag
nosticului medical.

în fine, olfactronica 
poate contribui la desco
perirea infractorilor. Să 
dau un exemplu. Fiecare 
cameră posedă aroma ei 
caracteristică, determina
tă de vopseaua de pe pe
reți, ceara de pe parchet, 
cărțile și mobila din încă
perea respectivă. Oricine 
intră în cameră „preia" o 
parte din mirosul ei și, in
vers, lasă în ea o parte 
din propriul său miros. 
Cu un aparat olfactronic, 
detectivii ar putea stabili 
dacă o anumită persoa
nă a intrat sau nu într-o 
cameră în care s-a comis 
o infracțiune.

Iată doar cîteva din a- 
pWsațiile care se întrevăd 
noilor tehnici olfactronice.

Fapt este că interesul 
oamenilor de știință pen
tru olfactronică devine 
tot mai accentuat. Să ne 
așteptăm deci la noi des
coperiri, de mare însem
nătate științifică și practi
că, în această lume nouă*

strecur.au
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VIZITELE UNOR DELEGAȚII 
BULGARE

LUCRĂRILE COMISIEI 
ECONOMICO-FINANCIARE

Delegația în domeniul 
învățămîntului

Delegația bulgară alcătuită din 
Gheorghi Brankov, șeful secției ști
ință și învățăinînt a C.C. al P.C'.B 
Ivan Nenov, adjunct al ministru
lui învățămîntului, și Gheorghi Ba- 
nenkin. adjunct al secției știință și 
învățămînt a C.C. al P.C.B., care 
ne-a vizitat țara, a fost primită 
simbătă dimineața de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La întrevedere au asistat 
Ion Teoreanu, șeful secției învă
țămînt a C.C. al P.C.R., și Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului.

în aceeași zi, oaspeții bulgari au 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie. Pe aeroportul Băneasa, 
ei au fost conduși de acad. Șt. 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Ion Teoreanu și de alte persoane 
oficiale, precum și de reprezentanți 
ăi ambasadei bulgare la Bucu
rești.

Delegația condusă 
de ministrul construcțiilor

în continuarea vizitei prin țara 
noastră, joi și vineri, delegația con
dusă de Marin Grașnov, ministrul 
construcțiilor din R. P. Bulgaria, a 
vizitat întreprinderi de specialitate 
din industria materialelor de con
strucții, din regiunile Ploiești și 
Brașov, șantiere de locuințe din 
orașul Brașov.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
Sîmbătă dimineața pe Marin Graș

SPORT
MONDIALELE DE HOCHEI
PE GHEAȚA

După un meci spectaculos 
România - Polonia 3-3

VIENA 25 (Agerpres). — Selecțio
nata de hochei pe gheață a României 
continuă să fie neînvinsă și să ocupe 
primul- loc în grupa B a campiona
tului mondial, care se află în plină 
desfășurare la Viena.

Ieri, hocheiștii români au terminat 
la egalitate : 3—3 (1—0, 1—1, 1—2) 
cu reprezentativa Poloniei, într-unul 
din cele mai importante meciuri ale 
acestei grupe. Dar, după cum trans
mite comentatorul sportiv al agenției 
vieneze A.P.A., hocheiștii români ar fi 
meritat victoria pentru jocul lor mai 
bine organizat ți mai spectaculos. De 
altfel, cu un minut înainte de sfîrșitul 
partidei echipa română conducea cu 
3—2 și se părea că victoria nu mai 
poate să-i scape. Un incident nepre
văzut i-a salvat pe polonezi de la în- 
frîngere. Vrînd să degajeze pucul, 
fundașul Czaka a șutat atît de puternic 
îneît și-a rupt crosa. Fără să stea 
mult pe gînduri, el a smuls crosa din

In citeva
• Turneul internațional feminin de 

șah de la Belgrad a fost cîștigat de 
Zatulovskaia (U.R.S.S.), care în cele 
13 runde a totalizat 9,5 puncte. In 
continuare, clasamentul se prezintă 
astfel : 2. Gaprindașvili (U.R.S.S.) 9 
puncte ; 3—4 Nedelkovici (Iugo
slavia), Belamarici (Iugoslavia) cite 
8 puncte ; 5—6. Konarkovska (Iu
goslavia), Liliak (Iugoslavia) cite 7,5 
puncte ; 7. Alexandra Nicolau (Româ
nia) 7 puncte ; 8—9. Jovanovici (Iugo
slavia), Eretova (Cehoslovacia) 6.5 
puncte ; 10. Bilek (Ungaria) 6 puncte; 
11. Heemskerk (Olanda) 5,5 puncte ; 
12—13. Asenova (Bulgaria), Novara 
(Polonia) cite 4,5 puncte ; 14. Timo
feeva (Iugoslavia) 1 punct.

In runda a 6-a a turneului r.onal 
de șah de la Halle, Victor Ciociltea 
a întrerupt cu Wcsterinen (Finlan
da). Alte rezultate : Johansson- 
Besser 1—0 ; Uhlmann—Hort re
miză ; Minici—Camilleri remiză ; 
Kinnmark—Zinn 0—1 ; Petersen— 
Matulovici remiză. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

în clasament conduce Portisch 
(Ungaria) cu 4,5 (1) puncte, urmat 
de Hort (Cehoslovacia) și Uhlmann

Azi in 
Capitală

FOTBAL, pe stadionul „23 
August” : Steaua—Steagul
roșu (ora 14), Rapid—Universi
tatea Craiova (ora 16) ; stadio
nul Dinamo, ora 10 : Dinamo 
Victoria—Metrom Brașov (ca
tegoria B).

BASCHET, în sala Floreasca. 
de la ora 9 : Rapid—Medicina 
Tg. Mureș (m), Steaua—Uni
versitatea Timișoara (m), 
I.C.F.—Politehnica Galați (m).

RUGBI, stadionul Gloria :
Grivița roșie—Politehnica Iași 
(ora 9,30), Gloria—Agronomia 
Cluj (ora 11).

VOLEI, de la ora 8,30 : în 
sala Dinamo : Medicina—Poli
tehnica Cluj (m), Steaua—Alu
mina Oradea (m), Dinamo—Fa
rul (i) ; în sala Glulești : Uni
versitatea—Construcții (m), Ra
pid—Politehnica Brașov (m), 
C.P.B.—Țesătura Piatra Neamț 
(I).

ALTE COMPETIȚII : haltere 
(sala Dinamo, de la ora 9) ; 
atletism (aleea Circului de stat, 
ora 9,30) ; scrimă (Facultatea 
de drept, ora 9).

nov, ministrul construcțiilor din 
R. P. Bulgaria.

La întrevedere a participat Du
mitru . Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor.

în continuare, delegația a avut 
convorbiri cu conducerea Ministe
rului Industriei Construcțiilor și 
specialiști din alte ministere pe 
probleme privind lărgirea colaboră
rii și cooperării în acest domeniu, 
intre cele două țări.

în cinstea oaspeților, Dumitru 
Mosora a oferit o masă.

Seara, delegația a luat parte la 
un spectacol la Teatrul de operă 
și balet al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Delegația condusă 
de ministrul pentru 

industria ușoară

între 20 și 25 martie ne-a vi
zitat țara, la invitația ministrului 
industriei ușoare, Alexandru Sen- 
covici, o delegație condusă de Dora 
Belceva, ministrul pentru industria 
ușoară al R. P. Bulgaria. Membrii 
delegației au vizitat în acest timp 
întreprinderi de industrie ușoară 
din București, Focșani, Iași, Tg. 
Mureș și au avut convorbiri la 
conducerea Ministerului Industriei 
Ușoare.

Delegația a fost primită de Pe
tre Blajovici. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La plecarea din țară, delegația 
a fost condusă de Alexandru Sen- 
covici, iar piuă la frontieră a 
fost însoțită de adjuneții ministru
lui industriei ușoare, Mihai Con- 
stantinescu și Ion Popescu.

(Agerpres)

mina unui coechipier pentru a-și re
lua postul în fața porții lui Dumitra?, 
dar frații Fonfara au profitat de a 
ceastă confuzie și au introdus pucul in 
poarta echipei române, obținînd egala- 
rea chiar în ultimele secunde de joc. 
în meciul de ieri s-au remarcat din 
formația noastră Dumitra?, Varga, Io- 
nescu, frații Szabo și Florescu. Punc
tele echipei noastre au fost marcate de 
G. Szabo, Florescu și I. Szabo. în 
clasamentul grupei B, pe primul loc se 
află România cu 9 puncte, urmată de 
Polonia cu 8 puncte. Pînă la termi
narea campionatului, hocheiștii noștri 
mai au de susținut două întîlniri — 
luni cu Austria și marți cu Iugoslavia.

Alte rezultate : grupa B : Ungaria— 
Italia 4—4 (3—2, 1—1, 0—1) ; Norve
gia — Iugoslavia 9—2 (4—0, 2—1, 
3—1) ; grupa A : R. F. a Germaniei — 
Finlanda 2—2 (0—I, 2—1, 0—0); 
S.U.A. — R. D. Germană 0—0 ; 
U.R.S.S. — Suedia 9—1 (3—0, 3—1, 
3—0).

rînduri
(R. D. Germană) cu cite 4,5 puncte. 
Ciociltea are 2,5 puncte și o partidă 
întreruptă.

• La Teheran, au început campio
natele mondiale de scrimă pentru ti
neret. Proba masculină de floretă a 
fost ciștigatâ de sovieticul Leonid 
Romanov, care a realizat 4 victorii. 
El l-a învins intr-un meci de baraj 
pe francezul Talvard. *

• Echipele selecționate de box ale 
R. D. Germane și R. P. Bulgaria au 
susținut o intîlnire amicală la Schwe
rin. Scor 12—10 pentru pugiliștii ger
mani.

• In cadrul unei reuniuni interna
ționale de ciclism desfășurate pe pis
ta velodromului Herne Hill din Lon
dra, proba de viteză a fost ciștigatâ 
de J. Gcschge (R. D. Germană). El a 
parcurs ultimii 200 m in 12” 4/10.

La start

MOTORETE „CARPAȚI"
Ministerul Comerțului Inte

rior în colaborare cu Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Federația română de 
motociclism organizează un 
concurs republican de regu
laritate și rezistență pentru 
verificarea calităților motore
tei românești „Carpați". Star
tul concursului se va da la 21 
aprilie a. c. și se va desfășura 
în trei etape, totalizînd 700 
km : București—Pitești—Rin. 
Vîlcea—Călimănești (etapa I). 
Sibiu—Făgăraș—Brașov (eta
pa a 11-a) și Predeal—Plo
iești—București (etapa a Ill-a)

Ministerul Comerțului Inte
rior a dotat concursul cu pre. 
mii în obiecte în valoare de 
15 000 lei, pentru primii 10 
clasați. La startul concursului 
se vor afla cei mai buni cu
noscători ai acestei discipline 
sportive — maeștri ai sportu

A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Comisia economico-financiară a 

Marii Adunări Naționale s-a întru
nit in ședință de lucru in ziua de 
25 martie sub președinția prof, 
univ. Manea Mănescu, președintele 
comisiei, pentru a examina și dis
cuta proiectul de decret „Pentru 
autorizarea Departamentului pen
tru valorificarea legumelor și fruc
telor din cadrul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție de a efectua exportul unor 
produse agricole", care i-a fost tri-\ 
mis spre avizare de către Consi
liul de Stat,

Președintele Uniunii Naționale a

Cronica zilei
La invitația secretarului de stat 

al Departamentului pentru forma
rea cadrelor al Marocului, Moha
med Imani, simbătă seara ă ple
cat în această țară o delegație con
dusă de prof. dr. David Davidescu, 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, pentru a 
purta discuții privind colaborarea 
în domeniul agriculturii între cele 
două țări.

în sălile hanului domnesc din 
Suceava a avut loc sîmbătă verni
sajul expoziției „Pictura franceză 
modernă în reproduceri". Cu acest 
prilej au luat cuvintul Gheorghe 
Pintilescu, secretar al comitetului 
regional de cultură și artă, și 
Francois Sautreuil, secretar al am
basadei Franței la București. Ex
poziția prezintă o imagine a ce
lor mai importante curente în pic
tura franceză modernă.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
stat, oameni de cultură, studenți, 
elevi.

Turneul cintăreților de muzică ușoară 
Romana Farres și Serge Marceau

tncepind de la 25 
martie și pină la 23 a- 

• pinlie întreprind un 
turneu in [ara noas
tră Romana Farres șt 
Serge Marceau, îm
preună eu formația 
de muzică ușoară con
dusă de Bebe Pri- 
sada.

Romana F arris, ori
ginară din Sântă Fe 
(Argentina) — după 
un debut strălucit la 
virsta de 17 ani — 
are o prodigioasă ac
tivitate artistică, sus
ținută in nenumăra
te săli de concerte, la 
radio și televiziune. 
Concomitent, reali
zează un mare număr 
de înregistrări la cele 
mai mari case de 
discuri, printre care 
„Odeon". „Belter" ele. 
Fiind înzestrată cu o 
foarte plăcută voce de

soprană, caldă și ca
tifelată, cu deosebite 
calități scenice, Ro
mana Farres între
prinde numeroase tur
nee in America de 
Sud și Spania, repur- 
tind vii succese. Con
siderată drept una 
dintre cele mai bune 
interprete de tango 
din lumea întreagă, 
Romana Farres este 
deținătoare a Discu
lui de aur pe anul 
1964.

Parizianul Serge 
Marceau, compozitor 
și textier, este ciști- 
gător al premiului 1 
la Concursul de la 
Monte Carlo pe anul 
1962 și al Concursu
lui televiziunii fran
ceze — ediția 1966. 
Și-a început cariera 
artistică turnind dife

vremea
Timpul probabil pentru 27, 28 și 29 

martie. In țară : Vremea continuă sa 
se încălzească. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi izolate. Vint slab 
pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 2 șt 8 grade, iar ma
ximele între 7 și 17 grade. Local mai 
ridicate. La București : Vremea con
tinuă să se încălzească. Cerul va fi 
variabil. Vint slab pină la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura în 
creștere.

lui, sportivi fruntași. Există 
preocuparea ca, în viitor, să 
se organizeze un concurs la 
care să participe numai ama
tori.

Concursul va scoate în evi
dență caracteristicile motore 
tei „Carpați" — rezistență 
consum redus de combustibil 
etc. Acestor calități li se a- 
daugă și avantajele ce le pre 
zintă pentru cumpărători - 
vînzarea cu plata în rate 
Muncitorii, diferite alte cate 
gorii de salariați și militar' 
își pot procura motorete cu uri 
acont de 15 la sută, iar restu 
plătibil în 20 rate, membrii 
C.A.P. cu 30 la sută acont șt 
restul în 12 rate lunare. Inte
resant de relevat faptul că ce 
lor care cumpără motorete 
„Carpați" la examenul pentru 
obținerea permisului de con
ducere nu li se cer cunoștințe 
de mecanică moto.

Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Vasile Vîlcu, a expus în fața 
comisiei considerațiunile care au 
determinat elaborarea proiectului 
de decret.

Explicațiile cerute de deputați 
au fost date de Vasile Vîlcu, pre
cum și de ministrul comerțului ex
terior, Gh, Cioară.

După dezbaterile care au avut 
loc, comisia a avizat favorabil a- 
supra proiectului de decret.

Avizul a fost transmis Consiliu
lui de Stat.

(Agerpres)

Sîmbătă s-a înapoiat în țâră de
legația română de ziariști condusă 
de Gheorghe Dolgu, redactor-șef al 
revistei „Viața economică", care, 
la invitația guvernului englez, a 
făcut o vizită de documentare în 
Marea Britânie. (Agerpres)

cu prilejui smiomi naiionau 

Cuvîntarea ambasadorului 
Greciei la posturile 
de radio si televiziune

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei, ambasadorul acestei țări la 
București, Ioannis Christos Cambio- 
tis, a rostit sîmbătă seara o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio 
și televiziune,

(Agerpres)

rite filme, alături de 
cele mai cunoscute 
nume ale ecranului 
francez: Fernandel,
Jean Cabin, Louis 
de Funes, Bourville 
etc. A abandonat insă 
cinematografia, con- 
sacrindu-se muzicii u- 
șoare. A concertat a- 
desea pe scena cu
noscutului music-hall 
„Olympia" din Pa
ris, precum și pe alte 
scene, cu prilejul u- 
nor turnee în Franța, 
Elveția, Bulgaria etc.

In cadrul turneului 
pe care îl întreprind 
în țara noastră, cel 
doi cîntăreți vor da 
concerte la Bacău, A- 
rad, Timișoara, Bra
șov, Cluj, Craiova, 
Ploiești, Hunedoara, 
Piatra Neamț și alte 
orașe.

Al doilea 
concurs special 
PRONOEXPRES

La 29 martie 1967, Loto-Pro- 
nosport organizează cel de-al 
doilea concurs special Prono- 
expres al anului, bazat pe prin
cipiul extragerilor duble. La 
primul concurs special Prono- 
expres, desfășurat după noua 
formulă, s-a înregistrat recor
dul premiilor de la acest sis
tem : peste 100 000 premii din 
care cîștiguri de 150 000 lei, 
111 302 lei, 55 561 lei, autotu
risme ș.a.

La al doilea concurs special 
Pronoexpres al anului se atri
buie 10 autoturisme (2 Mosk- 
vici 408 cu 4 faruri și radio, 3 
Wartburg Lux 312/1 și 5 Tra
bant 601), în afara celorlalte 
premii în obiecte și bani. Se 
vor extrage 44 numere. Se par
ticipă și pe buletine jucate 50 
la sută.

Sute de cetățeni cîștigă în 
fiecare an autoturisme la con
cursurile Loto-Pronosport. 
Printre aceștia sînt unii care 
cîștigă chiar cite două autotu
risme la un concurs. Astfel, la 
primul concurs special Prono
expres din acest an, Dinu 
Troncea din Tr. Măgurele a 
cîștigat două autoturisme (un 
Wartburg Lux și un Trabant 
601). Un bun prilej de a ciștiga 
un autoturism vi-1 oferă con
cursul special Pronoexpres din 
29 martie 1967.

Marți, 28 martie 1967, este 
ultima zi cînd se pot procura 
bilete. Agențiile Lolo-Prono- 
sport au la dispoziție și bilete 
gata completate.

Manifestări 
consacrate 
aniversării 
răscoalei 
din 1907

Cu prilejul aniversării a 60 de 
ani de la marea răscoală a țăra
nilor din 1907, în Capitală- au în
ceput sîmbătă lucrările sesiunii 
științifice organizate • de Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. ai P.C.R., Insti
tutul de istorie „Nicolae Iorga" al 
Academiei și Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Lucrările , au fost deschise de 
Ion Popescu-Puțuri, directorul In
stitutului de studii istorice și so
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Participanții — academicieni, ca
dre didactice universitare și cer
cetători de specialitate — au au
diat, în prima zi a sesiunii, o serie 
de comunicări consacrate răscoalei 
din 1907.

Lucrările continuă.
*

La Muzeul Simu din Capitală s-a 
deschis simbătă o expoziție de 
pictură, sculptură și grafică, or
ganizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la răs
coalele țărănești din 1907.

în prezența a numeroși oameni 
de cultură și artă, sculptorul Ion 
Jalea, artist al poporului, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
a relevat în cuvîntul de deschide
re ecoul pe care tragicul eveni
ment l-a avut în creația celor mai 
reprezentativi artiști plastici din 
trecut, în operele artiștilor din zi
lele noastre, valoarea de document 
uman a acestor lucrări.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția, o amplă retrospectivă reunind 
150 de lucrări, care înfățișează as
pecte impresionante ale evenimen
telor din 1907. Ștefan Luchian, în 
lucrări de mare forță expresivă, ca 
acel cunoscut tablou „La împărți
tul porumbului", Octav Băncilă, cu 
portretele sale de țărani răzvrătiți, 
N. Tonitza, Nicolae Mantu, Cărnii 
Ressu, Iosif Iser au redat epopeea 
tragică a țărănimii prigonite. Re- 
actuaiizînd în memoria contempo
ranilor episoadele acestei epopei, 
pictori, sculptori și graficieni din 
zilele noastre, cum sînt Corneliu 
Baba, Alexandru Ciucurencu, Cor
nel Medrea, Ion Irimescu, Mac 
Constantinescu, Naum Corcescu și 
alții au evocat. în lucrările lor dra
ma țărănimii de odinioară, sufe
rințele și luptele ei.

★

CRAIOVA. — în cadrul mani
festărilor consacrate împlinirii a 60 
de ani de la desfășurarea răscoale
lor țărănești din 1907, sîmbătă 
după-amiază a avut loc la Teatrul 

■ Național din Craiova un recital de 
poezie,

Și-au dat concursul scriitorii 
Eugen Barbu, Marin Sorescu, Cezar 
Baltag, Ion Alexandru, Violeta 
Zamfirescu, Ilie Purcaru.

(Agerpres)

i DE P
REFLUXUL SECOLULUI

I Agențiile de presă anunță că 
I grupuri de turiști francezi și en

glezi se îndreaptă spre coastele 
Atlanticului și Canalului Mînecii 

I pentru a asista la „refluxul seco
lului" : luni, marea se va retrage 
timp de citeva ore cu șase mile, 

Iiar nivelul ei va cobori cu apro
ximativ 25 de metri. Acest re
flux extraordinar este provocat 

Ide faptul că în aceeași zi au loc 
fluxul și refluxul extrem. Marea 
se va retrage atît de mult incit 

Ivor putea fi văzute stînci și ni
sipuri care în mod obișnuit nu 
sînt niciodată expuse vederii. Re- 

I fluxul de luni va fi cel mai mare 
înregistrat de la 1 ianuarie 1900 
pină acum. Turiștii vor putea vi- 

Iziona un spectacol unic. Pescarii 
vor avea o zi îmbelșugată, pu
țind pescui peștii rămași in mi- 

Icile lacuri formate prin retra
gerea mării. Așezări ale imperiu
lui roman, situate odinioară pe 

I înălțimi dar azi acoperite de 
mare, vor ieși la iveală, iar gru
puri speciale de experți vor pu- 

Itea cerceta zeci de vase care zac 
scufundate de sute de ani.

| REEDITAREA
EXPEDIȚIEI LUI PEARY

O expediție americano-cana- 
1 diană, condusă de Ralph Plaisted 
Iși alcătuită din zece persoane, a 

plecat spre Thule (Groenlanda), 
de unde va încerca să reediteze 

1 expediția amiralului Robert Peary, 
care în anul 1909 a atins pe uscat 
Polul Nord. Planul călătoriei pre- 

Ivede crearea unei tabere-bază la 
Eureka, de tinde se va porni eu 
vehicule pe șenile spre Polul 

INord, urmînd să fie străbătută o 
distanță de 800 mile (1 287 km). 
Eureka se află la 1 006 km sud de 

I Polul Nord, dar călătoria va fi 
mai lungă, deoarece nu va fi ur- 

T mată o linie dreaptă. Exploratorii 
I speră să-și atingă obiectivul la 

mijlocul lunii aprilie.

I LASER CU ACȚIUNE 
CONTINUĂ

| Un grup de cercetători din Var
șovia a realizat recent un laser 

I cu acțiune continuă. Undele lu-

PREOCUPĂRI

ACTUALE
ÎN INDUSTRIE

„Întreprinderea noas
tră nu mai poate trăi 
pe seama altora". Așa 
exprima, nu de mult, 
maistrul Gerhard Kast, 
de la Întreprinderea de 
aparate pentru teleco
municații „Funkwerk" 
din Berlin, hotărîrea 
sa și a colectivului în 
mijlocul căruia lucrea
ză de a face eforturi 
și a explora toate căile 
pentru ca întreprinde
rea lor să devină ren
tabilă.

Problemele rentabili
tății întreprinderilor, ale 
reducerii prețului de 
cost al producției, 
ca fi ale îmbunătăți
rii continue a calită
ții produselor au fost 
larg dezbătute în ca
drul lucrărilor confe
rințelor raionale și re
gionale de partid desfă
șurate în pregătirea ce
lui de-al VII-lea Con
gres al P.S.U.G. Ele 
preocupă intens condu
cerea de partid și de 
stat, oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul 
R. D. Germane.

In urma conferinței 
pentru raționalizare și 
standardizare, care a 
avut loc în vara anu
lui trecut din inițiativa 
C.C. al P.S.U.G. și a 
Consiliului de Miniș
tri al R.D.G., au fost 
luate o serie de măsuri 
în scopul îmbogățirii 
cunoștințelor oamenilor 
muncii în domeniul 
economic, pentru sti
mularea contribuției lor 
creatoare la realizarea 
măsurilor de raționa
lizare a producției in
dustriale. In procesul a- 
plicării acestor măsuri 
au apărut o serie de 
inițiative. Inginerul 
Kurt Muller, de la oțe- 
lăria „1 Mai" din Tan
gerhutte, de exemplu, 
a răspîndit prin presă 
cuvîntul de ordine — 
„să nu produci ceea 
ce hu-ți convine să 
cumperi pentru tine".

Vizitlnd zilele aces
tea întreprinderea 
„Schokopack" din 
Dresda, care produce 
mașini automate pentru 
ambalat, am observat 
în halele nutri și lumi
noase numeroase locuri 
goale, precum și unele 
mașini acoperite cu foi 
de plastic. Așteptau — 
ce ? La întrebarea 
noastră, ing. Gerhard 
Schlenker, directorul 
tehnic al uzinei, ne-a 

explicat că întreprin
derea aceasta, care 
începînd din anul 
1963 a lucrat cu toată 
capacitatea, este în pre
zent în curs de reorga
nizare conform planu
lui de raționalizare. 
Mașinile la care nu s-a 
obținut un randament 
satisfăcător au fost pre
date fie unor întreprin
deri mici, fie spre re
cuperare, urmînd să se 
primească mașini noi, 
de mare randament. 
Cele rămase, ca și cele 
ce urmează să intre în 
patrimoniul întreprin
derii, vor fi folosite 
pentru a asigura un 
flux tehnologic conti
nuu.

Se intensifică măsu
rile de raționalizare și 
la Combinatul chimic 
Leuna. In timp ce in 
1965 investițiile pen
tru raționalizare repre
zentau 17,6 la sută din 
total, pentru anul 1970

se prevede ca ele să a- 
jungă la 60,2 la sută. 
Ca urmare a aplicării 
măsurilor de raționali
zare, combinatul a rea
lizat în decurs de un 
on o depășire a pro
ducției în valoare de 
11 milioane mărci și 
scăderea prețului de 
cost cu 2 milioane 
mărci. Pînă în iulie 
1966, colectivul acestui 
combinat a aplicat cir
ca 200 măsuri de ra
ționalizare ; cheltuielile 
făcute în acest scop re
prezentau 14,4 milioane 
mărci, venitul anual re
zultat de pe urma a- 
cestor măsuri însumînd 
însă 19,8 milioane 
mărci. Astfel, la chel
tuieli pentru raționali
zare în valoare de 1 000 
de mărci revine un 
venit de 1 350 mărci, 
ceea ce înseamnă că 
mijloacele materiale in
vestite sînt recuperate 
în 9—10 luni.

In presa de aci se 
relatează că fabrica de 
motoare Diesel din 
Rostock, căreia îi re
vine sarcina de a pro
duce în 1970 motoare 
cu o capacitate totală

RETUTINDENI
minoase de aceeași lungime, care 
apar în tubul noului laser și sînt 
reflectate de o serie de oglinzi, 
formează un mănunchi de raze 
care ies in exterior. O cărămidă 
pusă în fața fasciculului de raze 
se înfierbintă, iar o bucată de 
lemn se aprinde spontan. Fascicu
lul de raze invizibil, cu un dia
metru de aproximativ un centi
metru, atinge o temperatură de 
circa 15 000 de grade. Puterea nou
lui laser este de 200 wați. El este 
unul din puținele tipuri de acest 
fel realizate in Europa.

Un cetățean din Adliswil (Elveția) 
a construit o fabrică de bere de 
mic gabarit pentru „uz casnic". In 
fotografie : constructorul și insta

lația sa

FOCI NEGRE
O specie neobișnuită de foci a 

apărut pe coasta peninsulei Tai- 
mîr din nordul Siberiei. Spre deo
sebire de celelalte foci, acestea au 
o blană neagră și deasă, cu inele 
albe pe spate. Aceste animale sînt 
singurele din ordinul pinipedelor 
care nasc pe pămînt și nu pe ban
chize de gheață.

Pînă acum, focile negre puteau 
fi găsite numai in insulele din 
Marea Ohotsk (Extremul Orient), 
unde numărul lor se ridică 
la peste 12 000. Probabil că ele au 
făcut această lungă călătorie pen
tru a găsi o hrană mai bogată. 

de 160 000 CP — res
pectiv cu aproape 
90 000 CP mai mult de
alt producția anului 
curent — a găsit de pe 
acum soluții corespun
zătoare în vederea rea
lizării acestei sarcini, i 
Nu de mult a avut loc 
la această întreprindere 
o conferință a raționa- 
lizatorilor care a dezbă
tut sarcinile aflate în 
fața colectivului și a 
stabilit măsurile esen
țiale pe care trebuie să 
se pună accentul în ra
ționalizarea producției: 
coordonarea producției 
de piese cu procesul de 
montaj, introducerea 
producției în serie, 
scurtarea timpului de 
producție, aplicarea u- 
nor noi procedee și e- 
conomia de materv'". 
De curînd, 40 de gru
puri de inovatori din 
întreprindere și-au luat 
angajamente pentru re
zolvarea unor teme din

corespondență 
din Berlin

planul de raționalizare, 
urmărind, în primul 
rînd, reducerea prețu
lui de cost.

In economia R.D.G. 
se manifestă tot mai in
tens mișcarea de coo
perare între întreprin
deri din diferite ramuri, 
care participă împreu
nă la realizarea unui 
produs finit, în vede
rea reducerii prețului 
de cost, îmbunătățirii 
calității și eliminării 
stagnărilor în produc
ție. De asemenea, co
masarea unor întreprin
deri constituie o preo
cupare importantă.

Larga dezbatere în 
întreaga presă de aci 
a problemelor legate de 
dezvoltarea economică 
a R.D.G., dezbatere la 
care participă neriumă- 
rați oameni ai muncii, 
vădește dezvoltarea 
conștiinței cetățenești a 
muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, vo
ința acestora de a-și 
spori eforturile pentru 
înflorirea continuă a 
patriei lor socialiste.

Șt. DEJU

Zoologii sovietici au stabilit că fo
cile negre pot să se afunde in apă 
pină la adincimi de 600 de metri.

COMORILE VENEȚIEI 
IN PERICOL

Recente cercetări efectuate la 
Veneția au arătat că acest oraș 
are de suferit mult mai mult, decît 
se credea, de pe urma marilor 
inundații ce au avut loc in noiem
brie in Italia.

Spre deosebire de Florența, 
apele dezlănțuite nu au pricinuit 
la Veneția distrugeri imediat vizi
bile. Dar umiditatea sporită, care 
este și așa destul de mare la Ve
neția, a început să provoace dis
trugeri neașteptate. Directorul ga
leriilor din Veneția, Valcanover, a 
arătat că, datorită umidității, o se
rie de fresce și clădiri de seamă 
s-au degradat din 4 noiembrie 
pînă acum intr-un ritm foarte 
accelerat. El a spus că daunele vor 
deveni și mai evidente in timpul 
verii, cînd pereții se vor usca, fă- 
cind ca pe picturile murale să se 
depună sare.

Pete de sare și de mucegai au și 
început să apară pe picturile din 
biserica Sf. Sebastian, unde se află 
opere inestimabile de Tintoretto și 
Veronese.

Umiditatea sporită s-a adăugat 
deci celorlalte două pericole care 
amenință comorile Veneției: scu
fundarea lentă și degradarea mar
murei și a bronzului datorită im- 
purificării aerului și a apei de 
către fabricile petrochimice din 
apropiere.

ATENȚIE, COCORI!
Aviația civilă și militară din 

R. F. a Germaniei este în alertă. 
Peste citeva zile, deasupra teri
toriului țării vor fi semnalați pri
mii cocori. Anul trecut — relatea
ză ziarul „New York Times" — 
pe aici au trecut 20 000 de cocori, 
avariind peste 100 avioane cu care 
s-au ciocnit in zbor. Pentru a pre
veni anul acesta asemenea inci- 

■ aente, la un șir de aeroporturi 
vest-germane ou fost înființate 
„servicii de avertizare" împotriva 
cocorilor, iar zborurile avioane
lor la mică înălțime au fost inter
zise. Măsuri similare au fost lua
te și in Anglia, Belgia, Olanda, 
Danemarca, Canada și S.U.A.



viața internațională
UN GEST
DE
PROTEST

De curînd, Walter Lippmann, 
cunoscutul comentator american de 
politică externă, și-a pus în apli
care hotărîrea, anunțată în preala
bil, de a părăsi Washingtonul, 
unde a. locuit și a lucrat timp de 
peste un sfert de secol, și de a se 
stabili la New York. După cum 
a explicat Lippmann însuși, el a dat 
acestei hotărîri sensul unei mani
festări de dezacord față de politica' 
externă a actualei Administrații.

Înainte de a părăsi Washington
ul, Lippmann a ținut un discurs în 
care a expus esența criticilor sale.

„Trebuie să credem oare, a spus 
el, că problemele deceniului 
1960—1970 sînt analoage acelora 
ale deceniului 1940—1950? So
cotesc că sîntem derutați de false 
analogii istorice și că aceste ana
logii reflectă un ,efort de a perpe
tua acea supremație temporară 
de care beneficiam la sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mondial".

„Nu cred că poporul nostru îm
părtășește aceste iluzii primejdioa
se de omnipotență”, a continuat 
Lippmann. El a amintit apoi că, în 
1964, președintele Johnson și-a luat, 
în cursul campaniei electorale, an
gajamentul de a duce o politică 
moderată în exterior și de a înfăp
tui anumite reforme în, interior. „El 
a spus poporului și poporul l-a cre
zut, că nu-l va tîrî într-un război 
în Asia ; a spus că va da atenție 
problemelor interne și le va face 
față cu seriozitate. Nu voi intra 
acum în amănunte asupra celor în- 
tîmplate ca urmare a cotiturii de 
180 de grade pe care a făcut-o 
după alegerile din 1964. Dar nu 
pot crede că o schimbare a dru
mului, afît de violentă și de radi
cală, nu va avea urmări grave pen
tru țară” — a spus Lippmann. „In 
ce mă privește — a conchis el 
— voi îndeplini modestul meu rol, 
cu avantajul de a fi pus o anumită 
distanță între mine și mărunțișurile 
zilei”.

lată, așadar, că acest decan 
al comentatorilor americani, care 
a relevat în atîfea rînduri caracte
rul nerealist și eșecul suferit de 
politica Washingtonului în Asia de 
sud-est, a ținut acum să se deli
miteze și în felul arătat de a- 
ceastă politică.

Ostași ai artileriei antiaeriene din R. D. Vietnam, gata să dea riposta cu
venită avioanelor americane agresoare

Populația sud-vietnameză 
sprijină poziția adoptată 
de președintele R.D. Vietnam

A
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tratativelor,!.caro s-au 
într-o atmosferă de 

a fost elaborat un -

PRAGA MOSCOVA

Măsuri în problemele dezvoltării 
și conducerii agriculturii
PLENARA C. C. AL P. C DIN CEHOSLOVACIA^

După 
la 23

REZULTATELE
ALEGERILOR
DIN REPUBLICILE
UNIONALEPRAGA 25 (Agerpres). — 

cum transmite agenția CTK, 
și 24 martie la Fraga a avut loc 
Plenara C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, în cadrul căreia au fost 
discutate măsurile în vederea dez
voltării și conducerii unice a a- 
griculturii și a acelor sectoare care 
asigură alimentația populației.

în raportul prezentat, Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a arătat că 
acum se trece la rezolvarea prin
cipială a problemelor agriculturii și 
asigurării alimentației populației, 
subliniind că fără aceasta nu este 
posibilă dezvoltarea multilaterală a 
societății socialiste. Este, necesar ca 
măsurile pentru rezolvarea acestor 
probleme să fie aplicate în mod 
multilateral, cu multă grijă, foarte 
chibzuit și fără grabă. Vorbitorul 
a relevat apoi trăsăturile principa
le- ale proiectului noului sistem de 
conducere a agriculturii. Noi, a 
menționat A. Novotny, vrem să 
facem un pas important spre a a- 
duce nivelul agriculturii la nivelul 
industriei, spre a intensifica pro
ducția agricolă — cale principală 
pentru dezvoltarea ei. Pentru a- 
ceasta noi vrem, în primul rînd, 
să folosim avantajele unei dezvol
tări mai rapide a diviziunii efecti
ve a muncii între agricultură și 
alte ramuri legate de aceasta, să 
introducem mai consecvent reali
zările științei și tehnicii în agri
cultură și în ramurile prelucrătoa
re. în al doilea rînd, este vorba 
ca agricultura să intre în sfera de 
preocupări a- tuturor sectoarelor 
productive, mai ales a construc
țiilor de mașini și chimiei, care 
trebuie să ajute mai activ decît în 
prezent dezvoltarea producției &- 
gricoie. în al treilea rînd, măsu
rile propuse sînt menite să spo
rească răspunderea și drepturile 
întreprinderilor agricole, care tre
buie să capete posibilități mai largi 
prin diverse forme de specializare 
și de cooperare între întreprinde
rile agricole de stat și cooperatiste 
și între întreprinderile prelucră
toare și cele agricole.

Condiția hotăritoare pentru in-

tensificarea producției agricole și 
industrializarea ei este progresul 
tehnico-științific. Noi, a spus An
tonin Novotny, înțelegem că a- 
ceasta cere modificări structurale 
în producția agricolă și industrială 
și o participare mai largă a sec
toarelor industriale la producția a- 
gricolă.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit Ia unele probleme legate de 
crearea uniunilor de cooperative a- 
gricole și gospodării 
subliniat necesitatea 
cari,. în conducerea

’ gricultufii. în acest .. ..
crea Ministerul Agriculturii și A- 
limentației, care va înlocui Ministe
rul Agriculturii, Ministerul Indus
triei Alimentare și Direcția cen
trală de achiziții existente în pre
zent. 1

La plenară a luat, de asemenea, 
cuvîntul Jozef Lenart, președinte
le guvernului R. S. Cehoslovace; 
care s-a referit la unele aspecte 
ale' activității comitetelor naționa
le și a anunțat că va fi elaborat și 
supus dezbaterii publice un nou 
proiect de lege privind comitetele 
naționale.

în urma dezbaterilor, C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a adoptat o ho- 
tărîre în problemele conducerii a- 
griculturii și a sectoarelor legate de 
alimentația populației.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — în 
capitala U.R.S.S. au fost comuni
cate rezultatele alegerilor în sovie
tele supreme și locale din cele 15 
republici ale Uniunii Sovietice, 
care au avut loc în ultimele două 
duminici — la 12 și 19 martie.

Pe întregul teritoriu sovietic au 
fost înscrise pe listele de alegă
tori 146 075 945 persoane, din care 
au votat 99,96 la sută. Pentru can- 
didații propuși au votat în medie 
99,81 la sută din alegători. în so
vietele supreme din toate republi
cile au fost aleși 5 829 deputați. Ju
mătate din aceștia sînt muncitori și 
colhoznici, peste o treime sînt fe
mei.

în 129 de circumscripții electo
rale pentru alegeri în sovietele lo
cale candidații propuși nu au în
trunit majoritatea absolută de vo
turi și nu au fost aleși. în trei cir
cumscripții electorale alegerile au 
fost considerate nevalabile din 
cauza încălcării procedurii de vot. 
în aceste circumscripții vor avea 
loc noi alegeri.

de stat și a 
unor modifi- 

centrală a a- 
scop se va

MOSCOVA 25. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
între 2e0 și 25 martie, la Moscova 
au avut loc tratative în vederea 
încheierii unui protocol pentru pre
cizări și acțiuni suplimentare la 
planul de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socia
listă România și Uniunea Sovieti
că pe anii 1966—1967.

în urma 
desfășurat 
prietenie,
protocol, semnat, din partea ro
mână, de Teodor Marinescu, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în U;R.S.S., iar din partea so
vietică de I. N. Medvedev, vicepre
ședinte al Comitetului pentru le
gături culturale cu țările străine 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

Protocolul prevede o serie de mă
suri îndreptate spre extinderea și 
adîncirea în continuare a relațiilor 
prietenești dintre U.R.S.S. și Româ
nia în domeniile învățămîntului, 
științei, artei, presei, sportului și 
ocrotirii sănătății.

în cadrul protocolului au fost 
stabilite numeroase manifestări 
consacrate Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România și celei 
de a 50-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, in
clusiv Zilele culturii românești în 
U.R.S.S. și Zilele culturii sovietice 
în România.

în răspunsul dat la mesajul lui L. Johnson
25 (Agerpres). — Pre-

Prezidiului Comitetului
HANOI 

ședințele 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Nguyen HUu Tho, a adresat vineri 
președintelui R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, o scrisoare în care exprimă 
adeziunea deplină a populației 
sud-vietnameze față de poziția 
președintelui R. D. Vietnam în răs
punsul dat la mesajul președinte
lui S.U.A., Lyndon Johnson. Scri
soarea menționează, totodată, că 
poporul vietnamez este hotărît să 
lupte împotriva invadatorilor 
străini pînă la victoria finală.

Agresorii americani — declară 
președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E. — trebuie să pună capăt 
agresiunii, raidurilor aeriene și ce
lorlalte acte de război îndreptate 
împotriva R. D. Vietnam, să retra
gă toate trupele americane și aliate 
lor din Vietnamul de sud, să recu
noască Frontul Național de Elibe
rare ca singurul reprezentant au-

n-a putut fi dislocat

„Torrey Canyon"

tentic al populației sud-vietnameze 
și să lase poporul vietnamez să de
cidă singur asupra problemelor sale 
interne.

S. II. A. folosesc Hong Kongul
ca bază a agresiunii in Vietnam

HANOI 25 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a condamnat faptul că guver
nul britanic a permis folosirea 
Hong Kongului ca bază militară în 
războiul de agresiune dus de S.U.A. 
în Vietnam. în declarație se arată 
că timp de doi ani consecutiv, în 
1965 și 1966, guvernul britanic a 
permis utilizarea portului militar 
și aerodromului din Hong Kong de 
către navele și avioanele america
ne în atacurile lansate de acestea 
împotriva poporului vietnamez. în

primele trei luni ale anului 1967, 
se arată in continuare în declara
ție, nave militare americane au 
continuat, să ancoreze, cu consim- 
țămîntul guvernului britanic, în 
portul Hong Kong.

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului de Externe al R. D. Vietnam 
a cerut guvernului Marii Britanii, 
care de altfel este copreședinte al 
Conferinței de la Geneva din 1954 
cu privire la Indochina, să nu mai 
permită transformarea Hong Kong
ului într-o bază militară ameri- 
■cană.

MARȘUL

Aprobarea unor amendamente 
la Constituția R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Taniug, 
Vecea Federală a Skupștinei Fede
rale a R.S.F. 
în ședința sa 
amendamente 
propuse de o 
semnată de 
prevăd, printre altele, extinderea 
rolului Vecei Naționalităților, o 
delimitare mâi corespunzătoare a 
competențelor legislative între fe
derație și republicile ei constituti-

Iugoslavia a aprobat 
de vineri o serie de 
la Constituția țării, 
comisie specială de- 
Skupștină. Acestea

ve, precum și desființarea func 
lor de vicepreședinte al republit 
și de locțiitor al comandantului s 
prem al forțelor armate ale ță 
Acestor amendamente li se vor ă- 
dăuga altele, avînd, de asemenea, 
drept scop adaptarea cit mai adec
vată a Constituției iugoslave la ac
tualul stadiu de dezvoltare â țării, 
amendamente ce urmează a fi ela
borate de o comisie â noii SkupȘti- 
nâ, căre va fi aleasă în cursul lunii 
viitoare.

ALDERMASTON-LONDRA
Festivitățile 
de la Atena

M MILANO. La „Scala" din Milano s-a comemorat sîmbătă împlinirea 
"" a 100 de ani de la nașterea celebrului dirijor Arturo Toscanini. 
Președintele Italiei. Giuseppe Saragat, care a participat la ședința fes
tivă. a rostit un discurs în care a evocat cariera lui Toscanini și perso
nalitatea lui ca ginditor și propovăduitor al idealului libertății poporu
lui italian.
HH PARIS. în capitala Franței a fost semnat un acord franco-ame- 

rican cu privire Ia conducta petrolieră militară americană aflată 
pe teritoriul Franței, în baza căruia conducta va rămine în proprie
tatea americană, Franța rezervîndu-și dreptul să controleze felul cum 
ca este folosită. Semnarea documentului este o urmare a hotăririi 
Franței de a se retrage din organismele militare integrate ale N.A.T.O. 
și a evacuării de pe teritoriul francez a trupelor americane.
M MOSCOVA. In capitala so- 
" vietică a fost semnat un a- 
cord prin care Uniunea Sovie
tică livrează mașini și utilaje 
Turciei și îi acordă asistență 
tehnică în construirea a șapte 
întreprinderi. Cel mai important 
obiectiv industrial va fi o uzină 
metalurgică cu o 
de 1 milion tone

productivitate 
otel anual.

■
 NEW YORK.

tplecomiinical
. Satelitul

— telecomunicații „Atlantic-2“, 
lansat miercuri 
Cape Kennedy, 
bătă dimineața 
geostaționară la
35 700 kilometri deasupra Ocea
nului Atlantic. Acest telesatelit, 
în greutate de 158 kilograme, 
este dotat cu 360 de canale ra- 
dioteleviziune, telex, telefon, 
care vor deservi legăturile prin 
telecomunicații între Europa și 
America de Nord.

seara de la 
s-a plasat sîm- 

pe o orbită 
altitudinea de

LONDRA 25 (Ager- 
pres). — Peste 1000 
de luptători pentru 
pace din Anglia au 
început la 24 martie 
tradiționalul marș de 
la Aldermaston, al 
cărui scop este de a 
atrage atenția opiniej 
publice asupra necesi
tății de a întări pacea

în lumea întreagă, de 
a lupta pentru colabo
rarea internațională, 
dezarmarea nucleâră, 
pentru înlăturarea 
surselor de încordare.

La acest marș par
ticipă reprezentanți 
ai organizațiilor „Miș
carea pentru dezar
marea nucleară",

Echipe de geologi ciprioți, înzestrate cu aparataj modern, cercetează solul insulei 
pentru a descoperi noi surse de apă■| LONDRA. Intr-un mesaj cu 

™ prilejul celei de-a 10-a ani
versări a Tratatului de Ia Roma, 
prin care a luat ființă C.E.E., 
ministrul de externe britanic, 
George Brown, a reafirmat in
tenția Angliei de a adera la 
Piața comună, cu condiția ca a- 
ceastă adeziune să nu' aducă 
prejudicii relațiilor Marii Bri
tanii eu țările Commonwealthu- 
lui

„Comitetul celor 100", 
„Uniunea de 
pentru pace" și 
tor organizații.

Sîmbătă, în 
fala Angliei, 
2 000 de ' 
pentru pace au ma
nifestat în fața am
basadei S.U.A., ce- 
rînd încetarea agre
siunii americane în 
Vietnam. Participan- 
ții la demonstrație 
purtau pancarte care 
cereau guvernului 
britanic să se diso
cieze de politica a- 
mericană în Viet
nam.

Manifestații și de
monstrații asemănă
toare au avut loc și 
în Olanda. 500 de 
partizani ai păcii, 
plecați la 24 martie 
din Rotterdam. au 
sosit la 25 martie la 
Haga, unde alte 2 000 
de persoane li s-au 
alăturat. în capitala 
Olandei a fost orga
nizat cu acest prilej 
un miting în cadrul 
căruia a fost condam
nat războiul dus de 
S.U.A. împotriva po
porului vietnamez.

luptă 
ai al-

capi- 
peste 

luptători

ATENA 25. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : 21 de salve de tun au marcat 
sîmbătă dimineața începerea festi
vităților oficiale consacrate Zilei 
naționale a Greciei. După depune
rea unei coroane de flori la mor- 
mîntul eroului necunoscut, de cătr. 
regele Constantin, a avut loc o p? 
radă

Cu 
grec, 
stere 
simpozioane în cadrul cărora vor
bitorii au evocat memoria celor 
căzuți în luptele duse pentru liber
tatea și independența Greciei.

militară.
ocazia, sărbătorii poporului 
în școli, universități, mini- 
și alte instituții au avut loc

LONDRA. — Ambasada Ro
mâniei la Londra a oferit un 
cocteil în cinstea delegației 
de ziariști români, condusă de 
Gheorghe Dolgu, redactor șef 
al revistei „Viața Economică", 
care a vizitat Anglia la invi
tația Ministerului Afacerilor 
Externe al acestei țări. La 
cocteil au participat membri ai 
Camerei Comunelor, reprezen
tanți ai partidelor politice, ai 
conducerii unor ziare și pu
blicații politice, economice și 
științifice, ai posturilor de ra
dio și televiziune, personali
tăți ale vieții culturale și ar
tistice londoneze.

și ale A.E.L.S.

99ORASE“
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Încercările întreprinse de 
teva zile pentru a .readuce 
'inia de plutire petrolierul „Tor
rey Canyon", eșuat la 15 mile 
sud-vest de coastele Angliei, 
n-au dat rezultate. Petrolul 
continuă să se scurgă prin spăr
turile vasului. In încercarea de 
a dizolva stratul de petrol 
care s-a format pe suprafața 
apei și care invadează plajele, 
30 de nave ale marinei militare 
britanice au fost trimise la lo
cul accidentului pentru a îm
prăștia detergenți. Se anunță 
că, vineri, primul ministru en
glez, Wilson, a inspectat la 
bordul unui elicopter regiunea, 
pentru a se convinge de mă
surile care au fost luate.

ct- 
pe

Intfe timp, primul strat de 
petrol a ajuns pină la plaja 
de la Senhen Cove, în partea 
de nord a peninsulei Cornwall. 
Un detașament al marinei tri
mis in grabă acolo a început 
imprăștierea de detergenți cu 
ajutorul furtunurilor. Agen
țiile de presă relatează că in 
regiune domnește o adevărată 
stare de alarmă. In fața flu
xului de turiști, autoritățile au 
fost nevoite să închidă portul 
Newlyn. La Plymouth au fost 
lansate apeluri prin care se 
cere marinarilor să se prezin
te la unitățile lor. Bătălia con
tra stratului de petrol continuă.

■
iat 
va 
conductori și demenți magnetici
care pină acum se importau.

BUDAPESTA. în Republica 
Populară Ungară s-a înche- 
construirea unei uzine, care 
asigura necesarul de semi-

H| WASHINGTON. In capitala 
S.U.A. s-a anunțat că în

tre 28 și 31 martie, la Bonn, va 
avea loc o conferință 
misiunilor diplomatice 
ne din Europa, la care 
ticipa și reprezentanții
N.A.T.O. și Piața comună.

a șefilor 
america- 
vor par- 
S.U.A. la

■ TIRANA. Potrivit unor 
“ date statistice oficiale, Ia 
sfîrșitul anului 1966 populația 
R. P. Albania număra 1 938 500 
locuitori. Numai în cursul anu
lui trecut populația țării a cres
cut cu 48 700 locuitori.

SUBTERANE
In marile centre japoneze — 

supraaglomerate datorită exo
dului populației rurale în cău
tare de lucru și unde prețu
rile terenurilor de construc
ție sînt dintre cele mai ridicate 
din lume — au apărut, în ul
timii ani, adevărate „orașe" 
subterane.

Revista londoneză „The Eco
nomist" relatează că în Japo
nia există astăzi 25 de ase
menea „orașe" — denumite în 
limba țării „chikagai", iar alte 
cîteva se află în stadiul de

proiectare. De fapt, ele nu sînt 
altceva decit centre comer
ciale, cuprinzînd magazine, res
taurante, cinematografe, ba
ruri, birouri. „Aici găsești to
tul — precizează revista — 
exceptînd case de locuit".

Unul dintre cele mai tipice 
centre subterane se află la O- 
saka. Aici sînt concentrate 
225 de magazine și restauran
te, există fișii verzi formate 
din flori sădite în ghivece și 
600 metri de străzi subpămîn- 
tene. Costul construcției, exe-

cutată în numai 30 de luni, 
s-a ridicat la 3,4 milioane lire 
sterline. Potrivit datelor sta
tistice, acest centru comercial 
este vizitat zilnic de peste 
800 000 de oameni.

Și orașul Kobe are centrul 
său comercial subteran. Ca și 
alte „chikagai", și el e legat 
direct de rețeaua orășenească 
a metroului.

La Tokio, unde costul tere
nurilor de construcție este deo
sebit de ridicat, există planuri 
de lărgire a celor cîteva centre 
comerciale subterane exis
tente.

La amenajarea „chikagai"- 
urilor — încheie „The Econo
mist", se folosește, în linii ge
nerale, o tehnică similară 
celei utilizate la construcția 
liniilor subterane de transport.

Misiunea 
lui Humphrey

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, va părăsi duminică Wa
shingtonul pentru a pleca într-un 
turneu de două săptămîni în țările 
Europei occidentale, cu care prilej 
va vizita Elveția, Olanda, R. F. a 
Germaniei, Berlinul occidental. Ita
lia, Marea Britanie, Franța și Bel
gia. După, cum relatează corespon
dentul din Washington al agenției 
.,Reuter", misiunea lui Humphrey 
este de „a demonstra că, în ciuda 
intervenției în Vietnam, Amer ca 
nu se îndepărtează de problemele 
europene".

Observatori din Washington au 
subliniat, că, în cursul călătoriei 
sale, Humphrey va discuta cu inter
locutorii săi vest-europeni, în spe
cial, problema modernizării 
N.A.T.O. și întăririi alianței atlan
tice, „integrarea" pe mai departe a 
comunității vest-europene și reali
zarea de progrese în relațiile Est- 
Vest.
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