
7:

PROLETARI DiN TOATE ȚĂRILE. UNiȚI-VÂ!

ancheta socială
D

SJ Adaptarea
ORGAN ĂL COMtîCÎOLUI CENTRAL AL P.C.R»'

citadină
Anul XXXVI Nr. 7389 Duminică 2 iulie 1967

33

6 PAGINI 30 BANI

ÎN FAJA NOILOR

AGRICULTURA
Gheorghe NECULA

prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R.

1»

îndeplinirea vastului program de 
înflorire a țării, elaborat de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., e indiso
lubil legată de creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului în 
toate sectoarele activității sociale. 
Sarcini de mare răspundere revin 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii. Subliniind 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru dezvoltarea agriculturii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
rezolvarea cu succes a sarcinilor 
concrete din agricultură este o con
diție esențială a înfăptuirii întregului 
program de dezvoltare a patriei 
noastre, constituie o parte compo
nentă a operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste,

veniturilor a făcut să se schimbe 
viața țărănimii din Bărăgan, oame
nii se bucură tot mai mult de bine
facerile civilizației.

IMPRIMAREA UNUI STIL 
EFICIENT DE MUNCĂ IN
ACTIVITATEA ORGANE
LOR AGRICOLE

- :<<■

Printre multiplele trăsături ale 
vieții moderne, printre numeroase
le procese sociale ale secolului 20 
se numără și urbanizarea. Dezvol
tarea orașelor, concentrarea unui 
număr tot mai mare de oameni în 
așezări urbane sînt o consecință fi
rească a două fenomene economice 
importante : ritmul impetuos al in
dustrializării și mecanizarea agri
culturii. Industrializarea cere noi 
brațe de muncă. iar agricultura 
mecanizată le eliberează. Transfe
rul acesta de energie umană nu se 
realizează însă la fel de sim
plu ca transferul de mișcare 
în angrenajele unei mașini, trans
formarea țăranului în orășean, 
a agricultorului în muncitor in
dustrial presupune modificări 
structurale în mentalitatea și 
obiceiurile fixate de-a lungul a zeci 
de generații, implică un proces de 
adaptare la condiții de muncă și de 
viată cu totul noi.

Literatura română dintre cele 
două războaie mondiale a surprins 
adeseori viata plină de dificultăți a 
celor de „la barieră", micile sau 
marile drame ale oamenilor de la 
periferia orașelor, oameni dezrădă
cinați și înstrăinați, atrași spre oraș 
de mirajul unei vieți mai bune. 
Dar. în foarte multe cazuri, din 
rîndurile acestor oameni se ali
menta o categorie socială dubioasă 
și mizeră, categoria lumnenilor, oa
meni împinși să trăiască din expe
diente, pentru că lipsea baza obiec
tivă, materială a urbanizării — in
dustria.

în condițiile fundamental noi ale 
construcției socialiste, fenomenul 
urbanizării cunoaște alt ritm și alt 
conținut, trăsături specifice ale u- 
nei societății creatoare si dina
mice.

Secolul vitezei nu 
se dezminte
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strucțisi socialiste, a procesului de 
trecere treptată spre comunism.

.Asemenea celorlalte regiuni ale 
țay și în regiunea București în- 
chv# ea procesului de cooperativi
zare? întărirea bazei tehnico-mate- 
riăle, îmbunătățirea organizării și 
conducerii agriculturii, sprijinul pu
ternic acordat de stat au avut drept 
rezultat avîntul forțelor de produc
ție din agricultură, dezvoltarea con
tinuu ascendentă a acestei ramuri.

Rezultatele dobîndite în ultimii ani 
și îndeosebi cele din 1966, cînd s-a 
obținut cea mai mare producție de 
cereale din România, confirmă realis
mul măsurilor adoptate pentru dez
voltarea agriculturii în pas cu creș
terea în ritm susținut a întregii eco
nomii naționale, înflorirea satului 
românesc, ridicarea bunăstării ma
teriale si culturale a țărănimii.

Ocupînd cea mai mare parte a 
Bărăganului și mănoasa cîmpie a 
Dunării, regiunea București are 
condiții pedo-climatice din cele mai 
favorabile pentru dezvoltarea agri
culturii și obținerea, an de an. a 
unor cantități tot mai mari de pro
duse agricole. Tinînd seama de acest 
specific, munca organizațiilor noas
tre de partid de Ia sate este orien- 
t-?ă spre îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid privind dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a produc
ției vegetale și animale, întărirea 
economică șl organizatorică a coo
perativelor agricole, ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității gos
podăriilor de stat, astfel ca fiecare 
unitate să devină o întreprindere 
modernă de exploatare agricolă. Re
zultatele bune obținute anul trecut 
în gospodăriile de stat, precum și în 
cooperativele de producție, ilustrează 
convingător rezultatele valorificării, 
desigur încă incomplete, a largilor 
posibilități de sporire a producției 
existente în acest sector. Creș
terea continuă a producției și

nostru 
consti- 
acțiuni 

pentru făurirea unei agriculturi îna
intate, de mare randament și efi
ciență economică.

Intre problemele importante care 
stau în fața organelor și organiza
țiilor de partid din regiunea Bucu
rești, determinate de perfecționarea 
formelor de conducere și organizare 
a agriculturii, sînt cele care decurg 
din crearea uniunilor raionale și re- 
§ionale ale cooperativelor agricole, 

in cerințele întăririf democrației 
cooperatiste. Pornind de la sarcinile 
complexe de mare .răspundere, care 
revin uniunilor cooperatiste ca or
gane proprii de îndrumare și con
ducere a cooperativelor agricole, bi
roul comitetului regional de partid 
le ajută să imprime întregii lor acti
vități un stil de muncă,, caracte
rizat prin competență, operativitate 
și eficiență. Firește, aceasta presu
pune în primul rînd din partea comi
tetelor raionale de partid. cunoaște
rea aprofundată a problemelor noi pe 
care le ridică dezvoltarea agricultu
rii, contactul permanent și nemijlo
cit cu terenul, receptivitatea față de 
tot ce este nou și valoros. Totodată, 
este important ca organele și organi
zațiile dc partid să sesizeze din timp 
și să combată orice fenomene de bi
rocratizare, chiar în formă incipientă, 
care ar apărea în activitatea unor 
organe agricole. Trebuie să relevăm 
că organele de partid nu țin seama 
întotdeauna de necesitatea unei în
drumări diferențiate a organelor a- 
gricole, în funcție de atribuțiile și 
îndatoririle specifice ce revin consi
liilor agricole — ca organe locale de 
stat pentru îndrumarea agriculturii 
— și uniunilor cooperatiste, ca or
gane proprii ale țărănimii din coope
rative. Sistemul practicat pe alocuri, 
din superficialitate și comoditate, de 
a transmite stereotip aceleași sarcini 
și unora și altora duce la dezvolta
rea paralelismului și a suprapuneri-

în concepția partidului 
cooperativizarea agriculturii 
tuie începutul unei vaste •

(Continuare în pag. a III-a)
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A început concursul de admitere în învăjâmîntul superior
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— Dacă luăm drept etalon anul 
1948 vom observa o creștere a 
populației orășenești de 147,4 la 
sută în 1956 și de 196,7 la sută în 
1966, ne relatează tov. IOAN MA
TEI, șef de secție la Centrul de 
cercetări sociologice din Capitală. 
Se poate afirma, deci, că populația 
orășenească a României s-a dublat 
în mai puțin de două decenii.

Printre orașele cu cel mai înalt 
ritm de creștere se numără Su
ceava. în perioada amintită popu
lația orașului a crescut de la 10123 
locuitori la 37 715, sau. în procente: 
372,5 la sută. Acest ritm impetuos 
e determinat, evident, de crearea 
unor obiective economice impor-

fante care au atras mii și mii de 
oameni spre oraș, spre ocupație în 
industrie.

— Dar creșterea populației oră
șenești nu e sinonimă cu procesul 
de urbanizare propriu-zis. Intervin 
aici multe elemente noi, care nu se 
pot reduce doar la mutația efec
tuată pe buletinul de identitate. E 
vorba de o „mutație" mai profun
dă. esențială. în mentalitatea, în 
concepțiile oamenilor, de acomoda
rea la cerințele și normele de con
viețuire citadină, de adaptare la 
rigorile și disciplina unor profe
siuni industriale.

— Tocmai de aceea literatura so
ciologică clasică, dacă pot spune 
astfel, considera acest proces în
cheiat abia la a treia generație. Cu 
alte cuvinte 
pe parcursul 
intr-un ritm 
ritmul vieții 
urbanizării e 
pid, din două motive 
Primo : cei ce vin la oraș nu se 
mai stabilesc la periferie, în con
diții cvasirurale, ci pătrund, în ma
rea lor majoritate, în interiorul o- 
rașelor. Secundo : socializarea agri
culturii a introdus în viața satului 
elemente noi, atît materiale cît șl 
spirituale — electricitatea, televi
ziunea, aragazul, precum și munca 
în echipă sau brigadă, răspunderea 
față de bunurile obștești, disciplina 
unei activități colective, elemente 
preurbane care facilitează trecerea 
la condițiile vieții orășenești.

Datorită acestor factori, cît și al
tora mai puțin importanți, „viteza" 
urbanizării a crescut simțitor, men
talitatea și normele citadine fiind 
însușite, în multe cazuri, în cursul 
aceleiași generații.

— Oricît de rapid ar fi acest pro
ces, există totuși o perioadă de 
tranziție mal scurtă sau mai lungă. 
Prin ce se caracterizează ea ?

— Pentru a răspunde la această 
întrebare trebuie să stabilim o de
marcație foarte precisă între două 
categorii de oameni : 1) cei ce s-au 
mutat definitiv la oraș și 2) cei ce 
își păstrează domiciliul rural, dar 
muncesc la oraș. Pentru cei din 
urmă, navetiștii, procesul de urba
nizare e mai dificil și mai îndelun
gat. Navetistul e un tip mixt, cu o 
dublă apartenență materială și so
cială. Acest dualism întîrzie adap
tarea lui la rigorile și normele vie
ții orășenești, la disciplina muncii 
industriale. Bineînțeles că în aceas
tă perioadă apar, pe ici pe colo, 
manifestări de rezistență la nor-

Paul DIACONESCU

adaptarea se efectua 
mai multor decenii, 

lent impus de însuși 
sociale. Astăzi ritmul 
însă cu mult mai ra- 

principale.
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Corelații obiective
MUNCA, SUCCES, BUNASTARE

Privită în sine, o perioadă de un 
an și jumătate, cît a trecut de la 
începutul cincinalului, nu este de loo 
mare. La scara unei întreprinderi 
însă, a unei ramuri și, mai ales, la 
scara întregii economii naționale a- 
ceastă perioadă capătă dimensiuni 
vaste, determinate pe de o parte de 
obiectivele și sarcinile de plan ce tre
buiau îndeplinite, iar, pe de altă parte, 
de rezultatele concrete, materiale, ob
ținute de oamenii muncii. Practic, de
marajul a fost excelent. Marea majori
tate a prevederilor planului cincinal 
pentru acest an și jumătate nu numai 
că au fost îndeplinite, dar și depășite. 
La mijlocul anului curent, potențialul

Birocratismul
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O F ENSIVA
Împotriva

statistic
Știință de însemnătate 

primordială în viața mo
dernă. statistica studiază 
latura cantitativă a feno
menelor economice, socia
le, culturale în legătură in
disolubilă cu latura lor ca
litativă, permițînd extra
gerea unor concluzii hotă- 
ritoare pentru dezvoltarea 
întregii activități sociale. 
Statistica lucrează pe bază 
de formulare și dări de 
seamă precise pe care le 
întocmesc, la anumite in
tervale. unitățile din eco
nomie și social-culturale, 
forurile administrative pe 
toată scara ierarhică.

Părerea specialiștilor cu 
care am discutat la secțiile 
sănătate și prevederi so
ciale, planificare, industrie 
locală, aparținînd de sfa
tul popular regional Iași, 
este că statistica cu care 
ci lucrează este încă încăr
cată și greoaie, cere un 
mare volum de muncă. To
varășii de la Direcția re
gională dă statistică susțin 
însă că dacă s-ar respec
ta numai statisticile limi
tate în ultimul timp prin 
dispoziții precise și prin 
Hotărîrile Consiliului de 
Miniștri, munca funcționa
rilor care lucrează în acest 
domeniu ar fi mult ușura
tă. Dar se întîmplă ca anu- 
miți factori, la anumite ni
veluri, să lărgească exage- 

. rat sistemul informațional 
prin elemente care birocra- 

> tizează munca statistică.

Ne vom opri asupra unor 
statistici ce se mențin gre
oaie și inutile 
s-au 
unele explicații economis
tului 
șeful __
sociaî-culturale și nivel de 
trai de la Direcția regio
nală de statistică. El este 
de părere că formularul 
cerut lunar, pe linie sani
tară, cu denumirea de SAN. 
care cuprinde peste 20 de 
indicatori referitori la ac
tivitatea circumscripțiilor 
și unităților sanitare, este 
inutil. ..Formularul centra
lizat — ne spune el — nu 
ajută cu nimic la tragerea 
vreunei concluzii de îmbu
nătățire a activității cir
cumscripțiilor, deoarece 
măsurile s-au luat de mult 
la sesizările făcute de in
spectorii sanitari, cum de 
altfel este și normal. Nouă, 
la statistică, ne-ar trebui 
numai cîțiva indicatori din 
acel formular și nu lunar, 
ci la sfîrșit de an sau cel 
mult semestrial, spre a ne 
ajuta la stabilirea dezvoltă
rii în perspectivă a circum
scripțiilor si unităților sa
nitare. Se mai menține și 
un alt formular inutil, de
numit SAN 1 D (decese). O 
asemenea statistică vine la 
noi de la oficiile de stare 
civilă, fiind deci cea mai 
justă. între aceasta și cea 
care vine pe linie sanitară, 
de la circumscripții. sînt. 
mari nepotriviri de cifre și

învechit.
pentru că 
Solicităm

Gheorgho Tcaciuc, 
serviciului probleme

date. încep atunci corec
tările. serviciul regional 
statistic sanitar muncește 
în plus pentru a pune de 
acord situațiile. Așa se 
definitivează SAN 1 D. De 
ce n-ar fi eliminată atunci, 
de la bun început, această 
formularistică din rețeaua 
sanitară ?“.

Dr. Gheorghe Baciu, șe
ful serviciului regional de 
statistică sanitară, a mers 
mai departe cu analiza 
formularisticii inutile și 
greoaie. „Noi am propus 
de mult să se renunțe la 
completarea tuturor buleti
nelor privind ieșirile bol
navilor din spitale și să se 
introducă metoda eșantioa- 
nelor. Dar nu s-a luat nici 
o măsură. Așa că medicii 
spitalelor continuă să scrie 
pe trei părți ale buletine
lor bolnavilor spitalizați 
(circa 180 000 anual în re
giunea Iași) date medicale, 
diverse alte observații etc. 
Apoi cîte un funcționar — 
pe clinici și la nivelul spi
talului — le înregistrează, 
le numerotează și le cen
tralizează. Situația sosește 
la noi împreună cu decu
parea unei părți din bule
tine, Noi verificăm buletin 
cu buletin și le trimitem la 
D.R.S. pentru a le carta în 
tabulograme. De aici se în
torc Iarăși la noi, le mal 
verificăm o dată și trimi
tem cîte un exemplar după 
tabulograme la Institutul

de igienă București, pentru' 
a prelucra cifrele în niște 
studii voluminoase, în cea 
mai mare parte tot cifric. 
Nu știu cine mai consultă 
cu folos pînă la urmă uria
șele cărți cifrate 1

Cît de mult se impune ca 
Ministerul Sănătății și Di
recția Centrală de Statisti
că să revadă, să moderni
zeze si să simplifice formu- 
laristica statistică sanitară 
reiese si din următorul 
exemplu : darea de scamă 
statistică lunară (SAN 1) 
— despre care bine spunea 
economistul Tcaciuc să fie 
raportată secției de către 
inspectorii săi. în urma 
sondajelor făcute la fața 
locului, prin serviciul de 
statistică sanitară și prin 
D.R.S. — are multe rubrici 
si cifre care se repetă și 
la alte formulare. De exem
plu. dispensarele și servi
ciile T.B.C. care, deși tri
mit imediat fișe pentru fie
care caz nou de tubercu
loză depistat, sînt obligate 
să completeze cifrele și în 
SAN 1 lunar. La fel sînt 
încărcate cu situații în 
plus, prin același formu
lar SAN 1, circumscrip
țiile urbane și rurale cen
tru diverse depistări. O a- 
naliză mai amănunțită asu-

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a Ii-a)

nostru economic este evident . supe
rior, iar productivitatea muncii sociale 
simțitor sporită față de începutul a- 
nului trecut.

Există însă și un alt unghi ds ve
deri, născut tocmai din. potențialul e- 
conomic în continuă creștere al țării, 
care amplifică valoarea timpului, a 
celor. 18 luni ce au trecut de la „ata
carea" prevederilor cincinalului. E vor
ba de măsurile luate de partid și de 
stat pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Se realizează o simbioză 
organică între proporția accelerată de 
creștere a potențialului economic și 
avuției naționale și îmbunătățirea siste
matică a condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii — scopul 
fundamental al politicii partidului 
nostru.

Retrospectiv, iată, pe scurt, înlănțu
irea acestor măsuri luate de partid și 
guvern, menite să asigure ridicarea 
standardului de muncă și de viață al 
poporului. în conformitate cu hotă- 
rîrile Congresului al IX-lea al P.C.R., 
creșterea veniturilor bănești ale popu
lației în 1966 față de 1965 a fost de 
10 la sutăi iar a veniturilor provenite 
din salarii de 11,3 la sută. La începu
tul anului 1967 au fost majorate sa
lariile lucrătorilor de la căile ferate 
care contribuie la siguranța circula
ției, salariile docherilor, ale cadrelor 
economice din întreprinderi și institu
ții’. Concomitent, a îi 
noii legi a pensiilor, ... _____
toate categoriile de pensii. în februarie 
s-a efectuat o reducere a j 
amănuntul la circa 600 sortimente 
bunuri de consum. Deocamdată, la 
acestea, să tragem linie și să ; 
Anual, aplicarea acestor prevederi 
seamnă în buzunarul oamenilor mun- . 
oii un plus de venituri de circa 2,3 
miliarde lei. De la 1 ianuarie 1967, | 
pentru prima dată în istoria țării, 1,1 
milioane de membri ai cooperativelor] 
agricole de producție se bucură de | 
pensii lunare în bani. Pe această cale, , 
veniturile bănești ale țărănimii 
ratiste vor spori numai în < 
nului 1967 cu circa 600 milioane lei.

La timpul potrivit, presa și radioul 
au relevat pe larg ecourile stîrnite <' 
aceste evenimente legate de viața ma
terială și nivelul de trai al [ ■ • -
prilejul unei cuvîntări, rostită 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a anunțat 
că partidul 
acțiuni în I 
de trai al celor ce muncesc și anume, 
majorarea salariilor 
dezbătută și a[ 
mitetului Central al Partidului Co
munist Român 
curent, ai 
cum se știe, la 28 iunie. Ea a fost 
luată cu un an mai devreme decît se 
prevedea în 1 
au urmat au fost pline de ecouri, de 
cuvinte de mulțumire la adresa polr 
ticii partidului și I. .
angajamente ferme și hotărîrea de 
a intensifica eforturile consacrate

progresului economic al întregii țări. 
Citind aceste scrisori, semnate de be
neficiarii direcți ai prevederilor noii 
Hotărîri, de conducători de întreprin
deri și alte cadre din sectoarele eco
nomiei, oricine poate desprinde apre
cierile pornite din inimă față de grija 
pe care partidul și guvernul o poartă 
tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii. Sînt simțăminte sincere, calde, sînt 
însă, totodată, și îndemnuri la muncă 
mai rodnică, mai productivă, la econo
misirea scrupuloasă a fondurilor ma
teriale și bănești ale statului. Scrisorile 
primite impresionează prin simplitatea 
și gradul de înțelegere al semnatarilor, 
care socotesc, și pe bună dreptate, că 
singura cale a creșterii bunăstării este 
mărirea și mai accelerată a avu
ției naționale, a productivității mun
cii sociale, că orice măsură de ridi
care a nivelului de trai al poporului 
este posibilă numai prin amplificarea 
aportului fiecăruia, la locul său de 
muncă, la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor stabilite de planul cincinal.

CANCERULUI 
CONTINUĂ...
ancheta internațio 

nală a „Scînteii"

unde între pereții de piatră ai 
Vrancei, versurile si cîntecul 
popular au lost legănate din gură 
în gură, fiecare s-a simțit dator 
să adauge sau să suprime ceva 
incit, frumusețea nativă, izbucni
tă dintr-o sclipire de geniu, să 
urce pînă la noi in vesmîntul u- 
nei cizelări supreme. Plăcînd 
mult, cîntecul s-a răspindit, încit 
cine mai tine seama azi de locul 
lui de baștină? Oamenii l-au dus 
din casă în casă, ca pe tot lu
crul frumos, așa cum duc bucu
riile, și tot așa îl rostește din 
cînd în cînd Glafira Botez din' 
Bîrsești.

Mecanismul acestei circulații 
a valorilor folclorice Alexandru 
D. Machedon, „om de la șes" — 
de loc din Slobozia Ciorăști, lin
gă Focșani — îl explica în felul 
său : Eram copil, și cutreieram 
satele Rîmnicului după cîntece. 
Și cum mama era din Vrancea 
mă îndemna și către acolo. Și 
porneam. Duceam cîntecul de 
șes și-l aduceam în schimb pe 
al muntenilor. Uite așa am cu
noscut o anume variantă a Mio
riței care începe cu : „Pe al 
Vrancei plai / pe-o gură de 
rai"... La fel mi-a fost dat să 
aud unul din cele mai răscoli
toare cîntece. Este vorba de 
„Cuculeț cu pene lungi". Ia as
cultați : „Cuculeț cu pene lungi / 
Vara vii, vara te duci, / Mă mir 
iarna ce mănînci ! / Mănînc pu
tregai de fag / Și beau apă din- 
tr-un lac / Și cint codrului cu 
drag / ...

Pe. omul acesta de aproape 60 
de ani, demn, depozitarul unei 
întregi lumi de sentimente și 
frumuseți, l-ai asculta „spuind" 
ceasuri și zile. Vița tulburătoa
re a rapsozilor a urcat pînă la 
dînsul, ielele l-au dăruit gene
ros și, ca să nu se piardă izvo
rul cîntecului, Machedon le-a 
pus celor trei feciori cobza în 
mînă și i-a învățat ce-a învățat 
și adunat și el într-o viață 
de om.

Și uite-așa, Machedon și fiii 
apar pe la concursuri și la cîte-o 
petrecere, urcă scena împreună 
atunci cînd le îngăduie clipele 
de răgaz, spun toți trei ce au 
de spus.

Arcul acesta voltaic care lea
gă generațiile de generații, tra
dițiile vechi de cele noi, pe firul 
unei continuități definitiv sta
tornicite, reprezintă poate feno
menul cel mai ilustrativ în a- 
ceastă ștafetă de trecere peste 
timp a valorilor autentice, năs
cute de geniul acestui popor. 
Am fost nu de mult martorul 
unei scene care s-a întipărit 
puternic pe retină. Intr-o zi de 
horă, la Soveja, un om în vîrstă, 
cu o privire ageră, Ghiță Bălan 
pe nume, lua aminte la jocul 
flăcăilor și unde aceștia greșeau 
pașii, se oferea el să arate cum 
ar trebui. „Corăghiasca", „Da 
doi", „Hora" se juca în fața a- 
cestul sever examinator și ni
meni nu-1 lua în nume de rău 
dorința de a face să se prelun
gească nealterate străvechile 
jocuri românești. Era în această 
acceptare un anume semn de 
respect adînc pentru tot ceea ce 
bătrînii au izbutit să păstreze 
spre bucuria tuturor celor care 
s-or orîndui de acum încolo 
după ei.

Infuzată de prefacerile socia
lismului, viața oamenilor de pe 
aici a obligat la noi ipostaze o- 
biceiurile și datinile. Uite, peste 
cîteva luni bune, parcă-1 văd 
pe Pavel Jii din Topești apu-

llie TĂNĂSACHE

(Continuare în pag, a V-a)

Primirea de către președintele
Consiliului de Stat

a ambasadorului Pakistanului
Petre NEDELCU

(Continuam în pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit în audiență 
pe. Ahsan-ul-Huque, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Islamice'Pakistan, în le
gătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din România.

(Agerpres)
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PREZENTA OMULUI
Din nord, de la munții 

pest9 care se vede, din 
avion, șerpuind, marele 
Zid chinezesc și pînă în 
sudul fierbinte cu joncile 
de pe fluviul Perlelor, 
unde se spune că este 
cel mai înstelat cer din 
lume, peste tot am întîlnit 
semnul și prezenta vie a 
acelui miraculos personaj 
numit Lu Pan.

Nu știam, la început, de 
existența lui, ori poate ci
tisem undeva. Dar am în
ceput să-l cunosc treptat, 
înainte de toate l-am vă
zut în ochii oamenilor, ai 
făuritorilor de valori ma
teriale și spirituale, ai ce
lor ce în fabrici, pe o- 
goare, în instituții, pe 
șantiere zidesc orîndairea 
nouă, socialistă. L-am 
mai văzut apoi în gestul 
unei fetițe care ne primise 
în curtea unei case de la 
țară și care ne-a întîm
pinat în chip de gazdă, 
spunîndu-ne : „Șu-șu, ni- 
hau* — care înseamnă 
„Unchiule, bună ziua”. Pe

străzi, ori în parcuri, în 
marils uzine, ori pe va
por, în lungile zboruri cu 
avionul, însoțitorii noștri 
chinezi rosteau cuvintele: 
„Lomania dzodzia" (scrii
tori din România) și, din
tr-o dată, fețele din jurul 
nostru, pînă atunci doar

derurqic de la Galați, 
este pe malul unui mare 
fluviu. Prietenia dintre po
poarele noastre este pu
ternica, ca izvoarele ce
lor două fluvii".

La plecarea din Uhan, 
ni s-a întîmplat un lucru 
ieșit din- comun : eram

Note de drum din R.P. Chineză
de Vasile REBREANU

curioase, se destindeau, 
se desfăceau în surîs, lai 
mîinile acelor oameni cu
noșteau freamătul cald al 
aplauzelor. La Uhan, la 
marele combinat siderur
gic, situat pe malul flu
viului Ianțî, un inginer 
ne-a întîmpinat, la intrare, 
cu următoarele cuvinte : 
„Acest combinat siderur
gic ca și combinatul si-

po aeroportul orașului și, 
înainte de decolarea a- 
vionulul, stăteam în jurul 
ceștilor de ceai de iaso
mie, cu gazdele noastre ; 
cînd, deodată, unul din
tre însoțitori, sfios, a în
trebat care din noi a pier
dut în camera de hotel 8 
fînl. Intre oraș și aero
port e o distanță de pes'e 
30 de kilometri, iar noi

abia sosiserăm. Intre 
timp, un bărbat în costum 
alb, de hotelier, ne-a în
tins un plic cu cei 8 fînl 
pierduți și ne-a surîs, a- 
plecîndu-se ceremonios.

— Dar era o sumă in
fimă, nu trebuia să se de
plaseze pînă aci, nu era 
o tragedie dacă acești 
bani rămîneau acolo...

— Omul de serviciu, 
găsindu-i, nu putea să 
și-i însușească...

11 bănuiam pretutindeni 
pe Lu Pan dar încă eram 
departe de a-1 fi cunos
cut. Cine era, așadar, 
personajul acesta ? Unde 
puteam să-l 
țara celor 
de oameni ?

...Sufla un 
nisip adus 
Gobi, la marele Zid chi
nezesc cînd unul dintre 
însoțitorii noștri ne-a evo
cat o legendă în care se 
vorbea despre un lucră
tor care căzuse acolo, în. 
temelii, unde a și fost zi
dit. Soția a venit să-I ,

întilnesc în 
milioane700

vînt 
din

rece, cu 
pustiul

(Continuare în pag. a VI-$> ■
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DIVERS
Precocitate

Tudorel este un copil precocfe. 
Trîntește cite una de rămîi lat. 
Deunăzi, uii gospodar de la Sfa
tul popular al orașului Craiova 
l-a întrebat : „Cînd ai să vor
bești' frumos, Tudorele ?" „Cînd 
va fi gala Ștrandul Tineretului 
— a răspuns istețul — că de doi 
ani o tot încurcați cu renovatul". 
„Vai;— a sărit mama — mai 
bine te duc să te scalzi la Jiu. 
Că tu, peste trei ani, trebuie să 
mergi la școală, n-ai vreme să 
aștepți".

Deștepți copiii din ziua de azi 1

închideți
9

ușile !
9

E o chestiune elementară: șo
ferii cînd plottcă la drum să 
verifice starea tehnică a mașini
lor. Iată'că sînt unit care nici ntt 
se interesează ducă ușile mașinii 
se închid. Ce se întîmplă în acest 
caz ? Să vedem. Șoferul loan 
Marc conducea în orașul Baia 
Marc, cu viteză excesivă,- auto
camionul 21—Mr—747, proprie
tatea „Agrcrfruct" din localitate. 
La o curbă ușa s-a deschis. Afla
tă în cabină, pasagera Anica Pop 
a căzut fra-ctunndti-și piciorul 
sting. Acesta nu e doar un caz 
izolat. Avea deci dreptate Păcală 
cînd îi aducea mereu aminte 
amicului său Tîndală: „Trage- 
ușa după tine 1“ Iar Tîndală 
(după mintea Iui) lua ușa în 
spate. Dv. să nu faceți la fel.

„Vacanță"
Căminul-școală nr. 8 din Cra

iova.1 Copiii sînt demult în va
canță, lîngă părinți. Doar micuța 
Ana Mitru (91 ani) singură la pă
rinți,’ a rămas la cămin și plînge. 
O iau învățătorii, pe rînd, acasă. 
Dar ' ea „vrea la mama". La 
mama, care a adus-o la vîrsta de 
3 ani și n-a luat-o acasă nici în 
vacanțe ; ’ la mama, căreia fetița 
l-a scris : „cu ochii înduioșați vă 
scriu, scumpii mei părinți, că 
vreau să vă văd. Iată, am învă
țat să scriu, să lucrez, să șterg 
parchetul, cu toate că n-am o 
mînuță" și ea nici nu i-a răs
puns ; la mama care batjocorește, 
pur și simplii, inegalabilul titlu 
de mamă. Cine-i femeia fără 
Suflet ? Ioana Mițru — ajutoare 
de laborantă' la I.S,E.-BuCure$ti ; 
soțul — Gheorghe Mitru, maistru 
la „Antrefrig" Buciirești (domici- 
liați 'în str. Dorobanți 89). Păcat 
că nu li'se poate retrage' titlul 
de părinți! Dați-le un leu, pen
tru plic, măcar să-i scrie copi
lului I

Pentru
citadiniTimișoarei (Urmare din pag. I)

al

ur-<

de

în->

(Urmare din pag. I)

popu- 
aproximativ 

locuitori. Principalul

o așe- 
atingînd astăzi întinde- 

unor capitale europene (io- 
infravilan — 3 750 liâ), dar 

de numai 154 000 „per-

Sistematizarea ADAPTAREAV

La panou
Dacă treceți priit fața sălii 

Dalles și citiți uriașul panou „vi
zitați al 6-lea salon internațio
nal de artă fotografica', nu vă 
lăsați păcăliți. Această expoziție 
s-a închis de trei săptămîni. 
Înăuntru sînt acum alte trei 
expoziții — una de scenografie 
și două de pictură. Sînt speranțe 
că instituțiile-de resort să aprobe 
schimbarea fațadei pe la sfîrșitul 
săptămînii viitoare. Adică... 
„după". Deși opinăm, de regulă, 
pentru fondul sălilor de expoziție, 
de data aceasta n-avem încotro și 
insistăm pentru... fațada lor.

TJite-o nu e?
A treia oară despre același 

lucru. Relatam nu de mult că la 
G.A.S. Ciocăneș.ti-Caracat i s-a 
desființat postul de tehnician 
Măriei' Bondrescu (interese ma
jore, de rentabilizare). Dar iată 
că după numai cîteva zile se 
reînființa postul, pentru altă teh
niciană venită dinafară, Elena 
Pîrvu: (se uitase de economicita
te). Ceream înlăturarea anomali
ei, favoritismului. Neluîndu-se 
măsuri, am revenit cu altă notă 
critică. Ce aflăm ? Neieșindu-i 
pasiența, același inginer Aurel 
Tudor care în calitatea sa de 
atunci (director al Trustului 
Gostat Caracal) „înființa" postul 
pentru Elenă Pîrvu, îl desființea
ză acum, după o lună, ca inginer 
șef adjunct al Trustului Gostat 
Craiova. Recunoaște deci lipsa 
lui de obiectivitate ; își permite 
să înființeze și să desființeze 
posturi după toanele dumisale. 
Deformată viziune despre orga
nizarea eficientă a muncii 1 Bine 
că nu sînt mulți ca el 1

Omologare
Printre produsele noi prevă

zute a fi asimilate la Atelierele 
„Nicolina"-Iași se numără și 
screperul tractat cu acțiune hi
draulică pentru agricultură. Dar 
screperul nu poate fi fabricat 
în acest an, deoarece prototipul 
realizat la Trustul de utilaj tera- 
sier București nu este încă... omo
logat. De la 31 martie (termen de 
omologare) s-au mai ținut cinci 
ședințe, dar fără rezultat. La ul
tima ședință (29 mai) au 
lipsit reprezentanții l.C.M.A. și 
ÎNCERC București. Cum se 
vede, înainte de omologarea 
screperului, ar trebui omologați... 
reprezentanții comisiei care (în 
acest caz) s-ar putea să nu obțină 
aviz de responsabilitate.

Rubrică redactată de:

Avizat de către forurile tehnice de 
resort — C.S.P, și C.S.C.A.S. — ur- 
mînd ca încă în cursul acestui an 
să fie supus aprobării Consiliului 
de Miniștri, instrumentul director 
al dezvoltării viitoare a orașului 
Timișoara își definește de pe acum 
principalele caracteristici. O discu
ție cu arii. LIVIU VOȘTINARU, 
șeful colectivului de proiectare, 
ne-a permis să evidențiem acele 
trăsături căre se leagă tocmai de 
caracterul deliberat, creator, 
schiței de sistematizare.

Oamenii au ctitorit aici 
zare 
rea 
tal 
locuită 
manenți". Abundența terenurilor a- 
gricole sau virane, proporția mare 
de construcții .joase, pe loturi apre
ciabile — mai ales în afara „cen
trului -istoric" — fac ca densitatea 
globală să se mențină sub 50 locui
tori pe un hectar. Tată de ce, pînă 
în 1980, va fi posibil ca — în con
dițiile sporirii gradului de confort 
și fără o extindere sesizabilă a te
ritoriului ocupat de oraș 
lația să crească la 
250 000 de 
mijloc de realizare a unui aseme
nea deziderat este construirea de 
noi unități urbanistice pe terenu
rile libere, în special în zona de 
nord, unde există și premise favo
rabile pentru fundarea clădirilor.

Caracterizată printr-o dispersare 
accentuată, Industria de astăzi a 
Timișoarei reunește numeroase uni
tăți, adăpostite în clădiri vechi, de
venite improprii. Numai o parte *— 
minoritară — se află relativ gru
pată, în trei zone a căror contu
rare abia se produce. Pe lîngă creș
terea simțitoare a potențialului in
dustrial pînă în anul 1980, una din
tre principalele prevederi ale schi
ței de sistematizare se referă la 
tendința de reorganizare a unități
lor mici, cu urmări deosebit de fa
vorabile atît asupra producției, cît 
și în soluționarea relației complexe 
dintre industrie și oraș. Reținem 
sugestia ca abatorul (în vecinătatea 
căruia urmează să se extindă una 
din zonele rezervate învățămîntu- 
lui superior) să fie înlocuit cu o 
unitate nenocivă a industriei ali
mentare. De asemenea, deși res
pinsă la avizare — din păcate fără 
să se ceară un studiu prealabil — 
considerăm că nu trebuie neglijată 
propunerea privind îmbunătățirea 
calității apei livrate către rețeaua 
industrială. Avînd în vedere că 
există în prezent unități care sînt 
nevoite să-și amelioreze cu mijloa
ce proprii apa tehnologică, că re
țeaua de apă potabilă este și așa 
suprasolicitată, numai o temeinică 
analiză tehnico-economică ar putea 
da un răspuns mulțumitor în aceas
tă privință.

Circulația actuală se desfășoară 
destul de anevoios. Centrul orașu
lui — zonă și așa aglomerată din 
cauza densității ridicate și a cu
prinderii marii majorități a insti
tuțiilor și dotărilor — este străbă
tut de traseul principalelor legături 
rutiere: spre Lugo.j-București,
Arad, Stamora-Moravița, Jimbolia, 
Buziaș ș.a. Or, tocmai centrul, cu 
trama sa ' ..............
stituită,. 
cele mai 
trafic de 
vîrfuri, strangulări de circulație, cu 
toate neajunsurile ce decurg de 
aici. Sistematizatorii (proiectant de 
specialitate — ing. Helmut Gotter) 
au întîmpinat dificultăți deose
bite. Cu atît mai mult se cuvine să 
subliniem succesul obținut: întru
nind aprecieri elogioase pe toate 
treptele avizării, studiul de rezol
vare a circulației a reușit să gă
sească soluții judicioase, științific 
fundamentate. Aplicînd pentru 
prima dată la noi, la scara unui 
oraș, o metodă cunoscută în prac
tica mondială, proiectanții au sta
bilit, cu o precizie considerabilă, 
schema și traseele optime, graficul

stradală istoricește con- 
dispune de posibilitățile 
reduse de a prelua un 
mare intensitate. Apar

de încărcare, profilul transversal 
corespunzător. Mai mult chiar, stu
diul dă posibilitatea desemnării ri
guroase, în fiecare etapă, a străzi
lor. necesare a fi modernizate, ti.ȘU- 
rînd astfel sarcină’ secției de gos
podărie comunală. Nu putem în
cheia capitolul circulației fără a 
menționa regretul pentru faptul că 
sistematizarea rețelei feroviare de 
care dispune Timișoara n-a putut 
fi, deocamdată, efectuată. Se vor 
menține deci, în continuare, secțio
narea orașului de către calea fe
rată, traversarea cartierelor de lo
cuit de către liniile ce deservesc 
numeroasele unități industriale răs- 
pîndite în întreg intravilanul.

în privința dotărilor, ponderea 
principală o dețin în următorul 
deceniu instituțiile de învățămînt;. 
Numărul studenților urmează să se 
dubleze, atingînd în 1980 cifra de 
20 000. în nordul orașului se extin
de Institutul agronomic. Zona uni
versitară va crește și ea. în sud se 
va construi un nou Institut politeh
nic,. pentru 10 000 de.studenți și va 
cunoaște o dezvoltare considerabilă 
Institutul medico-farmacoutic, care 
Va fi prevăzut cu un complex clinic 
universitar. Schița de sistematizare 
mai. prevede și amplasarea altor 
dotări spitalicești : un spital onco
logic și o mare policlinică. Dar 
poate punctul nevralgic al evolu
ției arhitectural-urbanistice a Timi
șoarei îl va constitui ridicarea — pe 
lin teren în prezent neconstruit, în 
preajma nucleului istoric — a noului 
centru al orașului. El va cuprinde 
un sediu politic, un edificiu admi
nistrativ, clădirea operei. Un hotel 
cu 300 de paturi și, probabil, alte 
importante obiective social-cultu- 
rale, cum ar fi o bibliotecă cu 
1 250 000 volume, o sală de concer
te, un mare magazin universal. Ar- 
hitecții timișoreni vor avea, deci, 
prilejul să dea, cu prisosință, do
vada măiestriei și talentului lor.

Un ultim capitol asupra căruia 
rie-am oprit atenția este acela pri
vind spațiile verzi, sportul, agre
mentul. Deși cunoscut ca oraș al 
grădinilor și parcurilor, Timișoara 
nu dispune în prezent de asemenea 
spații decît pe 8,5 la sută din teri
toriul său. Paradoxul se explică 
prin aceea că, deși zona centrală 
este bine „garnisită", în jurul ei. se 
dezvoltă o mare întindere, con
struită „afînat", lipsită aproape 
complet de plantații. în perioada la 
care se referă schița de sistemati
zare, suprafața verde va crește de 
la circa 320 la 470 hectare, atingîncl 
în final o cotă de 10,3 la sută. Pe 
ce căi se poate atinge o asemenea 
performanță ? Valorificînd terenu
rile degradate, improprii pentru a 
fi construite. Un asemenea parc se 
va amenaja în vestul orașului, pe 
locul unor foste cărămidării. Vor fi 
completate, prin plantări și o echi
pare superioară, ștrandul și Pădu
rea Verde — un loc de agrement 
preferat al localnicilor, 
prevăd o grădină botanică și zoolo
gică, un parc de distracții și un 
parc de cultură și odihnă. Se stu
diază în prezent posibilitatea utili
zării unui izvor de ape termale,’ re
cent pus în evidență. Baza mate
rială a sportului va primi și ea pu
ternice întăriri : un nou stadion, o 
sală a spori urilor. Dacă adăugăm la 
acestea bazele nautice amplasate la 
cîțiva kilometri, pe Timiș, și ame
najările pentru petrecerea sfîrșitu- 
lui săptămînii, la Timiș și Bazoș, 
vom avea o imagine concludentă 
asupra posibilităților de odihnă, re
creație și turism oferite timișore
nilor la finele celui de-al optulea 
deceniu al secolului. Nu ne îndoim 
că. avînd la bază studii documen
tate, întrunind experiența și price
perea unui mare număr de specia
liști, schița de sistematizare a ora
șului Timișoara își va manifesta 
influența binefăcătoare asupra.tu
turor sectoarelor vieții economice și 
sociale ale acestui important centru 
urban.

---------- ;----------------- 
mele de conviețuire ur
bană, Ignorarea unor nor
me de comportare cum ar 
fi: respectarea liniștii co
locatarilor, grija față de 
locuința dată în folosință.

unde se

arh. GH. SĂSARMAN

Focsani!
Celor care vi 

zitează Focșa
nii, întreprin
derea de gos
podărie orășe
nească le dă o 
veste bună: a 
fost dat în fo
losință hotelul 
„Vrancea" din 
str. Republicii 
nr. 62 (telefon 
1513). Complet, 
renovat, dotat 
cu instalații de 
baie și cu mo 
bilier nou; ho 
telul „Vranceâ 
oferă vizitato
rilor condiții, 
confortabile de 
găzduire.

pra posibilităților de sim
plificare a statisticii sani
tare ar conduce la reduce
rea la numai cîțiva indica
tori, ce ar urma să nu fie 
raportați lunar, ci semes
trial sau anual. In acest 
fel s-ar descongestiona, pe 
de o parte, munca statisti
cienilor de la unități și 
pînă sus, cît și a medici
lor si conducătorilor de u- 
nităti. pentru că dările de 
seamă respective. în forma 
lor actuală, cer și o evi
dentă în plus primară și 
auxiliară. Aceasta este și 
ea destul de încărcată : u-

Stajiunea balneo-climaterică Olâneștj Foto : Gh. Vințilă

ceste activități se fac spo
radic și la sfîrșit de lună, 
de multe ori fiind raporta
te fictiv. Evidența privind 
educația sanitară si rapor
tarea ei într-un tabel lunar 
este cerută de Inspecția sa
nitară centrală de statisti
că, fără a fi aprobată de 
minister. Se vede clar că 
este o statistică inutilă, bi
rocratică. In realitate, acti
vitatea de educație sanitară 
de masă, acolo unde ea se 
desfășoară ca atare, este 
dusă în cadrul căminelor 
culturale, evidenta și rapor
tarea el trebuind să se facă 
pe această linie. Paralelis-

Birocratismul

statistic
nitătile sanitare au circa 30 
de registre, fise, formulare, 
documente etc. pentru evi
denta primară și 33 pentru 
evidenta auxiliară. Situația 
este aproape aceeași și la 
nivețul circumscripțiilor 
sanitare și policlinici. Cît 
privește sistemul de rapor
tare către forurile supe
rioare de resort, statistica 
aprobată de M.S. și D.C.S. 
cuprinde mai mult de 10 
formulare lunar.

în privința formularis- 
ticii depășite, dr. Baciu ne 
vorbește despre registrele 
de vitaminizare a copiilor, 
despre cele în care se .în
scriu copiii ce intră în evi
dentă specială, cît și de re
gistrul de educație sanitară, 
care la circumscripții se 
complică cu caiete privind 
sfatul gospodinei, educația 
tinerelor mame etc.. în care 
medicii trebuie să tină evi
dența femeilor prezente la 
conferințe sau la alte ac
țiuni. a problemelor expuse 
etc. In fapt, unele din a-

mul dăunează muncii sta
tisticienilor.

Formularistică în plus, 
inutilă, există și în alte 
domenii de activitate. în 
bună parte ea este genera
tă de o serie de organisme 
neăutorizate ‘ să ceară sta
tistici. ’..Se înscrie printre 
acestea — ne spune econo
mistul Gheorghe Mustață, 
șeful serviciului industrie 
de la Direcția regională de 
statistică Iași — filiala 
Băncii Naționale din Huși, 
care în loc să aplice meto
da sondajelor pentru a ve
dea cum se desfășoară acti
vitatea la întreprinderea e- 
conomică raională, cere de
cadal situația planului cu 
toată anexa de circa 40 de 
sortimente. La sfîrșit de 
lună, unitatea repetă însă 
situația și în formularul 
IND 1, singurul aprobat 
pentru a veni la D.R.S. și 
a-1 trimite forurilor intere
sate (secție, bancă etc). For
mularul IND 1 este mult 
simplificat, cu numai 3—4

indicatori de bază, și 
trebui respectat'1.

Filiala Băncii Naționale 
nu-i singura care procedea
ză așa. Investigațiile făcute 
au scos la iveală că aproa
pe la toate secțiile sfatului 
popular sînt portițe prin 
care se introduc în circui
tul sistemului statistic fel 
de fel de situații noi. în
totdeauna la așa-zisele „in
formări operative" se adau
gă rubrici în plus. în func
ție de acțiunile, campanii
le etc. care sînt la ordinea 
zilei. O vreme, Ja consiliul 
agricol aceste situații ope
rative se luau din două în 
două zile ; la secția indus
trie locală se cerea zilnic o 
„informare operativă" asu
pra extragerii și transpor
tului materialelor de ba
lastieră. Dar cu tot balas
tul adus în plus în sistemul 
informărilor, activitatea nu 
s-a îmbunătățit. în balastie
re decît atunci cînd s-au 
luat măsuri energice de or
ganizare științifică a pro
ducției si a muncii.

Șeful secției de planifica
re a sfatului popular regio
nal. ing. Alexandra Cer- 
nescu, subliniind că cel mat 
mare volum de muncă în 
cadrul secției respective 
este partea informațională, 
de prelucrare a datelor sta
tistice primite de la cele
lalte secții și D.R.S., a ară
tat că sistemul statistic de
cadal ar putea fi simplifi
cat în sensul de a nu se 
mai întocmi în formular se
parat situația ultimei de
cade a lunii, care de regu
lă se încheie pînă la 3 ale 
lunii următoare, ci să ră- 
mînă prevăzută numai în 
situația lunară. De aseme
nea. să nu se mai întoc
mească formular separat 
pentru cea de a treia lună 
a trimestrului (martie, iu
nie. septembrie si decem
brie) pentru că sînt cuprin
se în informările trimes
triale.

Analizarea 
oportunității 
mular, tabel 
cerut ar descoperi fără în
doială însemnate rezerve 
pentru simplificări, în așa 
fel îneît organele și apa
ratul lor care mînuiesc in
strumentul statisticii să-și 
poată consacra eforturile 
principale nu laturii scrip- 
tologice, ci interpretă
rii judicioase a datelor, tra
gerii concluziilor necesare 
din studiul statistic în ve
derea desfășurării unei ac
tivități în spirit științific, 
eficient.

amănunțită a 
fiecărui for- 
sau indicator

Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICÂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Semnalul 
de alarmă

Oricît de măruntă ar fi 
porțiunea de patrimoniu 
obștesc de a cărei integri
tate răspunde, nici unui lu
crător comercial nu 1 se 
poate face rabat la cinste 
și corectitudine.

Conducerea O.C.L. Pro
duse industriale Botoșani 
a luat o hotărîre fer
mă. tăind calea spre in
fracțiune revizorului C. S. 
Conducerea întreprinderii a 
fost sesizată că C. S. duce 
o viață ușuratică, își trece 
serile în chefuri sau la joc 
de cărți, are o comportare 
imorală. Se impunea o con
cluzie : Cine își „petrece" 
astfel timpul liber are ne
voie de tot mai multi bani 
pentru întreținerea „obra
zului subțire" de Don Juan 
și de chefliu. Revizorul, 
deci, va fi tentat să închidă 
ochii, să fie generos pe 
spinarea statului. în schim
bul unei „veșnice recu
noștințe" din partea primu
lui gestionar necinstit care 
i-ar ieși în cale la nevoie. 
Iată de ce. avînd în vedere 
viața lui particulară dezor
donată. conducerea i-a des
făcut contractul de muncă. 
Poate că acest șoc l-a tre
zit pe C. S. și acolo unde

Parametrii citadini 
la Suceava

Reluînd limbajul cifre
lor, Suceava se înscrie pe 
orbita vieții citadine prin- 
tr-o trăsătură specifică : 
mișcarea. Dacă în 1961 nu
mărul de pasageri tran
sportați de autobuze se ri
dica doar la 7 000, acum 
cifra zilnică a pasagerilor 
atinge 37 000. Dar, în afară 
de mișcarea propriu-zisă, 
cotele urbanizării presu
pun și un alt gen de miș
care, interioară, spirituală, 
proaspeții orășeni simt ne
voia acută a informării co
tidiene, își descoperă an
tene sensibile pentru nou
tatea , cultural-științifică. E 
unul din motivele pentru 
care, față de 1962, în 1966 
vînzarea televizoarelor a 
crescut cu 1114 la sută.

Care e cauza acestor ci
fre neobișnuite, a aces
tor evoluții spectaculoase 7 
Răspunsul e unanim: in
dustrii. Cele două mari 
combinate — de celuloză 
și hîrtie și de industriali
zare a lemnului, au atras 
mii de oameni spre noi 
profesii, le-au transformat 
felul de viață, mentalita
tea, preocupările.

— Ceea ce duce la o in
tegrare mai profundă și 
mai rapidă în viata urbană 
e tendința manifestată de 
tot mai multi foști țărani 
de a-și ridica nivelul pro
fesional, calificarea, afirmă 
tov. ALEXANDRU TOMA, 
șeful catedrei de filozofie 
de la cabinetul regional de 
partid, care și-a propus să 
realizeze la combinatul de 
industrializare a lemnului 
un studiu asupra procesu
lui de adaptare a munci
torilor proveniți din me
diul rural.

în prima fază, datorită pu
ținelor cunoștințe profesio
nale, proaspătul muncitor 
e doar un executant, de 
obicei conștiincios, dar nu
mai atît. Pentru a deveni 
un muncitor cu inițiativă, 
care gîndește și acționează 
personal în procesul de 
producție, e nevoie de 
timp, experiență, sprijinul 
maiștrilor și al, colectivu
lui de muncă. Acest spri
jin, începînd cu cursurile 
de ridicare a calificării și. 
terminînd cu relațiile a- 
fective, e destul de scăzut. 
Semnificativ mi s-a părut 
faptul că majoritatea celor 
anchetați își recrutează 
prietenii mai mult din me
diul pe care l-au părăsit 
decît din mediul în care 
au intrat, ceea ce întîrzie 
procesul de adaptare la 
viața urbană, însușirea 
unei calificări superioare.

— Acomodarea la nor
mele și exigențele muncii 
industriaie e, în unele ca
zuri, aproape miraculoasă, 
consideră tov. VICTOR 
ȘENCHEA. directorul ge
neral al Combinatului de 
celuloză și hîrtie. Avem 
muncitori calificați, chiar 
reglori de mașini care 
au venit direct de la 
munca cîmpului și au 
găsit în combinat un o- 
rizont mai larg, un te
ren de manifestare pentru 
aptitudini potențiale, na
tive. Trebuie să remarc 
însă, că nivelul calificării 
nu este același la toți 
muncitorii, avariile, mane
vrele greșite, productivita
tea scăzută au afectat șl 
mai afectează încă în unele 
secții ritmul și calitatea 
producției.

— Care Sînt criteriile de 
recrutare a noilor munci
tori 7

—- Inițial angajările s-au 
făcut sub semnul nevoilor 
imediate. Acum ne bizuim 
în primul rînd pe absol
venți ai școlii profesionale,

dar continuăm să angajăm 
și oameni din mediul ru
ral. Cum facem selecția 7 
încărcăm să vedem - dacă 
au mintea limpede, dacă 
sînt dinamici. Ii punem să 
citească un text, să spună 
o poezie...

O metodă cam empirică. 
Oare nu s-ar putea cere 
sprijinul unui pedagog sau 
psiholog de la Institutul 
pedagogic sucevean, care 
să alcătuiască un test ori 
un chestionar prin care ca
litățile oamenilor să fie de
celate într-un mod mai Si
gur și mai științific ? Pa
rametrii industriei ți ai 
urbanizării impun un pro
ces de modernizare în toa
te domeniile de activitate. 
Scuza cauzelor- obiective, a 
dificultăților iherente în
ceputului, ' comparațiile cu 
ceea ce' a fost Suceava în 
urmă cu două decenii nu 
pot grăbi ritmul de 
banizare a unui -oraș.

„Un Hamlet 
provincie"

Cineva îmi relata,
tr-un suculent grai mol
dovenesc, dilema unui 
proaspăt ■ sucevean,- care, 
mutat într-un bloc cu în
călzire centrală, nu se pu
tea hotărî nici în ruptul 
capului să. se despartă de 
joagărul .de tăiat lemne. 
Latura umoristică e exte
rioară, întrucît conținutul 
întîmplării surprinde un 
aspect important al perioa
dei de tranziție : în condi
țiile vieții urbane moderne 
se mai mențin, uneori cu 
încăpătînare, obiceiuri, tră
sături vechi, teama Sau 
reținerea de a intra deplin 
și definitiv în ritmurile și 
normele orașului. înțele
gem cit se poate de bine 
aceste contradicții’ ce țin 
de dialectica progresului 
social, urbanizarea fiind o 
fază tranzitorie pe terenul 
căreia se întîlnesc și se 
înfruntă interese, concep
ții. obiceiuri diferite. Sînt 
însă cazuri cînd asemenea 
contraste ies din sfera o- 
bișnuitului; depășesc limi
ta -înțelegerii.

Din relatările tov. di v 
tor general Victor Șen .ea 
aflăm că în perioada lu
crărilor agricole unii mun
citori din secția confectii- 
saci a Combinatului de ce
luloză și hîrtie vin obo
siți, productivitatea e mai 
scăzută.' se ’ depășește bra
cul tehnic-, (rebutul) etc.

- .Observațiile sjnt confirma
te- întrutotul de tov. ing. 
MAGDA FOIȘOREANU, 
șefa secției, care ne ex
plică : „Ne aflăm în plină 
perioadă a prășituluî. Ăs- 
ta-i adevărul...”

Cum să înțelegem o a-* 
semenea anomalie 7

— Din 395 de muncitori, 
cîți numără secția, 280 au 
obligații în agricultură, 
continuă interlocutoarea 
noastră. Sîntem hotărîți să 
nu-i primim la lucru în fa
brică dacă nu aduc adeve
rință din partea C.A.P., din 
care să reiasă că își înde
plinesc norma de zile-mun- 
că în cooperativele respec
tive.

Care e rezultatul ace?, 
tei dualități de profesie 7 
Manevfe greșite, calitate 
scăzută, lipsuri nemotivate.

Inginera Foișoreanu nu 
vede nici o ieșire, conside
ră că e o stare de fapt, 
normală și imuabilă. Un e- 
fort' susținut'pentru organi
zarea judicioasă a lucrări
lor agricole în C.A.P.-urile 
din jurul orașului ar fi so
luționat: cel puțin în parte, 
această situație.

A fi muncitor industrial 
e una ; a fi țăran coope
rator e alta. A păstra joa
gărul alături ■ de calorifer 
nu e o treabă sănătoasă. 
E o confuzie de valori, un 
compromis cu .repercusi
uni asupra ridicării califi
cării profesionale, a inte
grării noilor muncitori în 
activitatea și disciplina in
dustrială, o frînă artifi
cială în calea procesului 
complex al urbanizării.

MICROCLIMATUL NECINSTEI
lucrează își face datoria.

Nu putem rămîne indi
ferenți în fața comportării, 
fie la locul de muncă, fie 
în afara lui, a celui care 
mînuiește bunuri obștești 
sau a celui de care este 
controlat acesta. Un coleg, 
un vecin, cineva din fami
lie — nu se poate ca nici 
măcar o persoană din a- 
propierea lor să nu observe 
că ceva nu este în ordine. 
E nevoie de supravegherea 
multor ochi, a multor oa
meni gata oricînd să-i dea 
peste mină celui care prin 
pornirile, încă în fașă, ar 
putea atenta la avutul ob
ștesc.

Mișu BOGATUREA
Botoșani

Gură-cască 
în control

Ce se întîmplă în ase
menea cazuri aș vrea să 
ilustrez prin unele rezul
tate ale unui control făcut 
la întreprinderea „Electro- 
mureș" din Tg. Mureș. Ve- 
rificîndu-se utilizarea și 
decontarea avansurilor lua
te de diferiți salariați pen
tru deplasări, s-au consta
tat o serie de contrafaceri 
șăvîrșite de achizitorul 
Constantin Pogăceanu. Pen

tru a stoarce întreprinderii 
bani ce nu 1 se cuveneau, 
el a anexat, cu prilejul de
conturilor, acte „justifica
tive" falsificate : bilete de 
tren modificate sau pentru 
călătorii în care s-a depla
sat cu mijloace de trans
port auto proprietate a u- 
zinei, note de plată de la 
hoteluri, de asemenea cu 
modificări. Toate aceste 
„găinării" nu l-au satisfă
cut însă ; Pogăceanu a in
clus în calcul și zile cînd 
se afla la serviciu, încasînd 
pentru ele diurnă. In total, 
el a păgubit întreprinderea 
cu aproape 6 000 de lei. La 
aceasta se adaugă 17 738 lei. 
penalizări de întîrziere de 
0,50 la sută. Deci, în total, 
23 547 lei. Ca urmare a a- 
cestei verificări, am mai 
stabilit plăți nelegale, efec
tuate în același fel, în to
tal de 12 276 de lei, respec
tiv 24 544 lei penalizări de 
întîrziere cuvenite între
prinderii. In legătură cu in
fracțiunile lui Pogăceanu, 
noi am sesizat miliția ora
șului Tg. Mureș, iar între
prinderea, la rîndul ei, a 
remis materialul organelor 
de anchetă penală.

Cum au fost posibile a- 
semenea încălcări 7 Con
form unui H.C.M.,- aceste 
operații trebuie să poarte 
o viză de control preventiv.' 
Poate că a fost încălcată 
prevederea 7 Nu, viza res

pectivă a dat-o șeful servi-: 
ciului financiar Molnar 
Iosif, numai că ea a fost nu 
rezultatul unei verificări a- 
tente, ci un act formal, de 
parcă nici n-ar fi fost 
vorba de bani obștești.

Bilete de tren cu modi
ficări, note de hotel cu co
recturi, zile de deplasare 
neefectuate — acestea sînt 
falsuri grosolane, care nu 
pot trece neobservate a- 
tunci cînd viza de control 
preventiv nu e pusă cu su
perficialitate. Se cer doar 
competență, seriozitate, 
maximă atenție pînă și în 
verificarea celor mai mă
runte acte.

I. RUCĂREANU
București

„Politicoșii"

Unii revizori se dove
desc, cu un prilej sau altul, 
de rea credință. Dar nu 
despre aceștia vreau să 
vorbesc, ci despre cei care, 
deși corecți, nu au calitățile 
necesare pentru această 
muncă.

La un chioșc al coopera
tivei de consum Săveni (re
giunea Suceava) funcționa 
ca gestionară Ana Băltoi, 
soția contabilului șef al 
U.R.C.C. Săveni. Costache. 
Băltoi. Un control recent a 
descoperit că în perioada

1963—1966 gestionara a de
lapidat 87 768 lei.

Hoața nu a dat dovadă 
de o deosebită ingeniozi
tate, nu a trebuit să depună 
eforturi pentru a-i trage pe 
sfoară pe controlori. Pentru 
verificarea gestiunii ei. au 
fost trimiși doi naivi, care, 
după toate celelalte, au în
călcat prevederile legale 
privitoare la aceste opera
ții : Gheorghe Pasere, re
vizor de gestiuni la 
U.R.C.C. Săveni, și Vasile 
Drișcu, contabil de gestiuni 
la cooperativa din locali
tate. Cum soția contabilului 
șef depozitase mărfurile 
în diferite încăperi (pod, 
pivniță), intrările respecti
ve ar fi trebuit sigilate 
imediat. Dar. oameni fini, 
revizorii n-au vrut s-o jig
nească — tocmai pe dum
neaei 1 — cu impolitețea si
giliului prevăzut de lege. 
Doar nu era o gestionară 
oarecare...

Văzînd cu cine are de-a 
face, Ana Băltoi a mutat și 
inventariat în mai multe 
locuri aceeași marfă.

La ultimul inventar efec
tuat, pentru a induce în e- 
roare comisia și a împiedica 
descoperirea lipsei, șotia 
contabilului șef a adus în 
gestiune mărfuri — în va
loare de 22 350 lei — împru
mutate de- la -alți gestio
nari. Infractoarea și-a pri
mit pedeapsa, iar cei doi 
.revizori „politicos!" au fost

trimiși tn judecată. In ce 
mod răspund însă ceilalți 
gestionari care s-au făcut 
complici la furt prin „îm
prumut" de mărfuri 7 Va 
trebui ca legea să le dea și 
lor un răspuns.

Vasile AILINCAI
Suceava

Dacă nu curge, 
pică...

In depistarea amatorilor 
de căpătuială după princi
piul „dacă nu curge, pică..." 
echipele de control obștesc 
din Oradea dau un prețios 
ajutor. Iată cîteva cazuri 
identificate de echipe.

La. unitatea I.C.S. „Ali
mentara" de pe str. Repu
blicii (lîngă podul de peste 
Crișul Repede) conservele 
de pește care costau 3,50 
lei cutia se vindeau cu 
3,75 lei. Controlul obștesc 
a mai scos la iveală din as
cunzișurile unde erau do
site, 300 borcane pireu de 
castane care urmau să fie 
vîndute după preferințele 
gestionarului.

Sesizată. Inspecția co
mercială de stat l-a sanc
ționat pe gestionar. Dar 
cum 7 Cu o amendă de 150

lei ! Comparați fapta cu 
pedeapsa. O atare „pe
deapsă" este aproape egală 
cu un îndemn la noi acte 
de necinste. In alte cazuri, 
asemenea abateri nici nu 
sînt luate în seamă. La u- 
nltatea nr. 6 O.V.L.F., se 
încasa pe kilogramul de 
nuci cu 50 de bani mai 
mult. Deși a fost anunțată 
conducerea oficiului de va
lorificarea legumelor și 
fructelor Oradea, nu ni s-a 
comunicat ce măsuri disci
plinare s-au luat.

Multe abuzuri se dato- 
resc lipsei de control a fo
rurilor comerciale superioa
re. Să exemplificăm. In 3 
iunie a.c„ pe nepusă masă, 
unitatea de desfacerea căr
nii nr. 40 trage obloanele : 
„Nu mai avem carne". Con
trolul obștesc a verificat 
frigiderul si a descoperit 
patru pachete cu 12 kg car
ne de cea mai bună cali
tate. Pachetele erau puse 
la o_ parte pentru vinzător, 
gestionar, băiatul care a- 
jută și pentru încă o per
soană. La unitatea nr. 100 
s-au găsit dosite circa 50 
kg de carne de porc, șunci 
și anti;icoate care s-au vîn- 
dut cetățenilor abia la in
tervenția energică a echi
pei de control. Dacă I.C.S. 
,.Alimentara‘‘-Oradea. (di
rector tov. Bologan) ar fi 
controlat activitatea vînză- 
torilor și, în cazuri ca cele

arătate, ar fi luat măsuri 
severe de sancționare, astfel 
de procedee ar fi putut fi 
prevenite și eliminate. La 
unitatea nr. 96 I.C.S. textile- 
încălțăminte, de pe str. 
V. Alecsandri, lipseau cio
rapii de damă de 13,50 lei 
perechea, foarte căutați. Si 
totuși s-au găsit ascunși 80 
de perechi de ciorapi. E de 
neînțeles cum admite con
ducerea I.C.S. textile-în- 
călțăminte Oradea crearea 
unor asemenea stocuri 7 Se 
impune ca în astfel de si
tuații anormale să fie sesi
zate organele de miliție 
pentru a se lua măsuri co
respunzătoare, fapt care ar 
provoca o legitimă satisfac
ție cetățenilor indignați — 
pe bună dreptate — în fața 
acestor practici ilegale.

Frecventa delictelor mă
runte își are izvorul, după 
părerea mea. în indulgenta 
cu totul nefirească de care 
dau dovadă conducerile 
unor unități. Asigurarea 
unui climat de deservire 
conștiincioasă impune a- 
plicarea unor sancțiuni pe
nale. ele natură să-i nună 
definitiv în gardă pe adep- 
ții sistemului „dacă nu 
curge...".

Dumitru CHIRILA 
secretar 
al Consiliului local 
Oradea al U.G.S.R.
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în întîmpinarea Consfătuirii pe 
țară a lucrătorilor din industria chi
mică, la Combinatul chimic din Fă
găraș a avut loc recent o adunare 
de producție, la care au luat parte 
numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni. Cu acest prilej, au fost tre
cute în revistă rezultatele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor; ce revin 
combinatului în actualul cincinal, 
s-au făcut numeroase propuneri de 
măsuri menite să asigure ridicarea 
în continuare a nivelului activității 
economice a întreprinderii, au fost 
examinate o serie de probleme care 
nu și-au găsit încă o rezolvare co
respunzătoare și care au o mare im
portanță pentru dezvoltarea indus
triei chimice." ’ '

în referatul'prezentat, ing. Teodor 
Șuteu, directorul general al combi
natului, s-a oprit mai pe larg asupra 
activității desfășurate de colectivul 
combinatului în acest an. Vorbitorul 
a relevat că, în primele cinci 
ale acestui an, s-au realizat 
dintre cei mai buni indicatori 
nomici și financiari din ultimii 
ani. Planul producției globale a
depășit cu 10 milioane de lei, iar la 
producția marfă vîndută și încasată 
realizările sînt cu 12 milioane de lei 
mai mari decît prevederile. Demn 
de subliniat este și faptul că planul 
de beneficii a fost depășit cu 
12 261 000 de lei, iar sarcina de creș
tere a productivității muncii s-a 
realizat în proporție de 104,53 la 
sută, sporul față de aceeași perioadă 
a anului trecut fiind de aproape 14 
la sută.

— Incontestabil, colectivul nostru 
a obținut rezultate bune și în pri
mul an al cincinalului și în 
curs — a spus directorul general. 
Dar aceasta nu trebuie să ' " '
automulțumire, să ne facă 
vedem și unele neajunsuri care per
sistă de multă vreme în combinatul 
nostru. Mă refer, în special, la con
sumurile specifice, care la unele 
produse sînt exagerate, depășite de 
nivelul tehnic a) instalațiilor. Ele nu 

ținut pasul cu modernizările și 
■perfecționările efectuate în combi
nat.

— în decursul ultimilor ani — a 
arătat ing. Nicolae Iacoban, șeful 
secției de îngrășăminte azotoase — 
în întreprinderea noastră s-au mon
tat. alături de utilaje executate în 
tară, și unele primite din import. 
Din 'păcate, nu întotdeauna cei care 
le-au contractat și recepționat au 
dat dovadă, de o înaltă răspundere. 
Din' această cauză, pe lingă utilaje 
executate ireproșabil, au fost puse 
în funcțiune și utilaje construite din 
materiale de slabă calitate. Este ca- 
zul unor utilaje-cheie ce formează 
una dintre liniile de acid azotic di
luat din combinatul nostru. Din 
cauza compoziției necorespunzătoare 
a materialului, ele s-au corodat pre
matur. după numai 5 ani de func
ționare, față de. 12—15 ani cît ar fi 
trebuit să dureze. Din cauza coro
ziunii. capacitatea de producție a li
niei respective s-a. diminuat cu circa 
15 la sută. Iată de ce este absolut 
necesar ca, în viitor, cei care con
tractează și recepționează asemenea 
utilaje să dea dovadă de mai mare 
exigență și să răspundă pentru con
tractele pe care le încheie.

Ing. Ion Mandea, șeful serviciului 
de investiții al combinatului, a abor
dat unele aspecte privind lucrările 
care se execută cu credite de mică 
mecanizare :

— în ultimul an, în întreprinderea 
noastră s-a executat un mare volum 
de lucrări de dezvoltare și optimi
zare a capacităților de producție, cu 
ajutorul creditelor de mică mecani
zare. Lucrări asemănătoare se exe
cută și în acest an. Se întîmpină 
însă o serie de greutăți în calea uti
lizării unor asemenea credite. Des
pre ce este vorba ? Pînă în prezent, 
lucrările de acest gen se executau 
de către întreprinderi specializate, 
în cazul nostru de către I.S.C.M.- 
Brașov și subantreprizele I.M.B. și 
I.I.B. Ni s-a făcut cunoscut, că de 
acum înainte asemenea lucrări tre
buie executate de către întreprinde
rile beneficiare cu mijloace proprii. 
Consider că această măsură este lip
sită de logică, deoarece este foarte 
greu pentru o întreprindere, cum 
este a noastră, unde se execută a- 
nual lucrări pe bază de credite de 
mică mecarîzare între 5 și 10 mili
oane de lei, să-și creeze un șantier 
propriu dotat cu cele necesare. Si 
aceasta în timp ce în întreprinderea 
noastră există organizat un șantier 
al T.S.C.M. bine dotat, care execută 
lucrările de investiții. Cred că ar 
fi normal ca asemenea lucrări să fie 
executate în continuare de aceste 
șantiere. Avantajele pe care le oferă 
acest sistem sînt incomparabil mai 
mari, eficiența lucrărilor crește.

Ocupîndu-se tot de lucrările de 
dezvoltare a capacităților de pro
ducție actuale, ing. Zeno lonaș, di
rectorul tehnic al combinatului, s-a 
referit la faptul că. în ultima vre
me, în unele sectoare ale economiei 
naționale au apărut necesități noi, 
neprevăzute în momentul întocmirii 
planului de cinci ani. Un exemplu. 
Tnițial. planul combinatului preve
dea realizarea unei producții de 
4 000 tone de rășini sintetice pe an. 
Tn prezent. Ministerul Economiei 
Forestiere solicită cantități mult mai 
mari care se vor ridica, în 1970, la 
7 000 de tone. Aceeași situație este 
și în cazul intermediarilor pentru 
coloranți și medicamente. „Combina
tul nostru — a spus vorbitorul — a 
luat unele măsuri șl se lucrează la 
dezvoltarea capacităților de pro
ducție respective. Se impune însă ca 
studiile tehnico-economice să fie a- 
nalizate mal operativ de forurile de 
resort din minister. în vederea alo
cării fondurilor necesare".

Directorul comercial al combina
tului. economistul Dan Foghel, a 
subliniat, în cuvîntul său. necesita
tea îmbunătățirii metodologiei refe
ritoare la importurile de utilaje, 
materii prime și materiale.

— Prin actuala metodologie — a

anul în

ducă la 
să nu

pentru o întreprindere.

mecarizare între 5 și 10 mili-

ÎS

LA COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ
arătat vorbitorul — se irosește mult 
timp, imobilizîndu-se pe o anumită 
perioadă un mare număr de specia
liști din combinat, care trebuie să 
întocmească fișe tehnice, să obțină 
negațiile de la ministerele producă
toare, institutele de specialitate. 
Tocmai de aceea considerăm opor
tun să se studieze de forurile în 
drept posibilitatea, simplificării la 
maximum a metodologiei în vigoare, 
spre a se evita deplasarea prea mul
tor specialiști pentru obținerea avi
zelor la nivel central, mai ales cînd 
este vorba de materii prime și ma
teriale care se importă de multă 
vreme și ale căror caracteristici se 
cunosc.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la cîteva probleme privind

portul de produse: „Combinatul 
nostru dispune de condiții ca să lăr
gească gama de produse destinate 
exportului. Consider însă că în a- 
ceastă direcție nu s-au valorificat 
nici pe departe posibilitățile reale 

. existente".
Ședința a avut un profund carac

ter de lucru. Este necesar ca pro
punerile, sugestiile, problemele ridi
cate de participant! la dezbateri să 
fie examinate de conducerea com
binatului și de forul tutelar și să 
fie luate măsuri care să sprijine 
eforturile colectivului în îndepli
nirea planului pe 1967 și în anii ur
mători ai cincinalului.

t
i

j
1■

ii

•: •:

•< • A >

i *«

i

ex-
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

I

:

&îăJ

i w

as ■;fc
a..........

?■

:S:

£x<:
V

M 4; j

><

!•

r

>

w

iW

I -

y I
i

11l

<:

li

•:îi
i

I

'f888

o -

*

ii fti1

x-y '
<x-; >

■>'

j

&

• . z- ,.v»oww

Combinatul chimic Craiova. Fabrica de acetilenâ Foto : Gh. Vințllă

în articolul intitulat „Noi- 
. le obiective ale industriei 

ușoare vor onora scaden
ta ?“. publicat nu de mult 
timp în „Scînteia", se ana
lizau cîteva trăsături ale 
modului în care Ministerul 
Industriei Ușoare și-a pre
gătit și își îndeplinește pla
nul de investiții pe 1967. 
Nu întîmplător însă, ci por
nind de la faptul că în ac
tualul cincinal industriei 
ușoare îi sînt alocate de la 
buget însemnate fonduri de 
investiții.

După publicarea articolu
lui, ni s-a spus, au avut loc 
discuții la nivelul condu
cerii Ministerului Industriei 
Ușoare și direcției de in
vestiții, s-au întreprins 
analize pe șantierele mai 
importante de către cadre 
cu munci de răspundere din 
minister. Titularul de in
vestiții a stabilit noi măsuri 
pentru îndeplinirea promp
tă a obligațiilor ce~i revin 

. în această calitate. Conclu
zia la care, s-a ajuns, co- 

. municată și ziarului, este 
că scadentele noilor obiec
tive vor putea fi onorate, 
dar cu o singură condiție : 
intervenția activă, ener
gică a Ministerului In
dustriei Construcțiilor — 
executantul principal al lu
crărilor — pentru înlătura
rea neajunsurilor existente 
pe șantiere și impulsiona
rea ritmului de execuție a 
construcțiilor și montajului. 
Iată de ce arh socotit ne
cesar să reluăm firul pro
blemelor, ocupîndu-ne acum 
de activitatea și răspunde
rea celor care trebuie să 
materializeze în fapt obiec
tivele de investiții ale in
dustriei ușoare.

De la bun început sînt 
necesare cîteva precizări, 
nu lipsite de importantă în 
contextul activității șantie
relor. Deschiderea finanță
rii s-a făcut, cu mici ex
cepții. la timp, ușurînd 
munca de organizare a șan
tierelor și începerea efec
tivă a lucrărilor. Pentru 
obiectivele acestui an. docu
mentațiile tehnice au fost 
predate din timp și în ma
rea lor majoritate, complete, 
în multe cazuri, proiectele 
puse Ia dispoziția construc
torilor întrec chiar valoarea 
lucrărilor planificate pe a- 
cest an. Majoritatea uti
lajelor tehnologice sînt con
tractate, multe din ele gă- 
slndu-se acum pe șantiere. 
Ministerul Industriei Ușoa
re, în calitate de titular de

<îA>

Dopa publicarea articolului:

NOILE OBIECTIVE
ALE HiDUSTilEI IȘ01K 
m ONORA SCADENȚA?"

a

investiții, nu a stat în es- 
pectativă, ci a căutat să 
sprijine efectiv pe con
structor, chiar depășindu-și 
uneori atribuțiile. El și-a 
asumat sarcina executării 
în unități proprii a unor 
confecții metalice, aprovi
zionării șantierelor cu unele 
materiale. Din păcate, aces
tor „mîini" de ajutor întin
se de titularul de investiții, 
unitățile de construcții ale 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor nu le-a răspuns 
cu fapte. Pe șantiere tre
nează încă serioase neajun
suri organizatorice și de 
conducere Ca urmare, rit
mul 
rilor 
velul 
și al 
vind .
la termen a noilor obiec
tive ; din planul anual de 
investiții al Ministerului 
Industriei Ușoare s-a reali
zat în primele cinci luni 
doar 28,6 la sută.

Concret, care este situația 
pe unele șantiere? Am fost 
pe șantierul filaturii între
prinderii textile Galați. 
Aici. în primele 5 luni s-a 
realizat doar... 5,2 la sută 
din planul anual, pe cel al 
Topitoriei de in 
de la Sînnicolau 
9.7 la sută, iar la 
derea integrată 
Constanța
Deși.a avut toate condițiile.

de execuție a lucră- 
nu se ridică la ni- 
nosibilitătilor create 

cerințelor majore pri- 
punerea în funcțiune

și cînepă 
Mare — 
întreprin
de lînă 

13.3 la sută.

constructorul a demarat cu 
întîrziere lucrările și la în
treprinderea integrată de 
lînă Pitești, executînd pînă 
acum un volum infim de 
construcții. Pe șantierul 
dezvoltării Fabricii de cau
ciuc Brașov nu s-a lucrat 
aproape o lună. Asemenea 
exemple, desigur, suportă 
multiple comentarii. Ne li
mităm numai la cîteva 
esențiale. Procentele infi
me, extrem de mici, de în
deplinire a planului de in
vestiții. demonstrează că 
unele conduceri de șantiere 
au considerat facultative, 
sarcinile stabilite în acest 
domeniu. De asemenea, a- 
ceste infime realizări sînt o 
dovadă a unei grave îna
poieri în organizarea șan
tierelor și a desfășurării 
propriu-zise a lucrărilor. 
Mai rezultă că intervenția 
și controlul organelor în 
drept, pentru a trage Ia 
răspundere pe cei vinovati, 
au funcționat defectuos, 
ceea ce a înlesnit perpetua
rea neajunsurilor.

Ministerul Industriei Con
strucțiilor cunoștea prea 
bine modul în care se exe
cută lucrările pe unele din 
șantiere. Dar, pentru re
dresarea activității lor. așa 
cum demonstrează faptele, 
nu s-au întreprins decît 
niște măsuri timide. Inefi
ciente. în schimb, promi-

siunile și anumite angaja
mente „de paradă" nu au 
lipsit. Un exemplu. Con
strucția filaturii de la Ga
lați a început în noiembrie 
1966 și are termen de pre
dare pentru 50 la sută din 
capacitate la 31 decembrie 
anul acesta. Deși a dispus 
de documentație, șantierul 
a realizat. în trimestrul I, 
lucrări în valoare 
milioane de lei, în 
— de 750 000 de lei. 
mai — de 1 886 000 
în total, pe semestrul I. s-a 
preliminat o realizare cu 

milioane de lei mai pu- 
decît prevedea planul, 
stadiul fizic ai lucrări- 
este mult rămas în

de 1,1 
aprilie 
iar în 

de lei.

4,3 
tin 
Or, 
lor 
urmă, ceea ce poate întîr- 
zia începerea montajului, 
întrebat ce părere are des
pre mersul lucrărilor. B. 
Goldștein. șeful lotului, no 
spunea : ..Am fi putut rea
liza cu 30 la sută mai multe 
lucrări. Avem documenta
ție, materiale...". Dar de ce 
nu s-a făcut acest lucru, nu 
a mai fost în stare să răs
pundă.

Spuneam că intervenția 
M.I.C. a fost total necores
punzătoare. Nu e nimic 
exagerat în această apre
ciere. în luna mai. chiar 
în prezenta tov. Apostol 
Chiriță. adjunct al minis
trului industriei construc
țiilor. s-a analizat situația 
șantierului din Galați,

In fața noilor sarcini
cfc agricultură

(Urmare din pag. I)

lor în activitatea consiliilor agricole 
și a uniunilor cooperatiste, cit și la 
neglijarea unor sarcini, fiecare so
cotind că ar fi de competenta celui
lalt.

Una din principalele noastre pre
ocupări este de a pune în valoare 
largile posibilități existente de mă
rire a producției și veniturilor în 
cooperativele agricole. Dacă nume
roase cooperative 
care cele din Gri' 
Gheorghe Doja, D 
Iești și altele au 
marcabile în dezv 
mică și organizator 
datorește și făptuim 
de partid le-au 
eficient în întărirea economico-fi- 
nanciară, veghează la respectarea 
strictă a Statutului C.A.P., se îngri
jesc ca la conducerea acestor uni
tăți să fie aleși oameni cinstiți, har
nici, capabili, prețuiți de masa coo
peratorilor.

Cu toate acestea, sîntem încă de
parte de a putea fi pe deplin mul
țumiți de 
rea unor 
producție.

gricole, printre 
i, Satu Mare, 
vlărunt, Furcu- 
nut succese re- 
irea lor econo- 
ă, aceasta se 
că organizațiile 

acordat un ajutor

nivelul atins în dezvolta- 
cooperative agricole de 
Organizațiile de partid

șî organele agricole nu ma
nifestă întotdeauna combativita
tea necesară față de tendința unor 
cadre de conducere din cooperativele 
agricole de a se mulțumi cu rezul
tate mediocre. Tocmai din această 
cauză s-a ajuns ca în unele raioane 
planurile de producție pe 1967 ale 
cooperativelor agricole să fie întoc
mite formal, prevăzîndu-se cifre 
mult inferioare posibilităților reale, 
în loc să țină seama la întocmirea 
planurilor de creșterea numărului de 
tractoare și a suprafețelor irigate, de 
cantitățile sporite de îngrășăminte, 
unii au înscris în plan media produc
țiilor obținute în ultimii ani. Tre
buie să arătăm că unele comitete 
raionale de partid, ca cel din Ale
xandria, n-au sesizat la timp această 
stare de lucruri. Si nu este vorba 
doar de o schimbare de cifre. Fon
dul chestiunii stă în determinarea 
acelor măsuri și acțiuni care pot 
asigura realizarea de producții supe
rioare. Calculele arată că o planifi
care judicioasă, urmărind valorifica
rea deplină a rezervelor de sporire a 
producției agricole, urmată de mă
suri corespunzătoare, ar fi adus un 
plus de 41 000 tone grîu și 76 000 tone 
porumb. Și în zootehnie există posi-

bilități largi de a spori producția, 
dar și în acest domeniu se manifestă 
în unele cobperative tendința de a 
prevedea în planuri de producție ci
fre minime, nesocotind faptul 'că 
a te situa la limita inferioară a po
sibilităților vădește o mentalitate 
înapoiată, care împiedică realizarea 
unor progrese substanțiale.

Din analiza întreprinsă de biroul 
comitetului regional de partid a re
ieșit că sesizarea cu întîrziere a aces
tor neajunsuri se datorește stilului 
de muncă deficitar al unor organe 
locale de partid. O dată cu crearea 
uniunilor cooperatiste, unele comi
tete raionale de partid au considerat 
că sînt absolvite de răspunderea ce 
le revine în îndrumarea și contro
lul activității economice din sectorul 
cooperatist. Tocmai aceasta a favori
zat apariția unor tendințe negative 
în activitatea uniunilor raionale ale 
cooperativelor agricole : extinderea 
aparatului administrativ, îndrumarea 
din birou, „rezolvarea" prin hîrtii 
etc.

în orientarea activității organelor 
agricole, comitetul regional de par
tid pune un accent deosebit pe sar
cinile ce le revin acestora In acor
darea unui ajutor eficient cooperati-

stabilindu-se o serie de 
măsuri. Dar. după o lună, 
cînd am vizitat șantierul, 
nu se produsese nici un re
viriment. Materialele de 
care avea nevoie șantierul 
nu sosiseră decît în canti
tăți mici. La montarea 
prefabricatelor se lucra cu 
încetinitorul. Efectivul de 
forță de muncă era redus, 
din care cauză unele punc
te de lucru au fost... aban
donate (la rezervorul de apă 
de 1 000 mc nu se lucra de 
3 săptămîni, iar la cel de 
500 mc de 2 săptămîni). Pro
blema grinzilor expediate 
de întreprinderea „Progre- 
sul“-București. de calitate 
necorespunzătoare, nu era 
rezolvată. în plus, conduce
rea șantierului este încre
dințată unui tehnician care, 
după cum afirmă beneficia
rul, este depășit dc comple
xitatea si de amploarea in
vestiției. Ca urmare, lucră
rile se execută de-a valma, 
nu în ordinea si sincroniza
rea normală, nivelul lor ca
litativ este scăzut, timpul 
de lucru nu este rational fo
losit. Se consumă multă 
manoperă cu refacerea 
unor lucrări. Am fost de 
față la demolarea unui zid 
de la hală. întrebat de ce-1 
strică, un muncitor de prin 
Moldova, din echipa de zi
dari. ne-a răspuns : ..Lu
crăm ca la Socola" (adică

unul spune să faci așa. altul 
altfel).

Am insistat să aflăm și 
părerea conducerii Direc
ției generale de construcții- 
montaj din M.I.C. Zadarni
ce au fost încercările. Tov. 
ing. Radu Briezc, director 
general, ne-a răspuns scurt: 
„Adresați-vă tovarășului 
director Popovici. El se 
ocupă de investițiile indus
triei ușoare. Eu nu le cu
nosc". La rîndul său, tov. 
director Popovici s-a arătat 
foarte ocupat, eschivîndu-se 
de la o discuție în care i se 
puneau în față neajunsurile 
din activitatea șantierelor, 
care au sarcina să con
struiască noile obiective 
ale industriei ușoare. Nu 
aveam intenția de a purta 
o discuție „de sănătate", 
pentru curiozitatea perso
nală, ci de a comunica, 
prin ziar, cititorilor pă
rerea forului de resort 
din minister, măsurile pe 
care intenționează să le 
ia în vederea imprimării 
pe șantiere a unui ritm ra
pid de execuție. Cu atît 
mai mult, cu cît din in
vestigațiile făcute, s-a des
prins că pe șantiere există 
un front larg de lucru, iar 
„placa uzată" a lipsei de 
documentații, a timpului 
nefavorabil nu mai poate 
constitui un argument.

Conducerile șantierelor 
amintite, susținute de Di
recția generală construcții^ 
montaj din minister, caută 
acum să prezinte alte justi
ficări : lipsa muncitorilor și 
a utilajelor de construcții. 
Dar, dintr-o analiză mai a- 
mănunțită, rezultă că în 
domeniul asigurării forțelor 
de muncă se constată o 
preocupare scăzută, nemai- 
vorbind de slaba folosire a 
efectivului existent. în ceea 
ce privește utilajele, tre
buie arătat că majoritatea 
acestora realizează încă in
dici scăzuți de folosire. Pe 
șantierul filaturii din Ga
lați. la sfîrșitul lunii iunie 
numai 1/3 din utilaje se a- 
flau în funcțiune.

Cu prilejul investigațiilor, 
pe unele șantiere ni s-a 
spus : „Să nu criticați tare 
constructorul, că o să se... 
supere". Si ce o să facă ? 
— întrebăm noi. Nu cum
va recomandarea care ni 
s-a formulat discret de
monstrează o concepție de
naturată asupra răspunde
rilor ce revin constructori
lor prin planul de inves
tiții ?

Nicolae CUCUI

Muncă, 
succes, 
bunăstare
(Urmare din pag. I)

Prin aplicarea Hotărîrii de la 1 au
gust, oamenii muncii vor obține la 
ntueluZ unui an întreg un spor de ve
nituri de 1,2 miliarde lei. Ecourile 
semnalează socotelile gospodărești ale 
acestor salariați, chibzuiala cu care 
drămuiesc și repartizează noile venituri 
tarifare. Acestea, așa cum prevede 
Hotărîrea, sînt deosebit de stimula
toare, fiind cuprinse între procente de 
creștere de aproape 20 la sută pînă la 
7 la sută. Mai ales saltul salariului ta
rifar minim, de la 570 la 700 lei1 pe 
lună, se va simți pregnant în viața fa
miliilor care beneficiază de hotărîre. 
Demne de remarcat sînt categoriile pre
văzute în Hotărîre,1 la care se va aplica 
majorarea aceasta substanțială și pre
cum și faptul că diversele sporuri de 
acord și altele se vor calcula la salariul 
tarifar de după 1 august. în realitate, 
veniturile vor fi simțitor mai mari, în 
funcție de cantitatea, rentabilitatea și 
calitatea muncii fiecăruia.

Remarcabil se definește convinge
rea și acțiunea oamenilor muncii pen
tru creșterea în continuare a produc
ției și productivității muncii — sin
gurul factor esențial al dinamismului 
economic și al bunăstării — a econo
miilor și beneficiilor, a acumulărilor 
statului în favoarea întregii țări și a 
fiecărui salariat în parte. Așa pot spori 
partea destinată reproducției socialiste 
lărgite și partea afectată ridicării siste
matice a nivelului de trai/Unitățile e- 
conomice, toți oamenii muncii au pre
cis determinate direcțiile în care 
își orientează eforturile și inițiativa 
lor creatoare. Mobilizate în ac
țiunea inițiată de partid de îm
bunătățire a organizării științifice a 
producției și a muncii, colectivele în
treprinderilor industriale scot la iveală, 
valorifică noi și importante rezerve de 
creștere a randamentului muncii, de 
folosire completă și cît mai productivă 
a timpului de lucru, a mașinilor și u- 
tilajelor, de reducere a prețurilor de 
cost și sporire a rentabilității. Tot mai 
mult, ele recurg la hîrtie și creion, la 
studii și analize comparative, tot mai 
mult se dezvoltă spiritul de a discerne 
eficiența înaltă de cea fals rentabilă.

E firească această „ridicare la pu
tere". Oamenii muncii se simt stăpîni 
ai tuturor bunurilor materiale, au man
datul de răspundere din partea poporu
lui de a gospodări cît mai judicios 
fondurile materiale și bănești și nu 
le este indiferent ce eficiență economi
că obțin la locul de muncă, în ce ritm 
lucrează, cu ce productivitate, cu ce 
rentabilitate. Așa cum subliniază 
partidul nostru, acum ne aflăm pu
ternic angrenați în activitatea de mo
dernizare a economiei, de ridicare a ei 
pe treptele calitative ale activității e- 
conomice. Ca urmare, nu ne putem 
mulțumi numai cu rezultatele cantita
tive. Or, în unele întreprinderi se con
stată încă reținere și nesiguranță în 
trecerea hotărîtă la înlăturarea tuturor 
surselor de pierderi materiale și bă
nești, a muncii cu un scăzut randa
ment, a anumitor produse care nu se 
ridică la cel maî înalt nivel calitativ. 
Toate ramurile economiei naționale, pe 
baza eforturilor statului, au fost înzes
trate cu noi capacități de producție, cu 
mașini, utilaje și instalații complexe, a 
crescut gradul de calificare a forței 
de muncă. Nimic și nimeni nu poate 
justifica, deci, unele deficiențe care se 
constată într-o întreprindere sau alta, 
ci numai spiritul scăzut de răspundere 
față de eficiența activității economice. 
Iată de ce, beneficiarii recentei Ho- 
tărîri, oamenii muncii trebuie să răs
pundă continuu prin fapte de muncă 
rodnică, cît mai productivă, în condiții 
de economicitate, calitate și rentabi
litate cît mai înaltă, la sarcinile de în
deplinire și depășire a planului cinci
nal, la înfăptuirea cu succes a politicii 
partidului de dezvoltare în ritm susți
nut a economiei naționale și de ridicare 
sistematică a nivelului de trai al în
tregului popor.

care nu se dezvoltăvelor agricole
pe măsura posibilităților existente. 
Comitetul regional a cerut comite
telor raionale de partid să organizeze 
colective de specialiști și activiști de 
partid care să analizeze la fața lo
cului cauzele progresului lent al 
unor cooperative. Analizele efectuate 
au arătat că una din cauzele princi
pale o constituie menținerea în con
siliile de conducere a unor oameni 
necorespunzători, neparticiparea ma
sei cooperatorilor la soluționarea 
problemelor esențiale. Aceasta ne-a 
determinat să punem în primul plan 
al preocupărilor uniunilor coopera
tiste grija pentru promovarea unor 
cadre destoinice în fiecare coopera
tivă.

Timp îndelungat Comitetul raio
nal de partid Călărași nu a controlat 
cum îndrumă uniunea 
raională viața internă a 
lor agricole. Aceasta a 
turarea cu întîrziere a 
festări de încălcare a 
cooperatiste în cooperativa agricolă 
din comuna Ștefan Vodă. Cazuri a- 
semănătoare s-au petrecut în raio
nul Oltenița. Va trebui să acționăm 
cu mai multă perseverentă pentru 
ca fiecare organizație de partid să 
înțeleagă că din rolul ei de condu
cător decurge nemijlocit îndatorirea 
de a veghea la stricta respectare a 
Statutului C.A.P., a democrației coo
peratiste.

Dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor țărănești constituie o forță 
uriașă care stă la temelia marilor 
realizări dobîndite în transformarea 
satului și schimbările calitative în 
agricultura regiunii București. Dar 
ar fi greșit, să ignorăm rămînerile în 
urmă în această privință. Cazurile de 
încălcare a disciplinei, de înstrăi
nare din avutul obștesc semnalate în 
unele cooperative se daforesc și fap
tului că organizațiile de partid nu

cooperatistă 
cooperative- 
dus la înlă- 
unor mani- 
democrației

manifestă 
necesară, 
neglijentă 
adunării

întotdeauna combativitatea 
nu aduc manifestările de 
sau necinste în dezbaterea 
generale a cooperativelor.

CONDUCEREA AGRSCUL
TURII NECESITA COM
PETENJA

După cum este cunoscut, pe baza 
aplicării prevederilor Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din martie a.c., 
în gospodăriile de stat se desfășoară 
o largă acțiune de introducere a unor 
forme noi de conducere, organizare, 
planificare și creditare, avîndo deo
sebită însemnătate pentru progresul 
întregii agriculturi. Datoria organe
lor și organizațiilor ds partid este 
de a înlesni ca trecerea Ia noile for
me organizatorice să se facă fără 
tărăgănări inutile, iar măsurile între
prinse nu numai să nu stînjenească 
activitatea de producție, ci să per
mită obținerea unor rezultate supe
rioare. Esențial este ca munca de 
partid, avînd drept obiectiv realizarea 
sarcinilor cuprinse în Hotărîrea ple
narei, să asigure introducerea unui 
nou stil de muncă în gospodăriile de 
stat, rezolvarea cu competență și 
maximă eficiență a problemelor. Este 
vorba între altele de desprinderea 
specialiștilor de activitatea de birou 
și ancorarea lor puternică la con
ducerea directă a producției. Pînă 
de curînd, din 732 specialiști reparti
zați în gospodăriile de stat din re
giune numai 184 lucrau direct în pro
ducție, restul fiind angrenați în di
ferite activități administrative. Cu 
sprijinul direct al comitetelor raio
nale de partid, în majoritatea unită
ților s-a făcut trecerea specialiștilor 
la conducerea fermelor, secțiilor și

brigăzilor. Muncind direct în pro
ducție ei au posibilitatea să-și pună 
din plin în valoare capacitatea de 
muncă și spiritul de inițiativă, ast
fel ca să se obțină producții mari și 
la un preț de cost scăzut. Deși ma
rea majoritate a specialiștilor agri
coli a primit cu satisfacție posibilita
tea de a lucra nemijlocit în produc
ție, mai sînt unii care se desprind 
cu greu de birouri, dosare, telefoane, 
situații. Uneori asemenea tendințe 
sînt încurajate chiar de către Depar
tamentul Gostat. Recent, un specia
list, care urma să preia conducerea 
unei ferme, a fost „promovat" în ca
drul Departamentului, iar altul, care 
a lucrat la G.A.S. Lehliu. a fost 
transferat la ,.Conserveexport". Re
vine organizațiilor de partid datoria 
de a-i convinge pe toți specialiștii 
din unitățile agricole de stat că pro
ducția este locul în care ei își pot 
folosi cunoștințele dobîndite în școli, 
unica sursă de satisfacții nrofesionale 
si morale, principalul miiloc de a-și 
îndeplini misiunea socială.

Desigur, organizarea întreprinderi
lor și fermelor agricole reprezintă 
doar o primă etapă, care va trebui 
urmată de o muncă sistematică de 
îndrumare, pentru ca ele să devină 
organisme în care să pulseze puter
nic spiritul creator, să se aplice pe 
scară largă cuceririle științei și prac
ticii noi, tehnologia modernă, să de
vină modelele de organizare științi
fică a producției pentru întreaga 
agricultură.

Ridicîndu-și continuu nivelul de 
competență. îmbunătățindu-și stilul 
de muncă, astfel îneît să sesizeze și 
să pătrundă noile fenomene proprii 
satului socialist, organizațiile de 
pajriid din regiune se vor dovedi în 
măsură să aplice cu consecvență si 
în spirit creator sarcinile stabilite 
de partid pentru continua înflorire a 
agriculturii noastre socialiste.
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ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII" Prof. dr. R. Latarjet 
PARIS :

OFENSIVA ÎMPOTRIVA
Radiosensibilita- 

tea celulelor — 
o pistă nouă de 

cercetare
„Boala secolului" — cancerul — continuă să macine fără 

cruțare forțe, să secere vieți. Statistici oficiale apreciază la 
3 milioane numărul victimelor sale anuale.

Iii acest limp știința, medicina în priinul rînd, îl supune 
unui atac cortcfeitiric, tot mai insistent, căăiînd să-i desci
freze tainele și să-i contracareze iăfluență nocivă. Multe din 
„perfidiile" lui ău fost dezvăluite, unele puțind fi chiar com
bătute, dar rdvățjîile sale n-au putut fi încă Stăvilite. Treptat, 
treptat îhsăi terenul său se îngustează^ cercii) se strînge.

SăVrtnfî și cercetători de prestighi, Speciuliști, care, Ia 
masă de scris, în laborator său în cliăică p'rîiriicipă efectiv la 
acest asediu de proporții, ne relatează âfeSpfte rezultatele, 
căutările, glodurile lor legate de acest 'siibie'ct. Desigur, în 
păienjenișul observațiilor experimental^’, tal Ipotezelor și pre- 
sHptiftăriloh opiniile Se ciiătraiic sîib uh'eîe aSpecte sau se 
completează lericlt sub altele, linpp'riăiii este însă că se con
turează din Ce îh ce măi clttf- anumite cifrefefii ăfe ihâiniăre în 
combaterea acestui flagel.

CANCERULUI

Prof. dr. H. Hamperl
BONN :

A început statis
tica tumorilor

Probleriiâ 'cantjeruiui poa
te fi pHVițS SUB 3âuS âS- 
pfeelfe : “Pe dfe 6 BârlB; 'câ 
enigmă â ÎRttultlrii ne
stăvilite a tlftor ftelUle 
ale cbrpului lă care în
cercăm un răspuns prin 
metodele cercetării biologi
ce, în experiență pe âhi- 
rfiăi'e ăâii jh e^ruBeta; Pe 
de ailă; 6S Boala BâFȘ; Bfe 
lîHgă vele carHîb-VâSbtltaite, 
măi ales de la o âriuffiiță 
virată în sus, face multe 
victime. în prezent; în Re
publica Federală a Germa
niei. dihtre cei decedați a- 
prbâpe fiecare al Cincilea 
mtiarfe de.., eănSSF. ASfeme- 
rifeâ ebftStătâH Remită âffifi- 
HUfitite ttereeteH stâii§tte& 
cărSi îh statele măi ftiiei, 
bine organizate și cu o 
populație stabilă, se pot 
face cel mai bine, îh aceas
tă privință; oficiile „căh'cer 
registries" did țările scâri- 
diflăVB; îhag0§gBi ÎH. Dafte- 
mărca; SUB cdftducbreă 
arcului Stemffieseiiț au. be- 
pus o mdhcă exemplară. A 
reieșit eU acest prilej că da
tele culese trebuie diferen
țiate în 'ce privește pbp.b- 
lațiă urbană și fejâ rurală, 
bărbații și femeile, âdulții 
și copiii; aiteriigte tipuri de 
țahtlfer Sau 6’rgâhe îh Sli- 
fel'ibtă; S-ă cbhs'tatăt ast
fel ■ că în ultimUl ’deeeriitl) 
lă bărbați și mai ales la 
cei din orașe; cancerul 
pulmonar s-a înmulțit în 
ăseteenea măsUră; incit tin
de să depășească cancferiul 
stomacului care; pîriâ îh 
prezent; deținuse recordul; 
Legătura îritte acest f'ehb- 
men și fumat este evidentă.

fiâț exemplul cancerului 
pulmonar demonstrează că 
nu feste suficientă clasifica
rea pe, organe. Există ast
fel mai multe tipuri de 
cancer pulmonar ; ășă-hu- 
mitul ;',adbhocai;cinoin‘“ a- 
pare și mai departe cli a- 
ceeași frecventă la bărbați 
și temei, pe cind HiieFlip 
ăiie lipbri sînt mult riirii 
freîAtente lă bărbați; Așa 
Stifid lucrurile, feste life im
portantă majoră; pentru ca 
bereetătbril să-și Udată 
Compară datfele. că fiecare 
d.in acefete tipuri Să fte brfe- 
c.is defihit; AC'eăs'tă sarcină 
§i-ătț luat-b dbUă mări df- 
găhi'zatii inte'rriățiqnâle : 
Ufiitineă intefhătibhaiă de 
Cbiiibatere a eăncerUllii 
(U;t;C.C.) și Orgăhizația 
mondială a sănătății 
(O.M.S.). P.O ăCeăătâ liniOi 
corpjtetul db hbitibHbiălUră 
ai u.i.e.C;; pe dâre ăm o- 
HBâbfea să-i {jrfezlttez-, ă i'-ett- 
șit să alcătuiască in 1965 
un feâtâlog ilustrat ăl tUfrib- 
f.ildr tipică 8'e âlifest gfefi; felț 
cteftUftlirild 16F 'cele fhâi 
fi-ebyente ÎH șâăfe iiihbi 
(ehglfeză, f'i'âftfefeză, l-lisă; 
germană. §Bținiblă și tăli- 
ria): EfâriUțile qe âffiploarfe 
ăl'e O.M;S:; Bazate pfe 
utilizarea linul ffiâFd agă
țat. mtferriâțibhâi; âu fbât 
îritmhiate dedcătedată ÎH fte 
privește tii'riibriie Bulffldtjă- 
re; Pe această băle Se ih- 
ceșu-că în prezent să s£ 
creeze 6 clasifibaite Univer
sal valabilă pentfU âif&ri- 
teiS forme ite câneCf; feeea 
08. He va îngădUi pdâte Să 
ÎHtelegem Si. Ciudatele lui 
variații în fliteritele țări și 
cdhtinehte.

Prof. dr. Johannes 
Clemmesen 

COPENHAGA :

Depistarea facto
rilor cancerigeni 
de natură geo

grafică

Orice comparație între e- 
forturile depuse pentru 
combaterea bolilor cance
roase și cele pentru com
baterea bolilor infectioăse, 
va ăfătă limpede dă ă fost 
greșită tendința de a Se co
pia tehnica folosită cu atîta 
succes în combaterea infec
țiilor bacteriene. Majorita
tea progreselor esențiale 
au fbst bazate nu pe expe
riențe pe animale, ci au 
izvorît din studiul direct al 
bolii pe difi. Astfel, 8b'ser- 
vîndu-se apariția cancerului 
pielii la cei care lucrează 
cu gudron, s-a experimen
tat producerea lui prin ba- 
dijbhărea cu gudron a pie
lii animalelor. lai' cercetă
tori englezi, prin fracționa

rea gudronului. au izbutit 
să producă compuși chimici 
puri, în stare să provoace 
bbaîa.
. în același mod, cercetă- 
țrii-'i din lunîSă îrițrbagă ștri- 
diâză alte substăritB ,$i fird- 
ceăe de muncă. . care pot 
prodtice căricer; șl înbearcă 
să împiedice contaminarea 
naturii cu țbțti|îilș;l țăclid- 
actii'i care pot ăvc’a efqcte 
similare. Intț-ucît efectul se 
pdatd produce la citeva de
cenii după expunefe și de-ț 
oarece o substanță poate 
deveni activă ătutici cind 
alta a fost elimihătă. eSte 
iitțipede că ateste. studii 
șînt de lungă dlifătă ,și că 
trebuie efectuate sisteițițț- 
iic. în tară mea s-a (ie<ut. 
încă din 1942. la înregistra- 

I rea tuturor acelora care

s-au îmbolnăvit de cancefț 
pentru a urmări evoluția, 
de exemplu, a cancerului 
piiiteonar și a tumorilor 
vCzibăle. Sîntem de părere 
că acesta este un procedeu 
hecbsar pentru h puteă sta
bili dacă expunerea omti- 
iUl la un factor sau altul, 
suspect de a produce can
cer, feste într-adevăr peri- 
ciii.Bâsă.

Cercetările statistice, c- 
fectuate astfel în numeroa
se. țări, au scos la iveală 
adbVărate „ciudățenii" geo- 
gl-afibe și chiar rasiale ale 
căh'cbrului, deschizînd ca
lpă Spre înțelegerea com
plexității factorilor care îi 
fapbrizează apăHția și; im
plicit, prevenirea: Astfel, 
câfiSSrul pulmbRâr RȘțe 
deoSebit de frec.vefit în .Fih- 
ighda. Anglia, SB8ția; (lHtfe 
55—66 de cazuri mortale la 
ÎDO 000 de locuitori) ; în 
sGnimb, în Norvegia șl Sue- ' 
dia. Cifra respectiVă firi de- 
păăbțte 12—14. Care iță fie 
câliza ? Se consideră iiă, în 
priinul rînd., factorii clima-, 
idlbgici. mai ales ceata cărei 
produce bronșita, , deosebit, 
de nefavorabilă furfiălOi'i- 
lor care dau cele mai multe 
victime. în ce privește 
cancerul uterin. acesta pare 
:;să facă dedȘ.b’birg" , îHlițe 
negri și albi : în S.U.A.. Ci
frele sînt de 11.5 (la slita dc 
mii) Ia populația albă și 25.9 
ia cea rigâgfăj Cauza pare a 
fi condițiile sbciăle î'ri care 
trăiește populația ribagră; 
pfbmiscuitateă; încbpefea 
timpurie, a vteții Sțixiiaie. 
Cancerul esdfagului eSle 
mai răspîndit în Franța și 
Elveția, mai far în Băne- 
triăVca și Suedia, iar cel al

Stbinactilui apăbe rtiiilt mai 
frecvent în Japonia și is
landa decît în Statele Uni
te, deși și aici se observă o 
disproporție între’albi și 
negri, in def.avogreă acesto
ra Hiri urmă. Căuzele §îfi.t 
îrică Hh.ciihbSbute, pare Să 
revină însă un rol consu
mului excesiv de aleobl; de 
mîncăruri crude, între care 
peștele. Deși cercetările se 
află încă într-o fază iniția
lă, datele culese oferă anu
mite indicii cu privire la 
precumpănirea unor factori 
sau a altora, deschizînd 
perspectiva unor măsuri 
profilactice utile.

S-a demonstrat de alt
fel că feste rbcdtiiandabilă 
exathinăreă pbfidtlică.a fe- 
tnejjor., îrilfiJcît deschide 
posibilitătea dhsedberirii 
cancterUiui Utfefin lă iih sta
diu precoce: cînd trata
mentul este cu mult mai e- 
fieittie țjecîl dtipă apariția 
mâHifeȘtă. ă simbtomeldr 
bolii. Șg îțicedriiă hblicăreă 
acestei ihetode- în multe 
CeHlre; fea fțifid ffînătă 
înbă de faptul că reclamă 
un personal, humgros. Se 
tidate speță îriflă 6ă Ba sb 
va extinde, permițîndu-ne 
să tratăm stadiul timpuriu 
al âcdStei fdrme He. cancȘr 
cu uri Slicces la fel de măre 
ca în tuberculoza Precoce.

Există, multe itidicli că 
progresăm nas feti pas. azi 
îri.tr-ltii domeniu, rtiîifife :il 
altul, astfel îneît spbrănta 
bă benfeblul, se vă .feduce 
trbptăi devine Ffeâlă; dar 
tfebuie să fim cbiișticijli și 
de faptul că numai colabo
rarea și eforturile susținute 
vor permite să ne atingem 
telui.

curativă a cancerului ba
zată pe vaccinări antivirus, 
susținerea lui trebuie com
bătută ca ceva lipsit de 
sens, cel puțin după con
statările științifice ale sta
diului actlial:

2. Ce rOMfediu ai- tfebiii 
desăvîrșit pentru a se rea
liza un control asupra can
cerului ? Concepția para
zitară reclamă perfecționa
rea chimioterapiei. în ca
zul îh caffe a iUăt rtăsterb 
îti BVgăhisni o tumoare ma
lignă. se impune, iii pHmul 
fțiîd. CxtirBarba ei chirUr- 
gteâlă; Cellilete HisertiiHale 
însă, care s-au împrăștiat 
în toate ungherele organis
mului gazdă; ,nb șe rtiăi 
află îh Fază dfe acțiune a

Prof. dr. Tomizo Yoshida 
TOKIO :

Ce aduce nou

Dacă nu ar avea proprie
tatea de a se reface și a 
produce metastaze (adică 
alte tumori; la distarită de 
cea inițială), cancerul ar fi 
6 bdală controlabilă, iar 
extirparea chirurgicală a 
tumorilor localizate, sufi
cientă pefltr’u vindecarea 
iui. Apariția forhiațiilor 
metastazice. se datorează 
împbăștierii îh organism 
a unoi celule canceroase 
individualizate, care por
nesc fără încetare dih tu
moarea inițială pe căilfe 
circulației sanguine si lim
fatice.

Experiențele făcute pe 
animale au arătat că nu
mai unele dintre aceste ce
lule diseminate supravie
țuiesc. își continuă dezvol
tarea în locurile în spre 
care au fost transportate. 
Refacerea tumorii ,initial 
le; pupă intervenția chirur
gicală. se datorează de ase
menea .unor. Celule, oricît 
de puține; dar rămase ia 
locul, de origine.

Celitlele canceroasă se 
cbhip.brtă deci ca niștfe pa
radiți. dar Spre deosebiră de 
cei .veniti în organistti; pa- 
fiizitul-celulă cancfebdasă 
apare chiar în organism. 
AcpaStă gbnțepție s-a re- 
Itefăt înded^ebi în timpul 
cbi-cețărildf. mele asupra 
ășa-riumitului sarcom (as- 
citbgeh) Yoshida la anima
le. Transplantarea cance
rului cu ajutorul unei sin
gure celui? provenite fte 
la . astfel de. tumori, reali
zată în institutul nostru cli 
ajutorul unor mijloace teh
nice perfecționate, a cori- 
stituit punctul de plecare 
al concepției parazitare.

Această concepție ăruncă 
o lumină nouă asupra a 
doUă probietee ale cance
rului :

1. Care să fie cauza bolii? 
Cdribebtiă parazitară dis
tinge doUă fenofttehe di
ferite. legate de apariția 
cancerului. Pînă în present 
aii fost pUși în eViddntă 
numeroși agenți care de
termină trărisfdrmareâ ce
lulelor normăle în celule 
canceroase : s.iibstante chi
mice cancerigene: virusuri 
etc. Dar. agentul care de
termină. în afară de orice 
îtidbială. ădâritia bblii este 
„celula căncerdăSă"; Cu 
alte cuvinte; bolnavul de 
cancer suferă. Tn priinul 
rînd. din cauza creșterii 
nelimitate a celUlel.dr can
ceroase din cbi-piil său. 
îrimulțirfea celulelor can
ceroase, ca atare; ha mai 
are nici o legătură feti a- 
gentul care a provocat fean- 
ebrizarea; ădică odată apă
rut cancerul estfe găuto- 
nb'tii" în creșterea iiii.

Aș da un exempiu,: Pînă 
âctirn Iii f8§t pHsS.în evi- 
dență diferite tipuri de vi
rusuri ce provoacă cance- 
rizărea la. atiirriale. dar la 
om nimeni nu a rettșit încă 
să descdpere vi-eUh virus 
îri tumoarea virală cotiSti- 
fjjită care . creste indepen
dent de virds; deși pl a 
cauzat capccrizarca. Prin 
Urmare, virusul nu poate 
fi incriminat, că el ar fi 
cătină creșterii tlimbrii 
cănbdffeas.e; Din această 
cauză dacă cineva pretinde 
că a descoperit o metodă

mijloacelor chirurgicale. 
Pentru a ie distruge tre
buie să recurgem la chi
mioterapie, medicamentele 
respective fiind difuzate în 
Corp prin circulația sati- 
gtiiriă: Prin urniăre. învîh- 
gerqa bBiij btthct!Fb.ase dfe: 
pinde în bună niâstiră de 
dezvoltarea unei chimio- 
terapii eficiente.

în prezent,- -^eși există 
substanțe chimice si anti
biotice care au dovedit o 
darfecare. eficientă; totuși 
rilci uriă dintre âbesteă rid 
este pfei-fectă. Sînt cori^iiis 
ca este doar o cnestîfine tie 
timp pentru ca știința să 
prefacă ceea Ce este încă 
inljîerfect îh perfect și util.

Prof. dr. K. E; 1
STOCKHO

iellstrom 
LM :

Organismul dis
pune de mecanis
me de apărare ?

în ultimul deceniu cer
cetările experimentale îh 
domeniul cancerului ne-ău 
oferit iihele rezultate de 
însemnătate filndanientălă. 
S-au dbscdberit astfbl peste 
20 db virusuri diferite căre 
pot p'rodlice tumori la ani
malele de laborator. Majo
ritatea acestor virusuri trfe- 
buie însă inocuiață uhdr 
animale nou născute; îh- 
trubît animalele adulte s-au 
dovedit a fi mai rezistente. 
Ș-a vădit că acțiunea parti
culelor virale poate fi și 
neutralizată dacă se admi
nistrează anumite antiserurj 
îhăihte sau concomitent cu 
virusul, dar nu după el;

La începutul secblului; 
se credea că celulele tumo- 
ralc conțin anumite sub
stanțe (aritigene) prin efec
tul cărora organismul poa
te fi imunizat împotriva 
cancerului, la fel că împo
triva bb'lildr produse de vi
rusuri său bacterii. Exis- 
terită antigenelor îh țesu
turile tumorale a fost de
monstrată însă abia în 
1950 ; în țesuturile normale 
ele sînt absente. S-ă vădit 
că tumori diferite conțin 
antigene diferite, prin ur
mare imunizarea unui ani
mal împotriva unei anumi
te tumori îi, făfefe rezis
tent numai la transplan
tarea aceluiași ,feî de , tu
moare. Tumorile diferite 
pe care le poate produce 
virusul polioma con
țin însă un antigen comun, 
absent în toate celelalte ti
puri de tumori studiate. A- 
ceasta face ca animalele să 
poată fi imunizate împotri
va tuturor tumorilor pro
venite de la acest virus.

S-a descoperit recent că, 
îh afară de imunitate; care 
poate determină eliminarea

unor celule țumotale. pă
trunse îh organism, există 
încă un friecănism de .apă
rare — așa-numita „inhibi
ție alidgenică" — care si
lește celulele izolate, cînd 
vih în fedritdet eu altele bare 
ău lă stiprăfătă o structură 
diferită: șă-și înceteze Creș
terea; Așa se întîtnplă șl 
cînd cellilete,tumbralb iid- 
late se îHtîlriese în orga
nism cu bblule norteale. 
Cred că inhibiția allogcnică 
este mecanismul principal 
căre eiimihă celule cănce- 
rigene izolate, apărute în 
organism în urmă unui 
contact bu substahțe feân- 
cerigeiie chimice sau vi
rale. Elihiiriatea unor niâ- 
se riiăi mari de celute tu- 
mdrale fafefe însă necesară' 
o. reacție imunologiciț de 
tip. obișnuit. Dacă tiu ăr 
acționa aceste mecaitișmfe, 
cancerul ar fi o boală miilt 
măi frecventă decît este 
astăzi;

Tbilisi ftînă acum riii s-â 
putut dovedi nici că tumo
rile umane au origine vi
rală. nici că există anti
gene tumorale corespunză
toare lor. Este totuși puțin 
probabil ca tumorile uma
ne să se deosebească în a- 
ceasță prJvintă de tumorii? 
animalelor. Mai degrabă 
rezultatele negative dbtihu- 
te cu materialul uman se 
datoresc unor dificultăți de 
ordin tehnic. îndată ce se 
vor putea pune în evideri-' 
tă virusuri tumorale uma
ne. va apare .și posibilitatea 
de imunizare împotriva 
canceruilli. îri pre^iit se 
fac cercetări intense în a- 
ceastă direcție, deși s-ar 
putea să mai avem o cale 
lungă de parcurs pînă la 
reușita finală;

. .................................... ....

Aleksandr Zâharov, 
candidat în științe medicale 

MOSCOVA :

Cancerul este
ereditar ?

In prezent nu se mai pot 
concepe pi-ozrese in onco
logie făiă cercetări amă
nunțite de biologie molecu
lară. Aici — la nivelul

moleculelor celulei vii.— 
șe află cheia.,victoriei asm 
pra cancerului. Această 
concepție este astăzi larg 
împărtășită si determină

de^voltațeâ rabiHă a. cer
cetărilor privind schimbă
rile ce intervin în timpul . 
‘ransformării celulelor din 
normale îfl canceroase.

Schimbările ce afectează 
moleculele gefielor și cro- 
niozomilor. menite să asi
gure transmiterea caracte
relor ereditare, sînt pro
funde și pînă . în momen
tul de fată ireversibile. Da- 
tbrita 18r celula canceroa
să iese He sub controlul or- 
găhlsinulLii. De la încețîhit 
irebtiife siiiillriiat că aceste 
fenomene ereditare se re
feră numai la celule și că 
Boala cancei'iiasă ca atare 
riil esie erfeclilară. în sen
sul trarisniisiirilității ei de 
lă iridKHHtil bolnav la ur
mașii săi.

Schimbările ereditare dih 
feeluibic atinse de boală hu 
Șe Brodllc dlHtr-o dată.’ ci 
treptat; în procesul diviziu- 
nii și înmulțirii lor, ele 
continuă să se producă 
chiar și în celulele deve
nite canceroase. Pînă îri 
prezent nu există metode 
de studiere a mutațiilor 
căre se prbduc la nivelul 
genelor ; modificările cro- 
moZdrriîldr însă pot fi Ur
mărite la microscop, cerce
tările fiind aici mult mâi 
avansate.

In laboratorul nostru 
(Laboratorul cte genfetică a 
tiinibriibt nialițjtie al Insti
tutului de Oncologie expe
rimentală și clinică al A- 
cădemiei de Științe Medi
cale â U;R.S:S;); cercetările 
Sîht îridreptăte în măi 
muitâ direcții; Se studiază 
âstiej modificărba cromo
zomilor în tumorile anima
lelor de experiență, pentru 
â se preciza ce fel de mo
dificări ale cromozomilor
— nutnăr, dlrherisiuni; forrne
— sînt provocate de diferi^ 
ții agenți cancerigeni. Se 
presupune că tumorile pro
vocate dfe virusuri riu pre
zintă asemenea modificări, 
spre deosebire de cele pro
vocate de substanțele chi
mice căhCerlgime. Rămîhe 
însă deschisă întrebarea 
dacă modificările cromozo
milor constituie cauza apa
riției tttfriorii sau dacă 
apăr mai tîrziii, ca urmare 
a dezvoltării tumorii. Cer
cetările de pînă acum pâr 
să indice că modificările 
cromozomiale, chiar dacă 
nu sînt cauza Inițială a for
mării celulelor canceroase, 
au totuși un rol în agrava
rea malignității tumorii.

Altă direcție de cerce
tare se referă la anaijza 
cromozomilor tumorilor 
măligrie și â leucemiilor 0- 
mului. Astfel de cercetări 
se fac în multe țări, dar 
pînă astăzi, nu s-au desco
perit modificări al? cromo
zomilor căre să fie speci
fice exclusiv celulelor can
ceroase;

In prezent încercăm să 
aplicăm în aceste cercetări 
metoda atomilor marcati, 
pentru , ă putea urmări 
procesul dfe sinteză a aci
dului desbxiriboniicleic. a- 
tieastă importantă compb- 
riehtă a cromozomilor și 
gerife.lor, iar la microscop se 
studiază cdm are loc du
blarea cromozomilor în ce
lulele canceroase în proce
sul .diviziunii și înmulțirii 
celulelor; Primele rezultata 
pfe căre ie-am obținut dfe- 
monstrează că durata du
blării cromozomilor în ce
lulele cărtceroăse diferă 
fată de durată ăcfeiuiașl 
proces în celulele normale.

Deocamdată cercetările 
de biologie moleculară în 
domeniul cancerului se află 
îrică îh' faza începutului, 
se pot întrevedea însă re
zultate valoroase, privind 
calizeie si mecanismele in
time ale apariției cance
rului.

Lupta împotriva cance
rului reclamă, o tactică 
specială : îndrebtînd atacul 
împotrivă celulelor cance
roase, trebuie să le mena
jăm pe cît posibil pe cele 
normale, sănătoase, aflate. în 
imediată vecinătate. Marea 
problfemă este de a găsi „a- 
geilți" ierâpeiitici cârc să 
fie îh stare să facă distinc
ție îrițrfe cele două tipvri 
de celule. ăfețiSfiîtid exclu
siv și cît niăî eficient a- 
supta celor canceroase.

MfetOdelfe chirurgicale ac- 
țib'HSâăil, desigtir, îh aceâr 
setis, idâr ’ Silfebestil lor de- 
virie îiidb'ielriic feîhd celtt? 
tete câHfeerââfefe îltl reușii, 
să §fe' rJȘBifițteăSeă îh orgă- 
nism; Radioterapia, la rîri-’ 
dlil ei, se aplică tu reziii- 
tatfe..tot mai fctvo'rabile. dfe 
peste 66 de arii, dar cau
zele pentru care , unele til- 
mori maligne .sîrțt mai sdn- 
sibile la razele X decît țe
suturile hormaie coresp'ujț- 
zătoare .nil se cunosc nici 
astăzi. Ctiîn disting razele 
îritre ■cs’le"’două tipuri de 
cehițe? Nimeni nu poate 
explica de ce radiatiilfe pot 
frîriâ,. uri câ'rifefer ăl laringfe- 
ltiî. fată â'âtâcâ tfesuturilfe 
gui-'ii. feăile lărihgifene sd- 
perioare. Cind sc va găsi 

. explicatiă se vă iărgi și 
cîtnptll de aplicare’, al ra- 

> diote'răp'ței căre , la brâ 
’ âctuă'iă trebuie.; cbrisidferaiă 

încă empirică, t
Se înțelege, astfel cît fee 

importante sînt cercetările 
f tinda meri tale r.âdiobidlogi- 
ce care îricearcȘ șă nătruri- 
dă cauzele acestei sensibili
tăți diferite. Ș-a constatat, 
totuși, că celulele cance
roase și cele normale alo 
aceluiași țesut;' cultivate in 
vitro și supusfe la iradiere 
au. în general, o sensibili
tate identică, feti iȘtul alt-' 
ffef se prezintă însă lticrii- 
rile cind celulele respective 
sînt supuse iradierii, consti
tuite in țesuturi : dintr-o- 
dătă teSutul Cahceros Spare 
măi șerisibil dfecît cfel ndr- 
mâl; Aceasta pare Să se 
dătorfezi* fapttiltii că într-dh 
țesut înc.lifegat. sfeliimb’uriie 
de materii dintre celule se 
fac prin intermediul băilor 
sanguine dih țesutul respec
tiv. că se stabilesc contacte 
îritre celule — factori căre 
evident nu există lă celiife 
izolate.

Dar; în orice țesut, ca 
urmare a iradierii; chiar și 
în scbpuri terapeutice, se 
p’Foduc leziuni pe care or
ganismul va înce.țfe.a să le 
repare. Dâcă țesutul cance

ros se dovedește a fi mai 
sensibil' la radiații decît cel 
normal, cauza nu este că 
celulele lui, în sine, ar fi 
mai sensibile, ci pentru că 
în acel tesut au fost dezor
ganizați mai. puternic fac
torii care, prin interacțiu
nea lor, ar trebui să con
tribuie la repararfea' acelor 
lfeziurii alfe țesuturilor.

în ațâțași fel și nume
roase substanțe chimice ra- 
diomimetice . — imitînd ac
țiunea radiațiilor — produc 
în celulă, la nivelul acizi
lor rîtlcicifei (subStănțe fesen- 
țiale pentru viața și multi
plicarea , cellilelof) leziuni 
aserriăhătbărc. rupînd legă
turi dihtre molecule sau 
alterîhd reacțiile, chimice 
din celulă Aceste substan
țe, , chirniee oferă însă 
ritfsibilitateâ unei dirijări 
mai direfetfe. ’dâcă li se 
itrirpririiă :b structură șl 
prirtleularită’ti - predetermi
nate rieptru combaterea 
liribr cfetule canceroase de 
.uri tib ariiimit. Aici. în ex
ploatarea deosebirilor de 
rădioserisibilitatc îritre ce
lulele cafteerbasfe și cele 
normale; se.deschide o cale 
de perspectivă în combate
rea cancerului.; Aceasta ex
plică și. interesul ce se a- 
cordă în prezent chim’ote- 
rapici cancerului, imitării 
efectului radiațiilor dc că
tre substanța chimice.

Altfel se prezintă lucru
rile -în canc.ere - provocate 
de 'virus. întrucît acesta 
poatb să persiste în . orga
nism ■ chiar și după extir
parea sau dispariția tumo- 

. rii. -Eventuala recidivă se 
datorează în acest caz nu 
ățît uribr celule canceroa
se ,,uitate", cu'prilejul tra- 
tarnentului. ci virusului ră
mas care poate determină 
iih ndii p’rdces de câncferi- 

•zăfe. Tactltâ trebuie deci 
să Vizeze atît virusul, cît și 
celulele canceroase, care 
pot transmite specificul lor 
celulelor descendent?. Tn 
prezent sînt in ferita cerce
tări privind dezvoltarea 
lirior mfetode îmunologice 
care să acționeze asupra 
celulelor maligne rămase și 
să prevină formarea altora. 
Dacă în aceste cercetări 
s-a obținut deocamdată 
di^triigerfeâ a ntimai 90 la 
sută din celulele câricerba- 
sfe. restul cdrifihuîndu-și e- 
voluția . mălignă. lucrurile 

■trebuie totriși considerate 
ca un succes. întrucît s-a 
d.eSchis. un nou .teren de 
acțiune. -

Prof; dr. Charles Huggins, 
laureat al premiului Nobel 

CHICAGO :

O nouă armă on
cologică: hor

monii

In cercetarea oncologică 
se impune, ca o problemă 
centrală, studiul proceselor 
biochimice care se desfă
șoară în cfelulă canceroasă, 
pentru a se cunoaște cu 
precizie prin ce anume di
feră ea de celula normală; 
din care de fapt provine. 
Cînd cancerul este loca
lizat. terapia este rela
tiv ,, simplă : se elimi
nă tumoarea prin metode 
chirurgicale sau. .prin, dis
trugerea ei cu âjiitorur ira
dierii. Deși însoțită de anu
mite inconveniente, de.des- 
figurări.chiar, această tera
pie rărriîrife totuși utilă, via
ța bolnavului putîrid fi sal-’ 
vată.,

. Ctim să se jfrocedeze însă 
cîhd boala rid măi este lo
calizată. ci s-a răăpîndit îh 
10 sau chiar în 1,000 de re
giuni aie organ,isrriului. stib 
formă de mețâștaze ale 
caHcefcUlițf principal ? S-a 
dovedit ca se pot obține 
fezititete pozitive chiar și
' tratamentul tiribr metas- 
ze tnai yeclii cu ajutorul 
1'F metode împriimtitâie 

endocrinologie, anume 
n influențârea regimului 

?rmonal ai organisntulnf. 
r Cteștbrfea masei cance
roase depiridfe de . Interac
țiunea dintre ea și terenul 
pe care se dezvoltă; și exis
tă ritai. multi .fâctori de ria- 
tdră biochimică — enzima- 
tici. nutriționali, lihunolo- 
gic.i etc. — în, stare să-i o- 
prească evdldtiâ: îri rîndul 
cărdra. umil .dintre cei. mai 
importanți sini hormonii; . 
AcefetlS pot acționa nu nu
mai asupra brgarilsmului- 
găzdă, ci și asupra tumorii. 1

• In opt forme de cancer 
s-au obținut, prin modificări 
corespunzătoare ale stării 
hormonale, rezultate de-a 
dreptul spectaculoase, chiar 
și în stadiul final obser- 
vîndu'-se îmbunătățirea stă
rii generale a bolnavului, 
în unele cazuri, ameliora
rea era evidentă Ia numai 
citeva ore după interven
ție., in altele boala a dat 
înapoi, chiar pe o perioadă 
de feeste zece ani. S-ă ou
tfit Observă chiar și dispa
riția completă a leziunilor. 
Asemenea rezultate, favo
rabile se procțuc însă nu
mai în cazurile cirid can- 
ceriil rfesp’ectiv reacționea
ză lă Hortebrii. Diri păcate, 
numai o. mică parte dintre 
cancere prezintă această în
sușire într-un grad mai 
prpnu.hțaț.

Principiile controlului ă- 
supra cancerului, prin me
tode enrlbcrine; pot fi rezu
mate astfel : 1). unele tipuri 
de. celule canceroase diferă 
radical de celulele din care 
provin prin felul în care 
reăcțipneâză . lă, aceiași hor
moni : 2) Hifcrițelfe forme 
de Cancer depind de hor
moni' difeFiți; iar celulele 
caricei'pase resbecțivc. pier 
dacă hormonii care le fa
vorizează creșterea sînt eli
minați : 3) unele forme de 
cancer dispar dacă .se âHrni- 
nistijcazâ cântilau masive 
de hormoni.

Acestea sțrit direcțiile în 
care evoluează cercetările 
în laboratorul nostru.

i l ; ' t:' I

/
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Anchetă realizată de
G!ieorc|'lie BARBU
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Festivitățile jubiliare
de la

4

MEDIAȘ. (De la trimișii „Ager
pres" P. Uilăcan și T. Catincescu). 
Cea do-a doua zi a festivităților 
jubiliare, prilejuite de împlinirea a 
7ui) de ani de existență a Media
șului, a început cu o sesiune de co
municări științifice pe tema „Tre
cutul istoric ai orașului Mediaș și 
perspectivele sale de dezvoltare1' or
ganizată de Comitetul de cultură și 
artă al orașului.

ba lucrările sesiunii au partici
pat cercetători în domeniul isto
riei, cadre didactice din învățămln- 
tul mediu și superior, specialiști din 
ihstituțiile și întreprinderile lOcă- 
le, reprezentanți ai organelor re
gionale și orășenești de partid și 
de Stat și ai Orașelor participante 
la festivități.

Au prezentat comunicări prof. 
Ion Pop, cercetător la Muzeul re
gional Brașov, prof. Nicoiae Lupu, 
directorul Muzeului Brukenthăl 
din Sibiu, doctor docent Carol 
Gdlner, redactor șef al revistei în 
limba germană „ForscliUngcn zur 
Volks-und Landeskunde'1, doctor 
docent Victor Cheresteșiu, profesor 
la Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, profesorul emerit Nicoiae 
Dragan și doctorul în științe geo
logice Augustin Vancea. Comunică
rile s-au referit la viața și conti
nuitatea ei pe teritoriu) Mediașu
lui, la dezvoltarea economică și so
cială a orașului de-a lungul vre
mii, la tradițiile revoluționare ale 
locuitorilor săi, la înflorirea acestui 
important centru industrial al ță
rii în anii construcției socialiste.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
medieșenilor au vizitat întreprin
deri din oraș, muzeul raional și ex
pozițiile deschise cu acest prilej.

După-amiază, pe stadionul din 
localitate au avut loc întreceri 
sportive la care au participat spor
tivi fruntași din Mediaș și din re
giune. Purtători de ștafete din 
Brașov, Sighișoara, Făgăraș, Victo
ria, Agnita, Sibiu și Sf. Gheorghe 
au adus, cu acest prilej, un salut 
locuitorilor bătrînului oraș.

în amurg, cînd se lăsau umbrele 
serii, pe străzile secularei „Civitas 
Mediensis" a reînviat atmosfera de 
sărbătoare a epocii medievale. în 
sunete de trompete și tobe, sub lu
minile multicolore ale focurilor de 
artificii, în piața orașului s-au în- 
tilnit reprezentanții breslelor tă- 
•ăcarilor, aurarilor, postăvarilor, 

cerarilor, măcelarilor, morarilor și 
armurierilor, îmbrăcați în pitorești 
costume medievale. Dintr-un poșta
lion de epocă, participanții la a- 
ceastă sărbătoare populară sînt sa
lutați de șapte halebardieri, repre- 
zentînd secolele orașului. Pe un car 
alegoric intră în piață „Bachus". 
zeul vinului, prezentînd roadele 
renumitelor podgorii de pe Tîrna- 
ve. De aici, alaiul, în frunte cu biir- 
germeisterul orașului, se îndreap-

Mediaș
tă spre colina turnului aurarilor, în 
preajma căruia se desfășoară car
navalul tineretului. Miile de tineri 
români, germani și maghiari s-au 
prins în ritmul vesel al dansurilor 
populare: vestitele învîrtite de pe 
Tirnave, hore, polci și ceardașuri. 
Pe estradele special amenajate s-a 
desfășurat parada măștilor și cos
tumelor. Sub lumina torțelor și 
focurilor de artificii, străzile au ră
sunat de voioșia tineretului me- 
dieșan pînă noaptea tîrziu.

Masă rotundă
privind problemele 
spațiului cosmie

Asociația de Drept Internațional 
și Relații Internaționale a organi
zat vineri o masă rotundă, sub 
președinția prof. Mihail Ghelme- 
geanu, în vederea untii schimb de 
păreri asupra problemelor actuale 
ale cercetării și folosirii spațiului 
cosmic î.n scopuri pașnice. Au jore- 
zentaț. comunicări tovarășii 
stantin Negoiță, expert la 
liul Național al Cercetării 
țifice, Georgela Bucur, secretar ști
ințific al Institutului de Cercetări 
Meteorologice, Mihai Niță, secretar 
adjunct al Comisiei de Astronau
tics a Academiei, Edwin Glaser și 
Alexandru Bolîntineanu, șefi de 
sector la Institutul de Cercetări 
Juridice al Academiei. După comu
nicări au urmat discuții.

Con-
Consi- 
Știin-

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 3, 4 și 5 iulie. în țară : vreme 
în general frumoasă și căldu
roasă, cu cerul variabil. Vor că
dea averse locale, însoțite de 
descărcări electrice, cu deosebi-

Plenara Comisiei Naționale
pentru UNESCO

Sîmbătă, 1 iulie, a avut loc Ple
nara Comisiei Naționale a Repu
blicii Socialiste România pentru 
UNESCO.

Acad. Andrei Oțetea, președin
tele Comisiei Naționale, a prezen
tat darea de seamă, relevînd re
zultatele obținute de țara noastră 
în cadrul UNESCO și contribuția 
adusă de comisie la obținerea a- 
cestor rezultate.

în continuare, prof. dr. docent 
Alexandru Bălăci, secretarul gene
ral, a expus sarcinile ce revin Co-

misiei Naționale în cadrul Progra
mului UNESCO pe ânil 1967—1968, 
adoptat la Ultima sesiune a confe
rinței generale UNESCO.

In legătură cu cele două puncte 
ale ordinii de zi au luat cuvîntul 
numeroși particlpanți, care s-au 
referit la inițiativele țării noastre 
și la reuniunile internaționale ce 
au fost și vor fi organizate pe linia 
LINESCO, Ia publicațiile Comisie’ 
Naționale, formulînd și o serie de 
propuneri,

(Agerpres)

viața internațională

Cuvînțarea iui A. Novotny
la Școala superioară de partid

SPORT
Concursul internațional 
de lupte greco-romane

LISTA
DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe obligațiunile C.E.C, 
cu cîștiguri

artificial din parcul „23 Au- 
început ieri întrecerile celei 
ediții a concursului interna- 
lupte greco-romane, la cars 
sportivi do valoare din 10

kg, I. Baciu a dispus la puncte de 
Stange (R.F. a Germaniei). Alionescu 
a cîșligat prin tuș la Vajstedl (Suedia). 
Alte rezultate mai importante : cat. 63 
kg, Leit (Suedia) egal cu Gh. Gheor- 
ghe ; cat. 70 kg, Savolainen (Finlan
da) învinge la puncte pe Burcea ; Pio- 
kalla (Suedia) învinge la puncte pe 
Vlăd ; cat. 87 kg, Olson (Suedia) în
vinge la puncte pe Zenig (Elveția).

Pe saltelele montate în incinta pa
tinoarului 
gust”, au 
de-a 6-a 
(ionel de 
participă 
țări.

La cat.
turea l-a învins la puncte pe suedezul 
Erenstroem. In formă bună, la cat, 57

52 kg, luptătorul român Tur-

Ion Alionescu învinge prin tuș pe suedezul Vajstedt
Foto : M. Cioc

IN CAPITALA
• ORA 9. — „Internaționa

lele" de lupte greco-romane 
ale României (ziua a doua), la 
patinoarul „23 August".

• ORA 10. — Pe șos. Bucu- 
rești—Ploiești (varianta Buftea, 
km. 22) se desfășoară campio
natul republican de ciclism — 
contratimp pe echipe (100 km).

• ORA 12. — La ștrandul Ti
neretului, meciul de polo 
Steaua—Rapid, în cadrul cam
pionatului republican.

• ORA 12,30. — Cupla]
fotbalistic. In deschidere (ora 
11) meci între foștii internațio
nali de la Dinamo București și 
o selecționară de foști interna
ționali de la celelalte cluburi 
bucureștene. Apoi, partida Di
namo Victoria București—Fla
căra roșie, contînd pentru 
„Cupa de vară’ (stadionul 
Dinamo).

• ORA 20. — Finala „Cupeî 
României" la fotbal: Steaua— 
Foresta Fălticeni. In deschide
re (ora 18), finala campiona
tului de fotbal juniori : Rapid— 
București—Universitatea Clhj. 
(stadionul Republicii).

re în nordul tării. Vînt slab, 
pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 și 22 de 
grade, iar maximele între 25 și 
35 de grade. în București: vre
me frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vînt slab, 
pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura se menține 
ridicată.

cinema
e SFARTACUS — film pentru «cran panoramic : PATRIA — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
« MAIORUL ȘI MOARTEA : REPUBLICA (completare Jucării) —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, GRĂDINA DOINA (completare 
Orizont științific nr. 5) — 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop : LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
• PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (ambele serii) : CAPITOL
— 9,30; 13; 17.15; la grădină — 20,30.
• PRINTRE VULTURI - cinemascop : FESTIVAL (completare 
Orizont științific nr. 5) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21 ; la grădină
— 20,15, GRIVIȚA (completare O uzină de lapte) — 9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA (completare Aluminiul) — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (completare Orizont științific nr. 4)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină - 20.30.
• VIAȚA LA CASTEL : VICTORIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, ME
LODIA — 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15 (la ambele completarea 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Ploiești), 
BUCEGI (completare Dacă treci rîul Selenei) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30.
• ZORBA GRECUL — 9,30 ; FALSTAFF — 12.15 ; IERBURI
AMARE (completare George Coșbuc, cîntăref al pămîntului româ
nesc) - 15 ; 18 ; 21 : CENTRAL.
• BANDA DE LAȘI : LIRA (completare Istoria unui manuscris)
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• TIMIDUL : LUMINA (completare Orizont științific nr. 4) - 9,15; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.

Farul - Dukla Praga 3-2
CONSTANȚA . (corespondentul 

„Scînteii"). — După un joc viu 
disputat, cu numeroase faze spec
taculoase realizate de ambele echi
pe, echipa de fotbal 
stanța 
amical 
scorul 
Tufan și Tîlvescu pentru gazde, Ne- 
dOrost (de două ori) pentru oaspeți.

Farul Con- 
a obținut victoria în meciul 
cu formația Dukla Praga la 
de 3—2. Au înscris lancu,

A

In cîteva rînduri
SÎMBATA, în ziua a doua a tur

neului internațional masculin 
handbal de la Belgrad, echipa 
mâniei a învins cu scorul de 
(7—2) echipa Bulgariei.

La Zagreb. în prima zi a competi
ției internaționale feminine de hand
bal. au fost înregistrate următoarele 
rezultate : România-Ungaria 3—6 și 
Iugoslavia-Polonia 7—5.

LA PRAGA a început tradiționa
lul concurs internațional de atletism 
„Memorialul Rosicki". Sînt prezenți 
atleți din 15 țări. In proba de arun
care a discului bărbați, cîștigată de 
recordmanul mondial Danek (Ccho- 

recordmanul 
clasat pe lo- 
inălțime Vir- 
s-a

de
Ro

lo—6

slovacia) cu 59,74 m, 
nostru Iosif Naghl s-a 
cui doi, cu 56.06 m. La 
ginia Bonei (România) 
locul trei, cu 1,68 m.

IERI AU CONTINUAT 
din cadrul concursului de 
la Wimbledon. In proba de simplu 
masculin (optimi), Ruffels (Australia) 
l-a învins cu 9—7, 6—3, 6—4 pe Ti
riac (România). Alți doi favoriți au 
părăsit învinși terenul de joc : Drys
dale (Republica Sud-Africană) și 
australianul Roy Emerson. La femi
nin, Rosemary Casals (S.U.A.) a obți
nut victoria în fața dublei învingă
toare de Ia Wimbledon. Maria Bueno 
(Brazilia). La dublu mixt, perechea 
Scott, Eucamp (S.U.A.) a dispus 
6—3. 10—8 de Salfati (Franța) 
Năstase (România).

ÎN PRIMA ZI a meciului atletic 
dintre echipele Poloniei și U.R.S.S., 
care se desfășoară la Varșovia, at
letul sovietic Guskin a stabilit un 
nou record al Europei în proba de 
aruncare a greutății, cu o perfor
mantă de 19,64 m.

TRAGEREA LA SOR.ȚI DIN
30 iunie 1967
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1 06093 31 100 000 100 000
1 11175 25 75 00Q 75 000
1 37852 15 60 000 50 000
1 56110 21 25 000 25 000
1 57614 19 10 000 10 000
1 41586 48 5 000
1 15656 49 5 000
1 27459 01 5 000
1 36152 02 5 000
1 37266 14 5 000
1 56355 47 5 000
1 09838 10 5 000 35 000

II
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V t-

60 524 29 2 000
60 771 32 2 000
60 848 45 2 000 360 000
60 148 34 1 000
60 336 40 1 000 120 000

600 00 02 800
600 72 32 800
600 14 44 800 1 440 000

2112 TOTAL 2 215 000

PRAGA 1 — Corespondentul A- 
gerpres, E. lonescu, transmite : In
tr-o cuvîntare rostită cu prilejul 
încheierii anului de învățâmînt la 
Școala superioară de partid a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, s-a referit la sar
cinile care stau în fața partidului 
în toate domeniile de activitate în 
actuala etapă de dezvoltare a so
cietății socialiste. El a relevat im
portanța îndeplinirii sarcinilor spo
rite în cadrul noului sistem de con
ducere și planificare a economiei 
naționale. Vorbitorul a arătat că 
unii lucrători pe târîm științific 
uită adesea principalul, și anume 
faptul că și pe viitor la baza acti
vității de conducere vor sta prin
cipiile socialiste în domeniul eco
nomiei. Subliniind necesitatea in
tensificării luptei împotriva influ
entelor ideologiei burgheze, A. No
votny s-a referii în această ordine 
de idei la unele luări de cuvînt ale 
scriitorilor cehoslovaci la recentul 
congres al acestora, care constitu
iau „un atac ia adresa politicii par
tidului, a politicii interne și exter
ne a guvernului". „Probabil, a spus 
A. Novotny, că acești oameni in
tenționează să joace la noi în Ceho
slovacia rolul unei a treia forțe, 
dar în realitate ei sînt o forță care 
ajută reacțiunii. Le răspundem des-

chis ! partidul va transpune cu ho
tărâre în viață principiile socialis
te". Ca șl în trecut, partidul se va 
baza în politica sa pe clasa mun
citoare, țărănime, intelectualitatea 
progresistă, a spus A. Novotny, 
menționînd că la congres au luai 
cuvîntul o serie de scriitori de 
frunte, care au condamnat cu ho- 
tărîre atacurile antipartinice și s-au 
pronunțat în favoarea politicii par
tidului și statului.

în continuare, A, Novotny s-a 
oprit asupra unor probleme legate 
de dezvoltarea științei și tehnicii 
în Cehoslovacia. „Daca nu admitem 
împăcarea cu ideologia burgheză, 
a spus el, aceasta nu înseamnă că 
vrem să ne baricadăm în fața cu
noașterii științei mondiale, că nu 
vom urmări evoluția cunoștințelor 
pe care ie-au obținut oamenii de 
știință din țările capitaliste, pentru 
a alege ceea ce este util socialismu
lui". P.C. din Cehoslovacia, a de
clarat. vorbitorul, înțelege că Ceho
slovacia trebuie să se încadreze pe 
deplin în revoluția tehnico-știintl- 
fică, că producția trebuie moderni
zată și trebuie create condiții pen
tru creșterea productivității mun
cii. Vorbitorul a arătat că Comite
lui Central al P.C. din Cehoslovacia 
va dezbate într-o ședință viitoare 
problemă dezvoltării științei și teh
nicii.

C. A. E. R.

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE PENTRU 
EOIOSIREA ENERGIEI ATOMICE 
ÎN SCOPURI PAȘNICE

I

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc cea de-ă 12-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice, la care 
au participat delegații dm R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, li. D. 
Germană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară, 
U.R.S.S.

Comisia a examinat proiectul ra
portului pentru coordonarea cerce
tărilor științifice și tehnice în do
meniul tehnicii reactoarelor și e- 
nergeticii atomice și a adoptat re
comandări corespunzătoare. Au 
fost discutate sarcinile caro decurg 
din hotărîrile Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. cu privire la măsurile 
de dezvoltare a colaborării în do
meniul energeticii atomice.

Au fost discutate, totodată, pro
iecte de recomandări referitoare la 
dezvoltarea colaborării în domeniul 
construcției de aparate nucleare, 
izotopilor, tehnicii de ocrotire îm
potriva radiațiilor, folosirii izotopi
lor și radiațiilor nucleare.

Lucrările s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de colaborare frățească, 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Cîștigurile revin. întregi, 
țiunilor de 200 Iei. Obligațiunile 
100 Iei. 50 lei si 25 lei primesc 
1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile 
mai sus. În valoarea cîstigurilor
cuprinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîstigurilor se face prin ca
sele raionale (orășenești) de eco
nomii.

obliga- 
de 

1/2, 
de 

este

LISTA

meciurile 
tenis de

TRAGEREA LA SORȚI
PE TRIMESTRUL 11.1967

depunerile pe librete de economii 
cu cîștiguri

DE CÎȘTIGURI

clasat pe
Nr. crt.

Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 030 250%
2 970 2000/O
3 859 1000/n
4 058 503/0
5 507 250/n
6 461 250/0
7 839 25%
8 463 250/n
9 606 250/n

10 122 250/n
11 071 250/„
12 263 250/»
13 948 25%
14 098 250/n
15 631 250/fl

-

Calcularea si înscrierea cîstigurilor 
în librete se fac de către casele ra
ionale {orășenești) de economii, după 
normele stabilite prin regulament.

• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI (completare Duska) —
10.30 ; 15,30 ; 18 ; SOȚII IN ORAȘ — 20,30 : UNION.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : DOINA (completare Orizont știin
țific nr. 4) — 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• MONDO CANE — ambele serii : TIMPURI NOI (completare 
Strănutul) — 9,30 — 20 In continuare.
• JUDEX : GIULEȘTI (completare Gimnastul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PENTRU UN PUMN De DOLARI — cinemascop : FEROVIAR 
(completare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR (completare Judecata lui Paris) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, MODERN (completare Jucării) — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : DACIA — 7,30 —
20.30 în continuare.
• DENUNȚĂTORUL : BUZEȘTI (completare Dacă treci rîul 
Selensi) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30, MUNCA — 15 ; 17 ; 19 ; 
21, VOLGA (completare Judecata lui Paris) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• CIMARON — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Cristale fără taine) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : UNIREA 
(completare AI doilea eu) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : FLACĂRA (completare Tensiune 
înaltă Ia Bechet) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• JUANA GALLO : VITAN — 15.15 ; 18.
• DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : MIORIȚA (completare
Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ! 16 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA (completare Jucării) — 9 ; 11.30 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30,
GRĂDINA MOȘILOR (completare Chemarea vulcanilor) — 20.15.
• FERNAND COW-BOY : POPULAR (completare Trezirea) —
10.30 ; 15.30 ; 18 ; 20.30.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : AURORA (completare O uzină 
de lapte) — 9 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; la grădină — 20,30.

Rezoluția Plenarei C.
I

PARIS 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite î Plenara C.C. al Partidului 
Comunist Francez a adoptat o re
zoluție cu privire la situația in
ternațională și mișcarea muncito
rească.

Rezoluția declară că Partidul 
Comunist Francez se pronunță 
pentru o pace durabilă în Orien
tul Mijlociu, fără umiliri și ane
xiuni teritoriale, bazată pe drep
turile naționale ale popoarelor a- 
rabe, cît și pe dreptul la existență 
al poporului și stalului izraelian.

în legăiură cu războiul din Viet
nam dus de imperialismul ameri
can împotriva poporului vietna
mez. rezoluția arată că „unirea și

C. al P. C. Francez
acțiunea hotărîtă a tuturor forțelor 
antiimperialiste și pașnice, pe 
scară națională și internațională, 
sînt mai necesare ca oricînd pen
tru a izola pe imperialiștii ameri
cani și a-i constrînge să înceteze 
agresiunea în Vietnam, pentru 
a înlătura amenințarea care apasă 
din ce în ce mai greu asupra pă
cii lumii".

Cu referire la problemele euro
pene, în rezoluție se propune abo
lirea simultană a Pactului Atlan
tic și a Tratatului de la Varșovia 
și crearea unul sistem de secu
ritate europeană care să favori
zeze realizarea dezarmării genera
le și controlate.

Ședința C.C. al U.C.I.
BELGRAD 1 (Agerpres). — La 

Belgrad au început lucrările celei 
de-a șaptea ședințe a Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Pe ordinea de zf se află : unele 
probleme ale situației internațio
nale și relațiilor internaționale : 
probleme privind dezvoltarea și 
reorganizarea U.C.I. ; probleme ac
tuale ale luptătorilor din războiul 
de eliberare națională ; raportul de 
activitate al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I. și unele probleme 
curente.

Președintele U.C.I., Iosip Broz 
Ti to, a vorbit despre unele pro
bleme ale situației și relațiilor in
ternaționale.

Străjile tezaurului
(Urmare din pag. I)

cîndu-se cu temei de o în
deletnicire care-i oferă a- 
t.îtea satisfacții pe care rar 
i-ar putea da altceva. Mîi- 
nile lui, învățate de mult 
de alte mîini, au prins 
meșteșugul făuririi măști
lor. Erau folosite acestea 
înainte la jocul ce se chea
mă „Chipărul", un ritual 
venind din vechime, stins 
cu peste treizeci de ani în 
urmă. Măștile lui Pavel Jii 
și ale altora ca el își gă
sesc acum întrebuințarea la 
jocul caprei de an nou și, 
cu deosebire, la carnava
lurile copiilor din Spulber, 
Nereju, Tulnici. Transmu
tația obiceiului s-a realizat 
în timp, în contextul în
noirilor din acești ani, fi
ind puse să exprime alte 
fatete ale sentimentelor ge
neral umane. Pe firul de 
aur al celor mai bune tra
diții, deci, se țes într-o u- 
nitate și armonie fără cu
sur de cele mai multe ori 
semnele noi ale civilizației 
pătrunsă generos și aici ca 
pretutindeni.

într-o toamnă rece, cu 
ploaie mocănească care ți
nea de trei zile, am stat 
cîteva ceasuri bune lingă 
Nicoiae Popa din Negri- 
lești. Un tînăr firav, scump 
la vorbă pînă nu-i aduceai 
aminte de meșteșugul lui 
de a încrusta lemnul și de 
a descoperi comorile de 
frumuseți în reteveiele de 
brad, de fag, de paltin. 
Printre multele-i teascuri 
pentru caș și crinte mode
late de mina lui care fu
sese făcută cu noroc, am 
văzut unele în care moti

vul florii in cinci petale — 
veritabilă stea în cinci col
țuri — revenea cu frecven
tă. Alte întorsături ale ner
vurilor fixau pe lemn, în- 
tr-un fel anume, semnele 
contemporane ale înnoiri
lor.

Prin mina și harul aces
tor izvoditori de frumos 
tradițiile vechi și noi se 
leagă între ele, se aruncă 
trainicul pod de aur al per
manentei. Este exact ceea 
ce face Ion Mărăsteanu, 
pădurar la Ocolul silvic din 
Soveja, ori de cite ori i se 
ivește prilejul. Ciți dintre 
cei care-1 știu nu au aflat 
cum se împodobește calul 
pentru nunțile din partea 
locului ?... Coada trebuie 
„înădită și înnodată cu șu
rub", apoi se petrece adă- 
masca pe sub și pe deasu
pra șelei, cearșaful alb la 
fel trebuie așezat după o 
știință statornicită de ritua
lul obiceiului, iar din corn 
se suna la o vreme anume, 
„nici mai devreme nici mai 
tîrziu decît trebuie".

Descifrezi această dorin
ță de a nu face să se piar
dă urma datinilor fru
moase, trecute de popor 
prin viforul vremilor pînă 
azi, în mii și mii de amă
nunte. La o expoziție a cu
săturilor și alesăturilor de 
pe valea Zăbalei am aflat 
cum niște fetișcane — Ma
ria Popa și Maria Berdei 
— eleve fiind, învață, mai 
precis sînt învățate cu răb
dare, migăloasa cusătură cu 
fir, lucrul Ia horbotele ca 
o primă treaptă a mește
șugului, pentru ca apoi să 
cuprindă misterul îmbietor 
al lucrurilor mal grele:

izbutirea unei cheptărici, 
treaba la război etc. în al
tă parte, la cunoscuta așe
zare Paltin, un om mai în 
vîrstă, Toader Albinaș, 
cioplește din lemn de prun 
fluierele formației din sat 
premiată la atîteă con
cursuri. Fluierele proaspe
te se zice că le fierbe în 
seu de oaie sau așa ceva, 
și sunetele care le scot 
farmecă, incit toti zic că 
Albinaș are mîini cu noroc. 
Și pentru că tot s-a bro
dit așa, secretul uluitoare
lor armonii ale lemnului 
se străduie să-1 lase în în
tregime urmașilor care să-1 
pomenească ciți ani or trăi, 
așa cum multi îl pomenesc 
pe un alt megiaș de-al lui, 
Costică Chiriac.

Chiriac ăsta — un om cu 
adevărat ca bradul — din 
lemn de paltin învelit în 
coajă de cireș durează niș
te buciume care au mare 
căutare. Și nu-i de mirare 
de ce, pentru că meșterul 
lor cîntă la fluier, la clari
net și, se înțelege, la bu
cium. Iar această recunoaș
tere a unor aptitudini ca
re-i fac cinste o găsim și 
în faptul că Chiriac este și 
instructorul formației de 
buciume din Spulber. A- 
cum, de-abia a terminat o 
comandă de 30 asemenea 
instrumente la care, pen
tru a scoate cele mai ne
așteptate sunete, a primit 
și sfatul unui cunoscător de 
prestigiu, profesorul D. D. 
Stancu, îndrăgostit de cîn- 
tecul vrîncean și cu deose
bire de buciumașii din 
Spulber și de fluierașii din 
Paltin.

Imens tezaur de gîndire 
și simțire, folclorul nostru, 
al românilor, este continuu 
înnobilat de migala unor 
astfel de oameni care pre
țuiesc din plin virtuțile, 
datinile, obiceiurile păstra
te peste veac, intr-un e- 
fort de permanentă a spi
ritualității românești. Că
tre albia veche a tuturor 
celor durate în timp se a- 
daugă noile pîrîiașe, fieca
re cu strălimpezimea apei 
sale. încrustăturile de pe 
linguri și linguroaie, de pe 
bîtele ciobănești sau pe 
crintele și teascurile pen
tru caș. cromatica nouă a 
cusăturilor și transmutația 
unor obiceiuri, pledează 
din plin pentru efortul de 
a cuprinde întreaga psiho
logie a acestui popor, de a 
statornici timpul socialis
mului, generos în împliniri, 
în sufletul, în ființa însăși 
a poporului. Intr-un sat de 
șes, la Gologanii, alături de 
cîntecul vechi, adus de la 
munte, care începe cu ver
sul „Foaie verde și-un du- 
dău"..., am întîlnit un al
tul, care parcă se îngeniă- 
nau, în ipostaze complet di
ferite însă :

Românie, spic bogat / Cîn- 
tec vara deseîntat / lingă 
munți cu cetioare / lingă 
pajiști date-n floare / ca 
să fii astăzi ce ești / cu 
partidu te mîndrești / că-i 
voinic ca-n vorba veche / 
de nu-i poți afla pereche...

Avem de-a face aici cu 
replica contemporană a 
creatorului anonim, crescut 
sub zodia marilor împliniri 
socialiste.

e ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop t ARTA (completare 
Orizont științific nr. 5) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină 
— 20,30, PACEA — 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : MOȘILOR (completare Chema
rea vulcanilor) — 15,30 ; 18.
• BUMERANGUL — cinemascop : COLENTINA (completare Pro
tecția broaștelor) — 15,30 ; 17,45; 20.
• MONTPARNASSE 19: FLOREASCA (completare Strănutul) — 
9 ; 11,45 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : RAHOVA (comple
tare Strănutul) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• SPIONUL — cinemascop : PROGRESUL (completare Schiurile 
fermecate) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN : DRUMUL SĂRII — 11; 
15,30 ; 17,45 ; 20.
A UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : COTROCENI (com
pletare Portrete) — 10,30 ; 15.30 ; 18 ; 20,30.
• VIAȚĂ DIFICILA : GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP ; GRADINA VITAN — 20,30.
» ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA-CRUZ : GRĂDINA CO
LENTINA — 20,30.
• SOȚIE FIDELA : GRADINA PROGRESUL-PARC (completare 
Povestea leului) — 20,30.
• ALBA CA ZAPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI: CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• A FOST CINDVA HOȚ - cinemascop : COSMOS — 11 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• RIO CONCHOS — cinemascop : VIITORUL (completare Păsă
rile dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• OMUL FARA PAȘAPORT : FERENTARI (completare Orizont 
științific nr. 3) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA" — 15; 17,30; 20.

teatre
• Teatrul de operă și balet : RIGOLETTO — 19,30.
• Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA — 10,30 ; 20,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul de vară „Herăstrău") : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JUPITER — 20,
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară „N. Bălcescu") : RICHARD AL 
II-LEA — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : CORIGENTA La DRAGOSTE — 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : HORIA ȘI 
RADU IȘI ASUMA RISCUL — 19,30.

tv
9,00 — Ora exactă ; Cum va fi vremea ; Gimnastica de dimineață.
9,10 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : Cabana albastra ; 

Filmul serial „Meteor X L 5“ ; „Totul e să ai idei" — sce
netă de Virgil Stoeneseu.

10.45 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic.
16.15 — Dialog la distantă. Participă regiunile Bacău și Dobrogea.
20,00 — Fotbal : Steaua — Foresta Fălticeni. (Finala Cupei Româ

niei). — În pauză : Telejurnalul de seară.
21.45 — Film artistic : „Parisul vesel".
23.45 — Telejurnalul de noapte.
23,55 — Telesport.



viața internațională
Sesiunea extraordinară Noi acte de agresiune ale trupelor S.U.A. 

în zona demilitarizată din Vietnam

a Adunării Generale a O.N.U.
A început discutarea 

proiectelor de rezoluție
NEW YORK 1. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, trans

mite : După încheierea dezbaterilor generale ale sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U., în cadrul cărora au luat cuvîntul 69 de 
delegați, vineri după-amiază a început discutarea proiectelor de re
zoluție.

înainte de începerea discuției, pre
ședintele Adunării Generale, Abdul 
Rahman Pazhwak (Afganistan), a dat 
cuvîntul lui P. V. I. Solomon, repre
zentantul permanent al statului Tri- 
nidad-Tobago, care a declarat că va 
prezenta în numele a 18 țări latino- 
americane un nou proiect de rezolu
ție. Pe biroul Adunării Generale se 
mai află alte patru asemenea proiec
te, depuse respectiv de U.R.S.S., 
S.U.A., Albania și de grupul celor 
16 state (Iugoslavia și 15 state afro- 
asiatice).

Rezoluția celor 18 state latino-ame- 
ricane cuprinde patru paragrafe. Ea 
cere retragerea trupelor izraeliene din 
teritoriile pe care le-a ocupat, precum 
și încetarea stării de beligerantă în ve
derea statornicirii unei coexistențe ba
zate pe bună vecinătate. Declarind 
că „nici o ordine stabilă internațio
nală nu se poate baza pe amenința
rea cu forța sau folosirea forței" și 
că „nu poate fi recunoscută validita
tea ocupării sau dobîndirii de teritorii 
prin asemenea mijloace", rezoluția 
cere, de asemenea, Consiliului de 
Securitate să examineze în continua-

IZRAELUL RESPINGE
PROIECTUL CELOR 16

După ce a comunicat unele proble
me de procedură, propunînd ca ter
men limită pînă cînd se mai pot de
pune alte proiecte de rezoluție ziua 
de sîmbătă 1 iulie, ora 12,00 (ora lo
cală), iar ca termen limită pentru de
punerea de amendamente ziua de du
minică 2 iulie ora 11,00, președintele 
Adunării Generale a dat cuvîntul re
prezentantului Izraelului, Abba Eban, 
care a declarat că se va ocupa doar 
de pioiectul de rezoluție al celor 16, 
rezervîndu-și dreptul să discute mai 
tîrziu proiectul latino-american. El a 
precizat că „respinge în întregime" 
proiectul prezentat de Iugoslavia și 
de grupul unor țări afro-asiatice, mo- 
tivînd că acesta ar constitui „o re
comandare pentru reluarea ostilități
lor".

Întrucît nici un alt delegat nu s-a 
mai înscris la cuvînt, ședința a fost

declarată închisă, lucrările Adunării 
Generale urmînd a fi reluate luni, 3 
iulie.

ALTE DOUĂ PROIECTE 
DE REZOLUȚIE

Sîmbătă au mai fost depuse 
două noi proiecte de rezoluție. 
Primul proiect, al cărui autor 
este Pakistanul, se referă la 
măsurile luate de Izrael pen
tru schimbarea statutului ora
șului Ierusalim și prevede ca 
Adunarea Generală să declare 
nule și neavenite aceste niăsuri, 
să ceară Izraelului să le anuleze 
și să se abțină pe viitor de la orice 
acțiuni care ar modifica statutul 
orașului.

Al doilea proiect de rezoluție, 
avînd ca autoare 19 state, printre 
care Argentina, Austria, Belgia, 
Danemarca, Etiopia. Finlanda, In
dia, Japonia, Nigeria, Pakistan, 
Suedia și Iugoslavia, se referă la 
măsurile de ordin umanitar în le
gătură cu problema refugiaților și 
recomandă măsuri de urgență 
pentru ușurarea soartei acestora.

★
NEW YORK 1 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a anunțat că intenționează să tri
mită un reprezentant al său în O- 
rientul Apropiat, care să-l infor
meze despre situația refugiaților și 
a prizonierilor de război, ca urmare 
a conflictului dintre Izrael și ță
rile arabe.

UN SAT RAS DIN TEMELII
DUPĂ CINCI ZILE

BE OMBARDAMENT

Ziua națională 
a Ruandei

re, animat de „spiritul urgenței", si
tuația din Orientul Apropiat cu scopul 
„de a garanta libertatea căilor mari
time internaționale", de a obține „o 
soluționare completă a problemei re- 
fugiaților" și de a garanta „inviolabi
litatea și independența politică a sta
telor din această regiune". Totodată, 
se arată că este de dorit stabilirea 
unui regim internațional pentru ora
șul Ierusalim.

ÎNTREVEDERILE MINISTRULUI

DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

HANOI 1. — Corespondentul Ager
pres, Adrian lonescu, transmite : Un 
nou act agresiv cu implicații deosebit 
de grave — violarea deschisă a sta
tutului zonei demilitarizate — rejine de 
cîteva zile atenfia opiniei publice din 
R. D. Vietnam, a diplomafilor și ziariș
tilor acreditați la Hanoi. Una din cele 
mai singeroase crime de pînă acum 
ale americanilor in nordul Vietnamului 
— astfel a fost caracterizată de către 
ziarul „Nhan Dan" bombardarea timp 
de cinci zile, fără încetare, de către 
aviația, navele de război și artileria grea 
a S.U.A. a satului Vinh Quang, situat în 
partea de nord a zonei demilitarizate, 
pe malul rîului Ben Hai, la vărsarea în 
mare. Satul tce se întinde pe circa 2 
km pătraji și are 3 000 de! locuitori, a 
fost ras de pe fafa pămîntului.

La Hanoi se apreciază că acest act 
, inuman, premeditat, după . cum de
monstrează și felul în care a fost 
condus atacul, face parte; dintr-un 
plan ce vizează distrugerea din te
melii a satelor populate din partea 
de nord- a zonei demilitarizate, în 
intenția de a o transforma, ca și 
partea de sud, într-o țară:a nimănui, 
în speranța de a perpetua divizarea 
•Vietnamului. In' sprijinul; acestei 'a- . 
firmâții stă faptul că atacarea loca
lității Vinh Quang a fost precedată , 
de răspînditea masivă de produse ! 
chimice ce distrug vegetația și apoi 
de bombardarea satelor Vinh Thanh, j 
Vinh Son și Huong Lap. în capitala 
R. D. Vietnam se subliniază, tot
odată, că această acțiune demon
strează că sînt în curs de pregătire 
planuri militare aventuriste contra 
R. D. Vietnam.

★
HANOI 1 (Agerpres). — Agenția 

sud-vietnameză de presă „Eliberarea"

a transmis un comunicat al Comitetu
lui Central al Frontului Național .’ de 
Eliberare din Vietnamul de sud în 
care se anunță stabilirea unei misiuni 
diplomatice în Republica Cuba și nu
mirea unui ambasador al acesteia pe 
lîngă C.Q. al F.N.E.

..............................■■-V—■—

Cînd va pleca McNamara 
in Vietnamul de sud

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Corespondentul din Washingon al a- 
genției U.P.I. relatează ca ministru] 
apărării al S.U.A., Robert McNamara, 
va pleca săptămîna viitoare în Vietna
mul de sud, data exactă nefiind încă 
stabilită. Potrivit agenției, ân cercurile 
informate din capitala, americană se 
consideră că: această vizită are scopul 
să clarifice administrația S.U.^v asu- 
pra a două probleme legate de răz
boiul din Vietnam : necesitatea de noi 
trupe americane și eficiența bombar
damentelor americane asupra Vietna
mului de nord.

*

Mișcarea franceză „Un miliard 
pentru Vietnam" a anunțat că 
pînă în prezent a fost colectată 
suma de 150 milioane franci vechi 
pentru sprijinul financiar acordat 
poporului vietnamez.

Poporul ruandez a sărbăto
rit lcr 1 iulie împlinirea a cinci 
ani de la proclamarea inde
pendențe: patriei sale. Cu a- 
cest prilej, poporul român fe
licită poporul ruandez și-i 
urează noi succese în munca 
sa îndreptată spre consolida
rea independenței.

Situată în inima Africii în- 
tre; Tanzania, Uganda, Congo 
și Burundi, într-o regiune 
brăzdată de munți și platouri 
înalte, Republica Ruanda — 
cu o suprafață de 26 338 km p 
și peste 3 milioane de locui
tori, este una din țările cele 
mai dens populate de pe con
tinent. Ea dispune de zăcă
minte de staniu, wolfram, tan- 
tal-columbit. Marea majoritate

a populației se ocupă cu creș
terea vitelor și agricultura, 
cultivînd pentru export ceai, 
cafea, tutun.

In anii care au trecut de la 
cucerirea independenței po
porul ruandăz a depus efor
turi pentru lichidarea grelei 
moșteniri coloniale, pentru 
dezvoltarea economiei și cul
turii. Pe plan extern Ruanda 
promovează o politică de pace 
și colaborare cu toate statele, 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Ruanda 
s-.au stabilit relații diplomati
ce, semn al dorinței comune 
de a dezvolta relații de cola
borare reciproc, avantajoase.

Pentru ce s-a amînat 
vizita cancelarului

BONN 1 (Agerpres). 
Cancelarul Georg Kie- 
singer și minisfrul său de 
externe, Willy Brandt, au 
cerut președintelui John
son să amîne pentru o 
dată ulterioară vizita pe 
care urmau să o facă la 
Washington la 7 și ’8 iu
lie. Un comunicat ofi
cial, publicat la Bonn, 
precizează- că dezbate
rile care vor avea loc în 
problemele da politică

internă, atît în sînul gu
vernului, cit și în grupu
rile parlamentare, „re
clamă prezența la Bonn 
a șefilor de partide ale 
coaliției guvernamentale". 
Un purtător de cuvînt al 
Casei Albe a declarat că 
„președintele regretă 
faptul că cancelarul nu 
poate veni acum, dar că 
înțelege.poziția acestuia".

Corespondenții de pre
să arată că această hotă-

rîre a conducătorilor po
litici de la Bonn se dato
rează gravității situației 
economice a țării. Kie- 
singer, relatează agenția 
U.P.I., dorește să obțină 
săpfămîna viitoare con- 
simțămîntul cabinetului 
său și al deputaților ce
lor două partide guver
namentale pentru planul 
său financiar prevăzut pe 
o perioadă de cinci ani.

Convorbiri 

sovieto-siriene
DAMASC 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem ai U.R.S.S.. Nikolai Podgor- 
nîi, a sosit sîmbătă într-o vizită de 
prietenie la Damaso la invitația 
președintelui Noureddin el Atassi 
și a guvernului Republicii Arabe 
Siriene. În aceeași zi, la Damasc au 
început convorbirile între Nikolai 
Podgornîi și oficialitățile siriene.

NEW YORK 1. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a con
tinuat să aibă, la New York, în
tâlniri, consultări și discuții în pro
bleme legate de desfășurarea se
siunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.

în cursul dimineții de sîmbătă, 
el s-a întîlnit cu A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. Au fost abordate diverse 
aspecte referitoare la ultimele 
desfășurări ale dezbaterilor de la 
O.N.U.

Evoluția lucrărilor sesiunii a fost 
de asemenea discutată în aceeași 
zi, în cursul unei întrevederi pe 
care ministrul afacerilor externe 
român a avut-o cu U Thant, se
cretarul genera] al O.N.U. Schim-

bul de vederi care a avut loc cu 
aceste prilejuri a evidențiat, încă 
o dată, contribuția pe care înțe
lege să o aducă delegația țării 
noastre la o soluționare care să 
țină seama de interesele tuturor 
părților în cauză și să asigure pe 
viitor o pace trainică în regiunea 
Orientului Mijlociu.

★
NEW YORK 1.— Trimisul spe

cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite: Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a avut o între
vedere cu Abdul Rahman Pazh
wak, președintele Adunării Gene
rale a O.N.U. Cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire în legătură 
cu problemele aflate pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale.

j agențiile de presă j 

! transmit: !

Poziția delegației române 
la Conferința pentru

ÎNTREVEDERE
KOSÎGHIN-DE GAULLE

PARIS 1 (Agerpres). — Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a avut la 
1. iulie la Paris o întrevedere cu 
Charles de Gaulle, președintele 
Republicii Franceze,

în aceeași zi, Alexei Kosîghin s-a 
înapoiat la Moscova.

Conferința Organizației de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice

CAIRO 1 (Agerpres). — In capitala 
R.A.U. au început sîmbătă lucrările 
Conferinjei extraordinare a Organizajiei 
de solidaritate a popoarelor afro-asia
tice. Iau parte reprezenfanfi a 70 de or
ganizații din 50 de țări din Asia și 
Africa, precum și 100 observatori. Lu
crările ei vor dura aproximativ o săp-

tămînă și vor fi consacrate discutării 
situației actuale din Orientul Apropiat.

In ședința de deschidere de sîm
bătă dimineața a fost citit un mesaj al 
președintelui R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, care a chemat pe participant! 
să întărească solidaritatea popoarelor 
lor în lupta împotriva imperialismului.
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Automobile
„Volkswagen" 
vor fi livrate
Ungariei

După cum anunță 
rul vest-german „I. 
triekurier", la Budapesta 
a fost semnat un contract 
privind livrarea către 
Ungaria de automobile 
„Volkswagen" și piese de 
schimb în valoare de 40 
milioane mărci. Contrac
tul prevede, de asemenea, 
înființarea în Ungaria a 
.unui centru de deservire 
a turiștilor care folosesc 
automobile „Volkswagen". 
Ziarul menționează că în
treprinderea „Volkswa- 
genwerk" a acceptat să 
achiziționeze produse ale 
industriei ungare, folosite 
în producția de automo
bile.

I 2ia- 

.Indus-

Evoluția 
comerțului 
inter-german

Ziarul vest-german „In- 
dustriekurier" anunță că, 
în primul trimestru al a-

I1!

Agenda economică
cestui an, comerțul din
tre R. F. a Germaniei și 
R. D. Germană a crescut 
cu 3,2 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut, atingînd o 
valoare de aproximativ 
992 milioane mărci vest- 
germane. Livrările din 
R. F. a Germaniei au spo
rit cu 3,8 la sută, ajun- 
gînd la 579 milioane 
mărci vest-germane, ceea 
ce reprezintă o creștere 
mai mare în comparație 
cu importurile din R. D. 
Germană, care au sporit 
cu 2,4 la sută, atingînd o 
valoare de 413 milioane 
mărci. Deși livrările vest- 
germane de fier și oțel au 
scăzut, au crescut în 
schimb vînzările de pro
duse chimice și agro-ali- 
mentare (în special de 
carne). R. D. Germană a 
livrat un volum mai mic 
de produse ale industriei 
miniere 
schimb 
rile de 
prestat
mare de servicii.

și petroliere, în 
au crescut livră- 

cereale și 
un vohtm

s-a 
mai

Acorduri 
comerciale

acord între
R. P. Chineză cu 
la schimbul de 
și plăți pe 1967

Po-• Un 
lonia și 
privire 
mărfuri 
a fost semnat la Varșovia. 
Acordul prevede sporirea 
volumului schimburilor 
față de anul trecut.

• La Belgrad a fost 
semnat un nou acord co
mercial. între, Iugoslavia 
și Italia, valabil pînă 
sfîrșitul anului 1969.

Fabricanții 
de țigări 
din țările C.E.E. 
sînt neliniștiți

Fabricanții de țigări din 
țările membre ale Pieței 
comune se plîng de 
concurența acerbă pe ca-

re o întâmpină pe piețele 
proprii din partea firme
lor americane și britani
ce. Cele mai mari firme 

■ americane din această 
ramură, „Consolidated Ci
gar Company" și „Gene
ral Cigar Company", au 
filiale în R.F.G. și în 
Berlinul occidental. De a- 
semenea, firme engleze 
manifestă un interes viu 
pentru Piața comună. Ele 
au preluat conducerea a 
trei întreprinderi olande
ze de tutun. Mijloacele fi
nanciare de care dispun 
marile firme anglo-ame- 
ricane neliniștesc pe fa
bricanții de țigări din 
Piața comună, și mai a- 
les pe cei din R.F.G. 
și țările Beneluxului. 
(France Presse).

la Deficitul balanței 
comerciale 
a Elveției

La Berna s-a anunțat 
oficial că deficitul balan
ței comerciale a Elveției 
s-a cifrat în luna mai la 
315 milioane franci elve
țieni, înregistrînd astfel o 
creștere de aproximativ 
19 la sută, în raport cu 
perioada corespunzătoare 
a anului precedent.
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Situația din Nigeria. într-o declarafie difuzată vineri seara 
de postul de radio Enugu, colonelul Ojukwu, conducătorul Provinciei de est 
a Nigeriei, care la 30 mai s-a proclamat „Republica independentă Biafra", 
a atras atenjia că, „în cazul în care trupele federale nigeriene ar pătrunde 
pe teritoriul Biafrei, populafia și militarii acestui teritoriu vor porni imediat 
războiul". La Lagos, șeful guvernului federal, colonelul Gowon, a anunțat 
ieri desărcinarea colonelului Ojukwu din funefia de guvernator militar al 
Provinciei de est, cerînd trupelor și persoanelor civile din această pro
vincie să nu mai colaboreze cu „fostul guvernator și clica sa rebelă".

Bilanțul puternicului incendiu care s-a produs la gara centrală „Ter
mini" din Roma : 60 de pompieri intoxicați, mai mult sau mai puțin 
grav, și pagube materiale evaluate la 5 miliarde lire italiene. Incen
diul a mistuit trei etaje subterane ale gării, precum și galeria monu
mentală care se întindea pe o suprafață de peste 3 000 metri pătrațî. 
Se apreciază că vor fi necesare mai multe luni pentru efectuarea re
parațiilor. In clișeu : cum arată după incendiu restaurantul gării.

Dialogul început cu comuniștii trebuie continuat, 
a declarat Guy Mollet, secretarul general al Partidului Socialist din Franța, 
la congresul partidului. El a criticat poziția expusă de Gaston Defferre, 
pentru o fuziune imediată a partidelor care constituie Federația stîngii 
democrate și socialiste.

Majorare a pensiilor în Polonia, consiliul de Miniștri 
R. P. Polone a hotărît ca, de la 1 iulie, să fie majorate pensiile mici de 
bătrînețe, invaliditate și pensiile acordate familiilor care și-au pierdut 
susținătorul. Cheltuielile legate de sporirea pensiilor (la aproximativ 
780 000 de persoane) se ridică la aproximativ 600 milioane zloți pe an.

încâlcind Convenția de armistițiu, soldatî americani 
au tras numeroase focuri de armă la 29 iunie asupra unei porțiuni 
a zonei demilitarizate aparținînd R.P.D. Coreene. Personalul 
coreean din zona demilitarizată a luat măsuri de apărare, respin
gând, totodată, atacul calificat de agenția A.C.T.C. ca un act deli
berat al S.U.A. pentru agravarea tensiunii în această regiune.
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proprietatea
STOCKHOLM 1 (Agerpres). — 

Continuîndu-și lucrările, Conferința 
diplomatică de la Stockholm pentru 
proprietatea intelectuală a luat în 
discuție proiectul de Convenție pri
vind crearea unei organizații mon
diale a proprietății intelectuale.

Luînd cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Constantin Stă- 
nescu, a propus să se completeze 
preambulul proiectului de Convenție 
cu o dispoziție în care să se afirme 
dorința părților contractante de a 
contribui la 6 Plai bună înțelegere și

intelectuală
colaborare între popoare, pe baza 
principiilor respectării suveranității 
și independenței naționale, a egali
tății în drepturi și avantajului reci
proc, arătând că acestea sînt princi
piile pe care guvernul român le 
promovează în relațiile sale inter
naționale și că domeniul creației in
telectuale prezintă posibilități deose
bite pentru dezvoltarea colaborării 
popoarelor pe baza acestor princi
pii.

Poziția delegației române a fost 
sprijinită de multe alte delegații.

(Urmare din pag. I) înfăptuirile lor îji construcția eco
nomică Șanhaiul, Uhanul, Canto
nul și alte mari orașe din întreaga 
țară. Prezența omului e pregnantă 
în bazinele carbonifere și zonele 
petroliere ce-și sporesc an de an 
producția, pe ogoarele brăzdate de 
tot mai multe mașini agricole și asi
gurate cu cantități sporite de în
grășăminte și cu noi cadre de spe
cialiști, pe șantierele lucrărilor hi
drotehnice, ca și în instituțiile știin
țifice care au dobîndit succese de 
răsunet prin creații prețioase pen
tru dezvoltarea industriei (conver- 
tizorul modern realizat la Șanhai, 
obținerea. benzenului pe cale sin
tetică, microscoape electronice cu 
o considerabilă capacitate de mă
rire a imaginii, presa hidraulică 
automată de forjat cu o putere de 
12 000 tone) și prin descoperiri im
portante în domeniul biologiei, me
dicine) etc.

La Nankin, după ce am vizitat 
Dealul florilor și al ploii, zis și 
Dealul- împușcărilor, numit așa în 
amintirea celor o sută, de mii de 
patrioți executați din ordinul lui 
Cian Kai-și — unde acum se înal
ță o impunătoare coloană de mar
mură la temelia căreia în fiecare 
primăvară o sută de mii de oa
meni, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, formează un impresionant 
cortegiu pentru a depune o sută 
de mii de jerbe de flori — foarte 
aproape de acest loc se află și 
Mausoleul lui Sun Iat-sen, înălțat 
într-un imens parc, la poalele 
Muntelui de aur. Trei sute șapte
zeci de dale duc spre intrarea 
mausoleului, străjuit la extreme de 
două urne funerare. Impresionat de 
originala construcție, de ideea de 
clopot și fîntînă și. de cer a interio
rului de marmură albă, am întrebat 
însoțitorii noștri cine e autorul a- 
cestui inspirat monument ; și ei 
ne-au spus numele celor doi arhi- 
tecți, adăugind apoi că autorul 
este, de fapt, Lu-Pan. Și am pri
ceput atunci că acest nume, apar
ținînd unui legendar meșter de o 
mare iscusință și hărnicie, nu e 
altul decît numele simbolic al po
porului chinez, cu tenacitatea în 
muncă și cu perseverența și dărui
rea de sine cu care își clădește 
viața nouă.

caute. De plînsul el, plîns de trei 
zile și ■ trei nopți, marele zid a în
ceput să se dărîme, omul a înviat 
și cei doi, soțul și soția, au pornit 
peste munți, spre cîmpia mănoasă 
și pașnică. Și ei se pare că s-au 
așezat în Țara le și au cultivat pă- 
mîntul cu hărnicie. Un învățat — 
mai spune legenda— a descris în
tr-o carte Țara Ie, plină de lotuși, 
a descris copacul lunii, pe care 
dacă-1 tai crește la loc și oricît 
l-ai tăia, el își reia forma de la în
ceput, renumita Fintînă a drago
nului, Pagoda apei mișcătoare cu 
lună- de -toamnă, bambusul roșu și 
bambusul negru, lacul de la Han- 
ceu, cu marii lui pești roșii care, 
noaptea, atrași de luminile bărci
lor și de muzică, sar din apă (i-am 
văzut și noi, nimeni însă nu-i prin
de, fiind o avere publică).

Noi am văzut aceste meleaguri 
a căror inimă e Hanceul, această 
Veneție a Orientului, despre care 
Marco Polo afirmase că este cel 
mai frumos loc din lume, l-am vă
zut cu barajele sale de marmură 
albă, cu noile întreprinderi și con
strucții ridicate în anii puterii popu
lare. Ne-am plimbat și pe lacul 
Xi-Hu, despre care poetul chinez 
care ne însoțea ne-a spus, arătîn- 
du-ne cele două insule, că sînt 
ochii fecioarei Șî-Țî. care ne pri
vesc, ca pe niște oaspeți dragi și 
așteptați și, tot ca unor oaspeți 
aleși, seara, la masă, ni s-a servit 
rădăcină de lotus. Era în ' toate 
acestea, fără îndoială, ceva din 
spiritul acelui legendar Lu-Pan.

Călătorind prin China, simți pre
tutindeni prezența omului, întruchi
pată în primul rînd în remarcabi
le realizări pe tărîmul construcției 
socialiste. Atrag cu deosebire aten
ția marile orașe industriale din 
nord-est : Șenianul cu vestitele sale 
uzine constructoare de mașini, su
pranumit și mecanicul-șef al Chi
nei de nord-est, cetatea de foc a 
Anșanului al cărei combinat side
rurgic dă oțelul necesar osaturii 
noilor întreprinderi industriale, dru
murilor de- fier pe distanțe uriașe, 
mașinilor și utilajelor de înalt ni
vel tehnic,: Cianciunul cu fabricile 
lui de locomotive, vagoane, auto
mobile ; după cum se impun prin
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0 delegație a P.C.I. în Ungaria. Delegația, în frunte 
cu Alessandro Natta, membru al Direcțiunii P.C.I., a avut convor
biri cu Zoltan Komocsin, membru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Gyorgy Aczel, secretar al C.C. al P.M.S.U. Au- 
fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două partide, 
precum și unele aspecte ale situației internaționale. (M.T.I.)

Chombe reapare în actualitate. Un avion avînd [a bord a 
pe fostul prim-minisfru al Republicii Congo (Kinshasa), în care se <_ 
și „persoane de najionalitafe belgiană", a aterizat ieri pe unul din aeropor- 
turile algeriene. Pasagerii și membrii echipajului erau înarmați. Agențiile de 
presă relatează că nu se cunosc deocamdată împrejurările datorită cărora 
avionul, de producție britanică, a aterizat in Algeria. Chombe se afla, de 
mai mult timp, în exil în Spania.
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