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PORTURILOR ÎNCRUCIȘAT
într-un Interval de timp relativ 

scurt, problema aprovizionării în
crucișate a întreprinderilor a făcut 
în mai multe rînduri obiectul 
unor disauții critice în paginile 
ziarului „Scînteia". Ultima oară, 
acum circa patru luni, a fost pu
blicată o pagină pe această temă, 
în care, detaliat, se consemna cor
tegiul nefavorabil de consecințe pe 
care le declanșează aprovizionarea 
întortocheată, de la mari distanțe, 
asupra vieții economice și financi
are a întreprinderilor. Personal, 
mă așteptam ca forurile vizate să 
reacționeze cu promptitudine la 
criticile formulate și să ia măsuri
le cuvenite, care să curme aceste 
paradoxuri. Din păcate, starea ne
favorabilă de lucruri continuă să 
dăinuie. Sub platoșa groasă a re
partițiilor, mari cantități de mate
rii prime și materiale fac aceeași 
„promenadă" de ani de zile, între 
diferite întreprinderi. Iată moti
vul care m-a îndemnat să aduc 
din nou în discuție problema 
transporturilor încrucișate. Mai 
ales că, în acest domeniu, Direcția 
de revizie și control pentru regiu
nea Suceava a întreprins recent o 
analiză în 51 de întreprinderi.

Analiza efectuată a scos în evi
dență că, numai în semestrul I 1967, 
s-au adus din alte regiuni materii 
prime și materiale ce însumează 
peste 35 mii tone și 17 mii mc, în 
timp ce aceleași materiale, cu ca
racteristici similare, sînt livrate de 
către întreprinderile sucevene în 
alte regiuni. Consecințele: sute și 
mii de vagoane imobilizate zile în 
șir, pentru care întreprinderile au 
plătit suplimentar și nejustificat 
circa un milion de lei ca tarife de 
transport.

Cauza principală a unor astfel 
de cheltuieli și transporturi nera
ționale nu a fost greu de identifi
cat. Ea constă în necunoașterea de

către unele ministere șl organe 
economice centrale a balanței ma
terialelor pe regiuni, fapt ce deter
mină ca repartițiile emise să nu 
concorde cu interesele și necesită
țile reale ale întreprinderilor. Și 
un elev de școală știe că în cadrul 
regiunii Suceava se produo impor
tante cantități de cherestea de fo
ioase și rășinoase. Totuși, O.R.A.D. 
Suceava a primit repartiții pen
tru a se aproviziona cu 780 mc 
cherestea de fag de la întreprinde
rile forestiere din Rodna — regiu
nea Cluj, și Tg. Neamț — regiunea 
Bacău. In același timp, numai I.F. 
Fălticeni livrează la I.F. Roznov — 
regiunea Bacău, și IPROFIL Dej — 
regiunea Cluj, peste 1 000 mc che
restea fag, unități care sînt situate 
în vecinătatea furnizorilor noștri. 
Față de această absurdă și costisi
toare „plimbare" a cherestelei, de
sigur că nu poți să pui decît sub 
semnul întrebării competența și 
răspunderea celor care coordonea
ză „mișcarea" materialului lemnos. 
Intrucît cred că la mijloc nu este 
vorba de o încurcătură „studiată", 
îmi exprim părerea că numai ru
tina și slaba exigență față de iro
sirea banilor statului provoacă a- 
semenea încrucișări de rute în 
transportul lemnului.

Dar iată și alte cazuri. Combina
tul de hîrtie și celuloză din Sucea
va a primit repartiții pentru a- 
provizionarea a 15 700 mc de 
celuloză și de la unele D.R.E.F.- 
uri din alte regiuni, în timp ce 
întreprinderile forestiere din re
giunea Suceava livrează în afară 
14 355 mc. Prin aducerea lemnului 
de celuloză de la mare distanță,

I. COVALSCHI
directorul Direcției de control 
și revizie pentru regiunea 
Suceava

La uzina „Vulcan" din Capitală 
se află în construcție o nouă 
hală industrială. Aici se vor 
fabrica cazane de abur de 
mare capacitate, destinate cen

tralelor termoelectrice
Foto : A. Cartojan
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BE RECUPERARE 
SI VAEORIFICARE 
A GAZUEU! DE EURNAL

Specialiștii de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au stabilit și apli
cat o tehnologie efecientă de recu
perare și valorificare a gazelor de j 
furnal care se pierdeau în atmosferă. 
Ei au construit și pus în funcțiune o 
instalație prin care gazul recuperat 
poate fi folosit drept combustibil. O | 
astfel de instalație a fost pusă în | 
funcțiune la grupul nou de laminoa
re, la unele cuptoare de încălzire a 
oțelului. Prin intermediul stației res
pective se înlocuiește cu gaz recupe
rat de Ia furnale o parte însemnată de 
gaz metan, care poate fi utilizat astfel 
în alte scopuri, cu o eficiență eco
nomică mai mare. O instalație simi
lară se află în construcție pentru 
servirea cuptoarelor laminorului de 
profile de 650 mm. în total, cele două 
stații vor recupera circa 25 000 mc 
gaz de furnal pe oră. (Agerpres)

Vitele sporite la săparea 
suitoarelor miniere

Colectivele exploa
tărilor miniere Baia 
Sprie, Nistru și Săsar- 
Baia Mare au atins la 
săparea unor suitori 
viteze medii lunare 
de 75—100 metri în 
zăcăminte alcătuite 
din roci dure și ex- 
tradure. Performanța 
minerilor din cele trei 
exploatări constituie 
adevărate recorduri

la lucrările de săpa
re, plasate pe verti
cală. înregistrarea u- 
nor asemenea viteze 
de lucru în suitori a 
devenit posibilă da
torită aplicării unui 
nou procedeu de să
pare, bazat pe fo
losirea platformelor 
mobile. Asigurînd o 
mai bună poziție de

lucru, platforma per
mite folosirea utilaju
lui de perforare cu 
maximum de randa
ment, fapt ce contri
buie la obținerea u- 
nei productivități su
perioare, cu peste 20 
la sută mai mare față 
de procedeele clasice 
de săpare a suitoare
lor miniere.

(Agerpres)

Menajul
A | ® ® I

in coloniile
constructorilor

Dincolo de dantelăria construcțiilor 
și schelelor care formează decorul ci
tadin al șantierelor apar — parcă jena
te de fizionomia lor de orașe-liliput — 
coloniile. Zeci de baracamente alinia
te într-o simetrie perfectă fac oficiul 
de gazdă a celor care durează edifi
ciile unei industrii moderne. Ne aflăm 
la constructori acasă. Slatina sau Nuci, 
Pitești-Sud sau Rîureni, Oarja sau Go
vora sînt cele mai noi coordonate care

Anchetă în 
regiunea Argeș

definesc geografic această noțiune cu 
multe implicații. Și, după cum vom 
vedea, grija diurnă pentru a oferi con
structorilor acel summum de condiții 
necesare refacerii, odihnei și instruirii

este cînd pregnant vizibilă, cînd abia 
perceptibilă.

Pe șantierul Uzinei de aluminiu de 
la Slatina, de pildă, au fost amenaja
te încă din prima etapă baracamente 
care pot caza 560 de constructori, au 
fost puse la dispoziția oamenilor 288 
apartamente — ceea ce dovedește pre
ocuparea conducerii șantierului pentru 
condițiile de viață și de locuit ale 
muncitorilor. în același timp, grupul 
social, denumit generic complex, pune 
la dispoziția vremelnicilor locatari 
produse de primă necesitate într-un 
sortiment ce se vrea variat. Dar, ca 
să ajungi în colonie trebuie să treci 
un mare hop, sau mai exact să par
curgi un drum care abundă în... ho- 
puri. Imaginați-vă un asemenea traseu 
în urma unei ploi.

— Fondul inițial destinat lucrărilor 
de organizare a fost redus și într-o 
atare situație am fost nevoiți să re
nunțăm la amenajarea drumului ce 
duce în colonie — încearcă o explica
ție inginerul P. Vîrlan, șeful serviciu
lui producție al grupului de șantiere.(Continuare în pag. a IlI-a)

de familie
S-a vorbit mult în ulti

ma vreme despre familie, 
despre ceea ce întărește, 
sau, dimpotrivă, surpă te
melia ei. Și aceasta, pen
tru ca relațiile familiale 
să fie în concordanță cu 
interesele întregii societăți. 
Orînduirea noastră creea
ză pentru prima oară con
dițiile unei îmbinări armo
nioase a intereselor famili
ale cu cele sociale. Adop
tarea decretelor menite să 
întărească familia a con
solidat cursul acesteia.

Investigațiile sociale din 
ultimii ani au dat la ivea
lă lucruri foarte interesan
te, dar mi se pare că stu
diile cauzelor care modi
fică echilibrul interior al 
acestei celule s-au ocu
pat prea mult numai de 
cei doi poli ai ei. Or, din
colo de această sferă se 
întinde — stufoasă — pă

durea relațiilor cu ceilalți 
membri ai societății și în 
primul rînd cu rubede
niile. Mă refer în primul 
rînd la modificările pe 
care le suferă relațiile din
tre părinți și copii în mo
mentul în care copilul a- 
juns la maturitate își în
temeiază la rîndul său un I 
cămin. în familiile , cu 
mulți copii, lucrul acesta j 
nu-și poate arăta decît fața . 
cea bună, aspectul atît de I 
firesc — al trecerii timpu
lui— al continuității. Mai 
greu se petrec lucrurile 
într-o familie cu unul sau | 
doi copii. Atenția cu care i 
este examinat. cîntărit 
noul venit ia mari pro
porții. Sub lupa unei e- 
xagerate exigențe — năs
cută desigur din dragoste 
și teamă pentru viitorul 
copilului — nici un tînăr 
nu rezistă. De cele mal

multe ori, chiar fără să se 
opună căsătoriei, părinții 
păstrează într-un sipet bă- 
trîn cele observate.

Psihologic, faptul este 
motivat de dorința părinți
lor de a-și vedea copilul 
fericit (dorințele părinților, 
îndeosebi ale mamei, în
trec de multe ori realita
tea. Să ne amintim numai : 
oare bătrîna din povestea 
lui Ion Creangă, cea care 
crescuse un purceluș, nu 
credea — chiar fără să o 
spună — că el poate lua 
de soție pe fiica împăratu
lui ?).

Ce se întîmplă însă în 
realitate ? Iată că băiatul 
pe care mama l-a scutit de 
orice muncă în gospodărie, 
pe care l-a crescut „ca pe 
o floare" vine de la piață 
cu sacoșa. îsi spală seara 
în chiuvetă ciorapii șl 
chiar... își la singur mîn-

care, cînd soția întîrzie la 
serviciu. Iată că fata care 
nu era lăsată să facă tre
buri grele în gospodărie, 
care a fost crescută „ca 
un trandafir", stă seara și 
spală rufe, freacă podele, 
muncește, în timp ce el 
merge duminica la meci.

Cînd tinerii locuiesc cu 
părinții, toate aceste lu
cruri mărunte se adună, 
și dacă înțelepciunea și ra
țiunea nu-și spun cuvîntul, 
amărăsc viața, și a celor 
tineri, și a celor bătrîni.

într-un sondaj efectuat 
la Tribunalul Tecuci din 10 
acțiuni de divorț progra
mate într-o zi 4 se refe
reau la căsnicii tinere cu 
o „istorie" de un an sau 
chiar mai puțin. în toate 
cele 4 cazuri — cel puțin 
unul din cel doi tineri au 
venit însoțiți de părinți 
care păreau mal hotărîți

decît cei în cauză să ob
țină despărțirea.

De altfel cei ce au cer
cetat și s-au aplecat mai 
mult asupra cauzelor care 
duc la nefericirea unei fa
milii au constatat dese
ori această influență noci
vă a rudelor. în locul unei 
discuții clare, deschise, 
care să separe problemele 
esențiale de cele secunda
re, să compartimenteze 
îndatoririle, să aducă lumi
nă — se duce deseori o lup
tă surdă, de ani și ani de 
zile. care macină ner
vii, pune la grea încerca
re pe cei în cauză.

Desigur ar fi greșit să 
generalizăm asemenea si
tuații.

Tania LOVINESCU

(Continuare in pag, a V-a)

Aceleași simptome, plus denivelări 
demne de luat în seamă, prezintă și 
drumurile de acces la coloniile de la 
Oarja km 8 a șantierului de la Plat
forma chimică Pitești, Priza 3 Olt, 
Nuci și Rîureni-Govora, a grupului de 
șantiere Rm. Vîlcea. Efectuarea aces
tor lucrări este cotată ca fiind, chipu
rile, niște „retușuri". Și atunci dacă-i 
vorba de operații așa de simple, de 
ce nu se execută, fiind amînate de la 
o etapă la alta, transferate dintr-un 
proiect într-altu! ?

în loc să se caute soluții practice, 
s-a acreditat ideea că la constructori 
confortul nu are... aderențe.

Care sînt consecințele acestei con
cepții ? Dacă la Slatina dormitoarele 
sînt bine întreținute, cu flori în 
„prispă" și în vaze improvizate, în- 
cercînd că redea ceva din intimitatea 
unui autentic cămin. în schimb la 
Nuci și la Oarja interioarele sînt pui 
și simplu austere, lenjeria de culoare 
îndoielnică nu te îmbie la odihnă. 
Hainele atîrnate pe pereți, pe fe
restre, pe marginea paturilor formează 
un decor grotesc.

— Nu-mi amintesc să fi avut loc 
vreo ședință în care să nu propunem

Adela DAVIDESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Observații și propuneri pentru păstrarea 

și dezvoltarea unor splendide tradiții

CAPODOPERELE 
ARTISTICE ALE
MARAMUREȘULUI

Petru COMARNESCU

Despre frumusețile naturale ale 
Maramureșului. înconjurat de fabu
loasele masive ale Carpaților orien
tali. cu forme atît de variate și 
închizînd acele depresiuni, denumite 
„țări", s-a scris în repetate rînduri. 
ca și despre văile unde au înflorit 
tot felul de activități umane și capo
dopere artistice. De asemenea, des
pre actuala înflorire economică și 
culturală, despre industria minieră și 
forestieră, despre industria de pre
lucrare a metalelor si lemnului sau 
despre progresele agriculturii coo
peratiste. despre avuțiile în livezi 
si pășuni. Cele ce urmează aici se 
vor referi tocmai la arta veche și 
nouă a Maramureșului, privită cu 
ochii unui critic de artă și care 
încearcă să ridice probleme impuse 
de necesitatea de a se păstra si 
dezvolta ceea ce este valoros din 
trecut si prezent.

ARHITECTURA
Șl ARTA LEMNULUI

în foarte multe din satele regiunii 
se păstrează splendide case mai ales 
din lemn, unele cu porti monumen
tale. ca și în unele, părți ale Olteniei 
lui Brâncuși, Ghiață. Țuculescu, sau 
în alte regiuni ale tării. Există și 
la Muzeul Satului case si porți mo
numentale din Berbcști si Ieud sau 
biserici maramureșene ca aceea de la 
Dragomirești (1722). La Muzeul Omu
lui din Paris se află de asemenea 
o poartă monumentală, cu splendide 
motive decorative. asemănătoare, 
prin unele torsade sau jocuri ca 
de frînghii răsucite, cu cele frec
vente în unele Părți ale Maramu
reșului. Ca motive decorative, 
porțile maramureșene. înalte si fru
moase ca niște arcuri de triumf, 
poartă reliefuri stilizate cu discul 
solar, ochiuri-perechi. diferite flori, 
mai ales floarea-soarelui. precum și 
păsări. Am văzut mai multe ase
menea porti pe valea Izei.

Casele sătesti. construite din bîrne 
iscusit cioplite si cu acoperișuri țu
guiate. în pante repezi, au prispe 
largi. înconjurate de parmalîc si 
stîloi. Unii stîlpi. care susțin strea
șină. poședă în partea de sus cîte 
trei ramificații. Dărînd arbori sti
lizați.- Sub diferite forme, arhitec
turale sau ale covoarelor. copacul, 
si vegetația sînt mereu prezente în 
casele oamenilor. Casele de pe valea

Izei au uneori proporțiile si armo
niile unor temple antice, ca și tro
nurile sau lăzile de zestre din in
terior.

în interioarele unor case, mai ales 
din Oaș. de pildă, la Bicsad. am 
văzut, mai de mult, mobile vechi 
de-o frumusețe neîntrecută. Mese 
joase cu tăblii dreptunghiulare, lăzi 
de zestre, paturi, scaune sau lavițe 
admirabil proportionate si corelate 
între ele. avînd totodată aspect func
țional și estetic. Prin simplitatea lor. 
prin respectarea structurii si nobleții 
lemnului, prin unele sobre motive 
decorative, mobilele țărănești au de
venit foarte moderne, deoarece as
tăzi predomină în lume gustul pen
tru simplitate si funcționalitate, pen
tru o decorativitate sobră si stili
zată. Mobilele maramureșene vechi 
au devenit mai moderne decît mo
bilele ..cubiste", banal lustruite și 
.făcute în serie si care adesea nu au 
nici proporții fericite, nici nu valo
rifică noblețea lemnului, ca să nu 
mai vorbim de dispariția caracte
risticilor si încîntătoarelor motive 
decorative.

La Muzeul dip Sighct am văzut 
recent zeci de tronuri sau lăzi de 
zestre, diferite alte mobile si obiecte 
de lemn crestate ș^ornamentate. din 
care'îți dai seama de geniul meș
terilor din popor. Și ce varietate de 
forme, de materiale, de împodobiri 1 
în afară de acestea, muzeul posedă 
splendide colecții de scoarțe si bro
derii. ceramică si picturi pe sticlă, 
toate în stilul caracteristic locului. 
Au fost adunate, de-a lungul anilor 
de un priceput și pasionat cărturar, 
Francisc Nistor. acum directorul mu
zeului. Dintr-o inițiativă personală 
și dintr-un devotament pilduitor — 
acelea ale istoricului și etno
grafului Francisc Nistor — acum Si- 
ghetul Marmatiei posedă o comoară 
reprezentativă pentru geniul artis
tic al regiunii. Muzeul se bucură de 
sprijinul autorităților locale, care a- 
jută la îmbogățirea zestrei muzeale. 
Totuși, obiectele stau atît de înghe
suite. unele în depozite, incit, fără 
un local spațios si o orînduire adec
vată. comorile acestea nu pot fi vă
zute și apreciate în adevărata lor 
lumină.

Nistor a adunat si numeroase 
măști, unele folosite la diferite ce
remonii si sărbători. Acestea ne-au 
părut interesante, dar fără a avea 
simulitatca arhaică și forța expre
sivă a măștilor din Vrancea. adunate

(Continuare în pag. a IV-a)

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ — Amănunte în legătură 
cu situația din Orientul Apropiat — Un interviu al 
lui Waldeck Rochet în problemele securității euro
pene — W. Brandt despre apropiata sa vizită 
la București

DISPUTE FINANCIARE
PESTE ATLANTIC

După cît se pare, de 
ambele părți ale Atlan
ticului se caută un 
compromis în mult con
troversata problemă a 
reformei actualului sis
tem monetar interocci- 
dental. Șj aceasta încă 
înaintea apropiatei reu
niuni anuale, de .la Rio 
de Janeiro, a Fondului 
Monetar Internațional 
(F.M.I.).

Ce-i drept, această 
ipoteză contrastează cu 
rezultatele recentei con 
fruntări, de Ia Londra, 
dintre miniștrii de fi
nanțe ai principalelor 
țări participante Ia a 
cest sistem. Cu acel 
prilej, tentativele ce 
s-au întreprins în sco
pul apropierii poziției 
S.U.A. de aceea a țări
lor membre ale Pieței 
comune au suferit 
eșec. Mărul discor
diei îl constituie propti 
nerea de a da Fondu
lui Monetar posibilita

tea să deschidă noi cre
dite țărilor cu balanța 
de plăți dezechilibrată, 
în ce condiții se vor 
obține credite supli
mentare ? Care vor fi 
modalitățile de rambur
sare ? Iată numai două 
întrebări la care ameri
canii răspund într-un 
fel, iar „cei șase" în- 
tr-altul.

Distanța care separă 
pe principalii protago
niști nu poate fi, însă, 
apreciată după dificul
tățile de ordin tehnic. 
Cauza dezacordului 
este esențialmente poli
tică. Statele Unite simt 
tot mai mult nevoia de 
a obține — sub o for
mă sau alta — devize 
pentru reducerea defi
citului balanței lor de 
plăți, care, în ultimii 
ini, se datorește în spe
cial escaladării agresiu
nii în Vietnam. „Cei 
șase', mulțumită im
portantelor rezerve în

dolari pe care le-au a- 
cumulat, sînt capabili să 
furnizeze aceste devize, 
dar țin să condiționeze 
gestul lor de obținerea 
unei. ponderi mai mari 
în cadrul Fondului și, 
în cele din urmă, să 
anihileze o parte din 
avantajele pe care le 
oferă americanilor sche
ma de funcționare a 
F.M.I. și a actualului 
sistem monetar al lumii 
capitaliste. Un indiciu 
în această privință l-a 
constituit și propunerea 
membrilor Pieței co
mune ca deciziile 
importante ale Fon
dului monetar — în 
care s-ar include, fireș
te, și acelea privind a- 
tribuirea creditelor su 
plimentare — să fie 
luate cu un minim de 
85 la sută din totalul

Gh. CERCELESCU

(Continuare 
în pag. a Vl-a)



SClNTEIA — marți 1 august 1967

I.

PAGINA 2

Ce oferă
raionul

de conserve?

Foto : Agerpres

SPITALEArticole
de vară

unor analize 
ministerului —

FAPTUL

DVERS
Circulație

J

In primul semestru al acestui 
an, comparativ cu perioada co
respunzătoare a anului trecut, nu
mărul accidentelor de circulație 
a scăzut cu 8 la sută. Totodată, 
a scăzut numărul accidentelor 
provocate din cauza alcoolului. 
Se pare că șoferii s-au convins 
că șprițul la volan nu este un 
stimulent. Totuși, a crescut nu
mărul accidentelor datorate ur
mătoarelor - cauze : viteză exce
sivă (de la 17,4 la 26,3 la sută), 
depășiri neregulamentare (de la 
10,4 la 16,4 la sută), neacorda- 
rea priorității (de la 6,15 la 8,1 
la sută). Cînd se va înregistra și 
aici micșorarea procentelor, to
varăși de la volan ? Depinde 
de dv.

Față de 90 mii tone în 1960, „gos
podinele industriei alimentare" — fa
bricile de prelucrare, în mare parte 
nou construite, iar altele complet mo
dernizate, transferă în acest an în că
mările populației peste 300 000 tone 
de legume și fructe. „Posibilita
tea adaptării producției de con- 

la cerințele cumpărătorilor 
-t obiectul

partea

j . .. .. ‘ < ' '. - ' ■

1»

Matrimo 
nială

Ciudată concepție despre că
sătorie I Cetățeanul P.M. din Ag
nita (născut la 27 septembrie 
1933) ne cere ajutorul să-și gă
sească o soție. Are preferințe 
foarte concrete : mireasa căutată 
„să fie de statură potrivită, cu 
ochi negri și puțin brunetă". Atit. 
în rest nu-l interesează nimic, el 
are pretenția ca viitoarea soție 
să îndeplinească doar aceste ca
lități esențiale (pentru că de
fecte, cum se pare, are el des
tule /). Ne pare rău că nu-i pu
tem onora cererea. Sortimentul ne 
lipsește. Dacă își schimbă cum
va preferințele, să ne comunice. 
O roșcată cu ochi verzi s-ar 
mai putea găsi. Pentru că, vorba 
ceea, mare-i lumea 1

Cine minte?
Cînd vor conteni răspunsurile 

în doi peri la critica făcută prin 
ziar ? Care este răspunderea 
unor conduceri de intituții pen
tru rezolvarea, în spirit construc
tiv, a sesizărilor critice ? Avem 
în față scrisoarea de răspuns a 
Direcției de contractări și achi
ziții (Ministerul Industriei Ușoa
re) la nota „Pe recepție",, publi
cată Ia această rubrică. Se sem
nalau ilegalități (chiar matrapaz- 
lîcuri I) la bazele D.C.A. Brăila 
în recepționarea lînii, frustrîn- 
du-se cooperativele agricole de di
ferite sume de bani. Critica este 
respinsă punct cu punct : „nu-i 
adevărat", „nu se confirmă" etc. 
Vorbiți serios ? Prea bine, to
varăși, vă expediem, cu poșta 
de azi, copia adresei trimisă zia
rului nostru de Uniunea raională 
a C.A.P.-Brăila, cu parafa preșe
dintelui, prin care se denunța 
practica nelegală. Și cine, din 
doi, și-a permis să trimită oficia] 
ziarului acte eronate să răs
pundă cu propria-i calitate I Scurt 
pe doi I

Aviz 
neglijenței!

O construcție se amină, niște 
ambalaje depozitate anapoda și 
cîțiva copii se joacă cu focul. 
Iată urmarea : de luni de zile, 
conducerea cooperativei de con
sum din Ceamurlia de Sus (Is
tria) amină terminarea construc
ției unei magazii de ambalaje 
pentru noul magazin din locali
tate. Ambalajele erau depozitate 
la întîmplare, lingă pereții ma
gazinului (contrar normelor 
P.C.I.). Copiii din sat se jucau 
printre ele de-a v-ați ascunselea. 
Zilele trecute, cîțiva copii, ju- 
cîndu-se cu chibriturile printre 
ambalaje, au incendiat magazinul, 
întreaga construcție și 70 la 
sută din mărfuri s-au făcut scrum. 
Pagube — 630000 lei. în pre
zent se fac cercetări pentru re
cuperarea pagubei de 1a părinții 
copiilor, gestionari, conducerea 
cooperativei și alte foruri vino
vate de cele întîmplate.

Sa potolit
Era un om înrăit. Un huligan 

notoriu. Vasile Nechita, din co
muna Belcești (Hîrlău), tulbura cu 
orice prilej ordinea publică. Mer
gea deseori în instituțiile din 
comună, la sfatul popular, la 
școală, la cooperativa de pro
ducție și provoca scandaluri, 
înjurînd și denigrând persoane 
cu munci de răspundere. Lucră
torii de miliție l-au avertizat de 
cîteva ori. Dar în zadar. De cu- 
rînd, în urma unui nou scandal 
provocat în comună, cetățenii au 
cerut, într-o adunare, ca orga
nele justiției să ia măsuri dras
tice împotriva turbulentului. Va- 
sile Nechita a fost condamnat 
conform procedurii do urgență, 
la doi ani închisoare. De unde 
se vede că atunci Cînd împroști 
cu noroi pe alții, nu se poate 
să nu i 
vada.

te mânjești. Aveți alei do-

CU !s 
„Scînteii'

Rubrică redactată det
Ștefan ZIDARIȚĂ
Ștefan D1NICĂ 

sprijinul corespondenților

serve I 
a făcut 
atente din 
ne informează ing. I. Cristea, direc
tor general al Direcției generale a 
conservelor din Minisțerul Industriei 
Alimentare. Pe lîngă sporul cantitativ
— reprezentînd o creștere de 10 la 
sută față de realizările anului trecut
— vor fi lansate pe piață 10 sorti
mente noi. Ele au fost omologate și 
urmează a fi livrate în semestrul al 
Il-lea conform contractelor încheiate 
cu comerțul".

Cercetate mai în amănunt, noută
țile se dovedesc mai mult decît timi
de ; e vorba de gogoșari în oțet, sa
lată de sfeclă roșie, mîncare de 
fasole boabe cu legume și alte cîteva 
asemănătoare. Stau piedici obiective 
în calea diversificării ? „Industria lu
crează ceea ce cere comerțul", ne-a 
spus directorul general Cristea.

„Ceea ce solicită cumpărătorii, 
aceea cerem și noi de ani de zile in
dustriei — ne declară tov. Ionel Si- 
mionescu, director general în Minis
terul Comerțului Interior. Bunăoară, 
conserve de legume combinate : zacus
ca, tot felul de salate ; mîncăruri gă
tite — de legume cu și fără came, 
legume umplute, diferite feluri tradi
ționale — sarmale, stufat, musaca. Var
za, de pildă, se poate prepara în pes
te 30 de feluri. Mîncărurile cu carne 
de pasăre, pentru care cărțile de bu
cate indică zeci de feluri, întîrzie și 
ele să apară. în ceea ce privește ge
murile. compoturile, dulcețurile, au 
fost formulate întotdeauna cereri pen
tru zeci și zeci de feluri noi. Indus
tria însă nu ne oferă mai nimic. Nou
tățile cu care sîntem „avertizați", în 
fiecare an. rămîn de obicei promisiuni 
neonorate".

Renunțăm la reproducerea dialogu
lui dintre reprezentanții celor doi 
„poli" ai deservirii populației.

în calea deșablonizării producției 
de conserve stau însă multe alte pie
dici. în industria conservelor, drumul 
spre cumpărător al unui produs nou 
este extrem de întortocheat. Fabrica 
de conserve din Arad, de pildă, a 
realizat un nou sortiment, apreciat pe 
plan local, o mîncare de legume cu 
came. După ce și-a pus la punct re
țeta, s-au trimis mostre (cu delegat I) 
la București să vadă dacă-1 aprobă 
M.I.A., dacă place comerțului. „E cam 
condimentată și grasă" — au spus 
unii. „E prea sărată" — au spus alții 
(de altfel, mulți oameni au semnalat 
tendința producătorilor de conserve 
spre sosuri prea grele, sărate, negre și 
foarte grase). Mostra a luat din nou 
drumul Aradului pentru a reduce din 
conținutul de sare și scurge din gră
sime. După o nouă expediere la Mi
nisterul Comerțului Interior, s-a des
coperit că prețul e prea mare, 
propuneri de preț, noi readaptări 
rețetei, noi calcule, noi mostre și 
drumuri. A trecut aproape un an. 
asemenea metodă îți trece pofta 
inițiative și de realizarea unor 
produse.

Evident, ' atît organele comerțului 
cît și cele ale industriei alimentare fac 
prea chinuitoare nașterea unui produs 
nou. Acesta este un aspect al proble
mei. Se pune însă întrebarea : ce anu
me frînează apariția pe piață a 
unor produse gata omologate ? No
menclatorul de conserve conține sute 
de preparate și semipreparate ; aces
tea de ce nu se produc ? Deoarece în
treprinderilor le convine să aibă în 
fabricație un număr cît mai mic de 
produse, în special din cele vechi, cu 
care s-au obișnuit. Cele noi nu asi
gură un nivel de productivitate și nici 
beneficii. Sînt afirmații făcute la mi
nister și de conducerile unor fabrici. 
Optică îngustă, dar pentru rutinieri, 
sănătoasă. Astfel s-a ajuns ca produ
cerea unor sortimente noi să devină 
facultativă. Cînd și cînd, cite o apa
riție meteorică de produse noi reali
zate în cantități infime, și iarăși nimic.

„Normal ar fi ca secțiile mai vechi, 
cum sînt „Grivița", să fie profilate pe 
produse noi — ni se spune la Minis
terul Industriei Alimentare — din care 
să se realizeze zeci și zeci de serii 
mici. Printr-o bună organizare s-ar 
rentabiliza orice produs. De asemenea, 
ar trebui să existe stimulente mate
riale nu numai pentru fabricile care 
depășeso planul la anumite sortimen
te de „greutate", dar mai ales pentru 
cele care introduo în fabricație pro
duse noi".

Dar cine decît M.I.A. trebuie să 
ia asemenea măsuri ? Or, profilarea a- 
numitor secții vechi pentru realizarea 
de produse noi, tot la nivelul discuții
lor se menține de mai bine de trei ani, 
iar stimulentele materiale continuă să 
fie acordate nu acelor întreprinderi 
care introduo produse noi, ci acelora 
care au depășiri serioase de plan la 
tonajul sortimentelor vechi, ușor de 
realizat. Să nu fim înțeleși greșit: nu 
avem nimio împotriva abundenței în 
magazine a unor vechi sortimente, 
considerăm însă că numai o reașezare 
rațională a sortimentelor va putea in
fluența o reală diversificare în dome
niul producției de conserve.

La Institutul de cercetări alimenta
re am aflat că au fost create și la noi 
tot felul de creme de legume, fructe, 
amestecuri de creme într-un mare nu
măr de sortimente, recomandate în 
alimentația copiilor. Or, în acest do
meniu. în ciuda abundenței de mate
rie primă, situația nici prin cuvîntul 
monotonie sau șablon nu poate fi ca-

racterizată, e vorba de sărăcie lucie. 
S-a recurs chiar la importul unor ali
mente pentru copii, ceea ce numai un 
titlu de glorie nu este pentru direc
țiile generale producătoare. De ce nu 
se produc ?

Luînd cunoștință de observațiile 
culese de noi și solicitat să-și spună 
părerea, dr. în științe A. Stern, de la 
Institutul de igienă, ne-a spus urmă
toarele :

— Ca specialist în igiena alimenta
ției și consumator, fortuit, de alimente 
conservate sînt de acord și cu obiec
țiile privind gama mult prea mică a 
conservelor aflate pe piață, ca și cu 
acelea referitoare la sărăcia sortimen
telor de conserve dietetice sau cele 
recomandate în alimentația copiilor.

Calitatea conservelor industriale se 
pare că a ajuns într-un punct mort. 
„N-ai ce le face mai mult’, i-am au
zit spunînd chiar pe unii specialiști 
din industrie. Oare conservele indus
triale, standardizate, nu pot fi decît 
acelea cu sosuri grele, în care să plu
tească grăsimea și în care sarea și con
dimentele se toarnă în cantități indus
triale ? Tehnica modernă permite as
tăzi producerea unor conserve de le
gume și fructe care în ansamblu își 
mențin integral nu numai valoarea 
nutritivă, ci și gustul și aspectul. Cred 
că în afară de folosirea unor materii 
prime de cea mai bună calitate, con
diție sine qua non în producția de 
conserve, ar trebui studiate și folosite 
pe scară mai largă experiența și rețe
tele gospodinelor.

în ce privește diversificarea produc
ției de conserve există posibilități 
foarte mari. Fiecare din cele trei com
partimente — I) materii prime pentru 
gătit ; 2) semipreparate (murături, sa
late, garnituri) : 3) mîncăruri gata pre
parate — poate fi mărit o dată, de 
două ori, de trei ori cu tot felul de 
sortimente, pentru că din fiecare ma
terie primă, la rîndul ei, se pot pro
duce zeci de feluri de conserve. în 
ce privește mîncărurile gătite (unde 
ponderea ar trebui s-o aibă mîncăru
rile dietetice), practic numărul acesto
ra n-are nici o limită : pilafuri, stufa- 
turi, ostropeluri, ghiveciuri, mîncăruri 
cu specific regional, cu carne și fără 

' came etc. Sînl doar cîteva sugestii 
pentru specialiștii Institutului de cer
cetări alimentare, din ministerul de 
resort și din întreprinderile producă
toare de conserve.

Campingul de la Potoci, lîngd Bicaz

Nicolae BRUJAN

Noi 
ale 
noi 
Cu 
de 

noi

la prețuri 
reduse
în plin sezon cald, magazi

nele universale și specializate 
ale cooperativelor de consum 
oferă cumpărătorilor, pînă la 
19 august, un bogat sortiment 
de articole de vară cu redu
ceri de 'prețuri între 25—35 la 
sută Printre mărfurile care se 
vtnd cu prețuri reduse. în pe
rioada amintită, se numără 
imprimeurile și fanteziurile 
din fire fine de bumbac, im
primeurile din mătase artifi
cială, relon și mixte, tricota
jele din fire sintetice scămo- 
șate, unele costumașe și sa- 
couri din bumbac pentru co
pii, șorțuri, costume de baie, 
rochii, fuste, bluze, compleuri 
de plajă pentru femei, pălării 
de paie, sacoșe din p.v.c:, san
dale cu fețe din p.v.c. 
fețe din piei de bovine 
sate, pantofi cu talpă 
flex pentru copii etc.

și cu 
pre- 

duro-

ÎN ATENȚIA GOSPODINELOR
SATE

într-oîn orice gospodărie, 
anumită perioadă de timp, se 
string sticle și borcane goale 
care ocupă spațiul prin bu
cătării și cămări.

(Cooperativele de consum vin 
în ajutorul gospodinelor din 
localitățile pe care le aprovi
zionează achiziționind, cu 
plata pe loc, orice cantități de 
sticle și borcane prin unitățile

care desfac produse alimen
tare, prin centrele speciale 
pentru achiziții de sticle și 
borcane cit și prin achizitorii 
care se prezintă la domiciliul 
cetățenilor.

Sticlele și borcanele goale 
se cumpără atit de la popu
lație cit și de la instituții sau 
întreprinderi (spitale, creșe, 
cantine etc.).

(Urmare din pag. I)

să ni se aducă cel puțin cuiere, dacă 
dulapurile Intră la... investiții — și-a 
exprimat temerar dorința tov. Con
stantin Dicu, mecanic la grupul de 
șantiere Slatina.

Pentru orice eventualitate amintim 
că proverbialele cuiere au revenit ca 
un laitmotiv și în discuțiile avute cu 
constructorii din coloniile de la Pi- 
tești-sud, Nuci. Prozaicele obiecte se 
află în stadiu de propuneri îndosariate 
la multe comitete sindicale, dar ni
meni n-a catadicsit să se aplece cu 
grijă pentru soluționarea lor și a altor 
sesizări făcute de constructori. Uși 
care nu s-au încuiat niciodată, insta
lații sanitare care au trecut fictivul 
examen al recepției refuză să funcțio
neze, lipsind pe constructori de condi
țiile unei igiene elementare : geamuri 
sparte, becuri lipsă întregesc corola
rul defectuoasei gospodăriri a colo
niilor vizitate.

Perioada estivală pentru construc
tori este denumită sugestiv „de vîrf", 
ea însemnînd un randament maxim 
în folosirea utilajelor, timpului, forței 
de muncă. Din această cauză, multi 
dintre constructorii veniți pe șantier 
din alte localități și chiar din regiuni 
reduo numărul obișnuitelor vizite fă
cute la sfîrșitul săptămînii familiilor 
sau alții renunță pur și simplu la ele. 
Constructorii devin ei înșiși gazde pen
tru unii membri ai familiilor care le 
aduc vești, merinde. Și, în asemenea 
împrejurări, unde să-ți primești soția, 
mama, sora ?

— Noi ne-am gîndit să amenajăm 
o cameră de primire dintr-un dormi
tor disponibil — ne-a spus tov. Maria 
Bordea, gospodar-șef al coloniei de la 
Slatina.

Hotărît. o inițiativă salutară 1 DaT 
rămîi consternat cînd afli că pentru o 
asemenea operație care nu afectează 
pe nimeni și nu implică nici un fond 
se așteaptă o „dispoziție de șantier” 
și te întrebi de ce o astfel de 
posibilitate n-a fost prevăzuta încă 
din faza de concepție a coloniilor P

CORIGENTE LA IGIENA
După publicarea articolului cu titlul de 

mai sus, la redacție au sosit scrisori ai 
căror autori observă că, în pofida criti
cilor repetate ani în șir, în administra
ția unor spitale inerția dă dovadă de 
multă vitalitate. Publicăm mai jos cîteva 
ain aceste scrisori.

COLABORARE
Intre medici și

ADMINISTRATORI
Este de prisos să mai ple

dăm pentru un adevăr ar
hicunoscut de pe vremea 
medicinei antice. Eforturile 
și bunele intenții ale spe
cialiștilor din spitale pot fi 
întărite sau. dimpotrivă, 
micșorate prin modul 
cum își îndeplinesc a- 
tribuțiile oamenii din ser
viciile de deservire ale spi
talelor. între cele două 
compartimente, medical și 
administrativ, se cere să 
existe o colaborare i- 
deală. Numai astfel ac
tivitatea acestor unităti 
se va ridica la cerin
țele, exigentele care le con
feră un caracter profund 
uman. Climatul psihlco- 
moral este un element im
portant pentru vindecare. 
Bolnavul, cu susceptibilita
tea lui, sesizează orice osci
lație de atitudine, care se 
oglindește apoi în starea lui 
de spirit. Evident, medicii 
sînt datori să vegheze la în
treținerea unui climat co
respunzător în această pri
vință. Dar se pot desprinde 
medicii, cadrele de condu
cere din spitale de preocu

pările de specialitate, spre 
a-și pierde din timp cu cele 
administrative ? Numai 
cînd spitalele vor dispune 
de un aparat tehnico-ad- 
ministrativ cu o înaltă cali
ficare, medicii își vor putea 
dărui integral capacitatea 
de muncă pentru tratarea 
bolnavilor.

Multor administratori le 
lipsește nu numai pregăti
rea, ci, mai ales, pasiunea 
pentru munca ce-o fac. Ar 
fi nevoie ca la angajarea 
lor să se țină seamă de a- 
cest element, pînă acum 
neglijat. Și e nevoie de o 
școlarizare serioasă, de lun
gă durată. Eventual, ar fi 
bine să se anticipeze și uni
tățile la care urmează să fie 
repartizați elevii școlilor de 
administratori.

în spitalul nostru, din a- 
cest punct de vedere, ad
ministrativ. nu s-au ivit 
pînă acum probleme care 
să nu se rezolve imediat. 
Alimentația șablon „tip spi
tal" — insipidă, incoloră și 
inodoră — n-a cîștigat teren 
la noi Trebuie s-o recu
noaștem. totuși, că varieta
tea meselor de seară mai 
lasă de dorit.

Tot foarte important pen
tru o mal bună deservire a 
bolnavilor este distribuirea 
corespunzătoare a persona
lului tehnico-administrativ. 
astfel încît cadrele să fie 
cît mai operative, capabile

să corecteze 
deficiențele 
cursul unei

„din 
apărute 

zile.

mers" 
în

Dr. Paul NECȘULESCU
Spitalul din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

BUCĂTĂRIA
SPITALULUI
ÎN CULPĂ

Articolul din .„Scînteia" 
a subliniat, pe bună drep
tate, Importanța ce-o au 
într-un spital spiritul gos
podăresc, inițiativa și in
geniozitatea, factori de 
care poate depinde mult 
succesul în tratamentul bol
navilor, mai ales al celor 
imobilizați la pat. în re
giunea Iași, gospodărirea 
unităților spitalicești a cu
noscut în ultimul an o vă
dită îmbunătățire. Bu
getul de ocrotire sanitară 
este de circa 40 la sută din 
bugetul total al sfatului 
popular regional. Acest lu
cru dovedește mai mult ro
lul și sarcinile ce revin 
administratorilor de spital 
pentru a folosi cît mai ju
dicios, mai util fondurile 
alocate, încît bolnavii tra
tați aici să beneficieze pe 
deplin de condițiile create 
de stat și să-și redobîn-, 
dească într-un timp cît mai 
scurt sănătatea. Numeroși 
administratori de spitale 
din regiune dau dovadă de 
pricepere și hărnicie în ac
tivitatea lor.

Sînt însă șl administra
tori de spital care nu-și 
fac datoria. Dintre ei l-aș 
cita pe Alexandru Igna. de

la Preventoriul de copii 
T.B.C. Poeni. Cu tot ajuto
rul primit de la organele 
de control din raionul Iași 
și de la regiune, curățenia 
continuă să lase de dorit 
aici, iar alimentația suferă 
de șablonism. In privința 
pregătirii mesei, lacune gă
sim și în alte părți. Lipsa 
principală pornește de la 
totala nepricepere a admi
nistratorilor în organizarea 
unor meniuri variate, gus
toase și care să țină cu 
strictețe seama de reco
mandările medicilor, lăsînd 
acest lucru în grija celor 
de la bucătărie care, ne
controlați și neîndrumați, 
gătesc cum îi taie capul. E 
necesară o pregătire mai 
temeinică la cursuri a per
sonalului de la bucătărie 
și a administratorilor. Noi 
facem cu aceștia diferite 
instructaje, dar, după pă
rerea mea, nu este sufi
cient. Vrem ca în vara 
aceasta să organizăm 
cursuri de trei săptămîni 
pentru administratori, con
tabili și planificatori — pe 
plan local. De asemenea, 
în perioada 1 iulie — 31 
august vor participa la un 
curs de perfecționare din 
Capitală administratorii 
spitalelor raionale Vaslui 
și Negrești. Dar de ce nu 
sînt înscriși la asemenea 
cursuri, prin rotație, toți 
administratorii de spitale 7

Dr. Ion JITARU 
șeful secției sănătate 
și prevederi sociale 
a Sfatului popular 
regional lași

NUMAI
INCOMPETENȚĂ?

La Nuci, în jurul unui foc, un grup 
de tineri făceau stîngace pregătiri 
pentru o masă copioasă. Au recurs la 
un asemenea mijloc din cauza lipsei 
unei bucătării. Așa-numitele bucătă
rii comune unde oamenii își puteau 
improviza un dejun sau o cină n-au 
mai fost prevăzute în proiectele de 
execuție a baracamentelor șl în con-

pentru un ceai, ca să nu mai vorbim 
de cei ce intră în schimbul III. Un 
calcul economic redă într-un limbaj 
ferm că la cantinele Platformei chi
mice de la Pitești se pierd 30 de mi
nute peste timpul afectat pauzei de 
prînz, din lipse spațiului și a persona
lului de deservire. Acest consum atin
ge 700 ore/om echivalente cu pierderi

a

Menajul
în coloniile
constructorilor

secință șl cele existente trebuiau să- 
sucombe.

în unele colonii lipsa bucătăriilor 
comune a 
înființarea 
economice 
preparate 
respectivă unui interlocutor intrigat că 
se formulează asemenea „pretenții", a- 
cesta „ne-a amintit" de existența 
cantinelo-. într-adevăr, pe fiecare din 
șantierele vizitate sînt cantine cu cel 
puțin două meniuri Dar la fel de 
adevărat este și faptul că ele sînt 
amplasate pe șantiere, nu în colonii — 
și celui care a lucrat în schimbul II 
nu-i mai surîde să se trezească în zori

colonii lipsa bucătăriilor 
fost parțial suplinită de 
unor bufete sau birturi 
care oferă constructorilor 
calde. Evocînd scena

zilnice din producție. Adăugați la a- 
ceasta următoarele amănunte : vesela 
curată circulă prin același orificiu cu 
cea folosită ; pînă în prezent nu s-au 
confecționat rafturi pentru depozitarea 
ei. și pînă una alta podeaua o supor
tă cu stoicism ; apa caldă este „pre
văzută" în proiect, dar rămîne cu
prinsă între neputincioasele-i pagini 
care, în același timp, a „omis" un 
grup sanitar la cantinele șantierului 
nr. 2.

în colonii au fost înființate magazine 
alimentare. O.C.L. Aprozar, centre de 
pîine, librării etc Programele loi de 
funcționare sînt literalmente un re
bus care așteaptă o grabnică dezle-

gare. Pentru edificare să ne oprim la 
complexul comercial din colonia Sla
tina. Magazinul de pîine se deschide 
la ora 7 dimineața, cînd practic ma
joritatea covârșitoare a constructorilor 
se vor fi aflat de mult la locurile de 
muncă și se închide la ora 13 ; își 
reia activitatea între 17-18,45, exact 
cînd încep să sosească locatarii acasă. 
Duminica, închis. Același program îl 
au și O.C.L. Alimentara, tutungeria, 
în vreme ce magazinul de legume și 
fructe își ridică obloanele abia la 
ora 8.

Dar să vedem acum ce oferă aces
te magazine cumpărătorilor. în ge
nere, nu se poate spune că magazinele 
O.C.L. Alimentara nu sînt bine apro
vizionate. Ele au chiar un sortiment 
bogat. Sînt însă perioade cînd anu
mite produse lipsesc, în ciuda faptu
lui că ele sînt solicitate cu insistență 
în zeci de note de comenzi întocmite 
de gestionari receptivi.

— De cînd s-a deschis complexul 
comercial de aici, de la Nuci, nicio
dată nu s-a adus lapte — ne-a spus 
tovarășa I. Oană. 
neață sînt nevoită 
pentru a-1 procura.

— Greu găsești

în fiecare dimi- 
plec la Vîlceasă

sticlă cu apă 
în colonie, în

o 
minerală sau un suc 
timp ce în oraș zac stivuite cu zecile 
— ne-a spus tov. C-tin Florache, in
stalator la șantierul Uzinei de aluminiu 
Slatina.

— Aproape zilnic am cerut să se 
explică 
unității 
Fructe 
ori de

aducă sucuri, apă minerală, 
tovarășa A. Mogoș, gestionara 
Aprozar din colonia Slatina, 
am primit numai de cîteva 
cînd a început sezonul lor.

Explicația acestei stări este 
și se vrea plauzibilă : nu este „ren
tabil" pentru O.R.V.L.F. să transporte 
un volum așa mare de produse, 
cu o valoare așa de mică.

Din examinarea faptelor de mai sus 
se degajă, în concluzie, necesitatea 
ca celor ce muncesc pe șantiere să li 
se asigure condițiile prevăzute de re
glementările în vigoare. Revine con
ducerilor telinico-administrative ale 
șantierelor și sindicatelor sarcina de 
a veghea cu grijă la acest lucru.

Spitalul nr. 1 din Boto
șani așteaptă de multă vre
me să fie vindecat de o 
maladie deloc mai puțin 

' periculoasă ca cele care a- 
fectează direct sănătatea 
oamenilor. O maladie care 
lipsește din tratate, dar 
care lovește în mod perfid 
în efortul medicilor. Este 
vorba de incompetența ne- 
păsătoare și recidivistă care 
se manifestă în activitatea 
administrației acestui spi
tal. Citind articolul din 
„Scînteia" îmi ziceam că 
autorul parcă ar oglindi si
tuația de la noi. deși nu ne 
pomenea concret. Perfectă 
similitudine. Bucătăria — 
sub orice critică. Filozofia 
întronată aici : merge ori
cum 1 De trei si chiar 
mai multe ori pe săptămînă 
se servește iahnie cu car
tofi sau pilaf de orez ; sea
ra — macaroane și cartofi 
cu brînză, ori cartofi cu 
salată și ceapă, iar la fe
lul doi ceai cu pîirie. în 
afara faptului că majori
tatea meselor de seară se 
servesc reci, ceea ce este 
contraindicat. Lipsesc din 
meniu dulciurile proaspăt 
preparate. Bolnavilor din 
secția chirurgie nu li se 
dau decît rareori fructe.

Modul de servire la a- 
ceastă bucătărie lasă de 
dorit. în ultima perioadă, 
tacîmurile vechi au fost 
completate cu altele noi. 
Totuși, continuă să fie re
partizată o singură cană de 
apă la 8—10 bolnavi. Dese
ori, medicii sînt puși în 
imposibilitatea de a indi
ca o dietetică corespunză
toare diferitelor diagnosti
ce. deoarece la bucătărie 
pur și simplu se refuză 
îndeplinirea dispoziției lor.

După părerea mea. medi
cul care răspunde de die
tetică nu lucrează bine. De 
altfel, nici observațiile scri
se de medicii de gardă în 
caietul de aprobare a me
niurilor nu se prea res
pectă. Ce-i drept, nici nu 
se urmărește cu prea multă 
exigentă îndeplinirea aces
tor observații. Plătim aici 
tribut rutinei.
Dr. Alexandru IONESCU
Spitalul nr. 1
Botoșani
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ACCENTUAREA RISIPEI an. Tot în această zonă

DE METAL
Șl POVESTEA „URȘILOR"

DE LA OȚELUL ROȘU
Economisirea metalului, închiderea 

tuturor fisurilor producătoare de ri
sipă sînt obiective de prim ordin pen
tru oricare întreprindere industrială. 
Deci și pentru uzina „Oțelul roșu" 
din regiunea Banat. într-un articol 
publicat cu cîteva luni în urmă se 
arăta că folosirea la întâmplare a meta
lului, menținerea în uzul curent a u- 
nor consumuri specifice mari aduceau 
pagube uzinei și economiei. Ca ur
mare a hotărîrii Conferinței raionale 
de partid Caransebeș, care a avut Ioc 
în decembrie 1966, comitetul de par
tid împreună cu conducerea uzinei 
au avut sarcina să stabilească cele mai 
eficiente măsuri pentru înlăturarea ri
sipei de metal. De curînd, s-a ana
lizat cum s-au aplicat măsurile pre
conizate în uzină. S-au obținut unele 
rezultate. Dar ele sînt firave. Fapt 
este că eficiența economică a mă
surilor s-a metamorfozat în unele sec
toare, la anumite sortimente, în... ine- 
ficiență, depășindu-se încărcătura me
talică planificată, adică consumurile 
specifice de metal.

Ne oprim la cîteva cazuri repre
zentative. De pildă, la oțelăria 
Martin se menține starea de fap
te din anul trecut, încălcîndu-se 
consumul de metal pe șarjă stabilit, 
în primul trimestru al anului, con
sumul de metal a fost depășit cu 5,36 
kg pe tona de oțel elaborată, iar în 
luna aprilie, în Ioc să se ia măsuri 
pentru a preîntîmpina această „hemo
ragie", această depășire a crescut de 
mai bine de trei ori, ajungînd la 17,9 
kg pe tonă. Ca urmare, fiecare tonă'de 
oțel a fost mult mai scumpă decît 
trebuia. La acestea se mai adaugă 
pierderile din rebuturi și deșeuri — 
„plagă" devenită cronică în cazul o- 
țelăriei amintite. în oțelărie se pe
trece un fenomen contrar ten
dințelor pozitive din alte secții ale 
uzinei. Pe primul semestru s-au con
semnat peste 1 600 tone rebuturi, a- 
dică dublu față de aceeași perioadă 
a anului trecut, precum și peste 1100 
tone oțel pierdut sub formă de de
șeuri. Cauzele sînt aceleași: abateri 
flagrante și nerespectarea tehnologiei 
de elaborare și turnare a oțelului.

în fața unei atari situații, care se 
perpetuează la uzina „Oțelul roșu", 
orice justificări sînt de prisos. Ea de
monstrează modul în care conduce
rea uzinei înțelege să trateze proble
ma gospodăririi metalului, inefi-

este șl colectivul constituit pentru or
ganizarea științifică a producției și a 
muncii. Cei trei ingineri și economiști 
din acest colectiv, de mai bine de 6 
luni tot fac studii, dar de aplicat nu 
se aplică aproape nimic.

Din păcate, unele neajunsuri există 
și în celelalte sectoare de producție. 
La secția laminoare, de pildă, unde 
sînt mari posibilități de reducere a 
consumului de metal, nu au fost apli
cate cele mai eficiente măsuri. într-un 
studiu întocmit de uzină, la începutul 
anului, se spune că se poate lamina 
la toleranțe minime 89 la sută din 
producția de platine și 60 la sută din 
cea a laminorului de profile — preco- 
nizîndu-se pe această cale o economie 
de 4 452 tone oțel pînă la sfîrșitul a- 
nului. Pînă acum însă, laminarea la 
toleranțe minime a fost extinsă doar 
la 55 lă sută din producția de platine 
și la circa 48 la sută din cea de pro
file. Iar economiile obținute... se pierd 
pe alte căi, în majoritatea cazurilor 
datorită neglijenței. De pildă, într-o 
singură zi s-au consemnat 20 tone 
tablă supradimensionată, 30 tone ban
dă laminată la cald cu stadiu avansat 
de degradare și 13 tone de tablă zin- 
cată care nu mai poate fi valorificată. 
Pe de altă parte, la indicația forului 
tutelar, conducerea uzinei cu prea 
multă ușurință își dă acordul față de 
unii furnizori — Combinatul siderur
gic din Hunedoara — pentru livrarea 
unor produse care nu se încadrează 
în normele prevăzute de STAS. Ur
marea acestui fenomen ? Cantitatea 
de 134 tone de platine, de diferite 
calități, în dimensiuni care nu pot fi

ciența controlului șl îndrumării comi
tetului uzinal de partid și chiar a Co
mitetului raional Caransebeș al P.C.R. 
Nu se cunosc oare principalele ca
nale de irosire a metalului ? Le re
amintim fiindcă ele au rămas ne
schimbate, cunoscute încă din anii 
trecuți. Adică, pierderile de metal sub 
formă de deșeuri și rebuturi se da- 
toresc actelor de indisciplină tehno
logică, amintite mai înainte, necore- 
lării vitezei de turnare cu tempera
tura oțelului, pregătirii necorespunză
toare a utilajului de turnare și folo
sirii unor lingotiere defecte, slabei a- 
sistențe tehnice. Cînd inginerul Gheor- 
ghe Stancu, șeful oțelăriei, este pus 
în situația de a răspunde cum expli
că dublarea cantității de rebut pe pri
mele 6 luni, el afirmă că circa 60 la 
sută din rebuturi sînt generate de... 
conducerea laminorului de platine, 
care este prea pretențioasă.

O asemenea poziție — de a da 
vina asupra laminatorilor uzinei și a 
ascunde gravele deficiențe proprii o- 
țelăriei — este edificatoare pentru 
mentalitatea care domnește la con
ducerea acestei secții. Sînt oare vino- 
vați laminatorii că la oțelărie, prin 
supraîncărcarea cuptoarelor, se produc 
însemnate cantități de oțel turnat sub 
formă de „urși" și brebi nelaminabili, 
care dau naștere la o pierdere de 
1 000 lei pe tonă ? Se înțelege că nu. 
Aici este vorba de o muncă superfi
cială, de un slab control din partea 
conducerii oțelăriei și chiar a uzinei. 
Iată și un alt „detaliu". Ing. Gheor- 
ghe Stancu a primit sarcina să între- utilizate la fabricarea laminatelor, stă 
prindă un studiu amănunțit asupra 
cauzelor care provoacă rebuturi și să 
facă propuneri concrete 
turarea lor. Care a fost 
La biroul de organizare 
din uzină s-a primit 
cîteva date statistice, cu o explicație 
lapidară, semnată de șeful oțelăriei și 
care constituia... răspunsul la sarcina 
încredințată. Bătaie de joc ! Un gest 
iresponsabil al unui cadru de condu
cere dominat de o crasă superficiali
tate în rezolvarea unei probleme atît 
de importante ca reducerea și evitarea 
rebuturilor. Fapt este că nici conduce
rea uzinei și nici consiliul tehnic nu au 
analizat cu seriozitate, temeinic, mă
car o dată căile reducerii consumuri
lor specifice, în ciuda creșterii verti
ginoase a cantităților de metal irosit. 
Dar vinovat de această stare de fapte

pentru înlă- 
rezultatul ? 

a producției 
o notiță cu

(Urmare din pag. I)

Alexandru BORCHESCU 
activist al Comitetului 
regional Banat al P.C.R. 
Ion CHIUJDEA 
corespondentul „Scînteii"

La gospodăria de stat Salonta, regiunea Crișana, paralel cu strîngerea re
coltei, pe suprafețele eliberate s-a trecut la pregătirea terenului 

Foto : Agerpres

și blochează spațiile uzinei „Oțelul 
Roșu". r

Cele cîteva intolerabile deficiențe 
nu-i sînt străine conducerii uzinei 
„Oțelul Roșu". Ele au fost arătate în 
mai multe rînduri și, de fiecare dată, 
s-au luat angajamente și s-au întoc
mit planuri de măsuri. Este absolut 
necesar să se deschidă dosarele, să 
se treacă serios la muncă pentru ca 
propunerile să prindă viață, iar me
talul să fie folosit cu mai multă chib
zuință. Nu o dată, colectivul uzinei 
„Oțelul Roșu" a știut să rezolve și 
să înlăture cu competență unele nea
junsuri din activitatea sa. Sîntem con
vinși că, prin examinarea serioasă, 
exigentă a cauzelor care au dus la 
starea de lucruri existentă acum, mun
citorii, inginerii și tehnicienii uzinei 
vor preciza fără întîrziere direcțiile în 
care trebuie să acționeze imediat și 
hotărît în vederea reducerii consumu
lui de metal, închiderii tuturor cana
lelor prin care el se mai risipește, tra- 
ducînd în viață sarcina importantă 
trasată de partid tuturor întreprinde
rilor de a depune eforturi stăruitoare 
pentru o economie severă de metal.

Dezvoltarea și moderni
zarea salinei Slănic-Prahova

La salina Slă
nic-Prahova acțiunea 
pentru extinderea ac
tualelor capacități de 
producție a intrat în
tr-o nouă etapă. Se 
lucrează intens la gaj 
leria de coastă, lungă 
de 2 km, prin care 
se va realiza legătura 
cu numeroase orizon
turi de exploatare.

Tot aici se fac lucrări 
de mecanizare com
pletă, care vor asigu
ra extragerea sării de 
înaltă puritate (99 la 
sută) din cîmpurile de 
coastă ale exploatării. 
Aceasta va permite 
dublarea indicelui de 
exploatabilitate.

Complexul de lu
crări prevăzut a se

efectua la Slănic în 
anii cincinalului va 
asigura un spor anual 
de producție de a- 
proape 600 000 tone 
sare. Astfel, salina 
Slănic, cea mai veche 
din țară, va deveni și 
cea mai mare și mo
dernă salină.

(Agerpres)

costurile de producție ale C.C.H. 
Suceava sînt grevate cu cheltuieli 
suplimentare de aprovizionare de 
peste 140 mii lei. Aștept și aș 
mulțumit dacă tovarășii din 
recția de aprovizionare și desface
re a Ministerului Industriei Chi
mice ar înfățișa raționamentele e- 
conomice pe care le-au avut în 
vedere atunci cînd au acceptat ca 
C.C.H. Suceava să aducă 6 mii m.c. 
lemn celuloză de la D.R.E.F. Ma
ramureș, în condițiile în care în
treprinderile forestiere sucevene 
livrează același sortiment la C.C.H. 
Dej. Nu s-ar fi putut oare ca aces
te cantități să rămînă în cadrul 
regiunii, pentru acoperirea nevoi
lor combinatului din Suceava, iar 
C.C.H. Dej să se aprovizioneze de 
la D.R.E.F. Maramureș, față de 
care este situat mai aproape ? Per
sonal cred că era posibilă evitarea 
acestei anomalii. Nu-mi explic de 
ce se acceptă totuși perpetuarea ei, 
în pofida semnalelor critice, 
secințelor negative care se 
de la an la an.

„Umflarea" circuitelor de 
vizionare tehnico-materială 
tîlnește și în cazul altor i 
prime și materiale. întreprinderile 
din regiunea Suceava produc și 
livrează în alte regiuni peste 100 
mii tone piatră spartă eruptivă. 
Cu toate acestea, Secția de drumuri 
și poduri din Botoșani a primit re
partiția de a aduce 8 500 tone de 
la Năsăud și Brașov. De asemenea, 
consider că nu poate avea nici o 
justificare economică ca unele u- 
nități din regiune — U.R.C.C.,
I.C.R.M., Trustul Gostat — să adu-

fi 
Di-

a con- 
repetă

apro- 
se în- 

materii

Nu aloci la fondu 
de acumulare, 
nu ai nici

I
In legătură cu per

spectivele de dezvoltare 
a zonei industriale a o- 
rașului ți raportul ce 
trebuie să existe între 
zonele de locuit fi zo
nele industriale, arhitec
tul Tiberiu Nitș, de la 
D.S.A.P.C. Tg. Mureș, 
ne-a furnizat unele a- 
mănunte interesante. 
Cunoafterea concretă a 
investițiilor pe între
gul cincinal
perspectivă a permis 
gruparea viitoarelor în
treprinderi pe sectoa
re fi specific de pro
ducție (industrie ali
mentară, chimică, ușoa- 
ră etc.) în vederea rea-

Orașul Tg. Mureș cu
noaște o dezvoltare im- Se află întreprinderea 
petuoasă, scliimbîndu-și utilaje pentru indus- 
necontenit înfățișarea, 
îmbogățindu-se cu noi 
obiective industriale, 
cartiere de locuit, ar
tere de < , ,
parcuri. Principala zonă laje pentru industria 
industrială a orașului textilă, față de 800 tone 
se află în cartierul Mu- în anul 1963. O dată 
reșeni. Aici sînt am- cu dezvoltarea capacttă- 
plasate întreprinderi ților de producție, o 
care produc mașini și importanță tot mai 
piese de schimb pen- mare capătă sectorul 
tru industria textilă, în- concepție, pentru care 
grășăminte azotoase, se construiește în pre- 
conserve de legume și 
carne, produse lactate, teliere moderne 
biscuiți etc. Cea mai 
importantă dintre ele 
este Combinatul de în- crează, printre altele, la 
grășăminte azotoase — elaborarea proiectelor Uzării condițiilor nece

sare cooperării interin- 
dustriale și pentru evi
tarea influenței nocivi
tăților față de zonele de 
locuit. Pe Ungă zona 
principală industrială 
din Mureșeni și cea se
cundară din nord, se 
preconizează o a doua 
zonă industrială secun
dară pe șoseaua Sighi- 
șoarei. Acest lucru este 
necesar pentru asigu
rarea echilibrului trans
portului în comun, 
pentru ca acesta să nu 
se desfășoare într-o 
singură direcție. Noua 
zonă industrială, nece
sară pentru a polariza 
în această direcție o se
rie de brațe de muncă, 
va cuprinde unități ne
nocive. La elaborarea 
studiilor s-a ținut sea
ma ca zonele de locuit 
ale orașului să nu fie 
stînjenite de dezvol
tarea zonelor industria
le, să se realizeze o 
cooperare între zone 
mai ales în problemele 
edilitare și de transpor
turi. Astfel, se execută

tria ușoară. în
nul 1968 aceasta va

uuuli, u<- produce 2 400 tone 
circulație, piese de schimb fi uti-

EH

a-

și în

zent un pavilion cu a- 
de 

proiectare. In cadrul 
întreprinderii se lu-

pentru consum

Amploarea
zonei

I
8

industriale
a orașului
Tg. Mureș

„AZOMUREȘ", înălțat 
aici în ultimii ani. In 
vecinătatea instala
țiilor în funcțiune se 
desfășoară acum lucră
rile de dezvoltare a ca
pacității de producție a 
combinatului. La fabri
cile de amoniac, de acid 
azotic și azotat de a- 
moniu, lucrările de 
construcție au atins un 
stadiu avansat. După 
terminarea lucrărilor 
proiectate, combinatul 
va produce 190 000 
tone amoniac, 360 000 
tone acid azotic și 
450 000 tone azotat de 
amoniu pe an, ceea ce 
înseamnă triplarea ca
pacității actuale.

Nu departe de la 
„Azomureș" se contu
rează silueta unui alt 
obiectiv 
care
fabrica 
și mănuși. In urma dă
rii în funcțiune a noilor 
secții, capacitatea fa
bricii va spori de la 
770 000 perechi mănuși 
de piele, cît este pro
ducția actuală, la 
1500 000 perechi pe

industrial
se dezvoltă — 

de pielărie

unor mașini de bobinat 
și de dublat.

O dezvoltare impe- modernizarea 
tuoasă cunoaște și în- Gju Doja din cartierul 
treprinderea „Metalo- Mureșeni prin care se 
tehnica", care în viito- va îmbunătăți desfă- 
rul apropiat va Spori furarea circulației. De 

asemenea, se lucrează la 
modernizarea unei pri
me părți a străzii Li
bertății, a cărei prelun
gire pe o distanță de 
circa 4 km va crea o 

! nouă arteră de penetra
ție în oraș dinspre 
Turda, degrevind în 
parte circulația de pe 
str. Gh. Doja. Și ce
lelalte lucrări edilitare 
— canalizarea genera
lă, telefonia etc. — se 
rezolvă într-o cooperare 
strînsă cu zona de locuit 
a orașului. Intr-un cu- 

. vînt, dezvoltarea în 
perspectivă a orașului 
impune și reactualizarea 
detaliului de sistemati
zare a zonei industriale, 
avînd la bază o sectori
zate mult mai rațională.

considerabil producția 
pieselor de schimb de 
mare precizie fi a uti
lajelor pentru industria 
de tricotaje fi confecții.

Printre obiectivele în 
curs de realizare, care 
se țin lanț pe Șoseaua 
Mureșenilor, se află fi 
hala industrială a în
treprinderii orășenești 
de industrie locală. Prin 
construirea acestei hale 
se rezolvă problema 
comasării micilor ate
liere din ramura meta
lurgică, presărate în 
prezent în 19 puncte di
ferite ale orașului. Pei
sajul industrial din car
tierul Murefeniar fi in
complet dacă n-am a- 
minti celelalte lucrări în 
curs de execuție, cum 
sînt dezvoltarea capaci
tăților fabricii de cără
mizi, fabricii de con
serve, antrepozitului 
frigorific etc.

Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii"

că, într-un singur semestru, și cele ce se expediază în alte re- 
6 352 tone var de la Fabrica de ci
ment din Bicaz, în timp 
„Rarăul" Cîmpulung, situat 
distanță de numai 
ficiarii enumerați, 
tone var la Cluj 
Este de subliniat 
prinderile sucevene aduc varul de 
la o distanță medie de 230 km și-l 
livrează, totodată, la unități din 
afara regiunii ce se găsesc la 250 
și respectiv 310 km, în vreme ce a- 
cești beneficiari se găsesc la nu
mai 60 și, respectiv, 120 km de Fa
brica de ciment din Turda. Și ca 
să ilustrez și mai bine această țe
sătură inutilă de drumuri, am să 
mai dau un exemplu. Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Suceava 
aduce pentru nevoi industriale 
1955 tone var de la Fabrica de ci
ment din Turda și 1 686 tone de la 
Bicaz, unitate care ar putea livra 
întreaga cantitate necesară combi
natului, scurtîndu-se astfel • distan
ța cu peste 150 km. Astfel de 
transporturi încrucișate se consta
tă și în cazul lemnelor de foc, fri
zelor de fag pentru parchete, praf 
filer mozaic, făină albă și neagră, 
al unor sortimente de confecții.

Pentru a depista aceste anomalii, 
a fost necesar ca organele de con
trol să stabilească în primul rînd 
materiile prime și materialele sus
ceptibile de transporturi încrucișa
te. S-au identificat, apoi, în cadrul 
economiei regiunii, principalii pro
ducători și consumatori ai materii
lor prime și materialelor supuse 
controlului. Pe baza constatărilor 
făcute la producători, s-au putut 
cunoaște cantitățile ce se livrează 
’a întreprinderile din regiune, cît

ce I.I.L. 
la o

75 km de bene- 
să livreze 7 600 
și Baia Mare, 
faptul că între-

giuni. La consumatorii acelorași 
materii prime și materiale s-au 
stabilit și cantitățile ce se aduo 
din afara regiunii. Am redat pe 
larg modalitatea de lucru, tocmai 
pentru a sublinia că există proce
dee relativ simple de depistare a 
anomaliilor și, totodată, de stopare 
a lor, prin măsuri care nu compor
tă decît un plus de gîndire econo
mică. Socotesc că imobilizarea mij
loacelor de transport, cît și evita
rea cheltuielilor suplimentare res
pective s-ar putea înlătura dacă 
ministerele ar examina și cunoaș
te mai bine posibilitățile și nevoile 
materiale ale fiecărei regiuni în 
parte. Deosebit de aceasta, se im
pune ca emiterea repartițiilor să 
aibă la bază un calcul economic 
care să asigure o eficiență maxi
mă în folosirea mijloacelor de 
transport, cît și în efectuarea chel
tuielilor privind aprovizionarea. 
Consider că pentru acest lucru se 
impune ca ministerele să foloseas
că în 
tii în 
ară.

Din
de specialitate, am aflat că variante 
de optimizare a transportului di
feritelor produse — ciment, lemne 
de foc. conserve — s-au și întoc
mit. De asemenea, am auzit că 
unele foruri însărcinate cu perfec
ționarea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale ar deține în acest sens o 
„armă secretă", adică niște studii 
și variante extrem de eficace. Cînd 
se vor folosi oare ? Sperăm, cît 
mai curînd, pentru că fenomenul 
aprovizionării încrucișate a între
prinderilor nu mai poate fi tolerat 1

mai mare măsură special iș- 
calcuie de programare lini-

presa cotidiană, ca și din cea

I
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Cooperativele agricole din raionul 
Bujoru își dezvoltă neîncetat producjia, 
realizează venituri sporite de la un 
an la altul. Acest lucru este determi
nat, în primul rînd, de faptul că se 
acordă o atenție sporită alocării la 
fondul de acumulare a unor sume în
semnate, corespunzător prevederilor 
statutare. Tocmai acest lucru a deter
minat progresul continuu al coopera
tivelor agricole din Băleni, Tudor Vla- 
dimirescu, Smulți, Măstăceni și altele, 
care au folosit fondurile destinate acu
mulării pentru dezvoltarea creșterii ani
malelor, punerea în valoare a terenu
rilor în pantă, slab productive, prin 
plantarea lor cu viță de vie și dezvol
tarea altor ramuri de producție din 
care se realizează importante venituri.

Dar, între cele 35 de cooperative 
din raionul Bujoru există și unități încă 
insuficient dezvoltate din punct de ve
dere economic, care realizează veni
turi cu mult sub posibilități, tocmai 
pentru că nu se îngrijesc de dezvol
tarea proprietății obștești. Ele, fie că 
nu alocă la fondul de acumulare su
mele necesare, fie că fac acest lucru 
dar nu cheltuiesc fondurile respective 
pentru dezvoltarea acelor ramuri de 
producție care, în condițiile locale, con
crete, pot să aducă venituri mari și 
într-un timp scurt. In categoria acestor 
cooperative se află și cele din Bălă
cești, Aldești, Crăești, Viile, Adam. Dis- 
cutînd despre această situație tov. 
Gheorgfie Felea, vicepreședinte al 
Uniunii raionale Bujoru a cooperative
lor agricole de producție făcea ur
mătoarea apreciere : „Situația lor eco
nomică necorespunzătoare este urma
rea nesocotirii dezvoltării, în anii pre
cedent, a fondului de acumulare. Ten
dința de a împărți aproape totul la 
ziua-muncă, reținerea pentru dezvolta
rea averii obștești a unor fonduri sub 
limitele prevăzute de statut — 18 la 
sută din producția netă — proasta gos
podărire a acestor fonduri, au făcut 
ca aceste unități să bată pasul pe loc. 
Producțiile au rămas la un nivel scă
zut, iar valoarea zilei muncă a fost 
sub 15 lei”.

înseamnă deci, din cele relatate da 
tov. Gh. Felea că această situație este 
cunoscută de uniunea raională a coo
perativelor agricole. De asemenea, ea 
nu este străină nici comitetului raio
nal de partid. Se pune întrebarea : ce 
au întreprins aceste organe pentru a 
sprijini cooperativele agricole respec
tive să dezvolte fondul de acumulare 
și să-l folosească rațional ? La uniunea 
raională am fost informați că, în întreg 
raionul, din valoarea producției nete 
prevăzute anul acesta, peste 157 mi
lioane lei, 23 la sută s-a stabilit să 
se aloce pentru fondul de acumulare, 
această cifră apropiindu-se de limita 
maximă înscrisă în statutul cooperati
velor agricole de producție. Intr-ade
văr, așa este. Dar cifra aceasta repre
zintă media pe raion. In unitățile slab 
dezvoltate — adică tocmai acolo unde 
este mai mare nevoie să se sporească 
acumulările pentru a se crea o bază 
solidă creșterii, în continuare, în ritm 
susținut a veniturilor și a cîștigului fie
cărui cooperator, s-au prevăzut alocații 
pentru fondul de acumulare mult mai 
reduse (19—20 la sută).

Dezavantajul unei astfel de situații 
nu decurge numai din aceea că sumele 
alocate pentru acumulări sînt procen
tual mici, dar și din faptul că, fiind 
vorba de cooperative mai slab dez
voltate, care realizează venituri mai 
scăzute, procentele de 19—20 la sută 
se raportează la valori mult reduse față 
de alte unități. Așadar, valoarea ab
solută a alocărilor pentru acumulări în 
aceste unități este mult prea redusă 
față de necesități. Din această catego
rie fac parte cooperativele agricole din 
Viile, Aldești, Bălășești și Crăești. Și 
pentru că ele nu fac eforturi în ve
derea creșterii fondului de acumulare, 
nu pot beneficia de acele mijloace 
eficiente, stabile de sporire a venitu
rilor, de ridicare a bunăstării membri
lor cooperatori pe care le asigură pro
prietatea obștească puternic și raționa! 
dezvoltată. Așa se face că în aceste 
cooperative valoarea zilei-muncă se 
menține în jurul sumei de abia 17 lei.

In unele cooperative, lipsa de grijă 
pentru dezvoltarea proprietății obștești 
se manifestă și prin slaba preocupare 
pentru realizarea la timp a lucrărilor 
de investiții stabilite. Astfel, pe între
gul raion, din fondul de acumulare 
prevăzut pe primele 6 luni ale acestui 
an — 31,5 milioane lei — s-au chel
tuit doar 6,9 milioane lei. Experiența 
cooperativelor agricole fruntașe demon
strează că acolo unde fondurile de 
investiții se cheltuiesc la timp, cu simț- 
gospodăresc, se obține o eficiență eco
nomică ridicată. Așa, de exemplu, coo
perativa agricolă din comuna’ Măstă- 
cani și-a îndreptat, anul acesta o bună 
parte a investițiilor — peste 500 000 
lei — spre irigarea a 120 ha teren. 
„Judecind după starea culturilor — ne 
informează Anghel Tocu, președintele 
cooperativei — recolta va depăși 
6 000 kg porumb boabe la hectar". 
Avînd un sector zootehnic dezvoltat, 
unitatea mai construiește, anul acesta, 
un grajd-îngrășătorie pentru tineretul 
taurin. In luna septembrie va fi dat 
în folosință. Și membrii altor coope
rative agricole ca acelea din-Bujor, 
Berești, Vlădești și altele s-au îngrijit 
ca fondurile de acumulare să fie chel
tuite pentru investiții care să asigure 
o eficiență imediată și în același timp 
de durată, cheltuind la timp fondurile 
prevăzute. Dimpotrivă, cooperativa a- 
gricolă din Crăești folosește da ani

de zile fonduri de acumulare pentru 
investiții cu o eficiență scăzută. Fără 
un studiu amănunțit, a plantat în anii 
din urmă, 20 ha cu pomi. Livada tre
buia de mult să rodească din plin. 
Din fructele recoltate nu s-au obținut 
însă decît venituri toarte mici la hec
tar, care nu acoperă investiția făcută. 
O situație asemănătoare există și la 
cooperativa agricolă din comuna Viile. 
La Aldești, de pe 8 ha livadă s-au ob
ținut, anul trecut, fructe în valoare de 
3 802 lei, în timp ce cheltuielile de 
întreținere s-au ridicat la 16 700 lei. 
Tot la Crăești a început, anul trecut, 
construcția unui grajd pentru 200 vite 
mari. Construcția nu este terminată nici 
acum. Dar, cooperativa mai avînd 4 
grajduri nici n-ar avea cu ce popula 
noua construcție. S-au investit, de ase
menea, sume mari de bani pentru con
strucția unui atelier, procurarea de ma
șini și utilaje, care nu erau absolut 
necesare. La cooperativele agricole din 
comunele Rădești, Vădeni, Vinderei s-a 
prevăzut construirea în acest an, a unor 
sedii noi, deși cele existente sînt încă 
corespunzătoare. Se face risipă de bani 
pentru împrejmuiri, construcția unor 
magazii, ce nu sînt necesare, negli- 
jîndu-se adevăratele cerințe ale pro
ducției.

Un principiu binecunoscut care tre
buie să stea la stabilirea modului de 
utilizare a fondului de acumulare este 
concentrarea investițiilor pe un număr 
restrîns de obiective, darea lor în fo
losință într-un termen cît mai scurt. 
In raionul Bujoru unele construcții pre
văzute se amînă de la un an la altul. 
Fondurile rămîn necheltuite. Coopera
tive slab dezvoltate, cum sînt acelea 
de la Adam, Crăești, Viile și altele 
au înscris în planul de investiții, pe 
acest an nu mai puțin de 8—10 obiec
tive. Deși timpul este înaintat, nu s-a 
făcut aproape nimic pentru a se grăbi 
darea lor în folosință. La Adam, de 
exemplu, se cheltuiesc anul acesta 
peste 25 000 zile-muncă pentru inves
tiții. Obiectivele prevăzute — casa spe
cialistului, brutăria, creșa de copii, o 
magazie de cereale, reparații și îm
prejmuiri a căror valoare depășește 
1 milion lei nu vizează după cum bine 
se vede în mod direct creșterea pro
ducției agricole. De aceea și valoarea 
zilei-muncă se menține în acest an 
scăzută.

Ritmul de lucru pe șantierele coope
rativelor agricole din raion este cu to
tul necorespunzător. Din 102 obiective, 
înscrise în planul anului acesta, aproape 
jumătate sînt amînate din 1966, iar 
la 45 obiective lucrările nu au început 
pînă acum. Cînd vor fi terminate ? Nu 
am găsit un răspuns precis nici la 
unitățile rămase în urmă, nici la uniu
nea raională a cooperativelor agricole 
de producție, care are datoria să coor
doneze direct activitatea de investiții.

„Recent, — ne spune iov. Marin 
Panait, secretar al comitetului raional 
de partid — biroul comitetului raio
nal s-a sesizat de utilizarea nerațională 
a fondului de acumulare. S-au luat 
unele măsuri de reașezare a obiecti
velor din planul de investiții, de im
pulsionare a realizării lui". Din păcate 
însă, măsurile întreprinse nu au încă 
urmări practice pe teren. După jumă
tate de an, planul de investiții s-a 
realizat în proporție de numai 21 la 
suta, activitatea pe șantifere lîncezeșfe. 
Este de datoria comitetului raional de 
partid, a uniunii raionale a cooperati
velor să sprijine îndeaproape coope
rativele agricole, îndeosebi pe cele 
slab dezvoltate, să aloce la fondul de 
acumulare integra) sumele prevăzute, 
iar acestea să fie investite în obiec
tive și acțiuni, care să influențeze di
rect creșterea producției și a venitu
rilor cooperatorilor.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

In parchetul forestier Roschila, din 
sectorul de exploatare Soveja, re

giunea Galați
Foto : Agerpres
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Expoziția de scenografie 

din sălile Dalles s-a des
chis sub auspiciile unei în- 
tîmplări 
plină de 
nărui si 
lentatul
Ion Popescu-Udriște 
văzut încununată 1 
sa de creație primind pre
miul de scenografie al 
Uniunii Artiștilor Plastici. 
De necrezut, dar usoi- de 
controlat, în actuala expozi
ție de scenografie nu se gă
sește nici o schiță de Ion 
Popescu-Udriște 1 Cred că 
faptul citat caracterizează 
suficient modul lipsit de 
criteriu si profesionalitate 
în care a fost alcătuită a- 
ceastă expoziție.

Fără îndoială, scenogra
fia românească a urcat de 
mai multi ani treapta ma
turității sale și se găsește 
într-un moment de mari 
realizări. Astăzi scenogra
fia românească își găsește 
un loc de frunte în mijlo
cul celor mai bune reali
zări din întreaga lume. Elo
giile aduse turneelor făcute 
de teatrele noastre peste 
hotare, impresiile admira
tive ale oamenilor de tea
tru ce ne-au vizitat tara 
sau pur și simplu răsfoi
rea revistelor sau albume
lor de specialitate ne con
firmă cu prisosință presti
giul de care se bucură sce
nografia noastră în mișca
rea plastică universală. Cu 
toate acestea, se poate a- 
firma că arta noastră sce
nografică — realizare certă 
și valoroasă a acestor ani 
— este încă insuficient cu
noscută în ansamblul ei si 
în creațiile sau direcțiile 
de dezvoltare cele mai sem
nificative. si asta atît în 
tară cît și peste hotare. 
Acum trei ani, o expoziție 
destul de modestă, apoi e- 
ditarea unui album sărac 
și incomplet față de noile 
realizări și... cam atît. în 
acest context, expoziția 
deschisă în sălile Dal
les ar fi avut o deo
sebită importanță. Ea a- 
vea menirea de a marca 
momentul actual de cău
tări și certitudini al sce
nografiei românești _ con
temporane. Din păcate, 
după părerea mea. prezenta 
expoziție nu răspunde cî- 
tusi de puțin acestui im
perios comandament.

Prezenta în expoziție — 
în proporție de peste 80 la 
sută — a schitelor de de
cor si costum și nu a fo
tografiilor din spectacole, 
relevă două neajunsuri. 
Unul de înțelegere, altul 
organizatoric. Să le luăm 
pe rînd. Este bine știut că 
o schiță de decor este doar 
o etapă — faza finală 
a gîndurilor scenografului 
fiind decorul realizat pe 
scenă. Confruntarea schi
ței. a suitelor schitelor de 
idee care duc la decorul 
final cu fotografia imaginii 
scenice fiind o necesitate 
de strictă și elementară 
profesionalitate. pe care or
ganizatorii expoziției au 
neglijat-o, neînțelegînd sau 
necuaoscînd acest dezide
rat yjipămîntenit în toate 
expozițiile de scenografie 
ale lumii. Astfel, organiza
torii expoziției ne oferă 
atît nouă, oamenilor de 
teatru, cît și publicului 
(ceea ce este mult mai grav) 
o imagine falsă despre lu
crările scenografilor noș
tri, accentul expoziției că- 
zînd pe grafica de execu
ție si prezentare a schite
lor, pe ingeniozitatea pre
zentării lor, aceasta evi
dent în dauna ideilor con
ținute de schiță.

Am văzut, de pildă, 
un proiect aparținînd lui 
D. Georgescu pentru „Mult 
zgomot pentru nimic" — 
proiect care era meritoriu 
doar prin prezentarea ne
obișnuită (schița fiind rea
lizată pe două bucăți de 
lemn ars prinse între ele 
cu inele de fier) și nu prin 
investigări de idee în lu
mea shakespeariană ; _de 
asemenea, linia grafică a 
costumelor Rodicăi Prato 
pentru „Ondine" este plină 
de inventivitate si fante
zie. dar pe reversul inven
ției de forme nu am putut 
citi nimic din ceea ce 
voia sau ceea ce gîndea 
scenografa despre lumea 
eroilor lui Giroudeaux. M-a 
impresionat bucata de cer 
în care-si propune Mircea 
Marosin să se desfășoare 
„Oedip" : dar o privire 
chiar neexperimentată vede 
că proporțiile schiței sînt 
inexacte. Că imaginația ar
tistului s-a lăsat furată de 
formă în dauna exactitu
dinii riguros matematice pe 
care o reclamă profesio
nalismul scenic. Pentru ca 
decorul lui Mircea Marosin 
(pe care ni-1 propune el în 
schița văzută în expoziție) s 
să poată fi realizabil la ni
velul frumuseții schiței ar 
fi nevoie de un teatru cu 
o deschidere scenică de cel 
puțin 25 m.. lucru ireali
zabil în condițiile teatrului 
„Nottara" pentru care sce
nograful și-a conceput 
montarea. ...Și as putea a- 
minti multe alte lucrări 
care atestă ponderea _ dis
proporționată acordată în 
expoziție graficii de pre
zentare. în detrimentul 
ideilor scenografice. De a- 
semenea. felul în care sînt 
alăturate si asamblate schi
tele nu ne lămurește dacă 
avem de-a face cu o expo
ziție de proiecte (realiza
bile sau nu), cu o expo- 
zitic-bilant sau cu o ex
poziție ce are menirea de 
a da imaginea momentului 
actual al scenografiei ro
mânești.

Expoziția — si nu este 
greu să descifrezi aceasta

care mi se pare 
semnificații. Tî- 
deosebit de ta- 

pictor scenograf 
! și-a 
munca

— nu are o temă precisă, 
„pregătirea" ei limitîndu-se 
aparent doar la indicarea 
dimensiunilor cartoanelor 
și a numărului de schi
te ce trebuie prezentate. 
Această modalitate este cu 
desăvîrșire nerodnică. O ex
poziție de scenografie, mai 
ales de amploarea celei de 
fată, este un act de cul
tură. ea trebuie să aibă la 
bază o temă, comunicată 
cu mult timp înainte ar
tiștilor invitați de a par
ticipa. Or, expoziției de la 
Dalles i-a lipsit un orga
nizator. în sensul de ani
mator activ în idei, con
temporan în modalitatea 
de selectare si de judecare 
a lucrărilor. Lipsită de o 
viziune precisă dinainte 
formulată, expoziția contu
rează un stil eterogen — 
derutant. în noianul de lu
crări scenografice violent 
amestecate, cele mai re
prezentative lucrări (cum 
sînt cele aparținînd lui Li- 
viu Ciulei
Bortnovschi) sînt puse în 
inferioritate, 
felurite mediocrități strălu
citoare ; în schitele celor 
doi arhitecți scenografi, 
schite pe care le-as numi 
etalon de gîndire si pre
zentare scenografică. în 
proiectele de idei care i-au 
condus pe 
realizarea 
sesizăm o 
plastică a
mate. Grafica de prezen
tare, ineditul desenului i-a 
interesat mai puțin, în fa
voarea îmbinării ideilor 
scenografice cu cele regizo
rale. Schitele lui Liviu Ciu
lei. Paul Bortnovschi. Giu
lio Tincu si ale altor cîtor- 
va expozanți apar ca un 
caiet de regie scenografică. 
După părerea noastră, a- 
ceastă 
muncii 
deilor 
muncii
spectacolului ar 
temă excelentă 
expoziție de 
Din păcate însă, la Dalles
selecția „cartoanelor" a fost 
făcută după criterii grafice; 
nu a avut de pierdut decît 
arta scenografică româ
nească și artiștii înșiși. Cel 
mai bun exemplu (pentru 
a lua doar unul singur) îl 
reprezintă cazul a doi ex
celent! scenografi: Dan 
Nemțeanu si Vasile Rotaru.

internațională pentru

REPRODUCEREA
EI sînt reprezentat! în ex
poziție. din această cauză, 
mult sub valoarea lor. 
Fertilul scenograf care este 
Dan Nemțeanu a apărut 
reprezentat în expoziție să
rac și incomplet. Iar pu
ținele lui schițe, nesusținu
te de fotografiile realizări
lor scenice, nu ne-au dat în
treaga măsură a talentului 
său. Iar Vasile Rotaru, una 
din prezentele cele mai 
semnificative ale graficii 
de televiziune, a apărut 
stingher, aproape de nebă
gat în seamă. Toți cei care 
am văzut realizările sale 
pe micul ecran regretăm 
modul trunchiat si necon
cludent în care este oglin
dit acest artist în expozi
ție. Același lucru se poate 
spune și despre doi exce- 
lenți pictori scenografi al 
teatrelor noastre din re
giuni — Mihai Mădescu și 
Vintilă Făcăianu.

Am lăsat mai la urmă 
neajunsul 
zatoric de 
începutul 
pentru că
mai largi și mai vechi tot
odată. Din 
A.T.M.-ul (în 
ar incumba 
teatrele, nici
trelor. absolut nimeni nu 
a organizat, deși voci s-au 
făcut de multe ori auzite, 
nu a organizat, zic. o fixare 
științifică pe peliculă a de
corurilor celor mai valo
roase ale scenografilor noș
tri. Ici. colo cîte un teatru, 
între fotografiile publici
tare mai consacră din cînd 
în cînd cîteva imagini de
corurilor. sau cite un sce
nograf se roagă de foto
graful grăbit să-i facă si 
lui cîteva poze, ca o fa
voare... Oare astfel de în
registrări întîmplătoare si 
sporadice pot tine locul u- 
nei activități strict nece
sare de consemnare științi
fică pe peliculă a realizărilor 
artei scenografice româ
nești ? Spunem adeseori că 
această artă evoluează la 
un înalt nivel calitativ. în 
diverse studii sau articole 
sînt citate creațiile sceno
grafilor noștri, originalita
tea soluțiilor plastice mo
derne învederate de multe 
spectacole. Dar forurile ar
tistice în drept nu acordă 
acestei arte posibilitățile 
necesare de publicitate 
propagandă. Există țări

o artă scenografică care ne 
este inferioară. Dar unde 
acțiunea de publicitate a 
realizărilor fiind foarte 
dezvoltată, creează în mod 
nedrept — fată de sceno
grafia noastră — impresia 
unor valori 
superioare.

Revenind 
trebuie să 
tendința de 
selectiv și 1 
tie unitară) cît mai multe 
nume, cît mai multe schițe, 
s-a dovedit de această dată 
neinspirată. La capătul vi
zitei te întrebi, pe drept 
cuvînt. care este filonul va
loros al scenografiei româ
nești contemporane pe care 
îl relevă expoziția ? De cine 
este el reprezentat ? Ce au 
produs cei mai buni artiști 
scenografi încadrați acestui 
stil românesc de scenogra
fie ? Iată întrebări cărora 
actuala expoziție nu 
nici un răspuns.

Arta scenografică 
nească poartă în ea 
tura ideii plastice alături 
de cea regizorală. Este. în 
această caracteristică, o 
trăsătură de mare noblețe 
Si specificitate a artei spec
tacolului românesc. Este 
regretabil că în loc de a 
ne dezvălui nouă si publi
cului larg aceste particu
larități. am improvizat a- 
ceastă falsă expoziție de 
scenografie.

Dinu CERNESCU

Preludiul deschiderii noului an școlar. A început re
partizarea manualelor Foto : M. Cioc

t

18,00 — în direct... Emisiune economică.
18.30 — Pentru copii : Jocuri și întreceri pe ană.
19,pc — Pentru tineretul școlar : 1001 de între

bări. s
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.45 — Buletinul meteorologic.
19,50 — Aventurile lui Robin Hood.
20,15 — Fotbal : Steaua-Dinamo București (în 

cadrul „Cupei Bucureștiului", — trans
misiune de la Stadionul Republicii). în 
pauză : d” one animate.

21,55 — Emisiune de versuri. Din lirica renaș
terii italiene.

22,10 — Concurs de muzică ușoară — Transmi
siune înregistrată de la Belgrad.

22.45 — Telejurnalul de noapte.

Modalitatea de perpetua
re, de reproducere, a vieții 
— odată apărute — consti
tuie o taină pe care natura 
și-o „apără" cu îndîrjire.
Totuși și aici multe aspecte, 
factori și stadii se cunosc 
încă de pe acum, ceea ce a 
permis oamenilor de știință 
să formuleze ipoteze îndrăz
nețe privind reproducerea ar
tificială a vieții în laborator.

Desigur, aceste studii sînt 
indisolubil legate de pro
gresele obținute în cunoaș
terea fenomenelor naturale 
de reproducere la animale 
și oameni, de materialul ex
perimental pe care natura 
însăși îl oferă în acest sens. 
Era firesc ca atenția savan- 
ților să se îndrepte în pri
mul rînd asupra acelor vie
țuitoare a căror înmulțire 
are ca specific dezvoltarea 
embrionului în afara orga
nismului matern (cele care 
se înmulțesc prin ouă — 
peștii, amfibiile, reptilele și 
păsările, două specii de ma
mifere, ornitorincul și echid- 
neul, ultimul trăind liber nu
mai în Australia). Cercetă
rile s-au extins apoi, com
parativ și la mamifere (care 
se înmulțesc prin pui ce se 
dezvoltă în organismul ma
tern) pentru a înțelege mai 
bine factorii ce contribuie 
la dezvoltarea embrionului. 
S-a constatat astfel că dacă 
la prima categorie embrio
nii trăiesc un timp, mai 
mult sau mai puțin înde
lungat, din rezervele nutri
tive acumulate în așa numi
tul vitellus al gălbenușului 
de ou, la mamifere ouăle 
fiind foarte sărace în rezer
ve nutritive, embrionii im
plantați în mucoasa uteru
lui se hrănesc pe seama cir
culației sanguine materne, 
dar nu direct ci prin inter
mediul unui organ care în
lesnește schimbul de mate
rii — placenta.

Pentru a clarifica în pro
funzime dezvoltarea embri
onului uman, medicii și bio
logii studiază de multă vre
me desfășurarea gestației la 
mamifere, și în primul rînd,

Prof. dr.
Maurice PANIGEL

Paris

secrețiile de hormoni ma
terni care o reglează. Re
cent, chirurgia prenatală a 
început chiar să studieze 
dezvoltarea fătului, la mai
muțe și om, investigînd mo
dul în care își îndeplinește 
acesta funcțiile, chiar și în 
timpul cînd se află în orga
nismul matern. Dificultățile 
legate de studiul unui orga
nism aflat într-un mediu 
complet închis și nevoia de 
a se evita eventuale dere
glări fiziologice ce ar putea 
să facă incerte observațiile, 
au determinat preocuparea 
de a-1 izola „în vitro" (scoa
terea lui în afară) și de a-1 
face să supraviețuiască și să 
crească în afara organismu
lui matern, într-un mediu 
nutritiv care să-i ofere sub
stanțele provenite din pla
centă.

In legătură cu aceste stu
dii și experimentări se ridică 
două întrebări esențiale : 
prima, este posibil ca, por
nind de la oul fecundat, care 
treptat se divide în celule, 
iar acestea diferențiindu-se, 
să se obțină în vitro un 
embrion ? A doua : poate 
fi înlocuită placenta menită 
să-i asigure embrionului nu
triția, oferindu-i-se în 
schimb, după ce a fost izo
lat de organismul matern, 
substanțele nutritive pe care 
embrionul de 
sește în mod 
tellus ?

Rezultatele
pînă în prezent în aceste 
direcții sînt încurajatoare. 
Cercetătorii au reușit să asi
gure dezvoltarea în vitro a 
unor ouă provenite de la a- 
nimale rozătoare (șoareci, de

o CAN-CAN — film pentru ecran panoramic : 
SALA PALATULUI (seria de ' ‘ 
orele 19,30).
e SPARTACUS — film pentru 
mic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30;
O CANALIILE — cinemascop : REPUBLICA — 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30, FESTIVAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30. 
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — 
cinemascop : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,45; 19; 21,15, STADIONUL DINAMO — 20,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
© DON GABRIEL — cinemascop : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, la grădină — 20,15. 
® COMISARUL X — cinemascop : GRIVIȚA 
(completare Cristale fără taine) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MELODIA (completare Consfă
tuirea pe tară a lucrătorilor din industria chi
mică) — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21.
O MARELE RESTAURANT — cinemascop : 
LUCEAFĂRUL (completare Conferința pc țară 
a lucrătorilor din industria chimică) — 8; 10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 8,30; 11,15;
14; 17; 20, FEROVIAR — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, 
MODERN — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la toate 
completarea Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiumea Brașov).

(Urmare din pag. I)
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ecran panora-
20,15.

COMISARUL MAIGRET SE ÎNFURIE
9,30; 12,15; MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
F1ACRE — 15; DOMNUL — cinemascop — 
13; 20,45 : CENTRAL (la toate completarea Ma
rile emoții mici).
© INFIDELELE : CINEMATECA
14,15; 16,30; 18,45; 21.
e PERETELE VRĂJITOARELOR : FLAMURA 
(completare Dialog cu stelele) — 9; 11,30; 15,30; 
18; 20,30.
e PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cine
mascop : VICTORIA (completare Tradiții) — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45, GRĂDINA DOI
NA — 20,15, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Omagiu teatrului românesc Ia 150 
de ani de Ia primul spectacol în limba română) 
— 10; 16; 18,15; 20,30. PROGRESUL (completare 
Gimnastul) — 15,30; 18;'20,15,
o WARLOC — cinemascop : LUMINA — 8,30; 
11; 13,15; 15,45; 13,15; 20,45,
• NU SÎNT DEMN DE TINE : UNION — 15.30; 
18; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
© VIAȚA LA CASTEL : DOINA 
Vizita conducătorilor de partid 
giunea Ploiești) — 11,30; 14,30; 
RORA (completare Jucării) — 
15,30; 18. Ja grădină — 20,30.
© ZODIA FECIOAREI — cinemascop :
DINA BUZESTI — 20.30. GRĂDINA ARTA — 
20.15.
e TRIPTIC DE ARTĂ POPULARĂ — IO. ȘTE
FAN VOIEVOD, CTITOR — MÎINILE PICTO
RULUI — TUTUNUL — FANTEZIE CU ȘURU
BURI — TÎNJEANA — ORIZONT ȘTIINȚIFIC

(completare 
si de stat în re- 
17,30; 20,30. AU- 

8,30; 10,45; 13;
GRĂ-

NR. 6/1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
o DRAGOSTEA MEA : GIULEȘTI (completare 
Gustav, inovatorul) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI 
(completare Gustav pacifistul) — 9; 11,15; 16;
18,15; 20,45. la grădină — 20.15.
e CHEMAȚI-L PE MARTIN : DACIA (comple
tare Escapada) — 8,30—21 în continuare.
• JUANA GALLO : BUZESTI — 15,30; 18.
• DENUNȚĂTORUL : CRÎNGASI — 15,30; 18;
20.30.
© PESCARUL DIN LOUISIANA : GLORIA 
(completare Consfătuirea pe tară a lucrătorilor 
din industria chimică) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
O UNORA LE PLACE JAZUL: UNIREA — 
16: 18,30.
© COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cine
mascop : TOMIS (completare Dacă treci Podul 
Ponoarelor) — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină
— 20.30, FLOREASCA (completare Fotbaliști, nu 
uitați copilăria) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
e FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinema
scop : FLACĂRA (completare Pectina) — 15,30; 
18; 20.30.
o CIOCÎRLIA : VITAN (completare Fuga Duș- 
kăi) — 15,30; 18.
• LADY MACBETH DIN SIBERIA — cinema
scop : MIORIȚA — 15.30- 18; 20,30.
« ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — ci
nemascop : POPULAR (completare Și acum... 
putină gimnastică) — 15,30; 13; 20,30, RAHOVA
— 15,30; 18. la grădină — 20,30. LIRA (comple
tare Chemarea vulcanilor) — 15; 17,30; 20.
• HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN —

cinemascop : ARTA (completare Gustav, 
adevărat bărbat) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30;
20,45.
o DACII — cinemascop : MUNCA (completare 
Orizont științific nr. 5/1967) — 16; 18,15; 20,30.
• CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : MOȘILOR (com
pletare Răspîndirea fructelor și semințelor) — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
e MOARTEA VINE PE PLOAIE : COSMOS 
(completare Orizont științific nr. 4/1967) — 15,30; 
18; 20,30, COLENTINA (completare Șopîrla) — 
15; 17,45, la grădină — 20,15.
• IERBURI AMARE : VIITORUL (completare 
Dialog cu stelele) — 15,30; 18; 20,30.
a MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : 
VOLGA (completare Temă cu variațiuni) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e PRINTRE VULTURI — cinemascop : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
0 BANDA DE LAȘI : FERENTARI (completare 
Pectina) — 15,30; 18; 2.0,30.
O GENTLEMANUL DIN COCODY — cinema
scop ; COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
0 STRĂINA : PACEA (completare Pasiuni) — 
16; 18; 20.
0 MOFTURI 1900 : GRĂDINA UNIREA (com
pletare Insula păsărelelor) — 20,30.
« ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT : GRĂ
DINA EXPOZIȚIA (completare Vizita) — 20,30. 
A FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA VITAN 
(completare Surîsul sfinxului) — 20,30.
« UN SURÎS IN PLINĂ VARĂ : GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC (completare Lecție în 
nit) — 20,30.
O DOUĂ LOZURI : GRĂDINA LIRA —

infi-

20,30.

pildă) pînă la stadiul de
numit „blastocist" (format 
din mai multe celule), care, 
în mod normal, precede im
plantarea în uterul organis
mului matern. în cadrul ex
periențelor, aceste blastocis- 
te, conservate „în vitro", au 
fost apoi transplantate la fe
mele de aceeași specie, dar 
altele decît acelea de la care 
au fost prelevate ouăle fe
cundate, totuși s-au dezvol
tat, în continuare, în mod 
normal.

Posibilitățile deschise de 
tehnica modernă (permi- 
țînd manipularea materia
lelor de experiență fără pri
mejdie de infectare, conser
varea lor prin frig, experi
mentarea lor diferențiată, 
precum și transplantarea la 
un număr crescînd de specii 
de mamifere) au lărgit con
siderabil cunoștințele noas
tre despre primele stadii de 
dezvoltare a embrionului, 
iar noile metode, care asi
gură (cu ajutorul unor pom
pe speciale) circulația san
guină în embrionul scos în 
afara corpului matern, per
mit să fie izolate in vitro 
și menținute în viață, deo
camdată un timp limitat, 
fături și placente nu numai 
de animale dar chiar și u- 
mane. Aceste lucrări au a- 
dus date noi asupra feno
menelor legate de făt și pla
centă, în faza intrauterină. 
O mare însemnătate au în 
această direcție actualele 
experiențe prin care se în
cearcă obținerea în labora
tor, imitînd căile naturii și 
folosind materialul experi
mental, pe care îl oferă a- 
ceasta, a puilor vii de mami
fere.

Rămîne acum să se reali
zeze legătura între cercetă
rile experimentale ale em- 
briologilor, care studiază sta
diile inițiale și cele ale fizio
logilor privind etape mai 
mult sau mai puțin apro
piate de sfîrșitul dezvoltării 
fătului. Asistăm astfel la 
nașterea unei discipline ști
ințifice noi, fiziologia in
trauterină și extrautennă a 
dezvoltării embrionare, în 
cadrul căreia cultivarea îd 
vitro a embrionului și men
ținerea în viață a fătului re
prezintă capitole pasionante. 
Deși informațiile senzațio
nale care apar din cînd în 
cînd trebuie să fie privite 
cu mult spirit critic, ba une
ori chiar cu scepticism, to
tuși, dezvoltarea embriona
ră completă în vitro a unui 
mamifer (de la oul fecundat 
pînă la obținerea fătului) nu 
reprezintă, la ora actuală, o 
încercare cu totul irealiza
bilă. Rezultate promițătoare, 
deși parțiale, au și fost ob
ținute, dar realizarea unei 
dezvoltări complete necesi
tă încă, fără îndoială, multe 
perfecționări ale metodelor 
și utilajului tehnic folosit.

Se schițează însă, poate 
într-un viitor mai apropiat 
decît ne așteptăm, impor
tante aplicații ale acestor 
cercetări în zootehnie.

aa

awosiîf ARTISTICE

odinioară. mai ales la Nereju, de 
către echipele monografice conduse 
de profesorul Dimitrie Guști. La mu
zeul din Sighet. multe măști au prea 
multi cîlți si aspecte de-un natura
lism 
noastre 
doar o 
lung si 
obținut 
stilizări.

depărtat de stilizarea artei 
populare. Ne-a impresionat 
mască a mortii. cu un coif 
cu trăsături de-un grotesc 

pe linia unei îndemînatice

portul OȘENESC

Ca să cunoști comorile de artă 
ale Oașului trebuie să te duci prin 
diferite sate, să participi la petre
cerile de sărbători. La Negrești însă 
nu există decît o singură soluție 
dacă vrei să cunoști portul local 
anume să vizitezi colecția de bro
derii, costume, olărie. strînsă si ea

po- 
ose- 

mica 
poți 
por-

de-a lungul anilor cu sacrificii și 
pasiune de către avocatul Ionită G. 
Andron. de asemenea un priceput 
fotograf de artă. în casa acestuia, 
si ea lipsită de stilul odinioară ca
racteristic. găsești minunatele 
doabe-broderii ale costumelor 
nesti. Pe sute de cartoane. în 
si modesta încăpere muzeală, 
vedea elementele caracteristice
tului femeiesc si bărbătesc, acele 
cusături ce apar pe cămăși în jurul 
gîtului si Pe umeri.
mîneci. adică platca dreptunghiu
lară — cheptarul
cu ornamente geometrice si mai de 
curînd florale. De asemenea, vezi 
numeroase exemplare de straite — 
acele trăistute cu ornamente țesute 
ori cusute, cu motive decorative si
milare cu ale cămășilor. Oșenii ti
neri si bătrîni. ba si copiii nu se 
despart de această straiță. în care 
poartă tot soiul de lucruri.

Ca si Francisc Nistor. care a adu
nat o mare varietate de tipuri de 
mobile, obiecte de ceramică, măști, 
orestături etc., Ionită Andron are

uneori si pe
viu colorată.

meritul de a fî colecționat cele mai 
felurite tipuri de broderii și straițe, 
astfel că pe lîngă valoarea estetică, 
obiectele colecționate oferă posibi
litatea unei documentări asupra por
tului oșenesc. Numeroși vizitatori 
români și străini cercetează cu orele 
această colecție.

Lucru foarte important este pu
tința de documentare oferită acolo, 
căci portul oșenesc. cu forme vechi, 
arhaice, unele amintind de vesmin
tele dacilor și romanilor, s-a adap
tat și modernizat. în ingenioase îm
binări de vechi si nou. Basmaleleși 
fustele înflorate ale osencelor sînt 
produse fabricate la oraș, mai ales 
stambe, dar păstrînd stilul local. în
seși cusăturile evoluează de la geo
metric la floral, dar îsi păstrează 
rolul decorativ la cămăși 
straite. Gama cromatică, 
ferințele ei pentru 
se păstrează cu 
clasice. Tancred 
a publicat două

sau la 
cu pre- 
mai vii. 
devenite 

care
culori

nuanțări 
Bănăteanu,

__ ___ remarcabile cărți 
asupra cortului de acolo arată, prin
tre multe altele, tocmai capacitatea

de adaptare și înnoire a portului 
oșenesc. păstrînd în general stilul 
caracteristic.

Costumul oșenesc — observă Tan
cred Bănăteanu — este prin forma 
si coloritul său mai vesel, mai vioi, 
exprimînd un dor avîntat de viață, 
de cîntec. de dans, pe cînd portul 
hunedorean este mai sobru, cel mus- 
celean mai somptuos, cel bănățean 
mai fastuos. Portul maramureșenilor 
este și el mai sobru decît cel oșe
nesc. are mai puține sau chiar deloc 
podoabe. Zadiile — sorturile duble 
pe care le poartă maramuresencele 
— au largi dungi orizontale. în cu
lori alternante, de obicei negru cu 
roșu, negru cu portocaliu, galben 
cu verde si sînt impresionante toc
mai prin simplitatea lor. prin inten
sitatea tonală. în genere vie si pu
ternică. dar egală ca efect cromatic.

Este o caracteristică generală a 
artei noastre populare că tonurile 
sînt de intensitate egală, avînd astfel 
armonii puternice, dar fără stridente 
si aceasta au înteles-o. în picturali
tatea lor. Luchian. PetraScu, Tucu- 
lescu, care nici nu prea folosesc 
semi-tonurile si tonalitățile inegale 
ca efect cromatic. De asemenea, dacă 
motivele decorative ale broderiilor 
oșenesti sînt uneori dense, ele se 
echilibrează prin albul cămășilor.

Splendide sînt în Oas si „zgărda- 
nele". cu mărgele, ce întregesc în 
jurul gîtului ornamentica pieptaru
lui cămășii precum la mirese „coada" 
si ..cununa", acele găteli care dau 
măreție si elegantă Amîndoi mirii 
poartă de obicei guba — acea haină 
din țesătură de lînă albă sau sură, 
cu șuvițe de lînă. intercalate între 
șirele de țesătură, si care dă im
presia unui cojoc cu blana afară. 
Foarte modern ca formă si Drln 
simplitatea dungilor orizontale al-

ternînd albul cu cenușiul sau cas
taniul este „uioșul1 
cămașă 
bărbați 
atunci 
este si 
pîslă. purtată în Oas doar de fe
ciori, iar în Făgăraș atît de fete 
cît și de tineri si care conferă atîta 
grație, urmînd conformația capului.

Casele noastre de modă și fabri
cile de pălării încă nu știu, după 
părerea noastră să folosească ceea 
ce este mai simplu, mai grațios, mal 
functional din portul popular. In 
alte țări, marile case de modă re- 
inventează forme de rochii și pălării, 
răscolind gravurile Evului Mediu, 
pe cînd la noi. unde formele stră
vechi sînt încă vii și cunosc splen
dide variante si o evoluție splendidă, 
asemenea inspirații sînt rare si ade
sea nefericite. Clopurile ar ședea 
așa de bine tineretului de la oraș, 
iar uiosul ar fi infinit mai de bun 
gust decît unele pulovere băltate 
pe care le poartă uneori tinerele si 
tinerii de la oraș. Dar. ca si în 
fabricile de mobile sau în folosirea 
de către U.C E.C.O.M. a obiectelor 

■ decorative din lemn, există adesea 
o discrepantă între ingeniozitatea si 
bunul gust al poporului si produc
țiile curente din fabrici sau din ate
lierele de artizanat.

Ne-a părut rău că nu am putut 
vedea primele mobile fabricate la 
Sighet oe linia vechiului mobilier 
țărănesc. Am aflat prea tîrziu si 
lipsa de timp ne-a împiedicat de 
a vizita fabrica de -nobile de acolo. 
Ideea este excelentă si așteptăm 
prima ocazie de a vedea cum se 
preia si se dezvoltă pentru locuin
țele noi si oent.ru casele de oaspeți, 
pentru clădirile mai importante ve
chea si geniala stilistică populară.

I" — un fel de 
largă pulover, purtată de 
peste cămașa obișnuită, 

cînd este frig. Ce splendid 
dopul — pălăria mică din

Filme 
românești1

ÎN SAPTAMÎNA
31 IULIE—6 AUGUST

ZODIA FECIOAREI 
la grădinile Buzeștt și Arta

MOFTURI 1900 
la grădina Unirea

DACII
la cinematograful Munca

UN SURÎS IN PLINA VARA 
la grădina Progresul-Parc

MAIORUL ȘI MOARTEA 
la cinematograful Volga

DOUA LOZURI 
la grădina Lira

ȘAPTE BĂIEȚI
ȘI O ȘTRENGĂRITĂ 

la cinematografele Lira. Popu 
Iar, Rahova și grădina Rahova

oent.ru
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O delegație 
de activiști 
ai P.C. R. a plecat 
in R. P. Mongolă

La invitația C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, luni 
a plecat la Ulan Bator, în schimb 
de experiență, o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de Nicolae Vereș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Mureș-Autonomă Maghiară al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. ăl P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față B. Dașțeran, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Mongole la București..

(Agerpres)

in Editura politică 
a apărut:

„Capitalul11 lui Marx 
și contemporaneitatea 
288 pig. 8,75 lei

Lucrare omagială, editată 
cu ocazia împlinirii a 100 de 
ani de la apariția primului vo
lum al genialei opere a lui 
Karl Marx, cuprinde nouă stu
dii originale, elaborate de pro
fesori universitari, cercetători 
științifici in economie și în fi
lozofie.

Jiriac și Nâstase 
învingători în Italia

Țenismanul român Ion Țiriao a 
cîștigat proba de simplu din cadrul 
concursului internațional de la Se- 
nigallia (Italia), învingîndu-1 în fi
nală cu 4—6, 6—4, 1—6, 6—2, 6—4 
pe cunoscutul jucător italian Pie- 
trangeli. Pentru frumoasa sa com
portare, Ion.Tiriac a primit „Cupa 
de argint a orașului Senigallia". în 
finala probei de dublu masculin', 
perechea română Tiriac, Năstase a

In citeva rînduri
S-AU ÎNCHEIAT PRELIMINA

RIILE „CUPEI GALEA", competiție 
de tenis rezervată echipelor de tine
ret. în grupa de la Marianske Lazne 
(Cehoslovacia) a obținut calificarea 
echipa R.F. a Germaniei, care în fi
nală a învins cu 3—2 selecționata 
Cehoslovaciei. Pentru locurile 3—4, 
reprezentativa Iugoslaviei a întrecut 
cu 3—2 pe cea a României. în grupa 
de la Vught (Olanda). Anglia a dis
pus în finală cu 3—2 de Spania. în 
cea de la Wroclaw Franța a întrecut 
Suedia cu 4—1. iar grupa de la San 
Benedetto del Tronto (Italia) a fost 
cîștigată de echipa Italiei. Turneul 
final va avea loc între 3 si 8 august 
la Vichy.

13
ÎN TURNEUL FEMININ DE BAS

CHET DE LA PORTO SAN GIOR
GIO (Italia), echipa României a întîl- 
nit reprezentativa Iugoslaviei. Bas
chetbalistele iugoslave au învins cu 
scorul de 68—45 (39—25).

O V
ÎNTÎLNIREA DE ATLETISM UN- 

GARIA-ANGLIA, desfășurată la Bu
dapesta. a revenit oaspeților cu sco
rul de 113—99 la masculin și 73—51 
la feminin. în proba feminină de 
ștafetă 3x880 yarzi. echipa Angliei a 
realizat un nou record mondial : 
6’25”2/10 ; vechiul record — 6’36”2/10 
— aparținea echipei maghiare. Alte 
rezultate : masculin : 3 000 m obsta
cole : Herriott (Anglia) 8’55”4/10; 
ciocan : Zsivotzki (Ungaria) 68,06 m; 
5 000 m plat : Taylor (Anglia) 13’47” 
4/10; ștafeta 4x400 m : Anglia 3’06” 
9/10; înălțime : Noszaly (Ungaria) 
2,08 m ; feminin : suliță : Radnai (Un
garia) 51,38 m; lungime : Rând (An
glia) 6,38 m; greutate : Bognar (Un
garia) 17,06 m — nou record maghiar.

ÎN CADRUL JOCURILOR PAN
AMERICANE DE LA WINNIPEG 
(CANADA), tînăra înotătoare ame
ricană Claudia Kolb a parcurs 200 
m mixt în 2’26”l/10, corectînd vechiul 
record mondial ce-i aparținea (2’27” 
8/10). Pe distanta de 100 m spate ca
nadiana Elaine Tanner a realizat, de 
asemenea, un nou record mondial: 
l’07”l/10 (vechiul record îi aparținea 
cu l'07”3/10). Acest record a fost 
stabilit în cadrul ștafetei de 4x100 m 
mixt, în care echipa S.U.A., crono
metrată în 4’30”, a doborît recordul 
mondial — 4’33”9/10 — care aparținea 
echipei olimpice a S.U.A., stabilit la 
Tokio. în concursul de atletism, 
Harry Jerome (Canada) a cîștigat 
proba de 100 m cu timpul de 10”2/10, 
iar -americanul Ed Carruthers pe cea 
de săritură în înălțime cu 2,19 m.

ÎN CADRUL CAMPIONATELOR 
DE ATLETISM ALE FRANȚEI, Ro
ger Bambuck a parcurs 200 m plat 
în 20”4/10 — record european egalat.

MINISTRUL DE EXTERNE AL ITALIEI 
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN ROMANIA

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, ministrul 
afacerilor externe al Italiei, Amin- 
tore Fanfani, va face o vizită ofi

Cronica zilei
SEARA CULTURALĂ 
CU PRILEJUL ZILEI 

NAȚIONALE A ELVEȚIEI

Cu prilejul Zilei naționale a El
veției, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a 
organizat luni, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S., o seară culturală elve
țiană. Virgil Cândea, director ști
ințific al Asociației de drept inter
național și relații internaționale, a 
împărtășit impresii de călătorie din 
Elveția, după care au fost prezen
tate filme documentare.

Au fost prezenți Charles-Albert 
Dubois, ambasadorul Elveției la 
București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic. în asistență se aflau 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de 
știință și de artă, ziariști.

ÎN MEMORIA PICTORULUI 
I. K. AIVAZOVSKI

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii și de Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, la 
Constanța a avut loc luni după-a- 
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întrecut cu 6—4, 7—5 cuplul italian 
Tacchini, Mattioli. Proba de dublu 
mixt a revenit lui Țiriac (România), 
Guarlai (Austria), care în finală au 
dispus cu 6—1, 6—0 de Anderson, 
Pevel (Suedia). Celelalte două pro
be ale concursului au fost cîștigate 
de Guarlai (Austria) — la simplu 
feminin și Guarlai (Austria), Gobbo 
(Italia) — la dublu feminin.

Pierre Colnard a stabilit un nou re
cord al Franței în proba de arun
carea greutății: 18,81 m.

TRADIȚIONALUL MARATON IN
TERNATIONAL DE LA ZA- 
RAUZ (Spania) a revenit etio
pianului Mamo Wolde, care a par
curs 42.195 km în 2 h 21’30”. L-au 
urmat Carlos Perez (Spania) — 2 h 
21’53”, Kalevi (Finlanda) — 2 h 
25’02” etc. Campionul olimpic de la 
Roma și Tokio, Bikila Abebe, a căzut 
la mijlocul cursei fiind nevoit să 
abandoneze.

LA CAMPIONATELE DE ATLE
TISM ALE R. D. GERMANE, Nord- 
wig a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina cu rezultatul de 5,10 m. iar 
Stoller pe cea de aruncare a suliței 
cu 83,52 m. La feminin. Rita Schmidt 
a ocupat primul loc la săritura în 

La turnantă Foto : A. Cartojan

cială în România, în prima jumă
tate a lunii august a.c.

(Agerpres)

miază o adunare consacrată ani
versării a 150 de âni de ia naște
rea pictorului rus I. K. Aivazovski. 
Despre viața și opera artistului a 
vorbit Florica Postolache, directoa
rea Muzeului regional de artă Do- 
brogea. în încheiere a fost prezen
tat un film artistic.

A
într-unul din pavilioanele Com

plexului de expoziții din Piața 
Scînteii s-a deschis luni dimineața 
o expoziție tehnică de mașini mici 
„Ofset" pentru tipărit , și litogra
fiat, organizată de firmele londo
neze „Rotaprint" și „Goodhale". Cu 
acest prilej au vorbit Sir John 
Chadwick, ambasadorul Marii Bri
tanii la București, și Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț.

★
Luni a părăsit Capitala, plecînd 

spre Helsinki, Mia Groza, vice
președintă a Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socialistă 
România, pentru a lua parte la 
lucrările Ciclului internațional de 
studii- „Educația cetățenească și po
litică a femeii", organizat de 
O.N.U. în colaborare cu guvernul 
finlandez.

(Agerpres)

ȘAH In campionatul mondial I 
universitar, România I 
pe locul V

La Garxachov (Cehoslovacia) s-a 1 
încheiat turneul final al campiona- I 
tului mondial universitar de șah pe | 
echipe. Reprezentativa României 
s-a clasat pe locul cinci cu 19,5 | 
puncte. în partida întreruptă din | 
ultima rundă cu echipa Angliei, . 
șahiștii români au obținut victoria, I 
astfel că întîlnirea România—An- | 
glia s-a încheiat cu scorul de . 
2,5-1,5.

Campionatul a fost cîștigat de | 
echipa U.R.S.S. cu 24 de puncte, ur- ■ 
mată în această ordine de S.U.A. I 
— 22 puncte, Anglia — 21, Ceho- | 
slovacia — 19,5 (7 victorii), Româ- ■ 
nia — 19,5 (6 victorii), R. D. Ger- I 
mană 19,5 (5 victorii), Iugoslavia— I 
15,5, Bulgaria — 15,5 etc. ■

fotbal |

Azi pe stadionul Republicii

Rapid-Progresul | 
Steaua-Dinamo |

Stadionul Republicii va găzdui 
astăzi, la lumina reflectoarelor, 9
meciurile finale ale competiției ■
de fotbal pentru „Cupa orașu- I
lui București". De la ora 18,30 
se va disputa meciul dintre echi- 1
pele Rapid și Progresul, urmînd I
ca în continuare să se desfă
șoare partida Dinamo—Steaua, I
care va desemna pe învingă- ■
toarea competiției.

(Agerpres) I

vremea A 40-a aniversare a Armatei
Ieri în țară: vremea a fost 

frumoasă, cu cerul mai mult se
nin dimineața. După-amiază 
s-au produs înnorări parțiale, 
au căzut averse izolate de 
ploaie, mai frecvente în regiu
nea de munte. S-au semnalat 
și descărcări electrice. Vîntul a 
suflat în general slab. La ora 14 
temperatura se afla cuprinsă 
între 24 de grade la Cîmpulung 
Muscel și 33 de grade la Săcu- 
ieni.

Timpul probabil pentru zilele 
de 2, 3 și 4 august. în țară : 
vreme în general frumoasă, cu 
cerul mai mult senin noaptea 
și dimineața și variabil după- 
amiaza. Vor cădea averse locale 
de ploaie. Vînt slab pînă la po
trivit. . Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 22 și 
32 de grade. în București : vre
me în general frumoasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vînt slab. 
Temperatura în creștere.

LISTA
DE CÎȘTIGURI

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

TRAGEREA LA SORTI DIN
31 iulie 1967
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1 30284 28 100 000 100 000
1 36710 50 75 000 75 000
1 48870 16 50 000 50 000
1 59368 09 25 000 25 000
1 33857 04 10 000 10 000
1 38765 46 5 000
1 39326 04 5 000
1 01517 25 5 000
1 04575 16 5 000
1 28415 38 5 000
1 52519 41 5 000
1 40079 06 5 000 35 000

•O 
îs
g £
£

60 746 03 2 000
60 862 37 2 000
60 833 28 2 000 360 000
60 767 16 1 000
60 942 49 1 000 120 000

600 70 41 800
600 70 14 800
600 97 04 800 1 440 000

2112 TOTAL 2 215 000

Cîștigurile revin, întregi. . obliga
țiunilor de 200 Iei. Obligațiunile de 
100 lei. 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus. în valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

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

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță că la tragerea de 
amortizare a asigurărilor mixte de 
persoane din 31 iulie 1967 au ieșit 
următoarele opt combinații de li
tere :

G. K. A. 
E. A. F.
A. M. F.
B. R. P.

Z. C. F 
R. J. Z. 
I. R. X. 
P. P. T

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au înscrise în ele, în or
dinea ieșirii la tragere, una sau 
mai multe din aceste combinații, 
se vor prezenta la inspectoratele 
ADAS pentru a-și primi sumele 
cuvenite.

(Urmare din pag. I)

Irina R. a găsit la pă
rinții soțului ei P. Nicu- 
lescu mai multă căldură 
decît putea cere o noră 
și în mama soțului ei — o 
mamă fericită că are „și o 
fată". Deși mai puțin obiș
nuit, merită să fie arătat 
înaltul exemplu de înțelep
ciune pe care îl dă Dumitra 
G. din raionul „30 Decem
brie”. Singurul ei băiat, 
„lumina ochilor" — căsăto
rit cu o învățătoare și a- 
vînd un băiat de 5 ani, a- 
flă la întoarcerea dintr-un 
voiaj care l-a ținut mai 
multă vreme departe de 
casă, că soția lui a săvîrșit 
o culpă. In dezlănțuirea 
crizei, în focul discuției — 
în hotărîrea categorică de 
a obține divorțul — a in
tervenit însă Dumitra G. 
Cîntărind lucrările cu ju
decată, înțelegînd că în 
viața unui om cu o con
duită ireproșabilă vreme 
de mulți ani poate inter
veni un accident — care 
să nu distrugă ceea ce o- 
mul are mai bun — ea a 
desfășurat o activitate pli
nă de răbdare și perseve
rență. Apropiind încet cele 
două capete ale firului 
rupt, a reușit să-i convingă 
pe amîndoi că mai presus 
de orice trebuie să fie gri
ja pentru viitorul băiatului. 
Băiatul — azi elev în clasa 
a Vl-a — vine în Bucu
rești la bunica, se joacă 
senin și se plimbă fe
ricit fără a bănui că 
dacă părinții au avut tăria 
să treacă peste prăpastie, 
dacă el trăiește o viață fe
ricită, totul i se datorește 
ei.

★

Dar, ca în teoremele în
vățate pe băncile liceului, 
și reciproca este din păca
te adevărată. Multi tineri 
pășesc în căsnicie cu sus
piciune față de familia so

populare chineze de eliberare

Cocteil oferit 
de însărcinatul 
cu afaceri a. i. 
al R.P. Chineze

Cu ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a creării Armatei populare 
chineze de eliberare, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republi
cii Populare Chineze la București. 
Li Bin, a oferit luni după-amiază 
un cocteil.

Au luat parte general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, adjuncți ai ministrului, Mi
hai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, generali și ofi
țeri superiori.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

T elegramă
Cu ocazia celei de-a 40-a aniver

sări a Armatei populare chineze 
de eliberare, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, general-colonel Ion Ioni
ță, a trimis vicepremierului Consi
liului de Stat, ministru al apărării 
naționale a Republicii Populare 
Chineze, Lin Biao, o telegramă prin 
care transmite călduroase felicitări 
Militarii forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România — se ara
tă în telegramă — animați de cele 
mai bune sentimente de prietenie, 
urează militarilor Armatei popu
lare chineze de eliberare noi rea
lizări în opera de perfecționare a 
măiestriei de luptă, pentru apăra
rea muncii pașnice a harnicului 
popor chinez împotriva acțiunilor 
agresive ale imperialismului, în in
teresul cauzei păcii și socialismului.

„Capturarea po
dului Lutin", pic
tură în ulei re- 
prezentînd o i- 
magine din tim
pul „Marșului 

cel lung"

țului 3au soției, cu multe 
concepții greșite.

Fata, crescută de aseme
nea „ca o floare" — care 
a citit romane și a văzut 
filme în care „El” înfrun
tă pericole, renunță la tot, 
la situație, la familie, nu
mai pentru a i se devota, 
— constată că' în realitate 
lucrurile nu stau așa, că o 
vorbă a mamei lui are 
multă greutate și cînd se 
ivesc neînțelegeri... nimic 
mai simplu... Părinții sînt 
de vină.

Multă vreme, Marta R.

Puțini oameni au darul 
de a se face plăcuți astfel 
ca I. Boca, din raionul 
„Grivița Roșie" — Bucu
rești. Este o femeie la 50 
de ani, cu o față tînără și 
frumoasă, contrastînd cu 
părul de un alb luminos. 
Multi au observat că la ori
ce discuții despre copii, și ea 
și soțul se simțeau jenați, 
întorceau vorba, deși pur
tau cu ei zeci de fotogra
fii ale nepoților. Ascun
deau un „secret” dureros 
pentru un părinte. Fiul lor 
și nora, deși primiseră a-

el, farmacistul doctor I. O- 
prescu, și soția lui. Ei do
reau ca totul „să se ter
mine” în spital „în liniște” 
fără deranj... Cu o singură 
dorință. Să existe grijă 
oentru ca cercelușii de aur... 
să nu dispară cumva. A- 
cestea au fost ultimele dis
poziții date în acea seară, 
cînd s-a anunțat câ sfîr- 
șitul este aproape.

★

Desigur, acestea sînt ca
zuri extreme și destul de 
rare. Ceea ce trebuie reti-

RELAȚIILE
DE FAMILIE

din București era conside
rată o femeie tînără pen
tru că era vioaie, îngrijită, 
senină. Deodată însă s-a 
schimbat. în gesturi, în 
privire, în vorbele ei răz- 
bătea o amărăciune greu 
ascunsă.

în casa ei a apărut nora, 
o flintă superficială și aro
gantă. Zi de zi. în inima fe
meii s-a cuibărit suferința, 
convingerea că trebuie să 
plece din calea tinerilor, să 
nu-i stingherească. Dar 
unde ? Și cum ? Și aceas
ta la vîrsta la care după 
o viață de muncă se pregă
tea să iasă la pensie, să se 
bucure de odihnă.

partamentul de 3 camere 
prin schimb cu locuința 
părinților, doreau să rămî- 
nă singuri și, pentru a-i de
termina să plece, le făceau 
mizerii de neînchipuit.

Nerecunoștința filială îm
bracă uneori forme in
credibile. Cu cîtva timț 
în urmă, la Spitalul de ur
gență o bătrînă murea în
cetul cu încetul. Ceea ce 
rămînea viu și tînăr era 
privirea. Ochii ei căutau 
mereu ceva în jur. Voia 
să mai trăiască doar atît 
cit să ajungă în casa ei. 
în patul ei. în care l-a 
născut pe băiat. Dar nu a- 
celași lucru îl doreau fiul

nut este nevoia de a pre
găti pe tineri (și pe adulti) 
pentru a întîmpina cu se 
riozitate și calm proble
mele ce se ivesc în fami
lie.

Maxim Gorki, care a de
mascat cu o vigoare neo
bișnuită putreziciunea lu
mii burgheze, are — prin
tre multe altele — 
și marele merit de a 
fi arătat adevăratele di
mensiuni pe care le 
au pentru individ re
lațiile de familie. Pentru 
o funcționalitate normală, 
înțelegînd prin aceasta atît 
o echilibrare interioară a

Poporul chinez aniversează as
tăzi un eveniment însemnat 
din istoria sa : cu 40 de ani 

în urmă, la 1 august 1927, s-a năs
cut eroica sa Armată populară de 
eliberare

La începutul anului 1927 reacțio
narii Gomindanului în frunte cu 
Cian Kai-și au trădat revoluția, 
unindu-și forțele cu imperialiștii 
pentru a înăbuși lupta revoluțio
nară a poporului chinez. Sub con
ducerea Partidului Comunist Chi
nez, o parte din unitățile armatei 
aflate la Nancian s-au răsculat la 
1 august 1927 împotriva clicii tră
dătoare. alălurîndu-se luptei po
porului. Răscoala de la Nancian a 
marcat începutul creării de către 
Partidul Comunist Chinez a Arma
tei populare de eliberare — ar
mată formată din mase de mun
citori și țărani și pusă în slujba 
telurilor eliberării naționale și so
ciale a poporului chinez. Timp de 
peste două decenii, Armata popu
lară de eliberare a luptat cu vite
jie și spirit de sacrificiu, acoperin- 
du-se de glorie pentru a înfăptui 
marile aspirații de libertate și in
dependență ale poporului chinez.

înfrîngînd împotrivirea trupelor 
contrarevoluționare, ostașii tinerei 
Armate populare, sub conducerea 
partidului comunist, au pornit, în 
octombrie 1934, legendarul „Marș 
cel lung” de la Chiangsi, din sudul 
țării, pînă în provincia Șensi, din 
nord-vestul Chinei. Luptînd pen
tru a-și croi drum de-a lungul a 
11 provincii, apărate cu îndîrjire de 
trupele gomindaniste, Armata 
populară a străbătut un drum de 
peste 10 000 km în condiții deose
bit de grele, săvîrșind nenumărate 
acte de eroism. „Marșul cel lung” 
a înscris o pagină strălucită în is
toria poporului chinez. De aici, de 
la baza Șensi, a dat Armata popu
lară primele lovituri împotriva in
vadatorilor, cînd a început, în 1937, 
războiul anti-japonez. Timp de 8 
ani, ajutați de formațiunile de 
partizani, ostașii Armatei populare 
au eliberat palmă cu palmă 19 pro
vincii cu o populație de aproape 
100 milioane de oamenjj.

După înfrîngerea Japoniei în 
1945, trupele ciankaișiste au dez
lănțuit o puternică ofensivă îm
potriva teritoriilor eliberate, în- 
cercînd să înăbușe lupta revolu
ționară a poporului chinez. Arma
ta populară de eliberare a dat ri
posta cuvenită forțelor reacționa
re : prin lupte crîncene, purtate 
timp de patru ani, ea a reușit să 
izgonească definitiv dușmanul de 
pe întreg teritoriul continental al 
țării. Lupta dreaptă a poporului 

chinez, sub conducerea partidului 
comunist, împotriva forțelor reac- 
țiunii interne și a imperialismului 
a triumfat. La 1 octombrie 1949 ea 
a fost încununată prin instaurarea 
puterii populare în China.

Victoria revoluției, proclama
rea R. P. Chineze au constituit 
un moment de cotitură în viața 
poporului chinez și, în același imp, 
un eveniment remarcabil al istoriei 
contemporane. Eliberarea a descă
tușat energiile maselor largi popu
lare, care au trecut la construirea 
unei vieți noi. Sub conducerea 
partidului comunist au fost înfăp
tuite profunde transformări revo
luționare, în toate domeniile vieții 
sociale. în anii puterii populare, 
poporul chinez a obținut impor
tante succese în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a întregii 
economii naționale. Mari progrese 
au fost realizate în știință, în ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui, în toate 'sectoarele de activi
tate socială.

R. P. Chineză, stat socialist în 
plină dezvoltare, joacă un rol de 
mare însemnătate în viața interna
țională, în lupta popoarelor împo
triva imperialismului, pentru cauza 
socialismului și păcii în lume. Ar
mata populară chineză de elibera
re, legată strîns de popor, stă de 
strajă muncii sale pașnice, inde
pendenței și suveranității țării. Ea 
apără cuceririle dobîndite de po
porul chinez pe drumul făuririi 
unei vieți noi.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta sesiu
ne a Marii Adunări Naționale „po
porul nostru nutrește sentimente 
de stimă și profund respect față de 
poporul chinez, față de lupta eroică 
desfășurată sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez pentru în
frîngerea dominației imperialiste, 
pentru răsturnarea vechiului regim 
și instaurarea puterii populare, 
pentru construirea societății socia
liste. Cu toate că țările noastre se 
află la mari distanțe geografice 
una de alta, între poporul român 
și poporul chinez au Ioc relații de 
colaborare în toate domeniile de 
activitate. Se extind relațiile eco
nomice, politice, culturale, t.ehnico- 
științifice între cele două țări, se 
dezvoltă relațiile tovărășești între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez”.

Cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de la crearea Armatei 
populare de eliberare, poporul ro
mân adresează poporului frate chi
nez salutul său călduros și urări 
de noi succese în înflorirea patriei 
sale, în apărarea cauzei socialis
mului și păcii.

raporturilor dintre intere
sele membrilor familiei — 
cit și o justă îmbinare a 
interesului familia] cu in
teresul general al societății
— se cere din partea fiecă
ruia un efort în vederea 
concordanței. De multe ori 
relațiile de familie pot 
să împiedice sau să favo
rizeze dezvoltarea unei 
personalități umane, uneori 
mai mult decît descoperi
rile geografice, cuceririle 
științei sau marile creații 
în domeniul universului 
spiritual.

Influențînd atît de puter
nic acest proces de dezvol
tare a personalității, armo
nia vieții de familie este u- 
nul din factorii importanți 
ce condiționează posibilita
tea individului de a se ma
nifesta deplin, cu maximă 
eficientă pentru societate. 
Ea se numără printre fac
torii determinant! ai afir
mării sale plenare, ai gra
dului său de participare la 
toate problemele — nume
roase si diverse — care 
preocupă societatea. Privită 
din acest unghi de vedere, 
armonia vieții de familie 
are. incontestabil, o mare 
importantă socială si inte
resează — s-ar putea spune
— întreaga societate.

Tocmai de aceea aspectele 
privind viața de familie re
levate aici cer o cerce
tare atentă, atît din par
tea sociologilor, cit și a pe
dagogilor chemați să facă 
cu metodă și tact educația 
tinerilor. în aceeași măsură 
in care se ocupă de toate 
laturile vieții sociale.

Dar să nu' uităm — prac
tica de mii de ani o arată — 
primii și cei mai atenti pe
dagogi ai tinerilor se cer a 
fi. totuși, părinții care, a- 
vînd în urmă o bogată ex
periență de viată, și totoda
tă marea dorință de a-și ve
dea copii fericiți. îi pot de
prinde din vreme, mult mai 
din vreme decit s-ar cre
de. cu legile unei convie
țuiri armonioase.



viața internațională
egătură 
situația

WILLY BRANDT: „ Vizita mea la Bucu
rești va permite să se continue 
dialogul între state cu regimuri 
diferite, atît de necesar Europei"

NEW YORK. — „Este imperios 
necesar să se facă o nouă tenta
tivă în căutarea păcii în Orien
tul Apropiat, astfel ca drepturile 
tuturor țărilor din regiune să fie 
respectate", a declarat U Thant 
într-un discurs rostit, la 30 iulie 
în fața participanților la cel de-al 
IV-lea Congres mondial al qua- 
kerilor ținut la Greensboro (sta
tul Carolina de nord). Secretarul 
general al O.N.U. și-a exprimat 
părerea că un început de regle
mentare a crizei ar fi posibil dacă 
guvernele și-ar asuma obligațiile 
la care au subscris semnînd Car
ta O.N.U., abținîndu-se în relațiile 
lor de la amenințarea cu forța sau 
de la folosirea forței împotriva 
integrității teritoriale sau indepen
denței politice a oricărui stat. El 
și-a exprimat de asemenea îngri
jorarea în legătură cu continuarea 
războiului din Vietnam.

CAIRO. — După cum anunță 
agenția Taniug, într-o declarație fă
cută în fața diplomaților străini a- 
creditați la Cairo, Hassan El-Fikki, 
subsecretar de stat al R.A.IJ. 
pentru afacerile externe, a preci
zat că „în cazul retragerii totale a 
trupelor izraeliene din teritoriile 
egiptene, R.A.U. este gata să exa
mineze problemele legate de criza 
din Orientul Apropiat".

CAIRO. Postul de radio Cairo a 
anunțat că duminică seara a avut 
loc la Cairo o reuniune a Consi
liului de Miniștri al R.A.U., sub 
conducerea președintelui Nasser, în 
cadrul, căreia Mahmoud Fawzi, a- 
sistentul președintelui pentru pro
blemele externe, a prezentat un ra
port despre desfășurarea lucrărilor 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. și a făcut un tur 
de orizont asupra situației inter
naționale.

TEHERAN. — Convorbirile de 
la Ramsar, la care au par
ticipat șahul Iranului, Reza Pah
lavi, președintele Pakistanului, 
Ay.ub Khan, primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, precum și miniș
trii de externe ai celor trei țări, au 
luat sfîrșit luni. In comunicatul co
mun dat publicității în aceeași zi 
se arată că părțile și-au reafirmat 
opoziția față de măsurile adoptate 
de Izrael, care au modificat statu
tul orașului Ierusalim și și-au ex
primat convingerea că numai o 
strictă aplicare a hotărîrilor O.N.U. 
poate să ducă la restabilirea și 
menținerea păcii în această regiu
ne. Se subliniază că „retragerea 
trupelor izraeliene din teritoriile 
arabe ocupate este una din condi
țiile esențiale pentru restabilirea 
unei păci juste și durabile în Ori
entul Apropiat".

BONN 31 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat săptămîna- 
lului vest-german ■„Welt' am Sonn
tag", Willy Brandt, ministrul de 
externe al R. F. a Germaniei, a 
declarat: „Intenția guvernului nos
tru este să ajungă la relații rezo
nabile cu toate popoarele din Euro
pa răsăriteană, printr-o muncă 
practică de zi cu zi. Vizita mea la 
București, a spus el, va permite să 
se continue dialogul între state cu 
regimuri politice diferite, atît de 
necesar Europei. Există interese co
mune între România și R. F. a 
Germaniei, și cînd spun aceasta nu 
mă gîndesc numai la comerț. Cele 
două țări consideră de comun acord 
că dacă vrem ca pacea să fie asi
gurată în mod durabil, trebuie să 
găsim în Europa noi forme de co
operare. Există numeroase dome
nii în care, printr-o muncă răbdă
toare, se poate ajunge la o înțele
gere. Scopul călătoriei mele este 
tocmai de a progresa în acest 
sens".

ÎN INIfMl ORGANIZĂRII UNUI 
SISIHI Of SECURITATE EUROPEANA

agențiile de presă transmit:

INTERVIU ACORDAT DE 
ZIARULUI „TRIBUNE

PARIS — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
„în conjunctura internațională ac
tuală, interesul Franței nu este de 
a se integra vreunui bloc militar 
pentru a lupta împotriva unui alt 
bloc, deoarece, procedînd în felul 
acesta, țara noastră ar putea fi 
antrenată într-un război general 
pentru interese care nu ar fi ale 
sale" — a declarat Waldeck Ro
chet, secretar general al P.C.F.. 
într-un interviu acordat ziarului 
elvețian „Tribune de Lausanne". 
„Numai în măsura în care Franța 
se va ține în afara blocurilor mili
tare, create în perioada războiului 
rece — a spus el în continuare — 
ea va avea întreaga libertate de 
inițiativă pentru a acționa în fa
voarea cooperării între toate sta-

Principii care cîștigă teren 
în viata internațională•> J

CIUDAD DE MEXICO 31 
(Agerpres). — „Năzuința noastră 
este ca principiile autodetermi
nării popoarelor și neamestecului 
în treburile interne ale altor sta
te să constituie faruri permanen
te și fundamentale în politica ex
ternă a Mexicului" — a declarat 
ministrul de externe mexican, An

Referindu-se la propunerea se
cretarului general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceausescu, de dizolvare a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia, Willy Brandt a subliniat că 
dorește să afle mai multe amă
nunte în legătură cu această pro
blemă. După opinia sa, N.A.T.O. 
va continua să existe și va trebui 
să se adapteze evoluției situației.

în altă ordinei de idei, el a ară
tat că între Statele Unite și Repu
blica Federală există o identitate 
foarte largă nu numai de interese, 
ci și de convingeri. în legătură cu 
diferendele și neînțelegerile exis
tente între cele două țări, el a de
clarat că le privește cu calm.

în - interviul acordat ziarului 
„Neue Rhein Zeitung", ministrul 
federal de externe a subliniat că 
politica de destindere și cea de 
securitate nu sînt opuse una alteia.

Referindu-se la relațiile cu Ce
hoslovacia, el și-a exprimat spe
ranța într-o încheiere pozitivă a 
tratativelor economice de la Praga.

WALDECK ROCHET
DE LAUSANNE"

tele, fără deosebire de regim social. 
Misiunea Franței este de a face 
totul pentru a contribui la apro
pierea între popoare, de a favoriza 
reducerea armamentelor, de a face 
să se ajungă la dizolvarea simul
tană a blocurilor militare opuse — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo
via — în interesul organizării unui 
sistem de securitate europeană și 
internațională".

Referindu-se la probleme inter
ne, Waldeck Rochet a arătat că 
trebuie îndeplinite cel puțin două 
condiții esențiale pentru ca parti
dele de stînga să aibă șanse să 
cucerească majoritatea la viitoa
rele alegeri: realizarea unității de 
acțiune și elaborarea unui program 
comun de guvernare pentru a se 
da o perspectivă clară poporului 
francez.

tonio Carrillo Flores, într-un in
terviu acordat revistei iugoslave 
„Medjunarodna Politika’.

Colaborarea internațională re
ciproc avantajoasă constituie un 
alt scop fundamental al politicii 
externe mexicane, a arătat An
tonio Carrillo Flores.

JANOS KÂDAR despre unele 
PROBLEME ALE SITUAȚIEI 
ECONOMICE A R. P. UNGARE

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I., 
în cuvîntarea rostită la Uzina 
Gănz Mavag din Budapesta, Ja
nos Kădăr, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.M.S.U., s-a re
ferit la o serie de probleme ale si
tuației economice. El a arătat că 
industria ungară a depășit obiecti
vele sale de producție pentru pri
mul semestru al anului și, în 
măsura în care se poate aprecia 
pînă acum, la fel de bune sînt și 
rezultatele în agricultură. în mo
mentul de față țara are de făcut 
față unei noi sarcini — aplicarea 
reformei conducerii economice. în 
legătură cu aceasta, Jânos Kădăr a 
subliniat că este o problemă im
portantă pentru Comitetul Central, 
pentru guvern și pentru fiecare 
.muncitor în parte ca nivelul pre
turilor la bunurile de consum, în 
general, să nu crească. „Esența și 
unul din scopurile reformei este 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare; acela care muncește mai mult 
și produce mai mult trebuie să cîș- 
tige mai mult ca în trecut", a spus 
el.

Apoi, Jănos Kădăr s-a referit la 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

Aspect de la concertul prezentat de ansamblul coral românesc „Madrigal" 
la Belgrad

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST ITALIAN, condusă 
de Giancarlo Pajetta, membru al Bi
roului Politic al P.C.I., vicepreședin
te al Comisiei de afaceri externe a 
Camerei Deputaților, a sosit pentru o 
vizită de cîteva zile în Siria, la invi
tația partidului Baas. Membrii dele
gației vor avea convorbiri cu repre
zentanți ai partidului, în legătură cu 
relațiile dintre cele două partide.

PRINTR-O HOTARÎRE A AUTORITĂȚILOR MILITARE DIN 
GRECIA, membrii Consiliului de Stat, judecătorii, profesorii universitari și 
funcționarii sînt obligați să prezinte în decurs de o lună, de la data de 31 iu
lie, o declarație de loialitate față de stat, informează agenția Reuter. Persoa
nele ale căror declarații vor fi considerate de autorități ca nesatisfăcătoare vor 
fi demise din serviciile în care sînt angajate.

KAMPALA

LUCRĂRILE SESIUNII 
COMITETULUI DE 
ELIBERARE AL O.U.A.

KAMPALA 31 (Agerpres). — în 
capitala Ugandei au început luni 
lucrările celei de-a 11-a sesiuni a 
Comitetului de eliberare al Organi
zației Unității Africane. La sesiu
nea Comitetului de eliberare, care 
coordonează ajutorul destinat miș
cărilor de eliberare din teritoriile 
dependente din Africa, participă 
reprezentanți din 11 țări membre 
ale comitetului, precum și obser
vatori din partea țărilor membre 
ale O.U.A. La Kampala au sosit, 
de asemenea, pentru a lua parte 
la lucrările sesiunii, reprezentanți 
ai mișcărilor de eliberare naționa
lă din Rhodesia, Angola, Republi
ca Sud-Africană, Mozambic, Insu
lele Comore și Africa de sud-vest.

La deschiderea lucrărilor a luat 
cuvîntul John Babiiha, vicepre
ședinte al Ugandei. în cuvîntarea 
rostită, Babiiha a criticat politica 
guvernului englez de sprijinire și 
menținere a regimurilor din Rho
desia și R.S.A. și poziția față de 
Africa de sud-vest.

Participanții la sesiunea Comi

ÎN LEGĂTURA CU VIZITA 
LUI TAKEO MIKI ÎN R. P. 
UNGARĂ care s-a încheiat luni la 
Budapesta a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că în 
timpul convorbirilor cu ministrul de 
externe ungar au fost abordate pro
bleme legate de situația internațio
nală și de relațiile bilaterale ungaro- 
japoneze. 

tetului de eliberare vor acorda o 
atenție deosebită examinării căilor 
și mijloacelor de sprijinire a luptei 
de eliberare națională din Angola, 
Mozambic, Guineea portugheză, 
R.S.A. și Rhodesia.

ȘEDINȚA COMUNĂ A C.C. AL P.C. BOLGAR
SI A CONSILIULUI DE MIMSTRI

SOFIA 31 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., la 31 
iulie a avut loc o ședință comună 
a C.C. al P. C. Bulgar și a Consi
liului de Miniștri. Todor Jivkov a 
prezentat o informare asupra unor 
probleme ale situației internațio
nale.

PARTIDUL GUVERNAMENTAL DIN INDIA a pierdut controlul 
într-un nou stat din federație : Madhya Pradesh. Acesta este cel de-al 9-lea 
din totalul de 17 state indiene. Guvernul local condus de ministrul principal 
D. Mishra, membru al Partidului Congresului, a fost înfrînt sîmbătă în parla
ment cu 153 voturi contra 137, în problema bugetului în domeniul învățămîn- 
tului, în urma retragerii din partidul amintit a unor deputați ai parlamentului 
local. Guvernatorul statului, K. C. Reddy, i-a cerut unuia din parlamentarii 
dizidenți, Govind Narain Singh, să formeze un nou guvern local.

CONGRESUL PEN CLU
BULUI. în capitala Republicii 
Coasta de Fildeș, Abidjan, s-a 
deschis luni cel de-al 35-lea Con
gres anual al Pen clubului, la 
care și-au anunțat participarea a- 
proximativ 200 de delegați, re- 
prezentînd 33 de țări. Din Repu
blica Socialistă România, la lu
crările congresului participă scri
itorul Floria Lovinescu, vicepre
ședinte al Centrului Pen din 
România. Tema principală a con
gresului — „Legendele și mito
logiile ca sursă de inspirație în 
domeniul literaturii și artelor" — 
va fi însoțită de două dezbateri : 
„Scriitorul în fața bilingvismu
lui" și „Scriitorul între tradiție 
și cultură".

UN ACCIDENT DE CALE FE
RATA a avut loc luni după-amiază 
în apropierea orașului Ovirsk (comi
tatul Yorkshire) din Anglia. Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, ex
presul Londra—Edinbourgh s-a cioc
nit cu un tren de marfă. Cele 13 va
goane ale expresului au fost aruncate 
peste trenul marfar, care ulterior a 
deraiat. Un prim bilanț provizoriu al 
acestui accident menționează că șase 
pasageri au fost omorîți, iar alți 20 
grav răniți.

AMBASADORUL ROMÂ
NIEI LA MOSCOVA PRI
MIT DE DIMITRI POLE- 
ANSKI

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: Dimitri Polean- 
ski, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit luni la Kremlin pe amba
sadorul României la Moscova, Teo
dor Marinescu, la cererea acestuia 
și a avut cu el o convorbire caldă, 
prietenească.

în aceeași ședință, Pencio Kuba- 
dinski, membru al Biroului Politic 
al C.C. a] P.C. Bulgar, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a pre
zentat un raport privind folosirea 
rațională a autoturismelor de servi
ciu și a taximetrelor. în această 
problemă a fost adoptată o hotărî- 
re comună.

ÎNTREVEDERE JIVKOV-RO- 
CHET. După cum transmite agen
ția B.T.A., Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, a avut o 
întrevedere cu Waldeck Rochet, se
cretar general al P.C. Francez, care 
se află la odihnă în Bulgaria. Au fost 
discutate probleme referitoare la re
lațiile dintre cele două partide, pre
cum și probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

DELEGAȚIA PARLAMENTA
RĂ A REPUBLICII CONGO 
(BRAZZAVILLE), condusă de An
dre Georges Nouyabi, președintele A- 
dunării Naționale, și-a încheiat luni 
vizita în Republica Populară Mongo
lă. Delegația a avut convorbiri cu J. 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, cu 1. Sarn- 
bu, președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular, și cu alte persoane o- 
ficiale.

„COSMOS—170”. La 31 iulie 
în Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos
mos—170“. Satelitul a fost plasat pe 
o orbită cu apogeul la 208 km și 
perigeul la 145 km de Pămînt.

A ÎNCETAT DIN VIAȚA Al
fred Krupp, unul dintre cei mai mari 
industriași ai lumii occidentale, pa
tron al concernului ce îi poartă nu
mele. Decesul a avut loc în urma u- 
nui atac de cord, în localitatea vest- 
germană Essen. Krupp era în vîrstă 
de 59 de ani.

La 1 auqust 1291 cantoanele Uri, Schwytz și Unterwald au semnat un pact 
arin care se uneau, dînd naștere statului elvețian. De atunci., ziua de 1 au-, 
oust a devenit sărbătoarea națională a Elveției. Cu acest prile] poporul ro
mân urează poporului elvețian prosperitate și pace. In fotografie: vedere 

din orașul Berna

Dispute financiare 
peste Atlantic

(Urmare din pag. I)

voturilor exprimate. „Cei șase", care în 
prezent dețin 17 la sută din voturi, 
ar dispune astfel de posibilitatea de 
a bloca hotărîrile pe care S.U.A.. ar 
dori să le impună ; desigur cu condiția 
ca ei să se prezinte uniți, așa cum de 
altfel au făcut-o de la începutul acestui 
an. Miza politică în disputa monetară 
este, deci, suficient de mare și, dato
rită acestui fapt, nu e ușor de între
văzut posibilitatea realizării unui 
compromis. Există, însă, anumite con
siderente în baza cărora s-a creat, 
după reuniunea financiară de la Lon
dra, impresia că fiecare partener de 
joc caută să ceară avantaje cît mai 
substanțiale pentru a avea în final de 
unde ceda.

Tendințele spre o nouă ordine mo
netară în cadrul țărilor participante la 
F.M.I., precum și contradicțiile care 
se nasc pe această temă își au un 
temei obiectiv în schimbările interve
nite în raportul de forțe din lumea 
capitalistă pe plan economic, comer
cial. și financiar. După aprecie
rile specialiștilor, țările membre ale 
Pieței comune, luate la un loc, dispun 
în prezent de rezerve în aur și devize 
care depășesc pe cele americane, iar 
ponderea lor în comerțul internațio

nal este de asemenea, mai mare de- 
cît cea a S.U.A. Nu trebuie pierdut 
din vedere, însă, că Statele Unite con
tinuă să beneficieze de cel mai ridi
cat potențial industrial. Faptul că fie
care partener deține atuuri importan
te face ca disputa interoccidentală să 
fie tot mai aprigă, dar nu exclude ri
nele aranjamente.

Un eventual compromis ar fi favo
rizat de actuala conjunctură econo
mică din Occident. Atît în S.U.A. cît 
și în aproape toate țările vest-euro- 
pene a slăbit activitatea economică. 
După șase ani de creștere, eco
nomia americană a cunoscut o 
„pauză incontestabilă" în cursul pri
mului semestru al anului 1967. Con
trar previziunilor consilierilor econo
mici ai Casei Albe, indicele produc
ției industriale a scăzut în luna iu
nie pentru a cincea oară în acest an, 
iar reluarea activității anunțată pen
tru sfîrșitul primului trimestru se 
lasă încă așteptată. Fenomenele in
flaționiste n-au dispărut. Dimpotrivă, 
amploarea deficitului bugetar și pu
ternica recrudescență a conflictele» 
sociale permit să se creadă că ele se 
vor accentua pînă la finele anului.

Potrivit aprecierilor experților 
O.N.U., Europa occidentală va cu

noaște în 1967 o încetinire a activi
tății economice, pentru al treilea an 
consecutiv, care se va traduce prin- 
tr-un ritm de creștere al produsului 
social sub 4 la sută — cifră socotită ca 
limită minimă a evoluției. Este pentru 
prima oară în perioada postbelică cînd 
se face simțită o scădere mai dura
bilă a procentului de creștere, după 
ce în 1964 el era încă de 6 la sută. 
Actualele perturbări economice din 
Europa de vest se datoresc în special 
conjuncturii din R. F. a Germaniei 
și Marea Britanie, unde produsul so
cial brut a progresat anul trecut cu 
numai 2,5 și respectiv 1 la sută. Cum 
aceste două țări înglobează mai mult 
de jumătate din potențialul economic 
al Europei occidentale, ele au greu
tatea cea mai mare in evoluția con
juncturii economice a acestei regiuni, 
în ultima vreme și în Franța se con
stată o oarecare stagnare econo
mică. De asemenea, statele mai 
mici din Europa occidentală sînt cu
prinse, aproape fără excepție, de 
simptomele recesiunii. Italia, Suedia 
și Norvegia se numără printre pu
ținele țări vest-europene în care rit
murile de creștere nu s-au deterio
rat.

Cînd se vorbește de un eventual 

compromis în problemele monetare 
se au în vedere și alți factori. Se re
levă, de pildă, faptul că dacă S.U.A. 
sînt neliniștite la gîndul că străinii, 
și în primul rînd vest-europenii, ar 
putea să preschimbe în aur sume din 
ce în ce mai mari de dolari, nu este 
mai puțin adevărat că și cercurile in
teresate din Europa occidentală sînt 
îngrijorate de posibilitatea ca ameri
canii să impună, la un moment dat, 
un embargo asupra aurului, care ar 
aduce grave perturbații în finanțele 
lumii capitaliste.

După reuniunea monetară de la 
Londra s-a reliefat și un alt aspect, 
pe cît de nou pe atît de semnifica
tiv. Anglia, care pînă acum și-a ex
primat, în mod discret sau pe față, 
preferința pentru teza americană, s-a 
arătat de data aceasta imparțială. în 
acest sens trebuie precizat că, în 
timp ce rolul important pe care îl 
are lira sterlină în actualul sistem 
monetar interoccidental apropie An
glia de S.U.A., dorința Marii Brita
nii de a adera la Piața comună ar 
putea genera tendințe contrarii. în ce 
privește disputa monetară, este deci 
interesant de văzut cum va proceda 
Londra pentru a ieși din situația în
tre ciocan și nicovală în care se află.

Toate acestea determină pe nu
meroși comentatori de presă să tiu 
excludă posibilitatea ca la Rio de Ja
neiro să se procedeze întocmai ca și 
la Geneva în cadrul „rundei Ken
nedy’, adică principalii protagoniști 
să caute o soluție de compromis. Dar 
aceasta nu ar însemna sfîrșitul dispu
tei financiare dintre aceștia. Dezvolta
rea inegală și în salturi a țărilor ca
pitaliste generează în permanentă noi 
raporturi de forțe, noi contradicții.

„QUEEN 
MARY“- 
muzeu si hotei

Vasul de pasageri „Queen 
Mary" — după „Queen Elisa
beth" al doilea de acest tin din 
lume în privința tonajului — 
devenind nerentabil, a fost vîn- 
dut de societatea engleză de 
transporturi maritime „Cunard 
Line" orașului Californian Long 
Beach. Ia prețul de 1.23 milioane 
lire sterline.

Consiliul municipal din Long 
Beach, o cunoscută localitate 
balneară, intenționează să trans
forme ..Queen Mary" intr-o a- 
tractie pentru turiști. într-o 
parte a vasului se va instala un 
muzeu al marinei, iar cealaltă 
va fi transformată într-un ho
tel. Pentru ancorarea navei se 
va construi un chei special.

După cum relatează presa oc
cidentală. la 16 septembrie va
sul va porni din portul Sout
hampton în cea de-a 1000-a cursă 
peste Atlantic. După întoarce
rea lui în Anglia, el va mai 
executa două curse de adio spre 
Insulele Canare. Apoi se va în
drepta spre California, ocolind 
Capul Horn. Un purtător de cu- 
vînt al lui „Cunard Line" a de
clarat că societatea este mulțu
mită de această soluție, deoa
rece obține un preț aproape 
dublu decît în cazul cînd vasul 
ar fi fost vîndut ca fier vechi.
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