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Importante măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu legume și fructe

Totodată, deficiențele în aprovizionarea cu legume și fructe sînt determinate de activitatea defectuoasă ce se desfășoară în unele unități de producție. în numeroase cazuri, din cauza slabei organizări a, muncii, legumele nu sînt culese la timp, recoltarea și sortarea lor se face necorespunzător, nu este preluat integral fondul de marfă, cantități însemnate rămîn pe cîmp zile în șir, depreciindu-și calitatea sau stricîndu-se complet. Toate a- cestea se datoresc într-o mare măsură faptului că nu în toate cooperativele agricole sînt stabilite sisteme eficiente de cointeresare și de răspundere materială- care, să privească pe președinți, brigadieri și pe țăranii cooperatori ce lucrează în acest’sector. Deși cooperativele agricole dispun de camioane și alte mijloace, ele nu le folosesc pentru adransporta rapid legumele și fructele recoltate la centrele de preluare ori direct ,1a piață, așteptînd numai mijloacele' de transport ale organelor de valorificare..' Analizînd 'situația aprovizionării cu legume Și fructe, Comitetul Exe
cutiv al C.C. al Partidului Comu
nist Român a stabilit o serie de 
măsuri menite să asigure înlătura
rea neajunsurilor semnalate, să de
termine o îmbunătățire substanția
lă a activității în acest domeniu, 
pentru ca populația din întreaga 
țară să fie aprovizionată din abun
dență și la prețuri avantajoase cu 
legume și fructe de bună calitate..Buna aprovizionare a populației cu legume este determinată într-o măsură însemnată de condițiile în care se produc și se livrează unităților de desfacere aceste produse, de respectarea integrală, riguroasă, atît ■ de către producător cit și de către organele comerciale, a prevederilor contractuale, asigu- rîndu-se ca piața să dispună în permanență și din abundență de produse proaspete, de bună calita-
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TELECOMUNICAȚIILOR

Referindu-se tn continuare la 
potențialul de cercetare, 
rul institutului a spus :

In Calaa Griviței, o clădire de cărămidă roșie adăpostește 
o tînără unitate științifică — Institutul de cercetări teleco
municații. Despre preocupările cercetătorilor, legate de rea
lizarea în țară a unor echipamente de telecomunicații cu 
performanțe superioare, ne vorbește astăzi inginerul MICHEL 
BAIER, directorul institutului.

Viața omului modern nu poate 
fi concepută fără telegraf, radio, te
leviziune. într-un cuvînt fără tele
comunicații. în țara noastră, activi
tatea de cercetare în acest domeniu 
a început în anul 1955, o dată cu în
ființarea Laboratorului central de 
cercetări telecomunicații care, dez- 
voltîndu-se cu timpul, a devenit, în 
ianuarie 1966, actualul Institut de 
cercetări telecomunicații. Lucrările 
realizate în peste un deceniu de ac
tivitate științifică au marcat trepte 
calitative succesive, oglindind matu
rizarea cadrelor noastre de cerceta
re. Astfel, o realizare interesantă a 
institutului reprezintă sistemele 
telefonice tranzistorizate care permit 
obținerea simultană, pe aceeași linie, 
dar în domenii diferite de frecventă, 
de 3 pînă la 24 convorbiri interur
bane. Efectuarea, pe o singură 
linie, a unui număr multiplu de con
vorbiri înseamnă o economie enor
mă de fonduri, materiale și timp, 
în prezent, aceste sisteme se reali
zează în țară pe scară industrială, 
în planul institutului figurează însă 
și elaborarea unui echipament tran
zistorizat, care să asigure realiza
rea. ne același circuit, a 60 de con
vorbiri telefonice simultane, în ve
derea dezvoltării telefoniei automa
te interurbane.

Alte cercetări privesc „transmisia 
de date cu viteză mărită". Ele se re
feră la pregătirea din timp a soli
citării prin rețelele de telecomuni
cații a viitoarelor centre de 
electronic.

în domeniul televiziunii se 
rește asigurarea recepționării 
gramului în bune condiții pe 
teritoriul țării. Se știe că din cauza 
propagării în linie dreaptă a unde
lor utilizate în televiziune, rămîn u- 
nele zone, în special în regiunile 
muntoase, în care programul nu 
poate fi recepționat. Pentru reme-

dierea acestei situații s-au realizat 
în institut translatoare de televiziu
ne care, amplasate în diferite punc
te, recepționează semnalele transmi
se, Ie amplifică și le emit din nou 
pentru localitatea sau zona care n-a 
putut recepționa programul. Aseme
nea echipamente au fost instalate în 
orașele Reșița, Baia Mare, Craiova, 
Focșani, Bîrlad, Piatra Neamț.

în anii următori, profilul institu
tului se va lărgi și vor fi abordate 
teme noi ca : mecanizări și automa
tizări poștale, protecția liniilor de te
lecomunicații împotriva coroziunii și 
a perturbațiilor, televiziunea în cu
lori, radioteleviziunea stereofonică 
etc.

Preocupîndu-se rle ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, partidul și guvernul au luat, în ultimii ani, o serie de măsuri menite să asigure creșterea producției de legume și fructe, în vederea a- provizionării tot mai bune a populației cu aceste produse. Astfel, au fost sporite suprafețele cultivate în bazinele și unitățile cu condițiile cele mai prielnice, s-a asigurat cultivarea legumelor în cea mai mare parte în sistem irigat, s-a dezvoltat baza materială pentru producerea
IN ZIARUL DE AZI
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lor într-un sortiment mai larg și pe o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, s-a îmbunătățit sistemul de încheiere a contractelor în sensul de a stimula mai puternic unitățile cultivatoare să producă legume mai multe și de calitate tot mai bună. Drept urmare, în acest an, producția de legume, ca și cea de fructe, este, în ansamblu pe țară, bună, ceea ce creează condiții pentru satisfacerea cerințelor de consum ale populației. Cu toate acestea, acum, în toiul verii, cînd în condițiile unei recolte bune piața ar trebui să dispună de un bogat sortiment de legume și fructe de calitate corespunzătoare și la prețuri tot mai, scăzute, populația nu este satisfăcător aprovizionată cu aceste produse, iar adesea calitatea ’ lor este necorespunzătoare. Uneori, din cauză că unitățile- comerțului 1 de stat și cooperatist nu oferă mar- ■ fă. corespunzătoare cantitativ și ca-, litativ, cresc prețurile la unele produse oferite pe piața, țărănească.Cauzele principale ale situației nesatisfăcătoare în aprovizionarea cu legume și fructe constau în modul defectuos în care aparatul Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor își desfășoară activitatea. Sînt numeroase cazuri cînd produsele din cooperative nu ajung la timp pe piață, aprovizionarea piețelor se face necorespunzător. Se constată, totodată, lipsă de grijă pentru manipularea produselor în depozite, în piețe și magazinele de desfacere. Organele de valorificare nu organizează o distribuire rapidă din regiunile și zonele exce’dentare în cele deficitare, ceea ce face ca în unele locuri legumele să se deprecieze, iar în altele să lipsească. Toate aceste deficiențe sînt urmare a faptului că organele Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor exercită un foarte slab control și manifestă lipsă de exigență în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Contribuții 
ia dezbate
rea publică 
privind dez
voltarea în-
vățămîntu- 
lui superior

Complexitatea crescîndă 
cinilor a făcut ca institutul 
nă o importantă școală de perfec
ționare a cadrelor. Ele reprezintă 
astăzi un valoros potențial de cer
cetare științifică în domeniul teleco
municațiilor. Din păcate, în jurul 
nucleului cercetătorilor mai vechi, 
nu s-a putut forma pînă acum, în 
suficientă măsură, „schimbul de 
mîine". Pînă în acest an, institutul 
n-a avut permisiunea de a angaja, 
ca ingineri stagiari, absolvenți ai In
stitutului politehnic. întrucît li se ce
rea. spre a fi angajați în insti
tut. un stagiu de 3 ani în exploa
tare. De altfel, nici aprobarea pe 
care am primit-o anul acesta, de a ’ 
angaja absolvenți ai institutului po
litehnic, dar numai pentru atelierul 
de prototipuri al institutului nostru, 
nu satisface necesitățile cercetării.

Această situație nu ne-a permis 
pînă în prezent să lărgim profilul 
institutului pentru a cuprinde toate 
sectoarele de activitate ale Ministe
rului Poștelor și Telecomunicațiilor 
și nici să acceptăm spre soluționare 
unele solicitări întemeiate ale altor 
unități, care ar fi de competenta 
noastră. Asigurarea cu cadre ar con
tribui în mod esențial la întărirea 
potențialului nostru de cercetare.

O altă problemă importantă care 
ne preocupă este aceea a aprovizio
nării institutului nostru cu materiale, 
în general, această problemă ar tre
bui privită mai larg, începînd chiar 
cu planificarea, ținîndu-se cont 
faptul că un institut de cercetări 
este o unitate de producție și că 
se pot prevedea dinainte, pe un 
sau doi, toate materialele' de care ar 
putea avea nevoie. Urmarea actua
lului sistem de planificare este că in
stitutul nu dispune totdeauna 
cursul cercetării de materialele 
mal corespunzătoare.

Convorbire realizată 
Gheorghe BARBU

BRAȘOV (corespondentul „Scîn- 
teii“). — La Mediaș a început 
recent construcția unei noi stații 
C.F.R.

Din cele relatate de tov. Ata- 
nasie Talpoș, șeful serviciului 
tehnic al Direcției regionale 
C.F.R. Brașov, atît clădirea pen
tru călători, cit și cea a magaziei 
de mărfuri și mesagerii se carac
terizează printr-o arhitectură mo
dernă : spații largi și luminoase, 
suprafețe mari vitrate, linii simple 
și elegante. Accesul publicului la 
nivelul liniilor se asigură printr-un 
tunel. Clădirea pentru călători 
va mai fi prevăzută cu încăpere 
destinată mamei și copilului, cu 
grupuri sanitare, punct farma
ceutic, bufet.

Clădirea de exploatare va avea 
cinci nivele. Ea va adăposti, prin
tre altele, magazia de mesagerii, 
poșta, magazia de tranzit, sala 
de relee pentru centralizarea 
electrodinamică a stației, sala de 
relee P.T.T.R., centrala telefoni
că automată, laboratoarele și a- 
telierele de întreținere etc.

Construirea unei magazii de 
mărfuri, încăpătoare și modernă, 
va înlătura strangulările actuale 
în domeniul încărcării și des
cărcării mărfurilor. Noua ma
gazie se ridică la circa 1 km 
vest de stația de călători. Ea va 
fi dotată cu instalații mecanizate 
pentru încărcatul și descărcatul 
mărfurilor și va fi deservită de 4 
linii.

Paralel cu construirea noii sta
ții C.F.R., se execută și lucrări 
de sistematizare și automatizare. 
Prin crearea unei linii de tragere 
se va ușura mult repartizarea va
goanelor și garniturilor, sporin- 
du-se astfel capacitatea stației.

Revin la arta lemnului 
și la arhitectura mara
mureșeană. Casele tipi
ce trebuie păstrate cu 
toate elementele încon
jurătoare ca mărturii 
ale darului constructiv 
ce-1 are poporul nostru 
si ca > modele pentru e- 
vențrfale inspirații în 
arhitectura contempo
rană. Iar gardurile din 
nuiele împletite trebuie 
și ele păstrate, măcar 
la aceste case. Unor o- 
ficialităti locale le par 
asemenea garduri prea 
primitive si dau sfatul 
de a fi înlocuite cu gar
duri de seîndură sau 
grilajuri de fier, stri- 
cînd. fără să vrea, stilul 
străvechi. Este: o gre
șeală. datorită unor pre
judecăți ale celor care 
susțin o hibridă moder
nizare. Am conștatat a- 
semenea prejudecăți și 
cînd am vizitat Hobita 
lui Brâncuși. Delegatu
lui de la oraș, care ne 
însoțea, nu-i mai plă
cea' fîntîna cu cumpănă 
ce se afla la răspîntia ce 
ducea spre locul unde 
a fost casa în care s-a 
născut sculptorul.

Cele mai uimitoare si 
mai demne de admira
ție monumente arhitec
turale ale Maramureșu
lui rămîn vechile bise
rici din lemn.

Așezate pe dealuri 
sau chiar în văi, dar nu 
pe înălțimile cele mai

Petru
COMARNESCU

proeminente — aceste 
monumente se integrea
ză splendid în configu
rațiile locului. înfrățite 
cu codrii si arborii, cu 
crestele îndepărtate ale 
munților. Majoritatea 
construite în secolele 
XVI—XVIII, ele ui
mesc și astăzi prin teme
ritatea și ingeniozitatea 
soluțiilor arhitecturale, 
prin stilul lor. bazat pe 
tradițiile străvechii ar
hitecturi de lemn băști
nașe (casele țărănești) 
și înglobînd în sinteza 
lor planul bisericilor 
bizantine și avîntarea 
gotică în văzduh.

Ca forme generale, a- 
semenea construcții se 
găsesc numai într-o 
zonă restrînsă a Euro
pei. pe o diagonală din
tre Suedia și România, 
dar la noi ele au căpă
tat forme inedite și în 
originala lor sinteză cu
nosc felurite variațiuni. 
Dintre cele vreo patru
zeci de lăcașuri ale Ma
ramureșului nici unul 
nu este identic cu 
altul. Nici ca proporții, 
nici ca tratare a acope
rișurilor si turlelor sau 
ale pridvoarelor. nici ca 
dimensiuni de compar
timentare interioară, 
nici ca elemente deco
rative.

înălțate pe temelii de 
piatră fără mortar sau

pe tălpi groase de ste
jar. monumentele aces
tea sînt construite din 
bîrne late, felurit îmbi
nate. Uneori. încheietu
rile bîrnelor alcătuiesc 
unghiuri obtuze de for
ma unui fluture cu ari
pile deschise ori ca 
o coadă de rîndunică. 
precum se și numesc, 
cînd capetele grinzilor, 
descrescînd. 
multi colți.

Cel mai 
lement îl 
însă acoperișurile 
pante repezi. Acoperi
șurile cu streșinile pre
lungite sînt uneori eta
jate si peste ele se înal
tă turnul clopotniței, de 
variate ascuțimi și 
avînd uneori un prid
vor deschis la baza lui 
si cîte patru turnulețe. 
Biserica din Surdești 
(1767) are cel mai înalt 
turn dintre monumen
tele maramureșene : 54 
metri 1

Prin formele lor a- 
vîntate în spațiu, prin 
unele pridvoare, prin 
unii stîlpi ciopliți si îm
podobiți— aceste biserici 
de lemn, ca și casele și 
porțile monumentale 
maramureșene sau alte 
geniale construcții de 
lemn din restul tării, 
pot servi ca surse de 
inspirație pentru arhi
tectura și sculptura 
contemporană. Am 
zut. în fotografiile 
la expoziția

PORȚILE DE FIER

lucrări de construcție 
și montaj în avans față 
de grafice

La mai multe obiective de pe 
șantierele sistemului hidroener
getic și de navigație de la Por
țile de Fier, lucrările de con
strucții și montaj sînt în avans 
față de grafice. La ecluză^ — 
unul din obiectivele de bază — 
s-a turnat pînă acum aproape 
o treime din cantitatea totală 
de beton. Zilnic, aici se toarnă 
peste 390 vagoane de beton si 
se montează aproximativ 18 va
goane de armături de fier.

La noile căi de comunicație 
— calea ferată și șoseaua națio
nală — avansul cîștigat față de 
planul la zi este de două luni. 
Colectivul întreprinderii de 
construcții a reușit să termine 
șapte din cele nouă tunele ce se 
construiesc de-a lungul celor 
două căi de comunicație.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Prima parte a ar
ticolului în „Scîn- 

din 1 august
(Continuare în pag. a V-a)

La

ancheta socială
de conf. univ. Ursula SCHIOPU

Ziarele au vorbit adesea 
despre tineri, panourile de 
onoare au cuprins imaginea 
lor. Tinerii intrați în cîmpul 
muncii aduc totodată căl
dura unei noi tensiuni spi
rituale.

Totuși, unele cazuri pri
vind transferurile tineretu
lui dintr-un loc de muncă 
în altul, actele de încălcare 
a disciplinei muncii con
stituie „paraziți" pe lungi
mile de undă ale idealuri
lor tineretului.. Există însă 
și „bruiaje". La acestea, mă 
voi referi în cele ce ur
mează.

în una din cercetările 
mele în rîndurile tinerilor 
existau cîteva întrebări cu 
privire la evenimentele 
vieții de fiecare zi.

întrebarea era formulată 
în termenii următori :

— Ce anume te-a impre
sionat mai mult în ulti
mele 5 zile ? Răspunsurile 
date de elevii școlilor se
rale la această întrebare 
ne-au permis o Incursiune 
mai profundă în incidențele 
bruiajelor de acest fel.

A. N„ mecanic utilaj chl- 
mio (19 ani, necăsătorit) 
răspunde : Am avut o dis
cuție la serviciu. Apoi am

hotarul celei
a doua familii

să-și cucerească independența
Convorbire cu AMILCAR CABRAL, secretar general 
al Partidului African al Independenței din Guineea 

portugheză" și Insulele Capului Verde

regretat — dar maistrul 
nu ne ascultă niciodată,' nu 
ne înțelege. încă nu ne-am 
obișnuit cu el.

P. L., matrițer (19 ani, 
necăsătorit) : Am observat 
că meșterul dă de lucru 
mai mult unora, pe care 
apoi îi propune la prime și 
mai puțin altora pe care 
nu-i simpatizează.

tehniciană electro- 
ani, necăsă- 
impresionat 
o adunare 
care un șef

R. I„ 
nistă I.P.B. (20 
torită) : M-a 
mult alaltăieri 
sindicală în
neprincipial a discutat des
pre principii — un om in
corect a acuzat pe alții de 
incorectitudine. Abuz de 
putere. Șefului administra
tiv al unui serviciu i se im
pune angajarea unei sala
riate peste orice necesitate

sau posibilitate a serviciu
lui respectiv.

N. V., tot la I.P.B., rela
tează că a fost impresionat 
de felul în care sînt aduse 
cadre noi în laborator (nu

se ține seama de necesități 
și posibilități). „Mă aștep
tam ca să fie cu totul alt
fel aici".

P. I., mecanic (18 ani, ne
căsătorit) : Am primit pri
mă. A fost o adevărată sur-

priză. Prima mea primă. 
V. P., tot mecanic (19 ani, 

necăsătorit) : Iar am făcut 
o prostie. Aveam la mine 
chenzina și banii de primă 
și am cheltuit alaltăseară

520 lei la restaurant. Mama 
a plîns. Sînt mahmur și mă 
doare și azi capul. Băieții 
au insistat, șeful de atelier 
a făcut atîtea apropouri și 
nu voiam să creadă că 
sînt încuiat...

Aproape toate relatările 
provenite de la tinerii din 
cursul seral sînt dominate 
de evenimente ale cîmpu- 
lui de muncă, spre deose
bire de relatările elevilor 
de la cursurile de zi, care 
la aceleași întrebări au re
latat mai ales întîmplări, 
mici tensiuni din viața fa
miliei și mai frecvent și 
larg despre participări la 
manifestări culturale.

Această dominație a pro
blemelor legate de eveni
mentele din timpul orelor 
de lucru la tinerii munci
tori are multe caracteris
tici. In 68 la sută din cazu
rile de care dispunem se 
semnalează situații sau ati
tudini de disconfort psihic 
legat de relațiile din colec
tivul de. lucru. De aceea 
am considerat important să 
ne oprim la problemele 
integrării tînărului mun-

cltor în colectivul 
muncă.

Odată cu angajarea tină- | 
rului muncitor, uzina, fabri- a 
ca, întreprinderea capătă a 
pentru eî o identitate con- | 
cretă în care însă apar | 
foarte multe necunoscute. 
Totul pare foarte simplu | 
tînărului muncitor în pri- B 
ma zi, mai ales atunci cînd “ 
a făcut și practică în unita- H 
tea respectivă. Totuși eve- h 
nimentul încadrării sale ta 
are o serie de coordonate „ 
și de aspecte noi. aparent B 
neobservabile. Ele se leagă g 
de desprinderea din colec
tivul cu trăsături specifice | 
constituit în școală și mu- | 
tarea în colectivul uzinei. “ 
Mutarea nu înseamnă în a- g 
ceste condiții o simplă de- 0 
plasare în spațiu, ci o de- a 
plasare în statutul social, _ 
în cîmpul responsabilități- W 
lor. în cîmpul vieții perso- | 
nale.

Tn termeni exacți, tînărul B 
venit din școala profesio- | 
nală va trebui să parcurgă S 
etapele unei cunoașteri „din n 
interior" a profesiei sale. | 
Mai rapidă sau mai lentă, g 
adaptarea este legată de 
cele mai intime resorturi Q 
ale ființei umane.

Chiar din punct de ve
dere biologic tînărul mun- |

Timp de cîteva zile Amilcar 
Cabrai, lider al mișcării de elibe
rare din Guineea „portugheză" și 
Insulele Capului Verde, a fost oas
pete al țării noastre. La încheierea 
vizitei am avut o convorbire cu dis
tinsul oaspete.„De mult doream să vizitez România, ale cărei succese în construcția socialistă le-am urmărit și le urmăresc cu pasiune — a declarat la începutul convorbirii Amilcar Cabrai. Știam că țara voastră este alături de'toate popdarele care luptă pentru eliberarea lor națională și adest sentiment- de solidaritate al poporului român l-am întîl- nit pretutindeni în timpul vizitei".

Amilcar Cabrai ne-a prezentat o 
amplă imagine a luptei populare 
din Guineea „portugheză" pentru 
dobîndirea independenței. El a re
levat că, deși in Africa s-a desfășu
rat un profund proces de decolo
nizare, Portugalia nu numai că s-a 
situat de-a curmezișul drumului 
spre libertate dar a declanșat un 
război colonial împotriva popoare
lor din teritoriile ocupate.„în primul rînd, interesele economice ale oligarhiei au determinat înverșunarea Portugaliei care deține importante poziții în economia țării noastre. îndemnați de dorin-

Al. CÎMPEANU 
A. BUMBAC

(Continuare în pag. a 111-a) (Continuare în pag. a Vl-a)
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iCASA DE ODIHNA FAPTUL

zona Gârii de Nord din Timișoara

cunoscute măsurile luate în ani care au facilitat extin-

PROPRIETATE PERSONALA
O hotărîre a Consiliului de Miniștri

3Sînt ultimii derea construcțiilor de locuințe proprietate personală, la care s-au adăugat și vînzările de locuințe în blocurile construite în acest scop de stat. In același sens, pentru a veni în întîmpinarea unor cereri și a contribui la lărgirea permanentă a bazei materiale pentru odihnă la munte sau la mare, ca și în alte zone turistice,, a fost adoptată recent o hotărîre a Consiliului de Miniștri cu privire la construirea 
de către cetățeni, cu mijloace bă
nești proprii, cu sprijinul statului, 
de case proprietate personală, de 
odihnă și turism pentru ei și fami
liile lor.Statul sprijină construirea acestor case prin atribuirea de terenuri, precum și prin proiectarea și execuția construcțiilor, prin repartizarea materialelor de construcție. Deoarece în stațiunile balneo-climaterice și în alte zone turistice nu există de regulă terenuri proprietate personală pentru asemenea construcții, acestea se atribuie în folosință pe timp nelimitat din fondul statului, în baza unei decizii a comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv sau al orașului București, ori Constanța. Decizia de atribuire constituie și titlul de folosință asupra terenului care se transcrie în registrul de respectiv înZonele și pot construi de odihnă sau turism se stabilesc pe baza schițelor de sistematizare ale localităților sau, acolo unde a- cestea nu sînt întocmite, pe bază de studii de amplasament și detalii de lotizare, respectîndu-se prevederile regulilor generale de sistematizare și construcție ce se vor întocmi de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașului București ori Constanța. Amplasamentele vor fi astfel alese încît să permită o simplă și rațională echipare tehnică a teritoriului cu drumuri de acces, alimentări cu energie electrică, apă potabilă etc. pe care se vor construi loturile de case. Se urmărește astfel o judicioasă valorificare a numeroase terenuri situate în locuri pitorești, dar care pînă în prezent nu au fost folosite. La cererea comitetelor executive, Ministerul Economiei Forestiere va transmite din fondul forestier terenuri fără vegetație sau cu vegetație redusă, iar Consiliul Superior al Agriculturii va transmite terenuri neproductive, deținute de unitățile subordonate, care se pretează a fi folosite în vederea construirii de case pentru odihnă sau turism. In același scop și celelalte ministere și organe centrale ale administrației de stat vor transmite la cerere terenurile care nu le sînt necesare. Cetățenii pot să-și construiască case de odihnă și turism individual sau prin cooperare, indiferent de localitatea lor de domiciliu. Aceste case proprietate personală vor fi exceptate de la aplicarea dispozițiilor privitoare la normarea, repartizarea și folosirea spațiului locativ.Proiectarea și execuția lor se poate face în regie proprie; pe 

bază de contracte cu oficiile pentru 
construirea de locuințe proprietate 
personală ; prin organizațiile coo
perației meșteșugărești.în cazul în care executarea construcției se face prin contract încheiat cu oficiile pentru construirea de locuințe proprietate personală, atribuirea terenurilor se face după ce beneficiarii au achitat din sumele economisite la C.E.C. avansul de cel puțin 86 la sută din valoarea construcției. Diferența pînă la valoarea integrală va fi plătită astfel: 15 la sută pînă la data terminării construcției, iar restul de 5 la sută după recepția definitivă a lucrărilor, la termenul prevăzut prin contract. Valoarea construcției se stabilește pe baza prețului de deviz, în care materialele vor fi calculate la prețurile cu amănuntul, iar manopera pe baza salariilor și indemnizațiilor în vigoare, în valoarea locuinței se include costul proiectului, al racordurilor și branșamentelor, taxele legale de construcție, precum și un beneficiu de 3 la sută pentru organizația de construcții și 2 la sută reprezentând comisionul oficiului pentru construirea de locuințe proprietate personală.Cetățenii nu sînt însă obligați să apeleze la serviciile acestor oficii, în cazul în care construirea caselor de odihnă se proiectează și se execută în regie proprie, pe terenuri proprietate de stat atribuite în folosință pe timp nelimitat, beneficiarii vor semna un angajament, autentificat la notariatul de stat, prin care se obligă să execute integral construcția în termen de cel mult doi ani de la data atribuirii terenului. Dacă se constată că nu a fost executată construcția, decizia de atribuire a terenului respectiv va fi anulată, exceptînd cazuri bine justificate cînd se va putea acorda o prelungire a termenului de cel mult un an. Pe baza listei de materiale necesare conform devizului, celor care își construiesc în regie

proprie casele 11 se vor repartiza la prețurile cu amănuntul materialele de construcții și instalații. Pentru a simplifica și facilita formele 
legate de construirea caselor de o- 
dihnă și turism proprietate perso
nală, atît contractele încheiate pentru construirea caselor, cît și operațiunile de transcriere în registrul de transcripții imobiliare său înscrierea în registrul funciar sînt 
scutite de orice fel de taxe.Pentru folosința terenurilor proprietate de stat atribuite pe timp nelimitat, beneficiarii vor plăti o taxă anuală redusă, în funcție de categoria terenului. Pentru clădiri individuale cu parter sau parter și etaj, cuprinzînd un singur apartament, amplasate în orașe sau localități asimilate acestora, supra-

fața care se atribuie este de 160— 300 metri pătrați.
In caz de succesiune sau înstrăi

nare a casei, se transmit asupra persoanei care o dobîndește toate drepturile și obligațiile rezultate din contractul de construire, inclusiv dreptul de folosință asupra terenului pe care este amplasată construcția.Măsurile preconizate vor satisface într-o măsură însemnată cerințele unor categorii de cetățeni dornici de a-și valorifica într-un mod cît mai util economiile lor bănești, va contribui la lărgirea bazei materiale de cazare în stațiunile balneo-climaterice de la munte, de la mare și din alte zone turistice, ceea ce implicit va duce la îmbunătățirea condițiilor de recreare și odihnă.

Oracolul do 
la Pietrari

corespunzătoare.

transcripții imobiliare, cartea funciară.terenurile pe care se în mod judicios case
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Elena Heașcă (zisă Legănuța), 
din comuna Pietrari, satul Valeu 
Glodului (Tîrgoviște), ține pe 
dracul sub poruncă ; cu ajutorul 
lui, leagă și dezleagă căsnicii, 
scoală bolnavii după boală, it 
ajută pe unii să cîștige procesele 
pierdute. Vin oameni din șapte 
sate să-i ceară sprijinul. Vin cu 
brațele încărcate: găini, gîște, 
brînză, făină etc. și pleacă cu 
mina goală. Așteaptă să se pe
treacă minunea promisă. Pînă a- 
ctim nu s-a petrecut nici o mi
nune. E cazul ca organele locale 
să intervină pentru a curma ex- 
crocheria. Să vedem, barem, mi
nunea asta l
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Statuară
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Răcoriți-vă

Vcare ei le de- realizarea și

Dîn greșeală

n-o bagă nimeni 
măcar din

Rubrică

Ștefan ZIDĂRITA
Ștefan DINICÂ

cu sprijinul corespondenților 
Scînieii"

a- 
ce
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tn tabăra de pionieri și școlari din pădurea Pustnicu de lingă Capitală Foto : Agerpres jjijniiim»

Aprovizionarea
©» kgwvie șs fructe

(Urmare din pag. I)De aceea, se impune în fiecare cooperati- agricolă producătoare se organizeze în așa munca încît, utilizîn- du-se rațional, eficient, forțele și mijloacele de care dispun unitățile, să se asigure realizarea integrală și depășirea producției prevăzute, îmbunătățirea calității acesteia, recoltarea și valorificarea ei la timp și în întregime prin O.V.L.F., precum și direct pe piață. Ținîndu-se seama că recoltarea și sortarea legumelor și fructelor cere un volum mare de muncă, este necesar ca la aceste lucrări să fie antrenate nu numai brigăzile și echipele specializate din cooperativele agricole, dar și alțl țărani cooperatori, pentru ca ele să se facă într-un timp cît mai scurt, să se evite la maximum pierderile. în acest scop, este util ca în cooperativele a- gricole, pe lingă sistemul- de cointeresare aplicat în prezent conform recomandărilor Uniunii Naționale a C.A.P., să se aplice și alte măsuri stimulative, corespunzător situației fiecărei cooperative și pe baza hotărîrii conducerii ei. în a- sigurarea bunei aprovizionări a populației cu legume și fructe, o mare răspundere revine uniunilor cooperatiste și consiliilor a- gricole. Ele trebuie să urmărească zilnic pentru fiecare cooperativă agricolă realizarea contractelor, precum și cantitățile de legume și fructe care urmează să fie vîndute direct pe piață, să asigure ridicarea întregii cantități de mărfuri produse. Transportul trebuie să se facă rapid, cu ajutorul mijloacelor proprii ale cooperativelor a- gricole și cu cele ale oficiilor de valorificare a legumelor și fructelor. Pentru a se păstra prospețimea și calitatea bună a produselor, este indicat ca aprovizionarea magazinelor și piețelor să se facă în cursul nopții.Aprovizionarea abunden-

tă și permanentă a tuturor orașelor și centrelor muncitorești, a tuturor piețelor și magazinelor de desfacere, este determinată în mare măsură de flexibilitatea în repartizarea și distribuirea legumelor și fructelor de la un loc la altul, în funcție de cerințe. De aceea, organizarea și e- fectuarea rapidă a mutațiilor către locurile deficitare trebuie să constituie una din preocupările principale ale organelor în sarcina cărora cade comerțul cu legume și fructe. întru- cît în acest an este o recoltă bună, este necesar să se acorde o atenție deosebită livrării la export a unor cantități mai mari de legume și fructe.în îmbunătățirea aprovizionării cu legume și fructe un rol important îl au măsurile de extindere a vînzării acestor produse prin diferite sisteme simple, ambulatorii, pe străzi și la domiciliul populației. Vînzătorii ambulanți se vor aproviziona direct de la depozite, precum și de la magazinele de desfacere, acor- dîndu-li-se un rabat comercial într-un anumit procent din prețul de desfacere cu amănuntul. Pentru a se ușura și grăbi desfacerea legumelor și fructelor, vînzătorii ambulanți vor dispune de tonete și alte mijloace necesare transportului șl prezentării corespunzătoare a mărfii.Importante măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării cu legume și fructe fac obiectul Hotărîrii Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România cu privire la cointeresarea lucrătorilor din sectorul de valorificare a legumelor și fructelor, precum și la stabilirea de prețuiri maximale la aceste produse. Hotărîrea prevede aplicarea unor forme mai eficiente de cointeresare a celor ce activează în domeniul comerțului cu legume și fructe, care au drept scop să asigure o îmbinare mai strînsă a cîști- gurilor dobândite de lucrătorii din acest sector cu

eforturile pe pun pentru depășirea sarcinilor de plan. Astfel, conform prevederilor hotărîrii, se introduce, începînd de la 1 august a.c., salarizarea pe bază de remiză acordată la cantitatea sau valoarea produselor preluate sau achiziționate, salarizarea pe bază de remiză acordată la 1 000 lei desfacere, diferențiat, pe grupe de produse, precum și salarizarea mixtă a personalului tehnico-adminis- trativ și a celui operativ (conform H.C.M. 238/1967).Una din prjn6ipalele1 măsuri care se’ aplic©începînd de lă 3 august a.c. — prevăzute de Hotărîrea Consiliului de-Miniștri — se referă la condițiile de stabilire și practicare a prețurilor de vînzare a legumelor și fructelor în piețe. Hotărîrea prevede ca săptă- mînal, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București, și Constanța să stabilească, la propunerea comisiilor de prețuri, plafoane maxime orientative de prețuri cu amănuntul, pe calități, diferențiate pe orașe și centre muncitorești. în limita acestor plafoane, comitetele executive ale sfaturilor populare din orașele și centrele muncitorești, precum și din alte localități ce se vor stabili de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, vor fixa zilnic prețurile maximale, pe calități, pînă la care unitățile comerțului socialist și producătorii vor putea vinde legumele și fructele la populație. Aceste prețuri se vor publica zilnic în mercuriale și se vor afișa la locuri vizibile, în piețe. Conform prevederilor hotărîrii, unitățile comerțului socialist vor mînui prețurile cu amănuntul, în limita prețurilor maximale, astfel încît să influențeze favorabil nivelul prețurilor practicate de către producători în piețe. în acest fel, se va asigura frînarea urcării prețurilor, se vor lichida încercările unor intermediari de a face speculă cu aceste produse, înlesnin-

du-se cooperativelor agricole, țăranilor cooperatori și producătorilor individuali să-și valorifice pe piață întregul surplus de produse, în condiții avantajoase. Aplicarea măsurilor prevăzute de hotărîre va a- sigura desfacerea legumelor și fructelor la prețuri accesibile, corespunzător calității produselor, satisfă- cînd în condiții tot mai bune cerințele populației.Pentru ca efectele pozitive ale măsurilor stabilite de partid și guvern să se reflecte mai rapid în aprovizionarea populației, se impune ca sfaturile populare și organele de valorificare să desfășoare o activitate intensă pentru aplicarea întocmai a acestor măsuri. Sfaturile populare, uniunile cooperatiste, consiliile agricole trebuie să organizeze și să urmărească îndeaproape desfășurarea în cele mai bune condiții a întregii munci de producere și desfacere a legumelor și fructelor. Este necesar ca, personal, președinții comitetelor executive ale sfaturilor populare și membrii acestor comitete să urmărească zl de zi, nemijlocit în piețe și magazine, cum se face a- provizionarea, modul în care s-a organizat desfacerea produselor, precum și fixarea și practicarea prețurilor corespunzător prevederilor hotărîrii guvernului, să ia pe loc măsuri e- ficiente de înlăturare a deficiențelor constatate.Și în acest sector, ca în toate domeniile de activitate, succesul este determinat de munca de îndrumare și control desfășurată de organele și organizațiile de partid. De aceea, comitetele regionale, raionale și orășenești de partid au datoria de a se ocupa permanent și cu exigență de aplicarea măsurilor stabilite de partid și guvern, privind comerțul cu legume și fructe, de a asigura oa peste tot, în fiecare oraș, în fiecare centru muncitoresc, populația să fie aprovizionată din bundență cu legume fructe de bună calitate, prețuri tot mai scăzute.
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Așa după cum ne arată și viața, căsătoria rămîne 
în continuare una dintre problemele spinoase ale 
existenței. Din acest punct de vedere avea dreptate 
un cititor care, recent, spunea într-o scrisoare : „Din 
punctul meu de vedere, bărbații se împart în două 
categorii: căsătoriți și burlaci. Dar mă întreb : pînă 
cînd va mai dăinui această inegalitate strigătoare 
la cer?" Mai departe, respectivul cititor numește 
burlăcia ca unul dintre viciile cele mai periculoase 
și nocive ale lumii moderne. „Burlacii, zice el, sînt 
ca pomii sălbatici: fac flori, dar nu și fructe. De 
ce nu vor oare ei să primească altoiul căsătoriei 
pentru a deveni fructiferi ?“

Iată o întrebare care nu poate lăsa indiferent pe 
nici un om de bună credință și de bun simț. De 
ce există oare pe lume burlaci ? Care este atitudi
nea noastră față de aceste ființe care ne sfidează 
cu egoismul lor feroce ? în ce mă privește, deși 
din cei treizeci și patru de ani, cîți posed, jumătate 
mi i-am petrecut bucurîndu-mă din plin de bine
facerile vieții în doi, am multi prieteni burlaci, cu 
care am adesea discuții teoretice și principiale^ pe 
tema căsătoriei. De ce, totuși, mă cobor eu pînă la 
nivelul lor și îmi pun astfel în pericol demnitatea 
de familist ? Pentru că sînt curios să aflu ce motive 
invocă ei pentru a-și ercplica jalnica lașitate în care 
se scaldă. Unul dintre burlaci, de pildă, motivează 
faptul că nu s-a căsătorit pînă la vîrsta de patruzeci 
de ani din pricina idiosincraziei pe care o face la 
solemnități. Nu le suportă. Mai precis, solemnitățile 
îl fac să rîdă.

— Dacă ofițerul stării civile ar sta cu mine de 
vorbă omenește, de la om la om, și nu m-ar lua 
cu formula aceea sacră („de bunăvoie și nesilit de 
nimeni..."), aș suporta. Dar așa...

La această rubrică informam 
cititorii de ce nu există Pepsi
Cola și Fru-Cola pe Valea Pra
hovei : lipsa de înțelegere a doi 
ftreședinți de sfaturi populare 
Constanța și Brașov), împiedica 

vagoanele cu răcoritoare să a- 
jungă și la Sinaia, Bușteni, A- 
zuga. Aflăm, „răcoriți", că ba
rierele au fost deschise. Din 
Constanța au sosit 4 vagoane 
(88 000 sticle de Pepsi). Am pri
mit vestea că și Brașovul a des
chis porțile cetății, dînd cale 
liberă, pe Valea Prahovei, Fru- 
colei. De ar ține mult așa 1

Circul 
continuă

Acum o săptămînă, 
acestei rubrici arătam 
de stat din București 
rat de la Ocolul silvic Strîmbu- 
Băiuți (Maramureș), doi pui de 
urs, fără să achite contrava
loarea lor. Se pare că, pentru 
conducerea circului, această prac
tică constituie un mod de lucru. 
Ocolul silvic Dărmănești (Ba
cău), a expediat in aprilie către 
Circul de stat 2 ursuleți (va
loare 3 000 lei) și nici ei nu au 
primit banii. Dacă tovarășii de 
la Circul de stat își tratează 
astfel furnizorii, s-ar putea ca, 
pe viitor, să nu mai aibă cine 
să le completeze efectivul de 
nimale. (Atunci să vedeți 
circ iese 1).

/

Foileton

Un alt prieten motivează că nu suportă iaeea de 
soacră, fiind profund revoltat de tirania medievală 
pe care o exercită aceste persoane asupra bărbați- 
lor-soți.

— De ce nu te insori cu o orfană ? l-am în
trebat eu.

— Am încercat și varianta asta, alegînd o per
soană crescută la Casa copilului. Dar crezi că in 
ziua logodnei nu a apărut în casa mea, plîngind de 
fericire, o individă care a pretins a fi mama ei și 
soacra mea ? Nu, mulțumesc, cunosc eu ce se as
cunde în spatele acestor orfeline nevinovate.

jsxista de asemenea burlaci care pretind că nu se 
însoara am cauză că le e lene, alfii pentru ca au 
fost dezamăgiți în prima lor dragoste, alții din 
cauza complexelor de inferioritate și așa mai de
parte. Concluzia e următoarea: burlacia este o 
manie, o idee fixă sau, mai bine zis, un viciu care 
treouie comoătut cu toată hotărîrea și toate mijloa
cele, burlacii fiind cei mai egoiști oameni de pe 
pamint. Ce s-ar intimpla oare dacă toată lumea 
ar deveni burlacă 7 Mi-e și frică să mă gmdesc.

Noroc că mai sînt pe lume și bigami l Noroc 
de băroații aceștia generoși, capabili să se însoare 
cu două femei în același timp I Unii merg chiar 
și mai departe : se însoară cu trei femei deodată l 
Iar dacă cei care se însoară cu două femei în 
același timp se numesc bigami, cei care se însoară 
cu trei femei se numesc trigami. Îmi face plăcere 
să vă anunț cu acest prilej ca mi-a revenit cinstea 
de a descoperi recent poate unicul exemplar de 
trigam. Acest bărbat viteaz și erou, acest pionier 
și pilot de încercare al unui nou sistem de con
viețuire, care de bunăvoie și nesilit de nimeni a 
acceptat să se căsătorească cu trei femei, cu acte 
în regulă, adică să spună „da" de trei ori și de trei 
ori să-și dea singele la analiză, acest om, zic, merită 
toată considerația și respectul nostru, exemplul lui 
fiind o palmă usturătoare pe obrazul burlăciei.

Trigamul L. I. locuia pînă de curînd în orașul 
București și era de meserie tehnician, deci nimic 
deosebit pînă aici. Cu cîțiva ani în urmă el cunos
cuse în orașul Tirnăveni o femeie cu care se căsăto
rise din dragoste și din această căsătorie au rezultat 
trei copii. Dar iată că, într-o zi, făcînd o călătorie 
pînă la Sighișoara, L. I. a întîlnit aici o persoană de 
care s-a îndrăgostit, ceea ce și ea a procedat la fel, 
Fără să piardă vremea și fără prea multă vorbă. 
L. I., avînd un respect înnăscut față de litera scrisă, 
a făcut actele de căsătorie cu ea. „Iubirea e trecă
toare, a zis, el, dar actul e sfînt". Nu trece mult 
timp și L. I. face cunoștință cu o persoană din Bucu
rești și, dracu știe ce-o fi fost la mijloc, dragoste 
sinceră sau buletin de Capitală, că a făcut și cu ea 
acte, mărturisindu-i, ce-i drept, că în decursul 
existenței sale zbuciumate a mai fost căsătorit de 
două ori, dar că nev.estele anterioare au răposat.

După cum vedeți, L. I. era pus pe fapte mari. Fire 
pasională, pîrjolitor de iubitoare, el se îndrăgostea 
întotdeauna fulgerător și, cum nu prea avea timp, 
nici bani și nici motive legale ca să divorțeze și ca 
să nu țină femeile încurcate, se însura cu ele. Ghi
nionul lui a fost că cele două „răposate" anterioare 
i-au dat de urmă. Altfel, într-un an—doi buzunarele 
lui ar fi fost doldora de acte de căsătorie. Cei trei 
copii lăsați în provincie, la prima soție, nu-l mai 
văzuseră de mult, de mult nu mai primiseră ei mln- 
gîierea lui, căci respectivul lor tată era ocupat cu 
căsătoriile, cu logodnele, cu analizele, cu nunțile. 
Măcar de i-ar fi chemat și pe ei la petrecere, să se 
bucure și ei de fericirea lui.

Deocamdată, trigamul a fost trimis pentru un an 
de zile la pușcărie. După ce va ieși de-acolo, se va 
hotărî el oare să-și continue și să-și desăvîrșească 
performanța? Va deveni el oare primul quatrogam 
din țară, ca să-i facă încă o dală pe burlaci să crape 
de necaz ?

La Iași, în curtea casei 
nr. 60 de pa strada Ștefan 
Mare, zac abandonate de 7 
cinci statui plătite cu parale 
grele din fondurile publice. Se 
spune că ar reprezenta „Indo
lența", „îndărătnicia", „Risipa", 
„Uitarea" și „Ignoranța". Cîtă 
strădanie să aduni, într-un sin
gur loc, statuile celor mai hulite 
dintre zeițele izgonite din viața 
socială I

Un turneu 
ratat

La 1 iunie, tovarășei Aurelia 
Stanciu, tehnician agronom la 
S.M.T.-Predești (Craiova), i s-a 
desfăcut contractul de muncă. 
De atunci a rămas pe drumuri. 
Ce gravă abatere a săvîrșit a- 
ceastă tînără salariată ? Pe scurt i 
tovarășa Stanciu a refuzat cate
goric invitația directorului sta
țiunii, ing. Aurel Dumitru, de a 
efectua un turneu (în doi 1) prin 
țară, cu mașina. Directorul, ofen
sat, nu i-a iertat acest afront. 
Trecînd-o abuziv dintr-un post 
în altul, pînă la urmă i-a des
făcut contractul de muncă. Acum, 
directorul e probabil satisfăcut : 
a arătat ce poate. Și nu poate 
multe: cu acest abuz riscă să 
plece, nu în turneu, în doi, cu 
mașina..., ci de la conducerea 
S.M.T.-ului. Definitiv.

Un funcționar distrat lucrează 
neglijent. Pentru a îndrepta gre
șeala lui, alte instituții pierd 
timpul, cheltuie fonduri. Maria 
Păduraru, funcționară la Casa 
copilului din Botoșani, a fost 
chemată la spitalul de copii din 
localitate, cu actele minorului 
Maftei Dumitru, decedat aici. Ne
glijentă, funcționara a luat ac
tele unui alt copil, o fetiță. La 
spital, dr. Ita Salter, a întocmit 
(iarăși neglijență) actele de de
ces pe numele fetiței. Acum in
stanța de judecată va trebui să 
se întrunească pentru anularea 
actului de deces ireal. Cîtă ne
glijență, pe care 
în pămînt. Nici 
șeală.

i
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TREPTELE DE PROGRES
ALE COOPERATIVEI

Activitatea complexă care 
se desfășoară în coopera
tivele agricole ridică nu
meroase probleme privind 
conducerea eficientă a a- 
cestora, stabilirea direcțiilor 
de dezvoltare, îmbinarea 
intereselor cooperativei cu 
cele ale membrilor ei și 
ale statului și, în ultimă 
instanță, valorificarea tu
turor posibilităților pentru 
creșterea producției, a ve
niturilor, în interesul ri
dicării bunăstării țărăni
mii, a întregului popor. Așa 
cum se arată în statutul 
cooperativei agricole de 
producție, adunarea gene
rală este organul suprem 
de conducere al acestor u- 
nități, singură în măsură 
să hotărască asupra între
gii activități economice, fi
nanciare și organizatorice. 
Amintind această preve
dere de bază din statutul 
cooperativei agricole, pu
tem spune că ea este legea 
de bază a activității coo
peratorilor noștri, care se 
străduiesc să stabilească și 
să hotărască în mod colec
tiv, în cadrul adunărilor 
generale, tot ceea ce pri
vește bunul mers al coope
rativei, dezvoltarea ei pu
ternică, înfloritoare.

Deși mai puțin vestită, u- 
nitatea noastră are rezulta
te bune și o experiență pre
țioasă în diferite domenii. 
Pămîntul nostru, circa 4 000 
de hectare, este situat în 
cîmpia Bărăganului, lingă 
balta Mostiștea. E un teren 

. roditor, prielnic
cultura cerealelor și plan
telor tehnice. Cooperativa 
dispune, în același timp, 
de numeroase cirezi și tur
me de animale, de con
strucții gospodărești, utilaje 
agricole, deci,' într-un cu- 
vînt, are o bogată bază 
materială și tehnică care 
asigură venituri însemnate 
an de an. Creatorii acestei 
bogății sînt membrii coope
ratori. De aceea, consiliul 
de conducere acordă o a- 
tenție deosebită propuneri
lor făcute de ei în vederea 
sporirii producției, respectă 
cu strictețe democrația co
operatistă. Adunările gene
rale și ședințele lărgite ale 
consiliului de conducere 
constituie adevărate tribu
ne de dezbatere a celor 
mai importante probleme 
ce frămîntă pe cooperatori, 
în adunările generale și în 
adunările pe brigăzi, mem
brii cooperatori își aduc o 
contribuție de seamă la 
dezvoltarea sectoarelor de 

roducție, la sporirea veni
nurilor bănești.

în comuna noastră, 
în 1965, existau unele 
răzlețe, în mijlocul

piei, care ocupau o însem
nată suprafață de-teren și 
împiedicau executarea lu
crărilor agricole în condiții 
bune. Mai mult, proprietarii 
acestor case răzlețe fiind 
la o distanță mare de așe
zările închegate aparținînd 
comunei lor, nu puteau be
neficia de condițiile de 
viață create prin dezvol
tarea economică, culturală 
și edilitară a comunei — 
de cinematograf, cămin cul
tural, lumină electrică, bi
bliotecă, magazine etc. In 
adunarea generală din 3 
februarie 1965, la propune
rea cooperatorilor intere-

Aceste cîteva acțiuni a- 
mintite, ca și multe altele, 
izvorîte din inițiativa mem
brilor cooperatori și din 
preocuparea lor pentru spo
rirea producției, au făcut 
să obținem rezultate din 
ce în ce mai bune. Anul 
trecut am strîns în medie 
la ha 3 680 kg porumb, 1 840 
kg floarea-soarelui, 37 000 
kg sfeclă de zahăr, care 
ne-au adus un venit cu 
peste 2 milioane de lei mai 
mare față de plan. Anul a- 
cesta sînt create condiții și 
mai bune pentru sporirea

La C.A.P. „Unirea" din Gurbănești

u- 
de 
de 
ce

pentru

consiliului de 
mare atenție 
dezvoltării și 
sectorului zo-

(Urmare din pag. I)

pînă 
case 
cîm-

inte-citor trebuie să se 
greze în stilul, ritmul și 
orarul de muncă ce există 
în unitatea productivă în 
care a fost repartizat. El 
trebuie să se adapteze bio
logic la condițiile de spațiu, 
aerare, confort sonor, ter- 

. ; > etc. 
mediul său 

școală, orele 
și învățare 
prin recrea-

mic, de luminozitate 
ce există în 
de lucru. In 
de activitate 
erau separate . 
ții. în uzină este un altfel 
de orar. Este necesară și o 
adaptare a trebuințelor bio
logice (sete, foame, igienă) 
la orarul nou, fapt ce pre
supune o restructurare u- 
neori profundă, alteori mai 
puțin profundă a regimului 
de alimentație, digestie etc.

Mai importantă și com
plexă este adaptarea psiho
logică și socială. Adaptarea 
psihologică se referă la an
samblul condițiilor în care 
se pot exercita cunoștințele 
și deprinderile de care dis
pune tînărul muncitor din 
școală. In genere orizon
tul său tehnic este teoretic 
și abstract — dar mai larg 
decît ceea ce poată fi uti
lizat imediat — deprinde
rile necesare locului de 
muncă sînt însă mai puțin 
formate și neconcordante 
deplin cu cunoștințele.

To>te concură în viața 
uzinei sau a unității pro
ductive la o învățare mai 
puțin spectaculoasă dar 
profundă a profesiei. Fie
care zi contribuie la consti
tuirea țesutului fin al for
mării omului muncii. Exis
tă o biografie a profesiunii 
omului de tip nou. Ea 
crește din stofa deprinderi
lor, din patosul muncii la 
care participă.

Exercitarea deprinderilor 
și a activității de muncă 
în ansamblu este sensibilă 
la foarte multe influențe 
externe și interne. Adapta
rea tînărului constă în în
vingerea influentelor per
turbatoare. Ea poate să Se 
facă lent și sinuos, indepen
dent de vreo îndrumare 
sistematică, prin încercare 

. și eroare, dar poate să se 
facă și îndrumat. în multe 
profesiuni mai acționează
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UNEI VALOROASE

fost redate agri- 
în felul acesta, 
arabilă a coope- 
crescut cu 76 ha. 
au mai fost de-

sați, s-a hotărît să se asi
gure condițiile necesare ca 
dorința lor, de a se muta 
în comună, să fie înde
plinită. De fapt, interesul 
era al tuturor cooperatori
lor, deoarece, cîștigarea 
nei însemnate suprafețe 
teren înseamnă un plus 
produse agricole, ceea
era în avantajul tuturor 
membrilor cooperativei. în 
scurt timp, oamenii și-au 
mutat gospodăriile în ve
trele propriu-zise ale sate
lor ce compun comuna, iar 
locurile vechilor case răz
lețite au 
culturii, 
suprafața 
rativei a 
Totodată,
frișate unele pilcuri cu 
stufăriș, au fost plantate 
cu pomi unele suprafețe 
de teren în pantă. Deci, în 
perioada 1965—1966, supra
fața de teren productiv a 
cooperativei a sporit cu 
circa 100 ha.

Aceeași atenție a acor- 
dat-o consiliul de condu
cere problemelor ridicate 
de membrii cooperatori în 
adunările generale și pe 
brigăzi privind ridicarea 
fertilității solului și spo
rirea suprafețelor amena
jate pentru irigat. Rezul
tatul : dacă în 1964 am ad
ministrat 20 tone de îngră
șăminte chimice și 500 torfe 
de gunoi de grajd, în 1966 
am ajuns să utilizăm 370 
tone îngrășăminte chimice 
și 6 000 tone gunoi de grajd. 
Totodată, s-au construit 
canale, o stație puter
nică de pompare care 
asigură apa pentru 557 ha 
teren. Sînt condiții ca în 
anul viitor să extindem su
prafața irigată la circa 
1 000 ha.

producției. De pe cele 1 020 
ha cu grîu am strîns cite 
2 700 kg boabe la ha. De 
asemenea, se anunță o re
coltă bună și la celelalte 
culturi.

în dezbaterile din ca
drul adunărilor generale și 
în ședințele 
conducere, o 
s-a acordat 
rentabilizării
otehnic. Pînă anul trecut, 
această ramură de pro
ducție a trăit pe spinarea 
sectorului vegetal. Pentru 
1 000 lei venit se cheltuiau
1 800 lei. Dar așa nu se mai 
putea merge. Prima proble
mă care necesita o rezol
vare urgentă a fost asigura
rea unei baze furajere co
respunzătoare. încă de la 
finele anului 1964 aduna
rea generală a hotărît să 
se ia măsuri pentru asigu
rarea furajelor. Soluțiile 
s-au dat pe loc : extinderea 
suprafeței cu lucerna iri
gată, depozitarea și con
servarea finului și a altor 
furaje în condiții mai bune. 
S-a trecut la lucru. Dacă 
în 1965 aveam 50 ha cu 
lucernă și se recoltau doar
2 coase, în prezent, avem 
186 ha cu lucernă și o re
coltăm de 5 ori pe an. In- 
tîmpinăm însă și unele 
greutăți. în 1966 am semă
nat 50 ha cu lucernă, cu 
sămînță procurată de la 
Agrosem Călărași. După 
răsărire am constatat că 
50 la sută din sămînță a 
fost de trifoi. Cum perioa
dele de vegetație la aceste 
plante sînt diferite, nici o 
dată nu putem să recoltăm 
acest fin la timpul optim.

Pe baza hotărîrii adu
nării generale, pentru 
ționalizarea muncii în

otehnie am trecut la-gru
parea animalelor din cele 
3 secții, pe specii. Aceasta 
a făcut posibil să se 
treacă la organizarea de 
grupe, în funcție de pro
ducție. Totodată, s-a trecut 
la creșterea dirijată a ani
malelor , tinere, ceea ce a 
dus la formarea de loturi 
de prăsilă la taurine, por
cine și ovine. Rezultatele 
s-au făcut repede simțite. 
Pînă la 15 iulie, anul aces
ta s-a realizat, în medie de 
la fiecare vacă tot atît lapte 
cît s-a obținut în întreg a- 
nul 1964. In primul trimes
tru al anului acesta, din 
sectorul zootehnic am rea
lizat un venit de 1 130 000 
lei, față de 
s-a obținut 
trecut. Cu 
făcută, în 
sînt încă
nefolosite. Potrivit propu
nerilor făcute de coopera
tori și măsurilor stabilite 
de către adunarea generală, 
în zootehnie, ca și în cele
lalte sectoare ale coopera
tivei vom folosi mai din 
plin marile rezerve existen
te, vom pune mai bine în 
valoare inițiativa și destoi
nicia oamenilor pentru a 
face noi pași înainte pe 
calea dezvoltării economi- 
co-organizatorice a coope
rativei noastre agricole.

1 300 000 lei cit 
pe întreg anul 
toată cotitura 
zootehnie mai 
multe rezerve

Dinu DANILIUC 
președintele C.A.P. „Uni
rea", comuna Gurbă
nești, regiunea București

La fabrica de ciment din 
Medgidia a intrat recent 
în produejie o nouă sec
ție de azbociment. Ea 
are o capacitate anuală 
de 1 700 km de tuburi 
de azbociment, avind 
diametrul de 100—500 
mm, te vor fi folosite în 
lucrări de irigații. în fo
tografie: tabloul de co
mandă a mașinii de for

mare a tuburilor

ra- 
zo-

E- 
în 

de

Specialiștii de la combinatul 
siderurgic Hunedoara au stabilit 
și aplicat o tehnologie eficientă 
de recuperare și valorificare a 
gazelor de furnal care se 
deau în atmosferă. Ei au 
struit și pus in funcțiune 
stalație prin care gazul 
perat poate fi folosit drept

. bustibil. O astfel de instalație a 
fost pusă în funcțiune la gru
pul nou de laminoare, la unele 
cuptoare de încălzire a otelului. 
Prin intermediul stației respec
tive se înlocuiește cu gaz recu
perat de la furnale o parte în
semnată de gaz metan, care 
poate fi utilizat astfel în alte 
scopuri, cu o eficientă economi
că mai mare. O instalație simi
lară se află în construcție pen
tru servirea cuptoarelor lami
norului de profile de 650 mm. 
In total cele două stații vor re
cupera circa 25 000 mc gaz de 
furnal pe oră.

pier- 
con- 

o in- 
recu- 
com-

(Agcrpres)

Tipuri noi 
de vagoane 
de marfă

La uzina mecanică din Turnu 
Severin a început fabricația de 
serie a vagoanelor speciale 
pentru transportul trestiei de 
zahăr, destinate exportului în 
Cuba. Ele au un volum util de 
75 mc, putînd transporta, cu o 
viteză orară de pînă la 80 km, o 
cantitate de 30 tone trestie de 
zahăr.

(Agerpres)
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Aducem în discuție problema bri- 
chetării șpanului rezultat din proce
sele de așchiere a metalelor în în
treprinderile constructoare de 
sini, pentru că soluționarea ei 
zintă multiple avantaje pentru 
nomia națională. Despre ce este
ba ? La transportul spre combina
tele siderurgice, șpanul sfărîmat și 
brichetat asigură o folosire deplină 
a capacității vagoanelor. Un calcul 
arată că pentru transportul celor pes
te 250 000 tone de span, cit rezultă din 
prelucrări într-un an, ar fi necesare 
numai 22 000 vagoane, față de 62 000 
în prezent. De asemenea, prin utili
zarea de șpan brichetat se reduce 
considerabil durata încărcării cup
toarelor de otel, asigurîndu-se, tot
odată'. o folosire cu indici superiori 
a capacității lor de producție. Amin
tim. în același timp, că pierderile în 
timpul topirii se reduc la maximum. 
Numai pe această cale economia na
țională ar putea cîstiga anual cel pu
țin 100 000 tone metal.

Dată fiind importanța economică 
a acestei probleme, nu este deloc 
întîmplător că ea preocupă în pre
zent pe mulți specialiști din dife
rite țări. La noi în țară, doi ingineri 
din Brașov — Miron Vulcu și Ale
xandru Tripșa — au conceput în ur
mă cu 6—7 ani o presă pentru bri- 
chetarea așchiilor metalice sub for
ma unor calupuri de cite 5 kg fie
care. în paralel, un alt colectiv de la 
uzina „Progresur-Brăila a realizat 
o mașină de sfărîmat șpanul care, 
cuplată cu presa de brichetat, ridică 
mult eficiența utilizării acesteia. Ul
terior, maistrul Emil Ionescu, de la 
uzina „Tractorul", a construit un nou 
sfărimător cu o productivitate mult 
mai înalta, care a înlocuit agregatul 
realizat de colectivul brăilean.

Orice om interesat în rezolvarea 
acestei probleme nu poate să nu fie 
de acord cu noi că inițiativa cadre
lor' tehnice amintite se impunea să

fle sprijinită în modul cel mai ho- 
tărît de organele Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, astfel 
îneît economia națională să fie de
grevată de uriașele cheltuieli pe care 
le implică transportul și utilizarea 
nerațională a șpanului. Din păcate, 
lucrurile nu au stat așa. S-au scurs 
luni și chiar ani pînă cînd forurile 
de resort ale ministerului au hotărît 
să fie lansate în fabricație utilajele 
respective, sarcina asimilării fiind 
încredințată uzinei „Progresul“-Bră- 
ila. Abia după doi ani uzina brăi- 
leană a reușit să execute 7 din 
cele 10 prese de brichetat (lotul 
zero). în paralel, s-au executat și 
un număr de mașini de sfărîmat 
șpan.

De la fabricarea primului lot de 
utilaje s-au scurs, deci, 4—5 ani. Să 
vedem care a fost în continuare pre
ocuparea organelor ministerului pen
tru montarea și exploatarea de că
tre întreprinderile subordonate a a- 
gregatelor de sfărîmat și brichetat 
șpan. Discutăm. în acest sens, cu ca
dre de conducere din cîteva direcții 
ale ministerului. Dar. spre surprin
derea noastră, încă de la începutul 
investigației ne-am dat seama că nu 
se cunoaște situația reală. Am în
cercat să aflăm cine anume din ca
drul ministerului răspunde de aceas
tă problemă.

— Cu regret — ne-a declarat ing. 
Anton Pușcaș, directorul Direcției 
mecanic-sef și energetic — dar nu vă 
putem da nici o informație în acest 
domeniu. Direcția noastră se ocupă 
numai de utilaje de bază pentru pro
ducție.

Ing, Igor Melega, director tehnic 
în D.G.U.E.M.C., cunoaște întreaga 
istorie a agregatelor de sfărîmat și 
brichetat șpan, dar nu știe cum sînt 
ele utilizate. Nu am putut să aflăm 
nimic nici la alte direcții generale. 
„Informații precise găsiți numai la

te
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adaptarea prin tradiție, 
xistă și inițiative ce au 
atenție forța tînără 
muncă, fireasca ei reacție 
de adaptare. Treptat se 
ameliorează nonconcordan- 
ța dintre cunoștințe și de
prinderi și se suplimentea
ză cunoașterea modernă 
multilaterală a profesiei, in
clusiv aspectele ei social- 
economice.

Desigur situația capătă 
proporții nebănuite și poa
te duce la complicații și 
tensiuni dacă în colectivul 
în care a intrat tînărul 
muncitor domnește o at
mosferă indiferentă față de 
venirea lui și față de tot 
ceea ce el reprezintă, fiind
că în fapt el reprezintă 
viitorul, continuitatea, vi
goarea, competență nouă — 
uneori foarte înaltă.

Avem în față statistica 
privind dinamica tinerilor 
absolvenți ai școlilor pro
fesionale. repartizați în 
producție la una din ma
rile uzine ale Capitalei. 
Este vorba de uzinele 
„Timpuri Noi".

Din cei 77 absolvenți al 
școlii profesionale, promo
ția 1965. repartizați în a- 
ceastă uzină, astăzi conti
nuă să lucreze aici numai 
57. Aceeași situație și pen
tru promoția 1966. Au ră
mas în producție doar 11 
din cei 31 de tineri munci
tori calificați. Din promo
ția anului 1967 au fost re
partizați la această uzină 
32 de muncitori.

Există, an de an. un a- 
nume procent de tineri 
care nu-și mai respectă da
toriile asumate la intrarea 
în școala profesională și. 
atrași de mirajul necunos
cutului, părăsesc munca 
pentru care au fost califi
cați. antrenîndu-se în ac
tivități de conjunctură ; sau 
și mai grav, sub un pre
text sau altul, refuzînd să 
muncească, devin „pensio
nari" ai familiei, ai socie
tății. Există aici o proble
mă de eficientă a investi
țiilor pentru că societatea 
este aceea care suportă 
cheltuielile de școlarizare. 
Perturbațiile provocate de 
aceste fluctuații sub as
pect economico-financiar 
nu sînt altceva decît

Dar 
e- 

nu 
fap-

..pierderi planificate", 
în afara aspectului 
conomic al problemei, 
trebuie să uităm nici 
tul că formarea deprinde
rilor de muncă, perfecțio
narea acestora cere sta
tornicie în relația om-ma- 
șină, că dezvoltarea perso-

că cele mai multe inovații 
de la turnătorie au semnă
tura mea (fapt confirmat 
de tovarășii de muncă și 
conducerea uzinei).

Deci, într-un fel. o rezol
vare a ridicării calificării 
profesionale. Forța, voința, 
dragostea pentru profesiu-

uzina de un aport substan
țial. Faptul că un tînăr 
muncitor execută după ani 
în uzină unele repere ale 
unor categorii superioare 
nu aduce nici pe departe 
cu specializarea, ci mai de
grabă cu aspectul alarmant 
al începutului de rutină.

față numeroși 
uzină printre 
Ilie. frezor.

de la ora de 
tineri din 
care Vîrban
Măndița Gheorghe, matri- 
ter. Munteanu Mircea, lă
cătuș, care se mențin de 
mai multi ani la categoria 
IV-a de calificare. Aceste 
exemple vin să confirme

La hotarul celei
de-a doua familii

nalitătii fiecăruia nu se 
poate realiza decît în co
lectiv și prin colectiv. Per
manenta schimbare a am
bianței sociale împiedică 
realizarea deplină a poten
telor umane. Sînt și aces
tea pierderi ce s-ar putea 
resimți mult mai tîrziu 
cînd trăsăturile negative de 
caracter ar putea deveni 
atotputernice.

Date fiind importanța șl 
semnificația acestor situa
ții. oameni de știință, so
ciologi. psihologi, cercetă
tori din domeniul esteticii 
muncii industriale vor tre
bui să se ocupe de preîn- 
tîmpinarea acestor feno
mene.

— Mie nu mi-a dat ni
meni nimic cînd am intrat 
ucenic la patron — ne spu
ne VLAD TUDOR, munci
tor specialist la turnăto
ria de metale neferoase a 
uzinelor „Timpuri Noi". Si 
nu aveam nici 12 ani îm
pliniți. Părinții mi-au 
spus : noi te-am dat 
la meserie, tu fură cît mai 
mult din ea să te poți des
curca singur. Si m-am des
curcat. Pe atunci „furam" 
din meserie cit puteam mai 
mult, iar cînd am ajuns în 
Uzinele „Timpuri Noi" am 
muncit pînă am obtinut 
categoria VIII-a si. fără a 
fi încrezut, vă mărturisesc

nea aleasă au învins greu
tățile ivite.

Iată ce ne relatează 
tovarășul MIHAI ONICHIE, 
inginer șef al uzinelor 
„Timpuri Noi" :

— In uzina noastră există 
permanent preocupări pri
vind ridicarea calificării' 
profesionale a tinerilor 
muncitori. Cursurile de ri
dicarea calificării, cenaclu
rile tehnice, utilajele, ma
joritatea moderne, publi
cațiile de specialitate sînt 
tot atîtea condiții. Totuși, 
multi tineri nu reușesc la 
examenele de ridicarea ca
tegoriei de salarizare.

Apelînd la datele statisti
ce. constatăm că doar o 
parte dintre tinerii repar
tizați, în ultimii doi-trei ani 
au obținut categorii supe
rioare. Și dintre aceștia, 
doar un număr redus a reu
șit să obțină categoria V.' la 
care ar fi trebuit să ajungă 
cu toții pînă acum.

Condițiile, specificul, gra
dul de tehnicitate al uzi
nei presupun mult mai 
multi muncitori cu catego
rii superioare. Promovarea 
la o categorie superioară 
înseamnă nu numai un sa
lariu mai ridicat, ci și un 
cumul de cunoștințe teore
tice si practice. Or. rămî- 
nerea la o categorie infe
rioară înseamnă a priva

Pentru că o categorie su
perioară nu cuprinde doar 
unele repere ci un ansam
blu de operații ! Acestui 
ansamblu nu-i pot răspun-

datele statistice ce ne-au 
fost prezentate de secre
tarul comitetului , U.T.C. 
din uzină. Marin Marin :

... , Numărul celor care
Absolvenți cu ?i.au ridicat
categoria IlI-a calificareaPromoția

Așadar, mai sînt tineri 
care se mulțumesc cu o ca
tegorie inferioară. Unde se 
termină oare vina condu
cerii uzinei și unde începe 
aceea a tînărului ?

Nu încape nici o îndpială 
că partea mare a vinei o 
poartă tinerii înșiși care, 
mulțumiți de cîștigul me
diu lunar, neglijează în 
special pregătirea teoreti
că. Pentru unii intrarea în 
uzină este considerată, am 
spune, punct terminus pen
tru pregătire. Iată un tî
năr. Buligan Victor. După 
trei ani de la absolvire are 
tot categoria a IlI-a. Este 
un fost ..caz" al uzinei cu 
care s-a muncit mult. dar. 
odată integrat în rîndurile 
muncitorilor disciplinați, 
nimeni nu s-a ocupat si 
de ridicarea categoriei de 
salarizare. Din acest exem-

piu se vede că. uneori, 
conducerea uzinei, maiștrii 
consideră că aspectul inte
grării în procesul 
se oprește odată cu 
rea unor rezultate 
de ordin educativ, 
aceeași măsură nu 
să uităm nici ___ _______
tînărului care consideră că 
el nu trebuie 
tepte să i, se 
tia“.

Una din legile fundamen
tale ale aritmeticii sociale 
— implicit exprimată în 
lucrări ce datează din se
colele trecute — si explicit 
formulată de V. A. Vagner, 
are următoarea expresie : 
..suma forțelor (de muncă) 
umane izolate este mai 
mică decît suma aceleiași 
forte atunci cînd acționea
ză organizat în mod si
multan la efectuarea ace-

muncii 
obtine- 

bune 
Dar în 
trebuie 

mentalitatea

„decît să aș- 
atragă aten-

leiași operații legate de 
sarcini comune de activi
tate".

în ultima vreme, vorbin- 
du-se și acționîndu-se în 
domeniile științifice ale 
muncii, au fost sondate u- 
nele din aspectele subtile 
ale aritmeticii sociale. Din 
aproape în aproape s-a a- 
juns la „algebra" organi
zării sociale a muncii. Suma 
forțelor umane nu provoacă 
plus de produs în orice 
condiții. Există o zonă a 
aritmeticii sociale optime 
în organizarea muncii ce 
revine în responsabilitatea 
unui colectiv, a unei echi
pe. Zona optimă de acțiune 
sau muncă este înscrisă în 
logica activității și e 
pendentă mai ales de 
tatea colectivului, de 
siunea de ansamblu a 
telor de care dispune 
relațiilor ce-1 caracterizea
ză. Aceste aspecte condi
ționează constituirea unor 
adevărate canale ce permit 
circulația energiei,' aptitu
dinilor. capacităților și in- 
teligenții de care dispune 
colectivul. Cînd canalele nu 
sînt libere are loc „bruia
jul", se dezvoltă „paraziții" 
lungimilor de undă a efi
cienței muncii.

Absența oricărui mobil 
de cointeresare morală,, de 
captare și organizare la tî
năr a ceea ce se numesc 
„liniile de perspectivă", ter
men prin care se înțelege 
structura obiectivelor ime
diate și mai îndepărtate ale 
activității, atmosfera dezo
lantă de stagnare din u- 
nele colective, atitudinea 
preferențială neprincipială 
în sistemul de premiere și 
promovare, autoritarismul 

. excesiv, indiferența sînt 
tot atîtea „bruiaje" ale 
vîrstei de muncă de înaltă 
ținută și competență.

Intrarea în organigrama 
unei- instituții productive 
echivalează cu intrarea 
în structurile mai profunde 
și complicate ale societății 

■și dezvoltării ei.
Ne adresăm tovarășului 

PAVEL PĂTRU, secreta
rul comitetului de partid 
al uzinei :

— Se pare — ne spune 
dînsul — că în această pri-

de- 
cali- 
ten- 
for- 
și a

vință am depășit alte uni
tăți industriale. Festivita
tea de primire nu o redu
cem la aspectul ei formal.

Se pare însă că nu întot
deauna momentul se conti
nuă, astfel ca uzina să de
vină cu adevărat pentru tî
nărul muncitor o a doua 
familie.

Procesul amplu și subtil 
totodată al integrării tre
buie mereu condus și su
pravegheat. mergîndu-se 
pînă la urmărirea situa
țiilor ce par uneori neîn
semnate. în această muncă 
cu aspecte din cele mai 
diverse trebuie angrenați 
toți factorii de răspundere 
din uzină.

Sînt și cazuri de falsă 
integrare. Această falsitate 
atrage după sine, inevita
bil, și un mare coeficient 
de nocivitate. Cînd mai 
vîrstnicul Chiran Mieluș a 
considerat că drumul inte
grării trece prin circiumă 
și jocuri de noroc, colec
tivul a trebuit să smulgă 
de sub această influentă pe 
Ion Olaru și Victor Buli- 
gan. muncitori ce deveni
seră oameni — problemă 
ai colectivului.

Această presupusă
rință de „împrietenire" nu 
seamănă prin nimic 
faptele și exemplele 
sinceră dragoste cu 
alți muncitori au știut să-i
înconjoare pe tinerii proas
păt veniti — multi dintre 
ei au -folosit chiar spriji
nul propriei familii pentru 
acest lucru.

Uneori actul primirii tî
nărului în uzină este redus 
la dimensiunile sale admi
nistrative, uneori excesiv 
birocratice, stagiul lui de 
adaptare este aproape ne
observat,'tratat cu răceală, 
încadrat între examene ce 
par fără sens.

Dies diem docet (fiecare 
zi ne învață) spuneau lati
nii. Este adevărat, numai 
că fiecare zi ne poate în
văța nu numai logica unei 
activități, ci și nepăsare, 
neglijentă, delăsare.

do-
cu
de 

care

La anchetă a colaborat 
si psiholoqul
Mihai SOLIMAN

întreprinderile beneficiare. Mergeți 
la cîteva dintre ele 1“ — ne-a sugerat 
unul dintre interlocutori.

Am fost, mai întîi, la uzina „Trac
torul" Brașov. Din datele existente 
la contabilitatea generală, am reți
nut că anul trecut au rezultat din 
prelucrări 8578 tone șpan de oțel. în
treaga cantitate a fost consumată de 
întreprindere. Prin aceasta uzina a 
utilizat cu 8114 tone mai puțin fier 
vechi. Economiile realizate pe aceas
tă cale se ridică la circa 5 500 000 lei.

— După cum ușor puteți observa 
— ne-a declarat ing. Nicolae Costa- 
che, mecanicul-șef al uzinei —- la 
noi atît mașina de sfărîmat, cît și 
cele două prese de brichetat au 
funcționat și funcționează ireproșa
bil. Din 1962 noi am brichetat peste 
40 000 tone șpan.

La uzina „1 Mai" Ploiești aflăm că 
anul trecut, din cantitatea de circa 
10 000 tone șpan, jumătate a fost sfă- 
rimată sau brichetată, folosindu-se 
în uzină, iar restul s-a expediat în
treprinderii de colectare a metale
lor. sub forma înfoiată. Din discu
țiile avute cu ing. Emilian Ghinea, 
mecanic șef al uzinei, reiese că în 
special presa de brichetat lucrează 
puțin timp. Cauza ar consta în dese
le defecțiuni, urmare a unor greșeli 
de concepție si execuție.

Cu totul de neînțeles este dezin
teresul manifestat fată de aceste u- 
tilaje la uzina „23 August“-București. 
Sfărîmătorul și presa de brichetat, 
a căror valoare depășește un milion 
lei, au zăcut în curtea întreprinderii 
timp de doi ani. expuse intemperii
lor și deteriorărilor. în loc să oblige 
conducerea uzinei să pună în func
țiune cele două utilaje, ministerul 
a transferat agregatele respective u- 
zinei „Vulcan". Ele se găsesc astăzi 
într-o stare deplorabilă. Actuala 
conducere a uzinei „Vulcan" a în
treprins recent unele măsuri menite 
să salveze de la fier vechi utilajele 
respective. Dar după cum a afirmat 
tov. Constantin Dumitrache, ’direc
torul general al uzinei, aceasta va 
comporta cheltuieli suplimentare în 
valoare de circa 400 000 lei și. bine
înțeles. un timp îndelungat. O soartă 
nu mai puțin vitregă au avut și a- 
gregatele de sfărîmat sau de bri
chetat care au fost repartizate la 
„Electroputere“-Craiova, I.C.M.- 
București. Fabrica de rulmenți Bîr- 
lad. „Steagul roșu“-Brașov ș.a.

După cum se vede, cu puține ex
cepții, mașinile de sfărîmat și pre
sele de brichetat așchii metalice n-au 
funcționat și nu funcționează nici în 
prezent. De fapt următoarele cîteva 
cifre sînt cît se poate de edificatoare 
în acest sens : din cele 252 000 tone 
șpan rezultat în 1966, abia 15 600 
tone a fost sfărîmat si brichetat. Si
tuația nu s-a ameliorat nici în acest 
an. Dip cele 110 000 tone șpan rezul
tat în primul semestru, abia 4 200 
tone a fost 
ceastă stare 
să adresăm 
ministerului 
în ce scop ați investit în aceste uti
laje milioane de lei pe care bugetul 
statului vi le-a pus la dispoziție ? 
Cum ați urmărit ca sumele inves
tite să fie fructificate cu maximum 
de eficientă ? De ce de ani de zile 
tolerați ca aceste mașini să zacă ne
utilizate în întreprinderi și. în sfîr- 
sit, cine suportă prejudiciile aduse 
statului prin nefolosirea lor ?

Se cuvine să facem totuși cîteva 
precizări. Cu prilejul investigației 
întreprinse atît la minister, cît și la 
unele întreprinderi, am auzit păreri 
care afirmau 
utilaje s-ar 
concepție 
se referă în 
brichetat. Este o justificare puțin 
plauzibilă, menită să absolve de răs
pundere pe cei vinovați de neuti- 
lizarea lor. Acolo unde s-a dovedit 
interes — ca, de exemplu. Ia uzina 
„Traotorul" — anumite deficiente de 
execuție au fost remediate fără efor
turi prea mari și utilajele respective 
funcționează în bune condiții de 
multi ani.

Este clar că actuala stare de lu
cruri este generată. în primul 
rînd, de modul defectuos în care a 
fost organizată și urmărită de către 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini execuția și exploatarea a- 
cestor utilaje. După aprecierea u- 
nor cadre din întreprinderi, minis
terul nu s-a orientat bine atunci cînd 
a încredințat execuția acestor agre
gate uzinei „Progresul", dat fiind 
profilul ei diferit. La aceasta trebuie 
adăugat că s-a omis să se precizeze 
o obligație elementară a furnizoru
lui — și anume, de a acorda asisten
tă tehnică în timpul montajului si a 
efectuării probelor tehnologice. Este 
și aceasta o cauză a deteriorării a- 
numitor piese și sisteme de funcțio
nare încă din perioada montajului 
lor. Nu mai vorbim că în unele în
treprinderi s-a încredințat exploata
rea agregatelor unor oameni fără 
pregătirea necesară.

Se impune cu stringentă ca 
forurile de resort ale Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
să examineze fără întîrziere starea 
utilajelor de sfărîmat și brichetat 
șpan existente și să sprijine între
prinderile în punerea lor grabnică 
în funcțiune. Paralel cu aceasta, să 
se organizeze, eventual la uzina 
„Tractorul", un curs de pregătire a 
cadrelor care urmează să exploateze 
agregatele respective. Furnizorul 
să-și ia în serios sarcina de furni
zor si. ca atare, să acorde asistentă 
tehnică întreprinderilor la montarea 
utilajelor și efectuarea probelor teh
nologice. După cum am aflat, 
ministerul a întocmit un plan potri
vit căruia. în următorii ani. toate 
întreprinderile unde rezultă canti
tăți mari de șpan din procesul de 
producție să fie dotate cu asemenea 
utilaje. Se desprinde necesitatea ca 
din neajunsurile manifestate pînă a- 
cum să se tragă maximum de în
vățăminte. pentru ca ele să nu se 
mai repete în viitor.

brichetat. Dată fiind a- 
de lucruri, ne permitem 
forurilor de resort ale 
tutelar cîteva întrebări :

și că nefolosirea acestor 
datora greșelilor de 

execuție. Afirmația 
special la presa de

Nicolae MOCANU
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Gsajvsirfbwțffi la gjiaajbawaaa pwMfci-
Conf. ing. Cornel iu AMBROZIE, 

ororector al Universității din Craiova

Să se renunțe 
la fărimițarea 
excesivă 
a specialităților

Propunerile ce se fac tn studiul privind dezvoltarea 
învătămîntului superior merită, în genere, toată aten
ția și ne invită la discuții temeinice. In cele ce 
urmează mă voi referi doar la cîteva aspecte.

Este incontestabil că în momentul de față singura 
modalitate de a asigura formarea unor cadre cu cali
ficare superioară, cît mai adaptabile la dinamica ac
tuală a întregii științe și la cerințele economiei na
ționale. este pregătirea de larg profil. Teoretic, lucru
rile par limpezi. în aplicarea practică a principiului 
pot apărea însă multe dificultăți datorită anumitor 
inconsecvente, care s-au strecurat, după părerea mea, 
și în studiu. Este regretabil raptul că nu se mențio
nează mai concret structura specialităților propusă de 
Ministerul învătămîntului și nici distribuția speciali
tăților în rețeaua de învățămînt. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît, se știe. în trecut nu întotdeauna factorii 
obiectivi au fost cei care au determinat modificările 
acestor două elemente fundamentale ale învătămîn
tului nostru superior. Cert este că ..pulverizarea în 
specialități înguste" constituie în momentul de față 
una din cele mai serioase frîne în creșterea capacității 
de adaptare operativă și eficientă la dezvoltarea im
petuoasă tehnico-știintifică de azi a celor ce au absol
vit învățămîntul nostru superior. Mă voi referi, pentru 
exemplificare, la un singur aspect. învățămîntul elec- 
tro-mecanic. reprezentat în 1948 prin trei facultăți în 
toată tara și cu structuri puțin diferite între ele, co
respunde azi unei rețele complexe de 12 secții (nu 10 
cum se arată în studiu !) de profil electro-tehnic- 
energetic-electronic. aparținînd de nouă facultăți din 
care patru în București. Totodată, există nu mai puțin 
de 19 secții de profil mecanic-construcții de mașini, 
aparținînd de 14 facultăți, din care 5 în București, cu 
12 secții.

Cum se încearcă soluționarea acestei anomalii ? Pre
figurarea specialităților din învățămîntul de profil 
electro-mecanic o găsesc judicioasă, deși corelarea 
între specialitățile existente și cele propuse va nece
sita, poate, discuții serioase. Dar m-aș fi așteptat ca 
Ministerul învătămîntului să ofere o platformă de 
discuție și pentru învățămîntul de profil mecanic- 
construcții, unde situația este mult mai delicată. Pot 
exista. desigur. diferite păreri și controverse pe 
această temă. Esențial este însă să fie respectat con
secvent principiul pregătirii de larg profil prin redu
cerea sensibilă a numărului de specialități și elimina
rea cursurilor și capitolelor de cursuri cu conținut 
îngust, descriptivist, a paralelismelor, să se asigure 
modernizarea reală a cursurilor și creșterea ponderii 
disciplinelor fundamentale.

Propun să se adopte principiul că specializarea 
propriu-zisă nu se face în facultate. Ea începe, 
după părerea mea, o dată cu proiectul sau lucrarea 
de diplomă, se continuă prin activitatea în pro
ducție și se consolidează, eventual, prin cursurile 
post-universitare sau prin doctorat.

în încheiere aș vrea să-mi exprim satisfacția pentru 
restaurarea unor bune tradiții în conducerea unităților 
învătămîntului nostru superior. Lărgirea atribuțiilor 
consiliilor științifice va stimula formarea personali
tății științifice și didactice distincte a fiecărei unități 
de învățămînt. iar limitarea în timp a func
ționării cadrelor de conducere va întări spiritul 
de răspundere al acestora și va contribui la stimula
rea desăvîrșirii lor profesionale. în legătură cu aceasta 
propun ca

numirea cadrelor de conducere să se facă la fie
care doi ani ; concomitent — rectorul și decanii, în 
alt an prorectorii și prodecanii, fiecare di» el pu
țind fi numiți în continuare cel mult o singură 
dată.
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SUPERIOR
Emil BÎLDESCU

directorul Editurii didactice și pedagogice

De ce nu
manuale )

există suficiente
și cursuri

Mihai MITEA,

student la Facultatea de medicină 

veterinară din Cluj

SE IMPUNE REGLEMENTAREA 
PROGRAMĂRII EXAMENELOR

Cursurile ocupă un 
loc important în stu
diul universitar. Toc
mai de aceea străda
niile tuturor profeso
rilor converg spre îm
bunătățirea lor conti
nuă. Un nou pas se 
realizează în această 
privință prin accepta
rea neobligativității 
din partea profesori
lor de a expune de 
la catedră întreaga 
materie. Măsura mi se 
pare inspirată deoare
ce de multe ori am 
putut observa și eu 
că tovarășii profesori, 
sub imperiul timpului, 
au fost puși în imposi
bilitatea de a accentua 
sau detalia unele as
pecte interesante și 
majore ca semnificație 
ale cursului lor despre 
care ne-au vorbit foar
te convingător cu alte 
prilejuri. Abordarea la 
cursuri a celor mai 
importante teme va 
aduce numai foloase 
în procesul de instru
ire și aceasta, evi
dent, ne bucură.

Cu toată modestia 
care trebuie să carac
terizeze un student, 
îmi permit să spun că, 
după părerea mea, și 
programarea calenda
ristică din prezent a 
disciplinelor este de
ficitară. Mă refer^ la 
disciplinele a căror 
predare începe în se
mestrul II și se în
cheie în semestrul I al 
anului universitar ur
mător. Lunga perioadă 
de întrerupere de pes
te vară, precum și dis
tragerea atenției stu
denților pentru o ma
terie cu examen în
depărtat ridică pie
dici în procesul de 
asimilare a noțiu
nilor. In ceea ce pri

vește programarea e- 
xamenelor se con
stată inegalități fla
grante între numărul 
de probe planificate 
în sesiunile de iarnă 
și vară. Propun ca 

numărul examene
lor parțiale să 
crească. Susținerea 
unui examen după 
audierea a 45 de 
cursuri este nu nu
mai dificilă, dar 
deseori și superfi
cială.

Un alt aspect asu
pra căruia vreau să mă 
opresc este acela al 
practicii în producție 
a studenților. Cînd se 
vorbește despre învă
țămîntul agronomic se 
indică pentru studen
ții anului V trei luni 
de practică în vede
rea pregătirii lucrării 
de diplomă. Poate că 
această durată e co
respunzător stabilită, 
dar nu cred că ar tre
bui păstrată actuala 
eșalonare a practicii 
anului V medicină ve
terinară, divizată în 
trei perioade (toamnă 
—iarnă—vară), deoare
ce produce o în
trerupere a pro
cesului de învăță
mînt. Propun ca

practica să se des
fășoare în două 
perioade : a) îna
inte de începerea 
anului universitar ; 
b) după sfîrșitul 
lui. Practica anului 
II de la aceeași fa
cultate o consider 
puțin justificată, 
dată fiind insufi
cienta pregătire a 
studenților pentru 
a face față proble
melor sanitare ve
terinare de pe te
ren.
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Studiul privind dezvolta
rea învătămîntului supe
rior relevă, pe drept cu- 
vînt, că tipărirea de ma
nuale și cursuri este sub 
nivelul cerințelor.

Desigur, Editura didacti
că și pedagogică are par
tea sa de răspundere pen
tru această situație ; unele 
manuale sau cursuri au vă
zut cu întîrziere lumina 
tiparului datorită unui sis
tem greoi de recenzare pe 
care l-am adoptat și de 
care, evident, trebuie să ne 
debarasăm. Dar există și 
alte cauze.

Ministerul învătămîntului 
a elaborat în ultimii ani 
planuri tematice de per
spectivă cuprinzînd ma
nualele universitare nece
sare a fi tipărite. Dar acest 
document a fost interpretat 
de unele cadre didactice ca 
generator numai de drep
turi, nu și de obligații. Din 
această cauză, editura a 
fost nevoită să amîne chiar 
Sine die apariția a nume
roase lucrări. E trist dar 
adevărat, în ultimii ani am 
publicat un singur manual 
universitar de istorie și a- 
nume Istoria medie a Ro
mâniei, deși în planul de 
perspectivă sînt „acoperi
te" cu manuale toate pe
rioadele istoriei tării noas
tre. De foarte mult timp 
așteptăm și manuscrisele 
unor lucrări ca : Biochimie, 
Botanică sistematică, Bota
nică — morfologie, Logica 
generală, Fizica atomică și 
nucleară, Bazele electroteh
nicii etc. Mai mult, unii au
tori predau manuscrise ne
finisate. Numai în anul 1967 
au fost scoase din plan 23 
manuale, fiind nepublica
bile. în consecință, cred că 
Ministerul învătămîntului, 
cu autoritatea pe care o re
prezintă, ar trebui să ana-

(Urmare din pag. I)

printr-o comisie a ditorială. care se ridică la 
aproape 42 milioane lei !). 
Este necesar ca tirajele să 
fie stabilite nu după meto- 

____ _ vAt ___  w_ ._ _ da aplicată pînă în prezent, 
să-î "absolve de "această"" o- potrivit căreia delegatul e- 
bligație. Dar creșterea răs- 
punderii autorilor de trata
te și manuale universitare 
este în strînsă interdepen
dență cu menținerea drep
turilor lor morale și mate
riale. Subliniez această ce
rință 
timp din partea unor or
gane financiare se manifes
tă tendința greșită de a - 
pune în discuție drepturile 
de autor ale cadrelor uni
versitare care publică 
cursuri și manuale pe mo
tiv că „indeplinesc o obli
gație de serviciu". Nu-mi 
propun să răspund Ia între
barea unde începe și unde 
se termină procesul de 
creație. Ca editor doresc 
doar să apreciez că prin 
anularea sau limitarea a- 
cestor drepturi se poate 
obține o economie, dar rău 
înțeleasă.

După părerea mea, o altă 
problemă principală de care 
depinde asigurarea studen
ților cu manuale este cea 
a stabilirii judicioase a ti
rajelor. Cred că nu e firesc 
ca ele să fie stabilite arbi
trar de Direcția difuzării 
cărții al cărei sistem de 
sondaj se învîrtește în jurul 
unui singur ax — prima li
brarului și a altora de pe 
lîngă el. Căci, paradoxal, 
unii din salariatii rețelei di
fuzării cărții primesc 
remunerații suplimentare 
pentru că vînd toate ma
nualele tipărite, deși se știe 
că la actualul tiraj librarii 
pot să doarmă liniștiți. (Si 
cînd te gîndeșți că Editura 
didactică si pedagogică plă
tește organului de difuzare 
în fiecare an 20 la sută ra
bat la întreaga producție e-

lizeze,
sa, cauzele care au deter
minat pe unii din autori 
să nu-și onoreze angaja
mentele și, dacă e cazul.

întrucît în ultimul

piturii propune, iar cel al 
organului de difuzare dis
pune. Nu poate fi uitat însă 
nici faptul că prețul manua- 

. l'elor universitare nu este a- 
similat cu cel al lucrărilor 
de literatură tehnică de ni- 

" vel superior. în treacăt fie 
spus. Tratatul de chimie or
ganică. vol. I. apărut în E- 

..ditura didactică și pedago- 
' gică în 1966. are prețul de 

40.20 lei. Același tratat apă
rut în Editura tehnică în 
condiții tehnice inferioare 
are prețul de 57 lei. (Stăm 
la dispoziția celor interesați 
cu nenumărate alte exem
ple).

în încheiere propun :
1. în planul edito

rial pe perioada 1967— 
1971 ministerul să pre
vadă termene interme
diare. avînd ca termen 
final data precisă a 
predării manuscriselor 
la editură ; 2. Stabili
rea unui principiu sti
mulativ pentru autorii 
care predau manualele 
universitare Ia nivel 
corespunzător și la ter
men și penalizarea 
materială a celor care 
nu-și respectă obliga
țiile contractuale : 3. 
Difuzarea tratatelor și 
manualelor să se facă 
(cu titlu experimental) 
prin încheierea de 
contracte direct între 
Editura didactică și 
pedagogică și 
regionale de 
4. Rezolvarea 
mei asimilării 
de vînzare al manuale
lor universitare cu cel 
al lucrărilor de litera
tură științifică și teh
nică de nivel superior.

centrele 
librării ; 
proble- 

prețului

Ing. Dan DANIELOPOL 

REPETENȚH 
să plătească taxă 
de Școlarizare

Din „Studiul privind dezvolta
rea învătămîntului superior" re
iese că suma alocată pentru pre
gătirea unui student este anual 
de circa 10 000 lei. Dar există și 
vor exista tineri care nu-și în
cheie studiile în termen și astfel, 
in extremis, pentru pregătirea u- 
nora dintre ei, statul poate chel
tui nu 40 000 de lei, ci chiar 
80 000 lei.

Firește, nu este cazul ca un 
student să fie ținut la infinit în 
facultate pe socoteala societății, 
în multe cazuri însă cei exma
triculați pentru absențe sau ne- 
sustinerea examenelor obligatorii 
se înscriu la alte facultăți și stu
diază alți ani în șir tot pe banii 
statului. De aceea propun 

să se asigure gratuitatea stu
diilor o singură dată pentru 
fiecare an de studiu, repeta
rea permițîndu-se-tnumai pe 
baza unei taxe der școlarizare 
(desigur, s-ar putea stabili și 
anumite derogări — cazuri de 
boală, note mari obținute la 
majoritatea examenelor etc.).

Dr. George HANGANU 

lector universitar

Nonsensurile activității
Comisiei superioare de diplome

De mai mulți ani s-a alcătuit la Ministerul învățămîntului o Comisie superioară de diplome a cărei sarcină este, între altele, să confirme titlurile științifice conferite anterior creării ei fie de instituțiile noastre de învățămînt superior, fie de cele de peste hotare cetățenilor români. Dar pînă în 1958—1960 numai cîteva doctorate din categoria amintită au fost confirmate. Foarte mulți solicitanți au așteptat ani de zile. Sînt dosare care zac prăfuite în arhiva Ministerului învățămîntului de 8 sau 10 ani. Cînd solicitantul se interesează cu multă timi
ditate de soarta cererii sale, i se răspunde stereotip: așteptați. Și astfel nu numai zilele, ci și anii trec...De altminteri întreaga procedură mi se pare un nonsens. Deseori amînările se justifică prin faptul că cererea nu are ca suport lucrări științifice publicate mai recent. Poate că în unele cazuri. Obiecția este întemeiată. Dar, inițial, diploma n-a constituit o recunoaștere a valorii unor lucrări de

prestigiu ? în majoritatea eovîrși- toare a cazurilor se pare că da. în plus, nu e de omis nici faptul că însăși maniera de muncă din edituri bazată pe un sistem încîlcit de referate și coreferate determină pe unii dintre autori să-și pună întrebarea dacă e cazul sau nu să tipărească un manuscris deteriorat în unitatea sa de gîndire.în consecință propun :
— să se limiteze atribu

țiile Comisiei superioare de 
diplome la judecarea liti
giilor asupra unor titluri 
științifice ;

— toate titlurile de doctor 
acordate cetățenilor români 
înainte de 1952 de uni
versitățile noastre sau din 
străinătate, în cazul cînd 
diplomele de doctor acordate 
de acestea sînt echivalente' 
cu cele din România și in 
țara respectivă se recunosc 
titlurile de doctor din țara 
noastră, să fie confirmate 
printr-o reglementare gene
rală.

Din poșta re dacți ei
ES! C. Samoilă (Pitești), Gh. Deculescu (București), 
““ D. Mândru (Reșița), V. Ogăranu (comuna Taipa, 
raionul Videle), M. Surulescu (București) și alții — 
propun să se studieze, o dată cu înființarea învă- 
țâmîntului de conductori tehnici, posibilitatea sus
ținerii unor examene de echivalare de către maiș
trii cu examen de bacalaureat și o îndelungată ex
periență în producție, precum și de către absol
venții școlilor tehnice.
CT Irina Grădinaru (Cîmpina) — sugerează ca la 

definitivarea Studiului privind dezvoltarea în
vățămîntului superior, ministerul să atragă și pă
rinți ai studenților.

ESS Ion Popescu (București) și caporal V. Stănescu
— sînt de părere că organele de resort ar trebui 

să mai reflecteze asupra justeței desființării învăță
mîntului superior seral.

D. Niculescu (București) — opinează pentru 
™ restudierea „bugetului-timp" al studenților de 
la Conservatorul „Ciprian Porumbescu".

D. I. Conslantinescu (Tr. Măgurele) — cere Mi
nisterului învățămîntului să publice de urgență 

rețeaua Institutelor de conductori tehnici care vor 
funcționa în anul universitar 1967—1968, data exa
menelor și condițiile de admitere.
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hitectară franceză, deschisă acum 
cîțiva ani la Uniunea Arhltectilor 
din București, o splendidă construc
ție nouă, datorită arhitectului Ma
rot. si care avea o formă asemă
nătoare cu acea a bisericilor mara
mureșene. Pe baza circulară ca o 
tobă se înălța, de trei ori mai înalt 
decît baza, un turn ascuțit de tip 
maramureșean. Nu o dată arhitecții 
s-au inspirat din vechea noastră arhi
tectură. Graficianul american Bill 
Tara ne-a desenat forma unei clădiri 
din California, despre care, după ce 
a vizitat Voronetul. sl-a dat seama că 
de acolo își trăsese inspirația arhi
tectul respectiv, realizînd silueta cu 
acoperișuri compartimentate a cti
toriei lui Stefan cel Mare si Grigore 
Roșea, iar la bază creînd un splen
did joc de pridvoare.

Vorbind în toamna trecută, cînd 
ne-a revizitat tara, cu criticul Jac
ques Lassaigne. el ne-a spus că pen
tru salvarea din monotonie si sa- 
blonizare a arhitecturii contempo
rane, ar fi foarte indicată folosirea 
lemnului în felul de la noi, fie ca 
elemente constructive, fie ca elemen
te decorative interioare și exterioare.

într-adevăr. dezvoltînd străvechile 
noastre tradiții de folosire a lemnu
lui în arhitectură. în arta decorativă, 
în sculptură, se pot crea si la noi. 
si peste hotare forme noi. Văzînd 
casele cu pridvoare si stîlpi felurit 
crestați si decorați de la Muzeul 
Satului, romancierul Jean Blot si 
soția sa. pictorița Nadia Blokh. ne-au 
mărturisit că acum înțeleg mai lim
pede geneza creației Iui Brâncuși, 
iar în fața modestei case de moți 
de la Sălciua. raionul Cîmpeni, re
giunea Cluj, au exclamat — văzînd 
simplele dar atît de armonios con
struitele arcade ale pridvorului —, 
că ele amintesc fațadele mult mai 
somptuoase ale unor palate vene- 
tiene (Con.tarini-Foscari).

Arhitecții. sculptorii si artiștii de
corativi au încă multe de descoperit 
în arta lemnului din Maramureș si 
din alte părți ale tării. In sculptura 
contemporană — în afară de Brân
cuși — Geza Vida, Romulus Ladea 
Si mai tinerii G. Apostu. Gh. Iliescu- 
Călinești si alții au redescoperit 
si dus în forme noi tradiția prelu
crării lemnului.

CREAȚII ÎNCĂ

NEVALORIFICATE
Chiar în fata bisericii de la Șur- 

desti (1767) se află un stîlp parale
lipipedic. înalt de aproape cinci me
tri. si care poartă, oe cele patru 
laturi, splendide reliefuri cu teme 
biblice si folclorice, personaje alter- 
nînd cu motive decorative, toate sti
lizate. unele geometric, altele floral.

CAPODOPERELE MARAMUREȘULUI
5

Ca amploare de elemente, ca iscu
sință compozițională si decorativă 
(prezentarea spatiată a figurilor și 
ornamentelor. împărțirea prin brîuri 
și ele variate ca motive decorative, 
ritmica liniilor și formelor), stîlpul 
de la Surdești este o realizare poate 
unică. O putem alătura doar unor 
covoare, tot maramureșene. împăr
țite în variate porțiuni în care sînt 
înscrise personaje, animale, arbori 
sau simple motive decorative — toate 
stilizate și anticipînd picturile si- 
multaneiste ale unor celebrități 
mondiale.

în fața acestui stîlp am avut o 
satisfacție estetică si o uimire ca 
si în fata Coloanei fără sfîrșit a 
lui Brâncuși sau cînd cercetăm ele
mentele __ decorative de pe arhitrava 
Porții Sărutului, cu care există unele 
corelații ca viziune si stil, deoarece 
și Brâncuși s-a inspirat de la ace
leași nesecate izvoare ale folclorului, 
ale imaginației și stilisticii populare.

Acestui stîlp i-am alătura, ca va
loare artistică, un alt stîlp maramu
reșean, care are în relief un arbore 
stilizat și o pasăre — imagine co
municată de Francisc Nistor. direc
torul muzeului etnografic din Sighe- 
tul Marmatiei. care a descoperit-o 
cu ani în urmă. Tot în Maramureș 
exjstă stîlpi crestați în forme ase
mănătoare cu acelea din Gorjul lui 
Brâncuși si pe care i-a fotografiat 
Ioniță Andron. Tocmai cînd ne aflam 
la Baia Mare, el pregătea deschide
rea unei expoziții ..Tara Oașului în 
fotografii". Andron. a cărui expo
ziție de fotografii mai vechi si altele 
noi de tot. ar merita prezentată în 
cît mai multe centre din tară, are 
meritul de a sesiza ceea ce este 
mai caracteristic în peisajele și ar
hitectura locală, de a reda cu o 
viziune uneori amintind de filmele 
lui Eisenstein alaiuri de nuntă sau 
ceremonialul Sîmbrei Oilor (cînd 
oile sînt duse din sat la munte, 
la început de mai. se organizează 
și astăzi o sărbătoare cu străvechi 
origini) Mai mult decît atîta. în 
îndelungata sa activitate de foto
graf de artă. Ionită Andron a ne
murit. asemeni unui adevărat por
tretist. cele mai caracteristice tipuri 
de oșence si oseni. bătrîni îmbrăcati 
în cele mai vechi si simple costume, 
ca si miri si mirese. Dacă unele 
tipuri amintesc de vitejii si gîndi- 
torii daci altele ca acea mireasă 
în portul specific de azi are ceva 
giocondesc. ca energie spirituală, 
meditație si robustețe si de aceea 
o putem denumi Gioconda Oașului.

Am văzut de asemenea unele ima

gini murale (executate pe pînză si 
lipite de pereți sau făcute direct 
pe lemnul ușilor și al tîmplelor) 
deosebit de interesante, prin elemen
tele lor legate de tipologia locului, 
de condițiile sociale.

La Ieud — unde există pe un deal 
cea mai veche biserică din Mara
mureș — 1364 — și alta construită în 
1717 — la aceasta a doua am văzut 
comori de picturi murale, unele cu 
aspect miniatural, altele tratate mai 
în mare, adică monumental. în ge
nere, meșterii zugravi, oameni din 
popor, ai Maramureșului dovedesc 
siguranță în trasarea liniilor, proce
dează mai mult ca graficieni decît ca 
pictori. Multe din imaginile de pe 
pereți le găsim și în icoanele pe 
sticlă, acestea mai simplificate ca 
forme și compoziție și intens colo
rate. Au existat și în Maramureș 
centre de iconari pe sticlă, cu un stil 
diferit de acela al centrelor de la 
Nicula, Tara Bîrsei, Valea Sebeșu
lui, Tara Oltului ș.a. Dar poate că 
după icoanele din Nicula — străluci
te prin forța expresivă a liniilor, 
prin armoniile lor puternice si so
bre — cele din Maramureș impun cel 
mai mult ca artă. Uneori, nici linia 
lui Picasso nu are mai multă forță 
în duetul și simplificările ei decît o- 
perele iconarilor din Nicula sau din 
Maramureș. Se știe de ce înalte a- 
precieri se bucură Icoanele noastre 
pe sticlă la expozițiile de peste ho
tare, mai recent Ia Torino, cît de o- 
riginale sînt ele considerate și pe 
drept cuvînt.

CONȘTIINȚA VALORILOR
Cu aceasta ajungem la o problemă 

privind păstrarea și valorificarea ar
tei noastre vechi. Am salutat recen
ta inițiativă a conducerii Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
care a trimis echipe de etnografi, 
muzeologi și artiști plastici prin sa
tele cu creatori ai mobilierului, 
icoanelor pe sticlă, olăriei. scoarțelor 
etc. Aceștia au misiunea de a de
pista pe cei mai pricepuți meșteri și 
meșterite, dintre care unii nu mai 
activează și a-i îndemna să-și reia 
activitatea. S-ar putea astfel reînvia 
unele centre de pictură pe sticlă, 
pentru a se dezvolta această mare 
artă populară, care, alături de teme 
religioase a dat la iveală și splen
dide teme laice si ar putea da si mai 
multe în viitor cum alți meșteri ar 
putea crea mobile și obiecte în

lemn, în stilul autentic pe care rar 
îl găsim în producțiile artizanale ale 
U.C.E.C.O.M.-ului. De asemenea, e- 
chipele acestea au menirea de a lă
muri pe țăranii care posedă mobile, 
scoarțe, icoane asupra valorii lor, 
căci, odată cu modernizarea vieții, 
există unii săteni care nu mai au 
conștiința comorilor create de pă
rinții și străbunii lor.

Prin cumpărări și donații, s-ar pu
tea crea mai în fiecare sat cu tradi
ții artistice mici muzee cu creațiile 
tipice locului. Dacă la această ini
țiativă s-ar adăuga si aceea de a se 
declara unele case, reprezentative 
prin stilul lor. drept monumente ar
tistice sau arhitecturale, satele noas
tre, ca si orașele, ar păstra mărtu
riile mărețe ale trecutului, iar mo
dernizarea inerentă și necesară nu 
ar anula tradițiile, ci și le-ar însuși 
în forme și modalități noi. cerute de 
contemporaneitate

Am vizitat și centrul de ceramică 
de la Vama (Oas), organizat acum 
de U.C.E.C.O.M. Se produc lucruri 
acceptabile, dar, neexistînd o îndru
mare pricepută care să vegheze la 
păstrarea și dezvoltarea stilului au
tentic al locului, talerele și ulcioa
rele de la Vama și-au pierdut din 
caracteristicile stilistice, din arta sti
lizării și a coloritului tradițional. La 
magazinele din Baia Mare am găsit 
însă ceramică mai în stil și, de ase
menea, lucrări modernizate ca formă 
și decorație, unele de bun gust. Si 
aici, în privința ceramicii, este ne
voie de o îndrumare competentă.

Spațiul nu ne mai îngăduie să ne 
ocupăm de creațiile artiștilor plas
tici de la Baia Mare și Sighet, unii 
cu totul valoroși și care, pe lîngă 
pictură de șevalet creează picturi 
murale, fresce, mozaicuri, adesea in- 
spirîndu-se din folclor, din stilistica 
populară, din idealurile estetice con
temporane. Dar și aici ar fi multe 
de spus, căci uneori se amestecă, în 
mod manierist sau arbitrar, stilistica 
populară cu creațiile unor pictori 
celebri, iar stilizarea trece uneori în 
caricatural. Scenele compozițiilor 
murale sînt uneori prea 'Aglomerate, 
alteori prea sărace ca elemente ; 
uneori, au strălucirea și distincția 
școlii noastre de coloriști și deco
ratori. alteori sînt palide, inexpre
sive.

Personal, credem că valorificarea 
folclorului (muzical, coregrafic, plas

tic etc.) poate fi făcută sub diferite 
forme. Două, însă, sînt cele impor
tante și mai necesare. Una este de a 
se păstra autenticitatea și ceea ce 
este reprezentativ pentru trecutul 
mai îndepărtat sau mai apropiat ori 
pentru prezent, iar de aici să se 
dezvolte expresii noi, modalități noi, 
care însă să nu altereze și triviali
zeze datele sau fondul genial al 
folclorului.

Altă formă de valorificare a fol
clorului ar fi trecerea în balete și 
spectacole de dans expresionist — 
aceasta cu ajutorul unor compozitori 
care înțeleg spiritul folclorului și 
capacitatea lui de trecere în forme 
culte, așa cum în pictură au făcut 
mai ales Ghiață și Tuculescu sau, 
prin unele opere, sculptorul Brân
cuși sau un Geza Vida și Romulus 
Ladea.

în coregrafia de acolo însă sînt 
multe de făcut spre a se păstra 
uriașa zestre folclorică. Aici are un 
rol și Institutul de Folclor, care a 
cules cîntece caracteristice și ar tre
bui să noteze mai temeinic pașii și 
figurile unicelor dansuri oșenești. Am 
auzit la radio tîpurituri oșene — 
uimitoare ca inflexiuni vocale — pre
zentate științific de către un cer
cetător al Institutului de Folclor. 
Ne trebuie și pentru teatrele de 
operă și balet pricepuți compozitori 
și coregrafi care să dezvolte, pe lîngă 
baletul pe poante, un balet expre
sionist. organic legat de coregrafia 
populară, firește din întreaga tară.

Ne gîndim la balete (dar nu pe 
poante) cu episoade din vremurile 
patriarhale ale Maramureșului, cu 
luptele descălecătorilor Dragoș și 
Bogdan, cu vitejiile legendarului Pin- 
tea saucu ceremonii și obiceiuri pre
zente, în care să se folosească mu
zica și coregrafia autentică a locu
lui, firește dezvoltată în forme culte, 
cu ajutorul unor compozitori inspi
rați și al unor coregrafi adînc cu
noscători ai coregrafiei populare.

Forțele artistice nu ne lipsesc nici 
aici, dar sînt răsfirate și insuficient 
mobilizate și îndrumate spre idealuri 
estetice mai înalte, legînd naționalul 
de universal, vechiul de modern. Sînt 
necesare o însuflețire și o organizare 
care să polarizeze în forme înalte 
și autentice valorile folclorului.

Există și în Maramureș o vie și 
avîntată activitate culturală — o 
conștiință din ce în ce mai puternică 
și mai limpede asupra valorilor tre
cutului și asupra cerințelor prezen
tului. Dar tradițiile ar trebui mai 
organic legate de cerințele contem
poraneității socialiste, păstrînd. va- 
lorificînd, dezvoltînd ceea ce este 
al nostru și are înalte semnificații 
umaniste. îmbinînd deci naționalul 
cu universalul.
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P1ECARM DELEGĂRII PARTIDULUI AFRICAN 
11 INDEPENDENTEI IM GDINEEA 
IIICHI/A" Șl IttlEEE ttPOllll HDEMarți la amiază a părăsit Capitala delegația Partidului African al Independenței din Guineea „portugheză" și Insulele Capului Verde, condusă de Amilcar Cabrai, secretar general al P.A.I.G.C., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, au fost prezenți tovarășii Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al

C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.în ultima parte a șederii sale în țara noastră, delegația P.A.I.G.C. a vizitat noile cartiere ale orașului București, Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării democratice și revoluționare din România, a făcut o vizită la Ministerul învățămîntului, la Institutul central de cercetări agricole și la Institutul agronomic „Nicolae Bălces- cu“ din București.

INFORMAȚIE
VN NOV BILET DE BANCA DE 25 DE LEIBanca Națională a Republicii Socialiste România va pune în circulație, începi nd de la data de 7 august 1967, un nou bilet de bancă de 25 lei imprimat cu denumirea statului „Republica Socialistă România".în conformitate cu prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniștri, actualul bilet de bancă de 25 lei, care este imprimat cu vechea denumire a statului „Republica Populară Română", va continua să aibă deplină putere circulatorie, paralel cu noul bilet de bancă de 25 lei.

Noul bilet de bancă de 25 de lei este imprimat pe hîrtie albă avînd filigran în zig-zag pe întreaga suprafață a hîrtiei. Culoarea predominantă a biletului este oliv închis cu maro și are imprimat pe față portretul lui Tudor Vladimirescu, denumirea băncii emitente „Banca Națională a Republicii Socialiste România", stema țării, valoarea biletului, numărul de serie, numărul de ordine, anul emisiunii „1966", iar pe verso „Republicavedere din Combinatul siderurgic Hunedoara și valoarea biletului.
denumirea statului Socialistă România", o

Recepție cu prilejul
sărbătorii naționale a Elveției

C r o n

Primire
de

■ I ■zilei
la Consiliul
MiniștriMarți dimineața, vicepreședintele Consiliului de Miniștri Janos Fa- zekas a primit pe Jeno Szirmai, președintele Uniunii Centrale a . Cooperativelor din R. P. Ungară, •care ne vizitează țara la invitația Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Constantin Mateescu, președintele Centrocoop.
★Marți a părăsit Capitala delegația Uniunii Studenților pentru eliberarea Vietnamului de (U.E.L.V.S.), condusă de Tran Van An, membru al Comitetului trai al Uniunii, care, la invitația U.A.S.R., a făcut o vizită în țara noastră.

sud

Cen-

cinema

La 1 august, tovarășul Mîhai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Bujor Sion, șeful Secției Presă și Edituri a C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășul A. Fan tis, secretar general adjunct al Partidului Progresist al Poporului Muncitor din Cipru, director al ziarului „Ha- ravghi", care și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.
(Akel)

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.De asemenea, oaspetele a vizitat redacția ziarului „Scînteia" și a avut o convorbire cu tovarășul Dumitru Popescu, redactor-șef al ziarului.In cursul zilei de marți oaspetele 
a părăsit Capitala.

Ambasadorul Elveției la București, Charles Albert Dubois, a oferit marți seara o recepție în saloanele ambasadei icu prilejul Zilei naționale a Elveției.Au luat parte Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu

alte persoane ofi-străinătatea și ciale.Au fost de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Ambasadorul Charles Albert Dubois a vorbit marți seara la posturile de radio cu prilejul Zilei naționale a Elveției.

față șefi ai unor

(Agerpres)

★Pierre Bourgeois de la de medicină din Paris,

SPORT în cîteva rînduri

roTBAL DINAMO A ClȘTIGAT
trarea pe prim

CUPA BUCUREȘTIULUI"/r
e Steaua - excelenta... In prima repriza

Progresul cfe la 0-9, la 2-0!
La numai două zile după specta

culoasa răsturnare de scor din partida 
cu Rapid, ieri, în ultima etapă a „Cu
pei Bucureștiului", Dinamo a repetat 
— aproape identic — performanța de 
a termina învingătoare o dispută ce 
părea să-i aducă o înfrîngere fără 
drept de apel. Conduși cu 2—0 la 
pauză, dinamoviștii au reluat jocul de
ciși să schimbe impresia defavorabilă 
din prima repriză și, în cele din 
urmă, au reușit să întreacă, proba
bil, chiar și propriile așteptări. Cîști- 
gînd, ca ?i în fața Rapidului, cu 3—2, 
Dinamo a deschis totodată lista în
vingătorilor în noua competiție „Cupa 
Bucureștiului".

Ca și în etapa de duminică, ieri, în 
meciul decisiv, steliștii și-au făcut o 
intrare „de zile mari". Timp de o re
priză, ei au îneîntat pur și simplu tri
bunele, prospețimea lor, claritatea și 
cursivitatea incursiunilor variate la 
poarta lui Datcu atrăgîndu-le, pe bună 
dreptate, comparații cu fosta „echipă 
de aur" a C.C.A. din vremuri nu prea 
îndepărtate... A impresionat îndeosebi 
frecventa, forța și precizia în șuturi 
a înaintașilor, dintre care s-a detașat 
din nou atacantul central Soo. Nu
meroasele schimbări efectuate în re
priza secundă, și, probabil, o anumită 
doză de mulțumire în rîndul prezum
tivilor învingători au facilitat însă in-

® COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : TOMIS (com
pletare Dacă treci Podul Ponoare- 
lor) — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,30, FLOREASCA
(completare Fotbaliști, tjU uitați co
pilăria) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
9 FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop : FLACĂRA 
pletare Pectina) — 15,30; 18; 20,30.
• CIOCÎRLIA : VITAN (comple
tare Fuga Dușkăi) — 15,30; 18.
C LADY MACBETH DIN SIBERIA
— cinemascop : MIORIȚA — 15,30; 
18; 20,30.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : POPU
LAR (completare Și acum... putină 
gimnastică) — 15,30; 18; 20,30, RA
HOVA — 15,30; 18, la grădină —
20.30. LIRA (completare Chemarea 
vulcanilor) — 15; 17,30; 20.
<t> HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN cinemascop : ARTA 
(completare 
bărbat) — 9;
20,45.
• DACII — 
(completare 
5/1967) — 16;
• CRĂCIUN
ȘILOR (completare Răspindirea 
fructelor și semințelor) — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
® MOARTEA VINE PE PLOAIE : 
COSMOS (completare Orizont ști
ințific nr. 4/1967) — 15,30; 18; 20,30. 
COLENTINA (completare Șopîrla)
— 15; 17,45, la grădină — 20,15.
O IERBURI AMARE : VIITORUL 
(completare Dialog cu stelele) — 
15,30; 18; 20,30.
9 MAIORUL ȘI MOARTEA — ci
nemascop : VOLGA (completare 
Temă cu variatiuni) — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 PRINTRE VULTURI — cinema 
scop : DRUMUL SĂRII — 15,30
17 45’ 20
• ’BANDA DE LAȘI : FERENTARI
(completare Pectina) — 15,30; 18;
20.30.
9 GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop : COTROCENI — 
15.30; 18; 20,30.
• STRĂINA : PACEA (completare 
Pasiuni) — 16; 18; 20.
O MOFTURI 1900 : GRĂDINA U- 
NIREA (completare Insula păsăre
lelor) — 20.30.
® ASTA-I TOT CE S-A ÎNT1M 
PLAT : GRĂDINA EXPOZIȚIA 
(completare Vizita) — 20.39.
© FANFAN LA TULIPE : 
DINA VITAN (completare 
sfinxului) — 20.30.
• UN SURÎS IN PLINĂ 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
(completare Leetie în infinit) —
20.30.
O DOUĂ LOZURI ! GRĂDINA 
LIRA — 20.30.

® CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 1432) — orele 19,30. 
O SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
® CANALIILE — cinemascop : RE
PUBLICA — 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.
9 CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19;
21.15. STADIONUL DINAMO —
20.15. STADIONUL REPUBLICII
— 20,15, LUCEAFĂRUL — 8; 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
® 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 Cons
fătuirea pe tară a lucrătorilor din 
industria chimică) — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21.
® MARELE RESTAURANT — ci
nemascop : EXCELSIOR — 8,30;
11,15; 14; 17; 20, FEROVIAR — 9,30; 
12,15; 15; 18; 21, MODERN — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la toate 
completarea Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Brașov), ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,30.
• COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE — 9,30; 12,15; 15; DOMNUL
— cinemascop — 18; 20,45 (la toate 
completarea Marile emoții mici) : 
CENTRAL.
• INFIDELELE : CINEMATECA
— 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• PERETELE VRĂJITOARELOR :
FLAMURA (completare Dialog cu 
stelele) — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30. 
® PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : VICTORIA 
(completare Tradiții) — 8.45; 11;
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRĂDINA 
DOINA — 20,15, PROGRESUL
(completare Gimnastul) — 15,30; 18;
20.15.
® WARLOCK — cinemascop : LU
MINA — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45.
© NU SINT DEMN DE TINE : U- 
NION — 15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9: 10.
• VIAȚA LA CASTEL : DOINA 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Ploiești) — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, 
AURORA (completare Jucării) — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18. la grădină
— 20.30.
© ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : GRĂDINA BUZEȘTI —-
20.30, GRĂDINA ARTA — 20.15.
• TRIPTIC DE ARTĂ POPULAP.Ă
— IO, ȘTEFAN VOIEVOD, CTI
TOR — MÎINILE PICTORULUI — 
TUTUNUL — FANTEZIE CU ȘU
RUBURI — TlNJEANzY — ----
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
TIMPURI NOI — 9—21 în 
nuare.
• DRAGOSTEA MEA : GIULEȘTI
(completare Gustav, inovatorul) — 
15,30; 18; 20,30, BUCEGI (comple
tare Gustav, pacifistul) 
16; 18,15; 20,45, la grădină- 
© ---------------------------

CIA
8,1 
e 
15,30; 18.
• DENUNȚĂTORUL : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,30.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : 
GLORIA (completare Consfătuirea 
pe țară a lucrătorilor din industria 
chimică) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
9 UNORA LE PLACE JAZUL: U- 
NIREA — 16; 18,30.

(com-

Gustav, un adevărat 
11,15; 14; 16,15; 18,30;

cinemascop : MUNCA 
Orizont științific nr. 
18,15; 20,30.
INSÎNGERAT : MO-

Prof. dr. Facultatea secretar general al Asociației internaționale „Europa medica", care face o vizită în țara noastră, a fost marți oaspetele Secretariatului general al Uniunii medicale balcanice. Cu acest prilej au avut loc convorbiri privind stabilirea unei colaborări permanente între cele două organizații științifice.
★Ansamblul „Rapsodia Română" va întreprinde între 4 și 25 august un turneu în Uniunea Sovietică. In legătură cu aceasta, la Casa Ziariștilor din Capitală a avut loc marți o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat itinerarul și programul ansamblului. Solii cîntecului și dansului românesc vor da 16 spectacole la Moscova, Leningrad, Kiev și Soci. (Agerpres)

IN PRELIMINARIILE CRITERIU
LUI EUROPEAN DE TENIS DE 
MASĂ PENTRU JUNIORI ce se des
fășoară la Vejle (Danemarca), echi
pele României au obținut cîte două 
victorii : cea masculină a întrecut 
cu 5—0 Italia și cu 5—2 Olanda, iar 
cea feminină a dispus cu. același 
scor, 3—0, de echipele Yersei și Aus
triei.

GRĂ-
Surîsu

trarea pe prim plan a dinamoviștilor ; 
aceștia, fără a demonstra superiorita
tea din prima repriză a steliștilor, au 
trecut susținut la atac și... rezultatul 
se cunoaște. Orice experiență are 
riscurile și avantajele ei; modificări
le operate în formația Stelei s-au sol
dat, e drept, cu scăderea potențialu
lui echipei, dar în același timp i-au 
edificat pe antrenorii ei asupra for
mei tuturor jucătorilor înaintea 
începerii campionatului și a participă
rii la „Cupa Cupelor". Evident, for
mula din prima repriză s-a dovedit 
mult mai inspirată decît cea ulteri
oară.
pune să fie tratate cu asprimea cu
venită duritățile din ultimul sfert de 
oră ale unor steliști, prin care aceș
tia au știrbit atmosfera de sportivitate 
existentă pînă atunci.

In deschiderea cuplajului, Progresul 
a furnizat o veritabilă surpriză, reu
șind să atenueze amărăciunea oferită 
în urmă cu două zile suporterilor săi 
prin acel 0—9 în fața Stelei. Asaltînd 
aproape în permanență dispozitivul 
defensiv rapidist, înaintașii Progresu
lui, excelent conduși de cuplul orga- 
nizator-realizator Mateianu—Matei, au 
adus echipei lor satisfacția unei vic
torii meritate în fața campionilor — 
ieri, ca și duminică în repriza secun
dă, cuprinși de o stare de obo
seală și, pe alocuri, de nervozitate. în 
general, meciul a fost plăcut, antre
nant, deși rapidiștii n-au 
să-și onoreze titlul decît

în altă ordine de idei, se im-

A. ÎNCEPUT TURNEUL DE TENIS 
DE LA RICCIONE (Italia). In proba 
de simplu masculin, Maso (Italia) l-a 
învins cu 8—6, 6—0 pe Roverelli (Ita
lia), iar Zuleta (Venezuela) cu 6—4, 
0—6, 6—4 pe Bartoni (Italia). Orga
nizatorii i-au desemnat „capi de se- 
rie“ pe Pietrangeli (Italia), Taylor 
(Anglia), Tiriac (România), Mucher- 
jea (India), Jovanovici (Iugoslavia), 
Maioli (Italia), Bravo (Chile) și Năs- 
tase (România).

DUPĂ 6 RUNDE, ÎN TURNEUL 
FEMININ DE ȘAH de la Sofia con
duce Makai (România) cu 4,5 puncte 
(1),- urmată - de -Szikova (Bulgaria)- -și 
Ivanovici (Iugoslavia) cu cîte 4 punc
te, Honfi (Ungaria) cu 3 puncte (1) 
etc.

VARA

Autoturismele

Pronoexpres ORI-
6(1967 : 
conti-

t V

Universitatea Craiova

O pătrundere pe extremă a... fundașului steiist Hâlmâgeanu

reușit 
rareori.

C. A.

3
OCRAIOVA (corespondentul „Scîn- teii"). — Pregătindu-se în vederea noului sezon, echipa de fotbal U- niversitatea Craiova a întîlnit ieri într-un meci amical, formația F.C. Sitardia, echipă aflată pe locul VI în campionatul primei caiegorii a! Olandei. Desfășurată la un nivel tehnic mulțumitor, partida s-a terminat cu scorul de 3—0 (1—0) în favoarea gazdelor. Au marcat Mar- tinovici (min. 9), Niță (min. 84) și Oblemenco (min. 86).

TURNEUL FEMININ DE BAS
CHET DE LA PORTO SAN GIOR
GIO (Italia) a fost cîștigat de selec
ționata Italiei. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Iugoslaviei, 
mâniei și Cehoslovaciei.

Ro-

FE
DE

REZULTATE DIN TURNEUL 
MININ DE VOLEI (ECHIPE 
TINERET) DE LA SOFIA : grupa A : 
R. D. Germană-Ungaria 3—0 ; Bul- 
garia-Iugoslavia 3—0; grupa B : 
U.R.S.S.-Polonia 3—0 ; Cehoslovacia- 
România 3—1.

TURNEUL MASCULIN DE ȘAH 
de la Amsterdam a revenit lui La- 
jos Portisch (Ungaria) cu 8 puncte, 
urmat de Kotov (U.R.S.S.) — 7, Ci- 
rici (Iugoslavia), Langeweg (Olanda) 
— 6,5, Moiseiev (U.R.S.S.) — 6, Ghi- 
țescu (România), Donner (Olanda) 
5,5, Pâchman (Cehoslovacia) — 5 etc.

La concursurile excepționale Pronoexpres din acest an-s-au atribuit 54 de autoturisme, în afara celor peste 37 000 de premii în bani.Duminică (6 august) va avea loc un nou concurs excepțional Pronoexpres la care se a- tribuie în număr nelimitat autoturisme Renault 16, Skoda 
1000 M.B., Fiat 850, Trabant 
601 pentru categoriile I-a IV-a și 10 autoturisme (prin tragere la sorți) : 2 Renault 16, 2 Fiat 
1300, 2 Skoda 1000 M.B., 2 Fiat 
850 și 2 Trabant 601 pentru categoriile a V-a și a Vl-a. Toate autoturismele vor primi și huse de protecție.Se efectuează 10 extrageri de cîte 9 numere din 49, în 4 faze : mere, ticipa geri.Sîmbătă 5 august ma zi de vînzare a

în total se extrag 90 nu-Cu 30 lei se poate paria toate cele 10 extra-este ulti- biletelor.

- 9; 11,15;
20,15.

CHEMAȚI-L PE MARTIN : DA- 
(completare Escapada) — 

,30—21 în continuare.
- JUANA GALLO : BUZEȘTI —

18,00 — Telecronica economică. Pe 
Motru și pe Jiu.

18.30 — Pentru copii : Ala-Bala :
„Cupa de ciocolată" (Ediția 
a Il-a).

19,00 — Clubul tinereții. De la bu
nică la nepoată.

— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
— Televacantă. Emisiune mu- 

zical-distractivă.
20.30 — Cabinet medical TV. Tala-

zoterapia. Film realizat de 
Centrul de documentare 
medicală.

20,50 — Orașe și orașe. Sighișoara 
și Oradea.

21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Film artistic : Intrarea ar

tiștilor.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

19,30
19,50
20,00

Timpul probabil pentru 3, 4 și 
5 august. în (ară : Vreme fru
moasă și călduroasă. Cerul va 
fii mai mult senin noaptea și

dimineața si variabil după-a- 
miezele. Vor cădea averse izo
late. Vîntul va sufla slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între 12 și 22 de grade, iar 
maximele între 25 și 35 de grade, 
în București: Vremea va fii în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. mai mult senin noaptea 
și dimineața. Vînt slab. Tempe
ratura în ușoară creștere.

Cercetarea științifică 
in telecomunicații

(Urmare din pag. I)

întrucît exigențele cercetării sînt, 
în general, satisfăcute prin cantități 
mici de materiale, în sortimente 
variâte și potrivit unor necesități ce 
pot apărea pe parcursul lucrărilor, 
problema aprovizionării centralizate 
și operative., a institutelor ar trebui 
abordată cu curaj, fie auitoniztadu-se 
Ministerul Comerțului Exterior de a 
trata cu precădere cererile provenite 
de la institute și aprobate de C.N.C.S. 
fiie prin crearea unui oficiu ou sarcina 
de a procura în termen scurt ma
terialele necesare, așa cum a propus 
conf. I. Drimuș, intr-un articol pu
blicat în „Scînteia". Coordonarea co
menzilor diferitelor institute se im
pune cu atît mai mult cu cît unele 
firme refuză adeseori să livreze can
titățile mici cerute de un singur 
institut.

Soluționarea acestei probleme ar 
crea premise favorabile și pentru 
introducerea autofinanțării institutu
lui, căci fără asigurarea materiale
lor necesare în termen scurt nici 
nu se poate pune problema înche
ierii de contracte cu beneficiarii.

Vorbindu-ne apoi despre apli
carea în practică a rezultatelor 
dobîndite de cercetătorii institu
tului, tov. M. Baier a arătat:

Dacă unele din realizările insti
tutului au găsit drumul spre pro
ducție, ca, de pildă, translatoarele 
de televiziune — pentru care în ca
drul Ministerului Poștelor și Tele
comunicațiilor s-a înființat o între
prindere industrială specializată — 
altele răzbat mai greu spre o valori
ficare eficientă. Astfel, în anul 
1966, institutul nostru a avut drept 
sarcină, prin planul de stat, înfăp
tuirea unui sistem telegrafic tranzis
torizat cu 24 de căi. Modelul rea
lizat în termen funcționează de a- 
nul trecut în exploatare experimen
tală și a fost apreciat de beneficiar 
ca întrunind calitățile celor mai 
bune echipamente de pe piața mon
dială. Deși acest echipament inte
resează atît ministerul, cît și alte 
unități, el n-a fost prevăzut pentru 
executare în planul vreunei între
prinderi industriale. Asimilarea n-a 
început încă și nici nu știm cînd va 
începe.

Uneori, termenele în care între
prinderile asimilează modelele ce le 
realizăm sînt atît de lungi încît, 
în multe cazuri, se pierde tot a- 
vansul. Ca un exemplu concret, mă 
refer din nou la modelul sistemu
lui telefonic tranzistorizat, cu 24 de 
căi, care urma să formeze, la data 
cînd a fost stabilit, baza echipamen
telor telefoniei interurbane. Pentru 
realizarea lui într-un termen cît mai 
scurt, ministerul a detașat la insti-

tut cadre dintre cele mai calificate. 
Cu toate performanțele bune obți
nute, Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini a întîrziat cu asi
milarea în producție, iar după a- 
ceea nu s-a atins mult timp ca
pacitatea de producție scontată, ast
fel încît M.P.Tc. a fost obligat să 
importe sisteme cu 24 de căi cu tu
buri electronice, deoarece nici nu 
s-au oferit sisteme tranzistorizate. 
S-a ajuns astfel la situația parado
xală că deși în țară se realizase un 
echipament tranzistorizat cu bune 
performanțe, necesitățile exploatării 
au trebuit să fie satisfăcute cu echi
pamente din import.

Pentru ca rezultatele cercetării ști
ințifice să fie valorificate mult mai 
repede, e necesar să se asigure o 
coordonare mult mai strictă între 
cercetare și aplicare. Consider ab
solut normal ca, o dată cu introdu
cerea în plan a unor teme care se 
vor finaliza prin realizarea unui 
model, să se stabilească și întreprin
derea responsabilă de asimilarea și 
multiplicarea lui. Cred că, pe par
cursul elaborării modelului în insti
tut, trebuie atrași și specialiștii în
treprinderii industriale respective, 
astfel încît noile echipamente să fie 
înfăptuite în condiții cît mai apropia
te de posibilitățile întreprinderii.

De această problemă s-ar putea 
ocupa Comisia de coordonare a 
activității științifice din minister, 
for care avizează planul institutului 
și analizează pe parcurs realiza
rea sa.

Institutul nostru dispune de ca
dre bine pregătite, cu experiență. 
Eliminarea deficiențelor semnalate 
ne-ar înlesni intensificarea activită
ții de cercetare științifică, orienta
rea ei spre domeniile cele mai im
portante, cu evidentă eficiență în 
economia națională,

Impresia de varietate, 
„de aspect mozaical’, a 
rezultat în primul rînd, din 
parcurgerea unui itine
rar care a cuprins peisaje, 
orașe, centre industriale 
— semnificative pentru în
fățișarea Republicii Fede
rale a Germaniei pe care 
am vizitat-o nu de mult 
împreună cu un grup de 
ziariști români. La Miin- 
chen, viața modernă 
pulsează pe străzi cu pa
tină de istorie veche, iar 
echipaje alcătuite din 
care mari încărcate cu 
butoaie de bere, trase de 
cai spătoși ce înaintează 
prin iureșul de automobi
le, scot în evidență o tră
sătură specifică landului 
bavarez. Frankfurtul — a- 
șezat pe 
ale rîului 
schimb un 
cu blocuri 
rînduite ; la Kdln, fără în
doială, peisajul urban nu 
poate fi conceput fără 
turnurile 
înălțime 
metri, care domină împre
jurimile. Autostrada, care 
duce de aici către Diis- 
seldorf și Essen, relevă o 
part9 din pădurile și cetă
țile metalice ale Ruhrului 
industrial. Cheiurile Ham- 
burgului — dacă ai șan
sa să le surprinzi fără 
ceață — îți apar ca un 
labirint de canale de-a 
lungul cărora se înșiră, 
unul lîngă altul, vapoare 
sosite de pe toate meri
dianele.

In cîteva din aceste o- 
rașe am avut prilejul să 
luăm legătura, în mod ne
mijlocit, cu reprezentanți 
ai municipalităților. Care 
e problema cea mai im
portantă în domeniul edi
litar ? — i-am întrebat îii 
cursul discuțiilor. Ni s-a 
răspuns aproape inva
riabil : fără îndoială, sls-

ambele maluri 
Main — e în 
oraș modern, 
noi, geometric

domului, 
de

cu o
peste 160

tematizarea urbană pen
tru a adapta orașele rit
mului impus de civilizația 
modernă. Aglomerarea 
automobilelor, pe străzi, 
în orele de vîrf, sufocă 
pur și simplu circulația. 
Care e soluția ?

La Hamburg, senatorul 
Heinz Ruhnau ne-a preci
zat : „în nici un caz difi
cultatea nu va fi rezol
vată prin lărgirea străzi
lor. Fiindcă numărul auto
vehiculelor crește mai 
repede decît spațiul ce-1 
putem rezerva circulației

cît pietonii. Acest plan e- 
dilitar ambițios a și în
ceput a fi înfăptuit. Stră
zile Miinchenului sînt răs
colite de șantierele me
troului. Se lucrează în- 
tr-un ritm susținut, deoa
rece orașul se pregătește 
să găzduiască olimpiada 
din 1972 și pînă atunci 
multe din obiectivele ur
banistice vor trebui termi
nate.

In portul Kiel am vizi
tat un important șantier 
naval aparținînd societă
ții „Howaldswerke". Ne-a 
însoțit și ne-a dat cu bu

termenele de livrare. în 
acest sens căutăm să a- 
samblăm porțiuni cît mai 
mari, în hală, ca să avem 
cît mai puțin de lucru în 
aer liber. Căutăm să 
scurtăm căile de acces 
din ateliere pînă la șan
tier.

★
în timpul vizitei am re

marcat un larg interes 
pentru colaborarea cu 
țara noastră.

Hoechst este o firmă cu
noscută în lume pentru 
variata gamă de produse 
chimice, de la coloranți

Note de călătorie din R. F. a Germaniei

MOZAIC CITADIN
prin acțiunea de sistema
tizare De aceea, în pla
nul de perspectivă s-a 
prevăzut un sistem de 
drumuri de acces, rapide, 
dispuse radial. Spre cen
trul orașului, degajat de 
autovehicule, se va că
lători cu metroul. îți lași 
automobilul în locul de 
parcare, te urci în metrou 
și în timp de 15—20 de 
minute ajungi în 
repede și comod'.

Iată și motivele pentru 
care sistematizarea Miin
chenului, conform unui 
plan de perspectivă ela
borat pînă în 1990, a în
ceput cu construcția me
troului. Orașul va fi încon
jurat de trei drumuri inela
re. în interiorul ultimului 
inel, care va cuprinde 
vechi clădiri și monumen
te, nu vor avea acces de-

centru

năvointă explicații ingine
rul Ioachim Rolin, vechi 
constructor de vase. L-am 
întrebat :

— Ce lucrări mai deo
sebite realizați în momen
tul de față ?

— Un vas petrolier de 
130 000 tone e gata de a 
fi livrat unei firme norve
giene. Executăm un mare 
vas de pescuit pentru 
U.R.S.S. De asemenea, se 
află în lucru un puternic 
mineralier.

— Cum reușește firma 
dv. să susțină pasul în 
competiția mondială a 
constructorilor de nave ?

— Printr-o asiduă cer
cetare științifică. (Un in
stitut lucrează în exclusi
vitate 
nostru) 
cît mai 
ducției,

pentru șantierul 
Prin organizarea 
rationaid a pro- 

pentru a scurta

la medicamente și mate
riale sintetice, pe CGre le 
realizează în numeroase
le întreprinderi dispersa
te în diverse centre ale 
Republicii Federale a Ger
maniei. Ea ocupă locul al 
doilea, imediat după fir
ma Bayer, în cadrul in
dustriei chimice, și locul 
șase în ansamblul întregii 
industrii vest-germane, a- 
vînd reprezentante în pes
te 100 de (âri, ceea ce a- 
testă seriozitatea și com
petenta ei. ca partener.

„Avem relații economi
ce foarte bune cu țara 
dumneavoastră — ni s-a 
spus într-o întrevedere cu 
cî{iva reprezentanți ai fir
mei Hoechst. Președintele 
Consiliului nostru de ad
ministrație a vizitat Româ
nia și s-a întors cu im
presii bune. Industria ro-

un lucru ambele
depli- el saapre- noas-

mânească se dezvoltă ne
încetat, ceea ce deschi
de perspective și în pri
vința evoluției relațiiloi e- 
conomice'.

„Cu toate țările socia
liste am putut trata în 
mod concret probleme c.e 
afaceri — ne-a spus în
tr-o discuție Berthold 
Beitz, cunoscut om de a- 
faceri din R.F.G. Parte
nerii noștri din țările so
cialiste judecă tot așa de 
bine din punct de vedere 
comercial ca și alți par
teneri de-ai noștri. Cînd 
ai încheiat contract cu o 
țară socialistă, ai 
na siguranță că 
respectă".

Este 
ciat în
tre țări faptul că co
laborarea economică, ști
ințifică și culturală dintre 
România și Republica Fe
derală a Germaniei cu
noaște un curs ascendent. 
Se manifestă un interes 
reciproc pentru extinde
rea și intensificarea 
schimburilor economice. 
O cale importantă în a- 
ceastă direcție consîă în 
găsirea posibilităților de 
sporire a 
României 
Germaniei, 
vorabile < 
pectivele 
re a relațiilor 
le au reieșit și din dife
rite declarații făcute de 
diferite personalități po
litice de la Bonn, ca 
ministrul Kuit Schmu
cker, sau Karl Carstens, 
secretar de stat în Minis
terul Afacerilor Externe, 
precum și ale unor 
oameni de afaceri, care 
s-au pronunțat în favoa
rea unor relații mai 
strînse, în cele mai diver
se domenii între cele 
două țări.

t exporturilor 
în R. F. a 
Aprecieri fa- 

despre pers- 
de dezvolta- 

bilatera-

Vasile NICOROViCI



viața internațională
REUNIUNEA
MINIȘTRILOR
DE EXTERNE Al
TARILOR ARABEKHARTUM 1 (Agerpres). — Marți a început la Khartum reuniunea miniștrilor arabi ai afacerilor externe. Cuvîntul de deschidere ' a fost rostit de primul ministru sudanez. Potrivit agenției M.E.N. printre problemele ce urmează să fie examinate vor figura cele referitoare la situația din Orientul Apropiat, coordonarea eforturilor țărilor arabe în vederea lichidării urmărilor războiului din Orientul Apropiat, lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul țărilor arabe, precum și o serie de alte probleme interesînd aceste țări. Va fi, de asemenea, stabilită data la care se va întruni conferința arabă la nivel înalt.

'1

La Havana

Conferința Organizației 
latino-americane
de solidaritateHAVANA 1 — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : Luni seara s-a deschis la Havana prima conferință a Organizației latino-americane de solidaritate, la care participă delegații ale Consiliilor Naționale de’ Solidaritate din 27 de țări latino-americane. Sînt prezenți, de asemenea, reprezentanți ai unor organizații internaționale: Consiliului Mondial al Păcii, F.S.M., F.M.T.D., O.I.Z., servatori din țările socialiste. România participă în calitate observator, o delegație condusă de Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R.In cuvîntul de deschidere a lucrărilor conferinței, Osvaldo Dor- ticos, președintele Republicii Cuba, s-a referit pe larg la situația politică, economică și socială din țările latino-americane, la lupta pe care o desfășoară popoarele acestor țări pentru libertate și independență reală, împotriva oligarhiei financiare, a regimurilor reacționare, precum și a dominației imperialismului american. El a subliniat importanța conferinței și a arătat că participanții la lucrări sînt chemați să realizeze o unitate revoluționară în lupta lor antiimperialistă.

ob-Din de

Demisia 
guvernului iordanianAMMAN 1 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a acceptat demisia guvernului condus de premierul Saad Joumaa însărcinîn- du-1, totodată, cu formarea unui nou cabinet, anunță agenția United Press International. Lista noului guvern va fi mătoarele 24 de anunțată în ur- ore.

L-

Nu de 
vest- 

hotărît 
cadrul

dintre țări. El a arătat, de ase- că propunerea a fost for- deoarece nu trebuie negli- un efort pentru a se pro

„Sintem pentru lărgirea

NAVALĂ

in scopuri pașnice

IN CONCURENȚA

relațiilor de colaborare

agențiile de presă transmit
an

în Comitetul celor 18 pentru dezarmare

Un plan italian privind 
folosirea energiei atomice

GENEVA 1 (Agerpres). — Marți a avut loc la Geneva o ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de Nicolae Ecobescu, șeful delegației române și președinte în exercițiu al actualei conferințe. El a salutat prezența ministrului afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, care, luînd cuvîntul, a prezentat în numele guvernului italian un plan privind folosirea energiei atomice în scopuri pașnice. Potrivit acestui plan, puterile nucleare ar trebui să cedeze țărilor în curs de dezvoltare o parte din materialul fisionabil de care dispun în schimbul unei sume care în parte le-ar reveni lor, iar alta ar fi vărsată în fondul O.N.U. pentru ca țările în curs de dezvoltare să poată progresa în domeniul științific și al cercetărilor nucleare. Bineînțeles, a precizat el, acest material fisionabil va trebui să fie folosit exclusiv în scopuri pașnice. In continuare, A- mintore Fanfani a relevat că realizarea acestui plan ar avea următoarele avantaje : să frineze indirect producția de arme nucleare, să constituie un mijloc de asistență acordat țărilor în curs de dezvoltare, să lege problema dezar-

mării de cea a ajutorului ce trebuie acordat acestor țări, să favorizeze cercetările nucleare în scopuri pașnice în țările nenucleare, să realizeze un progres spre micșorarea decalajului tehnologic diferite menea, mulată jat nicigresa spre alte măsuri colaterale de dezarmare, mai ales dacă a- ceste măsuri sînt de natură să încurajeze adeziunea la un viitor tratat de nerăspîndire a armelor atomice. Fanfani și-a exprimat speranța că în afara propunerilor italiene, viitorul tratat de nedise- minare a armei atomice va ține seama de necesitățile statelor nenucleare dornice să continue cercetările lor în vederea folosirii e- nergiei nucleare în scopuri pașnice.în cadrul aceleiași ședințe a mai luat cuvîntul reprezentantul Poloniei, care a subliniat că propunerea ministrului de externe italian constituie o contribuție importantă care va fi studiată cu mare atenție. în același sens s-au pronunțat și șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A.

Țările vest-europene se pregă
tesc intens pentru a face fată 
concurenței crescînde din dome
niul construcției navale, 
mult, șantiere olandeze, 
germane și engleze au 
să-și unească forțele în 
unui consorțiu. Mai recent. în 
Franța au fost luate doua mă
suri privind regruparea indus
triei navale.

Este vorba. în primul rînd, 
de crearea unei societăți însăr
cinată cu construcția si exploa
tarea la Șantierele navale din 
localitatea La Ciotat a 
unități. în care să se 
nave de mare tonaj. 
250 000—300 000 de tone, 
semnat un acord de < 
tehnică și 
pregătească fuzionarea Șantie
relor navale din La Ciotat cu 
Atelierele și șantierele din 
Dunkerque și Bordeaux și cu 
Construcțiile navale și indus
triale de la Mediterană.

Cele două măsuri marchează 
o etapă importantă pe calea 
concentrării în această ramură 
industrială, se apreciază în 
cercurile interesate din Franța, 
în anul 1959 existau 12 societăți 
franceze de construcții navale. 
Azi nu mai sînt decît 8. Se 
urmărește 
procesului 
rămînă, în 
două mari 
format în 
tlantice. celălalt în 
tierelor din Dunkerque si 
Ciotat.

Noile construcții și moderni- 
tărîle amintite urmăresc spo
rirea productivității muncii, și, 
implicit, reducerea prețului de 
cost. Se ridică însă, după pă
rerea comentatorului ziarului 
„Le Monde", unele întrebări: 
E suficientă o asemenea regru
pare de mijloace materiale pen
tru a aduce industria franceză 
de nave, în ce privește prețul 
de cost, la nivelul principalilor 
concurent! ? Care vor fi pe plan 
social consecințele concentrării?

E. S.

unei noi 
producă 

adică de 
Apoi s-a 

cooperare 
comercială care să

ca prin accelerarea 
de concentrare să 

cele din urmă, numai 
grupuri navale. Unul 
jurul șantierelor A- 

jurul san- 
La

intre state
Declarațiile ministrului de externe japonez după 
vizitele făcute în Cehoslovacia și Ungaria

BUDAPESTA 1. (Agerpres). — In 
conferința de presă ținută la în
cheierea vizitei sale în R. P. Un
gară, ministrul de externe al Ja
poniei. Takeo Miki, a arătat prin
tre altele că a avut cu omologul 
său ungar un schimb de păreri cu 
privire la colaborarea reciprocă. 
Am hotărît ca în interesul dezvol
tării în continuare a relațiilor eco
nomice și comerciale dintre țările 
noastre, să facem schimb de de
legații, persoane, și depunem e- 
forluri pentru lărgirea colaborării 
și în domeniul științei și culturii — 
a declarat ministrul japonez.

Referitor la situația internaționa
lă am discutat în primul rînd des
pre posibilitățile slăbirii încordării 
internaționale și menținerea păcii. 
Cu toate că ne-am întîlnit în cali
tate de reprezentanți ai unor țări 
cu sisteme sociale diferite — a 
spus T. Miki — constatăm că este 
posibilă colaborarea prin întărirea 
acțiunilor și relațiilor comune.

Referindu-se la problema nerăs- 
pîndirii armelor nucleare, el a ex
pus poziția Japoniei potrivit căreia

un tratat în această problemă nu 
trebuie să dăuneze folosirii pașnice 
a energiei atomice.

★
O serie de păreri în favoarea 

colaborării între țările cu orînduiri 
sociale diferite au fost exprimate 
de ministrul de externe japonez 
și cu prilejul conferinței de presă 
pe care a ținut-o la încheierea vi
zitei sale în R. ’
„Să nu admitem niciodată izbuc
nirea unui război, este deviza noas
tră națională' — a declarat mi
nistrul japonez. El a subliniat 
apoi că țara sa respectă dreptul 
fiecărui stat la suveranitate și se 
pronunță împotriva amestecului 
unor țări în treburile interne ale 
altora. „Dorim să colaborăm pe 
bază de egalitate în drepturi cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, și nădăjduiesc că 
în aceasta constă contribuția noas
tră la cauza înțelegerii și păcii în 
întreaga lume'. In încheiere, vorbi
torul a arătat din nou că Japonia 
este interesată în rezolvarea prin 
tratative a tuturor problemelor 
litigioase.

Aniversarea creării

S. Cehoslovacă.

PEKIN 1 (Agerpres). — Ministerul Apărării Naționale al R. P. Chineze a oferit o recepție cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării Armatei Populare Chineze de Eliberare. La recepție a luat parte Ciu En-lai, Cen Bo-da, Kan Șen, Ciu De și Li Fu-ciun, membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al P. C. Chinez, conducători de partid și de stat, reprezentanți ai Comisiei militare de pe lîngă C.C. al P. C. Chinez.

TOKIO 1. — Corespondentul Agerpres, F. Țuiu, transmite: In 
sala Ueno din capitala Japoniei s-a deschis cea de-a 13-a Confe
rință internațională împotriva bombelor atomice și cu hidrogen. Cei 
200 de delegați vor dezbate timp de șase zile probleme privind 
unitatea de acțiune în lupta pentru prevenirea războiului nuclear, 
interzicerea folosirii, experimentării și stocării de arme nucleare, în
cetarea agresiunii în Vietnam și sprijinul acordat poporului vietna
mez în lupta împotriva agresorilor, intensificarea mișcării de pro
test împotriva armei nucleare, precum și solidaritatea cu victimele 
bombardamentelor atomice asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki.

în prima zi a lucrărilor conferinței a luat cuvîntul Stanciu Bră- 
tescu, reprezentantul țării noastre.

In fotografie: în preajma deschiderii conferinței, coloane alo 
luptătorilor pentru pace se îndreaptă spre Tokio.

Ambasadorul României 
primit de Jânos KâdârBUDAPESTA 1. Corespondentul Agerpres transmite : Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a primit la 31 iulie pe ambasadorul României la Budapesta, Dumitru Turcuș, Ia cererea acestuia.

anglia: Producția 
de automobile
în scădere

ROMA 1. Corespondentul Agerpres transmite : Ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, l-a primit luni la Palatul Farnesina pe ambasadorul României la Roma, Cornel Burtică. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială privind probleme de interes comun.

IN LEGĂTURA CU VIZI
TA PREȘEDINTELUI DE 
GAULLE ÎN CANADA 
guvernul francez a dat publici
tății o declarație în care se ex
plică împrejurările în care pre
ședintele a vizitat doar orașul 
Quebec, precum și Expozi
ția internațională din Montreal, 
fără să mai treacă prin capitala 
Canadei, Ottawa. Se arată că gu
vernul canadian și-a exprimat 
dezaprobarea față de unele de
clarații făcute de președintele de 
Gaulle la Quebec.

DE ZIUA INDEPENDENȚEI 
DAHOMEYULUI președintele țării, 
generalul Soglo, a rostit un discurs 
radiodifuzat. El a acordat o atenție 
deosebită problemelor dezvoltării eco
nomice a țării. „Independența noastră 
va fi, într-adevăr, deplină — a spus 
președintele — numai atunci cînd ne 
vom dezvolta industria, cînd resursele 
tării vor fi folosite în interesul ei*.

(Urmare din pag. I) cucerească i tața de libertate a poporului nostru, cunoscînd mizeria în care trăiește, exploatarea colonialistă, patrioții au început organizeze scuturarea tor".
Amilcar 

bește despre practicile de 
înjosire a personalității 
umane, aplicate de colo
nialism.„Portugalia a împărțit poporul din țara noastră, în oameni civilizați — așa-zișii «asimilați» — și «suhoameni», buni doar de a fi exploatați, de a munci forțat, de a plăti impozite mari. în ultima categorie este inclusă majoritatea covîrșitoare a populației indigene. Introdusă în constituția portugheză această concepție are menirea de a legaliza rasismul, discriminarea rasială. In fața opoziției portughezilor de a satisface cele mai elementare cereri ale populației s-a hotărît, în 1956, crearea unui ■ partid clandestin, care să cuprindă în rîndurile sale oameni proveniți,din toate pățu-- rile populației, funcționari, ingineri, medici, muncitori de la orașe, din transportul fluvial, din portul Bissau, capitala țării. Populația indigenă din Guineea și din Insulele Capului Verde provine din sclavii guineezi transportați aici, cu secole în urmă, de colonialiștii portughezi".

să masele pentru jugului asupri-
Cabrai ne vor-

Referindu-se la antece
dentele izbucnirii luptei 
armate, interlocutorul ~ a 
arătat că partidul și-a lăr
git continuu influența în 
mase, organizînd acțiuni 
pentru drepturi sociale, 
printre care greva din au
gust 1959, la care au par
ticipat toți muncitorii din 
portul Bissau și munci
torii din transportul flu
vial. Portughezii au tre
cut la masacrarea mun
citorilor greviști, impuș- 
cind 40 de oameni.„în fața acestei represiuni sîngeroase, partidul nostru a trecut la pregătirea luptei armate depla- sînd greul activității sale de la orașe, la sate.- Vă imaginați cît de dificilă a fost această acțiune, în condițiile cînd nu aveam nici experiență, nici cadre. Declanșarea, în 1961, a mișcării de eliberare din Angola a determinat accelerarea acțiunilor noastre. Colonialiștii au răs- . puns prin intensificarea terorii".

Amilcar Cabrai relatea
ză că teroarea nu numai 
că nu a înfrînt voința de 
luptă a populației, dar a 
adincit și mai mult ura 
maselor împotriva colo
nialiștilor.

Una din cele mai im
portante bătălii, despre 
care ziarul nostru a scris 
în acea vreme, a fost cea

de pe insula Como, situa
tă aproape de coastele 
guineeze.„Poziția strategică a a- cestei insule decurge din faptul că ea domină sudul țării, fiind totodată un punct comercial de prim ordin al portughezilor — spune A. Cabrai. La începutul luptei, comandantul trupelor portugheze era convins că îi va captura pe conducătorii atacului și-i va trimite legați la Bissau. Dar, la capătul a 75 de zile de luptă, portughezii au fost obligați să părăsească insula unde au suferit pierderi grele".„Victoria din Como a accelerat eliberarea părții de sud a țării, a încurajat lupta în toate regiunile. In prezent 60 la sută din teritoriul nostru național este liber. Dacă adesea am pornit cu grupe de partizani izolate, acum avem o armată regulată, instrument de luptă pentru libertate a întregii națiuni".„Portughezii se cramponează de țara noastră atît din motive de prestigiu cît și din teama că pierderea acestui teritoriu ar duce la alungarea lor și din celelalte colonii, Angola și Mozambicul, unde interesele economice și strategice ale imperialismului sînt deosebit

de mari. Portugalia, care a deplasat aici o puternică mașină de război, beneficiază de sprijinul celorlalte puteri coloniale, a unor țări din N.A.T.O. Dar, în pofida ajutorului dat de țările imperialiste Portugaliei, rezistăm și vom rezista pînă la victorie, știind că apărăm interesele noastre naționale fundamentale".
Referindu-se la trans

formările ce se petrec in 
teritoriile eliberate, Amil
car Cabrai a declarat în 
continuare:„în aceste regiuni se văd germenii vieții noi ce se va instaura în întreaga țară după cucerirea independenței — a spus el. Companiile monopoliste portugheze și-au închis porțile. Printre acestea se află faimoasa „Societate de peste mări" care a exploatat timp de secole poporul nostru. Vasele portugheze mai sosesc în porturi cu materiale de război însă se reîntoru goale. Arahidele, una din culturile noastre principale, nu mai. ajung în metropolă. In regiunile eliberate, poporul este a- cum acela care comandă prin instituțiile create de el. El este acela care dispune azi de viața sa".

Referindu-se la agricul
tură, A. Cabrai a spus:

„La noi nu există proprietate privată asupra pământului ; pămîntul era din moși-strămoși proprietatea obștei sătești, ceea ce se menține și azi. Dar lucrăm activ pentru a dezvolta cooperarea în- ■ tre țărani. In zonele eliberate se muncește intens pentru creșterea producției de orez, hrana noastră de bază.S-a depus o mare activitate pentru a învăța populația să scrie și să citească. In teritoriul eliberat al țării au luat ființă 150 de școli, în timp ce portughezii nu au construit, în toată perioada dominației lor, decît 45 de școli aparținînd misionarilor catolici și 11 școli oficiale. Școlile noastre' sînt frecventate de 15000 de elevi".
In încheierea convor

birii, Amilcar Cabrai a ți
nut să-și împărtășească 
impresiile cu care pleacă 
din țara noastră.„Vizita în România, pe care am proiectat-o mai de mult, ne-a făcut multă plăcere și. cred că am asentimentul întregii delegații spunînd că sîritem foarte mulțumiți de rezultatele ei. Am văzut multe în puținul timp de care am dispus. Admirăm succesele muncii dumneavoastră, fidelitatea față de

principiile juste pe care le apărați. Ați făcut mult în edificarea națională a țării. Am văzut muncin- du-se cu pasiune pentru construirea socialismului. Pot să spun că am găsit cea mai frumoasă solidaritate și ospitalitate. Am avut ocazia să asistăm la lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale, la dezbaterile asupra problemelor politice internaționale. Am ascultat cu interes partidului'dumneavoastră, prietenul poporului nostru, secretarul general, Nicolae Geâușescu. In expunerea sa s-a subliniat clar că P.C.R. și poporul .român acordă un ajutor concret popoarelor care luptă pentru eliberarea națională.. Știm că România a acordat și acordă uri sprijin concret și eficace poporului vietnamez luptător. Ne-am dat seama că politica țării dv.’ este’ uri■ factor activ în cadrul general al luptei împotriva imperialismului, pentru eliberarea națională a popoarelor, pentru pace și progres. Poporul român cunoaște din proprie experiență ce înseamnă lupta pentru apărarea intereselor naționale fundamentale. Vă urăm în continuare cele mai frumoase succese. . Sîntem absolut siguri de reușita voastră și aceasta este o încurajare în lupta pe car.e noi o ducem; considerăm că fiecare victorie a voastră este și o victorie a noastră".

pe conducătorul
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Producția de automobile a 
Angliei continuă să scadă. 
Marea societate producătoare 
de automobile „Roots* a a- 
nunțat că 1 500 de muncitori 
de la fabricile sale din Co
ventry vor fi trecuți la regimul 
săptămînii de lucru redus, cu 
micșorarea corespunzătoare a 
salariilor. în această regiune 
s-au redus salariile la circa 
10 000 de muncitori din indus
tria de automobile.

în cursul unei reuniuni de urgență a 
cabinetului venezuelean, convocată 
de președintele Raul Leoni, s-a apro
bat un fond de 430 milioane de bo- 
livari pentru ajutorarea victimelor, 
puternicului cutremur de «îmbătă. 
Președintele a anunțat totodată pre
lungirea de la trei la cinci zile a 
doliului național. în fotografie: ac-i 

țiuni de salvare a victimelor.

UN TRIBUNAL MILITAR 
DIN ATENA l-a condamnat pe 
Evangellos Arvanitakis, fost 
membru al parlamentului și mi
nistru în guvernul Uniunii de 
centru la opt luni închisoare. 
După cum arată agenția U.P.I. el 
a fost acuzat de faptul că a vio
lat dispozițiile care interzic în
trunirea unui număr mai mare de 
cinci persoane. Potrivit relatări
lor corespondentului de la Ate
na al ziarului „New York Times", 
guvernul grec a adoptat o nouă 
lege privitoare la presă în virtu
tea căreia vor fi deferite justiției 
persoanele care amintesc în ma
terialele lor despre partidele in
terzise prin lege.

PREȘEDINTELE NASSER l-a 
primit luni pe Lîcezar Avramov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, care i-a înmînat un 
mesaj din partea lui Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președinte al Consiliului de miniștri, 
și a lui Gheorghi Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria. (B.T.A.).

UN PUTERNIC INCENDIU 
a izbucnit în pădurile din provincia 
spaniolă Costa Brava. Numeroase e- 
chipe de pompieri au fost mobilizate 
pentru stingerea lui. în ciuda efortu
rilor acestora, pînă în prezent pădurea 
a fost distrusă pe o suprafață de 
300 kmp.

COMEMORÎND 23 DE ANI 
DE LA IZBUCNIREA RĂS
COALEI DIN VARȘOVIA, la Teatrul Mare din Capitala R,- P. Polone a avut loc, la 1 august, o seară consacrată memoriei victimelor na-< zismului. Au fost depuse coroane da flori la plăcile comemorative și mo, numentele eroilor răscoalei.

VIZITA UNEI DELEGAȚII A 
P.C. ITALIAN LA DAMASC. 
Noureddin EI-Atassi, membru în Di
recția Regională Siriană a partidului 
Baas, șeful statului sirian, a primit 
delegația P.C.I. condusă de Giancarlo 
Pajetta, membru al Biroului Politic al 
P.C.I., vicepreședinte al Comisiei de 
afaceri externe a Camerei cleputați- 
lor din Italia. In cursul convorbirii, 
au fost abordate probleme referitoare 
la situația din Orientul Apropiat — 
anunță agenția MEN.

LA BUDAPESTA a sosit Paul 
Struye, președintele Senatului belgian, 
și Achille van Acker, președintele Ca
merei Reprezentanților a Belgiei.

COMUNICATUL DIRECȚIEI DE STAT DE STATISTICĂ 
A R. S. CEHOSLOVACE cu privire la dezvoltarea economiei naționale 
în primul semestru al anului 1967 arată că volumul producției industriale 
a R. S. Cehoslovace a crescut cu 5,5 la sută în comparație cu primul se
mestru al anului precedent. Cele mai mari ritmuri au fost înregistrate în 
industria chimică, a materialelor de construcție, construcțiilor de mașini. 
Comunicatul relevă că a continuat să se îmbunătățească aprovizionarea pie
ței cu produse agricole. In perioada analizată au fost făcute investiții în 
valoare de 28,5 miliarde coroane pentru necesitățile economiei naționale. 
Volumul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace s-a aflat aproximativ la 
același nivel cu cel al primului semestru al anului 1966. Schimbul de măr
furi cu țările socialiste a crescut față de perioada corespunzătoare din anul 
trecut cu 3,8 la sută, în timp ce comerțul cu statele capitaliste nu a atins 
nivelul din perioada respectivă. Aceasta se explică, printre altele — se 
arată în comunicat — printr-o activitate nesatisfăcătoare a întreprinderilor 
de comerț exterior, precum și printr-o structură necorespunzătoare a livră
rilor din partea întreprinderilor

LASERUL ÎN TOPOMETRIE

ba Congresul Comitetului 
Internațional pentru cercetări 
spațiale, care s-a încheiat re
cent la Londra, savanții (rân
cezi au comunicat colegilor 
lor din alte țări o nouă utili
zare a laser-ului. Lansarea de 
pe sateliți artificiali a unor 
fascicule luminoase de laser 
permite măsurarea distanțelor 
dintre ei cu o precizie mult 
mai mare decît pînă acum. 
Datorită noii metode, printre 
altele, se va putea măsura 
prin triangulație, cu o precizie 
de pînă la 10—20 de centime
tri, distanța dintre Africa și 
Europa.

producătoare.

ÎMBRĂCĂMINTE 
DIN HÎRTIE

Preferința pentru rochii con
fecționate din hîrtie — adică 
dintr-un material realizat din 93 
la sută celuloză și 7 la sută ny
lon — crește considerabil în 
Statele' Unite. Valoarea vînzări- 
lor la aceste produse a fost în 
anul 1966 de 3,5 milioane de do
lari. Se consideră că în această 
vară cifra ar fi mult mai im
portantă. Confecțiile — apre
ciază casele de mode — sînt mai 
variate, imprimeurile mai colo
rate. James Sterling, proprieta
rul unei firme din Texas care 
s-a lansat în noua industrie, 
este de părere că pînă în anul 
1980 25 la sută din îmbrăcă
minte va fi confecționată din 
hîrtie.
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