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Irigațiile, alături do mecanizare ți chimizare, constituie un 

factor important pentru sporirea producției agricole la hectar, 
o metodă oficace de combatere sigură a secetei. In anii trecuți, 
dar mai ales în condițiile de secetă din acest an, s-au văzul 
ce sporuri mari de recoltă se pot obține in urma aplicării 
irigațiilor. In legătură cu aceasta, LA PLENARA C.C. AL P.C.R. 
DIN LUNA IUNIE A.C. S-A SUBLINIAT NECESITATEA ÎNDEPLI
NIRII PLANURILOR DE IRIGAȚII ELABORATE DE PARTID ȘI DE 
STAT IN CADRUL ACTUALULUI PLAN CINCINAL ȘI SUPLIMEN
TAREA SARCINILOR PREVĂZUTE, ASTFEL CA PINA IN 1970 
SUPRAFAȚA TOTALA IRIGATA SA FIE DEPĂȘITĂ. CONCOMI
TENT, S-A INDICAT ELABORAREA UNUI PROGRAM DE IRIGAȚII 
PE O PERIOADA MAI LUNGA, POTRIVIT CĂRUIA, PlNA IN 1975, 
SA SE REALIZEZE O SUPRAFAȚA IRIGATA DE CIRCA 3 MILI
OANE DE HECTARE.

Deși ne aflăm în plină desfășurare a campaniei agricole 
de toamnă, aceeași atenție trebuie să se acorde, în continuare, 
și executării lucrărilor de amenajare a terenului în vederea ex
tinderii irigațiilor, efectuării studiilor și a proiectelor pentru vii
toarele amenajări, asigurării bazei materiale necesare. AN
CHETA NOASTRĂ, ORGANIZATA 1N JUDEȚELE BRAILA, GALAȚI, 
DOLJ ȘI CONSTANȚA, ARE CA SCOP RELIEFAREA ACȚIUNILOR 
CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN VEDEREA EXTINDERII IRIGAȚIILOR 
ȘI CE TREBUIE ÎNTREPRINS PENTRU INTENSIFICAREA ACESTOR 
LUCRĂRI.

In pag. a III-a redăm cîteva concluzii ce se des
prind din raidul nostru.

(Foto : Gh. Vințilă)

PRIN ÎNLĂTURAREA DISCREPANȚELOR 

DE CALITATE ÎNTRE DIFERITE ȘCOLI

elevilor—cond

Locomotiva 
Diesel-hidraulica de 250 CP
Familia locomoti

velor Diesel-hidrau- 
lice produse în serie 
la uzina bucureștea- 
nă „23 August11 a 
fost completată cu un 
nou tip — cea de 250 
CP, destinată trans
porturilor industriale 
pe căile ferate ale 
marilor întreprinderi 
și șantiere. Această 
locomotivă înlocuieș

te vechiul tip Die- 
sel-mecanic de 120 
CP, produs tot la a- 
ceastă întreprindere. 
Deși greutățile lor 
sînt egale, puterea de 
tracțiune a noii lo
comotive este dublă 
Printre alte avantaje 
notăm un cpnsum re
dus de combustibil și 
dotarea noii locomo

tive cu două posturi 
de comandă, pentru 
mers în ambele sen
suri. Construcția nou
lui tip a început pen
tru căile ferate cu e- 
cartament normal, 
urmînd ca, încă din 
acest an, să se reali
zeze și varianta pen
tru ecartament în
gust.

(Agerpres)

Preocuparea constantă a partidu
lui și statului nostru pentru dez
voltarea învățămîntului, sprijinul 
substanțial acordat diversificării for
melor de studiu, îmbogățirii bazei 
materiale a școlii au dus la crearea 
unei largi rețele școlare pe întreg 
cuprinsul țării. Nu există sat și co
mună în care să nu funcționeze cel 
puțin o școală generală — în pre
zent preconizindu-se prelungirea î»-' 
vățămîntului genera! obligatoriu de 
la 8 la 10 ani. în fiecare județ își 
desfășoară activitatea numeroase li
cee de cultură generală și de spe
cialitate. școli profesionale și teh
nice etc. în centre de veche tradi
ție și în altele create în anii puterii 
populare. învățămîntul superior cu
noaște. de asemenea, o largă dez
voltare.

Expresie elocventă a democratis
mului socialist, în țara noastră fie
cărui tînăr i se asigură dreptul de 
a se instrui pe toate treptele școla
rității. în mod gratuit. An de an, toți 
elevii primesc gratuit manuale. 
Construcții școlare și universitare 
tot mai numeroase sînt puse la dis
poziția tineretului studios. Fără nici 
o îngrădire, oricare absolvent al unui 
ciclu școlar poate să-și continue stu
diile într-o formă de învățămînt su
perioară, dacă dovedește că are un 
fundament de cunoștințe necesar 
pentru aceasta. Statisticile de an
samblu pe întreaga tară relevă că 
participarea tineretului la concursuri 
de admitere în diferite forme de în- 
vățămînt înregistrează an de an o 
creștere sensibilă, creștere deplin 
concordantă cu cerințele actuale și 
de perspectivă ale desăvîrșirii socie
tății socialiste.

Dar, din păcate, în fața comisiilor 
de examinare apar deseori tineri cu 
un nivel de pregătire frapant diferit, 
absolvenți ai liceelor de la sate și din 
localități mai îndepărtate de centrele 
de județ, din centre muncitorești,

cartiere îndepărtate ale Capitalei 
ș.a.m.d., avînd un bagaj de cunoș
tințe mai sărac decît colegii lor de 
promoție, care au studiat în licee cu 
tradiție din centrul Bucureștiului, ori 
al altor așezări urbane.

— Este o situație evidentă, pe care 
am sesizat-o de mai mult timp — ne 
spune profesorul emerit. Alexandru 
Dabija, director adjunct la liceul 
„N'icolae ’Jălcâ'scu" din București. La' 
ivirea el' concură mai multi fac
tori. în ultimă instanță, această di
ferențiere în pregătire — cri
teriul principal de apreciere și

anchetă 
pedagogică

admitere a candidaților în liceu și 
facultate — se datorește în bună mă
sură diferențierii condițiilor de studiu 
din unitățile rețelei școlare.

— în ce constau, de fapt, aceste 
diferențe ?

— începînd de la cadrul în care se 
desfășoară procesul instructiv-educa- 
tiv — local, dotare cu material di
dactic. acces la diferite izvoare de 
culturalizare (biblioteci, teatru, cine
matograf, excursii) — și pînă la per
sonalul didactic care realizează pre
gătirea și educarea elevilor. Incon
testabil, toate condițiile de activitate 
existente în școli sînt foarte impor
tante și au partea lor de contribuție 
la desfășurarea normală a procesului 
instructiv-educativ. Hotărîtoare însă 
pentru buna pregătire a elevilor e 
calitatea corpului profesoral.

Pentru a ilustra oarecum cele 
spuse de interlocutorul nostru, am

făcut o comparație între condițiile 
de studiu din 3 licee — liceul „Nico- 
lae Bălcescu" din Capitală, Liceul 
din Hotarele, județul Ilfov, și liceul 
din Comănești. județul Bacău.

Licepl bucureștean, școală care 
și-a sărbătorit mai bine de un secol 
de existență, dispune pentru cei a- 
proape 1 600 de elevi’ ai săi de Ia 
clasele IX—XII de o puternică bază 
materiala : laboratoare modern uti
late. de fizică generală, mecanică fi
zică, chimie, biologie, geografie, o 
bibliotecă de peste 30 000 de volume. 
Dintre cei circa 100 de profesori în
cadrați aici, 3 sînt profesori emeriți. 
aproape o treime sînt profesori frun
tași. mai mult de 20 dețin gra
dul I și II. ceea ce presupu
ne, pe lîngă o pregătire și ca
pacitate personală deosebită, și un 
stagiu mai îndelungat la catedră, res
pectiv o experiență mai bogată. Ase
mănător își desfășoară activitatea 
cunoscutele licee „Gh. Lazăr" și „Mi- 
hai Viteazul" din București, nume
roase alte licee din marile orașe sau 
centre universitare, care anii trecuți 
și-au sărbătorit centenarul sau pre
gătesc în prezent asemenea festivi
tăți.

Liceul din Hotarele, înființat ■ 
cu numai cîțiva ani în urmă, 
abia acum are o clădire amenajată 
corespunzător și laboratoare necesare 
bunei desfășurări a lecțiilor de fizică 
și chimie sau științe naturale, pentru 
cel 760 de elevi din clasele I—XII. 
Din cei 32 de învățători și profesori 
încadrați aici în acest an școlar 
(fluctuația de la an la an este destul 
de pronunțată), numai 15 au definiti
vatul, semnificînd 3 ani de stagiu Ia 
catedră.

Florica DINULESCU

Noțiunea 
petență se 
ză 
coordonate 
nate, este 
locit legată de un a- 
nume loc, de un a- 
nume proces al mun
cii. De aceea ea are 
nu numai o semnifi
cație individuală, ci 
mai ales una socială.

Aparent paradoxal, 
complicațiile pe care 
incompetența le poa
te aduce cresc pe 
măsură ce societatea 
urcă pe treptele pro
gresului. Strecurată 
în acest angrenaj de 
o tot mai mare pre
cizie, nedepistată și 
necombătută la vre
me, nepriceperea de
vine tot mai nocivă. 
Activitatea unui 
competent se 
dează invariabil 
neajunsuri și pagube 
într-un domeniu sau 
altul de 
De aceea 
la iveală și înlătura
rea acestei 
reprezintă 
cum s-a subliniat în 
repetate rînduri în 
documente de partid 
— nu numai o nece
sitate principială, 
dar și o obligație 
practică.

Este drept că nu-i 
totdeauna lesne să-I 
pui în plină lumină 
pe incompetent, 
ales pe cel abil, 
a învătat să-și 
cundă, adeseori 
dibăcie, ignoranța în 
soațele unei măști 
docte sau aferate. 
Razele neiertătoare 
ale inteligenței u- 
mane, dușmanul cel 
mai de temut al ne
priceperii, ciuruiesc 
pînă Ia urmă — ori- 
cît s-ar „blinda" — 
acest ambalaj.

Se întîmplă 
un 
gic 
in 
pe 
considerente 
nitariste" — unii 
lasă lucrurile așa 
cum le-au aflat. A 
descoperi un rău și 
a nu lupta pînă la 
sfîrșit pentru stîrpi- 
rea lui, înseamnă a 
te complace într-o 
situație îndoielnică, 
iar din punct de ve
dere etic să-i devii, 
într-o anume măsu
ră, complice. în
seamnă, la urma ur
melor, să pui deasu
pra intereselor gene
rale propria iner-

Căci lipsa de ati-ție. 
tudine față de mani
festările evidente 
ale nepriceperii mă
rește suprafața pe 
care ea este lăsată 
să acționeze și, im- 

t plicit, neajunsurile 
' pe care le produce.

Există nepricepuți 
care nu știu cit de 
puțin... știu. Ei 
cu seninătatea 
conștientei cele mai 
penibile încurcături. 
Nu neg că între a- 
ceștîa sînt și oameni 
animați de bune in-

fac 
in-

opinie

(Continuare în pag. a IV-a)

Perfecționarea comerțului socialist 
te integrează în sistemul de măsuri 
aplicat de partid pentru îmbunătă
țirea deservirii populației, pentru 
creșterea eficienței și rentabilității 
economiei Numeroase unități comer
ciale, marea majoritate a lucrători
lor — înțelegînd sensul măsurilor a- 
doptate — răspund printr-o par
ticipare susținută la traducerea în 
viață a acțiunii, în plină desfășura
re, de ridicare calitativă a acestui 
sector. In același timp, în activita
tea unor unități și lucrători conti
nuă să persiste unele neajunsuri si 
incorectitudini. Ce sisteme organiza
torice, ce acte normative și ce alte 
modalități le favorizează ? Pentru a 
dezbate aceste probleme, redacția 
noastră a invitat în jurul mesei ro
tunde reprezentanți ai unor între
prinderi și organizații comerciale, ai 
Ministerului Comerțului Interior, 
precum și reprezentanți ai justiției 
și procuraturii, ai Inspectoratului 
General al Miliției și ai Inspectora
tului Miliției municipiului București, 
cu scopul de a atrage atenția asupra 
deficiențelor existente și a reliefa 
mijloacele și metodele cele mai in
dicate pentru grabnica lor lichidare.

Procuror Emil Georgescu : Să 
pornim de la cîteva date rezultate 
dintr-o analiză făcută recent la 
Procuratura municipiului București 
și anume de la constatarea că 28 la 
sută din cetățenii care, în semes
trul I al acestui an, au fost condam
nați pentru infracțiuni împotriva 
proprietății socialiste sînt lucrători 
din comerțul de stat din Capitală. 
Dacă la aceasta adăugăm și faptul 
că la comisia de cercetare a prove
nienței bunurilor de pe lîngă Tribu
nalul municipiului București — co
misie ce funcționează de curînd — 
o mare parte din persoanele despre 
care s-au făcut sesizări că duc un 
mod de viață în vădită disproporție 
cu veniturile lor legale sînt lucrători 
din organizațiile comerciale, atunci 
nu greșesc cînd afirm că sustragerile 
din proprietatea socia'istă din co
merț trebuie să atragă atenția

masa rotundă a „Scînteiis<

ACȚIONEAZĂ EFICIENT 
INSTRUMENTELE DE APĂRARE 
A PROPRIETĂȚII SOCIALISTE 

ÎN COMERȚ?
celor cărora partidul și statul le-au 
încredințat conducerea acestui impor
tant sector al economiei naționale.

Analizele periodice pe care le efec
tuăm duc la concluzia că în organi
zațiile comerciale de stat există 
neajunsuri organizatorice și func
ționale care înlesnesc săvîrșirea 
infracțiunilor împotriva proprietății 
socialiste și care creează condiții fa
vorabile sustragerilor. După pă
rerea noastră. o primă cauză 
este aceea că nu întotdeauna condu
cerile organizațiilor comerciale ma
nifestă destulă exigență în vederea 
tragerii la răspundere a celor care, 
pe diferite căi, prejudiciază proprie
tatea socialistă. Mai mult, ele nu
mesc în funcția de gestionar per
soane care au avut condamnări, deși

legea interzice categoric acest lucru. 
Astfel, directorul O.C.L. „Alimenta
ra" — Sectorul 7 a angajat ca gestio
nar pe Chiriță Dumitru, care făcuse 
3 luni închisoare pentru complicitate 
la delapidare. El a delapidat apoi pes
te 17 000 lei. Dacă îi căutăm în sche
mele de funcțiuni pe cei care au su
ferit condamnări, nu-i vom găsi tre
cuți în posturi de gestionari, ci ca 
oameni de serviciu, curieri etc. In 
fapt însă, ei lucrează ca gestio
nari. Este un mijloc de eludare a 
legii, cu urmări negative dintre cele 
mai grave.

Nicolae Gănciulescu, directorul 
I.C.R.T.I.-București : Unele defecțiuni 
se datoresc slabei pregătiri profesio
nale a unui număr de lucrători 
din comerț — generată mai ales de

posibilitățile restrinse de a recruta 
un personal calificat la nivelul exi
gentelor actuale. Și fluctuația este 
foarte mare. La întreprinderea noas
tră, de exemplu, în 1966 au fost an
gajați în total 241 de lucrători ; în 
1967, ca urmare a plecărilor, am fă
cut 383 de angajări ; numai în se
mestrul I al anului în curs am făcut

in- 
sol- 

cu

activitate, 
scoaterea

buruieni
— după

mai 
care 

as- 
cu

însă 
fenomen psiholo- 

curios. Tocmai 
acest moment — 
nu știu ce fel, de 

„urna-

Auzi une- 
spunîndu-se

tenții. 
ori 
despre un asemenea 
personaj : „Nu prea 
se pricepe la trea
bă, dar muncește 
Tiuit". Firește, nimeni 
nu-i poate face o 
vină pentru faptul că 
nu-și poate depăși 
propriile limite de 
pricepere sau, pur și 
simplu, de inteligen
ță — dar de ce 
stea într-un loc 
muncă ale cărei 
rințe nu le poate 
deplini ?

Incompetentul con
știent de nepricepe
rea lui fuge de locu
rile de 
presupun 
rea unor 
concrete, 
nite, precise.

Dinspre locurile o- 
cupate de incompe
tenți nu emană nici 
o idee, nici o iniția
tivă, nici o suges- 

In 
respectivii 
eforturile 
consumă 

alergătura 
u- 
de

să 
de 

ce- 
în-

muncă ce 
îndeplini- 
operațiuni 
bine defi-

nici o
tie fertilizatoare, 
schimb, 
consumă 
altora, 
timpul și 
cetățeanului, iar 
neori lasă loc 
acțiune celor ce con
sumă lacom din sa
cul în care societatea 
își adună, 
da tuturor,

Iată de 
majoritate 
lor — potrivit și u- 
nor tradiții adine în
rădăcinate în filozo
fia și în spiritul de 
echitate al poporului 
nostru — au o atitu
dine bine definită 
față de „cel nepri
ceput, care mai mult 
încurcă treaba".

După cum se știe, 
pe măsură ce avan-

prin tru- 
bunurile, 

ce marea 
a oameni-

săm în timp, ritmul 
evoluției în toate 
formele activității u- 
mane se accelerează. 
A trecut vremea 
cînd, absolvind o 
școală, ne puteam 
socoti pregătiți pen
tru tot restul vieții. 
Intervalele în răs
timpul cărora se 
schimbă radical exi
gențele societății față 
de membrii săi s-au 
scurtat și se vor 
scurta mereu. Cei 
care nu-și adaugă la 
bagajul acumulat ce
le
ale științei riscă să 
fie ’ .....................
de
înțelege, potrivit u- 
nui asemenea etalon 
major, implicațiile 
sociale ale evoluției 
îngroașă sigur, mai 
devreme sau mai tîr- 
ziu, rîndurile nepre- 
gătiților.

Autoexigență capă
tă azi valențe supe
rioare ca urmare a 
creșterii responsabi
lității sociale a indi
vidului, 
noastră 
dată cu 
valorificarea eficien
tă a posibilităților 
fiecăruia, și condiții 
pentru o permanentă 
perfecționare a ca
pacităților de crea
ție ale fiecăruia.

Ridicarea continuă 
a competenței la ni
velul exigențelor și 
țelurilor mărețe ale 
societății în care tră
im devine un impe
rativ social. Plusul 
de competență cîști- 
gat de un individ se 
multiplică, se gene
ralizează, se valori
fică pe deplin în 
plusul de competen
ță al întregii socie
tăți.

Competența nu 
este un atribut dăru
it de „ursitoare", ci 
rezultatul unui stă
ruitor și responsabil 
travaliu cu noi înși
ne, al experienței și 
al receptivității ne
ostenite la semnalele 
noului. E un giuvaer 
care se obține prin- 
tr-un efort asiduu și 
migălos de șlefuire a 
inteligenței 
în procesul

mai noi cuceriri

depășiți înainte 
vreme. Cine nu

Societatea 
asigură, o 

dreptul la

umane 
amplu 

de perfecționare a 
întregii noastre vieți 
sociale, desfășurat cu 
succes sub conduce
rea partidului.
Ing. Mircea BOURUC
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CQTIMAU
REPORTAJ DIN SATU MARE

după o zi de muncă în fabrică, în
lăturau molozul și dărîmăturile de 
pe străzi, refăceau pavajele, reparau 
clădirile, readuceau — într-un cu- 
vînt — viața orașului în albia ei 
normală.

Azi, uzina „Unio" se numără prin
tre cele mai importante întreprin
deri metalurgice ale țării; în halele 
ei se fabrică utilaje de mare com
plexitate tehnică — de la puterni
cele locomotive de mină la poduri 
rulante și transportoare elicoidale 
de mare capacitate, care se trimit 
pe zeci de adrese, nu numai între 
hotarele țării, ci și la Sofia și New 
Delhi, Havana și Istanbul, Brno și 
Alexandria. Firesc! Azi, halele ultra
moderne ale uzinei „I Septembrie" 
se întind pe o suprafață de peste 
17 000 metri pătrați iar sub cupolele 
lor se produce totalitatea mașinilor 
de gătit cu gaze lichefiate (aragaz) 
care se vînd în îMreaga țară; încă 
de anul trecut colectivul de aici a 
expediat pe porțile uzinei „ara- 
gaz“-ul cu numărul 1 000 000. Firesc ! 
Azi se află aproape de stadiul finisă
rii halele vaste ale noii fabrici apar- 
ținînd IPROFIL-Satu Mare, fabrică 
ce va produce anual 20 000 de garni
turi de mobilă obișnuită și 9 000 
mobilă de artă, din care o bună par
te destinate exportului. Firesc! Din 
o mie și unu de asemenea „firescuri" 
se țese splendida canava a unui sen
zațional de un fel deosebit, gene
rat de însuși miracolul renașterii din 
cenușă a acestui oraș.

— E, deci, cum nu se poate mai 
firesc — ne spunea tovarășul loan 
Foriș, primul secretar al comitetului 
municipal de partid, președintele 
consiliului municipal provizoriu — 
ca această renaștere, la scara unor 
noi dimensiuni și proporții, să-și 
pună amprenta și asupra profilului, 
dar mai ales, a perspectivelor urba
nistice ale orașului nostru. Pînă nu 
de mult, cînd eram doar o capitală 
de raion, ritmul de 200—300 de apar
tamente pe an părea întru totul co
respunzător, dar iată că acum, cînd 
„am devenit" municipiu și capitală 
de județ, deși planul aproape s-a 
dublat (504 apartamente), oamenii 
au și început să facă propuneri pen
tru amplasarea viitoarelor mii de 
locuințe. E un semn nu numai de

Victor BIRLĂDEANU

Așa cum despre Egiptul an
tic se spunea că e un dar al Nilu
lui, putem și noi afirma, păstrînd 
proporțiile, că Satu Mare e un dar 
al Someșului. Și asta din două punc
te de vedere. lntîi, deoarece pre
zența bogatului și veșnic frămînta- 
tului rîu transilvan, cu luxurianta 
vegetație care-i întovărășește malu
rile, dăruiește orașului o mereu în
noită prospețime, îmbălsămîndu-l 
continuu cu valuri de miresme, um- 
plîndu-i necontenit plămînii cu oxi
genul vital; apoi, pentru că vasta 
cîmpie fertilizată de Someș, din care 
orașul își captează o mare parte 
din energiile sale umane (și nu nu
mai umane ), îi conferă un profil 
specific, inspirat din zările necuprin
se, care dau senzația infinitului. 
Căci, la fel cu neostoita curgere a 
rîului. cu beția de azur a orizon
turilor împrejurătoare, infinită este 
aspirația locuitorilor acestei cetăți 
spre nou, setea lor de ridicare și 
înnoire.

Mi-au evocat sătmăreni de baștină 
înfățișarea orașului imediat după e- 
liberare: fumul incendiilor se mai 
vălătucea încă, plin de fantasmele 
groazei, deasupra ruinelor și mor
manelor de moloz, străzile, erau, în 
multe locuri, transformate în gropi 
și mlaștini, malurile Someșului a- 
păreau — în haosul copacilor pră
bușiți, al ierburilor arse, al crăpă
turilor de obuze — ca marcate ne
cruțător de revărsarea furibundă de 
lavă a unui vulcan dezlănțuit.

Firește, în Satu Mare de azi nu mai 
poți întîlni nici cele mai vagi urme 
ale cataclismului de acum 24 de am. 
Firește, înfricoșătoarele ravagii care 
dominau viața cotidiană a orașului 
de atunci nu mai există decît în evo
cările celor vîrstnici, tot mai estom
pate de curgerea timpului. Dar în
suși acest „firește" cuprinde în sine 
semnificații umane de o mare no
blețe în armonia lui liniștită trans
pare încordarea supraomenească a 
eforturilor celor care, schimbînd în 
aceeași zi tîrnăcopul cu aparatul de 
sudură, ridicau din ruine zidurile u- 
zinei „Unio" și reparau vagoanele 
de cale ferată necesare frontului; în 
sonurile lui calme, lipsite de pate
tism. vibrează freamătul uneltelor cu 
care oamenii din modesta făbricuță 
„Frații Prinz" — uzinele „1 Septem
brie" de astăzi — confecționau șu
ruburi pentru repararea podurilor 
distruse de peste Someș; în oglinda 
lui limpede întrezărești chipurile 
vlăguite și nedormite ale celor care,

au școala generală, dar nu com
pletă, iar majoritatea au numai 4 cla
se Și unor asemenea cadre le încre
dințăm gestiuni de la 60 milioane lei 
in sus I Eu cred că, în primul rînd. 
trebuie să pornim de la necesitatea 
de a angaja în astfel de posturi oa
meni cu o calificare corespunzătoare 
și care să-și poată asuma răspunderi 
în deplină cunoștință de cauză. Este 
o cerință primordială la o întreprin
dere ca a noastră, care are un plan 
anual de 4 miliarde și un rulaj a- 
nual de peste 9 miliarde, ca și la 
alte unități similare. Desigur că 
printre lucrători, mai ales prin
tre cei nou veniți în comerț, 
sînt și elemente incorecte, puse pe 
căpătuială. Dar tot atit de adevărat 
este că pe unii îi încărcăm cu o răs
pundere pe care nu sînt în stare să 
o poarte.

Procuror I. Mărculescu : Din da
tele statistice pe care le avem des
prindem că elementele ce comit in
fracțiuni în comerț se recrutează din
tre cei care au pregătirea cea mai su
mară ; marea lor majoritate, circa 
70—80 la sută, sînt oameni cu 4 
său ce] mult cu 7 clase ; cei 
cu studii medii reprezintă un 
procent incomparabil mai mic, în 
jur de 10—15 la sută ; Ia cei cu stu
dii superioare, procentul este, în a- 
numite perioade, egal cu zero, iar în 
altele de 1 sau 2 Ia sută.

Jurist Nichita Jeandedoij : O altă 
problemă este aceea a garanției ma
teriale, reglementată de H.C.M. 
1918/1957. Este prevăzut ca această 
garanție să se ia numai de la gestio
narii de bunuri (și bani). Din dosa
rele care ne-au trecut însă prin mînă 
reiese că sînt trimiși în judecată nu 
numai gestionari, ci și vînzători și 
ajutori de vînzători : atunci nu se

Maria BABOIAN 
Dr. Dumitru MAZILI)

., din 
în- 

ase- 
răs- 
ave- 

încredințăm ? 
despre 

lucrători.

în întreprindere 265 de angajări, 
care 230 lucrători operativi, 
treb : se poate asigura, în 
menea 
punderii materiale față 
rea pe 
Categoric 
slaba calificare

230
se _ 

condiții, continuitatea 
de

care
nu 1

le-o
Aminteam 
a unor

Bunăoară, noi avem 52 de gestionari 
în întreprinderea noastră. Dintre a-
ceștia, numai 8 au școala medie ; 44 (Continuate în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 20 septembrie 1968

IFAPTULI 
I DIVERS!
| Aveți un cal | 

șchiop ?

Acționează eficient instrumentele
de apărare a proprietății
socialiste în comerț?

(Urmare din pag. I)

Dacă aveți și intenționați să 
luați bani frumoși pe el apucați-l 
de căpăstru și prezentați-vă cu 
el la I. F. Năsăud. Zîmbiți la 
„geambașu" care se ocupă cu 
cumpărarea cailor și s-a făcut 
tîrgul. Luați pe el mai mult decît 
in visul dv.

La această întreprindere fo
restieră s-au înregistrat pagube 
de aproape 100 000 lei la 
capitolul cai. li cumpără șchiopi, 
ologi, nărăvași... Așa că adresa- 
ți-vă cu încredere. Mai au fon
duri de omorît. Vn reporter al 
nostru a pornit spre Năsăud, ți
nînd de căpăstru „cățelușul 
șchiop". Dacă o să reușească, 
zîmbind geambașului, să-l vîndă 
pe post de cal o să vă comuni
căm.

Merge ?
Merge!

I.N.C.O.O.P. 
Buzău 
capitală 
I.R.A.-3

Pătîrlagele 
a trimis spre reparare 

un autocamion la 
București. Conform 

contractului a fost reparat,
și s-a prezentat un delegat să-l ia 
în primire. Delegatul a constatat 
că : șasiul care nu trebuia schim
bat, fiind bun, a fost schimbat 
cu unul sudat. Caloriferul era 
prins în șuruburi, dar nu avea 
legătura făcută pentru încălzire. 
Masca din față a autocamionului 
cînd a fost trimisă în reparație 
era bună. Acum era strîmbă și 
lovită. Kilometrajul mergea 
anapoda. Bara de protecție, bună 
la început, acum ruptă și sudată. 
Ș.a.m.d.

— Pentru Pătîrlagele l-am re
parat prea bine. Dacă fugiți cu 
el n-o să se vadă defectele — i 
s-a spus delegatului.

Delegatul s-a plîns redacției 
noastre. Iar noi forurilor care 
răspund de I.R.A. 3. Am primit 
și un răspuns. „Cele sesizate sînt 
juste. Am luat măsuri și vom 
mai lua. VĂ MULȚUMIM PEN
TRU AJUTORUL DAT“ 
care noi răspundem :

Să nu mai aveți pentru ce 
mulțumi I «ws: .. . j

La

ne
.*-.M

O capră
| stearpă
I
I
I
I
I
I
I
| o problemă ?

aFabrica „Sinteza"-Oradea 
împrumutat mai demult de la o 
întreprindere orădeană două 
centrifugi pendulare care au o 
valoare de 111 000 lei. Din anul 
1959 „Sinteza" nu le mai folo
sește, fiind corodate. Cu toate 
astea au plătit pînă acum chirie 
95 000 lei. Și vor plăti în con
tinuare dacă nu se va găsi 
cineva să-i oprească.

Tovarăși de la „Sinteza", a- 
lăturat vă trimitem o capră de 
tăiat lemne, stearpă. Folosiți-o și 
trimiteți-ne chiria.

Scobitorile,

In Capitală, da. Acum vreo 
doi ani erau pline depozitele 
magazinelor ou scobitori. Erau 
pline pentru că Bucureștiul era 
aprovizionat și de o unitate in
dustrială din Cluj și de alta de 
la Piatra Neamț. Acum depozi
tele sînt goale pentru că vin 
numai de la Piatra Neamț și nu 
acoperă necesarul. Sîntem infor
mați că cineva ar da un aragaz 
cu trei ochiuri pe o cutie cu sco
bitori. Și-a dat și adresa, dar nu 
s-a prezentat nici un amator.

Deci, scobitorile sînt o pro
blemă.

Cărută»

amfibie
legătura între 
Pisculești (Pra
de la drumuri 
din uz de cî- 
pod: „Trebuie 
- au spus ei,

Un pod făcea 
satele Tinosu și 
hova). O comisie 
și poduri a scos 
teva luni acest 
să-l reparăm" - 
dar nu s-au apucat de reparat. 
Cînd apa era mai mică sătenii 
treceau prin vadul rîului Pra
hova. Acum, cu ploile astea de 
toamnă, nu se mai poate trece.

— Ce facem, tovarăși ? Cum 
să ne descurcăm. Noi ne dez
brăcăm și trecem dincolo, caii 
înoată și ei, dar ce facem cu 
căruțele?

— Pină nu se aprobă fonduri 
pentru repararea podului nu 
vi-l putem repara.

— Și căruțele cum le trecem 
dincolo?

— Invățați-le să înoate, 
punse cel întrebat, și se 
fundă! (In hîrtii).

răs- 
scu-

Rubrică redactată
Nicolae TUDOR
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

de :

poate lua și de la a- 
ceste două categorii de 
lucrători o garanție, 
culată proporțional 
valoarea gestiunii ? 
sub acest aspect, ei pot fi 
la adăpost pentru even
tualele pagube pe care le 
produc ? Și o altă propu
nere : vînzătorii-încasatorl 
să fie aleși dintre cadrele 
cu vechime și experiență 
în comerț, mărindu-se e- 
ventual stagiul de vechime 
și promovare în acest post, 
prevăzut în H.C.M.-urile 
38 000 și 10 603/1959, ca și 
vechimea prevăzută în indi
catorul de calificare.

Jurist Iuliu Țiclete : Cum 
este posibil ca o gestiune 
de multe milioane 
să fie încredințată 
nerel de 21 de ani, cum s-a 
întîmplat la O.C.L. Tehno- 
metal ? Eu nu sînt și 
nimeni dintre noi nu poate 
fi împotriva promovării e- 
lementelor tinere ; dar cred 
că, de data aceasta,, am fost 
în prezența unui act de e- 
videntă iresponsabilitate în 
ce privește promovarea ca
drelor tinere. Apoi, nu-mi 
explic cum viața de nabab, 
pe care acest tînăr o ducea 
în văzul tuturor, nu a fă
cut pe nimeni să se întrebe 
de unde are bani și nimeni 
n-a luat măsuri. Nu 
cumva uneori cei care lu
crează în comerț, prin ati
tudinea de nepăsare ori 
de lipsă de exigență față 
de colegi sau subordonați, 
îi imping, direct sau indi
rect, să întindă mîna spre 
buzunarul statului 7

Emil Georgescu : Faptul 
că verificările nu se fac la 
timp și în termenele sta
bilite de 
mări cît 
nătoare. 
ventiv 
tat prin 
siliului de 
74/1959, 
ani în 
Pentru a ne edifica 
eficienței sale, am 
prins o verificare la 34 de 
unități ale organizațiilor 
comerciale din Capitală. 
Am constatat că s-au pro
dus pagube de 9 milioane 
lei și că, în nici un caz, con
trolul preventiv nu reușise 
să le evite măcar în parte. 
La I.R.V.A. s-au înregistrat, 
de asemenea. în cursul unui 
Sirigur 
1 200 000 lei, 
toate vizele 
preventiv.

Se pune deci întrebarea: 
cine sînt controlorii 7 
Am verificat, de exemplu, 
cum stau lucrurile la ma
gazinul „Victoria". Toți cei 
15 angajați însărcinați cu 
acest control aveau ca pre
gătire de bază numai școa
la generală. La contro
lul gestionar se prevede un 
minimum de studii — li
ceul. De ce la controlul 
preventiv să nu se for
muleze aceeași cerință ? 
Cred că este necesar să se 
revizuiască H.C.M. 74/1959, 
oreîndu-se un corp spe
cializat de control pre
ventiv. în felul acesta se 
va putea reduce și numă
rul celor ce efectuează 
controlul posterior.

Lt. col. Alex. Bandici din 
Inspectoratul Miliției mu
nicipiului București : Des
pre control și verificări 
trebuie vorbit pe larg și 
în alimentația publică. în 
acest sector se semnalează 
numeroase cazuri cînd ve
rificările sînt făcute de că
tre revizori care nu sînt de 
specialitate. Ca urmare, 
reviziile pe care le primim 
sînt, în marea lor majori
tate, sub orice critică. A- 
ceasta ne obligă să cerem 
completări care durează 
luni de zile, cauza rămîne 
nesoluționată și întreprin
derea nu recuperează în 
timp util paguba ; se mai 
întîmplă chiar ca, în urma 
unei expertize contabile e- 
fectuate ulterior, să se în
lăture ceea ce constatase 
revizorul sau să iasă la 
iveală cu totul alte fapte.

Nicolae Gănciulescu: 
Atît de dezbătutul capitol 
al controlului aduce din 
nou pe tapet inventarul. 
Cînd și cum îl facem ? Iată 
o problemă încă nesoluțio- 
nată.

Toată lumea critică, pe 
bună dreptate, faptul că 
inventarele durează. Și 
ca să nu dureze. direc
torul îl cheamă pe revizor 
și-i spune să facă inven
tarul cît mai repede 
putință. Acesta, în 
să-și organizeze mai bine 
controlul, se duce, ia 
șele din raft 
pe foaia de 
valoare are 
operațiune ? 
aparatură 
dar nu avem mașini de 
adunat, îneît se scriu ki
lometri de calcule cu cre
ionul. Cred că există o to
tală incompatibilitate între 
cerințele organizării unui 
comerț modern și menți
nerea unor metode rudi
mentare de evidență și con
trol. De asemenea, la anu
mite nivele se mențin orga
ne de control suprapuse, iar 
jos, la întreprindere, or
ganizarea și calitatea con
trolului sînt neglijate. A- 
vem aparat al Minis
terului Finanțelor, un 
corp de control la Ca
pitală, la direcția ge
nerală, altul în minis
terul nostru, îneît au 
fost situații cînd au venit 
la noi, în același timp, trei 
organe de control. Toți au

cal- 
cu 

Oare,

de lei 
unui ti-

legislație are ur
se poate de dău- 

Controlul pre- 
este reglemen- 

Hotărîrea Con- 
Miniștri 

rămînînd 
același

nr. 
de 9 
stadiu, 
asupra 
între-

cerut același lucru, iar 
unul întocmea procesul 
verbal. Propun simplifica
rea acestui aparat : la or
ganele centrale să rămînă 
doar un nucleu restrîns, 
iar elementul de bază să 
fie organul de control al 
întreprinderii, al directo
rului. Directorul este fi
gura centrală a aparatului 
nostru economic. Să-i fie 
întărită răspunderea, să i 
se asigure un corp de re
vizie bine calificat, să i se 
dea posibilitatea de a ur
mări integritatea averii în
credințate de stat.

Iuliu Țiclete : Care este 
situația actelor normative 
în acest sector ? Părerea 
mea este că noi nu du
cem lipsă de asemenea 
acte. Dimpotrivă, cred că 
dificultatea constă tocmai 
în existența unui număr 
mult prea mare de acte, 
îneît nici cei care 
crează direct cu ele nu pot 
pretinde că le cunosc în 
detaliu. Numai titlurile ac
telor normative care se a- 
plică în comerț însumea
ză 400 de pagini. Unele 
dintre ele sînt foarte vechi, 
au suferit multe modificări, 
adăugiri, completări. Con
sider că se ridică cu acui
tate problema revederii lor 
în ansamblu, de către o 
comisie specială, urmînd a 
se realiza o operație de 
grupare, sistematizare, sin
tetizare și, totodată, de ac
tualizare a tuturor acestor 
acte. Ar fi o măsură de 
mare utilitate nu numai 
pentru lucrătorii din 
merț, ci și pentru cei 
justiție, procuratură și 
liție.

Col. Mircea Stoian, 
spectoratul general al 
liției : 
tenței 
de acte normative, această 
legislație are totuși goluri 
serioase. Bunăoară, se vor
bește atît de mult despre 
plusurile care se formează

lu-

co- 
din 
mi-

In-
Mi-

în pofida exis- 
unei multitudini

an, pagube de 
deși existau 

controlului

cu 
loc
fi- 

și le înscrie 
inventar. Ce 
o asemenea 
Ni s-a adus 

electronică,

gram în această privință și 
nădăjduim că o serie de 
proiecte de hotărîri elabo
rate de minister vor duce, 
treptat, la îndreptarea lu
crurilor.

Condiții optime 
de execuție 

LOCUINȚELOR 
DIVERSIFICATE!

acte 
că 

ste- 
de

ori, fără a se lua 
vreo măsură. Este 
despre fișa de „stoc 
în alimentația pu- 

Se constată că se in

în marea majoritate a uni
tăților comerciale. De ce 
nu s-ar legifera tragerea 
la răspundere, pe cale pe
nală, a acelora care se do
vedesc a-și fi creat plusu
rile în mod deliberat, prin 
tentativă de fraudă? Sau : 
nu se respectă, în mod sis
tematic, componenta comi
siilor de recepționare a 
mărfurilor.

Cpt. Constantin Ene, In
spectoratul Miliției muni
cipiului București : Dat 
fiind faptul că discutăm 
despre actele normative în 
comerț, aș vrea să insist 
asupra unui aspect despre 
care s-a mai discutat de 
multe 
însă 
vorba 
real" 
blică.
troduc în unități importante 
cantități de mărfuri din 
afară, care sînt apoi 
vîndute la preturile ali
mentației publice. Propun 
deci reintroducerea fișei de 
stoc real. Ea ar înlesni or
ganelor de miliție și In
specției comerciale de stat 
ca, în momentul controlu
lui, să poată proba o in
fracțiune în sarcina celor 
necinstiți.

N. Gănciulescu: Inter
vin din nou. Cred că, de 
multe ori, noi vorbim prea 
mult despre necesitatea 
simplificărilor, a înlăturării 
birocrației ; dar în loc să 
ne ușurăm munca acolo 
unde este într-adevăr ne
cesar — am dat exemplul 
unor situații statistice, al 
inventarelor și bilanțurilor 
— în loc să renunțăm la 
acele documente pe care 
nimeni nu Ie citește, ci nu
mai Ie centralizează niște 
birocrați și le trimit mai 
departe, noi am desființat 
evidentele de la baruri, din 
alimentația publică, exact 
acolo unde era nevoie de 
ele. în schimb, numărăm

vor- 
ca de 
celor 

7 ani

depus 
trimi- 
de la

v-am

fețele de masă, scaunele, 
sticlele...

Radu Soare, șeful Oficiu
lui juridic al Ministerului 
Comerțului Interior : Mul
te din problemele ridicate 
la această masă rotundă 
și-au găsit expresia în 
normative. Precizez 
ar trebui frunzărite 
nogramele ședințelor
colegiu ale Ministerului 
Comerțului Interior și Mi
nisterului Finanțelor, unde 
se găsesc materiale în le
gătură cu toate problemele 
ce ne interesează.

Mircea Stoian : Mă iertați 
că intervin, dar mi se pare 
curios să afirmați că Mi
nisterul Comerțului a fă
cut tot ce este posibil pen
tru îndreptarea situației. 
De ani de zile 
bim de perisabilitate 
o poartă deschisă 
necinstiți; de peste
ministerul a fost sesizat de 
posibilitățile pe care le ofe
ră elementelor incorecte 

desființarea fișelor de stoc 
real și, cu toate acestea, dv. 
arătați doar că ați 
toate eforturile și ne 
teți la stenogramele 
colegiu.

Radu Soare : Eu
prezentat aceste elemente 
ca să vedeți că există o 
preocupare organizată. Și 
apoi, ceea ce vreau eu să 
subliniez este că activita
tea comercială este o acti
vitate vie. care nu se poa
te programa asemeni pro
ducției în serie. Ea suferă 
influențe și schimbări de 
la o zi la alta, din diver
se cauze. Cadrul legislativ 
care stabilește, la un mo
ment dat, coordonatele ac
tivității comerciale poate 
să nu mai corespundă, să 
fie depășit. Așa cum se 
remarca, regulamentul din 
1959 este, în multe pri
vințe, depășit. Avem în 
continuare un întreg pro-

în încheierea acestei dez
bateri, ne-am adresat tov. 
Ion Pățan, ministrul co
merțului interior, care ne-a 
vorbit despre obligațiile 
ministerului privind mă
surile pentru apărarea a- 
vutului obștesc în acest 
sector. Sarcinile organi
zatorice — ne-a spus 
domnia-sa — se îmbină cu 
cele pe plan educativ, 
după cum unele măsuri 
privind îmbunătățirea do
tării rețelei se află în 
strînsă corelație cu crește
rea responsabilității ca
drelor de conducere, ca și 
cu unele înnoiri în dome
niul legislativ. Potrivit ul
timelor indicații ale con
ducerii superioare, ne re
vine îndatorirea de a găsi 
neîntîrziat mijloace pentru 
îmbunătățirea reglementării 
inventarelor și a contro
lului în general, stabilirea 
unui program de înzestrare 
a unităților cu case de 
marcat, ca și a unuia pri
vind îmbunătățirea forme
lor de pregătire, perfec
ționare și specializare a 
lucrătorilor cu funcții ges
tionare. Aș insista în mod 
deosebit asupra rolului pe 
care este chemat să-l joace 
responsabilul de magazin, 
care trebuie să fie un om 
integru, cu o formație 
multilaterală, retribuit po
trivit capacității și respon
sabilității sale. Consider, 
totodată, dăunătoare abso
lutizarea unor forme de or
ganizare comercială, reali
tatea fiind 
ne conducă 
cele mai 
viabile.

aceea care să 
spre formulele 
adecvate, mai

care fac, pe bună dreptate,Aspectele dăunătoare 
obiectul criticilor publicului larg, nu pot fi în nici 
un fel identificate cu munca cinstită a majorității 
covîrșitoare a lucrătorilor din comerț, care aduc o 
contribuție recunoscută și prețuită de partid și 
popor Ia dezvoltarea economică a patriei. Intran
sigența manifestată se justifică prin necesitatea în
lăturării definitive din comerțul nostru a unor 
practici care nu ne fac cinste și prin dorința ca în 
efortul general pentru ridicarea nivelului de deser
vire a populației și eliminarea incorectitudinilor 
să se angreneze, în primul rînd, înseși cadrele din 
comerț, în totalitatea lor.

După cum se vede, este necesară o revedere a mo
dului de stabilire a responsabilităților în organizarea 
rețelei comerciale. Se impune, în spiritul indicațiilor 
conducerii de partid și de stat, mai multă răspundere 
pentru eficiența comerțului la cei care-1 coordonează 
și controlează în mod direct. Evident, sînt necesare 
anumite reglementări cu caracter obligatoriu și 
pe linia altor organe de stat — Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Muncii, Comitetul de 
stat pentru problemele de organizare și sa
larizare, Comitetul pentru prețuri etc.; ele tre
buie să se bizuie însă pe o analiză mai atentă a 
realităților din comerț, cu participarea efectivă și 
a unor cadre din principalele unități de bază.

De asemenea, se vădește necesitatea unei mai ri
guroase sistematizări a actelor normative existente 
în comerț și, totodată, o substanțială reducere și 
regrupare a lor. Dezbaterile mesei rotunde, ca și 
consultarea a numeroși specialiști au evidențiat 
și necesitatea găsirii unei forme organizatorice care 
să asigure continuitatea în elaborarea sau modifi
carea normelor privitoare la comerț, astfel îneît să

se evite suprapunerile, repetările și contradicțiile, 
în același spirit, supunem atenției forurilor de 
resort și propunerea de a se studia posibilitatea 
înmănuncherii legislației existente în acest dome
niu într-un cod comercial.

Un mijloc eficient pentru prevenirea incorectitu
dinilor ivite în comerț îl constituie mai buna pregă
tire și perfecționare a cadrelor folosite, mărirea exi
genței în alegerea, promovarea și creșterea lor, mai 
ales a acelora cărora li se încredințează gestiuni, 
concomitent cu mai buna folosire a pîrghiilor econo
mice de cointeresare. Este o cerință elemen
tară . ca valori de milioane și, uneori, de 
miliarde de lei să fie mînuite de oameni pri- 
cepuți, ,capabili, cu pregătirea corespunzătoare unei 
asemenea răspunderi, de oameni cu un profil moral 
Ireproșabil, cu simțul datoriei și responsabilității 
față de avuția națiunii și legile țării.

Cu toate îmbunătățirile aduse în ultimul timp 
sistemului de evidență și control în comerț, el 
continuă să prezinte numeroase fisuri care-i dimi
nuează eficacitatea. Se impun corective privind 
modalitățile de sesizare a anomaliilor existente, li
chidarea formalismului și birocratismului ce înă
bușă efectele scontate. Nu prin număr se poate apre
cia aportul controlorilor — revizori, contabili etc. — 
ci prin competența și fermitatea manifestate în de
pistarea și prevenirea faptelor dăunătoare. La a- 
ceasta ar trebui adăugat că se așteaptă mai multe 
îmbunătățiri în activitatea de control economic 
efectuată de miliție si alte organe de ur
mărire, precum și din partea justiției, care trebuie 
să pună un accent mai mare pe caracterul educativ 
al proceselor.

Cu trei luni în urmă, plenara C.C. 
al P.C.R. a hotărît noi măsuri, de 
cea mai mare însemnătate, în do
meniul dezvoltării și diversificării 
construcției de locuințe. S-a apreciat 
că, pentru satisfacerea în condiții cît 
mai bune a nevoii de locuințe a 
populației, pentru a accelera rezol
varea acestei importante probleme 
sociale, este necesar ca ritmul con
strucțiilor să fie intensificat prin 
prevederea de apartamente de dife
rite categorii de confort și mărime, 
astfel îneît numărul locuințelor rea
lizate din fonduri de stat să crească, 
în următorii doi ani, la 180 000— 
200 000. Această viziune nouă a fost 
primită cu o deosebită satisfacție de 
masele largi de cetățeni, care găsesc 
în ea o nouă dovadă a eforturilor 
întreprinse pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai. în toate institu
tele de proiectare din țară au fost 
formulate propuneri, proiecte, solu
ții tehnice moderne, unele recurgînd 
la utilizarea bogatelor resurse de 
materiale locale, propuneri expuse 
public și care au servit ca bază de 
discuții într-o plenară lărgită a U- 
niunii arhitecților ; totodată, în Bu
curești s-a deschis șantierul experi
mental „Rahova".

Ziarul nostru a informat la timpul 
cuvenit asupra tuturor acestor ac
țiuni, ca și asupra măsurilor con
crete întreprinse pentru materializa
rea prevederilor privind dezvolta
rea și diversificarea construcției de 
locuințe. în prezent, cînd ultimul tri
mestru al anului se apropie, pregăti
rea judicioasă, organizată este hotă- 
rîtoare pentru realizările anului vi
itor. O cercetare întreprinsă de co
respondenții noștri în județele Ar
geș, Hunedoara și Constanța ne per
mite să aducem, în acest sens, unele 
observații.

Remarcăm, de la bun început, o 
creștere considerabilă a numărului 
de apartamente prevăzute a se 
realiza în anul 1969, în raport cu da
tele inițiale de plan. în județul Hu
nedoara, această creștere este de 
1 700 apartamente, iar în județul 
Constanța — de la simplu la dublu, 
în județul Argeș se vor da în fo
losință 3 330 de apartament e, dintre 
care 2150 de categoriile 3, 4 și 5. 
Pentru asigurarea unor premise cer
te realizărilor de această amploare, 
în județele amintite s-au desfășurat 
unele acțiuni pozitive pe linia bunei 
organizări Astfel, identificarea de 
amplasamente pentru circa 2 500 de 
apartamente la Constanța depășește, 
practic, necesarul pentru noile tipuri 
de apartamente ce se vor construi 
anul viitor. La Pitești, Curtea de Ar
geș, Cîmpulung Muscel au fost stabi
lite, și ejiberate toate'terenurile tre-- 
bu'incioase. 'Mai puțin- îmbucurătoare: 
este situația județului Hunedoara, 
unde — după cum ne declară tov. 
Mircea Ramba, vicepreședintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean — nu se cunosc cu pre
cizie decît amplasamentele pentru ju
mătate din apartamentele planificate, 
în definitivarea unor detalii de siste
matizare pentru ansambluri din 
Deva, Petroșani, Lupeni înregistrîn- 
du-se dificultăți și rămîneri în urmă.

Asigurarea proiectelor necesare 
este de o deosebită însemnătate nu 
numai sub raport cantitativ, dar și 
în privința funcționalității viitoarelor 
locuințe, a soluționării principalelor 
probleme tehnice, a încadrării în 
preturile prevăzute. Dacă la 
D.S.A.P.C.-Pitești toate proiectele 
pentru apartamentele de categoriile 
3, 4 și 5 au fost pregătite (chiar în 
mai multe variante) urmînd ca, înce
pînd cu săptămîna viitoare, ele să fie 
predate constructorului, în județul 
Hunedoara sînt întocmite proiecte 
pentru numai 1 360 din totalul de 
4 220 de apartamente, și din acestea 
numai 335 merg pe linia urmărită a 
unor categorii diversificate ca supra
față, confort, preț. „Am dori însă — 
ne spune tov. Mircea Ramba — să

Recent, Bucureștiul a găzduit lu
crările primului colocviu național de 
geografia turismului, care s-au des
fășurat sub auspiciile Academiei, Mi
nisterului învățămîntului și Oficiu
lui Național de Turism. Timp de trei 
zile, geografi, geologi, naturaliști, 
biologi, silvicultori, prin comunică
rile prezentate, ca și prin discuțiile 
pe marginea acestora, au 
gamă largă de probleme 
turism. Ședințele de 
științifice au fost urmate 
cație practică

dezbătut o 
legate de 
comunicări 
de o apli

cație practică documentară în.tr-o 
zonă turistică din județele Argeș și 
Vîlcea.

Pentru a informa mai pe larg pe 
cititorii noștri asupra lucrărilor a- 
cestui colocviu, ne-am adresat tova
rășului prof. dr. docent VIRGIL IA- 
NOVICI, membru corespondent al 
Academiei, președintele comitetului 
de organizare, care ne-a răspuns la 
cîteva întrebări.

— Țin să arăt de la bun început — 
ne-a spus domnia-sa — că geografia 
turismului e o latură relativ nouă a 
științelor geografice, nouă nu numai 
la noi în țară, dar și în lume, ea 
izvorînd din necesitatea de a funda
menta științific posibilitatea valori
ficării la maximum a peisajului na
tural al unei țări. Chiar și țări cu 
un turism foarte dezvoltat își pun în 
prezent problema de a folosi poten
țialul științific al geografiei pentru 
dezvoltarea în continuare a turismu
lui. Cu atît mai mult această proble
mă se pune pentru noi, care sîntem 
la începutul organizării turistice, iar 
promovarea cercetării' științifice 
multilaterale, adîncirea problemelor 
legate de alegerea obiectivelor turis
tice și de amenajarea lor în funcție 
de particularitățile fizico-geografice 
ale unui anumit teritoriu — cum ar 
fi, de exemplu, Delta Dunării, peș
terile sau cheile defileelor muntoase 
— prezintă o importanță de prim 
ordin. într-un mod asemănător se 
pune problema de a valorifica tu
ristic monumente cu caracter arheo
logic sau istoric, vestigii ale antichi
tății daco-romane, ale celei grecești 
de pe litoral, ale monumentelor bi
sericești medievale din Bucovina, 
nordul Moldovei etc. Bineînțeles că 
frumusețile naturale, ca și monumen
tele de cultură ce pot deveni obiect 
de turism, necesită amenajări, inves
tiții în diferite obiective de deser-

vire, care este util să fie făcute nu 
numai pentru scopul în sine al turis
mului, ci, concomitent, și pentru dez
voltarea economică multilaterală a 
zonei respective. Drumurile fores
tiere, de pildă, se cer a fi dezvoltate 
în continuare și ca trasee turistice.

Ținînd seama de importanța pe care 
o capătă turismul ca factor econo
mic, începînd din acest an universi-

— Ce concluzii se 
prinde din lucrările 
lui ?
Prin numărul mare

pot des- 
colocviu-

de lucrări 
— 46 de comunicări — prin varieta
tea tematicii abordate, prin criteriile 
diferite de la care s-a pornit în rea
lizarea lucrărilor prezentate, coloc
viul a oferit un bogat material do-

UN COLOCVIU UTIL PRIVIND

Valorificarea
potențialului 
turiștii al României

Convorbire cu prof. dr. docent Virgil IĂNOVICI,
membru corespondent al Academiei

ter, în învățămîntul superior — la 
secțiile de geografie — se introduce 
și un curs de geografie a turismului. 
Nu este vorba de o simplă propa
gandă turistică, ci de înarmarea 
viitorilor absolvenți cu cunoștințele 
de bază necesare abordării studiului 
diferitelor zone din țara noastră, cu 
scopul de a le valorifica din punct 
de vedere turistic —- fie că este vor
ba de o punere în valoare de interes 
local, de interes zonal mai larg sau 
chiar de elemente exploatabile pen
tru turismul internațional.

cumentar și științific, care să poată 
sta la 
viitoare 
tică de 
sarcină.
cerut de avîntul turismului intern și 
internațional în țara noastră. Ținînd 
seama că factorii naturali sînt ele
mente principale de atracție în tu
rism, studiile au avut în vedere o 
astfel de valorificare, din care să 
rezulte o cît mai redusă modificare 
a ansamblului factorilor amintiți. în 
acest sens, aș cita recomandările din

baza fundamentării unor 
lucrări de amenajare turis- 
către forurile ce au această 
Acest lucru este îndeosebi

lucrările colocviului ca pentru Delta • 
Dunării, de pildă, să se creeze o re- • 
zervație naturală pe o suprafață im
portantă, în care modificările ce se 
produc ca urmare a valorificării 
complexe a bogățiilor de aici (pisci
cultura dirijată, agricultură, silvi
cultură) să fie cît mai reduse, spre 
a se putea păstra fauna și flora de 
un exotism inedit, unice în Europa. 
De o atenție deosebită s-au bucurat, 
în cadrul colocviului, cîteva zone 
turistice de mare perspectivă : com
plexul hidroenergetic în construcție 
în bazinul Lotrului, unde se cere ca 
lucrările științifice care vor adinei 
problemele de valorificare turistică 
să meargă paralel cu construirea im
portantului obiectiv economic ce se 
realizează aici. într-un mod ase
mănător se pun problemele și 
pentru complexul energetic de la 
Porțile de Fier, unde căile de circu
lație, care permit și accesul turiști
lor, își schimbă configurația ca ur
mare a construirii barajului. A reie
șit cu pregnanță necesitatea unor 
studii adîncite, ținînd seama de im
portanța diferențiată ce s-a acordat 
pînă în prezent amenajării turismu
lui pe litoral față de cele din regiu
nile montane sau cu importante mo
numente istorice. De asemenea, ne
cesitatea combinării turismului cu 
vînătoarea și pescuitul, îndeletniciri 
ce captează atenția și interesul unui 
mare număr de oameni.

S-a stabilit ca asemenea colocvii 
să aibă loc la fiecare doi ani. Pe 
baza experienței de anul acesta, ur
mătoarele vor trebui să aibă o te
matică concret delimitată, care să fie 
comunicată din timp celor interesați, 
pentru ca referatele ce vor fi pre
zentate să aibă în vedere analizarea 
mai aprofundată și soluționarea pro
blemelor legate die geografia turis
mului. înțelegem Drin aceasta tre
cerea de la faza enumerativă a par
ticularităților diferitelor obiective tu
ristice, la judecarea și cercetarea 
ansamblului de factori în interde
pendența lor, pentru fundamentarea 
multilaterală a soluțiilor preconi
zate.

Convorbire realizata da
Al. PLAIEȘU

ridicăm și cîteva probleme care de
pășesc posibilitățile județului și pen
tru rezolvarea cărora considerăm că 
este necesar sprijinul organelor cen
trale de resort. Este vorba, în pri
mul rînd, de amplasamente cu un 
caracter special, cum sînt cele din 
Valea Jiului. Aici, după cum se știe, 
terenul este limitat, iar structura a- 
cestuia impune unele fundații masi
ve, care nu în toate cazurile pot fi 
încadrate în prețul-plafon. O altă ob
servație se referă la operativitatea 
refacerii studiilor tehnico-economice 
și a detaliilor de sistematizare : 
pentru a se înlătura eventualele re
faceri ce ar surveni în momentul avi
zării — ceea ce ar prelungi această 
operațiune — este util ca la lucrările 
amintite să participe nemijlocit, prin 
asistență tehnică, și reprezentanți ai 
organelor de avizare". La D.S.A.P.C.- 
Constanța, după ce, în colaborare cu 
atelierul de proiectare al trustului 
de construcții locale, au fost elabo
rate proiectele pentru primele două 
blocuri cu confort diferențiat, se re
face și se restudiază documentația 
tehnică pentru ansamblul E-19 din 
localitate, acțiune ce ar trebui mult 
accelerată, spre a permite construc
torilor să intre în acțiune într-un 
timp cît mai scurt. De altfel, frontul 
de luciu pentru 1969 a și fost atacat 
la Constanța, cu cele două blocuri 
amintite însumînd 250 de apartamen
te, iar la Pitești, în cartierul Trivale, 
cu o construcție avînd 100 de apar
tamente de categoria a treia. In ju
dețul Hunedoara însă nu se semna
lează nici măcar începerea vreunui 
obiectiv din frontul de lucru al anu
lui viitor. Acest început, deocam
dată timid, e necesar să fie cît mai 
curînd lărgit și consolidat.

Hotărîtoare pentru îndeplinirea în 
condiții bune a planului este asigu
rarea din timp a bazei tehnico-mate- 
riale, introducerea pe scară largă a 
unor procedee tehnice avansate, uti
lizarea intensă a materialelor și pro
duselor locale, ieftine, eficiente. Toc
mai în această direcție ar trebui în
dreptate principalele eforturi organi
zatorice. Unele inițiative rețin aten
ția. Cităm ca pozitive acțiunile între
prinse pentru organizarea unui poli
gon de prefabricate în județul Argeș, 
pentru lărgirea producției de panouri 
din zgură expandată și creșterea de 
la 5 000 la 120 000 mp a capacității 
poligonului de prefabricate a fîșiilor 
cu goluri pentru planșee, ca și tre
cerea la prefabricarea treptelor, a 
subansamblelor pentru lucrările de 
instalații — în județul Hunedoara. 
Reținem și remarca făcută la Trustul 
de construcții locale Constanța că, 
în atingerea unor parametri ridicați 
în execuție, un rol important revine 
proiectării și' că: proiectul oferit re-

" eănt de D.S.AÎP C., pentru un bloc 
cu 55 de apartamente, prevăzînd exe
cuția planseelor din beton monolit în 
loc de fîșii prefabricate, este un pas 
în urmă din acest punct de vedere, 
care duce la creșterea manoperei și 
a consumului de cherestea, scăderea 
productivității și încetinirea ritmului 
de execuție. Dar nu putem accepta 
declarații vagi, referitoare la dorințe 
și intenții — foarte nobile de altfel 
— astăzi, cînd se cere, mai mult de
cît oricînd, raportarea unor acțiuni 
concrete. Pilduitoare în acest sens 
este declarația pe care ne-a făcut-o 
tov. Ion Tăvală. vicepreședintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Constanța : „Pe li
nia industriei locale, căutăm diferite 
soluții care să ne. ofere mai multe po
sibilități de a obține materiale pen
tru construcție. Intrucît județul nos
tru este deficitar în nisip, pietriș și 
balast, vrem să dezvoltăm producția 
de piatră spartă și cribluri. Cu a- 
cestea vom înlocui balastul Ia betoa- 
nele ce se vor turna în cofraje gli
sante. Ne gîndim să deschidem și o 
balastieră la Ostrov, pe Dunăre, care 
va putea alimenta tot județul. Cău- 
tînd metode de lucru mai rapide, mai 
eficiente, ne ghidăm, printre altele, 
după ideea de a construi locuințe din 
panouri mari turnate din betoane 
ușoare, care vor fi realizate cu ce
nușă de termocentrală și nisipuri de 
la cariera Ciobănită. Industria locală 
studiază posibilitatea de a produce 
panouri mari din beton armat pentru 
construcția de locuințe". Ar fi fost 
de așteptat ca asemenea gî-nduri și 
studii lăudabile să se fi concretizat 
de pe acum în cifre, fapte, în date 
precise privind perspectiva imediată.

Observații despre modul în care 
constructorii înțeleg să-și desfășoare 
eforturile are și arh. Vladimir Per- 
ccac, director tehnic la D.S.A.P.C.- 
Argeș : „Posibilități ca industria lo
cală să treacă la realizarea de mate
riale de construcție, tîmplărie, par
chete ieftine — arată dînsul — 
există din plin. Ar trebui ca înca
drarea în noile prețuri să nu fie lă
sată exclusiv pe seama proiectării, 
de cea mai mare importanță fiind 
punerea în lucru a unor materiale 
eficiente, îmbunătățirea organizării 
lucrărilor, scurtarea duratei de exe
cuție, elemente cărora nu li se dă 
toată atenția pe șantiere". Pentru a 
vedea în ce măsură un asemenea 
punct de vedere este împărtășit și 
de către executant, ne-am adresat 
șefului serviciului organizarea mun
cii de la Trustul local de construcții 
Argeș, tov. Al. Tăbăcaru. „Toate 
problemele privind nodle construcții 
de locuințe sînt la D.S.A.P.C. — ne-a 
declarat el — noi n-am primit nimic 
concret ca să știm ce să facem". Un 
asemenea răspuns, evident, nu poate 
decît să nemulțumească. Este inad
misibil ca, după atîta timp de cînd 
problemele dezvoltării și diversifică
rii construcției de locuințe — care 
au constituit obiectul unor importan
te hotărîri de partid și de stat — 
se află în centrul atenției publice, 
sînt dezbătute în presă, la radio și 
televiziune, tocmai o organizație de 
construcții să manifeste atîta lipsă 
de inițiativă, să aștepte ca rezolva
rea dificilelor probleme legate de în
făptuirea cu succes a sarcinilor să 
„pice din cer". Este necesar ca or
ganele locale de partid, consiliul 
popular județean să treacă neîntîr
ziat la acțiuni practice, menite să 
impulsioneze toate sectoarele 
punzătoare pentru traducerea 
viață cu succes a indicațiilor șl 
tărîrilor de mare însemnătate 
vind satisfacerea 
bune a nevoilor 
menilor muncii,

arh. Gh.
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii*

în condiții tot 
de locuințe ale

SASARMAN

răs- 
în 

Im
pri
mai 
oa-
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Un imperativ economic major

Ritmul existent are REA L IZ A REA
PROGRAMUL UI
DE IRIGA ȚII

rezerve de intensi

în județul Constanța este 
în curs de amenajare unul 
din cele mai mari sisteme 
de irigații din țară. în a- 
cest scop, apa din Dunăre 
va curge printr-un canal 
magistral de-a lungul văii 
Carasu, pînă la kilometrul 
18. Aci se construiește o 
stație de pompare cu un 
debit de 170 mc de apă pe 
secundă care va ridica apa 
la o înălțime de 6 metri, 
de unde va curge, prin
tr-un sistem de canale pe 
terenurile cooperativelor a- 
gricole și ale întreprinderi
lor agricole de stat. în fi
nal, din acest sistem se vor 
iriga 174 000 hectare și cea 
mai mare parte din supra
fața arabilă a Dobrogei va 
fi ferită de efectele nega
tive ale secetei, obținîn- 
du-se pe această cale re
colte mari și constante, in
diferent de condițiile 
turale.

De Ia 
marcat 
cuperat 
grafic, mult accentuate în 
primul semestru al acestui 
an. Prima parte a lucră
rilor, și anume 
Medgidia, care cuprinde 
24 000 hectare, se află acum 
în probe generale. Tov. 
loan Chlriac, director al 
D.I.F.O.T. Constanța, ne-a 
declarat: „La rețeaua de 
canale mai sînt de mon
tat doar cîțiva kilometri de 
conducte. Amenajările In
terioare pe terenurile co
operativelor agricole și ale 
întreprinderilor agricole de 
stat sînt gata. Și montajul 
utilajelor la cele 9 stații de 
pompare este pe terminate. 
Pentru două stații, cea de 
bază și una de repompare. 
n-au sosit încă o serie de 
pompe. Dar constructorii 
au montat provizoriu niște 
pompe mai mici care asi
gură apa pentru probe. 
Toate acestea vor permite 
ca, acum în toamnă, să se 
facă irigații pe unele tere
nuri ce se vor cultiva cu 
grîu".

Cu prilejul raidului-an- 
chetă a reieșit că trebuie 
să fie grăbit ritmul unor 
lucrări de specialitate, exe
cutate de întreprinderi care 
nu aparțin Departamentu
lui îmbunătățirilor funciare 
din Consiliul Superior al 
Agriculturii. Deși în ultima 
vreme și-a sporit substan
țial eforturile pentru a-și 
îndeplini sarcinile, Minis
terul Căilor Ferate este 
încă rămas în urmă cu 
realizarea terasamentului 
și montarea liniei pe noul 
traseu deviat, la kilometrii 
4 și 28. întreprinderea Te- 
leconstructia nu a modifi
cat nici pînă acum traseul 
unor linii telefonice. Din a- 
ceastă cauză întreprinde
rea de construcții hidroteh
nice nu 
strucția 
buie 
apei

în
care 
cesta. Trustul de construc
ții și îmbunătățiri funciare 
și Direcția de îmbunătățiri 
funciare și organizarea te
ritoriului realizează o serie 
de lucrări importante la 
obiectivele care vor Intra 
în funcțiune în 1969 și în

na-

re- 
re-

început trebuie 
faptul că s-au 
întîrzierile, față de

sistemul

K

poate avansa con- 
unui pod, care tre- 
permită scurgerea 
canalul principal.

să
în 

cadrul investițiilor pe 
le realizează anul a-

anii următori. Se află în- 
tr-un stadiu avansat lucră
rile la sistemul Mircea 
Vodă, în cadrul căruia, în 
primăvară, vor fi irigate 
alte 24 000 hectare. „în pre
zent, ne-a declarat tov. 
Mihalache Malcea, director 
tehnic al T.C.I.F., lucrăm 
la rețeaua principală de 
canale deschise, montări de 
jgheaburi din beton armat, 
conducte premo și asbo-ci- 
ment. Construcțiile celor 6 
stații de pompare ale sis
temului Mircea Vodă vor 
fi închise pînă Ia sfîrșitul 
lunii noiembrie pentru a 
se putea realiza, pe timpul 
iernii, montajul utilajelor. 
De asemenea, am atacat 
alte două sisteme : Basa- 
rabi și Poarta Albă, precum 
și stațiile de pompare Poar
ta Albă și Basarabi Pă
dure".

Pentru a se putea reduce 
substanțial termenele de 
dare în funcțiune a între
gului sistem de irigații Ca
rasu este necesar ca T.C.I.F 
să-și mărească substanțial 
eforturile, nu numai pentru 
a realiza investițiile din a- 
cest an, ci pentru a face 
față planului incomparabil 
mai mare pe 1969. Există 
încă multe posibilități de 
a grăbi ritmul lucrărilor, 
de a spori productivitatea 
muncii prin utilizarea unor 
mijloace tehnice de 
randament, 
măsuri 
După cum ne spune di
rectorul tehnic, în octom
brie trustul va primi su
plimentar încă 100 de 
screpere. care vor fi folo
site la atacarea canalului 
Negru Vodă. Firește, de
partamentul trebuie să asi
gure trustului mijloacele 
tehnice de lucru de care 
are nevoie. Totodată se 
cere însă lichidarea situa
ției din prezent, cînd uti
lajele existente pe șantiere 
nu sînt folosite îa întreaga 
lor capacitate.

La realizarea sistemelor 
de irigații sînt antrenate și 
cooperativele agricole prin 
contribuție bănească și prin 
muncă. Unele aspecte ale 
acestei chestiuni au fost 
dezbătute recent în cadrul 
unei ședințe la care au par
ticipat președinții coopera
tivelor agricole din județul 
Constanța. S-a stabilit ca 
unitățile care au de reali
zat canale interioare, tera- 
samente și alte lucrări pen
tru sistemele ce intră în 
funcțiune în anul 1969 să 
le facă în proporție de 
30—40 la sută în lunile oc
tombrie și noiembrie și să 
le termine în februarie-a- 
prilie. O comisie formată 
din delegați ai Uniunii ju
dețene Constanta a coope
rativelor agricole de pro
ducție, din D.I.F.O.T. 
T.C.I.F., I.P.I.F. se află în 
unități pentru a stabili am
plasamentul acestor lu
crări. După cum am fost in
formați la T.C.I.F., unele 
cooperative cuprinse în sis
temul Mircea Vodă au în
ceput să lucreze. Rămîne ca 
uniunea cooperatistă, con
ducerile cooperativelor a- 
gricole respective să mobi
lizeze oamenii pentru gră
birea lucrărilor.

mare 
ca și prin 

organizatorice.

Termenele bat la
ușă, dar „schimbul 
reciproc de justifi- 
cări“ continuă...

PRECONIZA T
DE PARTID Șl

Stafia de pompare □ l.A.S. Dunărea asigură apa necesarâ irigârii unei mari suprafețe de teren

GUVERN

Cum se desfășoară lucră
rile pe celelalte mari șan
tiere de irigații 7 Pentru a 
da răspuns la această între
bare au fost vizitate de 
către corespondenții noștri 
sistemele Brăila și Calafat- 
Băilești. Să le luăm în or
dine pentru a vedea ce pro
bleme se ridică în legătură 
cu efectuarea propriu-zisă 
a lucrărilor.

Marele sistem de Irigații 
Calafat-Băilești pe 49 000 
ha, va asigura apă pentru 
12 cooperative agricole și 
două întreprinderi agricole 
de stat. în vederea înfăp
tuirii sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c., care 
tenția asupra 
suplimentării 
prevăzute pînă în 1970. au 
fost urgentate lucrările din 
acest an și se revizuiesc 
graficele stabilite pentru 
anii următori. Sistemul 
Calafat-Băilești. care tre
buia executat într-o peri
oadă de 5 ani. se preconi
zează să fie dat în folo
sință. în întregime, în anul 
viitor. Care este stadiul lu
crărilor 7 Ing. Ion Geor
gescu, șeful șantierului, și 
ing. Emil Marghitu, direc
tor T.C.I.F. Craiova, ne-au 
declarat că „față de sar
cina inițială sîntem în gra
fic cu realizările". F.ste a- 
devărat acest lucru. Dar 
tot atît de adevărat este si 
faptul că realizările respec
tive au fost obținute în

atrăgea a- 
necesitătii 
sarcinilor

condițiile asigurării șan
tierului cu forțe din afară, 
ajutor ce ar fi trebuit să 
se soldeze cu un bilanț 
mult mai rodnic, cu depă
șiri care să fi redus sub
stanțial din sarcinile anu
lui viitor. Or, lucrurile nu 
s-au petrecut așa. Pe șan
tier, ca urmare a slabei or
ganizări a muncii, s-au în- 
tîlnit frecvente cazuri de 
utilaje și 
tori care 
sarcinile 
mioane 
gol etc.

Unele lucrări fizice, prin
tre care amintim : stația 
de pompare a apei, poduri, 
podețe și alte lucrări de 
artă, nu se încadrează în 
grafice, fiind rămase în 
urmă. Jgheaburile și furci
le de susținere confecțio
nate la întreprinderile de 
prefabricate ,.Progresul" 
din București și Doicești- 
Dîmbovița nu corespund 
STAS-ului și ca atare nu 
pot fi montate în condiții 
corespunzătoare. Fără a di
minua vina celor două în
treprinderi privind calita
tea necorespunzătoare a 
prefabricatelor. trebuie 
spus că atît conducerea 
șantierului, cît și T.C.I.F. 
Craiova s-au mulțumit să 
expedieze telegrame la fa
brici pentru a trimite dele
gați în vederea rezolvării 
problemelor în litigiu, dar 
nu au întreprins operativ 
o acțiune fermă de inlătu-

echipe de munci- 
nu și-au realizat 
de plan, autoca- 
deplasîndu-se în

rare a deficiențelor semna
late, de găsire a unei so
luții. Că s-a tărăgănat ne- 
permis această acțiune o 
dovedește faptul că, în pre
zent. se montează... aceleași 
furci și jgheaburi, făcîn- 
du-se bineînțeles retușările 
necesare. De ce a trebuit 
oare să se tergiverseze exe
cutarea acestor lucrări mai 
mult de trei luni 7 La punc
tele de lucru, după cum am 
fost informați de tov. A- 
drian Danielescu, dirigin
tele șantierului, se semna
lează lipsa utilajelor pen
tru ridicarea prefabricate
lor. a draglinelor echipate 
cu macarale, a vibrosone- 
telor și altor utilaje care 
îngreunează munca pe șan
tier.

Și la Brăila a început, 
încă din toamna anului 
trecut, amenajarea unui 
sistem de irigații de mari 
proporții, care va cuprinde, 
în final, 70 000 ha. într-o 
primă etapă — 1969 — ur
mează să fie irigate 7 800 
ha. Termenul de recepție — 

' trimestrul patrii al acestui 
an — bate la ușă. Care 
este stadiul amenajărilor 7 
Ritmul bun de lucru rea
lizat în lunile iulie și au
gust face ca planul valoric 
să fie realizat Ia zi. Re
țeaua de canale deschise, 
exceptînd finisările pe o 
lungime apreciabilă, a fost 
executată. A fost montată, 
în mare parte, rețeaua de 
conducte sub presiune și 
se execută probele de etan
șeitate. Totuși, în ultimul 
timp, ritmul de execuție a 
scăzut îngrijorător. Condu
cerea Trustului de cons
trucții pentru îmbunătățiri 
funciare Galați, antrepre
nor general al lucrării, dă 
vina pe timpul ploios. Fără 
a minimaliza influența ne
favorabilă a vremii, trebuie 
spus că pe șantier se fac 
simțite nenumărate defi
ciențe de ordin organizato
ric. în prezent lipsesc de 
pe șantier circa 600 mun

citori. Utilajele, aflate în
tr-o stare tehnică necores
punzătoare. mai mult stau 
decît lucrează.

Acum, în etapa finalizării 
lucrărilor, se simte lipsa u- 
nei conduceri judicioase a 
muncii pe șantier. Una 
dintre subantreprize — în
treprinderea de instalații și 
montaje pentru îmbunătă
țiri funciare — nu a exe
cutat nici 50 la sută din 
volumul de lucrări prevă
zute pînă în prezent la a- 
cest sistem de irigații. Este 
vorba de montajul utilaje
lor Ia stațiile de pompare 
și de punere sub presiune 
a conductelor. Nici cons
trucțiile destinate acestor 
stații, precum și lucrările 
de alimentare cu energie 
electrică nu sînt terminate. 
Antreprenorul general — 
Trustul de construcții pen
tru îmbunătățiri funciare 
Galați — și subantreprizele 
se acuză reciproc. Pe șantie
re au sosit de mult utilajele 
tehnologice de bază, pen
tru a fi montate. Este 
drept că la stația de pom
pare de la Pietroiu lucră
rile sînt avansate. în alte 
locuri însă se constată o 
serioasă rămînere în urmă. 
După cum ne spune ing. 
Herman Văraru, șeful ser
viciului de investiții de la 
D.I.F.O.T. Galați, aceasta 
s-ar datora faptului că n-a 
sosit și aparatura măruntă, 
construcția metalică, cotu- 
rile de țevi și alte aseme
nea materiale. Ba mai 
mult. Nu s-a stabilit cine 
le execută sau de unde se 
vor primi. O parte din a- 
paratura măruntă nici nu 
a fost contractată. Stația 
de pompare plutitoare de 
pe Dunăre, după cele mai 
optimiste calcule, va sosi 
la Brăila abia în luna no
iembrie, iar pentru insta
larea ei va fi nevoie de 
cel puțin 30 de zile.

Rezolvarea acestor pro
bleme depinde în cea mai 
mare parte de Departamen
tul de îmbunătățiri fun
ciare din Consiliul Supe
rior al Agriculturii. Repe
tatele cereri ale D.I.F.O.T. 
și T.C.I.F. s-au soldat doar

cu promisiuni. Timpul tre
ce și dacă nu se vor lua 
măsuri operative lucrările

din prima etapă la șantie
rul de irigații terasa Brăila 
sînt amenințate să stagneze.

sa

Este folosită din
plin forța acțiunilor 
intercooperatiste ?

c B

Pe lîngă sistemele mari, 
care se fac cu fonduri de 
la stat și prin participarea 
unităților agricole, conti
nuă să se execute lucrări 
de amenajare pe suprafețe 
mai mici în cadrul multor 
cooperative agricole. Unele 
din acestea se , realizează 
prin acțiuni inter.Qoopei^T 
tiste....Și. aci șe.pune pro-,, 
blemă grăbirii lucrărilor' 
pentru a putea fi 
funcțiune într-un 
cît mai scurt, iar 
măvara viitoare să 
tă face udările. în 
Dolj, de exemplu, pe lîngă 
alte sisteme de irigații mai 
vechi, executate prin ac
țiuni intercooperatiste, anul 
acesta s-a dat în folosință 
sistemul de irigații Cala- 
fat-Ciuperceni, care a fost 
executat prin cooperare de 
către unitățile deservite de 
acest sistem. Membrii coo
perativelor agricole respec
tive lucrează, în prezent, 
la amenajarea de noi ca
nale pentru a spori supra
fețele irigate. în acest scop 
au fost organizate echipe 
de constructori care con
fecționează dale din beton 
pentru căptușirea canale
lor. Sînt, de asemenea, în 
curs de proiectare, sau 
chiar de execuție, și alte 
sisteme de irigații mai mici.

„în perspectivă — după 
cum ne-a relatat tov. ing. 
Vasile Cristea, director la 
D.I.F.O.T. Craiova — se 
preconizează amenajarea 
de noi sisteme de irigații, 
dintre care amintim : siste
mul de pe nisipuri Bechet- 
Mîrșani-Dăbuleni, în su
prafață de 60 000 ha. Ame
najarea lui va permite iri
garea nisipurilor din stînga 
Jiului, creînd posibilitatea 
valorificării superioare a 
terenurilor slab productive 
și bîntuite de secetă. Pe 
cîmpia înaltă între Jiu și 
Dăsnățui. este prevăzut să 
se amenajeze sistemul Mă-

date în 
termen 
în pri
se poa- 
județul

ceșul-Segarcea, în suprafa
ță de 40 000—60 000 ha. La 
nord de calea ferată Se- 
garcea-Băilești-Calafat este 

Cetate- 
pe

prevăzut sistemul 
Galicea Mare-Perișor, 
40 000 ha".

Din studiile întreprinse de 
specialiști rezultă că, pipă, 

.'.'.JUs, apul 1975, îh judgțuh;’ 
Dqli șe va iriga o supr.arsj 
față de 240.000 ha, urmînd 
ca după această dată, prin 
folosirea apei rîului Jiu, ca 
și a altor amenajări, su
prafața irigată să ajungă 
la 300 000 ha. “ 
vele agricole 
„23 August" 
Seaca de

. „1 Mai“-Băilești și altele 
s-au și terminat de execu
tat canalele secundare și 
lucrările de artă aferente 
pe 5 646 ha. Consiliile de 
conducere din aceste uni
tăți au acordat o atenție 
deosebită antrenării unui 
mare număr de cooperatori 
la efectuarea lucrărilor 
prevăzute a fi terminate 
pînă la sfîrșitul anului.

Un raid întreprins pe 
șantierele de irigații din 
județul Dolj oferă prilejul 
să se facă și unele consta
tări mai puțin îmbucură
toare. Ținînd seama de vo
lumul mare de lucrări, pre
cum și de perioada scurtă 
în care trebuie executate, 
ritmul în care se desfășoa
ră este cu totul nesatisfă
cător. „La cooperativa a- 
gricolă Basarabi — ne spu
ne ing. Teodot Buică, șeful 
șantierului D.I.F.O.T. Cra
iova — din cauză că nu au 
fost amenajați de către co
operatori 20 000 de mc te- 
rasamente, șantierul nostru 
nu are posibilitatea să exe
cute lucrări de artă impor
tante, printre care a- 
mintesc : 6 stăvilare, 16
căderi de apă. 3 no
duri hidrotehnice, 1300 
mp căptușeli de beton etc. 
De asemenea, la cooperați-

în cooperati- 
de producție 

din Maglavit, 
Cîmp, Rast,

va „Viață nouă" din Poiana 
Mare, datorită neexecutării 
tuturor terasamentelor, nu 
se pot ataca 5 podețe, 5 ra
corduri, 8 stăvilare tubu- 
lare și alte lucrări.

Așa stînd lucrurile, nu 
numai că nu sînt perspec
tive de devansare a lucră
rilor, dar nici de realizare 
a celor prevăzute în planul 
inițial. Situații asemănă
toare se întîlnesc și pe șan
tierul „acumulare Fîntîne- 
Ie“ de pe rîul Dăsnățui din 
comuna Radovanu. Prin 
executarea unui dig de 780 
m lungime și 14 m înălți
me se va crea un lac de 
acumulare de 11 milioane 
m c, fapt ce va permite iri
garea unor mari suprafețe 
și ferirea de inundații a te
renurilor unităților coope
ratiste aflate în aval de 
dig. Lucrările aferente a- 
cestui lac de acumulare 
trebuie terminate pînă la 
sfîrșitul anului. La data de 
1 septembrie însă șantierul 
era în restanță cu 82 000 

. LmcferaȘamente. și 2 000 m c 
... batoane. ’ Cum . se explică 

această " nereălizăre 7 „în 
primul rînd utilajele re
partizate de T.C.I.F. pe a- 
cest șantier — ne-a spus 
Petre Isac, șeful șantierului 
— pierd foarte mult timp 
din cauza 
tehnice și 
nicilor. In 
gust nici 
lucrat la 
tate. Cele 
înregistrat 
nări condiționate de defec
țiuni mecanice. Greutăți 
întîmpinăm și din cauza e- 
rorilor de proiectare. Digul 
de apărare de la punc
tul numit Ciutura este am
plasat pe un teren cu apă 
freatică la suprafață mai 
mică decît cea prevăzută 
în proiect.
pare a proiectului ne obli
gă să folosim utilajele pe 
o distanță mai lungă decît 
aceea din deviz și deci să 
depășim indicii de utilizare 
ai mașinilor".

Nici un fel de argument 
din partea T.C.I.F. nu poa
te justifica această stare de 
lucruri necorespunzătoare. 
Deficiențele 
în prezent 
analizate cu 
punderii și 
concluziile necesare pentru 
a nu se mai repeta în viitor.

Volumul mare de lucrări 
prevăzute să se execute în 
cursul anului viitor în ju
dețul Dolj (de 2.3 ori mai 
mare decît cel din acest 
an) impune luarea unor 
măsuri deosebite încă de 
pe acum, care să contri
buie la terminarea amena
jărilor și să permită iri
garea tuturor 
planificate, 
ne-au relatat 
conducerea 
D.I.F.O.T., 
le-au pus Ia i _____  ...
treaga documentație. Totul 
depinde deci de felul în 
care aceste unități vor ști 
să-și organizeze lucrul, să 
folosească la maximum 
forța de muncă și utilajele 
cu care sînt dotate. Uniu
nea județeană a cooperati
velor agricole de producție

defecțiunilor 
a lipsei meca- 
cursul lunii au- 
un utilaj nu a 
întreaga capaci- 

10 screpere au 
1 547 ore stag-

Această scă-

semnalate pînă 
trebuie să fie 
tot simțul răs- 
să se tragă

Departamentul de îmbună
tățiri funciare din Consi
liul Superior al Agricul
turii.

„Pe baza indicațiilor ple
narei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. privind desfășu
rarea unor acțiuni ample 
de extindere a irigațiilor — 
ne-a declarat interlocuto
rul — prima noastră sarci
nă este realizarea în între
gime a suprafețelor prevă
zute pentru actualul cinci
nal. Pentru darea în func
țiune a unei suprafețe de 
80 000 ha, în sistemele mari, 
Departamentul îmbunătăți
rilor funciare a luat o se
rie de măsuri organizatori
ce : asigurarea tuturor ac
cesoriilor pe rețelele 
conducte îngropate, 
centrarea materialelor 
construcții care se livrează 
numai la lucrările cu ca
pacități planificate, începe
rea probelor tehnologi
ce pe rețelele închise sau 
la jghiaburi, încă din luna 
septembrie, și repartizarea 
de cadre tehnice cu 
de răspundere din 
Departamentului pe 
din aceste șantiere, 
la predarea lor către 
neficiari. Din datele de care 
dispunem, rezultă că supra
fața amenajată pentru iri
gații este de 497 766, iar în 
curs de execuție se află alte 
12 726 ha. Pe jîțigă folosirea 
surselor .',de,. apă ..de 1^ su- . 
prafață șe fițț.y(Ș3Q foraje, 
care vor permite irigarea 

pînza de apă freatică 
500 ha. Bineînțeles, 

mai mare aten- 
se acordă, încă de pe 

măsurilor care să

așa cum am procedat ți 
pînă acum, fiecare lucrare 
va fi pusă în discuția orga
nelor locale. La asemenea 
discuții vor participa ca
drele de conducere și spe
cialiștii din cooperativele 
agricole pentru a se putea 
stabili mai amănunțit unele 
detalii și contribuția uni
tăților respective și a sta
tului la realizarea sisteme
lor de irigat. Așa am pro
cedat, pînă acum la Brăila, 
Ialomița, Constanța și în 
alte județe. Bineînțeles, 
acest lucru nu este 
ficient. 
discute 
generale ale cooperativelor 
agricole, pentru ca membrii 
lor să-și dea consimțămîn- 
tui la efectuarea unor ase
menea lucrări. Este adevă
rat că, în trecut, au fost 
cazuri cînd nu s-a ținut 
seama de părerile specia
liștilor din unități, iar, ca 
urmare, soluțiile 
n-au fost cele mai bune. 
Ne vom strădui să realizăm 
o colaborare strînsă între 
proiectanți, pe de o parte, 
cadrele de conducere și 
specialiștii din unități, pe 
de altă parte, știind că a- 
ceștia din urmă sînt bene
ficiarii direcți ai acestor 
sisteme de irigație.

— De ce randamentul u- 
tilajelor aflate pe șantiere 
este încă nesatisfăcător 7
.-—Aici, totul depinde de 

organizarea muncii,’^situa
ție de care se fac vinovați 
atît conducătorii de șan
tiere, cît și Trusturile de 
construcții pentru îmbună
tățiri funciare și Centrala 
de mecanizare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare. 
Numărul mare de ore ne
productive la utilaje 
datoresc defecțiunilor 
nu sînt remediate cu 
tulă operativitate.

— Au fost semnalate 
junsuri și în ce privește 
calitatea materialelor des
tinate amenajărilor. Ce se 
întreprinde pentru înlătura
rea lor 7

— într-adevăr, unele 
nități ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
vrează conducte și jghea
buri de slabă calitate ; 
întreprinderile Ministe
rului Construcțiilor de 
Mașini sînt în întîrzie- 
re cu livrarea unor utila
je, ceea ce face imposibilă 
terminarea la vreme a sta
țiilor de pompare etc. Ți- 
nînd seama de amploarea 
lucrărilor de irigații, care 
se vor desfășura în viitorii 
ani, asemenea neajunsuri 
vor trebui lichidate. întru- 
cît sînt necesare mari can
tități de materiale va tre
bui să se organizeze. încă 
de pe acum, producerea lor 
pe scară mai largă. La 
cererea noastră, unele mi
nistere au răspuns afirma
tiv, altele spun că nu ne 
pot asigura toate materia
lele necesare. Bineînțeles, 
aici vor trebui întreprinse 
măsuri pe plan mai larg, 
îneît ce este necesar pentru 
cele trei milioane de hecta
re irigate să se producă la 
termene bine precizate și 
de bună calitate.

Craiova, consiliile de con
ducere ale 
lor agricole 
ducție, ce 
ficia de pe urma lucrărilor 
de irigații planificate, au 
sarcina și datoria în pri
mul rînd să privească cu 
mai mult simț de răspun
dere asupra sprijinului ce 
trebuie să-l acorde bunului 
mers al muncii pe șantiere, 
prin antrenarea unui nu
măr cît mai mare de țărani 
cooperatori în executarea 
lucrărilor.

Și în județele Brăila și 
Galați, alături de sistemele 
de irigații mijlocii și mari, 
care se construiesc din fon
durile statului, se extind 
amenajările locale mai 
mici. Este un lucru bun că 
au fost identificate din 
suprafețele ce vor fi 
minate în anul viitor, 
ha în județul Brăila și 
ha la Galați. Au trecut mai 
mult de două luni de cînd 
au fost identificate terenu
rile ce vor fi irigate, dar de 
atunci rtiare lucrtțnu s-a lă- 

. cut. îh'j(%d."ețul Gllați, lâ'.'iit* 
' sistențâ'cooperativelor agri

cole de producție, direcția 
de îmbunătățiri funciare și 
organizarea teritoriului a 
predat proiectele pentru 
840 ha, dar a fost neglijat 
județul Brăila. Aici s-au 
executat proiecte numai 
pentru 290 ha. Teodor Cris
tea, inginer șef la D.I.F.O.T. 
Galați, acuză lipsa capaci
tății de proiectare. Condu
cerile multor cooperative 
agricole, printre care ace
lea din Ulmu, Găiseanca, 
Surdila-Greci, Siretu, ju
dețul Brăila, susțin că, în 
„ferestrele" dintre lucrările 
agricole de sezon, s-ar fi 
putut 
noile 
care 
lipsit 
de 
dimpotrivă că au fost a- 
nunțafe din timp Uniunea 
județeană a cooperativelor 
agricole de producție și Di
recția agricolă 
Brăila că pentru 
zarea proiectelor 
cooperative este 
mai întîi efectuarea unor 
lucrări de adîncire a văii 
Buzoielului, altfel nu se va 
putea asigura sursa de apă. 
Dacă lucrările nu se fac 
acum, proiectele nu au nici 
o valoare. Ținînd 
de interesele acestor uni
tăți, de dorința lor de a 
coopera în asigurarea sur
sei de apă pentru noile sis
teme de irigații, organele 
județene în drept trebuiau 
să intervină cu operativi
tate.

O dată cu identificarea 
suprafețelor ce vor fi iri
gate de 
agricole 
județele 
1969 s-a 
rul de utilaje și materiale 
— 28 motopompe, 58 agre
gate de aspersiune, 55 tone 
ciment, 30 mc cherestea, 
aproape 2 000 m 1 conducte 
și alte materiale. Nici una 
din 
știe 
au fost aprobate, cînd și 
de 
utilajele și materialele de 
care au nevoie.

cooperative- 
de pro- 

vor bene-

timp 
ter-

1 090
1 634

ataca lucrările Ia 
sisteme de irigații pe 
le-au propus, dar a 
asistenta tehnică. Cei 

la D.I.F.O.T. afirmă

județeană 
materiali- 
la aceste 
necesară

seama

unitățile solicitante nu 
încă dacă cererile lor

către cooperativele 
de producție din 

Brăila și Galați în 
stabilit și necesa-

unde își vor procura

Pe șantierul de irigații Jegâlia din cîmpia Bărăganului 
se folosesc utilaje moderne la săpatul canalelor

1 suprafețelor 
După cum 
tovarășii din 
T.C.I.F. și 

proiectanții 
dispoziție în-

Condiția determi 
nantă a succesu
lui— colaborarea
strînsă a tuturor
factorilor interesați

Din cele relatate pină aci, 
rezultă că, pe lîngă reali
zările importante care au 
fost obținute în ce privește 
proiectarea și amenajarea 
propriu-zisă a noilor sis
teme de irigat, fie ele mari 
sau mici, se constată și

unele rămmeri în urmă în 
execuția lucrărilor, aprovi
zionarea cu materiale, cali
tatea necorespunzătoare a 
unor utilaje. în legătură cu 
această problemă am avut 
o discuție cu tov. Cezar 
Nicolau, secretar general în

de 
con-

de

munci 
cadrul 
fiecare 

pînă 
be-

din 
a 
cea 
tie, 
acum, 
permită realizarea pînă în 
1975 a unei suprafețe ame
najate pentru irigații de 3 
milioane hectare. Pentru a 
se executa un volum atît 
de mare de lucrări s-a luat 
măsura ca execuția lor să 
înceapă chiar în cursul a- 
nului viitor. Deci pe lîngă 
suprafața de teren prevă
zută a se realiza în actualul 
cincinal — 400.000 hectare 
— se vor amenaja în plus 
circa 120 000 ha".

— în urma unui raid-an- 
chetă organizat în princi
palele județe unde se exe
cută sisteme mari de iri
gații, am fost informați că 
lucrările nu pot înainta din 
cauza neasigurării docu
mentațiilor. Care este cau
za acestei situații 7

— Pentru amenajările 
prevăzute inițial să se exe
cute în 1969 toate proiectele 
sînt gata. Insă pentru cele
lalte suprafețe, care se vor 
amenaja suplimentar, docu
mentația necesară este in 
curs de definitivare. Pen
tru acestea, cît și pentru 
lucrările care se vor face 
pînă în 1975, este nevoie 
de un mare număr de pro- 
iectanți. Avem 
gram 
derea proiectării care se 
referă, în special, la în
ființarea de filiale, ceea ce 
va apropia această activi
tate de munca practică des
fășurată pe teren. Pentru 
ca proiectele ce se vor în
tocmi să țină în mai mare 
măsură seama de condițiile 
specifice din fiecare zonă,

un pro-
privitor la extin-

județe, 
lucru

Trebuie 
și în

su- 
să se 

adunările

tehnice

se 
care 
des-

nea-

u-
li-

Sarcina de a se iriga pînă în 1975 o suprafață 
de 3 milioane hectare are o mare importanță pen
tru obținerea, în orice condiții de climă, a unei pro
ducții agricole ridicate care să asigure aproviziona
rea populației și alte nevoi ale economiei. Aceasta 
impune grăbirea lucrărilor pe actualele șantiere și 
crearea condițiilor tehnice materiale în vederea 
deschiderii altora noi. în această privință sarcini 
de mare răspundere revin Consiliului Superior al 
Agriculturii și organelor sale locale. Paralel cu 
măsurile care vor trebui luate în vederea înlătu
rării neajunsurilor semnalate pe diferite șantiere 
în ce privește folosirea utilajului și asigurarea cu 
materiale, este necesar ca, în timpul cel mai scurt, 
să se definitiveze documentația tehnică pentru lu
crările care vor începe în anul viitor. în legătură 
cu aceasta se cer rezolvate și alte probleme : în 
sistemul de irigații Carasu-Constanța, de exemplu, 
unitățile agricole vor cultiva și grîu în condiții de 
irigare. Se cere ca oamenii de știință să stabilească 
cel mai potrivit asolament. Exploatarea unor sis
teme atît de întinse 
număr corespunzător 
trebuie rezolvată de 
țămîntului.

Succesul 
desfășoară 
hotărît, în 
nilor. De aceea se impune o colaborare strînsă între 
uniunile cooperatiste și direcțiile agricole, iar orga
nele și organizațiile de partid să desfășoare o largă 
muncă politică și organizatorică în vederea atra
gerii țărănimii la executarea acestor lucrări. Re
zultatele obținute în acest, an cînd, la chemarea 
partidului, sute de mii de oameni au participat 
la irigarea culturilor pentru a combate efectele 
negative ale secetei constituie o dovadă că progra
mul inițiat de partid privind extinderea irigațiilor 
este pe deplin realist, poate fi și trebuie să fie în
deplinit. ,

-4>;
Raid-anchefă realizat de
Ion HERTEG, Radu APOSTOL, Nistor F 
ȚUICU, ion CIUCHl

necesită și pregătirea unui 
de specialiști, problemă care 
urgență de Ministerul Invă-
de mari proporții care seacțiunilor

în vederea extinderii irigațiilor este 
cea mai mare măsură, de munca oame-
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Personalitățile de miine 
ale teatrului românesc

O Planeta maimuțelor: PATRIA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, SALA 
PALATULUI - 17,15 (seria de bi
lete 2 566) ; 20,15 (seria de bilete 
2 534).

O PREZENTĂ DE PRESTIGIU ÎN 
PEISAJUL NOSTRU EDITORIAL

Profesorii de arta actorului, gene
rații după generații, primesc tineri 
dornici de a urca treptele scenei, de 
a rosti replicile de o înaltă simțire 
a unui clasic, de a juca în fata unui 
public entuziast. De fiecare dată, noi 
ne străduim să antrenăm pe proas
pătul student într-un efort de pro
fesionalizare. Talentul fără putința 
de a-1 conduce și, poate chiar, de 
a-1 stimula se tocește treptat. Mai 
mult, neinițiatul în secretele mește
șugului rămîne deseori în afara ar
tisticului. Fiecare profesor, aiutat de 
celelalte catedre ale institutului, se 
străduie să-și ajute studentul în de
prinderea mijloacelor totale de ex
presie. Obligația sa nu se limitează 
însă la atît. Graba în atacarea ma
rilor probleme ale creației, tendin
ța de a subaprecia însemnătatea a- 
cumulărilor. a clarificărilor, a deli
mitării propriilor înclinații și capa
cități contravin intereselor școlii 
noastre de actorie în general. Faptul 
că în unele promoții ale institutului 
au existat absolvenți pentru care 
confruntarea cu munca în teatru a 
însemnat o trezire din dulcea reverie 
a supraaprecierii propriilor însușiri, 
faptul că acești actori tineri și-au 
dat seama, abia după terminarea 
studiilor, că elanurile, dorințele, ta
lentul nu sînt suficiente pentru a 
face față solicitărilor concrete ale 
scenei, ale marelui repertoriu, de
monstrează. o dată mai mult, cît de 
mare este responsabilitatea noastră, 
a profesorilor. Să nu uităm, deci, că 
studentul trebuie crescut cu o 
maximă luciditate, care să-i per
mită absoluta cunoaștere a posibili
tăților. Capacitățile au o arie mai 
Întinsă sau mai nutin întinsă, edu
cația profesională îți permite dez
voltarea lor dar nu și depășirea u- 
nor limite. Studentul actor știind ex
tensia gamei sale interpretative va 
ajuge să-și fie propriul regizor. Un 
proces educativ bine conceput își 
fixează ca principal țel formarea 
de personalități. Aceasta nu presu
pune o știrbire a atribuțiilor con
ducătorului spectacolului, ci dimpo- 
tivă un ajutor. Lucrînd cu actori 
care se cunosc pe sine și în același 
timp stăpînesc mijloacele de expre-

Prof. Ion FINTEȘTEĂNU
artist al poporului

sie, regizorului îi revine obligația 
de a realiza unitatea întregului.

Dezvăluirea trăsăturilor celor mai 
intime ale profilului artistic se rea
lizează progresiv. De-a lungul ani
lor studentul e pus în contact cu 
marile valori ale teatrului. Aici, pe 
bucățile de studiu, el se definește, 
își descoperă resursele. După aceste 
exerciții și momente de mai scurtă 
respirație, urmează anul al IV-lea, 
anul confruntării cu publicul. Exi
genta la studioul Institutului de tea-
«■■■eMBMBIMBMaaBKESn 
puncte de vedere

tru este egală cu aceea din teatre. 
Noi nu trebuie să facem concesii nici 
concepțiilor opace la cuceririle tea
trului modern, inclusiv în ce priveș
te expresivitatea jocului actoricesc, 
și nici tentațiilor pe care le exer
cită feluritele „mode“ artistice, ci 
sîntem chemați să prezentăm spec
tacole serios concepute, realizate din 
punct de vedere artistic.

Ce piese propunem pentru acest 
ultim an de studiu ? Care vor fi pie
trele de încercare? Uneori se crede 
că atacarea marilor partituri con
stituie un mod de propulsare a ta
lentului. Pe tînărul interpret ne
format integral acest contact cu o 
sarcină copleșitoare pentru puterile 
momentane îl poate deruta. Ceea 
ce trebuie să fie bucurie a victo
riei sfîrșește deseori prin eșec, iar 
absolventul părăsește institutul cu 
gustul amar al înfrîngerii. Nu pu
tem considera scena studioului un 
punct ultim, ci dimpotrivă un pre
ambul al viitoarei cariere. Epuizarea 
rolurilor capitale din repertoriul na
țional și universal nu reprezintă o 
atribuție a anilor de studiu. Eu în-

V

ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
____  __ _ J ->

Durata finalizării

Capacitatea de a moderniza conti
nuu industria națională, de a fi me
reu la nivelul tehnicii mondiale, este 
criteriul cel mai bun pentru a ju
deca stadiul în care se află unită
țile producătoare ale unei țări. A- 
sigurarea acestui deziderat major nu 
se poate face altfel decît cu ajuto
rul cercetării de dezvoltare. Aceas
ta absoarbe rezultatele cercetării 
fundamentale și le modelează în 
condițiile concrete ale unităților in
dustriale. astfel ca ele să devină 
aplicabile atît tehnologic, cît și e- 
conomic.

Iată un exemplu grăitor. Pe baza 
cercetărilor fundamentale ale sec
ției de sudură de la baza din Ti
mișoara a Academiei s-au elabo
rat legile de trecere a elemen
telor metalice din fluxurile de su
dură sau învelișurile electrozilor în 
cusăturile sudate. Dacă dorim, spre 
exemplu, să avem în sudură un a- 
numit procent de mangan, legile de 
trecere ne spun cîtă pulbere de 
mangan trebuie să introducem în 
învelișul electrozilor de sudură. E- 
lementul utili al legilor de trecere 
constă în faptul că. cu o sîrmă de 
sudură din oțel nealiat se pot 
obține suduri din oțeluri aliate. 
Construcția de utilaje chimice a ce
rut, la un moment dat, să se e- 
laboreze fluxuri pentru sudarea u- 
nor rezervoare din oțeluri inoxi
dabile aliate cu crom și nichel. Pe 
baza rezultatelor cercetării funda
mentale, s-au putut face calcu
lele si s-au elaborat fluxurile 
necesare. In faza de laborator, 
fluxurile au dat deplină satis
facție. Era vorba însă de o can
titate de cîteva kilograme, fabricate 
în condiții diferite de cele din pro
ducție. întrebarea era : ce se întâm
plă cînd se produc sute de kilo
grame, în condiții în care substan
țele se cîntăresc cu balanțe indus
triale ? Aceasta și multe altele au 
fost problemele cercetării de dez
voltare, cercetare efectuată cu deo
sebită pricepere de colaboratorii 
noștri, specialiști ai întreprinderii 
de montaje din București, de la 
Ministerul de construcții pentru 
industria chimică și rafinării, O 
dată clarificate problemele cercetării 
de dezvoltare, s-a trecut la aplicarea 
fluxului în producția de rezervoare 
pentru industria chimică. închei 
exemplul arătînd că, în acest caz, 
de la obținerea fluxurilor în 
laborator și pînă la aplicarea 
lor la sudarea primului rezer
vor au trecut doar 3 luni.

Din exemplul citat, se poate de
duce că, în procesul de moderniza
re continuă a producției, un crite
riu obiectiv îl constituie timpul ce 
se scurge de la obținerea rezulta
tului cercetării fundamentale pînă 
la aplicarea practică. Se poate con
sidera că organizarea cercetării ști
ințifice în domeniul tehnic al u- 
nei țări este cu atît mai bună cu 
cît timpul respectiv este mai scurt. 
De aceea, credem că este îndrep
tățită o succintă analiză a factori
lor esențiali ce influențează acest 
timp.

Un prim factor îl constituie ca
litatea cercetării fundamentale, care 
determină complexitatea rezultatelor 
obținute. Cu cît fenomenul cerce
tat este cuprins mai multilateral, 
cu atît legile obținute oglindesc mai 
bine realitatea și deci, în confrun
tările experimentale, datele teore
tice vor fi mai fidele. Cu alte cu
vinte, nivelul cît mai ridicat al cer
cetării fundamentale oferă rezultate 
mai ușor aplicabile, prin aprople-

rea lor mai bună de realitatea o- 
biectivă. Asemenea rezultate se ob
țin cu cercetători experimentați și 
de înaltă calificare, ce-și desfășoa
ră munca în laboratoare bine do
tate și într-un climat de emulație 
creatoare. Deci primul factor îl 
constituie complexul : cercetător + 
baza materială a cercetării + cli
matul muncii de cercetare.

Al doilea factor, considerat ca 
succesiune în timp și nu ca în
semnătate, este receptivitatea uzine
lor față de nou. Teoretic, orice în
treprindere este dornică de a da 
produse de cel mai înalt nivel, u- 
nele însă înțelegînd introducerea 
noului direct de afară. Considerăm 
însă că aceasta nu este o recepti
vitate față de nou, în adevăratul 
sens al noțiunii. întreprinderile vor 
avea un profit maxim dacă intro
ducerea noului se face printr-o ac
tivitate a propriilor lor specialiști, 
pentru că aceștia cunosc cel mai 
bine condițiile concrete ale uzinei 
și deci pot modela noul astfel ca 
să producă eficiența maximă. în 
consecință, receptivitatea față de 
nou este determinată de : specia
liști ai uzinei în domeniul cerce
tării de dezvoltare + laborator u- 
zinal bine dotat + stimularea mo
rală și materială a activității res
pective.

Al treilea factor îl constituie co
laborarea permanentă între cerce
tătorul care a elaborat partea fun
damentală și specialistul chemat a 
efectua partea de dezvoltare. Aceas
tă colaborare, inițiată în perioada 
cercetării de laborator, se ampli
fică, în perioada cercetării în u- 
zină. Ea este necesară atît în sen
sul efectuării unor noi cercetări 
fundamentale, impuse de condițiile 
concrete din uzină, cît și în efec
tuarea unor schimbări în tehnolo
gia de producție, în amenajarea u- 
tilajelor și spațiilor productive, im
puse de noul ce Se naște. Colabo
rării respective îi trebuie un ca
dru material format de : posibili
tatea contactelor directe între cer
cetător și specialist; posibilități de 
muncă comună fie în laborator, fie 
în uzină și condiții de recompen
sare materială substanțială și echi
tabilă pentru activitatea de colabo
rare depusă. în afară de aceasta, 
este esențial și cadrul moral al 
colaborării, în sensul formării spi
ritului de echipă, bazat pe consi
derarea reciprocă a capacității co
laboratorilor. Al treilea factor este 
deci format de ansamblul condiții
lor materiale și spirituale necesare 
fuziunii între cercetător și specia
list, într-o echipă complexă și in
teresată în atingerea țelului fi
nal,

Oprindu-ne numai la acești fac
tori, constatăm că asupra lor va a- 
vea o influentă extrem de favora
bilă ansamblul de măsuri pri
vind organizarea cercetării științi
fice, în sensul formării cercetători
lor, dezvoltării bazei materiale a 
cercetării și relațiilor laborator-u- 
zină. Se impune totodată concluzia 
că, în efortul general pentru per
fecționarea conducerii economiei tă
rii, cercetarea științifică și legătura 
ei cu practica sînt chemate să a- 
ducă un aport substanțial. Realiză
rile de pînă acum ne îndreptățesc 
să fim optimiști, să privim cu în
credere viitorul.

Dr. ing. Traian SALĂGEAN
șeful secției de sudură de la 
Baza de cercetări științifice din 
Timișoara a Academiei

țeleg datoria profesorului ca o per
manentă educare a studenților în spi
ritul marilor valori și al dorinței de 
a le interpreta la timpul potrivit. 
Cazurile geniale, în teatru, ca și în 
orice artă, se ivesc rar. Eleonora 
Duse juca la 13 ani, Garricu la 16 
ani. Nu se poate concepe un sistem 
educativ pornind de la asemenea e- 
xempl'are. Studentului îi trebuie 
însă inoculată dorința marilor rea
lizări, a căror pregătire durează une
ori ani în șir. Grigore Manolescu, 
Aristide Demetriade au studiat 
„Hamlet" mai mult de zece ani, căci 
dorința de a juca acest rol egala se
tea deplinei realizări artistice. Evo
luția unei personalități trebuie vă
zută în timp, iar primii ani de stu
diu înseamnă și primii ani de mese
rie. Artistul adevărat își începe ca
riera din prima zi a institutului și 
și-o încheie în ultimul spectacol. 
Profesorii educînd nu au dreptul să 
uite nici o clipă perspectiva viitoare 
a studentului lor. Păstrîndu-i visele 
îi asigurăm longevitatea carierei; lă- 
sînd pentru mai tîrziu probele de 
foc ale vocației, tînărul actor își 
păstrează vie pasiunea. Actori con- 
sacrați nu și-au abandonat visele. 
Institutul nu oferă totul, el nu e 
decît o primă etapă. Cînd îți păs
trezi mereu o speranță, îți păstrezi 
tinerețea și prospețimea creației.

Cunoașterea sigură a posibilităților 
grupei reprezintă un punct însemnat 
în constituirea repertoriului. Alegem, 
acele piese pentru care dispunem de 
elemente capabile să Ie interpreteze 
la nivelul pretins de ele. Dacă nu 
dirijăm de la început pe student spre 
piramide, nu îl putem lipsi însă de 
stilul marilor piese, stil pe care tre
buie să-l deprindă. După cum orice 
actor român trebuie să treacă prin 
Caragiale, de asemenea nu se poate 
lipsi de Shakespeare. Sarcina ce ne 
revine nouă, mentorilor spirituali și 
artistici, constă în descoperirea ace
lor texte clasice care conțin in nuce 
marile sensuri și personaje ale capo
doperelor. Pentru promoția de anul 
acesta am ales, printre altele, „Mult 
zgomot pentru nimic". Aici perechea 
Beatrice-Benedetto anunță pe Cata
rina, pe Petruchio, din „Femeia în
dărătnică", Claudio-Hero pe Romeo 
și Julieta, Don Juan pe Iago, iar 
Coarnă și Aguridă pe celebrii bufoni 
shakespearieni. Repertoriul nostru se 
conduce după valoarea reală a stu
denților, dar în același timp înseam
nă și o invitație pentru continuarea 
eforturilor începute.

Tinerii actori, educați și formați în 
spiritul marilor valori, nu pot fi lip
siți de contactul cu teatrul modern. 
Selecția în acest caz trebuie să vi
zeze acele texte care s-au impus, a- 
parținînd valorilor durabile ale se
colului. Se face simțit însă, uneori, 
un cult al insolitului ostentativ, al 
îndrăznelii juvenile care nu ține sea
ma de rolul formativ al institutului, 
de faptul că acest rol este incom
patibil cu superficialitatea, cu pre
ferința pentru texte de ultimă oră, 
sursă de discuții pe cît de aprinse, 

<pe atît de efemere. Nu trebuie 
jsă ne irosim puterile la întîm- 
plare. Fiecare alegere. . .trebuie să. 
se facă în numele unui ideal 
artistic și filozofic, idealul epo
cii noastre și al tării noastre, al so
cialismului. Inconsecvențele de orice 
natură produc rătăciri periculoase 
pentru un tînăr, nedefinit încă inte
gral. Conducîndu-ne studenții cu cir
cumspecție și, în același timp, cu 
profunzime în peisajul teatral con
temporan contribuim la conturarea 
profilului lor spiritual.

Actorii participă la opera de infor
mare și educare a publicului, și de 
aceea o altă dimensiune a colaborării 
noastre cu studenții o reprezintă 
preocuparea de a-i alimenta cu do
rința de a crea spectacole educative, 
spectacole ale zilelor noastre. Cul
tură și actualitate sînt cele două 
trasee fundamentale pe care trebuie 
să le urmărească profesorii. Ele 
contribuie ca tînărul să meargă pe 
un drum bine statornicit, pe un drum 
care să nu-i ascundă perspec
tiva unor eșecuri periculoase. Ca 
o concluzie a anilor de stu
dii trebuie să se nască încrederea 
în propriile forțe, hotărîrea de a in
terveni în realitate cu patos și dă
ruire. Părăsind institutul, un tînăr 
va avea un ideal precis definit, căci 
numai astfel Izbutește să devină ceea 
ce poate să devină. Numai persona
litățile de amploare pot duce mai de
parte valorile teatrului românesc. 
De aceea cred că aspirînd să creăm 
actori de valoare îndeplinim o ac
țiune de adevărat patriotism.

S @ H I
(Urmare din pag. I)

în sfîrșit, Liceul din Comănești, 
înființat în anul 1956, se află situat 
într-o puternică zonă industrială a 
țării. Dintre cele 42 de cadre didac
tice, numai 4 au gradul II, iar 8 sînt 
stagiare, adică au mai puțin de 3 ani 
vechime la catedră. în cei 12 ani de 
existență, școala a reușit într-o 
oarecare măsură să-și amenajeze un 
cadru de studiu normal pentru cei 
peste 1100 de elevi din clasele 
I—XII. Dispune de o bibliotecă cu 
circa 12 000 de volume, un laborator 
de chimie, altul de fizică și altul de 
biologie, a căror dotare lasă însă de 
dorit, îndeosebi în ceea ce privește 
aparatura nouă, distribuită în școli 
în ultimii ani. în condiții asemănă
toare funcționează și alte licee din 
diferite centre ale țării, unde dez
voltarea social-economică a localită
ților respective a făcut necesară în
ființarea unor noi unități de învăță- 
mînt mediu.

De menționat că la crearea situa
ției pe care o dezbatem se mai a- 
daugă și o serie de factori 
extra-școlari. în orașele mai mari, 
pe lîngă activitatea instructiv- 
educativă din școală, elevii benefi
ciază în plus de influențele forma
tive și educative ale vieții cultura
le a centrelor respective, au acces 
larg la biblioteci bogate, la teatre 
și cinematografe, la excursii etc. Nu 
de mică importanță este și faptul 
că o seamă de părinți pot acorda 
ei înșiși sprijin elevilor în pregăti
re, alții asigură copiilor lor medita
tori care-i ajută să-și însușească mai 
temeinic, să-și îmbogățească dese
ori considerabil cunoștințele furni
zate de școală. Sarcina școlilor mai 
periferice este deci cu atît mai com
plexă și dificilă, procesul instructiv- 
educativ trebuind să suplinească și 
ceea ce, obișnuit, elevii din orașele 
mari dobîndesc — ca nivel de cul
tură — în afara orelor de clasă.

— Din aceste cîteva date se pot 
trage unele concluzii — consideră 
prof. Elena Rădan, directoarea Li
ceului nr. 30 din București. în pri-
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• Operațiunea San Gennaro : RE
PUBLICA — 9,15 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
(la 20,30 — Gala filmului polonez : 
Marysia și Napoleon), FESTIVAL
— 8,30 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21, la 
grădină 19,30, STADIONUL DINA
MO — 19,45.
• Surprizele dragostei : SALA CI
NEMATECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21. (bilete la casă).
0 Winetou — seria a III-a : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, FEROVIAR — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 
21, MELODIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 19,30, GRĂ
DINA DOINA — 19,30.
0 Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 19,30.
O Fratele doctorului Homer 
TORIA — 9 ------ ” -
18.30 ; 20,45.
• Prințesa : 
11; 13,30 ; 16 ;
« Duelul lung: LUMINA — 9,15—16 
în continuare, 18,30 : 20,45.
0 Aventurierii : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21, COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20.30.
A Inimă nebună, nebună de legat: 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Graiul animalelor : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.

VIC-
; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;

CENTRAL 
18,30 : 21.

8,30;
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Colecția
9

„SCRIITORI ROMÂN

n Trei copii „minune" : EXCEL
SIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15; 
13,30 ; 16; 18,15 : 20,30.
0 Vin cicliștii : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Valea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17.45 ; 20.
0 Prin Kurdistanul sălbatic : BU- 
ZESTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Dacii : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
A Viva Maria : DACIA — 8—16.30 
în continuare ; 18.45 : 21, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 : 20,30.
q Premiere strict secrete: BUCFGI
— 9,15—13,15 în continuare ; 16 : 
18,15 ; 20,30. la grădină 19.30.
A Eddie Chapman, agent secret : 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20.

I 
I

la

e

O Taffy și vînătorul : LIRA —
15.30 ; 18, la grădină 20.
e K. O. : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
O Tarzan, omul maimuță : GIU- 
LEȘTI — 10 ; 15,30'; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 
18,15 ; 20,45
0 Roata vieții: FLOREASCA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, TOMIS 

9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15, 
grădină 19.
Piramida zeului Soare : VOLGA 

10—16 în continuare ; 18,15 ;
I 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18, la 

grădină 20.
I o Rebus miraculos: AURORA —
I * 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; .17,45 ; 20.
I • ită’zbutiârda haiducilor : MOfji- 
| LOR — 15,30 ; 18, la grădină 19,30,
I e Infrîngerea lui Alexandru cel 

Mare : POPULAR — ------
20,30.
• Intîlnire în munți :

I 16 ; 18 ; 20.
• Falsa liră de aur :

I 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Hatari : FLACĂRA
• Șapte oameni de aur : ARTA —

I 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
■ 0 Cel șapte samurai: VITAN —

15.30 ; 19.
i • Zece negri mititei : FERENTARI

— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Dă laba, prietene : CRlNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
e Minunata Angelica : GRĂDINA

| AURORA — 19,30.
0 Ea va rîde : GRADINA PRO-

1 GRESUL-PARC — 19,30.
I o Minunile doamnei Venus : GRĂ

DINA VITAN — 19,30.

15,30 ; 18 ;

MUNCA —

PACEA

— 16 ; 19.
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© Teatrul Național Cara
giale" (Sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
e Teatrul „C. Tănase" (la Sala Sa- 
vov): Comici vestiți al revistei: 
N. Stroe — 19,30.
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O statistică recent publicată în 
paginile presei literare, indicînd 
numărul titlurilor tipărite anual de 
către Editura pentru literatură, pre
cum și tirajul global al acestor 
titluri, ni s-a părut a ilustra eloc
vent procesul complex de dezvol
tare și de diversificare, în ultimele 
două decenii, a producției editoria
le. Dincolo de glasul sobru și exact 
al cifrelor, de semnificația lor ime
diată, oricine urmărește îndeaproa
pe activitatea din acest domeniu cu 
ample rezonanțe în viața spirituală 
a celor mai cuprinzătoare categorii 
de cititori poate distinge roadele u- 
nor preocupări constante privind 
promovarea și stimularea creației li
terare originale, valorificarea tezau
rului artistic pe care ni l-au lăsat 
moștenire generațiile înaintașe, pu
blicarea scrierilor reprezentative ale 
literaturii universale.

Inițiativele editoriale, concretizate 
îndeosebi prin publicarea unor noi 
și interesante colecții, menite să 
înfățișeze în mod sistematic lucră
rile ce configurează o anumită sfe
ră în cadrul mai larg al întregii 
literaturi, sau prin reorganizarea 
structurală a altora cu o mai în
delungată apariție anterioară, expri
mă strădania aflării celor mai adec
vate formule de prezentare a unul 
bogat patrimoniu cultural.

Semnificativ în această privin
ță ni se pare și drumul par
curs de colecția „Scriitori români", 
una dintre colecțiile ce s-au im
pus convingător în ultimii ani a- 
tenției generale. Și aceasta nu nu
mai datorită numărului volumelor 
pe care le publică (apelînd din nou 
la datele statistice putem arăta că 
în continuarea seriilor intitulate 
„Clasicii noștri" și „Clasici români", 
Editura pentru literatură a tipărit 
sub însemnele acestei colecții. în- 
cepînd din 1958, peste 65 de volume, 
într-un tiraj de aproape 1 000 000 
exemplare), ci mai ales datorită de
finirii profilului său propriu, prin 
înlăturarea inegalităților pe care le 
mai întîlneam în primii ani de a- 
paritie, prin cristalizarea unei con
cepții unitare de lucru ce consti
tuie premisa elaborării unor ediții 
de o certă valoare.

Spre deosebire de „Biblioteca pen
tru toți", „Biblioteca școlarului" sau 
„Romane de ieri și de azi", colecții 
destinate propagării scrierilor repre
zentative ale literaturii române în 
rîndul marelui public, dar organi
zate pe criterii care le limitează 
în mod firesc aria de cuprindere, 
colecția „Scriitori români" este con
cepută în primul rînd ca un in
strument de cunoaștere științifică a 
autorilor și operelor pe care le e- 
diteazăbeneficiind de un sumar, ';, 
bogat, de studii introductive redac-. ■•} 
tate 'tti comjoe'tență, de un’’aplafai 'V 
critic destul de amplu — util spe
cialistului, dar și lectorului obișnuit, 
elevului sau studentului dornic să 
se informeze mai amănunțit asupra 
unor probleme de istorie literară — 
volumele editate în cadrul colec
ției oferă totodată posibilitatea de 
a se reuni într-un corpus unic toa
te acele scrieri care prezintă in
teres din punct de vedere artistic 
și istoric-literar, conturînd. aseme
nea capitolelor unei autentice „an
tologii". o imagine multilaterală a-

supra evoluției literaturii române, 
de la începuturile acesteia pînă în 
epoca contemporană.

Dacă ne-am opri doar asupra vo
lumelor apărute în noua și ele
ganta formulă grafică a colecției ar 
fi suficient pentru a întrezări o- 
rientarea eforturilor editorilor către 
un astfel de țel. Vom remarca, pe 
de o parte, prezența alături de e- 
diții în mai multe volume din o- 
pera unor remarcabile personalități 
cum sînt Mihail Eminescu, Vasile 
Alecsandri, I. Heliade Rădulescu, G. 
Coșbuc, Alexandru Macedonski sau 
loan Slavici, a unor culegeri a- 
proape integrale din scrierile unor 
autori mai modești în raport cu 
piscurile literaturii noastre — Sam
son Bodnărescu, I. A. Bassarabescu, 
I. I. Mironescu — a căror activi
tate nu poate fi ignorată de un 
cercetător obiectiv, cel puțin pentru 
a putea defini judicios climatul de 
idei și artistic al epocii lor ; pe de 
altă parte, alături de un Dimitrie 
Cantemir, Costache Stamati sau An
ton Pann, ale căror scrieri se si
tuează la începuturile literaturii 
noastre, vom afla ediții din Pavel 
Dan sau Ionel Teodoreanu,' scrii
tori afirmați în perioada dintre 
cele două războaie mondiale. De 
bună seamă, dificultatea principală 
pe care editorii trebuie să o re
zolve este aceea a realizării unei 
imagini armonioase asupra evoluției 
literaturii noastre, a unui perma
nent echilibru valoric al volumelor 
tipărite, ceea ce presupune nu numai 
editarea cu precădere a scrierilor 
fundamentale — reprezentative pen
tru diversele perioade, direcții, școli 
și curente literare, stiluri care au 
configurat un peisaj atît de divers 
și de complex — ci și menținerea la 
înalte cote a exigenței critice. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît dacă în ca
zul unui autor de primă mărime vo
lumele din „Scriitori români" con
stituie o etapă premergătoare că
tre realizarea unei ediții critice 
monumentale, pentru alți scriitori, 
de o mai restrînsă notorietate, ele 
vor rămîne probabil pentru încă 
multă vreme cele mai complete e- 
diții.

Desigur că dintr-o asemenea co
lecție nu vor putea lipsi în pri
mul rînd scriitorii care au marcat 
momentele cruciale ale istoriei li
teraturii noastre, chiar și atunci 
cînd opera lor a fost tipărită des
tul de curînd în ediții academice 
sau în ediții curente. Setea de cul
tură a maselor largi, interesul per
manent pentru valorile culturii na
ționale — exprimîndu-se prin epui
zarea în scurt timp a celor mai im
portante apariții editoriale — nece
sitățile permanente ale școlii și în-, 
yățămîntiilui= superior,1 sînt factOrf 
care,.argumentează■■-convingător ...u tir,■ 
litatea acestor reeditări. Publicarea 
cu un aparat critic restrîns a edi
ției eminesciene îngrijite de Per- 
pessicius demonstrează, de pildă, 
cît de utilă ar fi și reluarea altor 
ediții critice de ținută — Miron 
Costin, I, L. Caragiale sau Al. Odo- 
bescu — renunțîndu-se, bineînțeles, 
la datele de strictă specialitate, a- 
daptîndu-le Ia! dimensiunile și la 
specificul colecției. Drumul în sens 
invers trebuie parcurs însă neapă
rat în cazul unui Ion Creangă, al

lui B. P. Hașdeu sau Nicolae Ior- 
ga, ca și al unor autori deja edi
tați — I. Heliade Rădulescu, I. Sla
vici, G. Coșbuc etc. — pentru care, 
paralel cu publicarea în „Scriitori 
români", este necesară și pregăti
rea unor ample ediții critice, cu un 
aparat științific complex, îmbrăți- 
șînd totalitatea problemelor pe care 
scrisul lor le comportă.

Totodată, în colecție trebuie să fie 
incluși o serie de autori ale că
ror scrieri, fără a fi atins nivelul 
capodoperei, rămîn totuși contribuții 
de seamă în dezvoltarea literaturii 
noastre. Pe lîngă volume aflate sub 
tipar din Duiliu Zamfirescu, Ion 
Marin Sadoveanu, Șt. O. Iosif, N. D. 
Cocea, din planurile de perspectivă 
ale editorilor nu pot lipsi ediții 
din Gheorghe Asachi, Alecu Russo, 
Dimitrie Anghel, Al. Davilla sau 
Emil Gîrleanu, și desigur că o a- 
semenea înșiruire de nume ar mai 
putea continua. O atenție deosebită 
se cuvine a fi acordată și perioa
dei dintre cele două războaie mon
diale ; vor putea fi cuprinși cu 
timpul în „Scriitori romani" — în 
paralel cu seria edițiilor de autor 
în .care sînt publicate operele lui 
Tudor Arghezl, George Călinescu, 
Camil Petrescu, Perpessicius etc. — 
autori cum sînt Hortensia Papadat 
Bengescu, Lucian Blaga, Ion Barbu, 
Ion Pillat, Gib Mihăescu, Al. Ki- 
rițescu, Mihail Sorbul, Anton Hol- 
ban și mulți alții.

Reflectînd în multitudinea aspec
telor sale peisajul atît de divers 
al întregii noastre literaturi, acu- 
nînd între coperțile volumelor pu
blicate toate acele scrieri beletris
tice și cu caracter documentar 
— nu o dată inedite — care 
mai prezintă și astăzi interes, 
colecția „Scriitori români" va pu
tea deveni de-a lungul anilor cea 
mai completă sursă de informare, 
a cărei consultare va fi utilă ori
cărui cititor și cercetător. Deschi- 
zînd noi orizonturi asupra diver
selor momente ale istoriei litera
turii noastre, aducînd o contribu
ție substanțială la aprecierea cît 
mai judicioasă a valorilor literare, 
colecția se dovedește a fi, în pers
pectiva timpului, un instrument de 
lucru indispensabil procesului de e- 
laborare a unor, cuprinzătoare stu
dii critice și mai ales a unor atît 
de necesare sinteze critice asupra 
celor mai importante probleme de 
istorie și teorie literară, studii care 
trebuie să aibă întotdeauna în ve
dere totalitatea dimensiunilor și tră
săturilor specifice ale unor culturi.

împlinirea unor asemenea dezide
rate, ca și realizarea unui ritm con
stant al aparițiilor depind însă de 
fermitatea cu: care.1 vor fi întocmite 
și îndeplinite', plațițțru editoriale ■ 
chilibrate,' • privind în " perspectivă 
activitatea colecției și urmărind să 
cuprindă în mod sistematic toate 
acele scrieri ce ilustrează drumul 
dezvoltării spirituale și culturale a 
societății românești — eventual 
chiar prin includerea în planuri a 
unor antologii privind anumite pe-' 
rioade, curente, direcții, antologii 
care să adune operele unor scriitori 
ce nu pot forma obiectul unor volu
me de sine stătătoare — de măsura 
în care vor fi atrași în munca 
aceasta dificilă un număr cît mai 
mare de colaboratori competenți, 
printre care și tineri și pasionați 
cercetători. înzestrați cu reale posi
bilități ; s-ar putea elabora astfel, în 
timp util, multe dintre edițiile ce se 
lasă încă îndelung așteptate.

însemnările de fată și-au propus 
să consemneze doar cîteva dintre 
observațiile prilejuite și sugerate de 
o privire retrospectivă asupra volu
melor apărute in ultima vreme în 
colecția „Scriitori români". Prin pro
filul și particularitățile sale, această 
colecție, depășind de mult faza pro
misiunilor optimiste, s-a dovedit o 
prezență de prestigiu în peisajul 
nostru editorial. Succesele certe ob
ținute pînă acum, precum și resur
sele și posibilitățile ce pot fi va
lorificate constituie garanția împli
nirii frumoaselor perspective ce i 
le întrezărim, conferindu-i virtuțile 
unui autentic și semnificativ act de 
cultură.

Sorin MOVILEANU

biologie :10,00 — Consultație la 
Introducere rostită de acad. prof. 
Nicolae Sălăgeanu. 10,30 — Curs 
de limba rusă (reluarea lecției de 
joi). 11,00 — Curs de limba spa
niolă (continuarea ciclului I). 
11,30 — TV pentru specialiști, Ci
clul „Medicină" : Conduita în diag
nosticul și tratamentul hemora
giilor digestive (reluare). 12,00 — 

închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — Pentru copii : Taine dezlegate : 
„Pulsul continuă". 17,50 — Drumuri și popasuri — emisiune turistică 
Cîmpulung-Muscel. 18,10 — Buletinul circulației rutiere. 18,20 — Curs de 
limba spaniolă (reluare). 18.50 — Balade și legende : „Pintea Viteazul", 
scenariu de Călin Gruia. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletinul meteorologic — Publicitate. 20,00 — Studioul de poezie. 20,15 — 
Actualitatea în agricultură. 20,35 — Studioul muzical : Cultura muzicală 
de-a lungul timpului — Wagner-Verdi (II). 21,15 — Film artistic : „Din lumea 
filmului" cu Richard Conte și Julia Adams. 22,40 — Telejurnalul de noapte. 
22,50 — închiderea emisiunii.
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mul rînd, o repartizare neuniformă 
a forțelor profesorale. Pe măsură ce 
ne depărtăm de Capitală sau de ma
rile orașe, calitatea corpului profe
soral descrește sub aspectul vechimii 
în învățămînt, al pregătirii profesio
nale post-universitare, al experienței 
didactice. De altfel, nu trebuie să 
mergi prea departe pentru a constata 
asemenea decalaje. La liceul nostru, 
situat în noul cartier Berceni, la nu
mai o jumătate de oră cu autobuzul 
de liceul „Gheorghe Lazăr", de 
exemplu, laboratoarele sînt mai su
mar dotate și utilizate, iar dintre cei 
circa 70 de profesori, doar 2 au gra
dul I și unul gradul II.

liceului nu reprezintă numai o pro
blemă personală a fiecăruia dintre 
ei, ci interesează în mod deosebit 
societatea. Tocmai în acest scop, 
școlile, cadrele didactice sînt în
drumate să-și urmărească absol
venții porniți spre trepte superi
oare de școlaritate, să-i ajute în 
depășirea greutăților. Din statistica 
întocmită reiese că absolvenții li
ceului „Nicolae Bălcescu", cu rare 
excepții, participă toți la concursul 
de admitere în facultăți și circa 
85—90 la sută reușesc să meargă mai 
departe pe scara școlarității. De la 
Liceul din Comănești doar circa 50 
la sută dintre absolvenți intră anual

talentați, să nu beneficieze de șanse 
egale, de posibilități de instruire 
superioară, pentru simplul motiv că 
învață într-un liceu mai slab do
tat. Aceasta ar fi contrar- principiilor 
generale democratice ale orînduirii 
socialiste care asigură tuturor drep
turi egale.

Participanții la anchetă au subli
niat necesitatea de a se întreprinde 
măsuri și acțiuni eficiente, cu carac
ter permanent, pentru continua per
fecționare a procesului instructiv- 
educativ în toate instituțiile de învă- 
țămînt și unitățile școlare din toate 
județele tării, din toate mediile. „So
cietatea noastră socialistă dispune de

„Nu e greu de presupus că, învă- 
țînd în condiții atît de diferite, ab
solvenții celor 3 licee, cu diplomă 
de bacalaureat, cărora societatea le 
conferă drepturi egale în ce privește 
continuarea studiilor în învățămîntul 
superior, posibilitățile de afirmare 
în societate, nu se vor putea pre
zenta cu șanse egale la concursul de 
admitere în facultăți — adaugă prof. 
Dumitru Ciuraru, directorul Liceului 
din Hotarele. Conștienți de aceste di
ferențieri în pregătire, unii absol
venți nici măcar nu mai încearcă 
să se înscrie la o asemenea confrun
tare. Se cuvine menționat și faptul 
că, adeseori, diferențierea în pre
gătire începe chiar de la admiterea 
în liceu. Este limpede că acolo unde 
elevii au fost primiți cu medii peste 
7, profesorii vor putea lucra la alt 
nivel cu ei, în comparație cu cei 
de Ia licee unde media de admitere 
a fost în jurul notei 5“.

Drumul în viață al absolvenților

în facultăți. Iar din cei 72 de absol
venți de anul trecut ai Liceului din 
Hotarele numai 12 au reușit la 
concursul de admitere în învăță
mîntul superior. Din cauza unor di
ferențieri în pregătire, se întîmplă 
că unor tineri capabili, dotați, li se 
închide drumul spre învățămîntul 
superior, deoarece nu pot concura 
cu șanse egale la concursul compe
tențelor. Ei nu pot beneficia 
în condiții egale de dreptul la 
învățătură asigurat tuturor ti
nerilor din țara noastră, concre
tizat și în posibilitatea de a urma 
orice grad de învățămînt. Aceasta 
reprezintă o pierdere nu numai pe 
plan personal, ci și pe plan social, 
pentru că elemente tinere, de va
loare, nu pot să-și fructifice în con
tinuare, la un nivel superior, apti
tudinile. Societatea noastră nu poa
te să admită inegalitatea în nregă- 
tirea tineretului. Ea nu poate ad
mite ca tineri apți, capabili,

forțe intelectuale și resurse mate
riale pentru a crea condiții egale 
tuturor tinerilor de a-și exercita 
dreptul cetățenesc la învățătură pe 
toate treptele școlii, inclusiv în în
vățămîntul superior — ne spune prof. 
Gh. Movilă, director adjunct la Li
ceul din Comănești. Directivele C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului și noua legislație 
școlară militează elocvent pentru în
făptuirea acestui deziderat major. 
Peste tot există copii și tineri dor
nici de învățătură, elevi dotați și ta- 
lentați, cu reale posibilități intelec
tuale pentru a face față exigențelor 
studiului de la școala generală și 
pînă la universitate. Este o înaltă 
îndatorire a școlii, a profesorilor, a 
familiei, a forurilor locale de partid 
și de stat, să facă totul pentru ca 
acești tineri capabili să aibă o ase
menea pregătire care să le permită 
accesul spre școlile cele mai înalte. 
Ce alt titlu mai de onoare pentru un

colectiv didactic, pentru un sat sau 
oraș, pentru o familie, decît acela 
de a fi trimis la studii înalte tinerii 
mai dotați, cei mai apți pentru în
vățătură si pregătire superioară !“.

Problemele ridicate în ancheta de 
față au fost semnalate și cu prilejul 
dezbaterii ample a importantelor do
cumente elaborate de conducerea 
partidului și statului nostru, preco- 
nizînd așezarea modernă a școlii din 
țara noastră. Ele au format obiect 
de dezbatere și în consfătuirile ca
drelor didactice care au precedat 
deschiderea anului școlar și unde 
s-au formulat numeroase păreri și 
propuneri interesante. Fără preten
ția de a epuiza în întregime această 
problematică complexă care se ridi
că în legătură cu asigurarea unor 
condiții egale de învățătură în toate 
liceele, este neîndoielnic că efortu
rile Ministerului învățămîntului, ale 
tuturor forurilor interesate, trebuie 
îndreptate spre îmbunătățirea proce
sului de învățămînt în ansamblul 
său, pentru crearea tutiaor condiții
lor de realizare a acesj&i deziderat. 
In acest context, inves/iiile de orice 
fel să tindă spre?, îmbogățirea 
școlilor, mai ales 4i celor mai 
puțin dotate, cu material didactic 
modern, cu laboratoare, cu posibili
tăți de informare științifică și cultu
rală a corpului profesoral și a ele
vilor. Pe primul plan se cere pus 
efortul de a crea în fiecare din 
aceste școli un nucleu didactic pu
ternic, competent, capabil să asigure 
realizarea tuturor cerințelor puse de 
pregătirea modernă a tineretului, 
pregătire cu largi implicații sociale. 
Evident, toate acestea nu se pot 
realiza de pe o zi pe alta. Este ne
cesar ca Ministerul învățămîntului 
să aibă o preocupare de perspectivă 
pentru a forma promoții de profe
sori stabili la catedre, legați de lo
calitatea și școala în care predau, 
cointeresați material și moral să asi
gure tuturor tinerilor o temeinică 
pregătire, un orizont spiritual mo
dern. cuprinzător. Cea mal mare 
grijă se cuvine acordată repartizării 
judicioase a forțelor noastre didacti
ce pe întreg cuprinsul țăriL
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Plecarea tovarășului»

Marfti Malmberg
Joi la amiază a părăsit Capitala 

tovarășul Martti Malmberg, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Finlandez, 
care ne-a vizitat țara în aceste zile.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele finlandez a fost

condus de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Deschiderea lucrărilor simpozionului 

național de neuropatologie
în aula Academiei se desfășoară, 

începînd de foi dimineața, lucrările 
celui de-al II-lea Simpozion național 
de neuropatologie. în cadrul reuniunii 
vor fi înfățișate progresele înregis
trate în cercetările privind anatomia 
patologică a sistemului nervos, avînd 
ca scop stimularea activității științi
fice în acest domeniu. Tematica sim
pozionului — de mare actualitate pe 
plan internațional — este axată pe 
studiul bolilor creierului și ale mădu- 
vei, produse de vene, și care apar la 
bolnavi cu insuficiență cardio-pulmo- 
nară. De asemenea, vor fi dezbătute 
unele aspecte noi în bolile demielini- 
zante ale sistemului nervos.

Interesul larg față de problemele 
luate în dezbatere este oglindit și de 
participarea largă la lucrările simpo
zionului a specialiștilor de peste ho

tare. Astfel, la reuniune sînt reprezen
tate 13 țări europene, iar mai mult de 
jumătate din numărul comunicărilor 
înscrise în program au ca autori cu- 
noscuți neurologi de peste hotare.

în ședința de deschidere, acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei, a transmis participanților un 
salut din partea prezidiului acestui 
for științific. Au mai rostit cuvinte de 
salut acad. A. Kreindler, directorul 
Institutului de neurologie, prof. G. 
Boudin (Franța) și prof. St. Komyey 
(Ungaria).

în prima ședință de lucru, prof. Th. 
Horneț (România) a prezentat raportul 
principal asupra patologiei venoase a 
sistemului nervos central.

Lucrările simpozionului continuă.
(Agerpres)

„Zilele tehnice 
româno-franceze“

te Capitală au început joi lucră
rile reuniunii „Zilele tehnice ro- 
naâno-franceze", organizată de Consi
liul național al inginerilor și tehni
cienilor din România și Societatea 
inginerilor civili din Franța. Potrivit 
înțelegerii dintre cele două organis
me, reuniunile se vor ține anual, 
alternativ în cele două țări, și au ca 
scop realizarea unor schimburi direc
te de opinii asupra celor mai noi 
realizări în diferite domenii ale teh
nicii.

Prima ediție a „Zilelor tehnice ro- 
mâno-franceze“, ce se desfășoară la 
București, are ca temă construcțiile. 
Ea reunește profesori universitari, 
conducători de întreprinderi și insti
tuții de construcții, cercetători știin
țifici, ingineri, proiectanți și alți spe
cialiști în construcții din cele două 
țări. în cadrul fiecărei teme vor 
prezenta comunicări cîte un specia
list român și unul francez. Dezbate-* 
rile din cadrul reuniunii vor fi com
pletate cu vizitarea uriot1' labor'âtoa- ‘ 
re, institute și șantiere de con
strucții.

La ședința de deschidere, partici- 
panții la reuniune au fost salutați de 
Constantin Dinculescu, membru co
respondent al Academiei, președin
tele Consiliului național al ingineri
lor și tehnicienilor, prof. Jean Keri- 
sel, președintele Societății inginerilor 
civili din Franța, precum si de prof. 
Nicolae Drogeanu. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematizare.

Lucrările continuă.
★

Cu prilejul „Zilelor tehnice ro- 
mâno-franceze", Centrul de docu
mentare pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare, întreprinderea 
franceză pentru exportul cărților 
„Sodexport" și Editura tehnică din 
București au organizat, la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S., o expoziție ce 
cuprinde fotografii și machete înfă- 
țișînd realizările constructorilor ro
mâni, precum și cărți tehnice de con
strucții, românești și franceze.

(Agerpres)

SPECTACULOSUL 
COTIDIAN
(Urmare din pag. I)

sporire a necesităților, ci mai ales 
de sensibilizare crescută la exigen
țele vremii. Dacă pînă mai acum 
cițiva ani orgoliul arhitectonic al 
sătmărenilor se concentra mai ales 
în jurul pieței centrale, cu edificiile 
ei în stil neobaroc, ridicate mai 
toate la interferența secolelor XIX 
și XX, astăzi și-a mutat centrul de 
greutate spre zona de deschidere a 
orașului către vastitățile cîmpiei, pe 
Drumul Careiului. unde se înalță 
cartierul nou, numit printr-un ter
men generic: Microraion. La drept 
vorbind, e vorba nu de un singur 
microraion, cel existent, ci de mai 
multe, pe care proiectanții noștri 
le-au și schițat pe hîrtia de calc. ur- 
mind a prinde viață în anii viitori.

— In discuțiile cu sătmărenii am 
întrezărit preocuparea pentru soarta 
ce se rezervă Someșului în planul 
de sistematizare a orașului.

— Nici nu e de mirare, deoarece 
prezența unei ape de frumusețea și 
impetuozitatea Someșului se impune 
neapărat ca o coordonată urbanis
tică esențială. Și, pe urmă, mai e și 
un aspect psihologic: Someșul îl 
însoțește pe sătmărean ca un perso
naj real, devenit parte componentă 
a universului familiar. Nu e normal 
să te preocupe locul ce va fi acordat 
acestui personaj la marele festin 
urbanistico-edilitar al anilor ce vin 7 
Ei bine, Someșul este și rămîne în 
continuare un element fundamental 
— nu numai ca decor, dar și ca 
ax urbanistic — în viitorul profil al 
orașului. Noile microraioane vor 
fi despărțite de centrul istoric al 
urbei prin oglinda lui de lumină și 
aer proaspăt, ceea ce le va asigura 
un climat extrem de sănătos, accesul 
fiind, totodată, considerabil înlesnit 
prin construirea a încă două noi 
poduri care vor lega arterele vechi 
și noi ale orașului. Nu uităm, de 
asemenea, că una din funcțiile esen
țiale ale unui asemenea rîu este de 
a constitui principalul loc de odihnă 
și agrement al locuitorilor orașului. 
In acest scop, în vara aceasta, cu 
sprijinul cetățenilor, s-au început

mari lucrări de curățire și amena
jare a malurilor, de lărgire a ștran
dului — cel mai la îndemină popas 
duminical al sătmărenilor — unde 
s-au ridicat numeroase căsuțe, în
tr-o mare varietate de forme și cu
lori, ce se închiriază pe o zi, două, 
o săptămînă, o lună sau tot sezonul

— Si în încheiere : zonele de agre
ment ale Satului' Mare se vor limita 
exclusiv la malurile Someșului 7

— De ce 7 Ar însemna să îngustăm 
perspectivele sătmăreanului și 
să lăsăm neexplorate atîtea 
peisaje incîntătoare care abundă 
prin locurile noastre. Mai ales acum, 
cînd numărul posesorilor de autove
hicule crește vertiginos, însăși reali
tatea ne cere să lărgim raza zonelor 
de odihnă și agrement. In această or
dine de idei, gîndurile urbaniștilor 
noștri s-au îndreptat spre două din
tre cele mai frumoase codreturi, si
tuate la o distanță nu prea mare de 
oraș — Pădurea Mare și Pădurea No- 
roieni. In pajiștile și poienile lor se 
vor amenaja locuri de camping, se 
vor ridica orășele de căsuțe, estrade, 
restaurante, bufete, într-un cuvînt 
tot ce trebuie pentru ca odihna să fie 
cu adevărat... odihnă.

...Luminile serii inundaseră străzile 
centrale ale orașului, laolaltă cu mul
țimea elegantă, îmbrăcată cu un re
marcabil bun gust, cu acea moderni
tate neostentativă, fără extravagan
țe, care reprezintă semnul distinc
tiv al măsurii și echilibrului. Erau 
îndeosebi oameni tineri, o adevărată 
năvală de tinerețe care inocula cen
trului infuzia de voioșie atît de spe
cifică cetăților noastre industriale. Si 
dacă pînă în acea clipă senzația nou
lui se înfiripase din frînturi dispa
rate — economice și urbanistice în
deosebi — acum i se suprapunea un 
element de osmoză, un coagulant 
care asambla fremătătorul mozaic 
al faptelor într-un tot unitar. Era 
elementul uman. Din multitudinea 
fețelor tinere — chipuri simple, des
chise de fete și băieți, la fel cu ori
care altele din România anului 1968 
— se închega imaginea plenară, sim
bolică. a întineritului oraș din nord, 
sub zodia etern înnoitoare a socialis
mului.

Pentru mina Bălan
întreprinderea minieră Bă

lan din Hăsmașu Mare este 
în plină dezvoltare. Procesul 
de producție necesită noi an
gajări de personal. Secția de 
explorări miniere Bălan, ju
dețul Harghita, și secția de 
explorări miniere Suttcuiuș. 
Județul Bihor, angajează mi

neri, ajutori de mineri și 
vagonetari. Noii angajați vor 
beneficia de o serie de înles
niri privind condițiile de via
ță Cei interesați se pot pre
zenta la sediul secțiilor res
pective. Pentru secția Bălan 
se coboară la gara Izvorul 
Olt.

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI 
SINDICATELOR DIN NORVEGIA

A PĂRĂSIT CAPITALA
Joi la amiază a părăsit Capitala 

delegația Federației Sindicatelor 
din Norvegia, condusă de Parei ius 
Mentsen, președintele Federației, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Din delegație au mai făcut parte 
Thorleif Andresen, secretar al Fe
derației, și Per Haraldsson, șeful 
Secției de presă și informații a Fe
derației.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de membri ai 
Comitetului Executiv al U.G.S.R. 
și activiști ai sindicatelor.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului 
losif Banc în Franța

Tovarășul losif Banc, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, în
soțit de specialiști, a plecat joi di
mineața în Franța, unde va vizita 
sisteme de irigații executate de or
ganizații specializate cu care țara 
noastră colaborează în acest do
meniu.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășul Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, miniștri și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
și Gerhard Rainer, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Austriei la 
București.

La amiază, tovarășul losif Banc 
a sosit la Paris, unde a fost întîm- 
pinat de Constantin Flitan, amba
sadorul României în Franța, de 
membri ai ambasadei și persoane 
oficiale franceze.

în cursul serii, tovarășul losif 
Banc și specialiștii români care îl 
însoțesc au plecat spre sudul Fran
ței unde, timp de cîteva zile, vor 
vizita sisteme de irigații, culturi 
irigate, ferme agricole și zooteh
nice, centre pentru colectarea și 
industrializarea produselor agri
cole.

(Agerpres)

SPORT
Pe terenurile europene 

de fotbal
Numeroase meciuri de fotbal s-au 

desfășurat în cadrul celor trei compe
tiții europene : „C.C.E.", „Cupa ora
șelor tîrguri" și „Cupa cupelor". Iată 
rezultatele înregistrate : „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI" : St. Etien- 
ne-Glasgow Celtic 2—0 ; Waterforj 
(Irlanda)-Manchester United 1—3 ; 
F. C. Malmd-A. C. Milan 2—1; F. C. 
Niirnberg-Ajax Amsterdam 1—1 ; Ro
senborg Trondheim (Norvegia)-Rapid 
Viena 1—3; F. C. Zițț-ich-Akarlemik 
Copenhaga 1—3 ; Floriana la Valetta- 
Reipas Lahti 1—1 ; Manchester City- 
Fenerbahce Istanbul 0—0 ; Valur 
Reykjavik-Benfica Lisabona 0—0 ; 
Anderlecht-Glentoran Belfast 3—0 ; 
Real Madrid-Atletico Limassol 6—0.

„CUPA CUPELOR": Girondins 
Bordeaux-F. C. Kdln 2—1 ; Partizan

Tirana- F. C. Torino I—0 ; Crusaders 
Belfast-F. C. Norrkoping 2—2 ; Altay 
Izmir-Lyn Oslo 3—1 ; Dunfermline- 
Hapoel (Cipru) 10—1 ; Randers Freja 
(Danemarca)-Shamrock Rovers 1—0 ; 
U S. Dudelange Luxcmburg-Slema 
Wanderers Malta 2—1 ; F. C. Lugano- 
F. C. Barcelona 0—1 ; F. C. Bruges- 
West Bromwick Albion 3—1 ; Cardiff 
City-F. C. Porto 2—2.

„CUPA ORAȘELOR TIRGURI" : 
Skeid Oslo-Aik Stockholm 1—1 ; Atle
tico Bilbao-Liverpool 2—1 ; Dinamo 
Zagreb-Fiorentina 1—I ; Trakia Plov
div-Real Saragossa 3—1 ; Chelsea- 
F. C. Morton 5—0 ; Bologna-Basel 
4—1 ; Standard Liege-Leeds United 
0—0 ; Vitoria Setubal-Linfield 3—0 ; 
Metz-Hamburg 1—4 ; Sporting Lîsa- 
bona-F. C. Valencia 4—0.

In cîteva rinduri
• în derbiul campionatului repu

blican de polo, Dinamo București 
a învins pe Steaua cu 4—2.

• Cea de-a șasea partidă (între
ruptă Ia mutarea 41), dintre Boris 
Spasski și Viktor Korcinoi, s-a în
cheiat cu victoria lui Korcinoi. De 
remarcat că aceasta este prima parti
dă cîștigată de Korcinoi în meciul 
pretendenților la titlul mondial de 
șah, care se dispută în prezent la 
Kiev. Scorul meciului este acum de 
3,5—2,5 puncte în favoarea lui 
Spasski.
• La Reno în Nevada, în cadrul 

unui concurs de atletism. Jay Sil
vester (S.U.A.) a aruncat discul la 
68,40 m, stabilind un nou record mon
dial, Silvester, care este în vîrstă de 
31 de ani, are o înălțime de 1,88 m și 
111 kg.

• în runda a 14-a a turneului in
ternational de șah „Memorialul Ca-

pablanca" de la Havana, Dolfi Dri- 
mer (România) a remizat cu marele 
maestru olandez Donner. Stein a 
cîștigat la Damianovici, iar Suetin 
l-a învins pe Ostoici. Liderul clasa
mentului, Holmov, a întrerupt cu 
Garcia. In clasament pe primul loc 
au trecut acum Stein (U.R.S.S.) și 
Suetin (U.RS.S.) cu cîte 10,5 puncte 
fiecare, urmați de Holmov (U.R.S.S.) 
10 puncte (1). Drimer are 7 puncte.

• Boxerul englez Henry Cooper 
este noul campion european la cate
goria grea. în meciul desfășurat Ia 
Londra, Cooper a cîștigat crin des
calificare în repriza a 8-a în fața 
fostului deținător al centurii, Karl 
Mildenberger (R. F. a Germaniei). 
Directorul de ring l-a descalificat pe 
Mildenberger, deoarece i-a deschis 
cu capul arcada lui Cooper. în acest 
meci, Mildenberger a avut o greuta
te mal mare cu 10 kg decît adver
sarul său. (94 contra 84 kg).

Cronica zilei
George Macovescu, prim-adjunct 

al ministrului afacerilor externe, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Austriei în Republica Socialistă Ro
mânia, Eduard Tsehop, în legătură 
cu apropiata prezentare a scriso
rilor sale de acreditare.

★
Intre 20 și 23 septembrie au loc 

în Republica Arabă Unită festivi
tățile ocazionate de terminarea lu
crărilor de transfer a) unor monu
mente de artă de la Assuan la Abu 
Simbel. Lucrările, inițiate de gu
vernul R.A.U. și executate cu con
cursul U.N.E.S.C.O.. la care și-au 
adus contribuția materială peste 50 
de țări, printre care și România, 
au fost necesare în urma construi
rii barajului înalt și a lacului de 
acumulare de la Assuan.

La festivitățile care vor avea loc 
cu acest prilej, ministrul culturii 
din R.A.U., dr. Sarwat Okasha, a 
invitat personalități din numeroase 
țări. Printre acestea se află și pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei, care a părăsit joi dimineața 
Capitala.

★
Joi s-a înapoiat în Capitală, ve

nind de la Lima (Peru), delegația 
grupului național român al Uni
unii interparlamentare, care a 
luat parte la lucrările celei de-a 
56-a conferințe a Uniunii inter
parlamentare.

Din delegație au făcut parte 
deputății • prof. Tudor Drăganu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
conducere al grupului, prof. Stan- 
ciu Stoian și prof. Ion Anton.

★
La invitația Consiliului Național 

al Cercetării Științifice, joi seara 
a sosit într-o vizită în țara noastră 
Pierre Egrain, delegatul general 
al Delegației Generale pentru Cer
cetări Științifice și Tehnice din 
Franța.

Oaspet&le francez va vizita insti
tute de cercetări științifice, între
prinderi industriale și va avea în
trevederi la Academie, Ministerul 
Invățămîntului, Consiliul Național 
al Cercetării Științifice.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, și alți membri ai 
conducerii C.N.C.S

Au fost prezenți membri ai am
basadei Franței la București.

★
Joi seara a sosit în Capitală o 

delegație britanică, condusă de 
lordul Winterbottom, secretar par
lamentar la Ministerul Lucrărilor 
Publice și Construcțiilor.

In timpul celor patru zile, cît 
vor rămîne în țara noastră, membrii 
delegației vor avea întrevederi cu 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale economice și științifice.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, printre persoanele oficiale ve
nite în întîmpinare se afla și sir 
John Chadwick, ambasadorul Ma
rii Britanii la București.

Sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO, joi dupâ-amiazâ. în sala 
din str Biserica Amzei nr. 7 a avut 
loc conferința intitulată „Comorile 
Egiptului. Abu Simbel. jurnalul 
unei renașteri" Expunerea, susți
nută de George Potra, a fost ur
mată de filmul „Abu Simbel", rea
lizat sub egida UNESCO.

(Agerpres)

Mobilier 
tehnologic

Un sector important, extins 
și modernizat, al fabricii 
„11 Iunie" din Galați, este pro
filat pe realizarea de mobilier 
tehnologic destinat îndeosebi 
întreprinderilor industriei u- 
șoare. Aici se produc contai
nere și cărucioare de diferite 
tipuri necesare efectuării ope
rațiilor de transport în indus
tria textilă. mese de lucru 
pentru una. două și trei men
ghine, mese de control și scau
ne rotative. Pe lîngă acestea se 
execută și o serie de piese de 
mobilier pentru cantine și res
taurante, pentru vestiare.

Amploarea
construcțiilor in U. R. S. S

Consiliul de Miniștri 
al Uniunii Sovietice a 
examinat recent proble
me legate de îmbună
tățirea continuă a con
strucțiilor capitale în 
jară. In Derioada 1950— 
1968 în U.R.S.S. s-au 
realizat peste 12 000 de 
mari obiective industria
le și agricole, construc
ții de îmbunătățiri fun
ciare, 
re etc. Anul acesta, al 
treilea 
este anul de naștere al 
unui mare număr de 
complexe industriale : 
noi furnale ia combina
tele siderurgice din Ce- 
repoveț și Nijni Taghil, 
laminoare 
tele din 
leabinsk, 
Novoiipețk 
centrale i 
mare putere, uzine 
mice, obiective ale 
dusfriei ușoare și 
mentare.

O mare atenție se »-

construcjii rutie-

al cincinalului,

la combina- 
Kuznețk, Ce- 
Krivoi Rog, 

?i 
electrice

altele, 
de 

chi
te

ați-

cordă asigurării popu
lației cu locuinfe. Astfel, 
în perioada 
au fost date 
locuinfe cu 
totală de 
metri pătrați, 
ori mai mult decît în 
deceniul anterior. O 
mare amploare cunoaș
te construcția de locu
ințe în orașul Mosco
va. Ca urmare a ho- 
tărîrii de a opri creș
terea orașului pe ori
zontală (suprafața sa 
este de 88 600 hectare), 
au fost intensificate con
strucțiile în cartierele 
centrale, unde sînt înăl
țate clădiri cu 9, 12 și 
17 etaje, ceea ce asi
gură o mai rațională 
folosire a terenurilor din 
partea veche a orașu
lui.

Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. subliniază 
importanța creșterii 
ficacităjii

„CETATEA

de 
spu- 

în 
im-

Marele combinat de la 
Anșan, „Cetatea 
foc”, cum i se mai 
ne, s-a transformat 
ultimii ani înfr-o
portantă bază indus
trială a Chinei populare. 
Combinatul este format 
din 45 de unități de 
producție, dotate cu 
instalații moderne. Fur- 
naliștii, oțelarii, lami- 
natorii asimilează noi 
tehnologii și proceduri 
tehnice care îmbunătă
țesc procesul de pro
ducție. La Anșan se 
produc azi oțeluri pen
tru construcții feroviare, 
pentru automobile și 
mașini agricole, plăci

0 FORMĂ CONVENABIIĂ Dl ASIGURARE
De la introducerea ei, asigurarea 

complexă a gospodăriilot s-a dovedit 
solicitată, interested un mare nu
măr de cetățeni. Această formă de 
asigurare practicată de ADAS con
feră celor ce încheie contracte posi
bilitatea acoperirii unor eventuale 
daune suferite. Asigurarea se referă 
la bunurile din gospodărie, la per
soana care a încheiat contractul și 
soția (respectiv soțul) acesteia, și la 
despăgubirile civile care ar rezulta 
pentru asigurat și membrii familiei 
sale, față de proprietarul imobilului 
în care locuiesc sau față de alte 
persoane, ca urmare a unor daune 
și accidente.

In general, te asigurare sînt cu
prinse aproape toate bunurile care 
se află într-o gospodărie, cele luate 
te deplasare te aceeași sau altă lo
calitate, bunuri aparținînd atît asi
guratului și membrilor familiei aces
tuia, cît și altor persoane, dacă bu
nurile respective se află te folosința 
sau păstrarea asiguratului sau a 
membrilor familiei sale Ne referim 
la bunuri ca mobila, îmbrăcămintea 
și încălțămintea, obiectele de bucă
tărie, aparatele electrice de uz gos
podăresc ca frigiderele, răcitoarele, 
uneltele pentru uz gospodăresc, a- 
paratele de radio, televizoarele, 
magnetofoanele, picupurile, obiec

tele de sport. Pot fi asigurate, de 
asemenea, produsele și uneltele a- 
gricole, viticole, pomicole, mijloa
cele de transport, harnașamentele, 
combustibilul, materialele de con
strucție pentru uz gospodăresc, fura
jele etc.

Reținem, deci, că se poate asigura 
o gamă largă de bunuri pentru care 
Administrația Asigurărilor de Stat 
acordă despăgubiri, la valoarea reală 
a pagubelor, celor care au încheiat 
contracte de asigurare.

Iată, te continuare, cîteva din 
riscurile cuprinse te asigurare : in
cendiul, trăsnetul, explozia^ furtuna, 
ploaia torențială, grindina, furtul 
prin spargere, pagubele produse de 
stricăciunile accidentale la instala
țiile de apă, canal, încălzire centrală 
sau gaze etc.

Persoana care încheie contractul 
și soția acestuia (sau soțul) sînt cu
prinși te asigurare pentru urmările 
accidentelor (invaliditate permanen
tă sau deces) ce se pot întîmpla la 
domiciliu, datorită unui incendiu, 
trăsnet, cutremur de pămînt, prăbu
șire de teren, cădere, alunecare, ac
țiunii violente a unei persoane, ata
cului din partea unui animal, ac
țiunii curentului electric etc.

Suma asigurată pentru fiecare

persoană este egală cu suma prevă
zută te contract, maximum 10 000 
de lei pentru cazul de invaliditate 
peimanentă și 5 000 de lei pentru 
deces.

Cît privește obligațiile față de pro
prietarul imobilului sau față de alte 
persoane, ADAS acoperă despăgubi
rile civile pe care asiguratul și mem
brii familiei sale le-ai datora, atît 
proprietarului, pentru pagube la 
imobil (provocate de incendiu sau 
explozie), cît și altor persoane pen
tru accidentarea lor sau avarierea 
bunurilor lor ia domiciliul asigura
tului. Suma asigurată pînă la care 
se plătesc aceste despăgubiri este 
cea prevăzută în contract, maximum 
30 000 de lei.

Cel care încheie o asigurare com
plexă pentru gospodăria sa plătește 
o primă de asigurare care se stabi
lește te funcție de mărimea sumei 
asigurate și de durata asigurării Spre 
exemplu, pentru o sumă asigurată 
de 30 000 de lei se plătește o primă 
anuală de numai 60 de lei.

încheierea unei asemenea asigu- 
lări se face prin responsabilii cu 
munca ADAS din întreprinderi și 
instituții, din cooperativele de cre
dit. prin agenții și inspectorii de asi
gurare. sau direct la unitățile ADAS

1953—1967 
în folosință 
o suprafață 
un miliard 

de două

e-
investițiilor,

reducerii termenelor de 
amortizare a lor, folo
sirea cît 
a fiecărei 
file.

mai eficientă 
ruble inves-

★
sovietică aIndustria 

sporit volumul produc
ției în perioada ianua- 
rie-august a.c. cu 8,5 la 
sută fată de perioada 
corespunzătoare a anu
lui trecut. Cel mai 
mare ritm de dezvolta
re l-au înregistrai pro
ducția de energie elec
trică, de îngrășăminte 
minerale, produse chi
mice, mijloace de au
tomatizare, producția 
de automobile și trac
toare. Intr-o proporție 
și mai mare — 
10—18 la sută tafă 
ianuarie-augusf 1967 
a crescut producția 
mobilă, televizoare, 
gidere și tricotaje,
nuntă Direcția Centrală 
de Statistică a U.R.S.S.

cu 
de

de 
fri-
a-

FOC“
LA ANȘAN

pentru hidro- 
debarcadere și 

a-

de oțel 
centrale, 
diguri, diferite plăci 
liate pentru marile po
duri, ca și oțeluri pen
tru țevi supuse la pre
siuni mari.

Uzina de țevi trase 
din cadrul 
combinat a 
însemnate succese 
cercetarea științifică, pro
iectarea tehnică și crea
rea de 
arată 
jibao". 
scurt, 
produse realizat de u- 
zină a crescut de la 
3 700 la 5 600, multe

marelui 
obținut 

in

noi produse — 
ziarul „Jenmin- 

Intr-un răstimp 
sortimentul de

dintre ele fiind la nive
lul tehnicii mondiale, în 
ceea ce privește calita
tea.
producția 
aliaje speciale, au 
create 
de țevi 
A lost pusă 
producția în serie a u- 
nor electrozi de diferi
te forme și dimensiuni. 
Aducînd un șir de ino
vații, care au perfecțio
nat unele utilaje prove
nite din import, specia
liștii și muncitorii uzi
nei au reușit să sporeas
că simțitor productivi
tatea muncii.

A sporit simțitoi 
de țevi din 

fost 
noi prototipuri 
de acest gen. 

la punct

PORTUL HAIFONG — CITADELA
EROICĂ

In portul Haifong din 
Vietnam dom-R. D.

nește zi și noapte o 
mare
gouri sosite din diferite 
părți ale lumii așteaptă 
să fie descărcate. Și
ruri întregi de tractoa
re și autocamioane 
transportă tot felul de 
mărfuri.

Pe numeroasele che
iuri și la punctele de 
descărcare funcționează 
instalații moderne de un 
înalt randament. Multe 
dintre ele au fost con
struite de specialiști 
vietnamezi. Astfel, tînă- 
rul inginer Vu Tan Khi- 
em, ajutat 
grup de 
muncitori 
realizat o 
frică care 
cărcă'ură

animație Car-

de un 
mecanici și 
din port, a 
macara eiec- 
ridică o în

de 35 tone.

A R. D. VIETNAM
Docherii, tractoriștii, me
canicii muncesc cu ab
negație, fiecare căutînd 
să aducă o contribuție 
cît mai mare in munca 
și lupta pentru întărirea 
patriei și pentru apăra
rea ei în fața agresiunii 
imperialiste. Nu de mult, 
o echipă de docheri, in 
frunte cu Nguyen Kha 
Kinh, a descărcat într-o 
singură zi 314 tone de 
mărfuri. La numai cîte
va zile, performanțele ei 
au fost realizate și de 
alte echipe.

Muncitorii portuari, ca 
și cei care lucrează pe 
nave dau zilnic pilde de 
eroism în muncă. Că
pitanul Duong Hai Re 
a dezamorsat bombele 
cu explozie întîrziată, 
care împînzeau apele 
din jurul Haifongului,

pentru a asigura secu
ritatea navelor ce intră 
în port. Șoferul Nguyen 
Xuan a traversat cu 
un camion de 8 tone 
o zonă semănată cu 
bombe cu efect înfîr- 
ziat. Zeci de piloți na
vali conduc cu curaj și 
dibăcie convoaie de 
vase spre cheiurile por
tului

Bombardierele ameri
cane au revărsat asupra 
Haifongului 
sale de 
tone de 
find să distrugă portul 
și să-i împiedice acti
vitatea. Eforturile lor au 
lost însă zadarnice : por
tul trăiește o viață in
tensă, afirmîndu-se ca 
o citadelă eroică a Re
publicii Democrate Viet
nam.

și a căilor 
acces mii de 
bombe, cău-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

21, 22 și 23 septembrie. In țară : Vre
me ușor instabilă la început, apoi in 
ameliorare treptată. Cerul va fi va

riabil. Averse locale vor cădea mai 
ales în prima parte a intervalului. 
Vint slab, pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar maximele între 20 
și 28 grade. In București : Vreme 
ușor instabilă la început, apoi în curs 
de ameliorare. Cerul va fi variabil. 
Ploi de scurtă durată vor cădea mai 
ales după-amiaza. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Un agreabil 
loc de 

popas la 
Slăn ic-Prahova

Turiștii care au vizitat re
cent frumoasa stațiune Slănic 
Prahova, cu locurile ei renu
mite. între care grota Mire- 
sii, mînăstirea Crasna și sa
lina Slănic, au putut benefi
cia de serviciile noului com
plex turistic al cooperației de 
consum menit să îmbogățeas
că ansamblul construcțiilor 
din această stațiune.

Complexul, compus din ho
tel, restaurant, cofetărie, dis
pune și de un loc de parcare 
a autoturismelor Amplasarea, 
serviciile, specialitățile culina
re și vinurile alese din pod
gorii renumite ce se servesc 
aici conferă de pe acum nou
lui complex bunul renume al 
unui agreabil loc de popas.

De menționat că acest com
plex turistic va funcționa și 
în sezonul rece.

EXAMEN
DE ADMITERE EA 
GRUPUL ȘCOLAR 

CĂI FERATE 
BUCUREȘTI

La Gtupul școlar căi ferate 
din Calea Griviței nr 343 — Bu
curești se primesc pînă la 23 sep
tembrie a.c. înscrieri la școala 
tehnică pentru personal tehnic 
te specialitatea tehnician insta
lații tehnico-sanitare. Examenul 
de admitere se va ține între 
25—30 septembrie și va consta 
din probe la matematică — scris 
și oral — și fizică — oral.

Pot candida băieți și fete din 
toată țara, cărora li se asigură 
cazare și masă contra cost.

La înscriere sînt necesare cer
tificatul de naștere în original, di
ploma de bacalaureat sau certi
ficatul de absolvire al liceului, 
precum și actele privind starea 
sănătății.

Informații suplimentare se pot 
obține la secretariatul școlii.



încheierea
dezbaterilor

Consiliului
de Securitate

NEW YORK 19 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate și-a încheiat 
miercuri dezbaterile cu privire la plîn- 
gerile israeliană și egipteană, în legă
tură cu incidentele care au avut loc la 
Canalul de Suez la 8 septembrie. Con
siliul a adoptat cu 14 voturi și o ab
ținere (Algeria) o rezoluție în care se 
insistă ca încetarea focului ordonată de 
Consiliul de Securitate 
saie anterioare 
toată rigoarea, 
zolufia din 22 
tuturor părjilor
cooperare reprezentantului 
secretarului general al O.N.U. în vede
rea îndeplinirii neîntîrziate a mandatu
lui acordat acestuia în baza acestei re
zoluții.

în rezolujiile 
să fie respectată cu 

Documentul reafirmă re- 
noiembrie 1967 și cere 
să acorde întreaga lor 

special al

DE EXTERNE

VIETNAMUL DE SUD

Puternic atac al patrioților

în timpul unei manifestații 
pentru pace, împotriva răz
boiului din Vietnam, desfă
șurată recent la Chicago

NEW YORK 19 (Agerpres). 
După o escală de 24 de ore fă
cută la Paris, joi seara a sosit la 
New York ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă- 
nescu, președintele celei de-a 22-a 
sesiuni 
O.N.U. El va conduce delegația 
română 
a Adunării 
cărei lucrări vor începe la 24 sep
tembrie.

a Adunării Generale a

la cea de-a 23-a sesiune
Generale a O.N.U. ale

AGENDA ECONOMICĂ

Grupul româno-indian

de comerț exterior
La 16 septembrie a avut loc la 

Bombay, în cadrul Consiliului 
Indian de Comerț Exterior, cere
monia constituirii grupului ro
mâno-indian de comerț exterior. 
La ceremonie au participat Ma- 
nubhai Shah, președintele Consi
liului Indian de Comerț Exterior, 
și membrii acestuia, precum și 
ambasadorul Republicii Socialis
te România în India, Aurel Arde- 
leanu.

ției industriilor metalurgice din 
Chile. Alemaparte, care l-a înso
țit pe președintele republicii 
Chile, Eduardo Frei, în călătoria 
făcută recent în Brazilia, a subli
niat că această construcție se 
înscrie în programul de colabo
rare economică dintre cele două 
țări, elaborat in cursul acestei vi
zite.

Reducerea taxei

de scont în Anglia

Protocol comercial

buigaro-finlandez
Protocolul cu privire la schim

burile de mărfuri între Bulgaria 
și Finlanda pe anul 1969, încheiat 
în cadrul tratatului comercial pe 
termen lung dintre cele două țări 
pe perioada 1967—1972, a fost 
semnat la Helsinki. Bulgaria va 
livra Finlandei mașini, plumb, 
zinc, tutun, legume și fructe con
servate și proaspete, iar Finlanda 
va exporta în Bulgaria mașini și 
utilaje pentru industria hîrtiei și 
de prelucrare a lemnului, tipuri 
speciale de hîrtie, carton, mate
riale de ambalat și alte mărfuri.

Banca Angliei a redus joi taxa 
de scont de la 7,5 la sută la 7 la 
sută. Această măsură era aștep
tată în cercurile financiare ca ur
mare, pe de o parte, a creditului 
de 2 miliarde dolari acordat re
cent Angliei de Banca pentru re
glementări internaționale, iar pe 
de altă parte, a reducerii consi
derabile a deficitului comercial 
al Marii Britanii în luna august. 
Totuși, actualul nivel al taxei de 
scont a Băncii Angliei continuă 
să rămînă cel rnai ridicat în rîn- 
dul principalelor puteri financiare 
din Occident.

Varianta comercială

a lui „Breguet 851“

Program de colaborare

economica intre

Brazilia și Chile
Iquique va fiîn orașul chilian 

construită o fabrică de carbonat 
de sodiu cu capitaluri chiliene și 
braziliene, a anunțat în cadrul 
unei conferințe de presă Manuel 
Alemaparte, președintele Asocia-

Societatea aeronautică franceză 
„Breguet" și firma americană 
„Mcdonell" au prezentat piesei 
versiunea comercială a avionu
lui de transport militar francez 
„Breguet 951". In Cazul omologării 
acestui avion pentru transportul 
de pasageri, marile aeroporturi 
ale S.U.A. vor putea fi descon
gestionate deoarece noul aparat 
folosește piste de decolare și de 
aterizare scurte și poate trans
porta 64 pasageri cu o viteză de 
croazieră de 400 km/h la o alti
tudine de 3 000 m.

N

„Momentul psihologic 
ts

în apropierea bazei americane

de ia Con Thien
SAIGON 19 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că în diverse 
regiuni din Vietnamul de sud continuă 
luptele între detașamentele Frontului 
Național de Eliberare și trupele ame- 
ricano-saigoneze. Astfel, la cîțiva kilo
metri de baza de la Con Thien, uni
tăți ale celei de-a 5-a divizii motori
zate a S.U.A. au fost atacate prin 
surprindere de forțele patriotice. Lup
ta, relatează agenția France Presse, a 
durat peste două ore. Patrioții au dez
lănțuit un puternic atac cu mortiere, 
mitraliere grele și ușoare, după care 
s-au retras. De asemenea, în apro
piere de Tam Ky, la aproximativ 70 
de kilometri sud de Da Nang, unități

geniu ale S.U.A. și trupe saigoneze 
căzut într-o ambuscadă organizată 
forțele patriotice. Luptele au con-

de 
au 
de _
tinuat fără întrerupere timp de pes
te 9 ore. Au fost semnalate pierderi 
de ambele părți.

Un purtător de cuvînt american a 
anunțat că în cursul luptelor ce au 
avut loc săptănrina trecută între tru
pele S.U.A. și unitățile F.N.E. au 
fost uciși 217 militari americani, iar 
alți 739 au fost răniți. El a menționat 
că pierderile suferite de trupele ame
ricane au fost mai mari decît în săp- 
tămîna precedentă, ca urmare a inten
sificării luptelor în regiunea septen
trională a Vietnamului de Sud.

A. Dubcek a primit pe reprezentanții 
lucrătorilor din agricultură 
și din industria alimentară

PRAGA 19 (Agerpres). — Ale
xander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
primit o delegație de reprezentanți 
ai organizațiilor lucrătorilor din a- 
gricultură, din industria alimentară 
și din domeniul științei agricole.

La întilnire au participat Ștefan 
Sadovsky, membru al Prezidiului 
C C. al P.C.C., J. Boruvka, minis
trul agriculturii și alimentației, și 
alte personalități.

Al. Dubcek a mulțumit lucrăto-

de abnegație și pentru efor- 
lor de a asigura aprovizio- 
continuă cu alimente a cen- 
industriale.

rilor din agricultură și din indus
tria alimentară pentru munca lor 
plină 
turile 
narea
trelor

Delegații l-au asigurat pe primul 
secretar de sprijinul lor față de po
litica de după ianuarie a P.C.C. și 
au arătat că în cursul acestui an 
cooperativele s-au întărit din punct 
de vedere economic și politic.

Convorbiri intre
Cestmir Cisar

și V. V. Kuznețov
PRAGA 19 (Agerpres). — C.T.K. 

anunță: V. V. Kuznețov, repre
zentant al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C.U.S. și deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., a făcut o vizită 
lui Cestmir Cisar, președintele Con
siliului Național Ceh. în cursul 
unei convorbiri sincere, s-a făcut 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme politice curente și a ac
tivității Consiliului Național Ceh.

O T E
mai poate crede acum 
în pacifismul celor 42 
de rachete-sondă ?“ — 
se întreabă revista 
franceză „Le Nouvel 
Observateur"

Cunoscînd starea de 
spirit a locuitorilor

URI HAIER DE A El ELIBERAT

PRAGA 19 (Agerpres). — C.T.K. 
transmite: Președintele R. S. Ce
hoslovace, L. Svoboda, a primit o 
scrisoare a ministrului de externe, 
Jiri Hajek, în care acesta îl roagă 
să îl elibereze din funcția de mi
nistru. Președintele republicii a dat 
curs acestei cereri și printr-o ho
tărîre din 19 septembrie l-a revo
cat din funcția de ministru. Cu 
conducerea Ministerului de Exter
ne a fost însărcinat O. Cernik, pre
ședintele guvernului cehoslovac.

UN COMUNICAT
AL DIRECȚIUNII
P. C. ITALIAN

ROMA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : La 
încheierea ședinței de miercuri a Di
recțiunii Partidului Comunist Italian 
a fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că comuniștii tre
buie să desfășoare o campanie po
litică de mare amploare pentru ie
șirea Italiei din Pactul atlantic, pen
tru renunțarea la blocuri militare și 
pentru un sistem de securitate eu
ropeană, pentru încetarea bombarda
mentelor S.U.A. în R. D. Vietnam 
și recunoașterea acestei republici, 
pentru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu. Comunicatul arată 
că la lupta împotriva imperialismu
lui și pentru pace se adaugă lupta 
pentru realizarea revendicărilor cu 
caracter social. în acest sens se men
ționează : reducerea șomajului, spori
rea salariilor, o nouă politică eco
nomică bazată pe un plan organic 
de reforme structurale, îmbunătățirea 
pensiilor, o reformă în domeniul pre
vederilor sociale și o nouă politică 
agrară. Direcțiunea P.C.I. — se spu
ne în comunicat — se declară îm
potriva proiectelor guvernamentale 
privind reforma învățămîntului supe
rior.

Zilele culturii românești
A

în U.R.S.S."
® Cocteil oferit de ambasadorul roman
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Am

basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică, Teodor Mari
nescu, a oferit la 19 septembrie în 
saloanele ambasadei un cocteil 
prilejul „Zilelor 
U.R.S.S.".

Au luat parte 
al ministrului 
N. M. Lunikov, 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., director în minister, repre-

cu
culturii românești în

V. I. Popov, adjunct 
culturii al U.R.S.S., 
membru în Colegiul 

Afacerilor Externe

zentanți ai Secției relații externe a 
C.C. al P.C.U.S., ai conducerii Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
conducători ăi uniunilor de creație, 
oameni de cultură și artă. Au fost 
prezenți membrii orchestrei de Ca
meră din Cluj și artiștii Teatrului sa
tiric muzical „C. Tănase" 
rești, aflați la Moscova cu 
lelor culturii românești".

Cocteilul s-a desfășurat
mosferă caldă, prietenească.

din Bucu- 
ocazia „Zi-

într-o at-

© Spectacol de gală al
MOSCOVA 19. — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 19 septembrie, în ca
drul „Zilelor culturii românești 
în U.R.S.S.", a avut Ioc spectacolul 
de gală al Teatrului satiric muzical 
„C. Tănase" din Bucureș'ti. Artiștii 
români au prezentat un bogat pro
gram revuistic, care a cucerit aplau
zele spectatorilor ce umpleau sala 
Teatrului de estradă din Moscova.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Culturii al 
U.R.S.S., Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., oameni de cul
tură, ziariști. Au fost prezenți Teo-

ARMATA A OCUPAT
UNIVERSITATEA DIN
CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Unități ale forțelor arma
te mexicane au ocupat în noaptea 
de miercuri spre joi clădirile Uni
versității naționale autonome din 
Ciudad de Mexico, unde grupuri 
de studenți se află în grevă de 
peste șase săptămîni, cerînd des
ființarea detașamentelor speciale 
ale poliției și eliberarea unor frun
tași politici arestați.

Un comunicat dat publicității de 
Ministerul de Interne subliniază că 
acțiunea are drept scop restabilirea 
ordinii în institutele de învățămînt 
superior.

agențiile de presă

Teatrului „C. Tănase"

dor Marinescu, ambasadorul Româ
niei la Moscova, și membri ai am
basadei.

în următoarele trei zile, artiștii 
români vor prezenta în continuare 
spectacole pe aceeași scenă.

★
Joi seara, Orchestra de cameră din 

Cluj, care cu o zi înainte a fost 
îndeiung aplaudată în sala mare a 
Conservatorului „Ceaikovski", a 
plecat din Moscova pentru a-și con
tinua la Riga-, Leningrad și Minsk 
turneul în cadrul „Zilelor culturii 
românești".

KUALA LUMPUR 19 (Agerpres). 
— Malayezia a luat hotărîrea de 
a-și retrage reprezentanții diploma
tici din Filipine, a declarat pri
mul ministru malayezian Tunku 
Abdul Rahman. Aceasta constituie 
o reacție a Malayeziei la hotărîrea 
luată miercuri de președintele Fer
dinand Marcos de a include teri
toriul Sabah, contestat de ambele 
părți, sub suveranitatea Filipinelor. 
Premierul malayezian a subliniat 
că această hotărîre reprezintă o in
tervenție nejustificată în 
interne ale Malayeziei și 
periculos la adresa păcii.

afacerile 
un act

£1 E

transmit.:

Statele Unite au pro
gramat 
curs o 
sări a 
sondă, 
despre 
mat că 
puri 
urma să se desfășoare 
în nordul Groenlandei, 
lingă baza militară a- 
mericană Thule. In fa
voarea alegerii acestui 
loc de lansare au ple
dat 1 
ordin 
grafic 
nele 
presă
S-a ținut, în special, 
cont de prezenta ba
zei militare Thule și 
de existența unor bine 
amenajate piste de a- 
terizare, apte să pri
mească avioanele care 
aveau să transporte 
materialul necesar pro
gramului de lansare. 
Așa că rachetele cu 
pricina au fost aduse 
și aliniate la start. 
Specialiștii americani 
au primit chiar ordi
nul să le expedieze, 
dar nu spre ionosferă, 
cum era de așteptat, 
ci... înapoi în S.U.A.

pentru luna in 
suită de lan- 

unor rachete- 
Operațiunea, 

care s-a al'ir- 
ar urmări sco- 
meteorologice,

considerente de 
științifico-geo- 

: și — adaugă u- 
comen tarii de

— și strategic.

Neprevăzuta contra
mandare a operațiunii 
a fost provocată de 
ceea ce presa 
dentală a 
..momentul 
gic Thule", lată fap
tele. 35 000 de oameni, 
de fapt întreaga 
populație a insulei, a 
cerut guvefnuluj Da
nemarcei (Gvoenlanda 
fiind posesiune dane
ză), să interzică pro
iectatele lansări. Soli- 
citanții au enumerat 
destule motive pentru 
aceasta. Instalarea în 
1945 a bazei militare 
americane pe teritoriul 
Groenlandei a trans
format treptat regiu
nea într-un punct stra
tegic al N.A.T.O., fapt 
care crea mari perico
le pentru populația 
locală. Ani după ani, 
la această bază au a- 
terizat bombardiere 
din care unele trans
portau încărcături nu
cleare. De aici deco
lau, totodată, în rai
duri de patrulare, 
bombardiere „B-52". 
Cel mai puternic ar
gument adus de popu
lație a fost Insă evo
carea catastrofei nu-

occi- 
definit ca 

psiholo-

cleare petrecute în 
Groenlanda la începu
tul acestui an. După 
cum se știe, un bom
bardier de tip „B-52" 
s-a prăbușit atunci pe 
banchiza de lingă 
Thule, iar resturile ce
lor : patru bombe ter- 

■ monucleare aflate la 
bord au contaminat 
cu substanțe radioac
tive gheața și ape
le golfului. îngrozită, 
populația a asistat la 
„decontaminarea" ghe- 
ței, dar nu are nici 
astăzi certitudinea că 
solul, apa și 
jur nu mai 
o primejdie 
pentru ea.

Șase luni
tastrofă, coresponden
tul la Washington al 
„Times“-ului londonez 
anunța că 
efectuat în 
experiențe 
chimice și 
gice. Presa
naiul de alarmă și din 
nou populația a fost 
cuprinsă de neliniște 
și indignare. Știrea a 
fost infirmată de Sta
tele Unite. Dai- „cine

fauna din 
constituie 

mortală

după ca-

S.U.A. au 
Groenlanda 

cu arme 
bacteriolo- 

a tras sem-

In largul apelor lacului Maracaibo (Venezuela) a fost construită o mare 
platformă pentru extracjia și prelucrarea țițeiului

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, s-a întâlnit miercuri seara cu 
activul Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B.

0 ședință a Comisiei mi
litare de armistițiu în Co
reea a avut ‘oc 1“ Panmunjon, la 
19 septembrie. La ședință, reprezen
tantul părții coreene a protestat pe 
lingă partea americană în legătură cu 
noile acțiuni întreprinse de soldații 
americani în zona demilitarizată, de- 
clarînd că, în ultimul timp, unitățile 
americane au supus sectorul coreean 
din zona demilitarizată unui foc pu
ternic. El a cerut pedepsirea persoa
nelor care se fac vinovate de aceste 
acțiuni.

Louis Saillant, secretar 
general al F.S.M., a suferit 
un infarct și se află la sanatoriul 
de stat din Praga, unde va rămîne cî- 
teva săptămîni, a anunțat secretariatul 
Federației Sindicale Mondiale.

Cetățenii greci care se 
vor abține fără un motiv 
valabil de a participa la vot 
la referendumul constituțional de la 
29 septembrie sînt pasibili nu numai 
de a fi pedepsiți din punct de ve
dere penal (pedeapsă care merge de la 
o lună la un an) aar pot chiar să-și 
piardă serviciul. Ei riscă, de aseme
nea, să fie. refuzați de la obținerea 
permisului de conducere, a pașapor
tului sau a cărții de identitate — se 
anunță într-un comunicat oficial pu
blicat la Atena.

Președintele Portugaliei, 
Americo Thomaz,. a avizat Consiliul 
de Stat și pe liderii militari să nu
mească ca succesor al premierului 
Antonio Salazar, în cazul în care 
acesta ar înceta din viață, pe profe
sorul Marcelo Caetano.

Ploile torențiale și inun
dațiile care s-au abătut a- 
supra Anglieiau avariat aProxi~ 
mativ 8 000 de case din comitatele 
Kent și Surrey. Au fost distruse, de 
asemenea, total sau parțial, 60 000 de 
linii telefonice, numeroase șosele și 
poduri. în multe locuri culturile ce
realiere se află sub apă. Autoritățile 
engleze au făcut cunoscut că dato
rită alterării alimentelor a apărut pe
ricolul unei epidemii.

0 reuniune internaționa
lă a reprezentanților serviciilor de 
cercetare a crimelor de război comise 
de naziști a avut loc la Viena, în 
zilele de 17 și 18 septembrie. După 
schimbul de vederi, prilejuit de reu-
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haitian

Groenlandei, guvernul 
danez a trimis la Wa
shington o depeșă, ară- 
tînd, cum menționea
ză unele ziare, că anu
mite piedici de natură 
psihologică fac imposi
bilă lansarea. Statele

Unite au găsit că nu e 
potrivit momentul pen
tru a mai insista, fiind 
nevoite în cele din ur
mă să-și retragă ra- 
chetele-sondă.

Gabriela BONDOC

niune, participanții au fost primiți de 
ministrul de interne și de primul pro
curor al Austriei.

Vitrina" dictatorului

„Să 
gine 
ceasta 
noastră", declara 
ocupat, acum 
zile, 
dictatorului 
însărcinat cu 
rea 
încercatul Haiti, lată, în- 
tr-adevăr, o operafiune 
care pune probleme se
rioase căpeteniilor regi
mului din această fără. 
Căci, se pare, nici în 
domeniul „public rela
tions", treburile nu 
merg prea bine pentru 
ele.

într-adevăr, în ultimul 
timp, se 
ma grijă 
nu mai 
din tară, 
traiierele siniștrilor „ton-

creăm o ima- 
plăcută — a- 
este problema 

pre- 
citeva 

unul dintre ginerii 
Duvalier, 
organiza- 

turismului în mult

tons-macoutes" — gar
da lui devotată — ci... 
turismul.

Dar, „imaginea plă
cută" pe care dictatorul 
ar vrea s-o aibă tu
riștii a survenit în cel- 
mai pur stil duvalierist; 
un cetăfean britanic, pe 
nume David Knox, care 
vizita Haiti, a fost con
damnat la moarte pentru 
„complot" împotriva lui 
Papa Doc și el nu a 
putut fi salvat decît după 
o energică intervenjie a 
guvernului englez.

în rest, în viafa socială 
și politică a țării n-a in
tervenit nimic de natură 
să-i atragă pe turiști.

Potrivit datelor O.N.U., 
populafia din Haiti are 
nivelul de viafă cel mai 
scăzut din America La
tină — venitul anual pe

cap de locuitor este sub 
90 de dolari (printre 
cele mai scăzute din 
lume). 85 la sută din 
populafia tării este anal
fabetă. Exporturile de 
cafea au scăzut cu 50 
la sută din 1957. Tu
rismul s-a redus și el la 
un nivel catastrofal. Iar 
represiunile celor 85 000 
de „fontons-macoutes" 
împotriva opozifiei, pro
cesele sumare, execu
țiile rapide, printre care 
unele 
curtea palatului prezi
dențial, 
ce răsună noaptea 
străzile orașelor haifiene, 
prefac în țăndări „vi
trina" pe care sinistrul 
dictator încearcă s-o 
prezinte lumii.

Ș. B.

părea 
a lui 
este 

strivită

împușcăturile
pe

au loc chiar în

Guvernul regal al Cam- 
bodgiei a adresai Statelor 
Unite ale Americii un pro
test împotriva campaniei de calom
nii și atacurilor pe care le dezlănțuie 
unele organe de presă americane îm
potriva Cambodgiei. Calificînd aceste 
atacuri ca fiind lipsite de temei, în 
declarația de protest se subliniază că 
ele fac parte integrantă din pregăti
rile, ■ în vederea amestecului în trebu
rile interne ale Cambodgiei.

Lucrărila Congresului 
anual al Partidului liberal 
britanic, la care participa 1200 
de delegați, s-au deschis la Edinburgh. 
Președintele partidului, Desmond 
Banks, în discursul de deschidere a 
cerut ca Marea Britanie să ia noi 
inițiative pe planul politicii vest-eu- 
ropene și a criticat hotărîrea guver
nului britanic de a reduce ajutorul 
acordat țărilor în curs de dezvoltare.

0 grevă generală de 48 
de ore declarată la Monte
video a Paralizat joi activitatea a- 
cestui oraș. întreprinderile industriale 
și-au încetat lucrul, marile magazine 
au fost închise, activitatea portuară 
întreruptă, iar ziarele nu au apărut. 
Parțial a fost afectat de grevă și trans
portul în comun. Greva a avut loc la 
chemarea Confederației Naționale a 
muncitorilor în semn de protest îm-

potriva măsurilor excepționale de secu
ritate aflate în vigoare de la 13 iunie 
a.c., cînd au fost blocate salariile și 
s-a recurs la un program de austeri
tate economică.

Convorbiri Marko Nike- 
zici - Adam Malik. La Secre- 
tariatul de Stat pentru Afacerile Ex
terne, au avut loc convorbiri între 
Marko Nikezici, secretar de stat pen
tru afacerile externe al Iugoslaviei, și 
Adam Malik, ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei, care se află în vi
zită în această țară.

Ministrul afacerilor ex
terne ai R.A.U., Mahmud Riad, a 
conferit joi cu Lucius Battle, secretar 
de stat adjunct pentru problemele O- 
rientului Mijlociu din Departamentul 
de stat al S.U.A. Este cea dinții între
vedere dintre un ministru egiptean și 
o înaltă oficialitate americană după ru
perea relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări, în luna iunie 1967.

Concertul tinerei violo
niste române Silvia Marco- 
ViCi a avut l°c ’n marea sală „Hou- 
trustgebow" din Haga în fața unui 
public de peste 
Violonista română 
deosebit succes, 
de cea mai prestigioasă formație o- 
landeză — „Residentie Orkest", 
Concertul pentru vioară și orchestră 
de Ceaikovski. La concert au asistat 
președintele primei Camere a Parla
mentului olandez, miniștri, oameni de 
cultură și un numeros public.

5 000 persoane, 
a repurtat un 
cîntînd, alături
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