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EM «TEI IN REGIUNEA GALAȚI

Joi, la ore tîrzii din noapte, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Răutu și Vasile Patilineț și-au încheiat vizita în regiunea Galați. Au fost două zile de entuziaste 
și rodnice discuții — cu organele de partid și de stat, cu muncitori din întreprinderi, țărani cooperatori, 
de știință și cultură — despre activitatea desfășurată pentru traducerea în viață a hotărîriior celui de-al 

Congres al P.C.R. Bucuria, dragostea și însuflețirea cu care populația i-a întîmpinat pretutindeni pe 
au exprimat încrederea profundă a oamenilor muncii în partidul nostru comunist și în Comitetul său

oameni
IX-lea
oaspeți
Central, hotărîrea lor de a înfăptui politica partidului de desăvîrșire a construcției socialiste, de ridicare a 
României pe noi trepte ale progresului și civilizației.

w n cadrul vizitei desfășurate în 
rS regiunea Galati, conducătorii 
m de partid și de stat au fost joi 

oaspeții 
de stat 

locurile de 
din preajma 
tilor 
rai" 
riței". Pe marginea șoselei un 
grup de ciobani îmbrăcati în sa
rici doinesc din fluiere, amintind 
acea baladă tulburătoare, creație 
nemuritoare a geniului românesc.

în drum spre gospodărie, un 
scurt popas la Jiliștea, pe locul 
unde în 1574 loan Vodă cel Cum
plit a învins într-o memorabilă 
bătălie oastea sultanului Selim al 
II-lea, de cîteva ori mai numeroasă 
decît mîna de voinici a domnito
rului român. Aici are loc o evocare 
istorică, fiind reconstituită tabăra 
lui loan Vodă, așa cum arăta ea în 
zilele din ajunul bătăliei. Conducă
torii de partid și de stat trec prin
tre rîndurile de oșteni îmbrăcați 
în costume de epocă și intră în ta
bără, unde sint întîmpinati de un 
personaj care îl întruchipează pe 

• Ioan Vodă. El citează cuvintele 
domnitorului : „Știu care-mi este 
datoria către voi și către țară, pen
tru a căror mîntuire și fericire 
sînt gata a-mi pune viața. Să trăim 
slobozi sau să ne piară și urma 
noastră. Fiți cu mine și cu noi va 
fi izbînda". Oaspeții primesc apoi 
explicații despre desfășurarea bă
tăliei care a avut loc la 1574.

Dealurile domoale din dreapta 
șoselei oferă o impresionantă pri
veliște. Ne aflăm pe terenurile 
gospodăriei agricole de stat Co
tești, renumită podgorie a țării. în

gospodăriei agricole 
Cotești, așezată în 
o mare frumusețe 
dealurilor și mun- 

Vrancei, acele „guri de 
unde a fost leagănul „Mio- 

Pe

preajma modernului combinat de 
vinificație, oaspeții șînt întîmpi- 
nați de tovarășii Ăngelo Miculescu, 
— prim-vicepreședinte al Consi-

liului Superior al Agriculturii, in
giner Stănică Dumbravă, directo
rul G.A.S.-ului, și Dumitru Da
mian, secretar al comitetului.de

partid. Se vizitează apoi o expozi
ție cu unelte și instalații de vină- 
rit din cele mai vechi timpuri, 
care atestă existenta de milenii pe

Pretutindeni, conducătorii de partid și de stat au fost primiți cu căldură și bucurie

aceste locuri a îndeletnicirii pod- 
goritului. Oaspeții iau parte la tra
diționala sărbătoare cu care de 
veacuTi se inaugurează, la mijlo
ciii lui septembrie, culesul viilor.

...Se înserează. în drum spre Ga
lati zeci de mii de țărani coopera
tori din comunele Mîndrești, Răs
toaca, Călienii Noi, Tudor Vladi- 
mirescu, Piscu, Independența. Șen- 
dreni fac conducătorilor de partid 
și de stat o entuziastă manifestare 
de dragoste. Expoziții amenajate 
la marginea șoselei vorbesc despre 
rodnicia acestor ogoare, de hărni
cia cooperatorilor.

Orașul de pe malul Dunării își 
primește din nou oaspeții. Mași
nile își fac Ioc cu greu printre 
miile de locuitori. Se aud ovații și 

„ urale, cînțece de. slavă pentru Par
tidul Comunist''Roman,-pentru pa
tria noastră — Republica Socia
listă România. Toate acestea ca
racterizau entuziasmul și bucuria 
cu care locuitorii orașului Galati 
i-au însoțit pe conducătorii de 
partid și de stat de la intrarea în 
Galați și pînă la Teatrul muzical, 
unde a fost prezentat un spectacol 

. festiv.
Spectacolul prezentat în cinstea 

conducătorilor de 
stat a constituit 
nant omagiu adus, 
tec și dans, vieții
tește pe aceste plaiuri, 
și actorii, dansatorii și 
au evocat în tablouri 
trăinicia datinilor'milenare ale lo-

• cuitorilor Vrancei, prezenta izvo- 
ditoare de nepieritoare melodii, a 
valurilor Dunării, dar, mai ales, 
prezenta profund contemporană și 
însuflețitoare a noilor cetăți in
dustriale ce șl-au pus amprenta de 
rodnică tinerețe pe chipul de azi 
al regiunii. „Cîntare patriei socia
liste" și „Slavă partidului" — au 
intonat sute de voci cristaline. în- 
tr-un impresionant coral care dă
dea glas sentimentelor manifestate 
atît de puternic în aceste zile de 
sutele de mii de locuitori ai re
giunii Galati fată de patria noastră 
socialistă, fata de partidul călăuzi
tor și chezas al biruințelor de azi 
si de mîine.

partid și de 
un emoțio- 

prin vers, cîn- 
noi

natur

saturație 
unor oa
se entu- 

mai greu

medi- 
sau 
pri- 
fru- 

cu

La scriitorii români, 
și deci la români în 
genere, sentimentul 
naturii are un carac
ter puțin deosebit de 
ceea ce, de la Jean- 
Jacques Rousseau în
coace, reprezintă el 
în dezvoltarea sensi
bilității literare euro
pene din ultimele 
două sute de ani. în 
Europa occidentală, 
sentimentul naturii 
are, de obicei, un ca
racter de contempla
ție estetică, contem
plație ce provine din 
starea de 
rafinată a 
meni care 
ziasmează
în fața frumuseților 
naturii. Aceasta se 
întîmplă sau din 
cauză că între dînșii 
și natură acești oa
meni au introdus, de 
multă vreme, 
tația filozofică,
din cauză că ei 
vesc și 
musețea 
ochi de < 
amatori i 
E destul, 
constata aceasta, 
facem o comparație 
între un peisaj văzui 
de Rousseau 
primat de 
pasaj din 
ries d'un 
solitaire, 
văzut cu 
și exprimat cu preci
zie de Flaubert în 
vreunul din romanele 
sale și o pagină din 
Sadoveanu.

Sentimentul româ
nesc al naturii (des
pre care s-ar putea 
scrie și chiar ar tre
bui să se scrie un . 
studiu întreg) se naș
te dintr-o simplă și 
directă apropiere a 
omului de- . natură, 
dintr-o fraternitate cu 
natura pe care po
porul român a sim
țit-o și a cultivat-o 
într-o cultură mile
nară, multă vreme

judecă 
naturii 

excursioniști 
de pitoresc. 

, pentru a 
să

și ex- 
el în vreun 
Les reve- 
promenour 

un peisaj 
exactitate

11
să facă din

AL
Acad.

PHILIPPIDE

scrisă numai în ini
ma lui. Poezia natu
rii, de care e plină 
literatura română 
modernă, exprimă a- 
cest fapt în chip 
constant și ea tre
buie considerată ca 
una din caracteristi-

pe Schiller și 
în al doilea 
pe romantici, 
aceștia prefe- 

nu

P\'. ’ F

ce cloco- 
Cîntăretii 
recitatorii 
sugestive

Intilnirea cu activul de partid
în încheierea vizitei, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu, Vasile Patilinet s-au întîl
nit cu activul de partid din regiu
nea Galați și au luat parte la. o 
masă tovărășească oferită cu a- 
cest prilej.

Au participat conducători ai or
ganelor locale de nartid și de stat, 
ai organizațiilor obștești, vechi 
membri de partid, muncitori frun
tași și țărani cooperatori, direc
tori ai marilor uzine și ai unități
lor agricole socialiste, președinți 
de cooperative agricole de produc
ție. oameni de știintă și cultură, 
generali și ofițeri superiori.

A luat cuvîntul tovarășul Con
stantin Dăscălescu, prim secretar 
al Comitetului regional Galați al 
P.C.R., care, în numele tuturor oa
menilor muncii din regiune a ex
primat sentimentele de sinceră și 
profundă bucurie de a a.vea în 
mijlocul lor pe 
partid și de stat.

Entuziasmul și 
v-au întîmpinat 
în uzine, pe șantiere, în orașele și 
satele regiunii noastre — a 
vorbitorul — sînt expresia 
fundului lor atașament fată 
partid, față de politica sa 
îeaptă, datorită căreia toate 
unile tării, printre care și 
nea noastră, au cunoscut și 
din plin marile prefaceri înnoi
toare ale socialismului.

Din Munții Vrancei 
căror plaiuri s-a născut 
baladă Miorița, pînă la 
de la tinerele podgorii ale Bujo
rului pînă la mănoasa cîmpie a 
Bărăganului, pe care muncesc cu 
hărnicie oamenii ale căror ogoa
re și muncă le-a înfrățit socialis
mul — pretutindeni locuitorii re
giunii, tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au făurit și 
făuresc o nouă geografie a regiu
nii Galati.

conducătorii de

bucuria cu care 
oamenii muncii

spus 
pro- 

de 
înțe- 
regi- 

regiu- 
cunosc

— pe ale 
minunata

Dunăre,

în continuare, vorbitorul a ară
tat că datorită politicii științifice, 
profund patriotice a partidului 
nostru de industrializare socialis
tă a țării, industria a devenit ra
mura conducătoare a economiei 
regiunii, dînd în 1965 peste 57 la 
sută din valoarea producției glo
bale a industriei și agriculturii. 
Industria regiunii Galați produce 
acum aproape două treimi din pro
ducția de tablă subțire a tării, 
două cincimi din producția de 
nave, utilaje pentru industria si
derurgică și chimică, precum și 
întreaga producție de- excava
toare și rulouri compresbafe a ță
rii. în vecinătatea Galatiului, con
structorii înaltă azi cel mai impor
tant obiectiv industrial al cinci
nalului — Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

El a arătat că au avut loc pro
funde prefaceri și în agricultura 
regiunii, a cărei producție globa
lă a crescut în 1965, comparativ 
cu 1959, cu 44,6 la sută.

Dezvoltarea industriei și agricul
turii regiunii s-a rășfrînt asupra 
traiului oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Toate aceste realizări 
au fost obținute datorită încrederii 
și consecventei cu care oamenii 
muncii din regiune au înfăptuit 
politica partidului nostru comu
nist.

Referindu-se la perspectivele ce 
se deschid regiunii Galați în peri
oada anilor 1966—1970, vorbitorul a 
spus : Entuziasmul cu care oame
nii muncii din regiunea Galati au 
pornit la realizarea sarcinilor ce le 
revin din planul cincinal, plan 
științific, profund realist, ilustrea
ză încrederea nețărmurită în Parti
dul Comunist Român, în conduce
rea sa fermă și 
mentul profund 
partidului, care 
plin celor mai
ale întregului nostru popor. Ne vom

încercată, atașa- 
fată de politica 

corespunde pe de- 
fierbinti năzuințe

strădui să acordăm un ajutor mai 
sistematic organizațiilor de partid 
din noile întreprinderi îneît să asi
gurăm o bună folosire a investiții
lor, atingerea cît mai rapidă a pa
rametrilor planificați la producție, 
calificarea și stabilitatea cadrelor 
de muncitori și tehnicieni, forma
rea unei înalte discipline muncito
rești.

Prezența dumneavoastră în mij
locul nostru a constituit un nepre
țuit ajutor. încă o dată vă mulțu
mim fierbinte și vă rugăm să fiți 
siguri că organele și organizațiile 
de partid, oamenii muncii din re
giunea Galațiîși-vor face cu pri
sosință datoria față de patria noas
tră socialistă, față de înțeleptul ei 
conducător — Partidul Comunist 
Român.

Luînd 
Georgescu, 
ilegalitate, 
tele : Vă adresez un călduros salut ' 
din partea comuniștilor mai vîrst- 
nici, care au cunoscut trecutul 
plin de lupte și jertfe al partidului. 
Sîntem bucuroși că avem prilejul 
să vedem 
idealurile 
anii grei 
nostru.

Referindu-se la activitatea In
stitutului politehnic,, prof. univ. 
Dumitru Motoc, decan al uneia din 
facultățile institutului, a subliniat 
că ea reflectă puternica dez
voltare a industriei în regiunea 
Galați. La ridicarea calificării ca
drelor didactice și a bunei pregă
tiri a studenților a contribuit și 
dezvoltarea necontenită a bazei 
materiale. Alături de întreg po
porul muncitor — a spus vorbi
torul — oamenii de știință și spe
cialiștii' din producție, conștienti 
de marea răspundere care le re
vine, vor depune toate eforturile 
ca știința românească să se afir
me tot mai mult pe plan mondial 
și să contribuie nemijlocit la în
florirea scumpei, noastre patrii.

vorbit apoitov. Vasile Caro- 
prim-secretar al comitetului

cuvîntul, tov. Vasile 
membru de partid din 

a spus printre al-

înfăptuite gîndurile și 
spre care năzuiam în 
ai' ilegalități partidului

A 
lică, 
regional U.T.C., care a spus, prin
tre altele : Noi, tinerii, contempo
rani și părtași ai înfăptuirilor din 
acești ani, și care ne maturi
zăm în pas cu desăvîrșirea con
strucției socialiste, noi uteciștii și 
tinerii din regiunea Galați, făgă
duim conducerii de partid și de 
stat că vom urma neabătut îndem
nul partidului, considerînd întot
deauna drept cea mai fierbinte 
năzuință a noastră cinstea de a 
lupta sub steagul glorios al parti
dului, pentru înfăptuirea viitoru
lui de aur al patriei — societatea 
comunistă.

întîmpinat cu aplauze, cu 
îndelungi ovații și urale, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
C.C. al P.C.R. (cuvîntarea se pu
blică în pagina a IlI-a a ziarului).

■Ar
....După două zile pline, bogate în 

întîlniri rodnice, joi seara, condu
cătorii de partid și de stat și-au 
luat rămas bun de la zecile de mii 
de gălățeni, care i-au condus pînă 
la gară. Luminile torțelor și artifi
ciilor dau Galațiului, la această oră 
din miez de noapte, un aspect fee
ric. E salutul adus conducătorilor 
de partid și de stat de zeci de mii 
de locuitori ai orașului Galați.

...Trenul se depărtează de peron, 
însoțit de uralele și ovațiile fără 
sfîrșit. „Vă așteptăm întotdeauna 
cu dragoste în mijlocul nostru, 
scumpi conducători" — sînt cuvin
tele rostite de mii de glasuri, izvo- 
rîte din toate inimile, ca o expre
sie grăitoare a dragostei și devota
mentului față de Partidul Comu
nist Român, călăuzitorul poporu
lui nostru pe drumul continuei în
floriri a patriei iubite — Republica’ 
Socialistă România.

Constantin MITEA 
Ion GALETEANU

cile fenomenului 
rar românesc.

In poezia lui Coș- 
buc, atitudinea acea
sta față de natură 
este în chip abun
dent exprimată. Mo
tivele poeziei lui 
Coșbuc sînt aproape 
exclusiv luate din lu
mea satului, a unui 
sat care, la epoca a- 
ceea, era încă foar
te departe de oraș, 
aiît în sensul mate
rial cît și în cel spi
ritual. Coșbuc și-a 
petrecut copilăria în 
satul ardelean din 
acea vreme. Legătu
ra lui cu natura, cu 
cîmpul, cu pîrîul, cu 
pădurea a fost 
primordială și adîn- 
că, nu de suprafață. 
Solida lui cultură li
terară și marele lui 
talent au dat acestei 
legături stil și valoa
re estetică. Și aici, 
chiar însăși cultura 
lui literară l-a în
demnat și l-a ajutat 
să adîncească și mai

TELE

lile-

mult și 
prietenia lui cu na
tura un factor con
stant al producției 
sale poetice. Coșbuc 
cunoștea bine litera
tura germană. Cred 
că firea lui îl îndem
na să aleagă din a- 
ceastă literatură în 
primul rînd pe Goet
he și 
abia 
rînd 
Dintre
rința lui a mers 
atîta către Novalis, 
Schlegel și Tieck, ci 
către scriitori pe 
care istoricii lite
rari îi numesc Spăt- 
romantiker, 
tici tîrzii. 
tre aceștia : 
doială că < 
o deosebită 
lui Riickert, 
rudit și orientalizant, 
autor al înțelepciunii 
brahmanilor și al lun
gului poem Makame- _ 
le lui Hariri, de-o 
mare perfecțiune pro
zodică, cu o bogăție 
în ceea ce privește 
rimele care amintește 
de francezul Theo
dore de Banville. 
Școala poetică la 
care s-a format Coș
buc, ținînd desigur 
seama în primul rînd 
de talentul său pu
ternic și de firea sa 
înclinată către echi
librul și măsura gre- 
co-latină, a fost așa
dar prielnică pe de 
o parte frumuseții și 
clarității în expresie, 
iar pe de altă parte 
dragostei de natură. 
Trebuie luată aici 
natura în sensul ei 
cel mai larg, în sen
sul pe care-1 expri
mă Faust cînd ex
clamă: Dacă-aș sta, 
natură, în., fața ta, 
bărbătește singur, / 
Atunci ar merita, in
tr-adevăr, să fii om !

roman-
Iar prin- 

fără in
el a ' dat 

t atenție 
, poet e-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Tovarășului JUMJAAGHilN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Ulan Bator

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, in 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă transmitem un salut frățesc și cele mai călduroase felicitări.

Vă urăm din toată inima, dragă tovarășe Țedenbal, multă sănătate, 
viață îndelungată și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în 
fruntea Partidului Popular Revoluționar Mongol și a guvernului Repu
blicii Populare Mongole, pusă în slujba înfloririi patriei dumneavoastră 
și fericirii poporului mongol, în interesul cauzei socialismului și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Toamna gălăjeană a 
fins în acest septembrie 
apogeul ei de plenitudine, 
care a 
zilelor 
aici.

Mai 
ceasta 
mefi 
șapte palme întregului 
ritoriu, sub care frunte 
impunător rezervoriu 
înfelepciune — se arcuiesc 
sprîncenele 
cercate 
runtefe a brumei, 
pefilor le-a dat binefe, 
în numele acestor munți, 
un strănepot al lui Moș 
Ion Roată, moș Dumi
tru Roată de la Cîm- 
puri, veteran al vîrstei, în
conjurat de cinci nepoji și 
de cinci ulcioare de vin. 
Privindu-I am înțeles mai 
bine relieful impunător al 
acestui coif de fără.

După frunte, urmează 
mai la vale, pomeții de 
obraz ai pomefurilor, adi
că dealurile cu vii. Aceas
tă față roșcovană a pă- 
mîntului, în nuanțele coar
nei și razachiei, cu mustăți

dat un relief aparte 
și orelor petrecute

întîi Vrancea 1 
fără de munfi 
pune o frunte

A- 
se- 
de 
fe-

de

codrilor, în
de prima că- 

Oas-

Paul ANGHEL

din corzi de vifă întinse 
de la Jariștea pînă la Ni- 
coreșfi, te face să capefi 
măsura oamenilor și să 
împrumufi duhul lor primi
tor și dulce, efervescenta 
mustului. Aici Moldova te 
îmbrățișează bahic, iar din 
sfrîngerea brafelor ei nu 
scapi ușor, cum nu scapi 
din capcana unor labe de 
urs care are în vine sîn- 
ge de băbească neagră.

Apoi vine șesul. Moldo
vei dintre Vrancea și Du
năre i s-a rezervat felia 
cea mai grasă de Bărăgan, 
un adevărat piept al rod
niciei ce respiră anual prin 
foșnirea pădurilor nesfîrși- 
te de grîu și porumb. 
Mi-a șoptit un amănunt de 
toponimie : am ieșit din 
Făurei pe strada numită 
Bărăgan și, ca o confir
mare, la capătul el ne-am 
înnămolit în fierberea cu-

leșului. Coloana de mașini 
a oaspefilor s-a încrucișat 
cu o altă coloană, forma
tă din cărufe încărcate cu 
știuleji aurii, 
cooperatori au 
șurile cu aur la drum. 
Cifrele citite pe panouri ia 
intrarea în safe și-au găsit 
răsfrîngerea în tarlalele de 
sfeclă și porumb, în drep
tunghiurile grădinăriilor, în 
elipsele mișcătoare ale 
turmelor de vaci și de oi. 
Ultimii pepeni au venit 
de-a bușelea la drum, grei 
ca berbecii și inerfi ca 
niște pietre de moară.

Dar înfîlnind Dunărea, 
am întîlnit dinfr-odată fer
mitatea ojelului. Pe malul 
acestui Istros străvechi pă- 
mîntul s-a răzvrătit în niș
te forme îndrăznețe de 
lief, piscurile uzinelor, 
re dau replică în plin 
înălfimilor Vrancei.

Zeci de
scos co-

re- 
ca- 
șes
Le

Chiscanl se prelucrează 
stuful și lemnul moale al 
luncilor. La „Progresul" — 
tot în Brăila 1 — se ză
mislesc cele mai puterni
ce mașini de dislocat pă- 
mînful ; între băljile Că
tușa și Mălina se înalță 
cea mai mare cetate ro
mânească a metalului.

Am pornit de la o 
miniatură a toamnei gălă- 
fene și am ajuns dintr-o- 
dafă la măsurile mari, la 
categoriile care răstoarnă 
dimensiunile curente, im- 
punînd superlativele.

Prin fereastra pavili
onului unui tablou de 
comandă, am privit în hala 
marelui laminor al combi
natului siderurgic, în plină 
mișcare a agregatelor. U- 
riașii de ofel au pornit la 
un semn. Secretarul gene
ral al partidului a 
panglica inaugurală,
chizînd cea mai nouă pa
gină a siderurgiei româ
nești. Aici totul, de la a- 
gregate pînă la viitoarele 
tonaje în ojel și laminate, 
va atinge superlativul.

tăiai 
des-

comitetului.de
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TIMPUL LIBER"BRAȘOVUL

TURISTIC

cincinalului
Brașovul nu este numai una din 

regiunile cele mai industriale ale 
țării, ci și una cu cel mai dezvol
tat potențial turistic. Masivele 
munților Făgăraș, Bucegi, Piatra 
Craiului, Munții Cibinului sau Pia
tra Mare, Văile Oltului, Timișului, 
stațiuni ca Predealul, Păltinișul ori 
Poiana Brașov reprezintă puncte 
de mare atracție pentru iubitorii de 
drumeție. Lor li se adaugă impor
tante centre turistice urbane ca 
Brașovul, Sibiul, Sighișoara, boga
te în monumente istorice și arhi
tectonice. Pentru a răspunde cerin
țelor mereu crescînde ale turismu
lui intern și internațional, în ulti
mii ani s-au construit noi hoteluri 
și cabane la Brașov, Poiana Bra
șovului, pe Negoiul, la Rîșnov, 
Curmătura, Cheia și în alte locuri. 
Accesul spre anumite zone și o- 
biective turistice a fost înlesnit 
prin construirea de drumuri, tele
ferice, marcaje.

In anii cincinalului se prevede o 
mare dezvoltare a turismului și în 
regiunea Brașov. Din datele furni
zate de către tovarășul Aristide 
Stavros, care se ocupă de proble
mele turismului în cadrul sfatului 
popular regional, reiese că în ur
mătorii ani în zonele și punctele 
turistice mai importante din regiu
ne se vor construi 
bane, moteluri, 
pinguri, unități 
meșteșugărești și 
publică etc.

In acest an va 
ția unui hotel 
Brașov 
locuri, 
anii ce 
proape 
parte a noilor capacități de cazare 
sînt prevăzute în zone turistice 
pînă în prezent puțin valorificate. 
Zona munților Făgăraș este încă 
puțin vizitată de turiști din cauza 
capacității reduse de cazare și a 
lipsei căilor de acces. în anii cin
cinalului, la Bîlea-lac se va con
strui un mare hotel turistic. Pen
tru ușurarea accesului spre inima 
munților, între Bîlea-cascadă și 
Bîlea-lac, unde există în prezent 
un traseu dificil, greu accesibil, se 
va construi un teleferic. Construi
rea' lui creează condiții pentru per
manentizarea afluxului turistic 
spre masivul Făgăraș în tot cursul 
anului și pentru practicarea spor
turilor de iarnă. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît aici se găsesc 
splendide pîrtii pentru schi, iar se
zonul sportiv poate dura pînă în 
luna iunie.

Construirea telefericului și hote
lului turistic prezintă și o altă im
portanță : creează o legătură sigu
ră cu partea sudică a masivului 
Făgăraș prin punctele Șaua Ca
prei și Piscul Negru, unde există în

; hoteluri, ca- 
hanuri, carn

ale cooperației 
de alimentație

începe construc- 
turistic 

cu o capacitate 
căruia i se va 
vin altul cu un
dublu de locuri. O bună

în Poiana 
de 150 de 
adăuga în 
număr a-

•

■
IIS

nou construită.prezent o cabană
De aici drumul coboară pe Valea 
Caprei spre hidrocentrala de pe 
Argeș. Este un traseu punctat de 
priveliști de o rară spectaculozi
tate.

Prin construirea noilor cabane 
de la lacul Urlea și Curmătura Bră- 
tilei se va pune în valoare o altă 
zonă turistică cu multe frumuseți 
inedite, zona cuprinsă între Ne
goiul și masivul Piatra Craiului. 
Pînă acum doar turiști încercați se 
încumetau să străbată această zonă 
ce se întinde pe mulți kilometri, 
din lipsa unor cabane pentru po
pas. Noile cabane ce se vor con
strui la Grind și Tămășel din ma
sivul Piatra Craiului și cabana Gu- 
tan din munții Bucegi servesc la 
valorificarea mai deplină a unor 
zone turistice din cele două masive 
muntoase.

Totodată, va continua moderni
zarea cabanelor existente în vede
rea ridicării gradului de confort 
In prima etapă se prevede moder- 

- nizarea cabanelor Mălăiești, Di- 
ham, Babarunca și Timiș.

Un alt obiectiv care stă în aten
ția sfatului popular regional este 
permanentizarea și modernizarea 
stațiunii Păltiniș, stațiunea care se 
găsește la cea mai înaltă altitu
dine. Se prevede deschiderea 
unui drum spre complexul Șanta, 
accesibil transporturilor auto în 
toate anotimpurile. Tot în această 
zonă a regiunii se vor construi o, 
cabană in Valea Sadului și alta în. 
zona parcului Dumbrava din Si
biu. Sume importante sînt prevă-

zute, de asemenea, pentru amena
jarea de poteci și marcaje, moder
nizarea pîrtiilor de schi etc.

O serie de obiective sînt prevă
zute și pe traseele de mare circu
lație turistică. La Sibiu se desfă
șoară în prezent lucrările pentru 
modernizarea și dezvoltarea cu 
încă 200 locuri a hotelului Bule
vard, iar la Făgăraș se va construi 
un hotel nou cu 100 locuri. In afara 
acestora, se va construi un motel 
cu 80 de locuri la Sibiu, se vor dez
volta campingurile existente.

O noutate o constituie faptul că 
în diferite zone turistice, îndeo
sebi pe traseele principale, la 
Brețcu, Bran, pădurea Bogății, Co- 
vasna etc. se 
Ele vor avea 
locuri fiecare 
lor mîncăruri 
nești.

Obiectivelor 
zise li se vor 
unități de alimentație publică și de 
deservire. Pentru automobiliști sînt 
prevăzute două stații de depanare 
auto-moto, cea de la Dîrste-Brașov 
fiind în ‘plină construcție. In dife
rite puncte turistice ca Predeal, 
Bran, Poiana Brașov și altele se 
vor ridica complexe ale coopera
ției meșteșugărești, unități pentru 
desfacerea obiectelor turistice și 
de artizanat, bufete, magazine și 
chioșcuri alimentare etc. Toate a- 
cestea vor crea condiții pentru o 
puternică dezvoltare a turismului 
in regiunea Brașov.,

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii

vor construi hanuri, 
capacitatea de 40 de 
și vor servi turiști- 
tradiționale romă-

turistice propriu- 
adăuga numeroase

© Un furnizor care livrea-

rebuturi

superior
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 

Institutele de învățămînt su
perior din Cluj au fost do
tate în acest an cu noi spații 
de învățătură, laboratoare și 
aparataje moderne. La Insti
tutul politehnic s-a terminat 
construcția unei clădiri, care 
are două amfiteatre cu peste 
100 locuri fiecare, 13 săli 
pentru proiecte, 12 săli de 
seminarii și 3 laboratoare 
pentru secția mecanică a- 
gricolă din cadrul facultății 
de mecanică.

Din complexul de clădiri 
aflate în construcție la In
stitutul agronomic Dr. Petru 
Groza au fost terminate săli 
de cursuri și seminarii, labo
ratoare, ateliere și cabinete 
didactice însumînd o supra
față de 6 700 m.p.

în multe institute au luat 
ființă laboratoare noi. La Uni
versitate, valoarea dotărilor 
pentru anul în curs se ridică 
la peste două milioane lei.

-W
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Termocentrala Brazi : Stafia de transformare Foto : R. Costin

Nu rareori, cînd sînfem 
puși în situația de a apre
cia calitățile unei gospo
dine, pornim de la... bucă
tărie. Dar gospodarii unui 
oraș, după ce pot fi apre- 
ciați ? Evident, criterii sînt 
multe. Unul dintre cele mai 
grăitoare ni se pare însă a 
fi modul de organizare și 
calitatea deservirii în unită
țile de alimentație publică 
— adevărate bucătării ale 
orașelor.

La lași, alimentația publi
că dispune de o rețea for
mată din peste 40 de uni
tăți — restaurante și bufete, 
în ultimele luni, acest im
portant sector s-a bucurat 
de o mai mare atenție din 
partea organelor locale. în conducerea T.A.P.L. au fost 
numiți oameni pregătiți, cu experiență în organizarea 
alimentației publice, s-au luat o seamă de măsuri pen
tru sporirea sortimentelor de preparate culinare din pro
ducție proprie, pentru îmbunătățirea deservirii consu
matorilor. Cert este că s-a făcut un pas înainte. Cu 
toate acestea, numai înfr-un singur trimestru conducerea 
trustului a primit peste 1 000 de reclamații și sesizări, 
deci, în medie, peste 30 pe zi. Care sînt cauzele ne
mulțumirilor? Un raid întreprins prin unitățile orașului 
ne-a dat prilejul să le aflăm.

/ Prin restaurantele ieșene

ÎN CĂUTAREA
SPECIFICULUI LOCAL

LA POMUL LĂUDAT...

Am poposit, bunăoară, 
la restaurantul „Moldo
va". Toate mesele sînt 
ocupate. Bucătăria loca
lului oferă consumatorilor 
un bogat sortiment de 
preparate culinare. Servi
ciul, cu mici excepții, 
este destul de prompt și 
bine executat. Ospătarii, 
cu o ținută îngrijită, bi
nevoitori, prezintă, la ce
rerea consumatorului, pla
tourile cu preparate de 
grătar spre alegere. Am-

bianța e destul de plă
cută.

— Vizitați „Bolta rece". 
Acolo e și mai frumos 1 — 
ne îndeamnă un ieșean 
binevoitor. E locul care 
vă va aminti de Emines- 
cu, Creangă. Din cîte știu 
acolo veți cunoaște mai 
bine bucatele noastre 
moldovenești și veți pu
tea degusta mai multe 
sorturi de vin de pe me
leagurile Buciumului și 
ale Cotnarului...

îndemnul este ademe
nitor și îl urmăm. Dar, 
spre ghinionul nostru și 
al altor consumatori, din
tre specialitățile casei, 
doar „tochitura cu mămă- 
liguță" și „puii la ceaun" 
te atrag, iar de degustat 
n-ai ce, fiindcă ți se oferă 
doar un singur fel de vin. 
In rest, cam aceleași 
preparate prezente pe lis
tele de bucate ale celor
lalte restaurante.

— De ce nu oferiți con
sumatorilor colaci moldo
venești în loc de chifle ?

Ospătarii ne privesc ne
dumeriți :

— Sîntem mulțumiți că 
putem oferi chifle. Uneori

nici acestea nu sînt proas
pete.

Deși recent renovat, lo
calul a îmbătrînit înainte 
de vreme. Frumoasele că
măși naționale ale ospă
tarilor s-au cam uzat, 
tradiționalele ulcele de 
lut, obiecte de coloratură 
locală, lipsesc. Vinul se 
bea din pahare obișnui
te. Sistemul de aerisire 
este defectuos, iar vesela 
e încă incompletă. Pre
zentarea preparatelor este 
făcută în fugă, la insisten
țele consumatorilor, ospă
tarii fiind suprasolicitați. 
Se confirmă din nou pro
verbul : la pomul lăudat 
să nu te duci cu sacul 
mare...

lase clienții să aștepte. 
Obișnuitul refren, cu iz 
ironic „Vă grăbiți, n-a- 
veți timp ? Nu-i nimic, ni
meni n-are timp 1" — l-au

LIPSĂ LA GRAMAJ a
H OSPEJIA

AL MAȘINILOR
9

SI UTILAJELOR
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La Fabrica de mașini- 1 
unelte și agregate din i 
Capitală, o primă apre
ciere asupra gradului de 
utilizare a capacităților , 
de producție se găsește , 
într-un referat întocmit 
recent de conducerea ei : ,
„Pe bună dreptate am 
fost criticați, de nenumă
rate ori. pentru slaba fo- . 
losire a mașinilor și uti
lajelor..." Această apre
ciere lapidară, cu ușoare 
urme de autocritică, ar 
avea darul să pună în te
mă pe oricine asupra fo
losirii de către colectivul 
fabricii a mijloacelor fi
xe, al cărei indice, în pri
mele 7 luni din acest an, 
se ridică la numai 43 la 
sută din fondul de timp 
calendaristic. Consecvent 
aprecierii amintite, dar nu 
suficient de clar, cu pri
lejul anchetei noastre, 
tov. ing. AUREL BOZ- 
GAN, directorul general 
al fabricii, ne-a spus: „Ni
velul utilizării intensive 
și extensive nu este eloc
vent, deoarece volumul 
de investiții planificat în 
prima etapă de dezvoltare 
a fabricii nu s-a realizat 
încă".

Evident, nimeni nu 
poate să judece conduce
rea acestei întreprinderi 
pentru nefolosirea capa
cităților de producție pe 
care încă nu le are. Rea
litatea este, așa cum 
ne-au spus diferite cadre 
tehnice și economice cu 
care am discutat, că uti
lizarea cu indici scăzuți 
a unor capacități de 
ducție existente nu 
nici în clin nici în 
necă cu nerealizarea 
lumului de investiții. _

— Numărul de mașini- 
ore-funcționare, planifi
cat pe primele șapte luni 
ale anului în curs, a fost 
realizat numai în propor
ție de 90 la sută — 
ne-a relatat tov. VASILE 
CLONDA, adjunctul șe
fului serviciului planifi
cării. Cauza constă în 
marele volum de orb pier
dute, determinate de in
disciplina la locul de 
muncă. Absențele nemo
tivate, învoirile au adus 
pierderi de peste 12 000 
ore-masină. Nerespecta- 
rea programului de lucru 
stabilit este, de asemenea, 
o portiță de irosire a tim
pului de lucru. La unele 
locuri de muncă s-a îm- 
pămîntenit un prost obi
cei — de a se începe lucrul 
mai tîrziu și de a se ter
mina mai devreme, pier- 
zîndu-se astfel de către 
fiecare 
15—30 
calcul 
luînd 
mai ] 
minute s-ar putea uzina 
8—9 strunguri Carusel,

ceea ce corespunde unui 
spor de producție de 5—6 
la sută.

Totodată, gradul scăzut 
de utilizare a unor capa
cități de producție se da
torează întreținerii ne
corespunzătoare a mași
nilor. neexecutării la 
timp și de bună calitate 
a anumitor categorii 
reparații. Conducerii 
bricii i-a scăpat din 
dere acest „amănunt". 
Ea. după cîte se vede, nu 
urmărește și nu trage la 
răspundere conducerile 
unor secții care neglijea
ză „viața" mașinilor, su- 
prasolicitîndu-le, și care 
le trec cu mari întîrzieri 
în reparații capitale. Ca 
atare, defecțiunile meca
nice se țin lanț, iar o do-

reparație, mașina a fost 
introdusă de mai multe 
ori în reparație, depășin- 
du-se cu mult timpul nor
mat. Nici unele secții, 
care au obligații în exe
cutarea unor reparații la 
timp și de bună calitate, 
nu își îndeplinesc îndato
ririle. La o 
frezat, ca să 
un exemplu, 
imobilizare în 
fost depășit cu 14 zile, de
oarece atelierul de meca
nică grea a refuzat, pur 
și simplu, să execute u- 
nele operații de rectifi
care și rabotare, care se 
puteau realiza în 4—5 
ore.

Precizăm — majorita
tea întreruperilor acci
dentale apar în locurile

LA FABRICA DE MASINI-UNELTE
SI AGREGATE DIN BUCUREȘTI1 1

oro
are 
mî- 
vo-

: muncitor
de minute, 
sumar arată 

în considerare 
pierderea de

învățat majoritatea ospă
tarilor. Restaurante care 
să fie căutate pentru spe
cialitatea casei nu se gă
sesc. Unele încercări fă
cute pînă acum ori sînt 
prea timide — ca la „Bol
ta rece" — ori au fost 
abandonate. Sortimentele 
proprii de preparate culi
nare, e drept, mai multe 
la număr în comparație 
cu anii trecuți, sînt cam 
aceleași peste tot.

în majoritatea unităților 
se simte lipsa spiritului 
gospodăresc. Se pare că 
pentru mulți lucrători ai 
alimentației publice ieșe
ne, menținerea curățeniei 
în localuri este un amă
nunt de prisos și, ca ata
re, îl ignoră.

Așadar, consumatorii 
au destule „scăderi" de 
reproșat.

CARE SÎIMT CAUZELE?

cite 
Un 
că 

nu-
15

vadă de netăgăduit a a- 
cestor neglijențe sînt cele 
11 000 ore de întreruperi 
accidentale, înregistrate 
pe 7 luni. Iată, de altfel, 
ce ne-a spus maistrul 
MARIN POPA, de la ser
viciul mecanic-șef :

— Faptele sînt fapte. 
Dar, ceea ce ne intrigă 
este că, de fiecare dată, 
toate oalele se sparg în 
capul nostru.

— Cum adică, nu ser
viciul mecanic-șef asigu
ră întreținerea și repara
rea mașinilor ?

— Ba da, așa ar trebui. 
Dar secțiile nu respectă 
graficul de reparații în
tocmit de noi și aprobat 
de conducerea fabricii. 
La sfîrșitul lunii', din do
rința de a realiza neapă
rat planul, nu de puține 
ori mașinile sînt supraso
licitate, ajungînd într-o 
stare cînd precizia prelu
crărilor are de suferit. 
Ni se împune să execu
tăm reparațiile la unele 
mașini în cîteva zile, cu 
toate că, potrivit norme
lor tehnice, acestea ar 
trebui să dureze un timp 
mai îndelungat. Ca ur
mare a unui asemenea 
mod pompieristic de lu
cru, nu este de mirare că 
se execută reparații de 
proastă

— Ne 
piu ?

— La 
lezat,
lă s-a efectuat în cîteva 
etape. Din cauza grabei 
cu care s-a făcut prima

calitate.
dați un exem-

o mașină de a- 
reparația capita-

S-a vorbit și se vorbeș
te mult și la Iași despre 
ospitalitate, trăsătură 
moldovenească tradițio
nală. Dar amfitrionul 
care ar trebui să fie 
ospătarul ieșean — cu ca
litățile respective : ama
bilitate, serviciu irepro-

promptitudine — 
o adevărată „pa
rară". La restau- 

„Miorița"

șabil, 
este 
sare 
rantele „lașul",
sau „Dunărea", ca să a- 
mintim doar cîteva, de 
cele mai multe ori te în- 
tîmpină ospătari plictisiți 
sau nervoși, deprinși să

Unii lucrători ai trustu
lui încearcă să găsească 
„țapul ispășitor" în insu
ficienta dezvoltare a rețe
lei localurilor destinate 
alimentației publice.

— Este adevărat că re
țeaua nu s-a dezvoltat în 
raport cu celelalte con
strucții sociale ridicate în 
oraș și nici cu creșterea 
populației—ne-a spus tov. 
Corneliu Ouatu, directorul 
Direcției comerciale re
gionale. Dar nu aceasta 
este principala cauză, ci 
defectuoasa gospodărire 
și întreținere a localurilor 
existente, slaba pregătire 
a majorității ospătarilor 
și chiar a unor gestionari 
de unități, existența unor 
anomalii organizatorice.

Intr-adevăr, în esență, 
acestea sînt principalele 
cauze ale deficiențelor. 
Așadar, sursa neajunsuri-

lor a fost depistată de cei 
în drept. Doar atît pînă 
acum. Despre înlătu
rarea lor se pot spu
ne însă mai puține lucruri. 
Profitînd de o conjunctură' 
favorabilă, de o afluență 
mare de consumatori, 
mulți dintre lucrătorii 
T.A.P.L.-Iași își permit să 
ignore regulile de deser
vire civilizată. „Oricum îi 
servim, clienții tot au ne
voie de noi" — își spun 
în sinea lor. Și planul se 
îndeplinește lesne, iar 
salariile merg, în ciuda 
calității necorespunzătoa
re a deservirii.

Se spune că rețeaua 
este insuficientă, dar nici 
restaurantele existente, în
deosebi unele din cele 
noi, nu sînt valorificate 
cum trebuie. Se invocă, 
bunăoară, motivul că res
taurantul „Cotnari", re-

cent construit, este situat 
„peste mînă", departe de 
centrul orașului. Adevă
rul este că anonimatul în 
care se zbate 
rul" se 
program 
deschide abia la ora 20), 
cît și lipsei unui specific 
atrăgător.

Despre alte cauze ne-a 
vorbit tov. C. Camara, 
noul director al T.A.P.L. 
„Am fost și sîntem 
criticați pe bună dreptate 
că, deși ne aflăm într-o 
regiune vestită de pod
gorii, n-avem vinuri de soi 
în restaurante — ne-a 
spus el. Dar asigurarea 
vinului 
devărat 
dă, nu 
de noi.
turi de T.A.P.L., de calita
tea vinurilor să răspundă 
și întreprinderea Vinal- 
cool. Noi încheiem con
tracte și cu gospodăriile 
de stat. Dacă am avea 
spații de depozitare, am 
putea să ne asigurăm 
din toamnă, pînă la noua 
recoltă, cantitățile de vi
nuri necesare, în partide 
omogene ; așa, luăm și 
noi ce putem, pen
tru o perioadă mai 
scurtă. Problema s-ar re
zolva dacă Ministerul Co
merțului Interior, împreu
nă cu Consiliul Superior 
al Agriculturii, ar accepta 
modalitatea păstrării în 
custodie a vinurilor con
tractate de către gospo
dăriile de stat respec
tive".

De ani de zile, condu
cerea trustului alimenta
ției publice nu s-a in
teresat de reîmprospăta
rea cadrelor de ospătari, 
de educarea și ridicarea 
calificării profesionale a 
celor existenți sau de sti
mularea stabilității celor 
tineri, absolvenți ai școli-

„Cotna- 
datorește unui 
nechibzuit (se

casei, vin cu a- 
demn de lau- 
depinde numai 

Ar trebui ca, ală-

înguste, la freze, bohr- 
werkuri. Această stare de 
lucruri nu e de ieri, de 
azi. Totuși, conducerea 
fabricii n-a găsit de cu
viință pînă acum să ana
lizeze situația, în vederea 
aplicării unor măsuri ho- 
tărîte de înlăturare a 
neajunsurilor.

Așa cum ni s-a spus, 
importante pierderi în 
folosirea unor capaci
tăți se constată și la 
prelucrarea suplimenta
ră a anumitor piese 
turnate și livrate de uzi
na „23 August". în pri
mele șapte luni s-au iro
sit. în acest fel, peste 
50 000 ore-mașini.

— Rebuturile ne „în
ghit" importante capaci
tăți de producție — ne 
relata ing. MIRCEA CRE- 
ȚU, șeful secției uzinaj. 
De la începutul anului au 
fost rebutate peste 70 to
ne de piese în care erau 
încorporate mai mult de 
13 000 ore-mașini. Aceas
ta în principal din cauza 
porilor, fisurilor și inclu
ziunilor. Așa, de pildă, în 
luna iulie, din șase cor
puri de 1 
strungurile 
1 250, cinci 
tate, după 
tuit peste 
prelucrarea 
de mașină.

— Există 
înlăturare 
și, implicit, 
în

mai trimită rebuturi. Noi 
am făcut multe întâmpi
nări. care însă au rămas 
fără ecou. Ministerul nos
tru ar trebui să analizeze 
operativ și temeinic a- 
ceastă situație, interve
nind neîntîrziat cu mă
suri eficiente.

Secția uzinaj
centrează cele mai multe 
mașini din fabrică. Desi
gur. felul cum sînt ele 
folosite influențează sim
țitor nivelul de utilizare 
a capacităților de pro
ducție pe ansamblul fa
bricii. Cum se prezintă, 
în acest domeniu, situa
ția ?

Din păcate, această 
influență este negativă, 
deoarece 
șini sînt
partial sau deloc de 
aducerea lor în I 
care a avut loc în __
cu doi-trei ani. La strun
gurile paralele se obține 
un randament scăzut, cu 
toate că este asigurată 
forța de muncă calificată. 
Nu se asigură comenzi 
la nivelul capacității, iar 
pînă în prezent, au exis
tat doar cîteva încercări 
sporadice și timide 
contractare a unor 
menzi din afară.

Conducerea fabricii 
noaște situația, dar nu a 
dat disponibile aceste 
mașini, pentru a putea fi 
transferate la alte între
prinderi. Ea a neglijat 
folosirea judicioasă a tu
turor mijloacelor fixe pe 
care le are în dotare. Ca
drele care lucrează aici 
sînt bine pregătite, avînd 
în urmă numeroși ani de 
practică în alte întreprin
deri. Neîndoielnic, ele pot 
folosi, cu maximum de e- 
ficiență, mașinile și uti-„ 
lajele. asigurînd sporirea 
volumului producției și 
productivității muncii. 
Este însă absolut necesar 
ca conducerea fabricii să 
dovedească mai mult spi
rit de răspundere, să 
nunțe la practica 
justifica 
cauze 
cest 
greu 
mitetul de .partid al 
bricii. El are îndatorirea 
să cultive; de la nivelul 
cadrelor de conducere ale 
întreprinderii și pînă la 
ultimul muncitor, ideea 
că nimeni nu are dreptul 
să imobilizeze mijloacele 
tehnice, că ele trebuie fo
losite cu randament tot 
mai înalt.

numai 
„obiective", 

sens, un 
de "spus are

cu-

re
de a 

prin 
In a- 

cuvînt
co- 
fa-

Viorel SALAGEAN

Prestări de r

mașini pentru 
; Carusel — 
i au fost rebu- 

ce s-au chel- 
60 ore pentru 

fiecărui corp

servicii la sate

rebuturilor 
pierderilor 
mașinilor ? 
numai cu 
furnizorul 

uzinele

posibilități de 
a 
a 

utilizarea
Da, dar 

condiția ca 
pieselor turnate 
„23 August" — să nu ne

lor profesionale. De a- 
ceea, numărul ospătarilor 
e mult mai mic decît nor
mativul în vigoare. La a- 
ceasta se adaugă și sla
bul control pe care șefii 
de unități îl exercită a- 
supra comportării ospăta
rilor. Șefii de unități însă, 
practic n-au timp să-și în
deplinească această im
portantă îndatorire. Sînt 
oameni buni la toate : 
magazioneri, contabili sau 
manipulanți, întrucît nici 
un local, chiar dintre cele 
reprezentative, n-are ca
dre pentru aceste funcții. 
In aceste împrejurări, se 
mai poate vorbi despre 
lărgirea atribuțiilor șefi
lor de unități ?

Considerăm că proble
mele ridicate merită aten
ția cuvenită din partea 
forurilor în drept. Repe
tăm : în ultima vreme, or
ganele locale au luat u- 
nele măsuri pentru îmbu
nătățirea activității în a- 
cest sector. După cum se 
vede însă, situația recla
mă mai multă perseveren
ță, mai multă operativita
te în înfăptuirea tuturor 
măsurilor preconizate 
Este necesar, totodată, ca 
și organele Ministerului 
Comerțului Interior să a- 
corde noii conduceri un 
sprijin efectiv, concretizai 
atît în efectuarea unei 
mai bune organizări, cît 
și în desfășurarea unei 
munci educative susținute 
împotriva comodității, ru
tinei și a practicilor îna
poiate, străine unui co
merț civilizat. Semnăturile 
lucrătorilor din alimenta
ția publică pe cartea de 
vizită a orașului trebuie 
să fie pe măsura presti
giului și a vestitelor sale 
tradiții.

Cristian CHELARU
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Pentru deser- 
populatiei din 

îndepăr- 
trimit me- 

la uni- 
centre 

(zugravi,

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii"). — Anul a- 
cesta, în localitățile 
rurale din regiu
nea Mureș-Autonomă 
Maghiară au mai luat 
ființă 105 noi secții 
prestatoare de servi
cii, 
virea
satele mai 
tale : 
seriași 
tățile 
comunale 
tîmplari, frizeri). Este 
in continuă dezvoltare 
și rețeaua unităților 
de panificație sătești. 
In raionul Tîrnăveni 
s-au dat în folosință 
patru brutării. Sînt în 
curs de amenajare noi 
unități de panificație 
în raioanele Tg. Mu
reș si Gheorghieni.

se
i de 

din

Aprovizionarea 
pentru iarnă 
la

Pentru a veni în 
sprijinul aprovizionă
rii de iarnă a popu
lației cu legume și 
fructe, oficiile inter- 
raionale de valorifica
re a legumelor și 
fructelor din Capita
lă au organizat apro
vizionarea la domi
ciliu. Cetățenii pot 
comanda la telefon 
cantitățile de car
tofi, ceapă, varză, 
mere, pe care doresc 
să le primească la 
domiciliu. stabilind 
ziua livrării. Comen
zile se primesc zilnic 
între orele 8—20 la 
Oficiul 1, telef. 17 26 92 
pentru cetățenii din 
raioanele Grivița 
Roșie și 30 Decem
brie. Oficiul 2, telefon 
35 05 71, pentru cetă
țenii din raioanele 1 
Mai și 23 August, Ofi
ciul 3. telefon 23 12 30, 
pentru cetățenii din 
raioanele T. Vladi- 
mirescu și N. Băl- 
cescu, Oficiul 4, tele
fon 31 23 49, pentru 
cetățenii din raioane
le V. I. Lenin și 16 
februarie.
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la întîlnirea cu activul de partid din regiunea Galați
Dragi tovarăși,
Ne-a făcut o mare plăcere să vi

zităm frumoasa și bogata dum
neavoastră regiune, să ne întîl- 
nim cu harnicii și entuziaștii ei 
locuitori. Așa cum am procedat 
și în alte regiuni, am venit la 
Galați spre a discuta cu activul de 
partid și de stat, cu comuniștii, 
cu muncitorii și cadrele tehnice 
din întreprinderi, cu țăranii coo
peratori, cu intelectualii, cu toți 
oamenii muncii despre rezulta
tele obținute pînă acum în în
făptuirea planului cincinal, și a 
examina împreună măsurile ce

între vorbele și faptele 

partidului - o strînsă unitate
Este, firește, greu să redau în 

.cuvinte puternica impresie cu care 
' 'ecăm din regiunea dumneavoa- 
^./ă. Am avut prilejul să ne întîl- 
nim cu populația din raioanele 
Făurei, Brăila, Galați, Tecuci, Pan- 
ciu, Focșani, cu locuitorii celor 
două mari portari dunărene — 
Galați și Brăila, ai orașelor Foc
șani, Mărășești, Tecuci. Ne-am în- 
tîlnit cu constructorii și metalur- 
gi.știi marelui combinat siderurgic 
de la Galați, cu muncitorii uzinei 
de mașini grele din Brăila, cu co
lectivul combinatului de celuloză 
și al combinatului de fibre arti
ficiale de la Chiscani, cu lucrătorii 
fabricii de confecții din Focșani. 
Am avut întîlniri plăcute și rod
nice cu țăranii cooperatori din 
Ianca și din Pechea, care ne-au 
vorbit cu mîndrie despre rezulta
tele bogate ale muncii lor în acest 
an.

Am trăit, de asemenea, momente 
emoționante vizitînd Muzeul Uni
rii din Focșani, poposind la Mără
șești și Jiliște, locuri evocatoare 
ale unui trecut glorios, ale vite
jiei și patriotismului fierbinte 
ce au însuflețit '.lupta poporu
lui român pentru libertate na
țională și socială, pentru o viață 
mai bună, pentru apărarea inte
reselor poporului. Ne-am întîl- 
nit cu unii din veteranii pri
mului război mondial și cu 
harnicii constructori ai socia- 

, lismului din actuala generație, cu 
tinerii ce vor duce mai departe 
măreața operă căreia îi dă astăzi 
împlinire poporul nostru și vor 
făuri societatea comunistă de 
mîine. (Aplauze vii și puternice).

Practic, de-a lungul călătoriei 
făcute prin orașe și zeci de comune 

sate, ne-am întîlnit cu marea

Un însuflețitor tablou făurit 

prin hărnicia și priceperea 

oamenilor muncii
în anii construcției socialiste re

giunea Galați a cunoscut o puter
nică dezvoltare. Regiunea dum
neavoastră se mîndrește astăzi cu 
orașe puternic industrializate cum 
sînt Galațiul și Brăila, în care au 
fost create, sau dezvoltate consi
derabil și modernizate, întreprin
deri de cea mai mare însemnătate 
pentru economia noastră națională. 
Aici, în orașul Galați, pe baza in
dicațiilor Congresului al VIII-lea 
al partidului s-a trecut la con
strucția uriașului combinat side
rurgic pe care l-am vizitat ieri. Se 
știe că producția de oțel reprezin
tă unul din indicii cei mai impor
tanți care măsoară puterea eco
nomică a unei țări. Este clar astăzi 
că fără o puternică industrie si
derurgică nu este posibilă dezvol
tarea unei industrii constructoare 
de mașini, nu se poate vorbi de o 
industrializare socialistă, care să 
stea la baza dezvoltării întregii e- 
conomii a patriei noastre, care să 
asigure bunăstarea poporului, inde
pendența și suveranitatea Româ
niei. (Aplauze îndelungate, urale).

O puternică dezvoltare a cunos
cut și agricultura din regiunea 
Galați. Pentru lărgirea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii de 
aici, în anii șesenalului au fost in
vestite 3,360 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă peste 21 la sută din to
talul investițiilor ce s-au făcut în 
regiune. La fel ca întreaga noastră 
agricultură, și agricultura regiunii 
Galați a reușit an de an să asigure 
sporirea continuă a producției ve
getale și animale, contribuind în 
felul acesta la aprovizionarea 
populației cu produse agroalimen- 
tare și chiar la asigurarea unor 
disponibilități de produse a-
gricole, pentru export. A-
cest lucru este încă o dovadă a 
politicii juste a partidului nostru 
care în anii construcției socialiste 
a știut să acorde o atenție neslăbi
tă sporirii producției agricole, să 
mobilizeze întreaga țărănime și, 
împreună cu ea, să înfăptuiască 
transformarea socialistă a agricul- > 
turii. Această politică a făcut ca 
agricultura noastră să cunoască un 
progres continuu și să asigure a- 
provizionarea populației. (Aplauze, 
urale).

O dată cu dezvoltarea forțelor 
de producție, un puternic avînt au 

trebuie luate în vederea asigurării 
îndeplinirii în cele mai bune con
diții a prevederilor planului 
cincinal, stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului. Pu
tem spune cu deplină certitudine 
că vizita a dat rezultate bune. 
Am remarcat pretutindeni, în în
treaga regiune, o atmosferă de 
puternic avînt creator, hotărîre în 
muncă, un spirit de înaltă răs
pundere din partea tuturor oame
nilor muncii, a comuniștilor. Toate 
acestea constituie o garanție a în
deplinirii cu succes a sarcinilor ce 
ne stau în față. (Aplauze).

majoritate a locuitorilor regiunii 
dumneavoastră. Primirea entuzias
tă și plină de căldură ce ni s-a 
făcut peste tot, manifestările emo
ționante de ospitalitate pe care am 
avut prilejul să le remarcăm încă 
de la intrarea în regiune au ex
primat puternic adînca încredere 
a oamenilor muncii în partid, în 
politica sa marxist-leninistă, în Co
mitetul Central al partidului. (A- 
plauze îndelungi). Asemenea mani
festări, pe care le-am întîlnit în 
regiunea dumneavoastră, ca de alt
fel în întreaga țară, sînt o expresie 
grăitoare a atașamentului nețărmu
rit al întregului nostru popor față 
de politica partidului, politică pe 
care fiecare om al muncii o înfăp
tuiește cu adîncă încredere și entu
ziasm. Am văzut cu acest prilej 
cît de trainice și indestructibile 
sînt legăturile partidului cu masele 
cele mai largi, cît de uniți pășesc, 
sub conducerea partidului, clasa 
muncitoare în strînsă alianță cu ță
rănimea, intelectualitatea patriei, 
întregul nostru popor, la înfăptuirea 
măreței opere de făurire a noii so
cietăți, de desăvîrșire a construcției 
socialiste în țara noastră, de înăl
țare a patriei pe noi culmi ale 
progresului și civilizației, de asi
gurare a bunăstării și fericirii po
porului român. (Vii și puternice a- 
plauze).

Poporul român a înțeles în de
cursul anilor construcției socialiste 
că între vorbele și faptele comuniș
tilor este o strînsă unitate; de aceea, 
toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, urmează și 
înfăptuiesc neabătut politica 
partidului, care exprimă năzuin
țele vitale ale întregului nostru 
popor.

cunoscut în țara noastră știința, în- 
vățămîntul, cultura. Orașul Galați, 
care a înregistrat și în aceste do
menii o dezvoltare puternică, se 
numără astăzi printre centrele u- 
niversitare ale patriei, contribuind 
la asigurarea cadrelor necesare 
pentru economie, știință și cultură, 
pentru întreaga activitate a so
cietății noastre socialiste. în re
giune înflorește o puternică 
viață culturală, plină de con
ținut, strîns legată de oamenii 
muncii, ajutînd la educarea lor în 
spiritul patriotismului socialist, al 
dragostei față de țară, al hotărîrii 
de a nu precupeți nimic pentru 
consțrucția socialismului, pentru 
înflorirea României. (Puternice 
aplauze). Regiunea Galați, ora
șele Brăila și Galați erau cu
noscute în trecut ca slab dez
voltate. Sărăcia, exploatarea au 
fost nu o dată oglindite sub 
o formă sau alta în literatura noas
tră. Puterea populară a pus ca
păt pentru totdeauna acestei stări 
de lucruri. Pe întinsul regiunii, 
mai cu seamă în Galați și Brăila, 
se ridică moderne cartiere, cu 
blocuri înalte, luminoase, școli, po
liclinici, magazine, biblioteci, ceea 
ce schimbă și reînnoiește înfățișa
rea orașelor și satelor din regiunea 
Galați.

Toate aceste realizări, tovarăși, 
au dus la îmbunătățirea continuă 
a nivelului de viață al oamenilor 
muncii din Galați, ca de altfel al 
întregului nostru popor. în timpul 
vizitei în regiunea dumneavoastră 
am avut în permanență în față, 
repetat în mii și mii de imagini, 
tabloul adînc îrisuflețitor al ma
rilor transformări înnoitoare pe
trecute în anii din urmă pe a- 
ceste meleaguri, tablou în care 
munca devotată, entuziastă a tu
turor oamenilor muncii și-a în
scris cu cinste hărnicia și pri
ceperea. Ceea ce ați înfăptuit 
dumneavoastră în regiune repre
zintă o parte din marile realizări 
obținute de întregul nostru popor 
constructor al socialismului. Ele 
sînt rezultatul înfăptuirii consec
vente a politicii partidului de in
dustrializare socialistă și de coope
rativizare a agriculturii, de dez
voltare neîncetată a științei și cul
turii socialiste, de ridicare a nive
lului de trai material și spiritual al 

întregului nostru popor1; sînt rodul 
muncii unite a clasei muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, care au 
înfăptuit și înfăptuiesc cu hotărîre 
politica partidului nostru comunist.

Aș dori să vă adresez dumnea
voastră, activului de partid și de 
stat, tuturor oamenilor muncii din 
regiune călduroase felicitări pen
tru activitatea și rezultatele obți
nute pînă acum în întreaga mun
că de dezvoltare economică și so- 
cial-culturală a regiunii Galați, 
pentru aportul adus la opera de 
construcție socialistă în patria 
noastră. (Vii și îndelungate aplau
ze).

Desigur, tovarăși, realizările ob
ținute constituie o mîndrie pentru 
fiecare din noi. Nu putem însă să 
nu ne oprim și asupra unor lipsuri 
și neajunsuri care au mai dăinuit 
și, din păcate, mai dăinuie încă în 
activitatea noastră. Trebuie să 
subliniem acest lucru pentru a 
trage învățămintele necesare 
și a lua măsurile corespunză
toare în vederea lichidării lor 
și asigurării mersului înainte, as
cendent, în toate domeniile de 
activitate. Fără îndoială că aceste 
lipsuri și neajunsuri, care s-au 
manifestat în regiunea dv., au avut 
la rădăcina lor și unele cauze 
obiective. De altfel, în întîlnirile de 
aici s-a insistat mult asupra aces
tor cauze. Dar au existat și cauze

Mijloacele pentru dezvoltarea 

industriei și agriculturii să fie 

folosite cu maximă eficacitate!
în perioada actualului cincinal, 

și regiunea Galați va cunoaște 
o dezvoltare puternică. Pentru 
anii 1966—1970, s-au prevăzut în 
regiunea dumneavoastră investiții 
de peste 21 miliarde lei, cu circa 
8,7 miliarde lei mai mult decît în 
anii 1961—1965. După cum vedeți, 
este o sumă mare. în cadrul a- 
cestui program, o parte însemnată 
este destinată Combinatului side,- 
rurgic Galați, care urmează sa 
asigure pînă în 1970 circă
1 800 0,00 tone de fontă pe an,
2 000 000 tone , de oțel, peste 
1 000 000 tone de tablă și benzi la
minate la cald și alte produse la
minate. Este un obiectiv care im
pune atît organizațiilor de partid 
regională și orășenească, cît și or
ganizației de partid a constructo
rilor și siderurgiștilor de la Com
binatul siderurgic să ia toate mă
surile pentru a asigura realizarea 
la timp a acestui mare volum de 
investiții, îneît ■ toate obiectivele 
prevăzute în plan să intre în 
funcțiune la termen și să asigure 
producția planificată.

Se vor dezvolta, de asemenea, și 
alte întreprinderi. De altfel, re
giunea dumneavoastră va cunoaște 
în acești ani un ritm de dezvoltare 
mai ridicat decît cel general pe 
țară, tocmai ca rezultat al volu
mului mare de investiții, al creării 
de noi obiective industriale. Toate 
aceste întreprinderi trebuie să in
tre la timp în producție. Or, pînă 
acum, și chiar anul acesta, unele 
obiective, cum sînt de exemplu la 
Combinatul de celuloză și hîrtie, 
nu au intrat la timp în funcțiune. 
Iar orice întîrziere înseamnă nu 
numai un minus în producția de 
aici, dar are și repercusiuni asu
pra dezvoltării și activității altor 
întreprinderi. De aceea, realizarea 
la timp a planului de investiții 
trebuie să constituie una 
din preocupările centrale ale 
activității de partid, a proiectanți- 
lor, a tuturor constructorilor. Tre
buie luate toate măsurile ca mij
loacele puse la îndemînă pentru 
dezvoltarea industriei și agricul
turii în regiune să fie folosite cu 
chibzuință și maximum de efica
citate economică, în vederea pro
gresului general al economiei pa
triei noastre. Desigur, tovarăși, că 
aceste sarcini sînt pe puterea oa
menilor muncii din Galați — și 
noi sîntem convinși că dumnea
voastră, împreună, cu toți cei care 
trebuie să concure la îndeplinirea 
lor, veți face totul pentru a le 
realiza în bune condiții. Noi vă 
dorim succes în această activitate. 
(Aplauze).

Ne bucură faptul că, în primele 
8 luni ale anului, producția globa
lă industrială pe regiune a fost 
realizată în proporție de 101,9 la 
sută. Este un lucru bun, dar nu 
putem să nu subliniem faptul că 
aceste rezultate sînt umbrite de 
neîndeplinirea într-un număr de 
întreprinderi a unor sarcini de 
plan, fie la producția globală, fie 
la alți indicatori, ceea ce s-a răs- 
frînt asupra activității altor în
treprinderi, a realizărilor ge
nerale pe regiune. Trebuie luate 
măsuri ca toate întreprinde
rile să-și îndeplinească planul 
la toți indicatorii — produc
ție globală, productivitate, be
neficii. Numai așa va putea să 
sporească continuu contribuția re
giunii dumneavoastră la îndeplini
rea planului cincinal, a directive
lor Congresului al IX-lea al parti
dului. Realizarea planului în pro
porție de 101,9 la sută constituie 
o dovadă că, organizînd bine, 
pretutindeni, activitatea de pro
ducție, există toate posibilitățile 
să se obțină pe întregul an 
nu numai îndeplinirea, dar și 

subiective^ lipsuri ale organelor și 
organizațiilor noastre de partid și 
de stat, ale acelora care trebuiau să 
transpună în viață hotărîrile și 
indicațiile Comitetului nostru Cen
tral și ale guvernului Republicii 
noastre Socialiste. Ceea ce este 
însă caracteristic și merită să fie 
subliniat este că am reușit, în 
munca de construcție socialistă, să 
dezvăluim și să înlăturăm aceste 
lipsuri. Este unul din izvoarele for
ței și tăriei partidului nostru fap
tul că el a știut întotdeauna să 
arate deschis lipsurile în fața po
porului și să-l mobilizeze la înlă
turarea lor, pentru că numai îm
preună cu întregul popor se poate 
asigura mersul continuu înainte în 
construcția socialistă. (Vii aplauze).

După cum știți, Congresul al 
IX-lea al partidului a trasat un 
vast program de dezvoltare multila
terală a țării, a cărui înfăptuire va 
da posibilitate poporului nostru să 
facă noi pași pe calea progresului 
și civilizației. în centrul acestui 
program stă continuarea politicii 
de industrializare socialistă a țării, 
aceasta fiind condiția fundamen
tală a avîntului întregii economii, 
a dezvoltării ei multilaterale, a 
sporirii avuției materiale a țării, 
ridicării nivelului de viață al po
porului, asigurării independenței 
și suveranității patriei noastre so
cialiste. (Aplauze vii, îndelunga
te).

depășirea planului în toate între
prinderile și, în felul acesta, să 
pornim din primul an cu rezulta
te bune, să punem o bază sănă
toasă pentru înfăptuirea cincina
lului. Ținînd seama de rolul im
portant pe care îl au întreprinde
rile dumneavoastră în economia na
țională, regiunea dv.> poate și tre
buie să ocupe un loc fruntaș în 
această privință — și vă urăm să 
obțineți acest lucru, tovarăși. (A- 
plauze).

După cum știți, în cadrul pro
gramului stabilit de Congresul al 
IX-lea al partidului, agricultura 
ocupă un loc foarte important. în 
țara noastră, dezvoltarea produc
ției agricole este o problemă ho- 
tărîtoare pentru a asigura desă- 
vîrșirea construcției socialiste, 
dezvoltarea în mod armonios a 
economiei naționale, crearea con
dițiilor pentru creșterea continuă 
a bunăstării poporului. Anul acesta 
avem o recoltă bună — datorită 
măsurilor luate de partid și guvern, 
muncii depuse de țărănimea noas
tră, de specialiștii din agricultură, 
care au știut să folosească mijloa
cele ce le-au fost puse la înde
mînă și să asigure ca producția 
agricolă din acest an să depășeas
că prevederile planului pe 1966. 
Regiunea dumneavoastră are . și în 
agricultură rezultate bune, are și 
posibilități mari și ceea ce ați rea
lizat pînă acum este numai un 
început. De altfel întreaga noastră 
agricultură se găsește la începutul 
drumului spre a deveni o agricul
tură cu adevărat modernă — și 
noi sîntem hotărîți să facem 
totul ca ea să se ridice la 
nivelul agriculturii țărilor avan
sate. Tovarășul Dăscălescu ne-a 
vorbit frumos despre cîmpiile, des
pre dealurile și viile regiunii, iar 
noi le-am vizitat astăzi, am 
văzut vii și dealuri frumoase, 
pe care de altfel le cunoș
team. într-adevăr, aveți toate 
condițiile, tovarăși, pentru dez
voltarea producției de cereale, a 
viticulturii, pomiculturii, zooteh
niei, dar nu se poate spune că 
aceste condiții sînt folosite com-

Evocarea faptelor eroice 

ale înaintașilor — imbold pentru 

înflorirea națiunii noastre 

socialiste
Printre momentele plăcute ale 

vizitei în regiunea dumneavoastră 
se înscriu și cele prilejuite de re
vederea unor locuri istorice legate 
de trecutul și tradițiile de luptă 
pentru libertate națională și socială 
ale poporului nostru. în timpul vi
zitei am asistat la evocarea unor 
momente emoționante ale luptei 
pentru neatîrnare, pentru Unirea 
Principatelor și formarea statului 
național român. Am retrăit, pe 
cîmpul de luptă de la Mărășești 
și Tișița, frumoasele pagini de vi
tejie și de înălțător eroism de care 
au dat dovadă ostașii români în 
lupta cu cotropitorii imperialiști. 
Aceste tradiții ale luptei pentru e- 
liberarea națională și socială, evo
carea lor trebuie să constituie pen
tru toți oamenii muncii un imbold 
în activitatea lor — de a nu pre
cupeți nimic pentru a-și aduce 

plet. Dimpotrivă, există multe re
zerve în regiune — și trebuie ca 
și în acest domeniu să munciți mai 
bine, astfel ca atît gospodăriile a- 
gricole de stat cît și. cooperativele 
agricole de' ■ producție să' obțină 
recolte mai mari, stabile, în orice 
condiții de climă.

în această privință un rol impor- 1 
tant îl au irigațiile. în planul dum
neavoastră este prevăzută în acest ; 
cincinal irigarea a aproape 100 000 
de hectare. Pînă acum, după cum ' 
știți, ați realizat destul de puțin. . 
Este necesar să se ia toate măsu
rile pentru a asigura irigarea- celor 
100 000 de hectare pînă în 1970, 
îneît să creăm și prin aceasta o 
bază trainică pentru recolte bune 
în orice condiții.

După cum vedeți, tovarăși, și în 
acest domeniu, activul de partid, 
comuniștii au sarcini mari. Dar 
cele văzute cu prilejul vizitei în 
unitățile agricole de stat și coope-1 
ratiste ne-au dat convingerea că 
oamenii muncii din agricultura re
giunii muncesc cu pricepere pen
tru a-și realiza cu cinste îndatori
rile — iar aceasta este garanția 
că sarcinile care vă stau în 
față, în cadrul planului ge
neral de dezvoltare a agricul
turii țării, voi- fi aduse la înde
plinire. Vă dorim dv., activului de 
partid și de stat, tuturor lucrători
lor din agricultură, cooperatori
lor, succes deplin în realizarea a- 
cestor sarcini !

Congresul al IX-lea a acordat o 
deosebită atenție dezvoltării știin
ței, învățămîntului și culturii. Re
giunea dumneavoastră are bogate 
tradiții culturale. Pe aceste me
leaguri au trăit și și-au desfășu
rat o bună parte din activitatea lor 
oameni valoroși de știință și cul
tură ca renumitul inginer-con- 
structor Anghel Saligny, scriitori 
ca Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, An
ton Bacalbașa, Panait Istrati și al
ții. Desigur, aceasta nu înseamnă 
că trebuie să ne mulțumim nu
mai cu trecutul. Vorbind des
pre aceasta, trebuie să facem 
totul ca din, regiune să se ri
dice oameni. deștiință, artă și 
cultură care* . șă-i depășească 
pe înaintași. în acest fel' re
giunea Galați își va spori con
tribuția la dezvoltarea științei și 
culturii patriei noastre. (Aplauze).

în regiunea dv. se va îmbunătăți 
baza materială a învățămîntului 
mediu și superior ; se va, înființa 
Institutul de cercetare și proiectare 
pentru construcții navală carec .âm-f. -. 
preună cu forțele științifice ăln la
boratoarele, uzinale, din laboratoa
rele și facultățile institutelor de în- 
vățămînt, va constitui o bază pu
ternică, ce va permite Galațiului să 
se numere printre importantele 
centre de cercetare științifică din 
țară și să-și aducă și în acest do
meniu de activitate aportul la dez
voltarea României.

După cum vedeți, tovarăși, Ga
lațiul are un plan vast în toate 
domeniile de activitate. Aceasta 
impune comuniștilor, activului de 
partid, oamenilor muncii să ia mă
surile necesare pentru ca toate 
prevederile stabilite de Congresul 
al IX-lea pentru regiunea Galați 
să fie în întregime îndeplinite.

Se va ridica nivelul de viață al 
oamenilor muncii, se vor îmbună
tăți condițiile de locuit. în acest. 
cincinal se vor construi în regiunea 
dumneavoastră aproximativ 19 000 
de apartamente, ceea ce depășește 
cu cîteva mii de apartamente rea
lizările din șesenalul care a trecut. 
Folosind din plin mijloacele repar
tizate, pornind la lucru cu toată 
hotărîrea, organizînd bine munca 
în toate domeniile, întărind disci
plina, controlul, fiecare la locul 
său să depună toate eforturile pen
tru ca întreaga activitate să se ri
dice la un nivel tot mai înalt. Așa 
vom avea garanția îndeplinirii sar
cinilor puse de Congresul al IX-lea, 
iar regiunea 1 dumneavoastră va 
putea în 1970 să .raporteze că și-a 
îndeplinit planul, că și-a făcut 
datoria față de partid, față de pa
trie, față de poporul român. Noi 
vă dorim succese în această acti
vitate, tovarăși! (Aplauze).

contribuția lă dezvoltarea conti
nuă a națiunii noastre socialiste.

Am ascultat aici cuvintele tova
rășului Georgescu, vechi membru 
al partidului nostru, care a 
evocat trecutul revoluționar al 
regiunii. Regiunea dvs., îndeo
sebi orașele Galați și Brăila, are 
un bogat trecut de activitate în 
cadrul mișcării muncitorești. Nu o 
dată oamenii muncii din aceste 
orașe au dus lupte hotărîte îm
potriva exploatării, pentru drepturi 
politice, pentru o viață mai buna, 
în aproape toate marile acțiuni ale 
proletariatului din țara noastră a 
fost prezentă muncitorimea din 
Galați și Brăila. Partidul nostru a 
avut întotdeauna, în regiunea dum
neavoastră, o puternică organizație 
care, în condițiile ilegalității, a 
desfășurat o activitate intensă și 
și-a adus contribuția la înfăptuirea 

actului istoric de la 23 August, la 
cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare și trecerea la 
construirea societății socialiste în 
țara noastră.
.. Toate .aceste tradiții, pe care le 
evocăm astăzi, ale luptei națio
nale, ale mișcării revoluționare și 
luptei pentru socialism constituie 
un bun al întregului nostru popor. 
Partidul comunist, continuatorul 
celor mai bune tradiții de luptă și 
muncă ale poporului, cultivă și 
păstrează cu sfințenie amintirea 
momentelor hotărîtoare pentru 
viața și însăși existența poporului. 
Sînt momente care au avut un rol 
de seamă în dezvoltarea națiunii 
noastre, în lupta partidului, în 
crearea posibilității de a construi 
astăzi socialismul. Fără lupta îna
intașilor noștri nu am fi putut să 
realizăm aceasta.

Trebuie să tragem învățăminte 
din istoria patriei noastre și să fa
cem totul pentru a asigura dezvol
tarea continuă a poporului nostru, 
a națiunii noastre, a independenței 
și suveranității naționale, întrucît 
numai în acest fel poporul 
român va putea să-și asigure un 
loc de cinste în rîndul popoarelor 
întregii lumi, va putea să-și adu
că contribuția la progresul și ci
vilizația omenirii. (Aplauze furtu
noase).

Depunem eforturi perseverente 

pentru unirea într-un front 

puternic a tuturor forțelor 

păcii și progresului

Referindunse dn continuare la 
unele probleme internaționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus: 
Partidul și statul nostru duc o po
litică activă de dezvoltare continuă 
a colaborării și a legăturilor de 
prietenie cu toate țările socialiste, 
considerînd unitatea strînsă a 
acestora, ca factor determinant 
al ' /întfd’gii ^'dezvoltări sociale, 
în același timp, țara noastră dez
voltă legături cu toate țările, in
diferent de orînduirea lor socială, 
în condițiile egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectării independenței și suve
ranității naționale.

Vă sînt cunoscute inițiativele și 
acțiunile întreprinse de țara noas
tră în âceastă direcție. Aceste ac
țiuni s-au soldat cu dezvoltarea 
continuă a legăturilor economice, 
politice, științifice și culturale cu 
diferite țări ale lumii, au dus la 
creșterea prestigiului internațional 
al României și au constituit, tot
odată, o contribuție importantă a 
țării noastre la cauza păcii și secu
rității în Europa și în întreaga 
lume, în interesul instaurării unui 
climat de colaborare, și. înțelegere 
între toate popoarele..

Desigur, statornicirea unui' ase
menea climat nu este un lucru u- 
șor atîta timp cît în lume există 
imperialismul care acționează pe 
diferite căi împotriva independen
ței și libertății popoarelor, se a- 
mestecă în treburile lor interne, 
săvîrșește acte de agresiune, pu- 
nînd în pericol pacea întregii lumi. 
Nu o dată au subliniat partidul și 
guvernul nostru că în condițiile 
actuale este necesară unirea tutu
ror forțelor antiimperialiste pentru 
a putea împiedica cercurile impe
rialiste să dezlănțuie un nou război 
mondial.

Partidul și guvernul nostru și-au 
exprimat cu fermitate deplina so
lidaritate cu poporul vietnamez și 
îi acordă sprijin în lupta pentru 
libertatea și independența patriei 
sale. Ne pronunțăm cu toată hotă
rîrea pentru încetarea imediată și 
necondiționată a bombardajnente- 
lor asupra R. D. Vietnam și a 
războiului de agresiune din Viet
namul de sud, pentru retragerea 
tuturor forțelor militare americane 
și a tuturor trupelor străine din 
această parte a Vietnamului, pen
tru aplicarea acordurilor de la Ge
neva și respectarea dreptului po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta sa.

Istoria ridică — ca un impera
tiv fundamental în fața popoare
lor — sarcina de a lupta neo
bosit pentru unirea într-un front 
puternic a tuturor forțelor 
antiimperialiste — și noi, tova
răși, sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a ne aduce contribu
ția la întărirea unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor care se ridică împo
triva cercurilor imperialiste, pen
tru salvgardarea păcii în lume. 
Facem aceasta fiind convinși că ne 
îndeplinim o înaltă datorie față de 
poporul nos<"u — care sprijină pe 
de-a întregul politica internă și 
externă a partidului și statului 
— că ne îndeplinim, totodată, o 
îndatorire internaționalistă față 
de toate popoarele dornice de 
pace, față de clasa muncitoare 
internațională, față de cauza păcii 
în lume.

Poporul nostru este profund in

să educăm tineretul patriei 
noastre în spiritul respectului și 
prețuirii acestui minunat trecut, 
pentru ca el să-și înțeleagă dato
ria sa de mîine. să fie gata să 
muncească și să-și pună în servi
ciul patriei, al poporului, toate cu
noștințele pe care le capătă astăzi 
în școli, să depună toate eforturi
le pentru a asigura progresul con
tinuu al țării. Tineretul să fie 
gata oricînd să-și dea și viata 
pentru interesele poporului, ale 
patriei socialiste. (Aplauze înde
lungi și puternice).

Regiunea' dumneavoastră, tova
răși, are o organizație de partid 
puternică — după cum spunea to
varășul prim-secretar al regiunii 
ea numără peste 93 000 membri. 
Ea este, desigur, una din organi
zațiile regionale puternice ale 
partidului, nu numai numericește, 
dar și din punct de vedere cali
tativ. Este o organizație care are 
rezultate bune în activitatea eco
nomică și politico-educativă, în
făptuiește neabătut politica parti
dului, sarcinile trasate de Comi
tetul Central. Doresc să felicit 
activul de partid, comitetul regio
nal, pe toți comuniștii pentru re
zultatele de pînă acum și le .urez 
noi și noi succese în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului, a directi
velor Comitetului Central al parti
dului. (Vii aplauze).

teresat în-realizarea- securității în 
Europa. Consfătuirea din iulie de 
la București a țărilor socialiste 
participante la Tratatul de la Var
șovia, Declarația adoptată cu acest 
prilej au deschis largi posibilități 
de discuții și contacte internațio
nale pentru abordarea relațiilor 
dintre state pe baze noi, care să 
excludă posibilitatea unui nou 
război, să asigure condiții de dez
voltare tuturor popoarelor Europei, 
fără amestec din afară, pe baza 
respectării principiilor egalității, 
suveranității și independenței na
ționale. în spiritul Declarației 
semnate la București, Partidul Co
munist Român și guvernul patriei 
noastre vor continua să militeze 
cu toată fermitatea, așa cum au 
făcut-o pînă acum, pentru în
făptuirea securității în Europa, 
cu convingerea că aceasta co
respunde în cel mai înalt grad in
tereselor vitale ale poporului ro
mân, intereselor tuturor țărilor so
cialiste, ale tuturor popoarelor din 
Europa și din întreaga lume, cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Tovarăși, cu prilejul vizitei în 
regiunea dumneavoastră am putut 
vedea cu cît entuziasm, cu cît elan 
înfăptuiesc oamenii muncii, în toa
te domeniile, politica partidului 
nostru, cu cîtă energie muncesc 
pentru a asigura progresul con
tinuu al patriei noastre. A- 
ceasta ne dă încrederea deplină 
că și în viitor oamenii mun
cii din regiunea Galați, la fel 
ca întregul nostru popor, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a în
făptui hotărîrile Congresului al IX- 
lea al partidului. Discuțiile pe care 
le-am avut cu activul de partid, cu 
comuniștii, cu oamenii muncii în 
regiunea dumneavoastră — ca, de 
altfel, și în alte regiuni ale țării — 
constituie o expresie a preocupării 
partidului și. statului nostru de a se 
sfătui în permanență cu oamenii 
muncii, de a dezbate împreună pro
blemele concrete ale construcției 
socialiste în toate domeniile de ac
tivitate, de a valorifica și generali
za experiența și inițiativa bună a 
milioanelor de constructori ai socia
lismului din patria noastră.

Aceasta este, de altfel, una din 
caracteristicile fundamentale ale 
democrației noastre socialiste, înce
tățenite profund în viața țării, fiind 
chezășia îmbunătățirii continue a 
activității noastre în toate domenii
le, a înaintării cu succes pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste, a 
ridicării continue a patriei noastre 
pe culmile înalte ale civilizației. 
Trebuie ca fiecare organizație de 
partid să facă totul pentru a lărgi 
legăturile cu oamenii muncii și a 
se sfătui permanent cu ei, cu toți 
cetățenii patriei noastre. In aceasta 
constă forța invincibilă a partidu
lui, aceasta ne dă tăria de a în
făptui toate sarcinile care ne stau 
în față. (Vii aplauze)

In încheiere, doresc să vă urez, 
din toată inima, tuturor celor pre- 
zenți, tuturor comuniștilor, oameni
lor muncii din regiune — muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, băr
bați, femei, tineri, elevilor care au 
pășit acum într-un nou an de învă- 
țămînt — noi și noi succese în ac
tivitatea dumneavoastră, spre a vă 
aduce o contribuție și mai mare la 
realizarea programului stabilit de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
la înflorirea Republicii Socialiste 
România ! (Participanții Ia aduna
re aplaudă și ovaționează înde
lung).
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Ilustrație de A. Demian la „Nunta Zamfirei

ZILELE GEORGE COȘBUC

1
\ s

festivă la Năsăud un

naturii
(Urmare din pag. I)

Faust spune aceasta la siîrșitul 
vieții cînd, sătul și decepționat de 
magie, adică de artificiu și de ne
firesc în cercetarea lumii, rîvnește 
la contactul direct cu natura, care 

. înseamnă aici firea adîncă și reală 
a lucrurilor Ceea ce trebuie să 
reținem din aceste două 
ale lui Goethe pentru 
temei noastre este tocmai această 
atitudine de alungare a oricărui 
intermediar dintre om și natură. 
Este ceea ce la Coșbuc se întîm- 
plă în chiD cu totul nesilit, ca un 
acord perfect în care firea sa se 
găsește cu natura. Priveliștile oe 
care el le evocă sînt întotdeauna 
descrise cu pitorescul necesar. 
Dar acest pitoresc nu ajunge nici
odată excesiv. Elementul descrip
tiv nu covîrșește expansiunea li
rică. Pe de altă parte, tablourile 
sale nu sînt încărcate de meditație 
filozofică și, chiar cînd această 
meditație există,. ea este introdu
să cu o mare discreție și în așa 
fel încît să nu dăuneze efectului 
poetic. Cumpătare, - așadar, în 
amîndouă aceste privințe. Aceas
tă cumpătare și acest echilibru 
corespund perfect sentimentului 
românesc al naturii așa cum am 
încercat să-l indic mai sus, adi
că o prietenie cu natura izvorîtă din 
faptul unei viețuiri în imediata ei 
apropiere. Să luăm pentru aceasta 
oricare din poeziile lui Coșbuc în 
care apare vreo priveliște de na
tură: O fîșie nesfîrșită / Dintr-o 
pînză pare calea, / Printre holde 
rătăcită, / Toată culmea-i adormită,/ 
Toată valea. // Liniștea-i deplin 
stăpînă 7 Peste timpii arși de soa
re, I Lunca-i goală : lâ fîntînă I E 
pustiu; și nu se-ngînă / Nici o 
boare. // Numai zumzetul de-albi- 
ne, / Fără-ncepere și-adaos, / 
Curge-ntr-una, parcă vine / Din a- 
dîncul firii pline / De repaos (în 
miezul verii).

Primele două strofe dau tonul 
aproape a) tuturor descripțiilor .de 
natură ale lui Coșbuc. El alege de 
obicei fie priveliști care sugerează 
liniște, pace, odihnă, contempla
ție, fie momente în-care o prive
liște este lipsită de zbucium și în
deamnă la odihnă și liniște. Strofa 
a treia distonează. Pare să fie, și 
eu cred că chiar este introdusă în 
chip voit de către poet, anume ca 
să adauge puțină meditație filo
zofică descripției. în primul rînd 
se remarcă un ton eminescian ; 
acel „fără-ncepere și-adaos", și ca 
sens și ca rimă, este împrumutat, 
în al doilea rînd, strofa nu este de 
loc necesară pentru ansamblul 
bucății. Cine citește în întregime 
această poezie frumoasă își dă 
seama de aceasta. Să ne grăbim 
să remarcăm că acest ecou din 
Eminescu este extrem de rar în 
poezia lui Coșbuc Unul din me
ritele deosebite ale acestei poezii 
atit de Dline de merite în ce pri
vește fondul sănătos și expresia 
variată și strălucită, mai cu seamă 
în ce privește construcția prozo
dică, este și faptul că în ea nu se 
găsesc ecouri din Eminescu. Me
ritul acesta iese și mai tare la 
iveală cînd ne gîndim că Coșbuc 
anare în plin epiqonism emines
cian cînd multe poezii, oricît ar 
fi fost de talentați autorii lor, erau 
față de poeziile lui Eminescu — 
așa cum spunea un contemporan 
— ca niște mănuși întoarse pe dos.

Priveliștile lui Coșbuc se disting 
printr-o seninătate sănătoasă care 
amintește desigur de atmosfera 
bucolicelor lui Virgiliu. Despre 
vreo influență aici nu cred că ar 
putea fi vorba — deși Coșbuc a 
tradus Eneida.

Poetul Baladelor și Idilelor, 
meșter povestitor în versuri, foar
te rar lasă priveliștea fără oameni 
în ea. Mai întotdeauna peisajele 
sînt decorul în care se mișcă oa
meni, oamenii satului. Viața satu
lui se îmbină astfel cu viața na
turii.

Faptul acesta are loc în chipul 
cel mai simplu, printr-o firească 
alăturare și, aș putea să spun, co
laborare legătura imediată 
om și natură apare și aici cu 
limpezimea. Singurătatea în 
locul naturii e un motiv rar 
"it în poezia lui Coșbuc ; nu știu 
dacă s-ar putea număra mai mult 
de două trei locuri în care să-l pu
tem deosebi cu siguranță. Ca ori
ce povestitor, Coșbuc este sociabil 
și poezia lui, narativă cu îndemî- 
nare și descriptivă cu măsură, este 
din cauza aceasta foarte comuni
cativă și se memorizează ușor (‘ 
asta contribuie fără îndoială rit 
mul perfect și rimele strălucitoare). 
Nu lipsește din această poezie me
ditația lirică, meditația care co
mentează peisajul. E drept că și ea 
apare foarte rar, dar cînd apare se 
distinge prin cumpătare și concizie 
în expresie. Citabilă în această 
privință este Vara, din Balade și H

Idile : Priveam fără de țintă-n sus 
— / Intr-o sălbatică splendoare / 
Vedeam Ceahlăul la apus, I De- 
parte-n zări albastre dus, / Un 
uriaș cu fruntea-n soare, / De pază 
țării noastre pus...

Poetul povestitor și sociabil nu 
se mulțumește însă cu această 
descripție a unei priveliști pustii în

versuri ■
ilustrarea

care nu este nici o vietate. 
Ochii lui se-nțorc spre pămînt : 
Privirile de farmec bete / Mi le-am 
întors către pămînt — / Iar spicele 
jucau în vînt, / Ca-n horă dup-un 
vesel tint / Copilele cu blonde ple
te. ACînd saltă largul lor vestmint./ 
In. lan erau feciori și fete, I Și ei 
cîntau o doină-n cor, / Juca viața-n 
ochii lor. / Și vîntul le juca prin 
plete. / Miei albi fugeau către iz
vor I Și grauri suri zburau în cete.

Coșbuc nu șuieră natura pustie, 
natura singuratică, natura fără 
oameni în ea Fraternitatea cu na
tura este, la el, nedespărțită de 
fraternitatea cu ceilalți oameni.

O măsură și o armonie perfectă 
și o lumină clasică dau adîncime 
și trăinicie poeziei lui Coșbuc. în 
această poezie .sentimentul’ româ
nesc al naturii/'fgcut din • priete
nie cu natura, apare cu toată "ple
nitudinea.

NĂSĂUD (coresp. „Scînteii"). — 
In aula liceului „George Coșbuc" 
din Năsăud au început vineri 
după-amiază lucrările sesiunii 
științifice festive, organizată de 
Societatea de științe istorice și 
filologice din Republica Socialis
tă România.

în prima zi au fost susținute 
comunicările : „Locul lui Coșbuc 
în literatura română", de prof, 
univ. dr. docent G. C. Nicolescu, 
„Idealul unității naționale în 
creația lui George Coșbuc" de 
prof. Ion Șerdeanu, „Natura în 
poezia lui George Coșbuc" de 
conf. univ. Gavril Scridon, „Cul
tura lui George Coșbuc" de lector 
universitar Alexandru 
„Aspecte ale dant.ologiei coșbu- 
ciene" de prof. Grigore 
„Contribuții biografice" de 
gustin Z. N. Pop și „Itinerarul 
ardelean al lui George Coșbuc" de 
prof. Vasile Scurtu.

Tot cu acest prilej, la Mu
zeul regional din localitate s-a 
deschis expoziția omagială „Geor
ge- Coșbuc".. 'In cele 3 încă-

Husar.

vizitatorii fac cunoștin- 
Coșbuc in anii copilă- 

in cei de școală, cu 
și prietenii. Activitatea 
a poetului este prezen- 

documente originale,

peri, 
ță cu 
ri'ei și 
familia 
literară
tată prin 
fotocopii, publicații etc., începînd 
cu revista manuscris „Muza so- 
meșană". Aici se găsește origina
lul statutului Societății literare 
„Virtus romana rediviva", re
vistele „Tribuna'1, „Albina", „Să 
mănătorul", „Flacăra", culegerea 
de poezii „Jurnalul unui pierde 
vară". Un interes deosebit a stîr- 
nit un caiet al scriitorului cu co
mentarii la „Divina Comedie", 
manuscrisele în care se ocupă de 
momente din istoria 
și a patriei etc.

Intr-o sală anume 
din incinta expoziției
lor li se vor prezenta, timp de 
cîteva luni, filmul „Cîntărețul pă- 
mîntului românesc", realizat re
cent d- studioul cinematografic 
„Alexandru Sahia", precum și 
diafilmul „George Coșbuc", al- 
studioului „Ion Creangă

Antologia Cîntare Româ
niei — apărută de curînd 
în Editura pentru literatură, 
precedată de un sobru și 
documentat studiu introduc
tiv semnat de prof. dr. G. C. 
Nicolescu — selectează din- 
tr-un material vast cele mai 
vibrante mărturii literare 
despre „creșterea conștiin
ței unității naționale a po
porului român și dragostea 
sa de patrie”. în alegerea 
textelor s-a pornit de la 
principiul incontestabil că 
anul 1859 a însemnat
moment crucial în istoria 
țării, el reprezentînd împli
nirea unor aspirații multi
seculare ce se vor desăvîrși 
abia la începutul secolului 
nostru. Sînt cuprinse mărtu
rii pline de patos patriotic 
ale scriitorilor și marilor căr
turari, mărturii izvorîfe din 
dragostea pentru țara, po
porul și limba românească, 
scrise cu mult înainte, în 
timpul sau după anul 1859.

Introducerea limbii vor
bite de popor în actele can
celariilor 
riceșfi a 
etapă în 
legere a 
locuitorilor de pe 
părți ale Carpaților. Antolo
gia Cîntare României re
produce, de pildă — în pri
mele ei pagini — un frag-

nienf din „Dojana cetitori
lor" tipărită de Coresi ca 
epilog la Tîlcul evanghelii
lor, apărut în 1564, în care 
harnicul cărturar insista asu
pra necesității tălmăcirii în 
limba poporului a principa
lelor cărți de cult.

Mai fîrziu, studierea lim
bii române și compararea ei 
cu limba latină, a impus 
cronicarilor ideea latinității 
limbii noastre, a originii co
mune a locuitorilor Moldo
vei, Țării Românești și Ar
dealului. Observajia lui Gri- 
gore Ureche că „de la 
Râm ne tragem" a fost pre
luată și aprofundată în 
scrierile lui Miron Costin, 
Constantin Cantacuzino, Di- 
mifrie Canfemir (din opera 
căruia sînt reproduse în an-

lului al XlX-lea, problema 
independentei și unității sta
tale a provinciilor românești 
a devenit preocuparea cen
trală a oamenilor politici 
progresiști și a cărturarilor 
români. Ideea susținută de 
unii că unirea din 1859 ar fi 
fost un act spontan, înfăp- 

. fuit prin ajutorul esențial al 
unor factori externi este in
firmată categoric, prin ma
terialele concludente — de 
ordin literar și publicistic — 
cuprinse în antologie. încă 
la 1830 lancu Văcărescu se 
adresa Milcovului — hota
rul între cele două țări su
rori : „De unde-fi vine nu
mele, pîrîu fără putere, / Ce 
despărțirea neamului 
drăzneșfi a cere ?" 
gat reprezentate în

lu în- 
Bo- 

anfo-

universală

JE DE'LECTOR

și în cărjile bise- 
constifuif o primă 
procesul de înțe- 
originii comune a 

ambele

*) „Cîntare României", Edi
tura pentru literatură — 1966.

fologie deosebit de intere
sante fragmente din Hroni
cul vechimei a romano- 
moldo-viahiîorj ș.a. Ideile 
cronicarilor, îmbogățite cu 
noi argumente, au fost răs- 
pîndite apoi de Școala ar
deleană ; pagini reprezenta
tive din opera lui Saniuil 
Micu, Petru Maior (istoria 
pentru începutul românilor 
în Dachiaj, Gh. Șincai și I. 
Budai-Deleanu sînt repro
duse în antologie.

în prima jumătate a seco-

amenajată 
vizitatori-

Găzbac, 
Au-
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Pe malul stîng. aî.yfîtiluî' 
Moldova, în âpfbpierea 
confluentei lui cu SiretUl, 
se află orașul Roman, în
temeiat cu mai bine de 
500 de ani în urmă, de 
către domnitorul al cărui 
nume îl poartă. Tîrgul 
vechi, în care viata se 
scurgea monotonă, a eres-, 
cut de-a lungul veacuri
lor, s-a 
nind un 
loc bine 
ta țării, 
cîțiva ani i se spunea 
rașul bătrîn". Astăzi nu i 
se mai potrivește această 
denumire. Romanul a în
florit și a întinerit, ală
turi de celelalte orașe ale 
patriei noastre. El este 
astăzi un oraș industrial,

dezvoltat, deve- 
oraș ce-și are un 
cunoscut pe har- 
Pînă mai acum 

„o-

cu oameni harnici și pri-: ,, tru a se recrea după o zi 
cepuți. în lo.cul .clădirilor, 
dărăpănate se înalță car
tiere întregi de blocuti. 
Sțrăzile asfaltate, ilumi
nate și curate atrag privi
rile celor ce vin pentru 
prima oară în orașul nos
tru. Călătorul care nu l-a 
vizitat de multă vreme 
rămîne uimit de schimbă
rile pe care le constată. 
Aproape nu l-ar recu
noaște dacă în apropiere 
nu s-ar afla parcul ora
șului, unul din cele mai 
frumoase din țară. „Gră
dina mare", cum i se spu
nea altădată, era locul 
cel mai plăcut unde se 
întîlneau tinerii, dar și 
cei vîrstnici, pentru a se 
plimba la aer curat, pen-

UNELE PARTITURI
ORCHESTRELE DE

PENTRU
AMATORI

gura luminoasă a celui ce a 
fost numit „domnul poporu
lui", Alexandru loan Cuza. 
Paginile scrise de Bolinfi- 
neanu despre vizita domni
torului la Consfanfinopol, 
unde acesta se va prezenta 
plin de demnitate în fața 
sultanului, exprimînd cu ho- 
tărîre voința unui popor ce 
se vroia liber și unit, ne tre
zesc un legitim sentiment 
de mîndrie patriotică.

,,Nația a făcut Unirea" 
avea să afirme, cu tărie, 
unul din cei mai hotărîfi 
iuptStorî unioniști, Mihail 
Kogălniceanu.-Și același po
por, care știa să fie neînfri
cat în clipele mari ale isto
riei lui, a continuat, după 
1859, lupta pentru desăvîrși- 
rea unității statale. Mihail 
Eminescu scria, răspicat, în 
1870: „Tranzacțiuni în drep
turi naționale nu se în
cap..." (Să facem un coij- 
gres].

Actul istoric din 1918, care 
a marcat înfăptuirea depli
nă a statului român națio
nal, a fost determinat de 
lupta multiseculară a po
porului din toate provinciile 
românești. Ideea e expusă, 
simplu și concis de Lucian 
Blaga în fragmentul repro
dus în antologie din Hro
nicul și cînlecuî vîrsfelor : 
„Pentru marea, istorica adu
nare națională de la Alba- 
lulia, unde s-a hotărît alipi
rea Transilvaniei la patria- 
mumă, n-a fost nevoie de o 
deosebită pregătire a opi
niei publice. Pregătirea se 
făcuse vreme de sute de 
anî".

Antologia Cîntare Româ
niei, prin textele deosebit 
de semnificative pe care 
reunește (sînt prezenți 
pagirjije "ei, pe lîngă cei 
mintițU șj B. P. Hașdeu, 
Slavi^ A. Vlah.uță, A. 
Xenojjpl,* G. Coșbuc,
Goga^l. "Agîrbiceanu, Duiliu 
Zamfirescu, Liviu Rebreanu, 
Vasile Pârvan, Tudor Ar- 
ghezi ș.a.) constituie o cu
legere literară deosebit de 
prețioasă pfșnfru înțelegerea 
contribuției aduse de cărtu
rarii noștri la sprijinirea și 
popularizarea ideii funda
mentale de unitate naționa
lă. Sînt reproduse pagini 
emoționante scrise de-a lun
gul a pesfe 400 de ani. vi- 
brînd de dragostea pentru 
patrie. Nimeni, de pildă, nu 
va putea rămîne indifef.Srt 
astăzi sau oricînd la cuVi, - 
tele incandescente, rostite 
de Delavrancea în 1915, în 
preajma împlinirii aspirații
lor de veacuri ale poporu
lui român : „Carpafii nu ne 
despart, ci ne întregesc. în 
ei s-au adăpostit și cei de 
dincolo și cei de dincoace, 
pe vremuri de năpustiri. în 
ei s-au sfrîns cei de o limbă 
și de o lege. Lor și-au spus 
durerea, cu ei și-au mîncat 
amarul. în ei s-a dospit și a 
crescut sufletul nostru. (...) 
Carpații sînt osul de rezis
tență al nostru, șira spinării 
care nu s-a încovoiat nicio
dată și nu se va rupe nicio
dată, decît cu cel din urmă 
om dintre noi.

România este patria noas
tră.

(...) E România celor de 
demult și a celor de mai 
apoi. E patria celor dispăruți 
și a celor ce va să vio".

logie sînf scrierile 
fașîlor pașoptiști 
frei provincii românești (G. 
Negri, I. Heliade Rădulescu, 
M. Kogălniceanu, N. Băl- 
cescu, I. Ghica, A. Russo, 
V. Alecsandri, Cezar Bolliac, 
C. A. Rosetfi, D. Bolinfî- 
neanu, Avram lancu, T. Ci- 
pariu ș.a.). Anunjîndu-și 
peste hotare triumful — vre
melnic, din păcate — revo
luția munteană se adresa, 
prin pana lui C. A. Rosetfi, 
moldovenilor : „Uniți-vă cu 
noi, frați de dincolo de Mil- 
cov, pesfe undele lui vă în
tindem brațele, dorind cu 
înfocare a vă da sărutarea 
frățiii și a libertății” (Către 
frații noștri din Moldova).

înflăcărai patriot, minte 
clarvăzătoare ce ne impre
sionează prin profunzimea 
ei, Nicolae Bălcescu va pune 
hotărî! la un înalt nivel teo
retic, problema unității - na
ționale : „Daca naționalita
tea este sufletul unui popor, 
daca cîtă vreme el păs
trează acest semn caracte
ristic al individualității sale, 
acest spirit de viață, el este 
investit cu dreptul nepre- 
scripfibil d-a trăi liber, uni
tatea națională esfe cheză- 
șuirea libertății lui, esfe 
trupul lui, trebuincios ca su
fletul să nu piară și să a- 
morțească ci din contră să 
poată creșfe și a se dezvol
ta”. Și în același articol, 
scris în 1850 (Mersul revolu
ției în istoria românilor) pre
ciza că revoluția viitoare 
„nu să va mărgini a cere li
bertatea dinlăuntru, care e 
peste putință a dobîndi fără 
libertatea dinafară, liberta
tea de supt domnirea strei
nă, ci va cere unitatea și li
bertatea națională".

Revoluționarii ardeleni, ri
dicați la luptă pentru liber
tate națională după secole 
de asuprire, își proclamă 
răspicat drepturile la 15 mai 
1848, în cadrul istoricei a- 
dunări de la Blaj.

Unirea din 1859, rezultat 
al luptei întregului popor, 
a fost o primă și importantă 
etapă în realizarea deplinei 
unități naționale a statului 
român. Antologia înfățișea
ză prin materiale variate 
(reportaje, poezii, amintiri, 
povestiri, articole datorate 
lui N. Filimon, Mihail Sado- 
veanu, N. Gane, Nicolae 
Grigorescu, Nicolae lorga 
ș.a.) zilele de înflăcărată 
emoție din ianuarie 1859, fi-

frun- 
din cele

le 
în 
a-
I. 

D. 
O.

portului national românesc: costum de 
călușar Foto : Gh. Vințilă

Din frumusețilepentru a se prezenta cit 
mai corect la concursuri 
sau la diferite spectacole, 
nu li se oferă posibilita
tea de a-și pune în va
loare, de a-și face cunos
cută munca lor ?

Cred că dacă Comitetul 
de cultură și artă, îm
preună cu consiliul sin
dical și conducerile în
treprinderilor respective 
din orașul nostru ar ana
liza această propunere 
s-ar găsi soluții care să 
satisfacă și pe cei ce ofe
ră spectacolul, și pe cetă
țenii dornici să-și pe
treacă timpul liber în 
mijlocul frumuseților na
turii.

de muncă. în afară de 
frumusețea naturală a 
parcului, oamenii erau a- 
trași aici și de fanfara 
militară, care cînta aproa
pe în fiecare zi după a- 
miază, intr-un foișor, a- 
nume amenajat. Ascul- 
tînd melodiile populare 
sau valsurile nemuritoa
re, oamenii simțeau c-au 
petrecut cîteva ore in
tr-adevăr plăcute.

Astăzi orașul s-a dez
voltat și din punct de ve
dere cultural. Oamenii 
muncii au posibilitatea de 
a alege între un specta
col de teatru sau un film. 
Ne putem mîndri cu echi
pe sindicale de amatori, 
care se prezintă cu cinste 
la concursurile ce au loc 
în localitate sau pe 
regiune. Sala din centrul 
orașului, „Vasile Alec
sandri" sau teatrul de 
vară din parc găzduiesc 
adesea formații de teatru 
sau de instrumentiști ve- 
niți din alte orașe sau din 
Capitală. Totuși, orașul 
nostru, în lunile de vară 
nu oferă oamenilor mun
cii și alte mijloace de re
creație în aer liber. Par
cul, minunatul nostru 
parc, de care sfatul popu
lar s-a ocupat dîndu-i o 
înfățișare atrăgătoare — 
avînd chiar de la intrare, 
numeroase ronduri de 
flori artistic aranjate, un 
frumos 
tate — 
de ceea 
veselea.
bă, stau pe bancă, discu
tă, dar totul e prea mo
noton. Dacă în mijlocul 
naturii ar răsuna muzica 
unei fanfare sau orches
tre, voia bună ar spori și 
mai mult și zilnic ar veni 
să populeze parcul nostru 
oameni din cele mai în
depărtate cartiere ale o- 
rașului. Lucrul acesta 
cred că n-ar fi greu de 
realizat. La festivalurile 
unde s-au întrecut echi
pele de amatori, Roma
nul nostru s-a prezentat 
cu formații de orchestră 
și fanfară destul de bune. 
Am avut ocazia să apre
ciem echipele de la uzina 
de țevi, întreprinderea 
mecanică și sfatul popu
lar, care, pe lîngă inter
pretarea corectă a reper
toriului, te atrăgeau și 
prin modul de prezenta
re. Oare de ce acestor 
echipe, care au muncit

TELE,
18,00

19,00
19,15

— Emisiune pentru copii și tineretul școlar : 
„Recreația veselă".

— Telejurnalul de seară.
— Colecții, colecționari, pasiuni : Colecții de in

signe și ilustrate.
— Actualitatea cinematografică.
— Tele-enciclopedia.

19.45
20,00
21,00 — Antena este a dumneavoastră.
21,30 — Memoria peliculei : „Amintirile orașelor".
21.45 — Filmul serial : „Omul invizibil".
22,15 — Poeți și compozitori. Melodii inspirate din li

nca lui George Coșbuc.
— Telcsport.
— Telejurnalul de noapte.
— Buletinul meteorologic.
— închiderea emisiunii.

23,00
23,20 

. 23,30
23,35

Tiberiu AVRAMESCU

științific nr. 5)
Viitorul 

15,30; 18;

Natalia BOTEZATU 
învățâtoare 
din orașul Roman

9 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR
.—2 — film pentru ecran panoramic : 
10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.

tare Vizita tovarășului Ciu En-Iai în Republica So
cialistă România) — 15: 17,45; la grădină — 20,30. 
© SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
(completare Orizont 
20,30.
© JURNALUL UNEI
15,30; 18; la grădină
Autobiografie)
o CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Progresul 
(completare Printre nori) — 15,30; 18; 20,45, Clubul 
Uzinelor „Republica" (completare Schițe turin- 
giene) — 14;
© ALFABETUL
dină — 20,30.
• 5 000 000 DE
Pe calea înfloririi patriei socialiste)
20,45.
® URME ÎN OCEAN : Pacea (completare Orizont 
științific nr. 5) — 15,45; 18; 20,45.
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Grădina „Progresul" (completare Ce po
vestesc apele) — 19,30.
® STRĂINUL — ambele serii : Grădina „Colen- 
tina" — 19,45.
© VALURILE DUNĂRII : Grădina „Progresul-Parc" 

19,30.
ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina „Vitan" — 20.

FEMEI ÎN ALB : Rahova —
— 20,15, Cotroceni (completare 

15; 17,45; 20,30.
ZBURĂTOARE
Patria
a YOYO : Republica (completare Ion Țuculescu) — 
9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Flacăra
(completare Ce povestesc apele) — 15,30; 18,15;
20,45.
• NOTRE DAME DE PARIS : Luceafărul — 9,30; 
12; 14,30; 17; 19,30; 22, Feroviar — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, Excelsior — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15 
(la ’toate completarea Pașii poetului), București 
(completare Ce povestesc apele) — 8,30; 111 13,30; 
16; 18,30; 21, Stadionul Dinamo — 19,15, Grădina 
„Doina" —• 20,15.
• ȚARA FERICIRII : Capitol (completare Ion Țu
culescu) — 9; 11,45. 15,15; 18; 20,45; la grădină —
19.30, Melodia (completare Ce povestesc apele) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Festival (comple
tare Orizont științific nr. 5) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 19,30, Modern (completare 
Pașii poetului) — 9,15; 11,30; 13,4
20.30, Arenele Libertății (completare 
lescu) — 19,30.
e HAIDUCII — cinemascop : Lumina 
23 August 1966) — 8,45; 11; 13,15;
20,45.
• CASA NOASTRĂ : Victoria (completare Basm) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Cen
tral (completare Un secol și multe milenii) — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,45, Colentina — 15,30; 18,30.
• ELECTRA : Union — 15; 18; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina —
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT
Doina — 11,30; 13,45; .16; 18,30; 20,4?
(completare Ion Țuculescu) 
18,30; 21.
• O LACRIMA PE OBRAZ 
APELE — VREAU SĂ ȘTIU 
SUCCESULUI — PUNCT DE 
DRINUL

16,15; 18,30; 
FRICII : Lira

zeci de in-etc., adică 
terpreți.

La. Casa 
raională din 
pildă, am găsit în astfel 
de orchestrații: marș 
din baletul „Spărgătorul 
de nuci", 
ților din 
Marșul 
„Aida" 
întîmplă 
destinate 
populare

O dificultate în desfă
șurarea activității acestor 
formații muzicale o con
stituie lipsa instructori
lor. Cursurile de perfec
ționare pentru cadrele 
didactice tinere de la 
sate, organizate pe lîngă 
Casa creației populare 
din Cluj în 1964—1965, 
au fost abandonate, deși 
dăduseră rezultate bune. 
Ele ar putea 
după părerea 
lîngă liceele

Lucrînd de douăzeci de 
ani în mișcarea artistică 
de amatori, am ajuns să 
cunosc unele dintre reali
zările și succesele înre
gistrate, dar și unele 
neajunsuri pe care le 
mai întîmpină formațiile 
artistice. în ancheta „Ta
lentul poporului — un 
diamant ce trebuie șlefuit 
neîncetat, cu grijă", 
publicată în ziarul „Scîn- 
teia“, s-a discutat, prin
tre altele, și despre tipă
riturile muzicale adresa
te fanfarelor sătești și 
celor muncitorești din 
orașele raionale. Cum, 
pe bună dreptate, se 
arăta, numărul acestor 
tipărituri este destul de 
ridicat, dar... ele nu pot 
fi întotdeauna folosite. 
Casa centrală a creației 
populare, care le elabo
rează, se pare că nu cu- 

'noaște un lucru esențial: 
din cine anume este 
compusă o orchestră să
tească. în general, ea cu
prinde maximum 15 in- 

în timp ce 
! se a- 

______   fanfare 
simfonice cu oboi, fagoți

I
I
I
I

(la i
rit- !

I
Istrumente — în t 

partiturile trimise 
dresează unor

între 
toată 

mij- 
întîl-

cu

de cultură 
Huedin, de

MARTORI I: Ferentari (completare
15,30; 18;

„Marșul solda- 
opera „Faust", 
triumfal din 
etc. La fel se 
cu partiturile 

orchestrelor 
de amatori.

lac și alei asfal- 
este lipsit tocmai 
ce altădată îl în- 
Oamenii se plim-

cinemascop
Un secol și 
la grădină

(ambele serii) : 
multe milenii) — 
— 19,15, Tomis

9;

(completare
15,45; 18,15;

fi reluate, 
mea, pe 

muzicale, 
îndeosebi în timpul
canțelor școlare.

Mihai MANEA 
profesor —
Liceul de muzică

va-

Cluj

9. 
FIACRE ;

Grivița
— 9; 11,15; 13,30; 16;

— CE POVESTESC 
TOT nr. 45 — CHEIA 
GRAVITAȚIE — GHI- 

IMAGINI DIN MUZEUL POMPIERILOR

— UN SECOL ȘI MULTE MILENII : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare
• ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : Ciu
lești (completare 23 August 1966) — 15; 18; 20,45, 
Volga (completare Ce povestesc apele) — 9; 11,45; 
15,15; 18; 20,45, Drumul Sării (completare Problema)
— 14,45; 17,45; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Crîngași (com
pletare Orizont științific nr. 4) — 15,30; 18; 20,30. 
înfrățirea între popoare — 14; 16; 18,15; 20,30.
© CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Dacia 
(completare Orizont științific nr. 5) — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45.
o REPULSIE : Buzești (completare Imagini din 
Muzeul pompierilor) — 15,30; 18; la grădină — 20. 
® FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Cos
mos (completare Picătura) — 15,30; 18,15; 20,45.
O CLEOPATRA —
Bucegi (completare
9; 12,30; 16,15; 20;
(completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 
12,30; 16,15,- la grădină
9 DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Gloria 
(completare Ion Țuculescu) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, Flamura (completare Pașii poetului)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,30.
9 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Uni
rea (completare Liniorll) — 15,45; 18; la grădină
— 20.
9 PRIMA DEZILUZIE : Vitan (completare 
privșcița) — 15,30: 18.
9 FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ STRĂINĂ : 
(completare Valentin Serov) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45; la grădină — 19,30.
9 THERESE DESQUEYROUX : Miorița (completare 
23 August 1966) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
9 ClINELE DIN BASKERVILLE : Munca (comple
tare Un nasture) — 16; 18,15; 20,30.
9 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Popular Xcomple 
tare Nimeni nu se gîndește la noi) — 15,30; 18,15; 
20,45.
• ALBĂ
BĂNCI :
8,30; 11;
Floreasca
13,30; 16;
9 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Moșilor (comple-

19.

de stat de operetă : VĂDUVĂ VESELĂ

CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM- 
Aurora (completare Pașii poetului) — 
13,30, 16; 18,30; 21, la grădină — 19,30, 
(completare Ion Țuculescu) — 9; 11,15; 

18,30; 21.

Teatrul
19,30.

a Teatrul 
dia) ; REGELE MOARE — 19,30, 
DINU PĂTURICĂ (premieră) — 19,30.
® Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (la teatrul de vară dirt 
parcul Herăstrău) ; AU FOST O DATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20, (în sala Teatrului evreiesc de 
stat) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (grădina 
Boema, în caz de ploaie sala Savoy) : CU MUZICA 
E DE GLUMIT — 20.
• Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC M 2'0.

National „I. L. Caragiale" (sa’-i Come- 
(sala Studio) I
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Sosirea unei delegații

O delegație de specialiști din 
R. P. Ungară, condusă de Szeker 
Gyula. prim-adjunct al ministru
lui industriei grele, a sosit la Bucu
rești, ca răspuns la vizita pe care 
a făcut-o in luna iulie în țara ve
cină delegația de chimiști români, 
condusă de Ion Deleanu, adjunct 
al ministrului industriei chimice.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față Ion Velea, prim- 
adjunct al ministrului industriei

chimice, funcționari superiori din 
minister.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții vor vizita întreprin- ■ 
deri chimice, vor purta discuții 
cu specialiști români privind po
sibilitățile de dezvoltare a cola
borării în domeniul industriei chi
mice dintre cele două țări.

(Agerpres)

A APARUT NR. 4/1966 AL REVISTEI

ISTORICE Și SOCIAL-POLITICE
DE PE LINGĂ 0. C. AL P. C. R

Rubrica Articole și chmii- 
cuprinde : 

socialist 
istorică 

de D.I. MAZILIU

„Făurirea
România, 

a maselor

nicări 
statului 
cucerire 
populare" 
și T. CARACIUC, „Insurecția 
națională antifascistă din Ro
mânia m lumina unor docu
mente ale timpului de peste 
hotare" de GH. MATEI și V. 
GHERGHIESCU, „Legislația 
privind conflictele de muncă 
în anii regimului burghezo- 
moșieresc" de D. V. FIROIU, 
„Caracterul legiuirilor agrare 
de Ia sfîrșitul secolului al 
XIX-lea« de TR. LUNGU, 
„Școala socialistă de Ia Bucu
rești (1913)“ de M. IOANID,

I

ÎNTRECERILE

„Demonstrațiile populare an
tifasciste din mai 1936“ de 
GH. I. IONIȚĂ, „Solidaritatea 
poporului român cu războiul 
național-revoluționar din Spa
nia" de I. BABICI, „Crearea 
Comisiei Generale a Sindica
telor din România (1906)“.

La rubrica Discuții se pu
blică : „Situația economică so
cială a României în perioada 
1919—1924“ de V. AXENCIUC.

Revista mai cuprinde ru
bricile „Evocări" (despre Mi
hai Macavei, dr. Eugen Roz- 
vani, Constantin Popovici, G. 
Ibrăileanu), Recenzii — Note 
bibliografice și Informații.

de atletism • ••

In a doua zi a jocurilor balcani
ce de atletism de la Sarajevo, atle- 
ții români au obținut patru victo
rii : Valeriu Jurcă la 400 m gar
duri (52” 6/10), Al. Spiridon la să
ritura în înălțime (2,00 m), Gh. 
Costache la aruncarea ciocanului 
(64,42 m) și Karaiosifoglu la 20 km 
marș (lh 39'54”). După două zile, în 
întrecerea masculină conduce Iugo
slavia cu 55 puncte, urmată de Ro
mânia — 50,5 puncte și Bulgaria
— 45 puncte, iar în cea feminină 
reprezentantele țării noastre cu 
23 puncte, urmate de atletele iugo
slave — 21 puncte și cele bulgare
— 19 puncte.

...și de baschet
La Skoplje (Iugoslavia) au în

ceput vineri întrecerile celei de-a 
4-a ediții a balcaniadei feminine

LA SFIRSIT DE
9

SĂPTĂMÎNÂ
f

NATAȚIE

La Bazinul Dinamo din Capi
tală începe astăzi întîlnirea in
ternațională de natație (mascu
lin și feminin) România — R.S.F.S, 
Rusă, întrecerile primei zile sînt 
programate de la ora 16,30 și 
vor continua mîine după-amiază 
de la aceeași oră.

RUGBI

A XV-a etapă a campionatu
lui categoriei A de rugbi începe 
astăzi cu meciul Steaua — Con
structorul, programat de la ora 
16,30 pe Stadionul Ghencea din 
Capitală. Mîine, începînd de la 
ora 9, pe terenul Gloria/vor avea 
loc în cuplaj întîlnirile Gloria — 
Grivița Roșie și Dinamo — Pro
gresul. Duminică, în provincie, 
se vor desfășura partidele Pre
cizia Săcele — Politehnica Iași, 
Farul Constanța — Știința Petro- 
șeni și Universitatea Timișoara — 
Rulmentul Birlad.

HANDBAL

Meciul Steaua — Universitatea 
București, derbiul etapei în cam
pionatul masculin de handbal, 
va avea loc astăzi după amia
ză, începînd de la ora 16,45, pe 
Stadionul Tineretului.

TELEGRAME EXTERNE

încheierea vizitei

franco-amerîcane

Cauzele scufundării
PLOIEȘTI. — Vineri dimineață, 

ministrul comerțului și industriei 
al statului Kuweit, Abdallah al 
Jaber al Sabah, însoțit de Valen
tin Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, a făcut 
o vizită la Rafinăria Brazi și Uzi
na constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai“-Ploiești. Oaspetele a 
vizitat principalele instalații de ob
ținere a produselor petroliere din 
cadrul rafinăriei, secția de uzinaj 
și standul de probe al instalațiilor 
de foraj de la Uzina

★ 
părăsit 
Yates,

Vineri au 
Lamartine 
pentru Europa al Organizației Na- s 
țiuniior Unite pentru alimentație 8 
și agricultură (F.A.O.), și dl. Jose 8 
Vailega, directorul Diviziunii pro- . 
ducției vegetale și protecției plan- | 
telor din Organizația pentru 
mentație și agricultură (F.A.O.) a , 
O.N.U., care, la invitația Comite- | 
tului național F.A.O., au făcut o | 
vizită de cîteva zile în țara noas- , 
tră.

La 
duși 
tului

Capitala dl. 
reprezentant

plecare, oaspeții au fost con- 
de reprezentanți ai Comite- 
național F.A.O.

"Ar
După ce a efectuat un turneu de 

trei săptămîni, în cadrul căruia a 
prezentat spectacole la București, 
Cluj și Brașov, Teatrul de stat de 
miniaturi din Leningrad, condus de 
artistul poporului al R.S.F.S. Ruse, 
A. Raikin, a părăsit Capitala.

(Agerpres)

LOTO
La tragerea Loto din 16 sept. 1966 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 51 25 33 38 56 42 9 77 14 16.

Premiul special : 9 25 14.
Fond de premii : 988 196 lei din care 

158 031 lei report premiul special.

Fww/ ciclist si României

Sub titlul „Niciodată relațiile 
franco-americane nu au fost atît 
de proaste", ziarul „Le Monde" a 
publicat Ia 15 septembrie o cores
pondență din Washington de Alain 
Clement, în care se arată printre 
altele :

„Cu cîteva zile înaintea sosirii 
în Statele Unite a lui Debră și 

aii- i Couve de Murville, ar fi imposibil 
să nu recunoaștem că relațiile 
franco-americane nu au fost nici
odată atît de proaste — presupu- 
nînd că se mai poate vorbi încă 
de relații. Dar trebuie să adăugăm 
un corectiv important pentru vi
itor : cu cît legăturile diplomatice 
devin mai încordate, cu atît se în
mulțesc legăturile personale. Răz
boiul rece dus fără zgomot 
Departamentul de Stat și 
d'Orsay nu afectează cu 
afluxul crescînd de vizitatori 
cezi în Statele Unite".

„Acesta e pentru moment aproa
pe singurul element pentru a spera 
o normalizare a relațiilor franco- 
americane, atunci cînd conjunc
tura va deveni mai propice — con
tinuă autorul. Pe plan politic, ne 

Ș aflăm într-un punct mort. Discursul 
ținut la Pnom-Penh de generalul 
de Gaulle, adoptînd implicit te
zele Vietnamului de nord și refu- 
zînd să ia în considerație semi- 
deschiderile conținute în scrisoa
rea adresată de Dean Rusk lui 
Couve de Murville, a făcut să se 
reverse cupa amărăciunii liderilor 
americani față de Franța.

între 
Quai 

nimic 
fran

PRAGA 16 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că vineri după- 
amiază s-a înapoiat la Praga dele
gația de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, în 
frunte cu Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Cehoslova
ciei, care a făcut o vizită oficială 
în R. P. Bulgaria.

Rezoluția Biroului
Politic al C. C.

submarinului,. S-170“
Comandamentul marinei mi

litare a R. F. Germane a anun
țat că submarinul „Hai" S- 
170), care s-a scufundat 
miercuri seara în slrîmtoarea 
Doggerbank, se află la o adin- 
cime de 60 metri. Singurul su
praviețuitor al catastrofei, mari
narul Peter Silbernage, a fost 
transportat la spital. El a (ost 
găsit de pescadorul englez 
,,Saint Martin" in timp ce înota 
de 13 ore pe o mare dezlăn
țuită. Silbernage a declarat că 
în limp ce submarinul naviga 
la suprafață s-a produs o spăr
tură și apa a inundat sala ma
șinilor. Mai mulți marinari s-au 
precipitat spre turelă pentru a 
se salva, cînd submarinul a în
ceput să se scufunde. Marina 
vest-germană a comunicat că 
pe locul catastrofei a apărut o 
pată mare de ulei.

Ti

■de Gaulle
u- 
în

e-

Concluzia Washingtonului 
că voiajul generalului de Găulle 
a făcut «mai mult rău decît bine»... 
Ceea ce de altfel nu a împiedicat 
cîtuși de puțin Washingtonul să 
continue, ca și cum nu s-ar fi în- 
tîmplat nimic, aplicarea planurilor 
sale de război

în problema Vietnamului, se a- 
preciază în capitala americană, 
există nu numai divergențe cu Pa
risul, ci o ruptură declarată. Nu 
trebuie să ne înșelăm ; după Pnom
penh, aceasta este părerea tuturor 
personalităților din administrația 
democrată — astfel că senatorul 
Mansfield nu a crezut nici măcar 
oportun să reînnoiască sugestia 
nei întîlniri Johnson 
Antile.

Vietnamul nu este decît un 
xemplu, cel mai arzător fără îndo
ială. S-ar putea găsi reacții ame
ricane asemănătoare în legătură 
cu sinuozitățile negocierii asupra 
evacuării bazelor americane din 
Franța sau cu conversiunile sur
plusurilor de dolari în lingouri de 
aur.

Este clar că neîntreruptele fric
țiuni franco-americane ar irita mai 
puțin o administrație mai sigură 
de ea însăși. Drama lui Johnson 
este că nu reușește să se facă iu
bit de compatrioții săi. Nu trece o 
zi fără să apară un articol care 
să răsucească fierul înroșit în 
rană, explicînd de ce «magia» pre
zidențială îi lipsește succesorului 
lui J. F. Kennedy...".

In etapa a lll-a, schimbări spectaculoase In clasament
Desfășurată între Buzău și ora

șul Gheorghe Gheorghiu-Dej (157 
km), a 3-a etapă a Turului ciclist 
al României a produs importante 
modificări în clasamentul general 
individual. După numai 15 km de 
la plecare, fostul lider al clasa
mentului, Găbriel Moiceanu, a în
cercat să se detașeze, însă a fost 
prins de pluton. Apoi au încercat a- 
celași lucru Ciumeti, Ardeleanu, Du
mitrescu și Sofronie, dar și tentati
vele lor au rămas fără succes, „fu-

BALCANICE
de baschet. Echipa României a 
debutat cu o victorie cîștigînd cu 
74—67 (36—35) meciul cu Iugosla
via. Astăzi, echipa noastră întâl
nește formația Bulgariei, iar du
minică, în ultima zi, va juca în 
compania 
ticipă ca 
petiție.

echipei Italiei, care par- 
invitată la această com-

gării" fiind prinși la Rm. Sărat. 
La ieșirea din oraș, 8 alergători, 
în frunte cu I. Cosma și Șt. Suciu, 
au lansat un atac puternic și... pînă 
la sosire nu au mai putut fi ajunși, 
în Focșani avansul lor era de 2’40”, 
iar la Adjud depășise 7 minute. Cu 
22 km înainte de sosire, la Căiuț, 
o barieră de cale ferată a reținut 
plutonul încă 6’30”, astfel că gru
pul fugarilor a sosit la capătul e- 
tapei cu un mare avans. Sprintul 
final a revenit lui Șt. Suciu (Ro
mânia Tineret), cronometrat în 3h 
42’22”, urmat în același timp de I. 
Cosma, C. Gonțea, Gh. Suciu, T. 
Vasile, N. Ciumeti, Al. Sofronie și 
C. Ciocan. Plutonul a fost crono
metrat în 3h 59’54”.

în clasamentul general indivi
dual conduce acum Gh. Suciu cu 

'9h 13’41”, urmat de T. Vasile la 
27", Șt. Suciu la 1’10", I. Cosma la 
1’25”, C. Gonțea la 1’40” etc. Moi- 
ceanu ocupă locul 9, la 16’42”, iar 
Dumitrescu locul 10, la 16’57”. As
tăzi are loc etapa a 4-a : orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej—Brașov 
(130 km).

CHILE

ȘAH înaintea ultimei runde
Deși nu 

dificări atît în desemnarea cam
pionului cît și a ultimului clasat, 
runda de astăzi, a 19-a, suscită to
tuși interes pentru că va da confi
gurația definitivă a celorlalte 
locuri. Aseară, în penultima run
dă, fruntașii clasamentului au re
mizat, cu excepția lui Partoș, care 
l-a învins pe A. Buză într-o parti- 

decisivă pentru ocuparea locu- 
secund. Alte rezultate: Ghites- 
— Gheorghiu remiză ; Gavrilă 
Mititelu remiză ; Șuta — Voi-

dă 
lui 
cu

mai poate produce mo- culescu remiză ; Botez — Drozd re
miză ; Soos — Drimer remiză ; 
Reicher — Neamțu remiză ; Wais- 
man — Nacu 1—0 ; Ungureanu — 
Giinsberger 0—1.

Clasament: Gheorghiu — 14
puncte, Partoș — 12, Drimer 11, 
Ghițescu și Buză — 10,5, Ciocîltea 
— 10 (1), Voiculescu — 10, Giins- 
berger 9,5, Stanciu — 9 (1), Neam
țu, Botez, Soos, Mititelu și Nacu — 
9, Reicher — 7,5, Șuta, Waisman și 
Ungureanu — 7, Gavrilă — 6,
Drozd — 3.

ÎN CÎTEVA rinduri■A. ZV

al P. C. Francez
PARIS 16 — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, trans
mite : Biroul Politic al C.C. al P.C. 
Francez a ținut la 15 septembrie o 
ședință, examinînd principalele
sarcini care stau în fața organiza
țiilor și activiștilor de partid. Re
zoluția adoptată cu acest prilej, 
publicată de ziarul „L’Humanite", 
analizează situația politică și arată 
că pe plan intern bătălia alegeri
lor legislative este evenimentul po
litic cel mai important pentru vii
toarea perioadă.

Documentul critică atitudinea 
conducătorilor Federației stîngii 
democrate și socialiste, care „con
tinuă să nu dea nici o urmare pro
punerilor partidului comunist vi- 
zînd discutarea și elaborarea unui 
program comun de guvernare, pe 
baza propunerilor tuturor partide
lor de stînga".

In legătură cu problemele inter
naționale, Biroul Politic al C.C. al 
P.C. Francez a examinat situația 
din Vietnam, chemînd pe toți co
muniștii să-și dubleze eforturile în 
următoarea perioadă, pentru ca 
toate forțele iubitoare de pace din 
Franță să se ridice împotriva agre
siunii' ' americane.

Cel mai mic 
televizor din lume

Uzinele japoneze „Standard 
Radio Corporation" produc cel 
mai mic televizor din lume. Di
mensiunile televizorului sînt: 
70X180X180 mm. Greutatea a- 
paratului este de 2,7 kg. Ali
mentarea televizorului se face 
de la priză sau din 9 baterii a 
cite 1,5 volți.

La nivelul epocii 
de piatră

Un grup de militari austra
lieni a anunțai că a intrat în 
contact cu un trib din Papua — 
Nona Guinee — a cărui civili
zație materială se află la nive
lul epocii de piatră. Membrii 
tribului, care se află într-o de
presiune izolată în districtul 
Sepik al Noii Guinee, se tem 
de un trib vecin de care sînl 
despărțit! de un lanț muntos, 
spunînd că aceștia îi vor ucide 
și îi vor mînca. Toți mem
brii tribului umblă în per 
manentă înarmați 
re de piatră, cuțite 
cu arcuri și săgeți.

Toți 
în 

cu topoa- 
de os

8
8
I

O In cadrul concursului internațional 
de călărie-obstacole 
proba de 
gata de 
„Avion”, 
puncte), 
ceanu, pe calul „Stejar", a ocupat locul 
secund cu 93"2/10 (40 puncte). Rajkov
(Bulgaria) a învins în proba 
zilei, obstacole 1,40 m, urmat 
țul turc Mirel.

de la Istanbul, 
obstacole 1,20 m a fost cîști- 
bulgarul Pavlov pe calul 
care a realizat 91"6/10 (40 

Sportivul român N. Bărbu-

a doua a 
de călăre-

nale de tenis ale Iugoslaviei, Pietrangeli 
(Italia) l-a învins cu 6—1, 6—0 pe iugo
slavul Vucetic, iar Franulovici (Iugosla
via) a dispus cu 6—4, 6—0 de Koma- 
romi (Ungaria). Pentru turul următor 
mai sînt calificați Sangster, Darmon și 
Jovanovici, principalii favoriți ai pro
bei.

e A 13-a etapă a turului 
Iugoslaviei, Ljubljana-Zagreb 
a revenit la sprintul final sportivului 
Borschel (R.D.G.) cronometrat în 
3h24'36'', urmat de cehoslovacii Sever și 
Svoboda. în clasamentul individual nu 
s-au produs schimbări, tricoul galben 
fiind purtat de iugoslavul Cubrici.

ciclist al 
(149 km), CUM E VREMEA

® Întîlnirea de haltere Belgia — Țara 
Galilor, desfășurată la Bruxelles, a reve
nit halterofililor oaspeți cu scorul de 
4—2. Totalizind 500 kg la categoria 
„grea", belgianul Reding a realizat un 
nou record al țării sale.

» In a doua gală a turneului de box 
de la Sofia, pugilistul român Șosoiu — ca
tegoria „cocoș” — l-a învins prin k.o. pe 
cehoslovacul Neiraz, iar C. Ghiță — ca
tegoria „semimijlocie" — a cîștigat prin 
neprezentarea polonezului Laszman, 
oprit de doctor să urce în ring. La a- 
ceastă categorie, Kirșanov (U.R.S.S.) a 
dispus la puncte de A. Mițev (Bulgaria). 
La categoria „cocoș", Gorbatov (U.R.S.S.) 
a cîștigat la puncte meciul 
zul Olech.

cu cerul 
slab, iar 
atins 28

zilele de

cu polone-

® în „optimile" probei 
masculin ale campionatelor

de simplu 
internațio-

Ieri în țară : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros în Banat și Ardeal. 
Vîntul a suflat slab și a predo
minat din sectorul sud-est. Tempe
ratura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 19 grade la Ocna Șu- 
gatag și 28 grade la Turnu Măgu
rele și București. In București : 
Vremea a fost frumoasă, 
variabil. Vîntul a suflat 
temperatura maximă a 
grade.

Timpul probabil pentru
18. 19 și 20 septembrie a.c. In țară: 
Vremea în răcire mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accen
tuate în estul țării, unde vor că
dea ploi temporare. în rest — ploi 
izolate. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
2 și 12 grade, iar maximele între 
16 și 23 grade. In București și pe 
litoral • Vremea în răcire ușoară, 
mai ales la începutul intervalului. 
Vor cădea ploi temporare. Vîntul 
va prezenta unele intensificări. 
Temperatura în scădere.

I 
I
8
8
I
8
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din Chile 
subnutri- 

nevoită 
jumătate

Operația de salva
re a anticelor tem
ple deple de la Abu 
Simbel de apele 
Nilului, care prin

vest-german
ZEi- 

un 
si- 
in 

al

Ziarul
„DIE ANDERE 
TUNG" a publicat 
articol referitor la 
tuația din Chile, 
care se arată intre 
tele :

„Populația 
este cronic 
tă. Țara este 
să importe 
din alimentele nece
sare, deoarece marii 
proprietari de pămînt, 
în goană după profi
turi, neglijează mari 
suprafețe care sînt 
mai dificil de lucrat. 
Pe de altă parte, 
structura învechită a 
formelor de proprieta
te agrară face imposi
bilă orice încercare 
de a se ridica produc
ția.

Urmările acestor 
stări de lucruri sînt 
evidente. în 1964, In 
această țară au murit 
de foame 249 persoa
ne, iar anual 4 000 de 
chilieni subnutriți

mor de tuberculoză. 
Incapacitatea obser
vată la multi copii de 
școală de a se con
centra și a învăța se 
dato'rește în măsură’ 
de 70 la sută unei a- 
limentații slabe.

Bucurîndu-se de 
sprijinul puternicului 
Front popular, format 
din comuniști, socia
liști și național-demb- 
crati, președintele 
Eduardo Frei, care din 
martie 1965 posedă 
majoritate parlamen
tară, vrea să îm
proprietărească pînă 
în 1969 aproximativ 
100 000 de țărani, plă
tind pentru aceasta 
moșierilor despăgu
biri din fondurile sta
tului. Partidul marilor 
moșieri, care a a- 
juns in minoritate, în
cearcă prin tot felul 
de acte de sabotaj să 
împiedice realizarea 
reformei agrare. în

acest scop, moșierii 
încearcă să-și divize
ze pămînturile în mici 
parcele și să le pre
dea unor muncitori a- 
gricoli. în același timp, 
prin diferite practici 
feudale acești munci- 

■tort agricoli sînt puși 
mereu în situația de 
a fi datori moșierului.

în provincia Taica, 
situată la sud de San
tiago și avînd 10 000 
kilometri pătrați, o 

proprie 
împart 

pătrimi 
suprafa- 
miile de

mînă de mari 
tari agricoli 
între ei trei 
din întreaga 
ță, în timp ce 
țărani săraci nu au a- 
proape deloc pămînt, 
flămînzind adesea.

Dacă raporturile de 
proprietate nu se vor 
schimba în curind, a 
arătat într-un memo
riu Universitatea din 
Santiago, este de aș
teptat un lanț de re
volte".

Nilului, 
construirea baraju
lui de la Assuan 
vor inunda o vastă 
regiune, continuă. 
De curînd a început 
reconstruirea aces
tor temple pe lo
cul unde sînt mu-

Aflîndu-mă în țara ve
cină, am acceptat într-o 
seară invitația unui co
leg de a face împreună 
o plimbare și de a ne în
semna impresiile dintr-o 
călătorie 
noapte

Vom 
măcar 
aici se 
caracteristicile 
ungare este viața ei in
tensă pînă noaptea tîrziu.

Ne-am qăsit un ghid : 
programul de excursie 
nocturnă pe care I.B.U.S.Z. 
— corespondentul lui 
O.N.T. „Carpați" — îl or
ganizează pentru turiștii 
străini după ora 23. Este 
o cunoștință „fulger" cu 
Capitala pentru că doar 
în cîteva ore excursionis- 
tului dornic să vadă, să 
cunoască, să se infor
meze cît mai deplin i se 
oferă secvențe multe dar 
scurte din ceea ce în
seamnă viața de noapte 
a orașului.

Budapestanii și edilii 
capitalei pun mult preț pe 
edificarea și buna gospo
dărire a orașului lor. în 
locul de încrucișare a 
două bulevarde, în veci
nătatea redacției ziarului 
„Năpszabadsăg", noaptea 
nu 
de 
lor. 
tionarea circulației se lu
crează fără întrerupere 
pe acest șantier Ia con
struirea unui pasaj de 
trecere subterană pentru 
pietoni și în viitor a unei 
principale stații a me
troului prevăzut să se ex
tindă și 
locuri.

în altă parte a ora
șului, pe 
construcții 
reflectoarele de oe creș
tetul macaralelor taie 
noaptea în felii ; se văd 
brațele macaralelor care 
în rotirea lor spintecă

lungă... de o 
la Budapesta, 

încerca să aflăm, 
în parte, de ce 
spune că una din 

capitalei

dă nici o clipă 
răgaz constructori- 
Pentru desconges-

spre aceste

un șantier de 
de locuințe,

văzduhul. Așadar, și în 
fapt de noapte orașul se 
îmbogățește cu noi con
strucții, ■ cu noi edificii.

Cutreierăm Budapesta 
în lung și în lat. Magazi
nele le întîlnim la fiece 
pas, pe bulevarde largi, 
ca și pe străzi lăturalni
ce, înguste. Judecind 
după numărul lor, constați 
că se acordă multă 
atenție sectorului comer
cial. Și, observînd cele ce 
se întîmplă în acest sec
tor chiar în timpul orelor

înaintate, poți spune că 
„spiritul comercial” este 
în permanență treaz. In 
multe locuri întîlnim oa
meni care lustruiesc gea
murile magazinelor, cu
răță jaluzelele (sînt chiar 
echipe speciale pentru 
acest lucru) ; alții reîm
prospătează vitrinele, 
schimbă florile din vaze, 
astfel îneît din prima 
oră a dimineții ochiul 
trecătorului să fie „fu
rat" de prospețimea, de 
noutatea oferită de ma
gazinele respective. Am 
zăbovit ceva mai mult în 
fața unui atelier de repa
rat ceasornice de mînă. 
în vitrină erau expuse 
peste 200 de ceasornice, 
de diverse mărimi și 
mărci. Am observat că

toate 
In a- 
neîn-

toate, dar absolut 
arătau ora exactă, 
parență, un lucru 
semnat, dar care în fapt
oferă o garanție a cali
tății lucrului executat în 
acest atelier. Cînd vei a- 
vea nevoie, vei căuta ne
greșit tocmai acest ate
lier, risipit între multe 
altele. Cît de ingenioasă 
și economică este „inves
tiția" cu care el își face 
publicitatea 1

Ne abatem spre două 
din cele patru stații im-

tramvai, troleibuz sau au
tobuz. în schimb, taxime- 
trele circulă ca furnicilo. 
Dacă mașina lipsește, n-o 
găsești „de ocazie", ce
rerea clientului este sa
tisfăcută prompt, în cîte
va minute, de perso
nalul oricărei gări, ho
tel, restaurant. în aceste 
locuri sînt instalate tele
foane anume, mijloace 
rapide de comandă a ta- 
ximetrelor.

Dar este exclus să vor
bim despre orele „albe"

totodată
la

rentabile) 
dispoziția

avea un apa
să determine

bu- 
ar a-

„de 
între

portante de cale ferată 
ale orașului. Viața lor de 
noapte ne pare cunoscu
tă dinainte. Și totuși... Ni 
se pare demnă de rele
vat preocuparea con
ducătorilor acestor sta
ții ca printr-un perso
nal grijuliu, bine instruit, 
să asigure liniștea călă
torilor care poposesc în 
sălile de așteptare. In 
toate 
decît 
Nord
îndemînă 
preparate reci și 
cafea neagră.

...Curios lucru. , 
cut cîteva ore de 
sîntem pe 
portajului de noapte și pe 
arterele principale n-am 
văzut măcar „țipenie" de

gările — mai mici 
Gara noastră
— călătorii

zi și

de 
au la 
noapte 
calde,

Au tre- 
i cînd 

itinerarul re-

tîrzii budapestane iără a 
aminti cîte ceva și des
pre localurile de noapte. 
Deși sînt numeroase, ori
cine îți va da adresa lor, 
îți va vorbi despre fieca
re în parte ca despre un 
loc cu dichisul, progra
mul și personalitatea lui.

Budapesta cunoaște în 
fiecare sezon o mare a- 
fluență de turiști. Aceștia 
au preferințe din cele mai 
felurita. Unii preferă plim
bările în parcul de dis
tracții (renumit în toată 
Europa), alții aleg călă
toriile de agrement pe 
Dunăre sau o „excursie" 
Dește poduri spre „mun
tele" Gelert Mulți își pe
trec timpul în restauran
tele de noapte. Un nume
ros personal de deservire.

bine pregătit, îi încon
joară cu ospitalitate și 
curtoazie; qazdele au pus 
în mișcare un întreg com
plex de servicii necesare 
(si
care stau 
turiștilor.

Dacă am 
rat care
precis pulsul, efervescen
ta, freamătul nopții 
dapestane, acesta 
răta că perioada 
vîrf" se plasează
orele 0 și 1. O continuă 
scădere îi urmează pînă 
la ora 4, cînd I 
orașului care se 
teaptă vrea să 
ce că prin imensa 
ritate a locuitorilor 
schimbul de dimineață al 
uzinelor, întreprinderilor, 
instituțiilor, școlilor — el 
se simte reconfortat, 
proaspăt pentru o nouă 
zi de muncă.

...S-au scurs așadar o- 
rele tîrzii, orașul și-a re
căpătat glasul obișnuit. 
Noaptea și-a aruncat 
marama cernită în Dună
re. Dimineața este saluta
tă de sirenele vaselor 
fluviale aflate în portul 
Budapesta. Ne aflăm ne 
crestele dealului „Ge- 
lărt" — punctul cel mai 
înalt de observație al 
orașului — lîngă statu’a 
„Libertății" și zidurile 
groase ale unei vechi 
fortărețe. O pîclă de cea
ță sau poate de 
întunecă încă 
orașului.

Și ne încheiem 
ora cînd. 
de becuri

tumultul 
s redeș- 

certifi- 
majo- 
săi —

fum mai 
fruntea

jul la
300 000

reporta- 
cele 
— o 

imensă constelație teres
tră ce luminează puternic 
orașul — își închid pleoa
pele pentru odihna de zi 
Aici e ora 6. La Bucu 
rești zorile au apărut cu 
o oră mai devreme.

Constantin MORARU
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POSTUL SĂU
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în fața zia
riștilor prezenți la un dineu 
oferit la sediul O.N.U., secre
tarul general al O.N.U.,' U 
Thant, a reafirmat hotărîrea 
sa de a nu mai candida pen
tru postul de secretar general 
al' O.N.U. El a invitat statele 
membre ale O.N.U. să se preo
cupe, de pe acum, de găsirea 
unui succesor al său.

FRANȚA

Proiectul 
noului buget 
aprobai 
de guvern

PARIS 16 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri francez a aprobat 
proiectul bugetului pe anul 1967, 
care va fi supus Parlamentului în 
sesiunea ce se va deschide la 2 
octombrie. Bugetul Franței pe a- 
nul viitor prevede un total de 116 
miliarde franci la cheltuieli și 118 
miliarde la venituri. Sumele pre
văzute pentru .cercetări științifice 
au fost majorate cu mai ititilt de 
jumătate în raport, cti âhhl trecut, 
pentru transporturi și telecomuni
cații. cu 23,4 la sută, pentru agri
cultură cu 22 la sută, pentru învă- 
țămînt 11,5 la sută. Cheltuielile 
militare sînt prevăzute a atinge 
23,5 miliarde franci, adică vor fi 
cu 5,7' la' sută mai mari decît în 
bugetul actual.

în cercurile oficiale franceze se 
apreciază că, acest buget urmăreș
te să încurajeze expansiunea și 
modernizarea aparatului productiv 
al Franței-.pwrte-un--~efort deose
bit în favoarea-, investițiilor. Pro
iectul guvernamental' prevede o 
ușoară creștere a pensiilor munci
torilor în vîrstă cu începere de la 
1 ianuarie anul viitor, a alocații
lor familiale și a pensiilor foștilor 
combatanți. „Este un buget conve
nabil"; a declarat președintele de 
Gaulle, adăugind în același timp 
„că rămîn dificultăți de rezolvat".

ACEEAȘI FAȚĂ A 

APARTHEIDULUI
Focul de ,,avertisment" 
al polițiștilor sud-atricani 

soldat cu răniri grave

PREȚORIA 16 (Agerpres). 
— Polițiștii sud-africani au 
deschis un foc de „avertis
ment" împotriva populației 
africane din localitatea Harris- 
mith care manifesta împotri
va mutării cu forța a unui nu
măr de familii de culoare în- 
tr-o altă localitate, potrivit 
politicii rasiste a rezervațiilor 
din această țară. Deși focul a 
fost numai „de avertisment" 
cîteva persoane au fost grav 
rănite.

Vizita în Cehoslovacia a delegației
Marii Adunări Naționale

geneva Sesiunea Consiliului
pentru comerț și dezvoltare

Tovarășul Emil Bodnaraș
in R. P. Bulgaria

BRNO 16 Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite : în con
tinuarea vizitei pe care o face în 
Cehoslovacia, delegația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de pre
ședintele Comisiei Constituționale 
a M.A.N., Avram Bunaciu, a ple
cat vineri dimineața din Praga: 
într-o călătorie prin țară.

în drum spre Brno, deputății ro
mâni au vizitat uzinele 'de mașini- 
unelte Kovosvit din Boemia de 
sud unde directorul uzinelor le-a

prezentat aspecte ale activității a- 
cestui obiectiv industrial. în con
tinuarea călătoriei s-a făcut un 
popas în localitatea Trebec, reșe
dința raionului cu același nume. 
S'alutînd pe deputății români. Lud- 
vik Coufal, vicepreședinte al co
mitetului național raional, a evo
cat contribuția pe care armata ro
mână a adus-o la eliberarea aces
tor pămînturi ale Moraviei de sud 
de sub jugul fascist. Seara, dele
gația parlamentară română a sosit 
la Brno.

GENEVA 16. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, trans
mite : în Comitetul nr. 1 al Con
siliului pentru comerț și dezvol
tare a început discuția asupra celei 
de-a doua conferințe U.N.C.T.A.D., 
care va avea loc în anul 1967. Ță-

GUS HALL:

Ministrul afacerilor externe 
a! Bomânieî primit de I. B. lito

BELGRAD 16 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, tran
smite : După o scurtă vizită prin 
localități de pe litoralul Mării A- 
driatice, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu .Mănescu, cu so
ția, au sosit vineri la Belgrad. Pe 
aeroportul Surcin din capitala 
R.S.F. Iugoslavia, oaspetele român 
a fost întîmpinat de Marko Nike- 
zici, secretarul de stat pentru afa
cerile externe, al RlS.F. Iugoslavia, 
cu soția; și alte persoane oficiale.

într-o declarație făcută presei, 
Corneliu Mănescu, după ce a mul
țumit pentru invitația făcută s-a 
referit la relațiile româno-iugosla- 
ve, pe care le-a caracterizat ca 
fiind foarte bune, relații. între 
două țări socialiste vecine. în tim

pul vizitei, a spus ministrul ro
mân, vom avea un schimb de ve
deri asupra problemelor interna
ționale și, în special, asupra celei 
de-a XXI-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Vineri după-amiază, ministrul 
afacerilor externe al României 
a fost primit de președinte
le R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito. La convorbirea care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, au participat Marko 
Nikezici, secretar de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, și alte persoane oficiale.

în aceeași zi, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Marko Nikezici, a ofe
rit un prînz în cinstea ministrului 
afacerilor externe al României.

AGRESIUNEA S. U. ft. 
IN VIETNAM PROVOACĂ 
0 LARGĂ MIȘCARE 
OE OPOZIȚIE

î

PR AGA 16 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei sale în R. S. Ceho
slovacă, Gus Hali, secretar general 
al Partidului Comunist din S.U.A., 
a ținut la Praga o conferință de 
presă; Referindu-se la războiul din 
Vietnam, el a arătat că acesta a 
provocat o largă mișcare de opozi
ție. în S.U.A., majoritatea ameri
canilor se pronunță împotriva răz
boiului din Vietnam. Luptînd îm
potriva războiului în Vietnam, a 
continuat Gus Hali, americanii 
luptă pentru onoarea țării lor.

Referindu-se la situația internă 
a Statelor Unite, vorbitorul a rele
vat că problema rasială poate fi 
rezolvată numai prin acordarea u- 
nei egalități depline în drepturi 
negrilor. Partidul Comunist din 
S.U.A., a declarat el, luptă ca ne
grii americani să se bucure de 
toate drepturile.

rile în curs de dezvoltare pun ac
centul pe caracterul pe care tre
buie să-1 aibă această a doua con
ferință prin stabilirea de obiec
tive concrete menite să fie de 
real folos pentru ele.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, Titus Cristureanu, a ară
tat în intervenția sa modul în 
care România a sprijinit țările în 
curs de dezvoltare prin stimularea 
schimburilor comerciale cu acestea, 
prin efectuarea de schimburi pe 
termen lung, livrări pe credit, 
rambursări în producție etc. în 
continuare, vorbitorul a propus ca 
la cea de-a doua conferință să 
fie abordate probleme legate de 
formarea de cadre pentru comer
țul exterior, găsirea și aplicarea 
de forme noi de colaborare in
ternațională, tehnică și economică 
cu efecte pozitive pentru comerțul 
internațional și dezvoltarea econo
mică, pe baza principiilor suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajul re
ciproc.

SOFIA 16 (Agerpres). — Vineri 
a sosit la Sofia tovarășul Emil 
Bodnaraș membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. a! P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, care la invitația guvernu
lui bulgar urmează să petreacă

cîteva zile de odihnă în R. P. Bul
garia.

La aeroportul din Sofia, tova
rășul Emil Bodnaraș a fost întîm
pinat de general de armată Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și de alte persoane oficiale.

întrevederea tovarășilor
Hie Verdet si Vladimir Kirilin

J f

MOSCOVA 16. — Coresponden
tul Agerpres, Silviu Podină, trans
mite : Tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, care se află în con

cediu în Uniunea Sovietică, a avut 
joi o întrevedere cu Vladimir Ki
rilin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. în cursul 
convorbirii, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost examinate probleme care 
prezintă interes reciproc.

Patrioji sud-vietnamezi pregătesc o nouă acfiune

Tirgul internațional 
de la Helsinki 
Președintele Finlandei a vizitat 

pavilionul românesc

HELSINKI 16 (Agerpres). — în 
prezența președintelui Finlandei, 
Urho Kekkonen, joi a avut loc 
deschiderea oficială a Tîrgului in
ternațional de la Helsinki. La ac
tuala ediție a tîrgului participa cu 
pavilioane naționale 18 țări.

Pavilionul Republicii Socialiste 
România a fost vizitat de preșe
dintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
de președintele parlamentului fin
landez, Johannes Virolainen, de 
ministrul comerțului, Olavie Sa- 
lotie, ministrul agriculturii, Nes- 
tori Kaasalainetl, ministrul comu
nicațiilor, Leo Suonpaa, ministrul 
apărării, Sulo Suorttanen. Au fost, 
de asemenea, prezenți membri ai 
corpului diplomatic, acreditați la 
Helsinki, ziariști finlandezi și 
străini.

Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen a apreciat în mod deo
sebit exponatele industriei româ
nești constructoare de mașini, care 
ocupă circa 60 la sută din supra
fața pavilionului.

„World Journal

Tribune" 

pe banca acuzaților

NIGERIA

Incertitudinile
persistă

încheierea Conferinței Pugwash
VARȘOVIA 16 — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : Vineri și-a încheiat lu
crările la Sopot (R. P. Polonă) cea 
de-a XVI-a Conferință internațio
nală Pugwash care s-a desfășurat 
pe tema: „Oamenii de știință și 
problemele internaționale contem
porane".

La conferință au participat 80 
de oameni de știință din 22 de țări, 
precum și observatori ai O.N.U. și 
ai unor organizații științifice in
ternaționale.

Participants la conferință și-au 
concentrat atenția asupra unor pro
bleme importante cum sînt: dezar
marea, destinderea internațională, 
colaborarea pașnică între popoare 
etc. Din țara noastră la conferință 
au participat prof. dr. docent I. 
Agîrbiceanu. membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România, și prof. dr. do
cent V. Hanga, de la Facultatea de 
drept din Cluj. S-a stabilit ca vii

toarea conferință internațională 
Pugwash să aibă loc în Suedia, 
anul viitor.

Avioane americane au 
violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze

PEKIN 16 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că la 9 sep
tembrie două avioane americane 
de tipul „F-105" au pătruns în spa
țiul aerian al R.P. Chineze în re
giunea autonotnă Guansi-Cijuan, 
și au deschis focul, cu mitraliere și 
rachete, asupra iinor sate și a lo
cuitorilor care se aflau la lucru, 
rănind trei dintre ei. Avioane ale 
forțelor aeriene chineze le-au in
terceptat și au avariat unul dintre 
avioanele agresoare. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Apărării 
Naționale al R.P. Chineze a aver
tizat asupra consecințelor pe care 
le pot avea asemenea acte de vio
lare a spațiului aerian al R.P. Chi
neze, declarînd că armata și po
porul chinez sînt gata să dea ri
posta cuvenită.

------ ....

Deoarece nu-i
este pe plac...

Duminică, în timp ce la 
„Național Hali" din Lagos so
seau delegații pentru confe
rința constituțională, explo
zia a două bombe readucea 
tensiunea pe străzile capi
talei riigeriene. Așa' încît 
24 de ore mai tîrziu, o dată 
cu începerea lucrărilor con
ferinței, sediul guvernului 
era strașnic păzit de un cor
don de trupe. In timp ce, în 
inferior, delegații reprezen
tanți ai celor patru provincii 
— de est, vest, nord și ves
tul mijlociu — puneau în 
discuție, pentru a doua oară 
în mai puțin de două luni, 
viitorul politic al țării.

Primele zile de dezbateri, 
au arătat că soluția la pro
blema : federație, stat unitar, 
sau confederație — care 
constituie de fapt obiectivul 
principal al conferinței, nu 
este ușor de găsit. Cu acest 
prilej au ieșit din nou la 
iveală divergențele .dintre 
diferitele grupări participan
te. Reprezenianții nordului 
s-au declarat în favoa
rea unei „largi autono
mii regionale" sau, mai pre
cis, a unui sistem menit să 
le faciliteze preponderența. 
Pe o poziție diferită se află 
liderii din est, care se pro
nunță pentru un federalism, 
în cadrul căruia să fie înlă
turată posibilitatea ca 'o pro
vincie să capete un statut 
predominant față de cele
lalte. La rîndul lor, celelalte 
provincii preconizează so
luții de mijloc...'

Substratul problemei nu 
poate fi înțeles decît în

contextul frămîntărilor care 
au zguduit Nigeria în ulti
mul timp. După cum se știe, 
guvernul generalului Ironsi 
care a declarat drept țel, în 
ianuarie 1966, izbăvirea ță
rii de ura între triburi, de 
dezbinare politică și corup
ție, a căzut victimă, la rîn
dul său, la sfîrșitul lunii iu
lie, unei lovituri de stat. In 
urmă cu opt luni cînd el a 
venit la putere, o parte a 
populației și-a pus mari spe
ranțe în îndreptarea situației 
social-economice, care îm
pinsese țara în grele încer
cări. Dar, în programul său, 
Ironsi nu a atins pozițiile 
vechilor grupuri feudale do
minante, ale conducătorilor 
de triburi. El a dizolvat toa
te partidele politice, inclusiv 
cele cu caracter progresist și 
a abolit sistemul federal de 
guvernare a țării, înlocuin- 
du-l cu altul unitar. în spe
cial, împotriva acestei din 
urmă măsuri, s-au ridicat 
conducătorii feudali ai re
giunii din nord (cu 60 la 
sută din populație și din 
teritoriu), cerînd anularea 
ei. Ei și-au însoțit această 
cerere-ultimafum cu asa
sinate și distrugeri, îndrep
tate împotriva acelora care 
proveneau din regiunile su
dice. Treptat, disensiunile 
dintre triburi s-au extins, și 
în armată, ieșind la iveală 
cu prilejul răscoalei de la 
29 iulie, cînd a avut loc 
lovitura de stat.

Venirea la putere a loco- 
tenent-colonelului Gowon, 
n-a fost primită cu aprobare

de locuitorii provinciilor de 
est (partea cea mai bogată 
și mai dezvoltată din punct 
de vedere economic) pre
cum și a celor din veșt. 
în schimb emirii' din 
nord triumfau, întrucît de
cretul 34 privind institui
rea așa-numitului „sistem 
unitar" urma să fie în- 
mormînfat. Ciocnirea des
chisă între grupurile adver
se devenea aproape imi
nentă. Dar cîteva măsuri în
treprinse de noul guvern, 
printre care eliberarea din 
închisoare a liderului poli
tic Awolowo, președintele 
partidului „Grupul de acți
une", care are mulfi adepfi 
în Nigeria de vest, au fost 
de natură să atenueze ten
siunea internă.

Evident, cauzele instabili
tății politice din cea mai 
populată țară de pe conti
nentul negru, nu pot fi 
puse, așa cum pretind unele 
cercuri interesate, doar pe 
seama înfruntărilor dintre 
triburi. Evenimentele din ul
timul timp au arătat destul 
de clar că aceste cauze tre
buiesc căutate mai adînc, 
în slăbiciunea economică a 
țării, în dependența ei de 
capitalul străin. în disputa 
dintre grupurile arătate își 
găsește de fapt expresia 
lupta acerbă a monopoluri
lor, în special engleie și ă- 
mericane, pentru acapara
rea marilor bogății ale Nige
riei- (ultima atracție consti- 
tuind-o petrolul). La jefuirea 
bogățiilor din exterior se a- 
daugă goana după îmbogă
țire a vîrfurilor conducătoa

re din interior. Aceasta în 
timp ce cerințele vitale ale 
populației sînt în fapt igno
rate.

Este semnificativ că la ac
tuala conferință constituțio
nală însuși primul ministru a 
declarat : „După șase ani de 
independență se pare că ne 
aflăm mai departe ca nicio
dată de scopul nostru : so
lidaritatea națională". în 
luările lor de poziție, repre
zentanți de vază ai popu
lației nigeriene arată că, in
diferent dacă delegații ce
lor patru provincii vor a- 
junge sau nu la o soluție 
de compromis în problema 
formei de organizare a sta
tului, este neîndoielnic că 
afîta timp cîf dominația 
monopolurilor străine va 
persista, cît nu vor fi adop
tate măsuri reale pentru în
sănătoșirea economiei și îm
bunătățirea vieții maselor, 
tensiunea din Nigeria nu va 
putea fi înlăturată.

Radu BOGDAN
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Varna a avut loc 
j*icH1nr ci crriifnrilnr r

8 ce șic
membri
crriifnri

Cu toate că a apărut doar 
de cîteva zile, noul cotidian 
american „World Journal Tri
bune" (rezultat din fuzionarea 
ziarelor „New York Herald 
Tribune", „Journal American" 
și „World Telegramm and 
Sun") a și înregistrat un prim 
conflict: împotriva sa a fost 
deschisă o acțiune judiciară.

Procurorul general al S.U.A. 
a cerut tribunalului federal 
din districtul New York să de
clare achiziționarea de către 
„World Journal Tribune" a 
cotidianului de dimineață 
„New York Herald Tribune" 
ca o violare a legii anti-trust. 
Scopul ac.estei acțiuni este a- 
cela de a împiedica ziarul 
„World Journal Tribune" să-și 
impună monopolul asupra ar
ticolelor unor ziariști cunos- 
cuți ca Walter Lippman, Art 
Buchwald și alții ale căror ar
ticole, apar în prezent și(în,zia- 
rele din alte orașe ale S.U.A. 
Monopolul pe . care-l deține 
„World Journal Tribune" asu
pra unor articole este apreciat 

. ca o amenințare pentru „New 
York Post", singurul concu
rent de după-amiază al, nou
lui ziar.

® STOCKHOLM. Ministrul afacerilor 
“ externe al Suediei, Torsten Nilsson, a 
oferit o masă în cinstea
României la 
legătură cu 
Suedia.

Stockholm, 
plecarea sa

ambasadorului 
Petru Mânu, în 
definitivă din

SS| SANTO DOMINGO. în capitala do- 
“ minicană s-a creat din nou o stare 
de tensiune. în fața Palatului Preziden
țial au fost amplasate tancuri, în timp , ce 
patrule motorizate ale armatei și politiei 
efectuează raiduri asupra circulației și 
descinderi la domiciliile diferitelor 
persoane.

gg WASHINGTON. Mendel Rivers, 
“ președintele Comisiei pentru proble
mele forțelor armate a Camerei Repre
zentanților a S.U.A., a declarat că Sta
tele Unite vor trebui să adopte o serie 
de măsuri de. „represalii" ca urmare a 

‘ hotărîrii Franței , de a se retrage din co- .
mandamentul integrat al N.A.T.O.

i 15 septembrie, la 
o întîlnire a zia

riștilor și scriitorilor din țările balcani
ce și : din regiunea Mării Adriaticp, 

i ai Federației internaționale a 
scriitorilor și ziariștilor de turism.

Presa din Montevi
deo și-a manifestat 
iritarea față de unele 
declarații ale amba
sadorului nord-ameri- 
can în Uruguay, Hen
ry Hoyt. După cum a 
transmis din această 
capitală coresponden
tul săptămânalului 
francez „La Tribune 
des Nations", ziarele 
locale au relatat că a- 
cesta se pronunță ac
tiv contra regimului 
constitutional din U- 
ruguay. Mai mult, el 
a declarat chiar în 
fata Consiliului natio
nal al guvernului, 
unde fusese invitai, 
cu o ocazie, că este 
favorabil unui regim 
prezidențial de tipul 
celui din S.U.A. Dar 
de fapt, arată ziarele, 
preferințele lui Hoyt 
se îndreaptă spre re
gimurile de dictatură 
militară sau sprijinite 
de militari reacționari 
de tipul acelora care

există în unele țări 
latino-americane.

Este interesant că, 
simultan cu aceste 
gesturi „diplomatice", 
în unele țări vecine 
se duce o înverșunată 
campanie anti-Uru- 
guay. Se pune între
barea ; ce nu le pla
ce Iui Hoyt și prote- 
jaților săi ? Intre al

tele, nu le place că 
Uruguayul este ostil 
proiectului de creare 
a „For[ei interamerica- 
ne", concepută după 
cum se știe, ca o bri
gadă de intervenție 
armată în orice, .tară 
latino-americană, unde 
se afirmă mâi catego
ric voința poporului 
de a fi stăpîn la el 
acasă. Din exemplul 
Republicii Dominicane, 
ițnde au fost debar

cați pușcași marini 
pentru a împiedica 
guvernul constitutio
nalist să-și exercite 
puterea și unde ocu
pația continuă sub 
firma „forțelor intera- 
mericane de pace" a 
învățat multe opinia 
publică latino-ameri
cană, și așa se și.ex
plică opoziția din Uru
guay fată de „Forța 
interamericană".

Este de înțeles că 
lui Hoyt nu-i face 
plăcere această opo
ziție. Dar și mai de 
înțeles este reacția 
de nemulțumire a opi
niei publice urugua- 
yene care consideră 
că îi aparține în mod 
exclusiv dreptul de a 
hotărî ce regim i se 
potrivește cel - mai 
bine și că orice „sfat" 
în această privință 
este un amestec inad 
misibil în treburile 
sale interne.

I. F. -

SB BELGRAD. La invitația guvernului
R.S.F. Iugoslavia,. vineri a sosit la 

Belgrad o delegație indoneziana în frun
te cu ministrul afacerilor externe, Adam 
Malik, care va (ace o vizită oficială în 
această țară. în aceeași zi, A.- Malik a 
fost primit de- președintele I. B. Tito.

HERTOGENBOSCH. Juriul celui 
““ de-al XlII-lea Festival Internațional 
al soliștilor vocali, care s-a desfășurat în 
localitatea Hertogenbosch din Olanda, a 
decernat 
Krîlovici și tenorului Ludovic Spiess, iar 
baritonului Vasile Martinoiu, o mențiune. 
Marina Krîlovici a fost distinsă, de ase
menea, cu marele premiu al orașului 
Hertogenbosch.

ESJ SEUL. Etiopia a hotărît să-și retragă 
™ grupul său de ofițeri de legătură 
care făcea parte din așa-zisul .„coman
dament O.N.U." instalat în Coreea de 
sud de Statele Unite.

premiul I sopranei Marina

SAN JOSE. Cu Drilejul zilei națio- 
nale a Republicii Costa Rica, la San 

Jose a avut loc joi o mare demonstrație 
a populației, care s-a desfășurat sub lo
zinci antimilitariste. Manifestantii purtau 
pancarte, cu inscripții cerînd guvernu-

lui costarican să nu participe la proiec
tatele manevre, militare organizate de 
Consiliul apărării din America Centrală 
ce urmează să se desfășoare pe teritoriul 
Nicaraguei la începutul anului viitor. 
După manifestațiile de joi, ministrul 
securității nationale, Diego Trejos, a de
clarat că forțele militare costaricane nu 
vor participa la manevre.

M BAMAKO. Președintele Republicii
Mali, Modibo Keita, a anunțai vineri 

remanierea guvernului săul Din noul 
guvern nu mai fac parte Bareme Bo- 
coum,. fost ministru de interne, Sevdou 
Badiane și titularii ministerelor dezvol
tării economice, coooerării economice și 
educației naționale. Președintele Mo- 
dibo Keita și-a asumat și președinția 
Consiliului de Miniștri și Ministerul 
Apărării și al Dezvoltării Economice.

FRANKFURT. La 16 septembrie a 
luat sfîrșit la Frankfurt cel de-al 

doilea proces intentat foștilor conducă
tori SS ai lagărului de concentrare de la 
Auschwitz. Tribunalul l-a condamnat pe 
(ostul comandant SS, Josef Erber, vino
vat de uciderea a mii de persoane, la 
închisoare pe viață și privarea de drep
turi civile.
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