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Ritmul și calitatea 
arăturilor dovedesc
temeinicia 
pregătirilor 
viitoarea

O veche șl prețioasă experiență 
demonstrează convingător că efec
tuarea arăturilor, cît mal curînd po- 
■ibil după eliberarea terenului, și 
calitatea acestora au un rol hotă- 
rîtor pentru obținerea unei recolte 
bogate. De acest lucru s-a ținut 
seama în marea majoritate a în
treprinderilor agricole de stat și co
operativelor agricole, dintre care u- 
nele sînt pe terminate cu efectuarea 
arăturilor sau chiar au încheiat a- 
ceastă lucrare. Pină la 1 august ară
turile au fost efectuate într-o pro
porție de 83 la sută în întreprinderile 
agrioole de stat și 53 la sută în co
operativele agricole. Avansate sînt 
cooperativele agricole din județele 
Galați, Buzău, Ialomița, Dolj, Teleor
man, Brăila și Vrancea.

In prezent, există condiții favora
bile pentru intensificarea lucrărilor 
datorită ploilor căzute șl faptului 
că parcul de tractoare poate fi utili
zat în întregime la arături. Grăbirea 
luorărilor se impune, cu pregnanță, 
îndeosebi In Județele unde recoltatul 
s-a terminat mal tîrziu, iar arăturile 
s-au efectuat Intr-un procent mai 
redus. Ținînd seama de însemnăta
tea deosebită pe care o are, în a- 
eeste zile, folosirea la întreaga ca
pacitate de luoru ti tractoarelor, or
ganizarea temeinică a muncii, cali
tatea lucrărilor, redacția noastră a 
organizat un rald-anchetă în jude
țele Vîlcea șl Caraș-Sevcrin. Publi
căm pe court conoluziilo desprinse 
cu acest prilej.

Cooperativele agricole din Județul 
Vîlcea, pînă la 1 august au efectuat 
arături pe 45 la sută din terenurile 
prevăzute. La cooperativa din Ștefă- 
nești. această lucrare s-a terminat, 
iar la Mihăești, Șutești, Glăvile și 
altele s-au realizat între 70 și 90 
la sută din plan. Din datele înscrise 
în „operativa" existentă la Direcția 
agricolă se constată că rezultatele 
sînt mult diferite de la o unitate la 
alta. La cooperativele Lădești, Lăpu- 
șata, Slrimeasa, Lungești, Fumurei 
și altele s-au arat numai 15—30 la 
cută din suprafețe.

în prima zi de august, Ia Direcția 
agricolă județeană ni s-a spus că ul
timul termen stabilit pentru termina
rea arăturilor de vară este sfîrșitul 
primei decade a lunii în curs. Poate 
fi considerată aceasta o situație 
bună cînd în 10 zile trebuie să ari 
55 la sută din suprafață ?

— Situația nu este desigur fericită 
— și-a spus în ultimă instanță pă
rerea tov. Marin Bălan, directorul 
Direcției agricole județene, și asta 
din mai multe cauze : după termina
rea recoltării, tractoarele n-au fost 
folosite imediat la arături și nu 
s-a asigurat o bună aprovizionare cu 
carburanți șl piese de schimb, încît 
s-a creat o „pauză" nejustificată de 
cel puțin 10 zile. Multe dintre trac
toarele I.M.A., reparate superficial, 
au fost cuprinse de „maladia pene
lor". Considerăm însă că măsurile 
luate — împînzirea județului cu bri
găzi de specialiști de la Direcția a- 
grlcolă șl uniunea cooperatistă ju
dețeană, pentru o permanentă supra
veghere a lucrărilor, redistribuirea 
tractoarelor în funcție de situația 
existentă în fiecare unitate agricolă — 
constituie o garanție că arăturile de 
vară nu vor întîrzia.
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Eficiența
Cînd facem bilanțul unor activități 

«au analiza anumitor stări de lu
cruri, cînd examinăm rezultatele 
unor decizii și măsuri lansate într-o 
oarecare instituție sau întreprindere, 
cînd comentăm o lucrare de știință, 
o invenție tehnică sau o creație ar
tistică — în toate aceste împrejurări 
relevăm nu numai ceea ce s-a făcut, 
dar și ceea ce ar mai fi trebuit să 
se facă, subliniem nu numai calită
țile, ci și eventualele scăderi. Adop
tăm, cu alte cuvinte, o atitudine cri
tică. Capacitatea de a ne entuziasma, 
de a admira și a lăuda succesele ne 
este inerentă nouă ca oameni, dar la 
fel de inerentă ne este și aptitudinea 
de a ne situa pe o poziție sobră și de 
a privi cu luciditate, „la rece", cri
tic, acele aspecte ale muncii și ale 
vieții care mai sînt încă susceptibile 
de „finisări" și perfecționări.

Dacă atitudinea critică reprezintă 
Instrumentul explorării și aprecierii 
realităților din afara noastră, inclu- 
zind aici și faptele de conduită ale 
semenilor noștri, atitudinea autocri
tică ne concentrează atenția asupra 
noastră înșine. Ambele slujesc pro
cesul cunoașterii și al autocunoăș- 
terii. Cele două atitudini pot să exis
te și să funcționeze într-o formă im
plicită, latentă, ca însușiri ale gîn- 
dirii individuale, dar ele pot să ca
pete și o formă desfășurată, explici
tă, publică, devenind, prin aceasta, 
un important mecanism al reglării 
relațiilor dintre oameni și al vieții 
In colectiv.

pentru
recoltă
Cu această asigurare am analizat 

mersul lucrărilor la fața locului. Nu 
e nevoie de prea mult timp ca să-ți 
poți da seama că la Băbeni sau Șu
tești. de exemplu, imperativul ter- ' 
minării arăturilor pînă la 10 august 
a fost înțeles pe deplin. Aici tractoa
rele lucrează din zorii zilei și pînă 
seara țîrziu.

în cuprinsul județului se întîlnesc 
însă și situații care infirmă opti
mismul directorului direcției agri
cole. La cooperativa agricolă Lun
gești sînt încă 160 ha de miriști ne
arate. „Nu mai e nici o problemă — 
ne-a spus tovarășul Mircea Cojocaru, 
președintele cooperativei. Avem acum 
o brigadă cu 11 tractoare, căreia i-au 
fost create toate condițiile : i-am eli
berat toate suprafețele de paie, i-am 
asigurat casă, masă..." Totuși, după 
cum ne-au spus cooperatorii „mult 
prea anevoie este înnegrită de brazde 
peria galbenă a cîmpului". De ce ? 
încercăm să facem „prezența" trac
toarelor de pe cîmp împreună cu 
președintele cooperativei. „Noi avem 
11 tractoare, dar să vedeți că de fapt 
numai 9 lucrează : două sînt defecte, 
unul chiar de la începutul campa
niei. De fapt, din cele 9, unul este la 
balotat paie". Pentru restul apar re
pede alte surprize. Din celelalte unul 
cară lemne de foc, iar altul......e în
comuna vecină cu treburi". Cite lu
crează ? 6 tractoare I De fapt șl a- 
cestea cu mulți ,-,timpi morți", ni 
s-a spus. Terenul fiind tare, fiarele 
de plug trebuie schimbate des. Bă-

Gheorghe RADEL 
Nicolae BRUJAN 
corespondenții „Scînteii*

(Continuare în pag. a III-a)

Sărbătorirea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu primește raportul comandantului Marinei Militar®

(Continuare în pag. a III-a)

I. CIUCHI
corespondentul „Scînteii

conducători ai organelor locala 
de partid și de stat, generali.

La bordul altei nave se află 
atașați militari ai unor misiuni 
diplomatice în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește raportul viceamiralului 
Grigore Marteș, comandantul 
Marinei Militare.

La bordul unei șalupe, coman
dantul Marinei" Militare trece' Th 
revistă navele ancorate în port. 
Echipajele, în ținută de paradă, 
răspund cu îndelungi urale. Se dă 
apoi citire Ordinului ministrului 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România. Fanfara mi
litară intonează Imnul de Stat,

marinari înscriu cu trupurile 
lor inițialele numelui scumpei 
noastre patrii și al partidului.

O paradă a navelor alegorice 
a evocat momente importante 
din istoria marinei românești. In 
fruntea lor vedem un pînzar 
moldovenesc, corabie din vre-

coptere. în 
ale navelor, 
el declară 
jocurilor. Pe

în timp ce văzduhul trepidează 
sub tăria celor 21 de salve de 
artilerie. Din înaltul cerului, for
mații de avioane trimit frățescul 
lor salut echipajelor aliniate pe 
navele din port. Un grup de pio
nieri oferă flori conducătorilor de 
partid și de stat

Sărbătoarea marinărească în
cepe. sub patronajul lui Neptun, 
bâtrînul zeu al mărilor,' care so
sește îmbarcat pe o balenă, es
cortat de bărci militare și eli- 

sunetele de sirenă 
care-i dau onorul, 
deschis programul 
luciul apei, zeci de

mea lui Ștefan cel Mare ; mărtu- < 
rii. scrise atestă că acestea au 
străbătut Marea Neagră ajungînd 
pînă în strîmtorile Bosfor și Dar- <

Prima duminică din luna au
gust. Potrivit tradiției, în por
turile maritime și fluviale ale 
țării s-a sărbătorit, într-un cadru 
festiv, Ziua Marinei — expresie 
a cinstirii tradițiilor marinărești 
ale poporului nostru, a prețuirii 
acordate marinarilor români pen
tru curajul și abnegația de care 
dau dovadă în activitatea lor 
pentFU apărarea înfăptuirilor so
cialiste, independenței și suvera
nității naționale a patriei.

Festivitățile centrale s-au des
fășurat la Mangalia, în prezența 
conducătorilor de partid și de 
stat, a numeroși oaspeți din țară 
și de peste hotare. Străvechea lo
calitate din sudul litoralului 
nostru, cu atmosfera-1 plină de di
namism în miezul verii, a cunos
cut în această zi o mai mare 
animație și bună dispoziție. în 
cinstea acestei sărbători, orașul, 
festiv împodobit, întregea ima
ginea marelui pavoaz, arborat pe 
toate navele.

Valuri de oameni — localnici, 
oameni ai muncii aflați la odih
nă, excursioniști, turiști străini — 
tălăzuiau spre „marea scenă ac
vatică" pregătită pentru mani
festările marinărești.

în avanport, pe nava-coman- 
dant răsună o comandă scurtă ț-1 
energică. Garda se aliniază la 
pavilion. în acordurile fanfarei 
șl ale sunetelor sifleelor, pavilio
nul Marinei noastre, purtat cu 
vrednicie, în zile senine ca șl în 
clipe grele, se înalță solemn sub 
privirile agere ale marinarilor, 
fii devotați ai poporului care, la 
fruntariile de apă ale țării, apără 
cu cinste pămîntul strămoșesc.

Ora 10. în uralele puternice ale 
marinarilor și aplauzele însufle
țite ale mulțimii prezente pe dig, 
și pe faleză, la bordul- năvei- 

‘ comandant urcă • tovarășii Nicolăe 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Ma
xim Berghianu, Leonte Răutu, 
Iosif Banc, Manea Mănescu, Va- 
sile Patilineț, Gh. Gaston Marin, 
generâl-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate, miniștri,

ECONOMII 
DE MATERIALE 
PRIN 
REPROIECTAREA 
PRODUSELOR

CRAIOVA — Revăsînd do
cumentațiile seriei unitare de 
mașini rotative sincrone do 
înaltă tensiune, elaborate cu 
un an în urmă, proiectanții de 
la uzinele „Electroputere* au 
ajuns la concluzia că unele 
dintre ele slnt încă supradi
mensionate. Reproiectarea lor 
și adoptarea unui plan de 
croire combinată a tablei fo
losită în confecționarea părții 
magnetice au înlăturat aceste 
neajunsuri. Valoarea mate
rialelor ce se economisesc la 
fiecare motor electric sin
cron cu turație de 1 000— 
1 500 ture pe minut se ridică 
la 3 000—3 500 de lei. Acum, 
specialiștii lucrează la re
proiectarea motoarelor și ge
neratoarelor electrice sincro
ne dintr-o nouă serie de joasă 
tensiune. Pe lîngă ridicarea 
parametrilor funcționali al 
mașinilor ce se fabrică în 
uzină, activitatea proiectan- 
ților de la „Electroputere* se 
materializează într-un volum 
de economii de circa 3 mi
lioane lei anual.

(Agerpres)

ACTIVA ’
IA FESTIVAL

SPORT
• ÎNTRECERILE SPORTIVE RLE FESTIVALULUI - 

Atleîii români au cîștigat șapte medalii de aur - 
Cicliștii Florin și George Negoescu învingători în 
două probe pe velodrom

® TENIS - La Miinchen finală Țiriac - Mulligan 1

• HANDBAL - Primul tur al campionatului ieminin

• BOX - Prodan și Majai victorioși în turneul de la 
Balaton

® Alte știri sportive în pagina a III-a

examenului critic
Situația în care se critică presu- 

pune neapărat un ins care are lip
suri în muncă și un public care, în 
calitatea lui de reprezentant al inte
reselor generale, nu acceptă aceste 
lipsuri și le combate. Care sînt im
plicațiile acestei relații ? Evident, ni
meni nu este perfect și nu lucrează 
perfect, adică pe măsura unor mo
dele ideale, absolute. Fiecare lu
crează la „scara" lui, adică la aceea 
pentru care dispune de forțe cores
punzătoare. Cînd este criticat în
semnează că la el a apărut o discre-

opinii
panță între posibilități șl realizări, 
ceea ce se exprimă prin termenul 
curent de „lipsuri". Și mai însem
nează că omul însuși este răspunză
tor de această discrepanță, că, în in
tervalul de timp și de activitate ne
cesar convertirii posibilităților în 
realizări evidente, el a lucrat sub 
posibilități, dovedind, astfel, o scă
dere a răspunderii personale. Critica 
vizează restabilirea echilibrului, re
aducerea omului la propria lui mă
sură. Dar ea nu acționează ca o ma
cara, care l-ar lua pe om „de aicl“ 
și l-ar muta automat „dincolo", pe o 
poziție mai avansată. Acțiunea ei se 
răsfrînge prin conștiința celui în

cauză, fiind expresia efortului colec
tiv de a cunoaște mai adine omul ; 
ea produce efecte numai dacă la 
ieșirea din conștiința individuală se 
convertește în autocritică.

Autocritica presupune primirea, 
acceptarea și însușirea criticii, ceea 
ce echivalează cu prelungirea actu
lui de cunoaștere în act de autocu- 
noaștere. In asemenea împrejurări 
se dezvăluie capacitatea dc autoana
liză a omului, fondul și rezistența 
lui morală ; se verifică orientarea și 
principialitatea colectivului și se în
cearcă o punere în balanță a intere
selor personale și a celor obștești. 
Sensul psiho-social al criticii și au
tocriticii este întotdeauna unul po
zitiv și anume acela ca, prin reme
dierea lipsurilor individului, 
întărească atît individul 
tivul.

Cînd nu se realizează 
nitlvă și stimulatorie a 
aceasta se întîmplă fie 
convertită în dispută, critica duce la 
încleștări și conflicte interpersonale, 
fie atunci cînd, pornind de la con
statarea faptelor, ea nu evoluează 
cauzal (spre căutarea genezei lipsu
rilor în caracterul, concepția și men
talitatea, într-un anumit fel structu
rate, ale individului), ci se stinge 
acolo unde începe autocritica de 
răspuns — individul caută soluții a-

Lector univ. dr. ' 
Pantelimon GOLU

să se 
oît și colec-

funcția cog- 
criticii — și 
atunci cînd,

(Continuare în pag. a Il-a)

Edilii Capitalei în fața noilor 
sarcini privind dezvoltarea 
construcției de locuințe

Bogatul program al Festivalului re
clamă zilnic prezența corespondenți
lor de presă în zeci de locuri din So
fia, unde au loc manifestări dintre cela 
mai diferite: seiminarii și colocvii, 
„tribune libere", reuniuni pe regiuni 
geografice, concursuri artistice, spec
tacole, întreceri sportive, ca să nu 
mai vorbim de întîlnirile și con
tactele bilaterale între delegații care, 
datorită numărului lor ridicat, nici 
n-au putut fi cuprinse în program. 
Dintre toate acestea atenția principală 
a fost și continuă să rămînă îndrepta
tă — după cum arată desfășurarea da 
pînă acum a Festivalului — spre dis
cuțiile politice, dedicate unor chestiuni 
importante referitoare la principalele 
evenimente internaționale, la rolul și 
contribuția tineretului în lupta popoa
relor pentru pace, independență națio
nală și progres. Lucru explicabil dacă 
avem în vedere interesul larg al tine
rei generații pentru problemele lumii 
contemporane, participarea sa activă

In întreaga țară au 
fost primite cu o vie sa
tisfacție importantele mă
suri adoptate în ultimul 
timp pentru dezvoltarea 
în continuare șt diversi
ficarea construcției de lo
cuințe. Sub directa îndru
mare a organelor de par
tid și de stat, specialiștii 
din proiectare, execuție și 
din sectorul producției 
materialelor de construc
ție au prezentat propuneri 
valoroase, menite să con
tribuie la rezolvarea în 
bune condiții a sarci
nilor de cea mai mare în
semnătate care le stau in 
față. Recent, s-a anunțat 
deschiderea în București 
a unui șantier experi
mental unde, încă în acest 
an, urmează să fie exe
cutate un număr de peste 
100 de apartamente de 
diverse tipuri și categorii, 
pentru verificarea în 
practică a unor proiecte, 
a unor materiale șl sis
teme de lucru noi, a în
cadrării în prețurile sta
bilite.' in dorința de a face 
mai larg cunoscute efor
turile edililor, proiectan- 
ților și constructorilor din 
Capitală de a răspunde 
solicitărilor sporite din a- 
cest domeniu, ne-am a- 
dresat tovarășului Ton 
Cosma, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului executiv 
al 
al 
rești, care, răspunzînd la 
o primă întrebare, ne-a 
declarat:

Consiliului popular 
municipiului Bucu-

— Prima noastră acțiu
ne concretă a fost, 
după cum se știe, des
chiderea șantierului ex
perimental din Parcul 
Rahova. Pînă la 1 oc
tombrie, aici urmează 
să fie terminată construc
ția a 40 de apartamente 
de categoria a doua, a 
treia șl a patra, cu 1—4

Interviu cu tovarășul Ion COSMA 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal București

camere, astfel încît la 
acea dată rezultatele di
versificării construcției de 
locuințe se vor putea stu
dia deja „pe viu*. O ase
menea verificare rapidă 
ne este absolut necesară, 
întrucît sarcinile conside
rabil sporite ale anului 
viitor urmează să fie rea
lizate în condițiile noilor 
hotărîri adoptate. E sufi- 

să arăt că în anul 
intenționăm bine în- 
dacă ni se vor 

mijloacele 
necesare să 
25 000 de aparta- 
reale, față de a-

ciont 
1969 
țeles 
gura 
teriale 
Uzăm 
mente 
proximativ 16 000 aparta
mente convenționale (adi
că circa 13 800 aparta
mente reale) în anul în 
curs. în stabilirea struc
turii, pe categorii, a aces
tui număr de apartamen
te va trebui să ținem 
seama de producția fa
bricilor de panouri mari 
prefabricate, de cofrajele 
de inventar existente și 
al căror cost trebuie a- 
mortizat, încît o probabil 
că 12 000 de apartamente 
vor fi șl anul viitor de 
tipul celor actuale. Ți- 
nind seama si de carac
terul reprezentativ 
construcției Capitalei, 
propunem ca restul 
13 000 de apartamente 
se constituie într-un pro-. 
cent de 
locuințe 
treia și 
a patra.

Cum se vede, este vor
ba de un adevărat salt, 
a cărui realizare trebuie 
pregătită din timp. Noile

asi- 
ma- 
rea-

al 
ne 
de 
sâ

60—70 la sută din 
de categoria a

30—40 la sută de

ti-secțiuni, structura po 
puri de apartamente sînt 
în curs de deilnitivare. 
încă în luna august vrem 
să punem în lucru 5—6 
șantiere cu locuințe ief
tine, astfel ca pînă la sfîr
șitul anului să deținem un 
front de lucru de 
4 000—5 000 de aparta
mente de categoriile III 
și IV.

— Sînt cunoscute indi
cațiile și actele normative 
referitoare la utilizarea 
rațională a terenului ur
ban ; în condițiile sporu
lui prevăzut in construc
ția de locuințe, asigura
rea din timp 
plasamente 
toare este de 
portanță. Ce

a unor am- 
corespunză- 
o mare im- 
acțiuni s-au

întreprins și se urmăresc 
in această privință ?

— Intenționăm să con
tinuăm realizarea ansam
blurilor existente, unde se 
vor prevedea, cu precă
dere, construcții de cate
goriile I și II. Celelalte 
categorii vor fi grupate 
în arii cuprinzînd între 
50 și aproximativ 400 de 
apartamente, pe terenuri 
a căror identificare se 
află în plină desfășurare, 
In fiecare sector. Pînă în 
prezent au și fost omo
logate suprafețe de te
ren construibile, pentru un 
număr de 30 000—35 000 
apartamente. într-o primă 
etapă, se elaborează stu
dii pentru acele ampla
samente care au lucrările 
edilitare necesare, său 
unde rețeaua de alimen
tare cu apă și de cana
lizare se găsește în apro
piere, deci cu posibilități 
de construire cit mai eco
nomică. Acolo unde ra-

Interviu realizat de
Arh. Gh. SASĂRMAN

(Continuare în pag. a Ii-a)

Automacarale de 5 tone 
livrate la export

Zilele acestea. Uzina de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște a expediat în R. D. Vietnam, Siria și Sudan 
un nou produs : automacaraua de 5 tone. în urma 
perfecționărilor aduse, prin reproiectare, auto
macaraua a devenit cu 400 kg mai ușoară, întru
nind caracteristici constructive deosebit de impor
tante pentru randamentul și funcționarea sa.

Solicitate pentru comerțul exterior sînt, de ase
menea, sondezele geologice, instalațiile de foraj 
pentru puțuri de apă pînă la 150 m adîncime și alte 
produse realizate de uzina tîrgovișteană. (Agerpres).

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE LA RADU BOGDAN

la viața politică și socială a popoa- 
relor.

O însemnată parte a dezbaterilor 
politice s-a consumat timp de patru 
zile în cadrul „Forumului de politică 
internațională", care a avut drept temă 
generală : „Rolul tineretului și studen
ților în lupta pentru salvgardarea pă
cii mondiale, pentru independența și 
libertatea națională a popoarelor și 
democrație". Importante prilejuri pen
tru schimburi de opinii și păreri le-au 
reprezentat și întîlnirile pe regiuni (în 
problemele securității europene șl 
colaborării în Balcani), tribunele libe
re („Socialism și capitalism", „Tinere- 
tuliși politica", „Individul și societa
tea" etc.) ca și seminariile și diver
sele colocvii. Discuțiile multiple ca 
s-au desfășurat atît în cele nouă co
misii ale Forumului cît și la celalalt® 
reuniuni au reliefat ca o constantă 
generală preocupările tinerei generații 
pentru problemele arzătoare ale ac
tualității internaționale, dorința și ho- 
tărirea acesteia de a-și spori mereu 
aportul la rezolvarea acestor pro
bleme.

Luînd parte activă la dezbaterii® 
din toate comisiile Forumului și la 
nenumărate alte întîlniri, reprezentan
ții tineretului român au făcut cunoscut 
participanților coordonatele politicii 
externe a României socialiste, ca și 
năzuințele de pace și de colaborare al® 
tinerei noastre generații cu tineretul 
progresist din întreaga lume. Să no 
referim la cîteva din intervențiile 
delegaților români, la modul cum elo 
au fost primite de participant. în co
misia numărul 2, de pildă, unde s-au 
discutat problemele securității euro
pene, a luat cuvîntul tovarășul Vasila 
Nicoicioiu, secretar al C.C. al U.T.C. 
După ce a scos în evidență actualita
tea acestei probleme de mare impor
tanță, a cărei soluționare intereseazl 
în cel mai înalt grad tînăra generație, 
popoarele continentului nostru și din 
întreaga lume, vorbitorul a relevat o- 
forturile consecvente pe care partidul 
și guvernul nostru le desfășoară pen
tru traducerea în viață a acestui dezi
derat, pentru dezvoltarea unor rapor
turi multilaterale cu toate țărilo euro-

(Continuare în pag. a IV-a)
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J c tualitatea Guturală
PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

o Intîlniro în munți — vodevil în culori, produs de ștudioul „Gru- 
zla-film”. Regia : Nikolai Sanișvili. In rolul principal Leila Abașidze, 
cunoscută publicului nostru din filmul „Libelula”.

o Valea — producție a cinematografiei din R.P. Ungară, în regia 
lui Tamas Renyi. Este o dramă inspirată din anii primului război mon
dial.

© O fată ciudată — producție „Defa'-Berlin. Regia : Achim Hflbner. 
Filmul redă aspecte din viața tineretului din R.D. Germană.

EXPOZIȚII ÎN CAPITALĂ
Printre „premierele" plastice ale acestei săptămîni se numără ex

poziția pictorului Dim. Grigoraș, al cărei vernisaj are loc astăzi în sala 
din b-dul N. Bălcescu. La Casa de cultură a studenților, se deschide 
expoziția studentului Dan Lecca. Din expozițiile care rămîn în conti
nuare deschise amintim pe cea a pictoriței Maria Bănică din galeriile 
din Sala Magheru, a pictorilor Valeriu Boborelu și Nicolae Groza, în 
sala de pe calea Victoriei, și a graficianului Mihail Lebaci — în sala Ka- 
linderu, str. Dr. Sion 2.

CALEIDOSCOP

construcției
J>

(Urmare din pag. I)

de locuințe

prost 
ser vidii 
vetkteler 
eimidi

Expediție 
pe căile
cunoașterii

— Atențiune I Atențiune I Aici

i^seereA
Traducerea relativ recentă a unei 

cărți de Jacques Marny „La chan
son et ses vedettes" atrage încă 
o dată atenția asupra acestui fe
nomen care a devenit muzica u- 
șoară — ale cărui implicații depă
șesc cu mult domeniul artistic — 
și asupra modului în care ea este 
privită și înțeleasă. Mult timp dis
prețuită, considerată un reziduu al 
muzicii serioase, menită exclusiv 
amuzamentului pasager sau rela
xării psihice prin intermediul dan
sului, vehiculînd doar banalități 
Intelectuale și sentimentale, muzi
ca ușoară și-a afirmat noblețea tot 
mai mult în ultimele decenii. Im
portanța ei, în special în viața ti
nerilor adolescenți sau în pragul 
maturității, nu poate fi ignorată. 
Avînd avantajul unei expresii di
recte, diferitele genuri ale muzicii 
ușoare reușesc să captiveze atenția 
repede, adesea fără să renunțe la 
ținuta artistică. Este firesc ca din 
producția enormă de acest gen nu 
totul să se mențină la același ni
vel, dar cîteva vedete merită toa
tă atenția. în Franța, de pildă, 
cîntecul cu text a atins adesea mo
mente impresionante fie în per
soana unor artiști ca Edith Piaf, 
fie prin cîntăreți în genul Barba
rei. încadrîndu-se în pontextul ar
tei vocale majore de specific fran
cez, cîntecele acestora folosesc for
mula unui text poetic de valoare, 
izvorît dintr-o idee majoră, trans
pus- în fraze muzicale firești, ur
mărind de aproape intonația natu
rală. Putem aminti premiul literar 
al Academiei Franceze care l-a o- 
norat pe Brassens sau includerea 
Juliettei Greco în antologia muzi
cală editată de Plăiade.

O tradiție de acest gen există și 
Ia noi în țară, dar prea des îngă
duim superficialitatea, prea des 
alegem situația de minimă rezis
tență sau întîmplătoare. Un exem
plu modest dar semnificativ este și 
traducerea aceasta și, în general, 
lipsa unei literaturi despre muzica 
ușoară. Cartea lui Marny nu exce
lează nici prin noutatea ei, nici 
prin eleganța stilului literar, nici 
prin profunzimea analizelor. O sim
plă trecere în revistă, destul de 
subiectivă în aprecieri, cu cîteva 
citate de presă banale sau picante 
și cu un foarte mare spațiu acor
dat impresariatului și procesului 
de lansare a unui cîntec în Apus, 
care nu văd pentru ce ar captiva 
cititorul român. De ce să traducem 
această carte și nu alta ? Nu cred 
că putem primi un răspuns pre
cis. Am dori mai multe portrete 
de compozitori și interpreți români 
dar și străini în care să putem găsi 
o descriere a stilului muzical, ac
cesibilă și corhpetentă, ca și a idei
lor vehiculate de texte, adesea, 
cum am văzut, remarcabile și a- 
preciate ca atare de cele mai înalte 
foruri de cultură. Poate că și cei 
care hotărăsc importul de discuri 
ar putea fi invitați să se infor
meze mai cu atenție și să afle că 
aceleași avantaje materiale se pot 
obține și de pe urma unor discuri 
de calitate care să formeze gustul 
marelui public și să stimuleze în 
același timp creația și interpreta
rea originală.

Exceptînd jazzul, care nici el nu 
se află într-o situație înfloritoare 
în magazinele noastre de muzică, 
în muzica ușoară există persona
lități foarte cunoscute la noi, ca 
Jacques Brel, formațiile „Rolling- 
Stones", Roy Charles, Bob Dylan, 
fără a mai cita încă o dată pe re
prezentanții șansonetei franceze 
sau negro-spirituals-urile uluitoare 
ale Mahaliei Jackson, care ar pre
zenta interes atît pentru public 
cît și pentru interpreții noștri. De 
ce să cumpărăm atunci discurile 
lui Don Backy și să traducem li
teratura pe care o face Marny în 
loc să popularizăm adevăratele va
lori ?

Cu puțin efort și intransigență 
față de calitate s-ar putea realiza 
multe,

Sever T1PE1

— Atențiune I Atențiune I Aici tur
nul de control I Vorbește robotul E- 
lectronicus I Peste 5 secunde start 
într-o nouă expediție pionierească I 
patru secunde... trei secunde.,, două 
secunde... o secundă... start I

— Alo, Bucureșfiul I Aici Medgi
dia I

— Atențiune „Transilvania* I Sînt 
„Danubiu 21“ I „Danubiu 21” !...

De fapt erau niște... cutezători. În
fruntau furtuni geografice, reacții chi
mice, bătălii istorice și 
calcule matematice. Se 
cere cu secundele pe 
confruntau talertul pe 
descurcau de minune 
istețimii... '

l-ați putut întîlni prin galaxia ma
tematicii, pilotînd rachete cu apelati
vul A.V.H.4 (adică „Aurel Vlaicu”, 
Hunedoara, Școala generală nr. 4), 
sau „Potaissa” (dacă membrii echi
pajului erau din Turda), atenți la o 
explozie cosmică ce putea declanșa 
devierea de pe traiectoria inițială a 
navei lor sau — ceea ce era și mai 
„primejdios" — întrebarea de la 
București...

l-ați revăzut, sau mai bine zis i-ați 
reauzit din depărtări măsurate în mii 
de leghe. Navigatori temerari pe am
barcațiuni cu nume poetice („Rîndu- 
nica" din Timișoara), optimiste („Spe
ranța" din Satu-Mare) sau inspirate 
de vestigii arheologice locale („Bră
țara de aur" — Șimleul-Silvaniei) oco
leau fără pierderi... de note bune, 
obstacole dificile ca Marea barieră 
de corali din estul continetului aus
tralian. încofoșmănați în șube și pîs- 
lari, reluau itinerarul lui Emil Ra- 
coviță în Antarctica sau descifrau 
mesajul unor naufragiați pe o insulă 
a Pacificului.

Expedițiile în „țara minunilor*, cum 
a numit un scriitor chimia, deși7nu 
necesitau vreo deplasare, aveau to- 

• tuși practic loc : se făceau experiențe 
în toată regula cu eprubete. hîrfie de 
turnesol, acizi...

Expedițiile istorice foloseau „ma
șina timpului". O apăsare pe buton 
și pe ecranul ei reînviau mărețe fapte 
de arme, evenimente care au hotă- 
rît destinul unor popoare...

Toate aceste zboruri interplanetare, 
toate aceste curse pe „mișcătoarele 
cărări*, toate aceste urmăriri palpi
tante — cărora li se adăugau nu mai 
puțin palpitante competiții artistice și

tel de fel de 
luau la între- 
stadioane, își 
scenă și se 

prin labirintul

sportive — într-un cuvînf toate aceste 
EXPEDIȚII a căror durată nu trecea 
de 45 de minute, porneau prin cab
luri interurbane din diferite orașe că
tre studioul de radio din București și 
de aici, pe calea undelor, în toată 
țara.

O expediție-concurs în trei etape 
realizată în anul școlar 1967-1968 de 
Radiodifuziunea română în colaborare 
cu Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. O expediție imaginară, în
cheiată în vacanța mare cu două ex
pediții adevărate : una tn tabăra de 
la Timișul de Sus, unde cele patru 
clasate ale etapei a ll-a : Bîrlad, Dej, 
Medgidia și Baia Mare s-au reunit 
pentru finala concursului ; tinerii as
cultători au putut urmări recent la 
radio cele șase zile ale finalei în tot 
atîtea emisiuni cotidiene difuzate la 
aceeași oră și pe același program ; 
cealaltă expediție reală este Turul 
României — o excursie de 20 de 
zile oferită de Radioteleviz.iune cuce
ritorilor finalei : echipajul Școlii gene
rale nr. 2 din Baia Mare.

Aici se întîlnesc femei în port 
nu numai la petreceri dar și la 
muncă — la strînsul finului, pă
zind vitele cu furca în brîu sau 
cosind cu modele din bătrîni, 
splendide altițe. La miorence 
fotele și iile sînt In onoare nu 
numai la vîrstnice: Elisaveta 
Marinescu, care conducea un car 
cu fîn pe drumuri grele de munte, 
îmi spunea cu mîndrie — avea 
28 de ani — că în straie orășe
nești nu s-ar simți bine. E în 
aceasta o mîndrie cu semnificații 
adînci care te mînă la eroinele 
baladelor șl doinelor.

Trebuie întreprins ceva care să 
perpetueze această tradiție, care 
nu contravine progresului, ci 
dimpotrivă. Ar trebui poate să 
facem din 
și din alte 
un simbol 
costumului

Acțiunea 
brățișa întreg pămîntuî românesc 
— și în Hațeg și în Maramureș și 
în Gorj. Muzeului satului din 
București, care la obîrșie a avut 
în concepția profesorului D. Guști 
nu numai un sens muzeal, ci și 
de sociologie militantă, de în
demn, ar putea să-i corespundă 
sate muzeu, în mediul lor natural.

cordarea la rețeaua exis
tentă va necesita lucrări 
prea costisitoare, ne pre
gătim să forăm puțuri de 
adîncime, pentru asigu
rarea unor rețele locale 
de alimentare cu apă. In 
paralel, studiem modali
tățile de asigurare a în
călzirii centralizate, baza
te pe arderea combusti
bilului solid sau lichid. 
Aceasta presupune însă 
studii și experimentări, 
pretinde rezolvarea la 
timp — de către unele 
ministere — a sarcinilor 
stabilite printr-o recentă 
Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

In privința utilizării te
renurilor, regimul de con
strucție propus (clădiri cu 
2,3 și 4 caturi) pentru lo
cuințele de categoriile III 
șl IV ne permite atinge
rea unei densități cores
punzătoare, la nivelul ce
rințelor actuale. Cu ex
cepția unor ansambluri 
aprobate și începute — 
cum ar fi Colentina șl 
Titan — ne propu
nem să realizăm con
strucțiile de locuințe 
practic fără dezafectări 
din rîndul celor existente.

In general, mergem pe 
ideea îndesiți! în conti
nuare a ansamblurilor 
începute și a construirii 
pe terenuri libere, ast
fel încît creșterea su
prafeței locative să fie 
substanțială. Pentru a îm
bunătăți utilizarea terenu
rilor libere din perimetrul 
construibil al municipiu
lui, avem In vedere 
schimbarea unor folosin
țe. Vom prelua spațiile li
bere mari din preajma 
unor întreprinderi indus
triale a căror extindere 
nu este posibilă. De ase
menea, există numeroase 
depozite, fără învestiți! în 
clădiri, care ocupă tere
nuri bune de construit, și 
care ar putea fi mutate în 
zone nepotrivite pentru 
locuințe, lipsite la ora ac
tuală de o utilizare efi
cientă.

— Am reținut sarcinile 
considerabil sporite ale 
constructorilor de locuin
țe din București — ca și 
din întreaga țară — pen
tru anul viitor. Rezolvarea 
lor pretinde, desigur, un 
susținut efort organizato
ric, asigurareaJ bazei ma
teriale fiind hotăritoare. 
In ce direcții mai impor
tante orientează Comite

tul executiv al Consiliu
lui popular municipal a- 
cest efort ?

— Pentru a face față 
volumului prevăzut de lu
crări, intenționăm ca, a- 
lături de întreprinderile 
din subordinea Direcției 
generale de construcții- 
montaj, să aliniem, în 
construcția de locuințe, 
întreprinderile de con
strucții și reparații, dota
te adecvat, cărora 
D.G.C.M. să le asigure în 
mod centralizat betoane, 
cărămidă, tîmplărie etc. 
Pregătirea acestui proces 
trebuie încheiată pînă la 
1 octombrie. Dorim să ce
rem sprijinul tuturor în
treprinderilor de construc
ții din Capitală, solici
tante de locuințe și ele. 
Credem că vom găsi în
țelegerea cuvenită, mal 
ales în procurarea unor 
mijloace mecanizate de 
execuție, întrucît volu
mul de săpături pentru 
fundații, de pildă, va fi 
foarte mare. Studiem po
sibilitatea organizării u- 
nei producții considera
bile de fabricate, în po
ligoane simple, de mare 
eficiență economică șl 
productivitate, care să

contribuie la o industria
lizare avansată a con
strucției de locuințe.

Problema de bază ră- 
mîne asigurarea cantită
ților necesare de mate
riale de construcție, mai 
ales a acelora la a căror 
procurare avem și în pre
zent de întîmpinat dificul
tăți. Tocmai de aceea ne 
propunem să dezvoltăm 
propria noastră bază ma
terială în privința pro
ducției materialelor de 
construcții. Există însă 
unele capitole la care mi
nisterele de resort trebuie 
să-și aducă o serioasă 
contribuție : mă refer la 
producerea în cantități 
suficiente și la prețuri 
convenabile a unor ma
teriale cu o spornică pu
nere în operă cum sînt 
produsele din P.V.C., 
„blocuri de zidărie' ușoa
re, diferite prefabricate. 
Am convingerea că, 
unindu-ne eforturile, vom 
reuși să îndeplinim în 
bune condițiuni impor
tantele obiective fixate, 
contribuind la satisface
rea mai rapidă șl la un 
nivel de confort cores
punzător, a nevoilor de 
locuințe ale întregii popu
lații.

lori folclorice?
Călătorul care străbate azi 

drumurile de munte din Muscel 
va fi fermecat de frumusețea cos
tumului femeilor. Va întîlni femei 
în ii și fote care reproduc florile 
pajiștilor, cu marame de o rară 
finețe și măiestrie artistică, pînze 
de păianjen cu reflexe de aur 
sau de sidef. Costumul bărbați
lor nu este mal prejos. Cioarecii 
strîmți, cămășile albe, cu ajur pe 
poale, pălăriuțele negre mocă
nești le conferă un aspect de 
svelți luptători care s-au bătut 
pentru aceste bătrîne ocine.

Orașul își exercită însă, cum 
e și firesc, înrîurirea. îmbrăcă
mintea orășenească ieftină cîștigă 
teren, alungind costumul tradițio
nal, operă casnică a femeilor. 
Cei dintîi cuceriți de straiele oră
șenești sînt tinerii. Se poate pre
vedea astfel treptata dispariție a 
costumului național, care va ră- 
mîne în cele din urmă articol de 
muzeu.

De aceea, el trebuie salvat cîtă 
vreme nu-1 prea tîrziu. Această 
acțiune are sorți de izbîndă nu
mai în zonele în care atașamen
tul față de produsul folcloric, 
tradiția conservării lui este încă 
trainică.

Satul Mioarele este cu deose
bire păstrător de datină și port.

„Mioarele” muscelene 
sate de deal și munte 
al dăinuirii podoabei 
național.

aceasta poate îm-

L L GEORGESCU

Pentru un cine
matograf de
artă la Cluj

Clujul este un oraș de o veche 
tradiție culturală, cu o populație 
ce se apropie de 200 000 locui
tori, între care mulți amatori 
de pelicule consacrate in crea
ția cinematografică mondială. 
Care dintre instituțiile de profil 
ar răspunde cu o mai mare exi
gență imperativelor cinefile așa 
cum. ar face-o cinematograful 
de artă ? Dar un asemenea cine
matograf nu există, într-un cen
tru cultural citm. e Clujul. Bucu- 
reștiul este înzestrat cu un astfel 
de cinernatograf, care se bucură 
de succes în rîndul cinefililor din 
Capitală. Cinematograful „Victo
ria" din Cluj cred că ar răspunde 
cererii noastre de a îmbrăca 
haina cinematografului de artă, 
cu atît mai mult cu cît el a avut 
o scurtă tradiție în acest sens.

.Mihai M1TEA 
student

17.30 — Pentru noi, femeile 1 în cuprins : o
Poșta emisiunii; • Din literatura feminină 
cuprinsă în producția editorială a anului 
1968 ; • Podoabele ; • Avanpremieră au
tumnală.

18,00 — Actualitatea industrială. Itinerar brașovean.
18.30 — Curs de limba franceză — reluarea lecției

a 4-a.
19,00 — Lyceum — emisiune pentru tineret. „Et in 

Arcadia ego“.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Trepte spre viitor. „Drumul" — film reali

zat de Nicolae Holban.
20.20 — Ce-ați dori să tevedeți ? Reîntîlnfre cu

Brigitte Bardot.
20.45 — Tele-universitatea. Istoria civilizațiilor : Ci

vilizația hitită.
21.20 — Varietăți pe peliculă.
21.45 — Festivalul Mondial al Tineretului și Studen

ților de la Sofia. • Concertul internațional 
al laureaților concursurilor internaționale ; 
• Rezumatul filmat al principalelor mani
festări.

22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

Descoperiri arheologice
Grupul de cercetări complexe „Porțile de fier" al 

Academiei, împreună cu Muzeul din Tr. Severin, au des
coperit pe insula Simian, locul unde se strămută unele 
monumente istorice de la Ada-Kaleh șl din alte localități 
care vor fi acoperite de apele lacului de acumulare al 
hidrocentralei, urmele unei așezări dacice. Cercetările au 
scos la iveală faptul că locuințele erau construite jumătate 
în pămînt, iar oamenii se ocupau cu păstoritul, agricul
tura șl pescuitul. în locuințe au fost găsite și obiecte de 
care dacii se foloseau în viața de toate zilele : vase din 
lut ornamentate cu decoruri în relief, lucrate manual 
sau la roată, precum și unele obiecte din metal.

S-a constatat că satul dacic era așezat pe un cimitir 
datînd din secolele IV—III î.e.n.

Pe aceeași insulă s-au descoperit ceramică din sec. IV, 
e.n., ceramică bizantină din sec. VI, precum și urme ale 
popoarelor migratoare.

(Agerpres)

• Viva Maria : PATRIA — 12,45; 16,15; 18,45; 21,15.
O Șapte oameni de aur : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2 520 — orele 17,30 și seria 2 527 — orele
20.15), REPUBLICA — 9,15; 11,30; 14; 16,45; 19; 21,15. 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină 
20,15, CIRCUL DE STAT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20.
O Moștenirea lui Achile : LUCEAFĂRUL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,45, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15, GRĂDINA 
DOINA — 20,15.
o întîlnire în munți: CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19, la grădină — 20,30.
© Piramida zeului Soare : VICTORIA — 8,45; 11;
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 Valea : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
o O fată ciudată : SALA CINEMATECA — 10; 12; 14;
16.30.

cinema
© Freddy, lovește tu întîi I: LUMINA — 9,15—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30.
© Vicontele plătește polița : DOINA 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15.
o Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
o Domnișoarele din Rocheford : GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,15.
O Prietenele : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
e Excroc fără voie : UNION — 15,30; 18; 20,30.
o Falsa liră de aur : FEROVIAR — 8,45; 11,30; 14,15; 
17,15; 20, EXCELSIOR — 9,45; 12,30; 15,15; 18,15; 21.
o Duelul lung : GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
O Caut o nevastă : DACIA — 8,15—16,30 în conti
nuare ; 18,45; 21.
o Fantomas contra Scotland Yard : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 10; 16; 18; 20.
© Alegere de asasini : BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină 
— 20,30, MUNCA — 15; 17,30; 20, PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,30.

L

Vedere a noilor locuințe din cartierul Titan — București

MĂSURI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA DESERVIRII 

CU RĂCORITOARE
Ministerul Comerțului Interior a luat noi mă

suri pentru îmbunătățirea aprovizionării și des
facerii băuturilor răcoritoare. începînd cu luna 
august, restaurantele, bufetele, bodegile, brase
riile vînd consumatorilor — în tot cursul zilei 
— sirop, citronadă, oranjadă, apă minerală etc. 
Pentru asigurarea desfacerii în permanență a 
acestor sortimente atît de solicitate în sezonul de 
vară, laboratoarele întreprinderilor lucrează în 
două și trei schimburi.

De asemenea, trusturile și întreprinderile de 
alimentație publică și organizațiile comerciale 
stabilesc noi amplasamente pentru chioșcuri și 
tonete — pe artere de mare circulație, în piețe, 
parcuri, locuri de odihnă șl recreare, ștranduri 
și stadioane.

(Agerpres)

Eficiența

(Urmare din pag. I)

o Aventurierii: BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 
20,45, la grădină 20,15, AURORA — 8,30 ; 11,15 ; 14,30 
17,15 ; 20. la grădină — 20,30. ARTA — 9—15,45 ‘
continuare ; 18 ; 20,30, la grădină — 20. FLOREASCA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30.
0 Judecata t- UNIREA — 15,30; 18, la grădină — 20,15. 
o Taffy și vînătorul : TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15, la grădină 20,30, FLAMURA — 9—16 în 
continuare ; 18,15; 20,30.
o între noi : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
o El Dorado : VITAN — 15,30; 18; 20,30, la grădină 
20,15.
c Un dolar găurit: MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30.
© Mesteacănul : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
« Un bărbat șl o femeie :
la grădină — 20,30.
o Inimă nebună... nebună
17,30; 20,15.
o Răzbunarea haiducilor :
20,30.
O Prin Kurdistanul sălbatec : VOLGA — 9,30—16 
continuare ; 18,15; 20,30.
o Studiu despre femei : RAHOVA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30, COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
O Nebunul din laboratorul nr. 4 : LIRA — 15,30; 
la grădină 20,30.
O Pentru cîțiva dolari In plus : DRUMUL SĂRII 
15; 17,30; 20.
o Ea va rîde : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
O Cînd tu nu ești: PACEA — 15,30; 18; 20,30.

MOȘILOR — 15; 17,30;

de legat: COSMOS —

VIITORUL 15,30;

în

16;

20,

15;

18;

în

18,

„Ceo Muzeul „Fr. Storck și Cecilia Cuțescu-Storck" : 
vorbesc statuile noaptea" (spectacol de sunet și lumi
nă) — 20,30 ; 21; 21,30.
o Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Comici 
vestiți ai revistei" — 20.
e Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.o Bomba de la ora 10,10 : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.

daptative : aci încordîn- 
du-și forțele ca să iasă din 
„încercuire", aci „lustruin- 
du-și“ vorbele ca să facă 
impresie și, eventual, prin 
intermediul autocriticii să 
obțină în cele din urmă 
laude. în primul caz, criti
ca este nocivă, pentru că, 
așa cum se constată uneori, 
cei care critică, în loc să 
se pună în slujba celui cri
ticat și a colectivului că
ruia îi aparține, face din 
critică prilej de descărcare 
a supărărilor și pasiunilor 
individuale. în cel de-al 
doilea caz, ea este formală. 
Aci pericolul social este 
foarte mare, întrucît totul 
se reduce la un fenomen 
de mimetism, la salvarea 
doar a aparențelor, trăgînr 
du-se, cu bună știință, per
deaua peste lipsuri. în
tr-un asemenea caz, omul 
cunoaște prea bine scara 
de valori (de exigențe) a 
colectivului și-și reglează 
mecanismele de apărare ca 
să repereze exact norma 
față de care a greșit și 
să-și „potrivească" condui
ta la tiparele acce etate,. E- 
ficiența se obțin" numai 
într-un registru optim de 
intensitate, singurul care 
favorizează poziția tempe
rată, serioasă și lucidă.

Unul din factorii care 
„bruiază" adesea funcțio
narea eficientă a criticii și 
autocriticii rezidă în discon
tinuitate, în caracterul epi
sodic al aplicării ei. Ea in
tră în acțiune numai atunci 
cînd situația și conduita 
■cuiva au devenit alarman
te, de-a dreptul insuporta
bile, determinînd concen
trarea atenției publice (a 
colectivului de muncă) a- 
supra omului. Atunci spiri
tele se angajează, fierb și-1 
„opăresc" pe om. Or, pen
tru a fi, într-adevăr, me
todă de cunoaștere și de 
perfecționare a omului, cri
tica și autocritica trebuie 
să funcționeze continuu — 
în relațiile bilaterale și 
multilaterale, spontane și 
organizate dintre oameni — 
sub forma schimbului cri
tic de opinii, care permi
te ca fiecare ins să se o- 
glindească în altul și să se 
raporteze, astfel, în perma
nență la un punct de ve
dere obiectiv.

Dacă ne referim, de pil
dă, la ierarhia funcțiilor și 
a sarcinilor dintr-o între
prindere, se constată uneori 
că anumiți oameni investiți 
cu munci de răspundere 
nu numai că se arată rar în 
fața subalternilor, dar chiar

și atunci cînd o fac, rare
ori sînt dispuși să le as
culte părerile și, mai ales, 
să țină seama de ele. Evi- 
tînd contactul și confrunta
rea deschisă a opiniilor, ei 
evită, de fapt, să cunoască 
o experiență de gîndire și 
de activitate care, fiind a 
altora și venind din afară, 
ne-o poate oricînd corecta 
sau, cel puțin, confirma pa 
a noastră.

Și nu e vorba numai de 
ratarea unui prilej de co
municare interpersonală, ci 
de o pierdere mult mai cos
tisitoare, constînd în faptul 
că atitudinea distantă și in
flexibilă a maistrului, să zi
cem, generează inhibiții și 
blocaje de comportament la 
nivelul acelui lucrător 
„simplu", care a avut cu
raj să încerce — poate pen
tru prima oară — a spune 
ceea ce avea pe inimă.

Formele de manifestare a 
criticii și autocriticii sînt 
foarte diferite, începînd cu 
analiza faptei vizibile și 
terminînd cu critica „de 
idei". Mai ales în acest din 
urmă domeniu, discontinui
tatea de care vorbeam poa
te avea urmări cu totul ne
faste. Absența schimbului 
sistematic de idei face ca 
procesul comunicării inter- 
individuale să devină spo
radic și inconsistent, iar cu
noașterea interpersonală să 
nu se realizeze în momen
tele de „producție" — cal
me și echilibrate — ci în 
momentele disputei înfier- 
bîntate^ cînd stările emoțio
nale amenință s-o ia înain
tea gîndirii critice, lucide.

Pe bună dreptate, în do
cumentele Conferinței Na
ționale a partidului se sub
liniază nu o dată cît da 
importantă este participa
rea masei de salariat! din 
instituții și întreprinderi Ia 
analiza și aprecierea mun
cii, cît de importante sînt 
optimizarea legăturii dintre 
conducere și producție, dez
baterea colectivă și, prin 
aceasta, mai aprofundată șl 
mai critică a problemelor 
de interes comun. Este una 
dintre materializările cele 
mai elocvente — șl mal 
eficace — ale democratis
mului socialist în acțiune, 
care presupune ca măsurile 
și deciziile să fie rodul gîn
dirii colective, al confrun
tării critice si autocritice a 
opiniilor. Adunările gene
rale ale salariaților care au 
Ioc în aceste zile în între
prinderi, relatate pe larg de 
presă, sînt o vie ilustrare a 
acestui înalt principiu de 
conducere și, implicit, do 
conduită morală.
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...L V'ăICA SPORTIVĂ
FOTBAL

F. C. ARGEȘ - UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 5-1

PITEȘTI (coresp. „Scânteii"). Cu 
ocazia celei de-a XV-a aniversări a 
întemeierii clubului F.C. Argeș, s-a 
disputat la Pitești un meci între 
echipa locală și Universitatea Cra
iova. Cu toate că a plouat fără în
cetare, 3 000 de spectatori au rămas 
pînă la sfîrșitul partidei în tribune. 
Jocul a fost spectaculos mai ales 
datorită argeșenilor în mare vervă. 
Golurile au fost înscrise în ordine 
de Țurcan, Oblemenco (1—1), Do- 
brin, Nuțu, (3—1, la pauză), Jercan, 
Dobrin.

DINAMO BACAU - PETRO
LUL PLOIEȘTI 4-1

BACĂU (coresp. „Scînteii"). Deși 
nu erau puse în joc puncte, meciul 
dintre echipa locală Dinamo și Pe
trolul Ploiești a plăcut prin dina
mismul său și prin numărul mare 
de goluri care s-au înscris. Fot
baliștii băcăoani au reușit să 
înscrie în poarta apărată de Sfetcu 
și Mihai Ionescu, patru goluri prin 
Dembrovschi (2) Volmer și Ene Da
niel. Pentru ploieșteni a înscris 
Moldoveanu.

© In turneul hexagonal de fotbal 
de la Bogota, echipa poloneză Gor- 
nik Zabrze a învins cu scorul de 
5—0 (2—0) formația columbiană 
Millionarios. Trei goluri a marcat 
Lubanski, în formă excelentă.

o Disputat în capitala U.R.S.S., 
meciul de fotbal dintre echipele 
ginamo Moscova și Dynamo Ber- 

n s-a terminat la egalitate : 2—2 
U-1).

® La 11 august la Buenos Aires 
va începe un turneu internațional 
de fotbal cu participarea echipelor 
F. C. Santos, Bayern Miinchen, Ben
fica Lisabona, River Plata și Boca 
Juniors.

Rezultate de valoare 
în natafie

La campionatele de natație ale 
S.U.A. ce se desfășoară în piscina 
de la Llncol-Nebraska s-au înre
gistrat noi rezultate de valoare in
ternațională. După ce în primele 
două zile ale întrecerii Debbie 
Meyer și Eaddie Wetzel (ambele 
în vîrstă de 15 ani) au stabilit noi 
’ecordurl mondiale la 400 m liber 
și, respectiv, la 200 m liber, iar 
canadianul Hutton un record mon
dial la 400 m liber, în a treia zi a 
concursului echipa de ștafetă a 
clubului A. H. din Sacramento 
(Debbie Meyer, Lindo Williams, 
Victoria King și Sue Pedersen) a 
doborît recordul mondial la 4x200 
m liber realizînd 8‘46’‘2.

Proba de 100 m spate a fost cîștl- 
gată cu timpul de l‘06’‘9 de record
mana mondială, sud- africana Ka
ren Muir. Pe locul doi s-a clasat 
americana Kaye Hali (17 ani) cu 
l‘07’‘2, a treia performanță din isto
ria probei și nou record al S.U.A.

Alte rezultate : Femenln — 200 
m fluture — Toni Hewitt 2‘24’‘2 ; 
200 m bras — Catie Ball — 2‘40’l9; 
Masculin—200 m. fluture—Cari Ro
bie 2‘08’‘9; 200 m bras — Brian 
Job 2‘31’‘3 ; 100 m spate — Larry 
Barblere l*00’*9; ștafeta 4x200 m 
— Santa Clara (D. Schollander, 
Brent Berk, Greg Buckingham, Mark 
Spitz) — 7‘55’*.

întrecerile sportive 
ale Festivalului

întrecerile sportive ale celui 
de-al IX-lea Festival Mondial al 
Tineretului și' Studenților de la 
Sofia se apropie de sfîrșit. Sporti
vii români au încheiat satisfăcător 
participarea lor la concursul de 
atletism, cîștigînd alte patru me
dalii de aur prin VIORICA VIS- 
COPOLEANU — 6,24 m la sări
tura în lungime, VALERIA BUFANU
— 11* la 80 m garduri, DAN HI- 
DIOȘANU — 14*4/10 pe 110 m gar
duri și IOSIF NAGHI — 55,34 m la 
aruncarea discului. Alte trei me
dalii de aur — în total atlețil ro
mâni s-au clasat în șapte probe 
pe locul întîi — au fost cucerite 
de VASILE SĂRUCAN — săritura 
în lungime, GHEORGHE COSTACHE
— aruncarea ciocanului șl FIȚA 
RAFIRA — 2 000 m cros.

Un remarcabil succes au repur
tat în probele cicliste pe velodrom 
frații FLORIN șl GEORGE NEGO- 
ESCU (fiii fostului internațional 
Dede Negoescu). Florin a cîștigat 
două medalii de aur, la viteză, 
învingîndu-1 în finală pe sovie
ticul Volkov șl Ia tandem îm
preună cu George. în proba de 
urmărire pe echipe, selecționata 
României a obținut medalia de 
bronz.

Rezultate de la celelalte între
ceri : gimnastică artistică pe 
echipe : Bulgaria — 19,175 puncte

(echipa României a ocupat locul 
patru cu 18,250 puncte) ; volei 
masculin : Bulgaria — Italia 3—0 ; 
U.R.S.Ș.—R.A.U. 3—0 ; tenis : finală, 
dublu masculin : Egorov, Medonos 
(U.R.S.S.) — Szoke, Seczik (Unga
ria) 6—0, 8—1, 6—3 ; haltere, ca
tegoria grea: Starostenko
(U.R.S.S.) —517,500 kg.

Bazele sportive 
din Mexic n-au suferit 
avarii de pe urma 
cutremurului

După cum se anunță din Ciudad 
de Mexico, bazele fi instalațiile spor
tive pe care se vor desfășura în luna 
octombrie Jocurile Olimpice nu au 
avut de suferit de pe urma cutremu
rului care a zdruncinat vineri capitala 
Mexicului. Experți ai Ministerului lu
crărilor publice au inspectat Palatul 
sporturilor, piscina olimpică, stadionul 
„Azteca" și alte baze sportive, decla
rând că toate aceste edificii sînt nea
tinse de seism.

SPORTIVE ROMÂNI
PESTE HOTARE

Sărbătorirea 
Zilei Marinei

Finala Țiriac-Mulligan
Finala probei de simplu bărbați din cadrul campionatelor internațio

nale de tenis ale Bavarlei se va disputa între jucătorul român Ion Țiriac 
și italo-australianul Martin Mulligan. După ce în „sferturi" l-a eliminat 
pe cehoslovacul Holecek (3—6, 7—5, 6—3, 2—6, 7—5), în semifinale, Țiriac 
l-a învins cu 6—3, 6—4, 6—3 pe englezul Mark Cox. Mulligan l-a întrecut 
cu 6—4, 4—6, 6—4, 6—3 pe iugoslavul Bora Iovanovici.

La dublu bărbați, cuplul Țiriac (România) — Okker (Olanda) a fost 
eliminat de perechea australiană Alexander — Dent, cu 6—3, 3—6, 6—4.

Boxerii Prodan și Majai 
victorioși la Balaton

I

A luat sfîrșit turneul internațio
nal de box de la Balaton. Doi tineri 
pugiliști români: Valeriu Prodan și 
Arpad Majai au terminat victorioși 
la categoriile ușoară și respectiv se- 
mimijlocie.

© La Budapesta se desfășoară în 
aceste zile „Cupa Dunării" la hal
tere, pentru juniori. Dintre concu- 
renții români s-au comportat mai 
bine pînă în prezent Apostol, cla
sat pe locul 3 la categoria cocoș cu 
282,5 kg și Holțer, situat tot pe locul

handbal feminim Universitatea Timișoara 
neînvinsă in primele trei meciuri

Turneul bucureștean al primei etape a campionatului 
național de handbal feminin s-a încheiat ieri seară. Cele 
zece competitoare — Universitatea Timișoara, Rapid Bucu
rești, Confecția București, Universitatea București, Rul
mentul Brașov, Progresul București, Textila Buhuși, Voința 
Odorhei, Liceul nr. 4 Timișoara și Constructorul Timi
șoara — au disputat fiecare cîte trei meciuri. Echipa stu
dentelor timișorence, deținătoare a titlului, a repurtat trei 
victorii, din tot atîtea posibile conducînd deci în clasa
ment. E adevărat că adversarele (în ordine Liceul nr. 4, 
Rulmentul și Textila) nu au fost de o valoare prea mare, 
campioanelor fiindu-le destul de ușor să-și adjudece vic
toria. Surpriza turneului s-a înregistrat chiar în prima 
zi, cînd Progresul a cîștigat în mod neașteptat, dar pe 
merit, în fața Universității București.

Meciul cel mai pasionant l-au furnizat Confecția și Uni
versitatea București (6—6), dar duritățile și obstrucțiile au 
întrecut așa-zisul „procent admis". Celelalte rezultate din 
ultima zi : Liceul 4—Voința 11—9 ; Constructorul—Rulmen
tul 18—14 ; Universitatea Timișoara—Textila 22—10 ; Ra
pid—Progresul 18—8.

Ieri seară, în noua sală de sport a clubului Progresul, 
unde din cauza ploii au avut loc meciurile programate ini
țial pe stadionul Dinamo, secretarul general al federației 
de specialitate, Lucian GRIGORESCU, ne-a făcut urmă
toarea declarație despre acest debut al campionatului: 
„Este îmbucurător că formațiile noastre fruntașe au înțe
les, în sfîrșit, să promoveze în loturile prime elemente ti
nere. Partidele, chiar dacă nu au un nivel tehnic prea ri
dicat, au evidențiat pregătirea mulțumitoare a multor ju
cătoare. Din păcate însă, componentele lotului național — 
pe care, se știe, Ie așteaptă „mondialele" din toamnă — nu 
au dovedit o prea bună formă. Să vedem cum se vor pre
zenta lucrurile în turneul de Ia Timișoara, peste două săp- 
tămîni..."

Ca de obicei, rapidista Elena Hedeșiu se dovedește spe
cialistă în înscrierea golurilor din plonjon, lat-o, mar- 

cînd ieri în poarta echipei Progresul
(Foto : S. Cristian)

coloanele ziarului nostru modul 
U.T.C. pentru a aplica eficient 

i dezvoltarea educației fizice și

Cu cîfva timp în urmă, am discutat în 
do colaborare al C.N.E.F.S., U.G.S.R. și I 
prevederile înscrise în legea cu privire la 
sportului, efectele acestei colaborări în perioada care s-a scurs de la 
adoptarea actului legiuitor, dificultățile întîmpinate, scoțînd la iveală 
cauzele unora dintre lipsurile ce persistă în activitatea sportivă.

Aceleași probleme (și aspecte) le-am dezbătut, acum cîtva timp cu 
reprezentanți competenți ai organelor locale din județul Dolj, tovarășii 
Augustin Brîndușe, președintele consiliului județean pentru educa
ție fizică și sport; Adrian Cioboiu, prim-secretar al comitetului jude
țean U.T.C. ; Alexandru Paveliu, șeful comisiei sport a Consiliului 
sindical municipal Craiova. Din cuvîntul lor am spicuit următoarele :

cauzele unora dintre lipsurile ce

Augustin Brîndușe: „Stabilirea 
noilor atribuții și competențe, prin 
prevederile Legii cu privire la dez
voltarea educației fizice și sportului, 
a însemnat de fapt, o creștere 
calitativă a raporturilor pe care 
le-am avut cu organele sindicale și 
U.T.C. După ce organizațiile amintite 
au preluat unitățile sportive din în
treprinderi, instituții, școli și de la 
sate, tehnicienii noștri nu s-au con
siderat nici o clipă despovărați de 
sarcini, continuînd să acorde tot 
sprijinul atît pe linia sportului de 
masă, cît și pe cea a activității de 
performanță. Obiectivul numărul 
unu l-a constituit consolidarea secții
lor pe ramură de sport; în județul 
nostru, în această perioadă, a fost 
înregistrată o reală creștere calitativă 
a muncii desfășurate în secții. Prin
tre succesele repurtate merită să fie 
amintite titlurile de campioni na
ționali cucerite de Gh. Berceanu 
(lupte), Dumitru Podeanu (spadă, 
juniori), promovarea unor echipe ale 
clubului Electroputere în divizia B 
(handbal, fotbal), Autorapid C.F.R. 
(fotbal, divizia C) etc.

puțin la ora actuală, nu vedem cum 
s-ar putea angaja echipele sătești în 
astfel de competiții, dacă avem în 
vedere faptul că forul responsabil 
din Uniunea Națională a Coopera-

pentru construirea de baze 
(unele asociații existente 

nici măcar un teren
ganizată 
sportive 
nu aveau 
simplu), am obținut rezultate neaș
teptat de bune. Avem, acum, 127 de 
baze sportive simple și complexe și 
8 stadioane. Un prim rezultat al 
efervescentei ce a cuprins tineretul, 
în urma acestor acțiuni, îl constituie 
după părerea mea afluența la startul 
„Crosului tineretului". Au participat 
peste 32 000 
ganizarea 
colaborare 
sindicale șl 
lejuit, totodată, acumularea unei ex
periențe în materie. Astfel, am a- 
juns la convingerea că, în viitor, va 
trebui să ne orientăm spre inițierea 
de acțiuni de masă, pornite de la

de tineri și tinere. Or- 
acestei competiții, în 
cu forurile de resort 
ale C.J.E.F.S., ne-a pri-

m

Noua structură administrativă 
ne-a pus însă și în fața unor proble
me ce țin de căutarea și găsirea 
unor forme de activitate competițio- 
nală corespunzătoare. Noi, consultîn- 
du-ne cu forurile de resort sindicale 
și ale U.T.C., am optat pentru orga
nizarea unor campionate direct jude
țene : la fotbal, handbal, volei, atle
tism, oină, tenis de masă".

Adrian Cioboiu : „Este adevărat, șl 
noi am găsit foarte bună ideea or
ganizării acestor campionate direct 
județene, în care echipe sătești să 
se întîlnească în competiție cu cele 
din mediul urban. Aceasta va con
tribui, fără discuție, la ridicarea ca
lității întrecerilor și, mai ales, va 
solicita îmbunătățirea pregătirii teh
nice a sportivilor săteni. Dar, cel

tivelor Agricole de Producție nu a 
elaborat „instrucțiunile ulterioare" 
făgăduite (recomandațiile, de fapt — 
n.n.), fapt care lipsește asociațiile 
sportive sătești de mijloacele ma
teriale corespunzătoare.

Este surprinzătoare dar mal ales 
păgubitoare, pentru eficienta apli
care a prevederilor legii cu privire 
la dezvoltarea educației fizice și 
sportului, această întîrziere nedorită. 
Și aceasta, cu atît mai mult cu cît 
în unele C.A.P. există oameni care 
iubesc sportul, vor să-1 practice. Aș 
vrea să aduc ca argument, în spriji
nul afirmației de mai sus, faptul că 
după preluarea de către organizațiile 
U.T.C. a sarcinii dezvoltării spor
tului la sate, în județul Dolj 
au mai luat ființă încă 37 de 
asociații. Iar în. întrecerea or-

nivelul comunei și încheiate cu o 
fază județeană. De altfel, la ora ac
tuală se și desfășoară o asemenea 
competiție, e drept cu un cadru mai 
larg — aș îndrăzni să zic, o formă 
superioară a cunoscutelor „duminici 
cultural-sportive" — întrecere ce va 
avea de asemenea o fază județeană.

Ambiția noastră este ca, o dată cu 
dezvoltarea activității sportive să
tești sub unghiul caracterului de 
masă, să explorăm mediul rural și 
din punctul de vedere al depistării 
de elemente talentate pentru secțiile 
de performanță din județ. în această 
idee, ca și pentru a ne asigura vii
torii sportivi ai satelor (peste 5—6 
ani) ne concentrăm forțele pentru a 
ridica plafonul educației fizice și 
sportului din școală. Dar și aci avem 
un DAR. Nu toate cadrele didactice,

3 la categoria ușoară cu 335 kg. 
După 5 categorii, în clasamentul pe 
țări conduce Ungaria — 33 puncte, 
urmată de Cehoslovacia — 31 punc
te, R.F.G. — 18 puncte, România — 
17 puncte, Austria —. 15 puncte, 
Bulgaria — 12 puncte, Iugoslavia 
— 7 puncte.

• In prima zi a competiției de 
spadă ce se desfășoară la San-Pelle- 
grino (în apropiere de Bergamo), e- 
chipa Italiei a întrecut cu 9—6, for
mația României, în timp ce Franța 
a învins Ungaria cu 7—6.

© Cu două runde înaintea termi
nării turneului internațional de 
șah de la Skoplje, în clasament 
conduce marele maestru maghiar 
Lajos Portisch cu 12,5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Po- 
lugaevski (U.R.S.S.) 11,5 puncte,
Gheller (U.R.S.S.) 11 puncte (1), 
Hort (Cehoslovacia) 11 puncte etc. 
Românul Florin Gheorghiu ocupă 
locul 12 cu 8 puncte.

A

In cîteva rînduri
• Cu prilejul unui concurs des

fășurat la Berlin, tînărul atlet REIN
HARD TIIEIMER (20 ani) a stabi
lit un nou record al R. D. Germane, 
la aruncarea ciocanului, cu rezultatul 
do 71,26 m — a 5-a performanță 
mondială.

• Meciul de atletism (feminin) An
glia — R. F. a Germaniei, disputat 
la Londra, s-a încheiat cu scorul de 
66—62 în favoarea oaspetelor. Cele 
mai bune rezultate: Rosendhal 5 129 
puncte la pentatlon (nou record al 
R.F.G.) și 6,45 la lungime; Fuchs 
(R.F.G.) 17,05 la greutate.

• Înotătorul argentinian Horacio 
Iglesias a cîștigat maratonul nautic, 
desfășurat pe lacul St. Jean (Canada) 
acoperind 38,400 km în 9h 31’11”. 
Pe locul doi, la 43’12" a sosit egip
teanul Abdel Abou.

® Continuîndu-și turneul în Noua 
Zeelandă, echipa de rugby a Franței 
a învins cu 10—6 selecționata „North 
Auckland". Punctele echipei franceze 
au fost realizate de Spanghero și Bo
nul (încercări transformate de V.ille- 
preux).

9 în semifinalele turneului inter
național de tenis de la Vigo, spanio
lul Juan Manuel Couder l-a întrecut 
cu 6—2, 6—3 pe indianul Mukerjea, 
iar Guzman (Ecuador) l-a învins cu 
6—4, 6—2 pe Rodriguez (Chile). Se
mifinalele probei de dublu masculin 
s-au soldat cu următoarele rezultate: 
Bowrey, Caramichael (Australia) — 
Cruz, Marcial (Filipine) 6—4, 2—6, 
6—4; Mukerjea (India), Rodriguez 
(Chile) — Couder, Dotras (Spania) 
6—2, 8—6.

(Urmare din pag. I)

danele. Se apropie apoi de nava 
comandant vestita corabie „Ma- 
rița", prima navă ieșită, în anul 
1834, în apele internaționale, cu 
steagul Munteniei, punând ba
zele marinei noastre comerciale. 
Trec apoi vedeta torpiloare „Rîn- 
dunica" intrată în istoria războ
iului de independență din 1877, 
bricul „Mircea", leagănul a zeci 
de promoții de marinari, cruci
șătorul „Elisabeta", construit în
tre 1887—1888, și monitorul „La- 
hovary", care s-a acoperit de 
glorie în primul război mondial, 
ca și în bătăliile împotriva hitle- 
riștilor.

Cu aceeași emoție șl entu
ziasm publicul aplaudă defila
rea ambarcațiunilor sportive, a 
schiorilor nautici, concursul de 
bărci cu rame, ștafeta și alte 
demonstrații ale măiestriei, agili
tății și îndrăznelii care îi ca
racterizează pe marinari. încep 
apoi jocurile distractive mari
nărești. Numeroși înotători și-au 
încercat iscusința în Hora rațe
lor șl capturarea purceilor sus

pendați pe școndru. Pe o estradă 
plutitoare ansamblul ostășesc al 
marinarilor, „Albatrosul", a pre
zentat un bogat spectacol artis
tic, încheind programul jocuri
lor și demonstrațiilor.

Urînd noi succese marinarilor, 
Neptun coboară pe puntea am
barcațiunii sale și-și la rămas 
bun de la miile de spectatori. 
Dar sărbătorirea Zilei Marinei a 
continuat. Pe stadionul din Man
galia s-au desfășurat după- 
amiază competiții sportive, iar 
„Albatrosul" a prezentat un pro
gram artistic în grădina de vară 
a orașului. La orele 20,30 s-a a- 
prins la bordul navelor pavoa
zul electric. Sub feerica cascadă 
a luminilor a avut loc un carna
val al bărcilor însoțit de jocuri 
de artificii. O retragere cu torțe 
prin oraș a încheiat seara tîr- 
ziu, la Mangalia, tradiționala săr
bătoare a Zilei Marinei.

★
Ziua Marinei a fost sărbătorită 

cu același entuziasm și la Tulcea, 
Galați, Brăila, Turnu Severin și în 
alte porturi românești.

Ministrul afacerilor externe, Cornelia Mănescu, 
va face o vizită oficială in Algeria

La invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
Abdelaziz Bouteflika, ministrul 
afacerilor externe al Republicii

Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, va efectua o vizită oficială 
în Algeria* între 19 șl 22 august 
1968.

Ritmul și calitatea
arăturilor

(Urmare din pag. I)

ce predau educația fizică în mediul 
rural au pregătirea corespunzătoare. 
In județul nostru funcționează peste 
100 de suplinitori, oameni care chiar 
dacă au bunăvoință nu prea știu 
despre ce este vorba".

Alexandru Paveliu : „Tovarășul 
Adrian Cioboiu a pus în discuție un 
aspect foarte important al vieții 
sportive, în funcție de răspunderile 
ce s-au atribuit prin legea cu privire 
la dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport. Să explic. Acum, 
toată lumea spune : da, activiștii 
sportivi, sindicali și ai U.T.C. sînt 
principalii factori. Ei trebuie să re
zolve totul. Dar, legea arată că la 
realizarea obiectivelor privind dez
voltarea acestei activități participă 
și alte organe și organizații de stat 
și obștești: Ministerul Sănătății,

U.N.C.A.P., U.C.C.M., C.P.A.L.,
O.N.T. etc. Din păcate, pînă la ora 
actuală, factorii de resort din aceste 
organizații nu se prea simt obligați. 
Iată, noi am vrut să înzestrăm 
asociațiile cu materiale și echipa
ment sportiv. Dar... ia-1 de unde 
nu-i ! în magazinele specializate sau 
în raioanele specializate ale maga
zinelor nu găsești aproape nimic".

Augustin Brîndușe: „Pentru că 
discutăm această chestiune, aș vrea 
să adaug și eu ceva. Noi, aici la 
Craiova, suferim de lipsa unor cadre 
medicale specializate în sport. Am 
citit cu mult interes un interviu al 
tovarășului acad. Aurel Moga, mi
nistrul sănătății, în care sublinia 
rolul și responsabilitățile medicinii 
sportive, dar din acest interviu n-am 
aflat nimic despra intențiile minis

terului în ceea ce privește asigura
rea cu cadre de specialitate a miș
cării sportive. La Craiova, de pildă, 
există un singur medic sportiv spe
cializat".

Alexandru Paveliu : Revenind la 
sarcinile noastre directe, vreau să 
precizez că organele sindicale din 
Craiova înțeleg să sprijine dezvol
tarea activității sportive, contribuind 
atît prin consolidarea organizatorică 
și materială a asociațiilor și cluburi
lor, cît și prin adoptarea celor mai 
eficiente soluții, forme și metode de 
lucru. Subliniez că la început 
am fost tentați să mergem pe 
căile bătătorite de fostul U.C.F.S., | 
fără un studiu atent al situației g 
concrete din fiecare asociație. Preo- H 
cupările noastre sînt dirijate acum | 
spre aflarea dorințelor, aptitudinilor H 
tinerilor și tinerelor din asociațiile H 
în cauză. Pornind de aici, vom crea H 
condiții optime de dezvoltare acelor | 
ramuri sportive ce se bucură de in- M 
teres major în rîndul tinerilor și | 
vîrstnicilor.

Sînt și alte probleme rămase încă g 
în stadiul de discuție, proble- R 
me legate de felul în care sînt H 
proiectate și executate construcțiile n 
sportive, de necesitatea unor preci- S 
zări în legătură cu relațiile dintre H 
conducerile întreprinderilor șl aso- H 
ciațiile și cluburile sportive etc.“. | 

* I
Dezbaterea noastră în jurul unor H 

probleme ale vieții sportive din | 
județul Dolj a îmbrăcat și alte H 
aspecte. S-a subliniat, de exem- I] 
piu, ca o cauză de prim ordin | 
a „căderilor" unora dintre echipe H 
(Universitatea la fotbal, Electro- U 
putere la box), lipsa unui control R 
eficient al muncii desfășurate de H 
către antrenori, ieșind în evidență, H 
cu acest prilej, randamentul scăzut | 
din secțiile respective.

A ieșit, de asemenea, în evidență H 
faptul că raportul dintre mijloacele 
financiare investite și valoarea „pro
ducției" sportive doljene nu este e- 
chilibrat, nivelul tehnic al reprezen
tanților sportului doljean neatingînd 
nivelul cerut. Lipsuri serioase per
sistă și în sectorul sportului de masă, 
competițiile avînd încă un caracter 
formal, festivist, neducînd la condiția H 
esențială : practicarea sistematică și H 
organizată a exercițiilor fizice și a H 
sportului. H

Discuție consemnată de H 
Valentin PAUNESCU g

trînul fierar al cooperativei nu poate 
ascuți decît pe sfert din cîte ar tre
bui și nimeni nu-i dă o mînă de aju
tor.

Nu sînt singurele explicații ale rit
mului de melc în care se lucrează la 
Lungești: „tractoriștii ies la lucru 
cînd soarele este de mult sus", „o 
dată ba n-au motorină, ba n-au cu
tare piesă, trag la umbră" etc. — fac 
observația membrii cooperatori. A- 
tunci cum se poate ca președintele 
cooperativei să considere că „nu mai 
este nici o problemă" ?

Din păcate părerea președintelui 
a fost preluată telefonic și de spe
cialiștii organelor agricole care, de la 
începutul campaniei, n-au mai tre
cut pe la cooperativa din Lungești. 
Cum a fost atunci „împînzit" județul 
cu brigăzi de îndrumare și control, 
cînd într-o cooperativă rămasă în 
urmă n-a ajuns nimeni ?

O situație precară întâlnim la co
operativa din Fumureni : din 231 ha, 
pînă la 1 august nu fuseseră arate 
decît 55 ha.

— Abia în ultimele zile au în
ceput arăturile — ni s-a spus. Un 
tractor de la brigada Lungești n-a 
apucat bine să lucreze și a plecat 
cum a venit. Ne-a venit în ajutor 
brigada de la Voicești.

Cîte tractoare lucrează ? Am adre
sat această întrebare inginerului Ion 
Burtică. „Să spun drept, nu știu".

De necrezut 1 Inginerul coopera
tivei jiu știe aproape nimic despre 
mersul arăturilor de vară. Cum este 
posibil ? Consiliul Superior al Agri
culturii organizează teleconferințe, 
strînge mii de date pentru cunoaște
rea lucrărilor agricole din întreaga 
țară, însă inginerul uneia din coope
rativele cele mai rămase în urmă 
din județ nu cunoaște nimic din si
tuația arăturilor. Lipsiți de asistentă 
tehnică, tractoriștii se descurcă cum 
pot ; ară cît .și cum vor, acolo unde 
găsesc de lucru.

Nici la această cooperativă nu se 
simte prin nimic efectul îndrumării 
și controlului din partea organelor 
agricole județene. Este și explicabil : 
de circa o lună pe aici n-a mai tre
cut nimeni nici de la Direcția agri
colă, nici de la uniunea cooperatistă.

După cum se vede, deși lista mă
surilor stabilite la Direcția agricolă 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă este destul de cuprinzătoare, 
multe din aceste măsuri au rămas 
pe hîrtie. Apare așadar necesitatea 
ca, pentru terminarea tuturor arătu
rilor într-un timp cît mai scurt, orga
nele agricole județene să desfășoare 
o largă acțiune de îndrumare șl 
control pentru remedierea operativă, 
la fața locului, a deficiențelor con
statate.

Nici în județul Caraș-Severin sta
diul în care se găsesc cîteva din im
portantele lucrări agricole nu poate 
fi considerat satisfăcător. Aici mal 
sînt încă suprafețe de pe care nici 
nu s-a recoltat grîul, iar arăturile 
de vară se efectuează într-un ritm 
necorespunzător. Pînă la 1 august, 
din 20 550 hectare prevăzute s-au 
executat arături de vară pe numai

8130 hectare. Cu toate acestea con
ducerile unor cooperative agricole. 
Uniunea cooperatistă județeană șl 
Direcția agricolă nu acordă suficientă 
atenție executării la timp și în buna 
condiții a acestei lucrări.

— în zona noastră de activitate — 
ne spunea tov. Lucian Todică, ingi
ner șef al întreprinderii pentru me
canizarea agriculturii Zăgujeni, din 
3092 hectare am arat doar 593. S-a 
întocmit însă un nou grafic caro 
asigură realizarea planului la ogoare 
de vară pînă la 20 august, deci cu 
cîteva zile înainte de termenul sta
bilit de Direcția agricolă județeană.

Prin urmare, unii specialiști consi
deră că este suficient să se încadreze 
în termenul stabilit de Direcția a- 
gricolă. Că aceasta oglindește sau 
nu condițiile concrete din fiecare 
unitate, are sau nu la bază criterii 
judicioase, poate fi scurtat etc. — 
nu prea interesează. Așa se face că 
la I.M.A. Zăgujeni nu se folosesc in
tens posibilitățile existente. Condu
cerea I.M.A. nu a prevăzut folosirea 
unor tractoare în schimburi prelun
gite sau de noapte ; timpul bun de 
lucru ce a existat între ploi n-a fost 
utilizat eficient etc.

Sînt și alte cauze care au deter
minat întîrzierea arăturilor în raza 
de activitate a acestei întreprinderi. 
„Terenurile nu au fost eliberate de 
paie imediat după recoltare — afirma 
tovarășul Todică. Anul acesta nici o 
cooperativă agricolă de producție nu 
ne-a sprijinit să facem sănii pentru 
ca, o dată cu balotarea paielor, să 
eliberăm terenul și să putem ara.

Sînt într-adevăr neajunsuri pe 
care conducerile cooperativelor agri
cole și organele județene trebuie să 
le înlăture în cel mai scurt timp. 
Un lucru a omis însă tovarășul To
dică să ne spună. Anume, că șl 
atunci cînd s-au întîmpinat aseme
nea greutăți, datorită slabei organi
zări a muncii, ei n-au lucrat cu ran
damentul scontat, normal. La coope
rativa agricolă Căvăran, două presa 
au balotat, în 3 săptămîni, numai 
paiele de pe 50 hectare, deoarece mal 
tot timpul au fost defecte.

în județul Caraș-Severin sînt co
operative agricole ca Domașna, Biniș, 
Rodina, Arnecea, Ilidia etc. care au 
realizat doar 5 pînă la 10 la sută 
din suprafețele prevăzute. Cu toata 
acestea, conducerile unităților res
pective sînt optimiste. Se susține că 
toate lucrările vor fi executate. Ne
îndoielnic, dar cînd anume 7

La Direcția agricolă se întocmesa 
săptămînal situații privind mersul 
lucrărilor agricole. Din ele rezultă 
clar rămînerile în urmă. Din păcate, 
aceste semnale critice nu mobilizează 
activ factorii care pot și trebuie să 
asigure înlăturarea deficiențelor. 
Nici uniunea județeană a cooperati
velor agricole nu intervine eficient.

întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii au datoria să-și concen
treze toate forțele, să ia măsuri ope
rative care să asigure folosirea cu 
maximum de eficientă a tractoarelor 
de care dispun, pentru a putea re
cupera rămînerea în urmă. Este o 
cerință impusă de necesitatea asi
gurării, încă de pe acum, a recoltei 
din anul viitor.



INTENSIFICAREA YEMENUL DE SUD Cuvîntarea
ACȚIUNILOR Rebelii
OFENSIVE

eșecuri» radiotelevizată

ALE PATRIOȚILOR
SUD VIETNAMEZI

SAIGON 4 (Agerpres). — Unită
țile Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și-au 
intensificat atacurile împotriva for
țelor americane și saigoneze. Un 
purtător de cuvînt american a de
clarat că în ultimele trei zile în zo
nele muntoase din apropierea loca
lității Hue au fost doborîte mai 
multe elicoptere americane. De ase
menea, au fost scoși din luptă nu
meroși soldați americani. In delta 
fluviului Mekong o unitate de in
fanterie sud-vietnameză a fost bom
bardată cu mortiere de către for
țele patriotice. Sînt semnalate 
lupte și în provincia Vinh Long, 
la 100 kilometri sud-est de Saigon.

După cum anunță agențiile de 
presă, avioanele americane „B-52" 
și-au intensificat bombardamentele 
de-a lungul frontierei laoțiene și în 
zona demilitarizată.

Evoluția situației
din Congo (B)
So Jarmează un nou guvern 
sub președinția Iul Massemba- 
D6bat

ALGER 4. — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : In evolu
ția situației din Congo (Brazzaville) 
a intervenit duminică dimineața un 
element neașteptat. După ce s-a a- 
nunțat că armata a preluat puterea 
și calmul a fost restabilit, noul co
mandant șef al forțelor armate, că
pitanul Nguabi, a transmis prin in
termediul postului de radio „Vocea 
revoluției congoleze" un mesaj în 
care președintele Massemba-Dăbat a 
fost solicitat să se alăture armatei. 
Același post de radio numai la cîte
va ore de la transmiterea mesajului 
amintit a anunțat că președintele s-a 
reîntors din satul său natal, Boko, 
unde se retrăsese după recentele e- 
venîmente și a prezidat în Palatul 
guvernamental de la Brazzaville o 
reuniune a Consiliului de Mi
niștri. în cadrul acestei reuniuni ca
binetul a prezentat președintelui 
Dăbat demisia sa colectivă care a 
fost imediat acceptată. „Această ho
tărîre a Cabinetului, arată postul de 
radio citat, a fost adoptată pentru 
a facilita soluționarea cît mai grab
nică a actualei crize". Postul de ra
dio „Vocea revoluției congoleze" re
latează că un nou guvern sub pre
ședinția lui Massemba-Dăbat este pe 
eale de a fi format.

succesive
ADEN 4 (Agerpres). — Detașa

mente ale forțelor armate guverna
mentale ale Republicii Populare a 
Yemenului de sud au obținut o vic
torie hotărîtoare în luptele desfă
șurate împotriva elementelor re
bele în orașul As-Said, unul din 
centrele lor principale de rezisten
ță, situate în cea de-a patra pro
vincie a țării — a anunțat postul 
de radio Aden. în urma luptelor 
care au avut loc în această regiu
ne, forțele republicane au captu
rat 45 de prizonieri, precum și o 
importantă cantitate de armament 
și muniții.

Anterior, postul de radio Aden 
anunțase înăbușirea rezistenței ele
mentelor rebele din 
provincie a țării.

Agenția M.E.N. a publicat o de
clarație a colonelului Hussein Os
man, comandantul șef al trupelor 
guvernamentale din Republica 
Populară a Yemenului de Sud, în 
legătură cu situația militară din a- 
ceastă țară. După cum a subliniat 
el, trupele guvernamentale dețin în 
prezent inițiativa, iar principalul 
bastion al elementelor insurgente, 
situat la 200 km de Aden, este pe 
punctul de a cădea. Unul din cen
trele de rezistență ale rebelilor, 
din provincia Aulagi ,a arătat co
mandantul șef al trupelor yeme-

nite, a fost neutralizat după 24 de 
ore de lupte. în provincia Radfan, 
unde continuă să 
trupe 
șoară 
Pe de 
nunță 
nerale
rite orașe au fost organizate centre 
de instrucție.

sosească noi 
guvernamentale, se desfă- 
lupte deosebit de violente, 
altă parte, din Aden se a- 
că, în urma mobilizării ge- 
a forțelor armate, în dife-

cea de-a doua

In legătură cu numirea șefului 
de stat major al forțelor 
armate unite ale statelor

participante la tratatul 
de la Varșovia

Guvernele statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia au nu
mit ca șef al statului major al For
țelor Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via pe generalul de armată S. M. 
Ștemenko și au satisfăcut, în ace
lași timp, cererea generalului de 
armată M. I. Kazakov privind eli
berarea sa din funcția de șef de 
stat major al Forțelor Armate U- 
nite, din motive de sănătate.

a lui A, Dubcek

a luat cuvîntul la

PRAGA 4 (Agerpres). — In sea
ra de 4 august, Alexandr Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia,
posturile de radio și televiziune 
cehoslovace pentru a informa asu
pra rezultatelor consfătuirii de la 
Bratislava a reprezentanților unor 
partide comuniste și muncitorești.

Dueluri de artilerie
iordaniano-izraeliene

IORDANIA A CERUT CONVOCAREA DE URGENȚA A CON
SILIULUI DE SECURITATE

După cum s-a anunțat în prasă, la 3 august a.c. a 
avut loc la Bratislava o consfătuire a reprezentan
ților partidelor comuniste ți muncitorești din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Un
garia și Uniunea Sovietică la care a fost adoptată o 
declarație. Ziarul nostru a publicat la timpul său 
scrisoarea adresată C.C. al P.C.C. de cele cinci

partide întrunite la Varșovia, precum șl Punctul de 
vedere al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
față de această scrisoare. Pentru informarea mem
brilor P.C.R., a întregii opinii publice din țara 
noastră, publicăm mai jos Declarația adoptată în 
cadrul acestei noi consfătuiri, la care au luat parte 
cele șase partide menționate.

Declarația partidelor comuniste
și muncitorești din unele țări socialiste

Comunicate militare publicate la 
Amman și Tel-Aviv au anunțat că 
în cursul dimineții de duminică au 
avut loc de-a lungul liniei de înce
tare a focului dintre Israel și Iorda
nia dueluri de artilerie de intensi
tate sporită. La amiază, aviația is- 
raeliană a început bombardarea îm
prejurimilor orașului As-Salat, situat 
la 35 km nord-vest de Amman. După 
cum a declarat un purtător de cu- 
vînt militar iordanian, unitățile de 
artilerie ale forțelor armate iorda- 
niene au intrat în acțiune șl însuși 
regele Hussein s-a deplasat la car
tierul general al armatei pentru a 
conduce operațiunile militare împo
triva aviației israeliene.

Confirmînd atacul de aviație, un 
purtător de cuvînt al forțelor armate 
israeliene a afirmat că operațiunile

au fost îndreptate împotriva tabere
lor militare ale organizației palesti
niene „El Fatah" și au constituit o 
replică la Infiltrările masive 
membrilor acestei organizații pe 
ritoriul controlat de Israel.

în ambele capitale s-a anunțat
minică seara că, după cîteva ore de 
luptă, operațiunile militare au în
cetat.

ale 
te-

du-

★
După cum s-a anunțat oficial la 

Amman, guvernul Iordanian a cerut 
convocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate ca urmare a atacului 
întreprins duminică de aviația israe- 
llană asupra localității As Salat. O 
notă în acest sens a fost remisă re
prezentantului permanent al Iorda
niei la Națiunile Unite.

(Agerpres)

Tineretul român
prezența attivă la Festiva! {

In ultimele zile, în Anglia, au avut 
loc numeroase acțiuni revendicative 
ale muncitorilor. Tn fotografie: un 
pichet ol muncitorilor greviști de la 
firma Euston Station din Londra, 
care au încetat lucrul în semn de 
protest față de concedierea mai 

multor tovarăși de muncă

BRATISLAVA 3 (TASS). —
La Bratislava a fost dată publici

tății următoarea declarație a parti
delor comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste.

La 3 august 1968 la Bratislava a 
avut loc o consfătuire a reprezentan
ților partidelor comuniste și munci
torești din Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, 
Republica Populară Ungară, Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

După ce se enumera compoziția 
delegațiilor partidelor participante, 
în declarație se spune :

Reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste, 
pornind de la faptul că situația in
ternațională complexă, acțiunile 
subminatorii ale imperialismului în
dreptate împotriva păcii și securității 
popoarelor, împotriva cauzei socia
lismului cer coeziunea continuă a 
țărilor sistemului socialist și, de a- 
semenea, ținînd seama de faptul că 
dezvoltarea socialismului ridică noi 
sarcini pentru a căror rezolvare este 
necesară unirea continuă a efortu
rilor statelor socialiste, au considerat 
necesar să convoace actuala consfă
tuire de la Bratislava.

în spiritul tradițiilor create, în 
atmosfera de sinceritate deplină, 
principialitate și prietenie, partidele 
frățești au discutat problemele ac
tuale ale luptei pentru socialism, ale 
întăririi continue a comunității so
cialiste, coeziunii mișcării comuniste 
Internaționale. A avut loc un schimb 
de păreri în problemele privind ac
tuala situație internațională 
tensificarea luptei împotriva 
rialismulul.

Reprezentanții partidelor 
niște și muncitorești au discutat 
căile de întărire și de dezvoltare a 
colaborării frățești a țărilor so
cialiste.

în anii care au trecut de la dis
trugerea fascismului și de la ve
nirea la putere a clasei muncitoare, 
popoarele țărilor europene care au 
pornit pe calea socialismului au ob
ținut victorii în toate sferele vieții 
sociale. în acești ani partidele, înlă- 
turîrid greutățile și perfecționînd 
permanent activitatea, au asigurat 
în fiecare țară socialistă crearea 
unei industrii puternice, transfor
marea vieții satului, au obținut creș
terea neabătută a bunăstării po
porului, înflorirea culturii naționale. 
Milioanele de oameni ai muncii au 
fost ridicate la o viață politică con
știentă. Succese deosebit de mari a 
obținut Uniunea Sovietică în con
strucția socialismului și comunismu
lui. Au crescut nemăsurat de mult in
fluența internațională a statelor so
cialiste, rolul lor în rezolvarea ma
rilor probleme ale politicii interna
ționale.

Sprijinirea, întărirea șl apărarea 
acestor cuceriri care au fost obți
nute cu prețul unor eforturi eroice, 
prin munca plină de abnegație a fie
cărui popor, constituie o datorie in- 
ternaționalîstă comună a tuturor ță
rilor socialiste. Aceasta este părerea 
unanimă a tuturor partlcipanților la

și in- 
impe-

comu-

(Urmare din pag. I)

pene, pe baza principiilor independen
ței ți suveranității naționale, a egali
tății în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc. 
Pe această linie, delegatul român a 
subliniat acțiunile desfășurate de Uni
unea Tineretului Comunist, de între
gul nostru tineret în direcția dezvol
tării relațiilor de prietenie și colabo
rare cu toate organizațiile de tineret 
democratice și progresiste din diferite 
țări ale continentului. Printre altele, 
vorbitorul s-a referit și la „masa ro
tundă" pe care U.T.C. o va organiza 
anul viitor la București și la care au 
fost invitați să participe reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret din Europa 
de diverse orientări politice, filozofico 
și religioase. Această inițiativă a 
U.T.C., cum au arătat-o și discuțiile 
desfășurate în cursul zilei de sîmbătă, 
la întâlnirea pe regiuni în aceeași pro
blemă, unde a vorbit Niculae Mancaș, 
reprezentantul organizației noastre de 
tineret la F.M.T.D., a stîrnit un inte
res deosebit din partea multor orga
nizații prezente aici, care și-au mani
festat dorința de a participa la ea.

La întâlnirea consacrată problemelor 
păcii și colaborării între popoarele și 
tineretul din Balcani și bazinul Mării 
Mediterane, delegatul 
subliniat că tineretul 
preocupat în cel mai 
aceste probleme.

în comisia numărul 
lui", unde s-a discutat problema dez
voltării relațiilor economice și cultu
rale între țări cu sisteme sociale dife
rite, reprezentantul studențimii noas
tre la Uniunea Internațională a Stu
denților, Aurel Ghibuțiu, a arătat că, 
fiomind de la premisa obiectivă că în 
urnea contemporană există state cu 

orînduiri sociale diferite, că interesele 
evitării unui război mondial și ale pro
gresului reclamă un circuit viu de va
lori materiale și spirituale, România 
dezvoltă colaborarea și cooperarea pe 
diferite planuri, cu toate țările lumii, 
fiind convinsă că în felul acesta își 
aduce contribuția la cauza prieteniei 
între popoare, la cauza păcii mon
diale.

Se poate spune că a existat o una
nimitate de vederi în a aprecia nece
sitatea încetării cît mai grabnice a 
agresiunii americane în Vietnam. Ma
nifestările impresionante de sprijin 
față de poporul vietnamez, care s-au 
înregistrat cu prilejul acestui festival, 
cererea fermă ca S.U.A. să înceteze 
agresiunea, au reținut în mod deose
bit atenția celor aflați în aceste zile 
la Sofia.

Duminică dimineața la Clubul na
țional bulgar delegația țării noastre 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai tinere
tului din R. P. Bulgaria. A luat cuvîn
tul Ivan Panev, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.D,, ministru pentru proble
mele de tineret, și Ion Iliescu, prim-

secretar al G.G. al U.T.C., ministru 
pentru problemele de tineret, care au 
relevat tradiționalele legături de prie
tenie ce leagă cele două țări, popoaie 
și tineret.

Privită în ansamblu, participarea 
delegaților noștri la manifestările Fes
tivalului evidențiază contribuția ac
tivă pe care solii tineretului român o 
aduc la promovarea idealurilor tine
retului de pretutindeni, la întărirea 
solidarității lui, pentru lărgirea și dez
voltarea cooperării cu toate organiza
țiile de tineret și studenți care — in
diferent de orientarea politică și afi
lierea internațională — doresc să-și 
unească eforturile în lupta 
pace, independență națională 
greș social.

pentru 
și pro-

țării noastre a 
român este 

înalt grad de

9 a „Forumu-

Lauri și aplauze

[agențiile de presă

...Momente de mare entuziasm și 
emoții au avut loc sîmbătă noapte la 
cantonamentul delegației române, cînd 
de la juriile internaționale au început 
să sosească primele vești despre suc
cesele înregistrate de tinerii noștri ar
tiști. Frumosul buchet de medalii ob
ținute de mesagerii artei interpreta
tive românești la concursurile festiva
lului — 8 de aur, 8 de argint și 9 
de bronz — au reprezentat un prilej 
de mare bucurie pentru membrii de
legației noastre, o nouă confirmare a 
valorii și prestigiului de care se bu
cură arta noastră peste hotare.

Un deosebit succes au înregistrat 
soliștii instrumentiști și grupul or
chestrei de muzică populară al an
samblului artistic al U.T.C. care au 
obținut medalii de aur. Valoroasa in
terpretare a lui Gheorghe Zamfir (la 
nai), Toni Iordache (la țambal), și 
Trifu Marinca (la taragot), care s-au 
impus printre soliștii din aproape 40 
de țări, a cîștigat sufragiile unanime 
ale juriului și ale sutelor de specta
tori prezență în sala concursului. La 
cele trei medalii de aur obținute de 
cei trei soliști s-a adăugat o a patra 
medalie, oferită orchestrei de muzică 
populară. Pentru cea mai bună com
portare în concurs, pentru înaltul ni
vel artistic, tinerilor noștri interpreți

specialle-a fost decernat și premiul 
„Orfeul de aur" din partea guver
nului R. P. Bulgaria. „Noi avem o 
școală recunoscută de instrumentiști 
de muzică populară — ne-a declarai 
dr. Saros Balint (R. P. Ungară), mem
bru al juriului la acest concurs — dar 
virtuozitatea reprezentanților români 
ni s-a părut extraordinară".

De elogioase aprecieri s-au bucurat 
și dansatorii noștri, toate numerele 
prezentate în concurs fiind răsplătite 
cu medalii de aur și argint. Solistul 
român Nicolaie Apolzan a fost de
clarat cel mai bun participant al con
cursului, cîștigînd medalia de aur cu 
dansurile „Rarul" și „Bărbuncul". Au 
mai primit două medalii de aur gru
purile de dansatori care au interpre
tat dansul „Fluierul fermecat", pre
cum și dansurile „Călușarii" și „Jo
cul din Făgăraș". Medalii de argint 
au fost conferite interpreților dansu
rilor „Sibielul", dansului „Codrenesc" 
și unui trio de călușari.

La canto, soprana Eugenia Moldo
veana, proaspătă absolventă a conser
vatorului „Ciprian Porumbescu" din 
București, a obținut medalia de aur, în 
timp ce un alt cîntăreț român, Eduard 
Tumagiania, a primit medalia de 
bronz.

I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
9
I
I
I
I

transmit
Președintele C.C. al P.C. 

Chinez, Mao Tze-dun, și vice
președintele Lin Biao au primit dele
gația militară guineeză condusă de Ka
ntian Diabi, locțiitorul șefului statului 
major, general al Armatei Populare a 
Republicii Guineea. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire prietenească 
la care, din partea chineză, au mai 
participat Ciu En-lai, Cen Bo-da și 
alte personalități.

Președintele Consiliului Na
țional al „Mișcării panele- 
nlce de eliberare" (P.A.K.), 
Andreas Papandreu, și fostul deputat, 
reprezentant al organizației grecești 
„Frontul patriotic", Andonis Brillakis, 
au căzut de acord să coordoneze ac
tivitatea organizațiilor lor în Grecia 
și în străinătate — se anunță într-un 
comunicat publicat la Roma.

Rectorii celor opt universi
tăți din Iran și-au prezentat 
demisia pentru ca guvernul să poa
tă lua măsurile necesare în vederea 
reformei sistemului de învățămînt su
perior — relatează agenția France 
Presse. Primul ministru iranian, Amir 
Abbas Hoveyda, a anunțat că începînd 
de marți va avea loc o conferință în 
orașul Ramsar, care va stabili măsu
rile pentru realizarea unei reforme 
universitare în Iran.

La Pretoria s-au anunțat 
mari manevre „antiguerilă" 
ale forțelor militare ale R.S.A., care 
se vor desfășura între 12 și 21 august 
în nordul Transvaalului. Observatorii 
politici subliniază că aceste manevre

se vor desfășura într-un moment în 
care se semnalează o intensificare a 
acțiunilor de guerilă ale patrioților 
africani împotriva trupelor guvernului 
rasist de la Pretoria.

consfătuire care și-au exprimat ho- 
tărîrea neabătută de a dezvolta și 
apăra cuceririle socialiste în țările 
lor, de a obține noi succese în con
struirea socialismului.

Partidele frățești s-au convins, pe 
baza unei experiențe istorice, că se 
poate merge înainte pe calea socia
lismului și comunismului numai că- 
lăuzindu-se cu strictețe șl consec
vență după legile generale ale con
struirii societății socialiste și în pri
mul rînd întărind rolul conducător 
al clasei muncitoare și al avangărzii 
ei — partidele comuniste. Totodată, 
fiecare partid frățesc, rezolvînd în 
mod creator problemele dezvoltării 
continue a socialismului, ține seama 
de particularitățile și condițiile na
ționale.

Fidelitatea neclintită față de 
marxism-leninism, educarea maselor 
populare în spiritul ideilor socialis
mului, internaționalismului proletar, 
lupta neîmpăcată împotriva ideolo
giei burgheze, împotriva tuturor for
țelor antisocialiste constituie chezășia 
succeselor în întărirea pozițiilor so
cialismului și în riposta dată unelti
rilor imperialismului.

Partidele frățești opun cu fermitate 
și hotărîre solidaritatea lor indestruc
tibilă, înalta lor vigilență, oricăror în
cercări ale imperialismului, precum 
și ale tuturor celorlalte forțe antico
muniste, de a slăbi rolul conducător 
al clasei muncitoare și partidelor co
muniste. Ele nu vor permite nicioda
tă nimănui să scindeze statele socia
liste, să submineze bazele orînduirii 
sociale socialiste. Prietenia frățească 
și coeziunea în această direcție co
respund intereselor vitale ale 
poarelor noastre, constituie 
trainică în rezolvarea sarcinilor 
cial-economice și politice care 
în fața partidelor comuniste din ță
rile noastre.

Partidele frățești consideră de da
toria lor să manifeste o grijă perma
nentă pentru creșterea activității po
litice a clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor oamenilor 
muncii, pentru progresul multilateral 
al orînduirii sociale socialiste, pentru 
dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste, pentru perfecționarea sti
lului și metodelor muncii de partid 
și de stat pe baza principiilor centra
lismului democratic.

Sarcinile multiple ale făuririi so
cietății socialiste în fiecare din țări
le noastre pot fi îndeplinite mult mai 
ușor in condițiile ajutorului șl spri
jinului reciproc.

Legăturile frățești lărgesc și mul
tiplică posibilitățile fiecărei țări a 
socialismului. Participanții la consfă
tuire au exprimat năzuința fermă de 
a face tot ceea ce depinde de ei pen
tru adîncirea colaborării multilatera
le a țărilor lor pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respectării su
veranității și independenței naționa
le, integrității teritoriale, colaborării 
și solidarității frățești.

Partidele comuniste și muncitorești 
acordă o importanță primordială fap
tului ca, folosindu-se în mod eficient 
uriașele resurse naturale ale noastre, 
aplicîndu-se cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii, perfecționîndu-se 
formele și metodele de gospodărire 
socialistă, să se obțină dezvoltarea 
continuă a economiei, sporirea bună
stării materiale a oamenilor muncii. 
Calea eficientă a realizării acestor 
scopuri nobile o constituie dezvol
tarea colaborării economice a țărilor 
socialiste pe bază bilaterală și multi
laterală. O importanță tot mai mare 
o capătă perfecționarea activității 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, dezvoltarea cooperării și spe
cializării producției țărilor socialis
mului, ceea ce permite folosirea mai 
din plin a avantajelor diviziunii in
ternaționale socialiste a muncii.

în legătură cu aceasta a fost reafir- 
•un vii- 

con- 
înalt
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so- 
stau

faptul că situația din Orientul Apro
piat, în urma politicii agresive a 
cercurilor conducătoare din Israel, 
continuă să rămînă încordată. Parti
dele noastre vor face tot posibilul 
pentru lichidarea, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite din 22 noiem
brie 1967, a consecințelor agresiunii 
israeliene, pentru retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe o- 
cupate.

Examinînd situația din Europa, 
participanții la consfătuire relevă că 
activizarea forțelor revanșismului, mi
litarismului și neonazismului în Ger
mania occidentală afectează nemijlo
cit securitatea statelor socialiste și 
creează o primejdie pentru cauza 
păcii generale. Noi vom promova și 
de acum înainte, în mod consec
vent, în problemele europene o po
litică coordonată, corespunzătoare 
intereselor comune ale țărilor socia
liste, intereselor securității europe
ne, vom da o ripostă oricăror în
cercări de a revizui rezultatele celui 
de-al doilea război mondial și de a 
viola frontierele create în Europa ; 
vom continua să insistăm asujîhș 
nevalabilității de la început a Acu. ■ 
dului de la Miinchen ; vom sprijini 
cu hotărîre Republica Democrată 
Germană — stat socialist al oameni
lor muncii germani care apără cau
za păcii ; vom acorda un sprijin per
manent Partidului Comunist din Ger
mania și tuturor forțelor care luptă 
împotriva militarismului și revanșis
mului, pentru progres democratic.

Partidele comuniste din țările so
cialiste își exprimă hotărîrea de a 
obține asigurarea securității europe
ne, reafirmă principiile Declarației 
de la București și ale Declarației 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești europene de la Karlovy 
Vary. Ele sînt gata să facă tot ceea 
ce este necesar pentru convocarea 
congresului popoarelor din Europa 
pentru apărarea păcii pe continen
tul nostru. A nu admite încălcarea 
păcii europene — aceasta are o im
portanță hotărîtoare pentru menți
nerea păcii în întreaga lume. Pentru 
atingerea acestui scop, care afectea
ză interesele tuturor popoarelor, vor 
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Citind un 
nisterului 
Franceze, A.F.P.' anunță că la po
ligonul Mururoa din Oceanul Pacific 
a fost detonat sîmbătă un dispozitiv 
nuclear de calibru mijlociu. Aceasta 
este cea de-a treia explozie nucleară 
_2-------2 2j Franța în cadrul actua-

experiențe.

comunicat al Ml- 
Forțelor Armate

efectuată de 
Iei serii de

a încetat din viațăSîmbătă
Konstantin Rokossovski, ma
reșal al Uniunii Sovietice, 
în virstă de 72 de ani. în anii celui 
de-al doilea război mondial, trupele 
conduse de Rokossovski au luat parte 
Ia zdrobirea armatelor fasciste în bă
tăliile de lîngă Moscova, Stalingrad, 
Kursk, din Bielorusia, de pe teritoriul 
Poloniei și la operațiunile militare 
desfășurate în Berlin.

Ministrul afacerilor externe 
al R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, care se află într-o vizită par
ticulară în Norvegia, a avut sîmbătă 
seara o întrevedere cu John Lyng, 
ministrul norvegian al afacerilor exter
ne. în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, relatează agenția 
France Presse, au fost examinate pro
bleme referitoare la relațiile Est-Vest, 
comunitatea europeană, acordarea de 
ajutor victimelor războiului civil din 
Nigeria. Relațiile bilaterale au fost, 
de asemenea, examinate de cei doi 
miniștri.

mată actualitatea ținerii într-i 
tor cît mai apropiat a unei 
sfătuiri economice la cel mai 
nivel.

Participanții Ia consfătuire 
sideră de datoria lor să atragă 
ția popoarelor că, din cauza politicii 
agresive a imperialismului, în ulti
mul timp situația internațională con
tinuă să fie complicată și pericu
loasă. în aceste condiții partidele 
frățești din țările socialiste, pornind 
de la interesele luptei pentru întări
rea păcii generale și a securității 
popoarelor, pentru organizarea unei 
riposte hotărîte politicii agresive a 
imperialismului și pentru afirmarea 
principiilor coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale diferite, 
își reafirmă din nou hotărîrea de a-și 
pune de acord și de a-și coordona 
acțiunile pe arena internațională.

Clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți oamenii muncii 
sînt însetați de pace și liniște pentru 
țările lor, pentru toți oamenii de pe 
pămînt. Țările socialiste au făcut, fac 
și vor face totul pentru ca aceste 
năzuințe sacre ale popoarelor să se 
înfăptuiască. Partidele noastre decla
ră că vor colabora și de acum înain
te în rezolvarea acestei sarcini nobi
le cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele pro
gresiste din lume în lupta pentru 
pace generală, pentru libertate, inde
pendență și progres social.

Partidele comuniste și muncitorești 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Republi
ca Democrată Germană, Poloniaj Un
garia și Uniunea Sovietică își declară 
din nou în mod solemn hotărîrea lor 
neabătută de a sprijini și de acum 
înainte eroicul popor vietnamez, de 
a-i acorda ajutorul necesar în lupta 
dreaptă împotriva intervenționiștilor 
americani.

Sîntem de asemenea îngrijorați de

con- 
aten-
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fi îndreptate eforturile noastre 
mune. ’ ’

Astăzi, cînd forțele imperialiste 
S.U.A., R.F.G. și ale altor țări 
activitatea lor agresivă încearcă_
încăpățînare să slăbească comunita
tea socialistă, reprezentanții partide
lor frățești consideră necesar să sub
linieze încă o dată importanța deo
sebită a Tratatului de la Varșovia. 
Acest tratat, încheiat de statele so
cialiste ca răspuns la intrarea Ger
maniei occidentale revanșarde în blo
cul agresiv imperialist N.A.T.O., a 
fost și rămîne un factor puternic al 
păcii șl securității popoarelor din 
Europa. El este o piedică de neînlă
turat pentru toți cei care ar dori să 
revizuiască rezultatele celui de-al 
doilea război mondial. El apără în 
mod trainic cuceririle socialismului, 
suveranitatea și independența state
lor frățești. El este îndreptat spra 
consolidarea securității europene, 
spre menținerea pății generale.

Situația actuală reclamă din par
tea noastră eforturi susținute pen
tru creșterea capacității de apărare 
a fiecărui stat socialist și a întregii 
comunități socialiste. . pentru întări
rea colaborării politice și militare în 
cadrul organizației Tratatului de la 
Varșovia.

Participanții la consfătuire consi
deră de datoria lor să lupte consec
vent pentru întărirea coeziunii miș
cării comuniste internaționale. Ei re
levă că în ultimul timp a fost des
fășurată o activitate intensă pentru 
pregătirea unei noi consfătuiri inter
naționale a partidelor comuniste și 
muncitorești. Partidele frățești dau o 
înaltă prețuire acestei activități și 
își exprimă convingerea că viitoarea 
consfătuire se va desfășura cu suc
ces și va aduce o contribuție impor
tantă la cauza consolidării 
forțelor revoluționare ale 
poraneității.

Sîntem ferm convinși că 
ția marxist-leninistă unică 
lume, rolul partidelor comuniste și 
muncitorești ca avangardă și condu
cător al societății, bazele socialiste 
ale economiei naționale a statelor 
noastre vor fi și de acum înainte 
factori eficienți ai coeziunii continue 
a țărilor socialismului, ai unității 
lor de acțiune în lupta pentru telu
rile mărețe comune.

Partidele participante la consfă
tuirea de la Bratislava fac prezenta 
declarație, ferm convinse că pozițiile 
și concepțiile exprimate în ea co
respund intereselor tuturor țărilor 
și partidelor frățești, cauzei priete
niei de nezdruncinat dintre popoare
le țărilor noastre, intereselor păcii, 
democrației, independenței naționale 
și socialismului.
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Comunist 
TODOROV,

Comunist 
O.

E. 
G.

Socialist 
W. TJL- 
HONEC- 

MITTAG,

Din partea Partidului 
Bulgar: T. JIVKOV, S. 
P. KUBADINSKI.

Din partea Partidului
din Cehoslovacia: A. DUBCEK, 
CERNIK, J. SMRKOVSKY, V. BI- 
LAK, J. LENART.

Din partea Partidului 
Unit din GERMANIA : 
BRIGHT, W. STOPH, 
KER, II. MATERN, 
H. AXEN.

Din partea Partidului Mur.-sitoreso 
Unit Polonez: W. GOMULKA, J. CY- 
RANKIEWICZ, Z. KLISZKO, A. 
STAREWICZ.

Din partea Partidului Muncitoreso 
Socialist Ungar: J. KADAR, J. 
FOCK, Z. KOMOCSIN.

Din partea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice: L. BREJNEV, 
N. PODGORNII, A. KOSÎGHIN. M. 
SUSLOV, P. ȘELEST, K. KATUȘEV, 
B. PONOMARIOV.
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