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® SUROGATUL DE CULTURA — UN 
FALS DIVERTISMENT ® TRIUMFUL 
CÂNTECULUI POPULAR (Comemorarea 
unui mare artist — Barbu Lihitaru!)

Competența și dinamismul — atri
bute esențiale ale muncii de partid 
1n economie (Ancheta pe teme ale 
activității de partid in întreprinderi 
din Brașov) pagina a iii-A!
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE» Dezvoltarea 
aviației civile în U. R. S. S. — însemnări 
din R. P. Polonă: Printre constructorii 
de nave de la Gdansk — Gdynia

Încheierea vizitei In republica socialistă

PRAGA 17. — Trimișii speciali 
Agerpres, Romulus Căplescu și 
Eugen Ionescu, transmit: Azi di
mineață a părăsit Praga, îndrep- 
tîndu-se spre patrie, delegația de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care, la 
invitația președintelui R. S. Ceho
slovace și a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a făcut o vizită în această 
țară.

Ora 7,30. Tovarășii Ludvik Svo
boda, președintele R. S. Cehoslova
ce, și Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., sosesc la 
reședința din Hrad a membrilor 
delegației române, pentru a-i con
duce la aeroport. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Ludvik Svoboda și Alexander Dub
cek, se îndreaptă spre compania de 
onoare*/ gărzii prezidențiale care 
se află /aliniată în curtea Hradului. 
Răsună acordurile imnului de stat 
al Republicii Socialiste România. 
Comandantul companiei prezintă 
raportul. Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, însoțit de cei doi conducă
tori cehoslovaci, trece în revistă 
compania de onoare.

In ciuda orei matinale, în fața 
Hradului, precum și pe traseul spre 
aeroport, numeroase grupuri de 
cetățeni au ținut să-și ia rămas bun 
de la înalții oaspeți români. Inși- 
ruiți -pe străzile străbătute de co
loana oficială de mașini, ei flutură 
stegulețe tricolore, române și ceho
slovace, fac semne prietenești cu 
batiste și eșarfe, agită buchete de 
flori. Conducătorii români și ceho
slovaci răspund cu cordialitate en
tuziasmului cu care praghezii în
soțesc trecerea coloanei.

Cortegiul oficial sosește la aero
portul „Ruzyne", pavoazat cu dra
pelele de stat ale celor două țări, 
împodobit cu lozinci de rămas bun 
în limbile română și cehă.

La aeroport se află: Oldrich 
Cernik, președintele guvernului 
cehoslovac, ceilalți membri ai dele
gației cehoslovace care au partici
pat la convorbiri, precum și alte 
persoane oficiale, reprezentanți de 
seamă ai vieții politice, publice și 
culturale, ziariști cehoslovaci și 
străini.

Sînt prezenți Ion Obradovici, am
basadorul României la Praga, 
membrii ambasadei și ai coloniei 
române, șefii altor misiuni diplo
matice.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de președintele Ludvik Svo
boda și Alexander Dubcek, primeș
te raportul comandantului gărzii 
de onoare. în timp ce fanfara mi
litară intonează imnurile de stat 
român și cehoslovac, sînt trase 21 
de salve de artilerie. Cei trei con
ducători trec apoi în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de la membrii 
corpului diplomatic, de la persoa
nele oficiale cehoslovace și de la 
membrii ambasadei române.

Telegramă
De la bordul avionului oficial, la părăsirea teritoriului cehoslovac, a 

fost trimisă următoarea telegramă :

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului ALEXANDER DUBCEK
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Tovarășului OLDRICH CERNIK
Președintele guvernului cehoslovac

PRAGA
Părăsind teritoriul Cehoslovaciei prietene, vă adresăm încă o dată 

calde mulțumiri pentru primirea plină de cordialitate și ospitalitate tovă
rășească de care ne-am bucurat tot timpul vizitei în țara dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile rodnice pe 
care le-am avut vor întări și mai mult relațiile noastre prietenești, vor 
lărgi și dezvolta colaborarea româno-cehoslovacă, în interesul ambelor 
țări, al întăririi forțelor socialismului și păcii.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și prin 
dumneavoastră comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Cehoslovacia 
frățească, urarea tovărășească de a obține noi succese în construcția so
cialistă, în înflorirea Republicii Socialiste Cehoslovace, în făurirea bunăstă
rii și prosperității întregului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU 
și LUDVIK SVOBODA se apropie 
de microfoane și rostesc cuvîritări 
de rămas bun. Cuvîntările sînt sub
liniate în repetate rînduri cu pu
ternice și îndelungate aplauze. Se 
strigă „Trăiască Ceaușescu", „Tră
iască România".

Un grup de pionieri și cercetași 
oferă conducătorilor celor două 
țări buchete de garoafe roșii. Un 
prichindel solicită un autograf to
varășului Nicolae Ceaușescu, care 
îi satisface zîmbind dorința. El se 
fotografiază alături de micul ad
mirator.

In sunetele unui marș începe 
defilarea gărzii de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășii Ludvik Svoboda și Alexan
der Dubcek se îndreaptă spre ce
tățenii masați în incinta aeropor
tului. Din mii de glasuri răsună 
„At zije Ceaușescu", „At zije Ru- 
munsko". Se scandează minute 

(Continuare in pag. a V-a)

Sosirea la
ucurești

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Praga, 
delegația de partid și de stat ro
mână, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, care a făcut o 
vizită în Republica Socialistă 
Cehoslovacă la invitația președin
telui Republicii Socialiste Ceho
slovace și a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al PC.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Stoica, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Ion Obradovici, ambasadorul Ro
mâniei în Cehoslovacia.

Cu același avion s-a înapoiat 
ambasadorul RS. Cehoslovace în 
România, Karel Kurka.

(Continuare în pag. a V-a)

ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

Înainte de plecare, pe aeroportul din Praga

Cuvlntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Svoboda,
Stimate tovarășe Dubcek,
Stimate tovarășe Cernik,
Tovarăși și prieteni,
După două zile de întîlniri prietenești, de convorbiri 

sincere desfășurate într-o atmosferă de deplină înțe
legere, a sosit momentul să ne luăm rămas bun de la 
dumneavoastră, dragi tovarăși, de la entuziaștii locui
tori ai orașului Praga, care ne-au primit cu atîta căl
dură și cordialitate tovărășească.

încheiem vizita în Cehoslovacia frățească cu un 
puternic și îndreptățit sentiment de satisfacție : ea a 
fost deosebit de rodnică, a confirmat pe deplin aș
teptările noastre.

Convorbirile pe care le-am avut — și pe care le 
putem caracteriza ca deosebit de constructive — ne-au 
dat posibilitatea să abordăm, într-un spirit de deplină 
înțelegere reciprocă, probleme de importanță majoră 
pentru întărirea și dezvoltarea raporturilor noastre 
prietenești. Ele ne-au dat prilejul să trecem în re
vistă și să analizăm rezultatele tradiționalei noastre 
prietenii și colaborări, să explorăm, cu succes, noi 
posibilități de a adînci și perfecționa relațiile de strînsă 
conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Ceho
slovacă — în interesul și spre binele popoarelor noas-

(Continuare în pag. a V-a)

COMUNICA
privind vizita delegației de partid 

și de stat a Republicii Socialiste România 
in RemiHica Socialistă Cehoslovacă

I.a invitația președintelui Re
publicii Socialiste Cehoslovace și 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, în zi
lele de 15—,17 august 1908 a vizitat 
Republica Socialistă Cehoslovacă o 
delegație de partid și de stat ro
mână condusă de secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nico
lae Ceaușescu.

La convorbirile care au avut loc 
în timpul vizitei, într-o atmosferă 
de cordialitate, prietenie și înțele
gere reciprocă, au participat!

— din partea română — 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre-

«
ședințele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C al P.C.R , preșe
dintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, Emil Bcdna- 
raș, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C al P C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.CR.. secretar al C.C al P.C.R., 
Gheorghe Stoica, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
PC.R., membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, membru al 
CC al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Ion Obradovici, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Praga;

Cuvîntarea tovarășului 

Ludvik Svoboda
Iubite tovarășe Ceaușescu,
Iubite tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români,
Peste cîteva minute veți părăsi țara noastră. Vizita 

delegației dumneavoastră de partid și de stat, chiar 
dacă a fost scurtă, a avut rezultate foarte folositoare, 
precum și imbolduri pentru colaborarea rodnică pe 
viitor între cele două state și partide comuniste.

Am semnat un nou Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală care deschide perspective largi 
relațiilor în toate domeniile dintre Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica Socialistă România. In 
cursul întîlnirilor și convorbirilor noastre, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovărășească, deschisă, 
animate de efortul sincer de înțelegere reciprocă, am 
făcut un schimb de păreri asupra unui larg cerc de 
probleme referitoare la evoluția internă din țările 
noastre precum și la situația internațională

Vizita dumneavoastră a confirmat, din nou, că re
lațiile, cehoslovaco-române se întemeiază pe bazele 
ferme ale internaționalismului socialist, respectului 
reciproc, încrederii și simpatiei prietenești. Am căzut 
de acord asupra faptului că adîncirea în continuare 
a acestor relații corespunde nu numai intereselor po-
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— din partea cehoslovacă — 
Ludvik Svoboda, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, A- 
lexander Dubcek, prim-secretar al 
Comitettțlui Ceptral al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, ing 
Oldrich Cernik, membru al 'Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, dr 
Frantisek Kriegel, membru al Pre
zidiului C.C. al P C din Cehoslova
cia, președintele C.C. al Frontului 
Național, dr. Cestmir Cisar, secre
tar al C.C al P C. din Cehoslovacia, 
președintele Consiliului Național 
Ceh, Ondrej Klokocz, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Slova
cia, președintele Consiliului Națio
nal Slovac, dr. Jiri Hajek, membru 
al C.C al P.C. din Cehoslovacia, 
ministrul afacerilor externe, dr. 
Bohuslav Kucera, ministrul justi- 
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DOMENIUL PERFECȚIONĂRII
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Mihai TELESCU
prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele 

Comitetului executiv al Consiliului popular provizoriu juaefean

Perfecționarea continuă a învăță- 
mîntului de toate gradele, ridicarea 
lui la nivelul actualei etape a desă- 
vîrșirii construcției socialiste con
stituie una din condițiile esențiale 
ale dezvoltării materiale și spirituale 
a societății noastre. Liniile funda
mentale de dezvoltare a învățămîn- 
tului au fost cu claritate definite în 
programul elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului; Directivele Co
mitetului Central al partidului pri
vind dezvoltarea învățămîntului, 
aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din aprilie 1968, și Legea învățămîn- 
tului au concretizat măsurile menite 
să asigure modernizarea procesului 
instructiv-educativ, adaptarea Iul la 
imperativele dezvoltării științei și 
tehnicii contemporane, la nevoile 
actuale și de perspectivă ale Româ
niei socialiste.

In contextul hotărîrilor adoptate, 
un rol de seamă revine perfecționării 
învățămîntului superior, chemat să 
pregătească specialiști cu o înaltă 
calificare, capabili să rezolve pro
blemele complexe ce se ridică în 
condițiile revoluției tehnico-științi- 
fice conteinporane, ale dezvoltării 
ample și în ritm accelerat a econo
miei și culturii noastre. Centrul 
universitar Timișoara a devenit o 
adevărată „pepinieră" de cadre cu 
pregătire superioară pentru aproape 
toate sectoarele de activitate. In cele 
i instituții. de învățămînt superior 
cu 21 facultăți frecventează cursurile 
la zi/ serale și fără frecverjță peste 
13 000 de studenți. Pregătirea stu
denților este încredințată unui corp 
didactic valoros, format din peste 
1 200 cadre didactice.

Sînt evidente progresele înregis
trate de centrul universitar timișo
rean, atît în ce privește creșterea, 
numărului facultăților, studenților, 
cadrelor didactice, al bazei mate
riale, cît și al nivelului de pregătire 
a studenților. Totuși, așa cum a re
zultat din constatările recente ale 
unei brigăzi a Comitetului Central, 
în . lumina sarcinilor stabilite de 
Congresul partidului, de Plenara din 
aprilie 1968 a C.C. al P.C.R., in acti
vitatea instituțiilor de învățămînt 
superior din Timișoara sînt necesare 
încă multe îmbunătățiri.

Un ajutor prețios a constituit pen
tru noi analiza efectuată de Secre
tariatul Comitetului Central al oar- 
tidului, pe baza concluziilor des
prinse în urma controlului efectuat 
de brigada C.C. al P.C.R. Indi
cațiile • primite din partea Secre
tariatului. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vor călăuzi biroul co
mitetului județean de partid, orga
nele si organizațiile de partid, con
ducerile instituțiilor de învățămînt 
superior din Timișoara în efortu
rile lor perseverente pentru per

ALIAJUL DIME 

inteligenta si tehnica 
„marca" prestigiului hunedorean

Reportaj de Traian FILIP

Ne ducem la Hune
doara să vedem culoa
rea metalelor. A meta
lelor contemporane 
produse de puternicele 
ei agregate. Ne ducem 
la Hunedoara, marea 
cetate a oțelului româ
nesc, pentru a o ve
dea reînnoită in preaj
ma lui 23 August, cu 
noi construcții siderur
gice, cu noi obiective 
industriale și edilitare 
date în funcțiune, cu 
oameni care ne întîm- 
pină de fiecare dată cu 
elanul lor caracteristic.

Venim aici la cea de-a 
douăzeci și patra ediție 
modernă a oțelului de 
Hunedoara și începem 
prin a străbate caste
lul medieval, sala ca
valerilor, ea însăși res
taurată în întregime și 
expusă într-o ultimă e- 
diție arhitecturală, edi
ția epocii noastre, ca 
semn al prețuirii trecu
tului și al acelor artiști 
anonimi care au durat 
castelul din piatră și 
metal. Privim galeria 
neogotică, stemele și 
cheile de boltă, turnul 
pictat, iar de pe înalta 
terasă de la intrare ne 

fixăm privirile asupra 
uriașului complex de u- 
zine unde- fierbe în clo
cot oțelul din care tur
năm formele vapoare
lor și locomotivelor, 
podurilor și viaductelor, 
tractoarelor și autoca
mioanelor, turnurilor de 
rafinării și turnurilor 
de sonde.

Aici, la Hunedoara, 
totul s-a construit în 
raport cu uzina, în ra
port cu oțelul. Aici 
totul s-a integrat unui 
ansamblu unitar și du
rabil. Ridicat din te
melii în două etape, în 
două decenii, orașul stă 
față în față cu castelul 
și cetatea oțelului, pri
vind prin mii de fe
restre ridicate pe ver
ticală columnele de foc, 
tofțele și farurile Tran
silvaniei. Fiecărui a- 
gregat amplasat pe ta
lerul uzinei îi corespun
de un număr de blocuri 
ridicate pe talerul ora
șului. Un coș de fițrn 
aliniază simultan pe 
magistrala din fața 
lui un șir de edi
ficii colorate. O li
nie de parcare din 
zona combinatului pre

fecționarea întregii activități în 
acest domeniu.

Trebuie să subliniem că activi
tatea desfășurată de brigada Comite
tului Central al P.C.R. a reprezentat 
pentru noi un model al modului în 
care trebuie analizate anumite as
pecte din viața județului. îndrumarea 
și controlul s-au împletit strîns cu 
un sprijin eficient acordat orga
nizațiilor de partid din centrul 
nostru universitar, conducerilor in
stitutelor. In mod deosebit s-a pus 
accent pe organizarea activității de 
informare politică a studenților, 
orientarea procesului instructiv-edu
cativ, rezolvarea unor probleme cu
rente ale procesului de învățămînt, 
asigurarea controlului obștesc asupra 
folosirii condițiilor materiale exis
tente — în esență, au fost abordata 
toate aspectele principale ale activi
tății instituțiilor de învățămînt su
perior. Concluziile desprinse în 
urma analizei au fost prezentate la 
nivelul fiecărei instituții de învăță- 
mint superior controlată, brigada a 
prezentat concluziile- rezultate, fă- 
cînd totodată recomandări pentru îm
bunătățirea muncii. In același timp, 
împreună cu organele locale de partid 
și de stat, cu reprezentanți ai Mi
nisterului învățămîntului și Ministe
rului Sănătății, au fost analizate po
sibilitățile de dezvoltare a bazei ma
teriale și de folosire rațională a po
tențialului cercetării științifice.

Pe baza indicațiilor primite din 
partea Secretariatului C.C. al P.C.R., 
domeniu] principal spre care ne în
dreptăm atenția este acela al muncii 
de instruire și educare a studenți
lor — sarcină fundamentală în în- 
vățămîntul superior. Așa cum "se des
prinde și din concluziile brigăzii, 
organizațiile de partid din institutele 
timișorene de învățămînt superior 
au initiat numeroase acțiuni valo
roase, care au contribuit la buna 
desfășurare a procesului de învăță- 
mînt, la pregătirea temeinică a vii
toarelor cadre de specialiști. Printre 
acțiunile valoroase, soldate cu re
zultate bune, care au imprimat un 
ritm constant studiului și au per
mis să se aprecieze chiar pe par
cursul anului universitar stadiul de 
însușire a cunoștințelor de către 
studenți, merită a fi amintită acti
vizarea seminariilor la Facultatea de 
filologie, verificarea cunoștințelor în 
cadrul lucrărilor de laborator la in
stitutele politehnic și agronomic, 
precum și în cadrul stagiilor clinice 
la institutul de medicină.

Caracteristic procesului de învă- 
țămînt în institutele din municipiul 
Timișoara este, așa cum de altfel a
(Continuare în pag. a IV-a)

Offi

tinde echivalentul ei 
într-o piață din zona 
activă a orașului. Intre 
oraș și laminoare a- 
leargă autobuzele. Căr
bunele din Valea Jiului 
intrat în amestec cu mi- 
nereurile, după ce-a 
fost expulzat din cup
toare, sporește dimen
siunile unor coline ce
nușii în relieful din 
preajmă.

Pădurile coboară spre 
cartierele noi și deasu
pra lor se întîlnesc, ca 
intr-un filtru, respira
țiile de foc ale furna
lelor de la Călan ^i de 
la Hunedoara. Orașul 
vechi de la poalele cas
telului se micșorează 
treptat, capătă noi des
chideri, în timp ce sui
tele de blocuri moderne, 
cu patru, cu zece etaje, 
se extind necontenit 
punînd stăpînire pe spa
țiile inerte.

Trenul ce vine pe Va
lea Hațegului te duca 
direct între halele oțe- 
lăriilor, intre halde da 
cenușă și zgură aprin-

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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FAPTUL!
DIVERS;
Muzeistică |

La Adjud, pe traseul turistic I 
Mărășești-Bacău, s-a deschis a- 
nul trecut un muzeu de științele 1 
naturii, pentru care s-au I 
cheltuit mulți bani. Muzeul are 
un profil aparte, înfățișînd în- I 
treaga zonă de confluență Tro- ■ 
tuș-Siret cu ceea ce are ea mal I 
caracteristic: exemplare speci
fice de floră și faună din balta 
de la Șișcani, pădurea Cioara, I 
zăvoiul de pe Sireț și din alte 
locuri interesante pentru turiști. • 
Păcat insă că acum toate aces- ■ 
tea nu mai pot fi văzute. De la 
20 februarie muzeul stă închis | 
pentru că... nu există prevăzut 
în schema Comitetului județean 
cțe cultură și artă Vrancea un I 
om care să deservească acest " 
edificiu. Ce să mai zici ? O ati- I 
tudine învechită. Poate că cei 
în drept s-ar debarasa de ea, | 
dar n-au unde S-o pună. Mu- . 
zeul, cum spuneam, e închis.

întâmplare 
tragică

Al treilea caz, din anul a- 
cesta, care demonstrează ne
cesitatea respectării măsurilor 
de protecție de către Îngri
jitorii de tauri. Martin Baloș, 
îngrijitor de vite la coopera
tiva agricolă Dăneștl (Har
ghita) a căzut victimă -furiei 
unui taur în vîrstă de 6 ani, 
crescut de el. Atacul s-a pro
dus fulgerător. Taurul nu voia 
să iasă din grajd. îngrijitorul, 
uitînd de orice măsură de 
prevedere, l-a înfuriat. Taurul 
s-a repezit la om, împungîn- 
du-1 cu coarnele-1 puternice. 
Lovitura a fost mortală.

Apă de ploaie
De cînd cu ploile astea de au- I 

gust, la grădina restaurant „Ber- I 
bec“ din Ploiești clienții sînt o- I 
bligați să mănînce friptura în . 
sos de apă de ploaie și să bea 
vinul aghesmuit tot cu apă de I 
ploaie. Curg șiroaie din acope
riș, ca la cișmea. Și cînd te gîn- I 
dești că această terasă acope- I 
rită, nou nouță (dată în folo- • 
sință abia anul trecut), a costat ■ 
300 000 lei ! întreprinderea de 
construcții și montaje-depozite | 
din București a garantat rezis
tența acoperișului la ploaie — iar I 
beneficiarul (T.A.P. Ideal și spe- I 
cicliștii săi) l-a^cteisut pe cu- I. 
vînt pe constructor.' Dâr" acum • 
sutele de mii de lei se duc pe I 
apa sîmbetei. Și toți „response- I 
bilii“ dau vina pe ploaie. Nu-i I 
curată iresponsabilitate — dacă . 
nu chiar apă de ploaie ?

Pe frînghie |
Se lumina de ziuă. O femeie a i 

văzut cu uimire cum pe una din 
ferestrele ultimului etaj al ma- | 
gazinului Universal din Pitești 
cobora o frînghie, avînd la ca
păt un pachet. O altă frînghie 
ajuta la coborîre un om. Dînd ’ 
un țipăt de groază, femeia a spe- I 
riat din somn un paznic ob- I 
ștesc, care s-a grăbit la fata | 
locului. Hoțul (care cobora cu . 
frînghia) i-p căzut drept în bra
țe. Dus la miliție, el a recu- I 
noscut că a rămas decuseară în 1 
unitate ; după plecarea persona- I 
lului a ieșit din ascunzătoare, I 
dijmuind prin sertare. Asupra I 
lui s-au găsit 4 700 lei șl un bi- . 
let prin care cineva îi scria : 
„Dragă Jean Marais, ai grijă 
cum faci cu banii ăia“. Acum au ’ 
început cercetările. „Jean Ma- I 
rais“ va dezvălui, probabil, și 
alte surprize. Pentru că n-a picat I 
din cer. A coborît pe frînghie ■ 
și anchetatorii sînt „pe fir“.

De acord? |
Noapte. Doi Indivizi chefuiesc . 

la „Calul bălan* din Ploiești. Tîr- 
zln se ridică șl pleacă. Ochiseră | 
din vreme o „pradă*. Se opresc în ' 
dreptul casei cu nr. 21 de pe str. ■ 
Transilvaniei, unde staționa o ma
șină (21—BC—2712) aparțlnînd auto- I 
bazei D.R.T.A. Dărmăneștl-Bacău, • 
încărcată cu lăzi pline cu becuri • 
de iluminat. Cel doi Iau o Iadă și 
— în momentul cînd vor să se facă 
nevăzuțl — apare miliția care-i re
ține la locul faptei. Autorii furtu- I 
Iul ? Doi „cunoscuți* al organelor 
de miliție șl de justiție : Anghel | 
Vasiie (30 de ani), str. Carpați 
nr. 9 Ploiești, șl Constantin Surdu, I 
de aceeași vîrstă, de fel din Paș
cani. Au mai fost condamnați pen- | 
tru furt : unul de 7 ori, altul de 
4 ori. Ișl vor primi „drepturile*. 
Cum rămîne însă cu „păgubașul* I 
care depozitează bunurile între- I 
prinderii în fața casei sale ? Ar . 
trebui scos la lumină ! Becuri are I 
berechet.

Artificii
Din dispoziția edililor locali, în I 

orașul Cîmpulung Muscel stîlpii de 
electricitate și de telefoane au fost I 
vopsiți în culori stridente : verde, , 
portocaliu, gri, roșu etc. Parcă I 
sint niște sorcove,! Față de o ase- | 
menea atitudine, care frizează bu- ■ 
nul gust, Marin Roșu, vlcepreșe- ■ 
dinte al consiliului popular orășe
nesc, afirmă: „Așa am văzut și noi I 
prin reviste șl nu strică dacă am ’ 
încercat". Pe banii cui s-a încer- | 
cat 7 Și care gusturi au fost satis- I 
făcute ? Cetățenii din Cîmpulung | 
afirmă că edilii au avut ca model 
6 brezaie. Dacă se vor mai uita o I 
dată prin reviste, edilii locali s-ar I 
putea să cheltuiască tot bugetul de | 
gospodărire orășenească pe verita
bile zorzoane de bîlcl. Important e ' 
să meargă treaba. Șl, slavă dom
nului, nu-1 oprește nimeni 1

Rubricd redactată de i j
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" ’

Carențe nejustificate 
ale comerțului de sezon 

pe litoral
Cu toate capriciile vre

mii din acest an, luna au
gust rămîne „vîrful* sezo
nului estival la mare. După 
aprecierea unor foruri lo
cale, în prezent stațiunile 
găzduiesc circa 160 000 de 
turiști. O sumară sta
tistică arată că, pe li
toral, consumul alimentar 
se ridică acum — în 
mai puțin de 24 de ore 
— Ia cantități de Ordinul a 
12—13 vagoane de pîine; 
8—9 vagoane de carne, 
60 000 sticle de suc, 160 000 
sticle de bere, 200 000 sti
cle pepsi-cola. întrebarea 
este : la ce nivel răspund 
unitățile comerciale diver
selor solicitări ale marelui 
număr de oaspeți ?

O ^primă constatare se 
referă la faptul că, față de 
anul trecut, rețeaua de des
facere a crescut simțitor, 
ajungîndu-se acum la peste 
1 200 unități. Printre aces
tea se numără noile res
taurante moderne construi
te la Mamaia, Eforie-Sud, 
Mangalia, barurile din Efo- 
rie-Nord, grădinile de vară, 
bufetele, chioșcurile și to- 
netele plasate pe plajă. Nu 
este însă mal puțin adevă
rat că organizatorii comer
țului pe litoral continuă să 
rămînă în urmă în privința 
organizării unor restau
rante cu autoservire, foarte 
solicitate în sezon, dar al 
căror număr continuă să 
fie scăzut. In stațiunile mal 
mici nu Sînt suficiente nici 
celelalte genuri de unități 
comerciale. Cum poate răs
punde cerințelor unei sta
țiuni cum este Costlneș- 
tiul, care a intrat serios 
în circuitul turistic, un 
singur magazin alimentar ? 
De ce pînă la realiza
rea unor noi construcții 
nu se iau măsuri mă
car pentru amenajarea 
unui număr suficient de 
chioșcuri, ori pentru folo
sirea unui automagazin, 
care să compenseze defici
tul — e greu de înțeles.

Lipsurile datorate insufi

„Marta" prestigiului hunedoreun
'   '  • ' ' t> S ■ îâ A î V •'* î < r ? ■■ ’ fS "<i~

(Urmare din pag. I)

să. Gara este centrul acestui uni
vers, iar locomotivele vin fier
binți dintre furnale, pe evan
taiul de linii ce se desfășoară în 
triajul cetății siderurgice. Un con
cert de locomotive răzbate zi și noap
te dincolo de zidurile metalice, 
ridicate pe mălul rîulul, pe cli
pul de piatră ce desparte în două 
titanica așezare. Pe cornișa din fața 
castelului medieval trenurile ies în
cărcate suntnd din tampoane, funi- 
cularele trec în zbor printre stolu
rile de păsări ce ies de sub acoperi
șurile de țiglă, trec dincolo de con- 
traforți, de pasarele, de planuri în
clinate, de mari cazane ce par a-și 
ridica din vreme în vreme invizibile 
capace, pentru a elibera nori de 
aburi.

Un sentiment fierbinte produce a- 
ceasta viziune tulburătoare a mun
cii. Un efect plastic, pe care nu-l x 
anulează amănunțitele investigații în 
halele vaste și duduitoare, în lumea 
cibernetică misterioasă și calmă, la 
danele prelungi ale laminoarelor ge
mene. Aici se interferează, pe o pa
letă unică, vechile și noile cuceriri 
ale tehnicii mondiale în domeniul 
otelului. La modernul laminor blu- 
ming, lingourile incandescente alear
gă pe o pistă paralelă cu vechea li
nie de laminare. Important obiectiv 
al planului cincinal, blumingul 1300 
e compus din cincisprezece mii de 
tone construcții metalice și utilaje 
tehnologice, fiind îmbrăcat în opt 
mii de metri pătrați de geamuri ar
mate și tablă cutată. Motorul prin
cipal, inima laminorului, dezvoltă o 
putere egală cu forța a două car
gouri de zece mii de tone. Si aceas
tă linie a blumingului, instalată sub 
același acoperiș extins, în aceeași 
hală cu laminorul 1000 care a îm
plinit un deceniu de existență, aduce 
cu sine întregul echipament modern 
al tehnicii siderurgice: televiziune 
industrială, televorbitoare, un ordi
nator cu care (la alte dimensiuni și 
de specii diferite) sînt dotate ba
zele de lansare a vehiculelor spa
țiale.

Operatorii laminăriști execută 
toate comenzile în condiții de sen
sibilitate și complexitate comparabile 
cu cele ale mașinilor electronice, și 
totuși, în lupta cu timpul, cu enig
mele algebrice, mașina obține acele 
zecimi de secundă atît de scumpe, 
obține precizia astronomică de cifre 
au nevoie corpurile în mișcare. Vi
teza operațiilor de calcul rămasă 
pînă acum în seama omului care 
mînuiește manetele și pedalele ca- 
jelor se mărește grație operațiilor 
executate de calculatorul destinat 
conducerii automate a mecanismelor 
și urmăririi materialelor.

— S-a constatat că o echipă de 
laminoriști experimentați — ne 
spune ing. Braisch Dieter — poate 
să producă într-un interval de timp 
o producție mai mare decît o linie 
automată, însă, dacă se urmărește 
activitatea acesteia pe un timp mai 
lung, se constată că ritmul și cali
tatea se pot menține numai cu o 
suprasolicitare mecanică și electrică 
a agregatelor, așa îneît timpul afec
tat reparațiilor, cît și rebuturile pro
duse în regim manual sînt mult mai 
mari. Avantajul automatizării constă 
în faptul că linia produce calități 
mai uniforme de laminate, cu un 
grad de exploatare mai rațională a 
agregatelor. Viața mașinilor se pre
lungește iar productivitatea muncii 
crește. Pînă acum s-au folosit ca 
elemente de automatizare dispozitive 
pentru conducere programată-ca- 
blate. Dezavantajul acestor dispozi
tive este că orice modificare în pro
gramul procesului implică modifi
cări în circuite. Adică trebuie ca

cienței numărului de uni
tăți pot fi, în bună măsură, 
amplificate sau diminuate 
prin organizarea aprovizio
nării și deservirii. Ce se 
observă ? In primul rînd, 
o notă bună pentru secto
rul de desfacere a legume
lor și fructelor : de la un 
capăt la altul al litoralului, 
cu oarecare rezervă pentru 
localitățile mai mici, unită
țile de acest fel sînt încăr
cate permanent cu un sor
timent variat de fructe — 
struguri, piersici, pere, 
mere etc. — frumoase, 
proaspete.

Din unele magazine ali
mentare și industriale lip
sesc însă, sau se aduc în 
cantităti insuficiente, o se
rie de mărfuri dintre cele 
mai căutate. Aceasta din 
cauză că — așa cum ni se 
arată la Direcția comercia
lă a județului — alături de 
unele întreprinderi furni
zoare, care și-au depășit 
planurile de livrări, altele 
nu-și îndeplinesc obligații
le contractuale. I.A.S. „A- 
vicola" din Agigea, I.A.S. 
Amzacea, întreprinderea 
județeană cooperatistă 1 de 
contractări șl achiziții, de 
exemplu, sînt datoare cu 
mari cantități de ouă ; în
treprinderea de industriali
zare a cărnii Constanta 
și-a depășit graficul de li
vrări la preparate din car
ne, dar nu a respectat sor
timentele.

în sectorul industrial, în- 
tîtzierile se fac simțite toc
mai la unele obiecte de 
plajă care, dacă nu vor fi 
livrate mai repede, este 
limpede că vor rămîne să 
zacă în depozite pînă în 
sezonul viitor. Se numără 
în tîndul restantierilor 
Combinatul chimic Jilava 
și Fabrica de Încălțăminte 
Orăștie (sandale de nlajă), 
Fabrica de ciorapi Bucu
rești (șosete). în aceste 
cazuri se impune inter
venția urgentă a minis
terelor de reșort, pentru a

determina întreprinderile 
să-și achite obligațiile con
tractuale.

Multe lipsuri In aprovi
zionarea magazinelor și u- 
nităților de alimentație pu
blică — așa cum a reieșit 
cu prilejul unul recent con
trol făcut cu Inspecția co
mercială de stat a jude
țului Constanța — se dato- 
resc însă organizatorilor 
locali ai comerțului. Nu în 
puține cazuri, mărfuri care 
se găsesc din abundentă în 
depozitele din Constanța 
sînt căutate, fără succes 
însă, de turiști în magazi
ne. Desigur, primii vi
novat! ai Unei aseme
nea situații sînt respon
sabilii de unități, care 
nu comandă ce și cît tre
buie. Dar poate fi lăsată 
în seama lor întreaga a- 
provizionare ? De ce nu 
controlează mai îndeaproa
pe situația din magazine 
conducerile organizațiilor 
comerciale, care au respon
sabilitatea directă în a- 
ceastă privință ?

Supărătoare sînt și ne
glijentele în aprovizionarea 
unităților de alimentație 
publică mai mici — bufete, 
Chioșcuri, tonete, solicitate 
zilnic de un public foarte 
numeros.

Controlul efectuat de In
specția comercială de stat 
a județului a scos la ivea
lă și o serie de deficiențe 
care dăunează calității de
servirii turiștilor. Acestea 
merg de la aspectul neîn
grijit al unor localuri, ca 
și al preparatelor puse în 
vînzare, pînă la proasta or
ganizare și lipsa de polite
țe a personalului, ctjiar și 
în restaurantele apreciate, 
de obicei, pentru o bună 
deservire. Un exemplu în 
această privință îl oferă te
rasa „Farul" din Constan
ța. în acest local, serviciul 
de seară este, în general, 
corect; în schimb, pensiu
nea de prînz este adesea

tehnicianul să modifice schemele. De 
aceea se folosește calculatorul, la 
care orice modificare în programul 
de laminare se poate face rapid, de
oarece aici nu se modifică schema 
electronică, ci datele imprimate pe 
cartelă.

Odată scos din cuptor și pus pe 
linie, lingoul își precizează fără 
dubiu elementele principale: greu
tatea, temperatura, forma, tipul 
oțelului, numărul blocului, numărul 
șarjei, într-un cuvînt identitatea. în 
zona cdjei, toate mecanismele sînt 
dirijate de calculatorul electronic 
care, din cele nouăzeci și nouă de 
programe de laminare memorate, 
trebuie să-l asocieze, prin dispecer, 
pe cel mal potrivit blocului ivit pe 
linie. Admirînd performanțele cal
culatorului electronic (hardware), nu 
uitam atenția pe care trebuie s-o 
acordăm tehnicilor de calcul, de pro
gramare (software), adică inteligen
ței omului exprimată prin operația^ 
nea de programare, singura care 
poate decide și înlesni performanțele 
mașinii așezate într-un comparti
ment adăpostit al acestui amfitea
tru de oțel. Limbajul prozei, codul 
ordinatorului ne pune în legătură 
cu dispozitive ce seamănă cu raftu
rile de bibliotecă, ne sensibilizează 
tablourile sinoptice și schemele lo
gice, ne pune în legătură Cu ben
zile de magnetofon care se rotesc 
necontenit, memorînd, dînd im
pulsuri, numărînd mărimile elec
trice.

Auxiliar al gîndirii omenești, de
venit o expresie simbolică a epocii 
noastre, calculatorul electronic face 
trecerea de la decizia intuitivă la 
varianta optimă dintr-o multitudine 
de soluții posibile. Cîntărind diver
sele posibilități prin calcule minu
țioase și complicate, calculatorul nu 
rezolvă însă problemele combinato
rii de nivel înalt, deoarece, spre de
osebire de creierul omenesc, este ex
celent calculator dar mediocru com- 
binator. Orice anomalie pretinde in
tervenția corectivă a omului. Dacă 
manevrantul de pe post constată că 
programul după care se laminează 
blocul nu este cel mai indicat, el 
poate să întrerupă acest program 
și să aleaoă un program nou.

Ne urcăm într-o cabină de coman
dă pe linia de laminare. Lingoul so
sește duduind, cutremnrînd pasare
lele și cabina, pătrunde în cajă, în 
dispozitivele acționate de motoare 
puternice. întregul proces apare pe 
ecranele de televiziune, așa îneît 
omul din tumul de comandă are si
multan și priveliștea directă, si pri
veliștea surprinsă de aparat din un
ghiuri opuse. Prin perdeaua de aer 
tremurat, imaginile macaralelor cu 
gheare, cu pluguri, imaginile cabi
nelor de la podurile rulante par sur
prinse pe o peliculă de fotografie 
mișcată. Aerul fierbe ca într-un de
șert torid. Grinzile de metal trec 
prin succesive faze de laminare. Caia 
lingoului se crapă, aruncă schije, 
cade șfărîmicioasă, se desface ca 
tencuiala de pe un zid și se ames
tecă în șuvoaiele de apă ce ume
zesc si răcesc necontenit articulațiile 
cilindrilor. Lumina lingourilor scade 
treptat, bate spre verde, pîlpîie ase
menea lămpilor fluorescente, bate 
spre portocaliu, apoi spre violet, 
pînă cînd prăjinile lungi ajung la 
capătul halei vinete, albăstrii, negre- 
cenusii.

— Noul laminor bluming va da o 
producție dublă. în comparație cu 
laminorul de 1 000. introdus cu zece 
ani în urmă — ne relatează șeful 
secției bluming-semifabricate, Vasiie 
Văzdăuteanu Va produce cu indi
catori mai buni. Un blum laminat 
are la vechile utilaje șaptesprezece 
treceri, în timp ce aici are numai 
nouă treceri. Diferența este apre- 

sub orice critică: se aș
teaptă la nesfîrșit, mîncă- 
rurile sînt servite reci, me
sele se debarasează ane
voie.

Răspunzătoare pentru lip
surile semnalate în comer
țul de sezon pe litoral sînt, 
firește, forurile locale și în 
primul rînd Trustul de ali
mentație publică, între
prinderea comercială de 
stat de textile-încălțăminte, 
Direcția comercială a ju
dețului. E drept, măsuri se 
iau, în sensul că unii din
tre cel vinovați au primit 
sancțiunile cuvenite. Res
ponsabilii de la bufetul 
„Spic de grîu* din Con
stanța și restaurantul „Mu
reș" din Mangalia au 
fost destituit! pentru negli
jență și comerț necivilizat; 
din aceleași motive a fost 
reziliat și contractul man
datarului de la bufetul 
„Mangalia* din Constanța. 
Activitatea magazinelor, a 
restaurantelor ar trebui 
însă urmărită permanent, 
îndeaproape. Adevărul este 
că forurile amintite, deși 
dispun de aparat suficient, 
format din directori, șefi 
de servicii, merceologi, dis
peceri, nu desfășoară o ac
tivitate insistentă de îndru
mate și control, nu cunosc 
îndeaproape viața, unităților 
pe care le au în subordi
ne — Incit, lipsesc din ma
gazine mărfuri care se gă
sesc din abundență în de
pozite, iar activitatea uni
tăților de alimentație pu
blică continuă să fie defi
citară în special sub as
pect organizatoric. Este de 
datoria lor să la măsuri 
hotărîte, bine chibzuite, 
pentru a înlătura încă în 
acest sezon carențele sem
nalate, ca un punct de o- 
noare în favoarea ospitali
tății litoralului nostru.

Ion CIUCHI 
corespondentul „Scînteii*

ciabilă. Efortul omului este mult re
dus. Munca manuală la evacuarea 
deșeurilor a fost înlăturată prin mij
loacele mecanizate. De aici rezultă 
un consum de energie mai redus, 
materiale și piese de întreținere mai 
puține. în întrecere cu rivalul său, 
laminorul bluming va produce nu 
mai puțin de trei milioane cinci sute 
de mH de tone pe an. El a fost pus 
în funcțiune de aceiași oameni care, 
cu zece ani în urmă, porneau ca- 
jele laminorului de 1 000. Este vorba 
de operatorii principali Ioan Gri- 
goreanu, Viorel Neag. Nicolae Tomiș, 
maiștrii principali de cajă Viorel 
Barbu și Ferencz Pavel, toți comu
niști, oameni cu vastă experiență. 
Evoluția în acest domeniu o expri
mă limpede și proiectul executat de 
I.P.L. și semnat de inginerii Petre 
Ionescu, Teodor Garabet și alții.

Vorbim despre furnale și ne oprim 
în fața celui ce poartă numărul pa
tru. Intrat în funcțiune în vara a- 
cestui an, aproape simultan cu pri
mul convertizOt de la Galați, fur
nalul pattu face parte din prima 
generație a agregatelor siderurgice 
din tara noastră și a primit bote
zul focului cu aproape o sută de 
ani în urmă ! El a fost recondiționat 
pentru a douăzecea oară de către 
constructori, a fost modernizat și 
adus la parametrii reproiectați cu 
cîteva zile mai devreme față de pre
vederile planului. Un mare volum 
de lucrări, montajul a pește cinci 
sute de tone de. piese preasamblate, 
înzidirea a trei mii de tone de că
rămidă refractară — deoarece fur
nalele își schimbă cărămizile așa 
cum arborii își schimbă frunzele —, 
mecanizarea sondelor pentru măsu
rarea nivelului de încărcare și ex
tinderea suprafeței de încălzire a 
cauperelor, reprezintă merite incon
testabile ale acestui harnic colec
tiv. Meșterii metalului ne vorbesc 
despre rezultate. Furnalul veteran, 
intrînd mai curînd in funcțiune, va 
putea să producă peste o mie de 
tone fontă în plus, pînă la sfîrșitul 
anului, și să îndeplinească un vast 
program în pragul unui secol de ac
tivitate.

Pe cîte o vastă și leneșă perdea 
de aburi albi, fumurile se ridică spre 
cer ca un vitraliu pe care se îm
pletesc culori de felurite nuanțe: 
cărămiziu și gatben. albastru și brun, 
siniliu, verzui și lămîios. Opt rîuri 
de fum policrom, opt coșuri de că
rămidă așezate la rînd, pe digul 
unui rîu, un ansamblu de torțe ce 
luminează truda celor ce făuresc 
otelul, întrețin fumul care înfățișea
ză una din constantele peisajului. 
Asemuindu-se cu tuburile de pastă 
colorată, ele creează necontenit ta
bloul nopților hunedorene, pentru a 
ne face să căutăm în plastica văz
duhului, ca într-o ceașcă de cafea, 
semnele și simbolurile Viitorului. 
Dincolo de mozaicul văzduhului, din
colo de răbufnirile fosforice ale fur
nalelor șl oțelăriilor, ghicim prezen
ța marilor cuptoare, a acestei vetre 
veșnic aprinse, a acestei plite pe 
care fierb cazanele de forță ale in
dustriei românești.

Oțelul de Hunedoara, învestit eu 
noi puteri și calități, poartă în pri
mul rînd încărcătura de idei a unui 
om superior, capabil să-și însușeas
că cele mai înaintate tehnici elabo
rate pe plan mondial, să le aplice 
prin intermediul mașinilor inteli
gente. Mărcile de oțel și structurile 
de oțel produse la Hunedoara, în 
cel de-al douăzeci și patrulea an de 
la deschiderea unei noi ere în viața 
patriei noastre, se înscriu printre 
cele mai semnificative mărturii ale 
avîntulul material și spiritual de
clanșat în anii rodnici de construc
ție socialistă.

In ciuda capriciilor sale, vara pro
voacă încâ aglomerație la ștranduri

Foto : M. Cioc

LOCURI DE POPAS 
PE TRASEE 
TURISTICE 
GĂLĂȚENE

Pe turiștii care străbat In a- 
ceste zile traseele gălățene ii 
informăm că au posibilitatea 
să facă un agreabil popas în 
locuri pitorești, atrăgătoare, 
în pădurea Hanu Conachi, la 
braseria cu același nume, tu
riștii își pot parca mașinile pe 
terenul amenajat in acest 
scop Pot fi satisfăcute aici și 
solicitările de cazare in căsuțe 
camping.

Preparatele oferite consu
matorilor sînt variate. Din 
bogata listă a localului men
ționăm doar citeva : pui fripți 
la grătar cu mujdei de ustu
roi și mămăliguță caldă, fri
gărui de porc, cotlete sau 
fripturi, cirnăciori și mici la 
grătar și, bineînțeles, salatele 
asortate, de sezon. Se gătește 
și. pește prăjit sau saramură, 
după preferință. Vinurile sînt , 
din renumitele podgorii Ni'co- 
rești și Ivești (vinul casei) și 
alte vinuri soiuri pure. Tu
riștii in trecere prin județul 
Galați vor avea. în curînd, și 
alte plăcute surprize. Uniunea 
județeană a cooperației de 
consum-Galați a început con
struirea unei noi braserii in . 
localitatea Coimești, pe malul 
drept al riului Șiret, și a unui 
han turistic la Foltești, la bi
furcarea șoselei Galați — Fol
tești — Bujor spre Oancea, 
Cahul, ambele urmind a fi 
date in folosință in cursul a- 
cestui an.
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DIN CUPRINS:

„SCÎNTEIA"
SUPLIMENTUL

© „PUTEREA". Lupte de stradă, ac
țiuni ilegale, eroismul unor oameni 
care fac istoria. Secvențe dintr-un pal
pitant scenariu de film semnat de 
Titus Popovici și Francisc Munteanu, 
consacrat insurecției armate din 23 
August.

® V-ați plimbat prin Bucureștiul 
surprizelor? Din pasajele subterane 
- un cocktail la etajul 22 ; cu teleferi
cul peste lacuri; la răspîntia liniilor 
aeriene mondiale.

© La orizont, enigmatice obiecte 
zburătoare. Ființe necunoscute din 
Cosmos încearcă să intre în comuni
care cu locuitorii Pămîntului? De 
unde vin, cum circulă, ce reprezintă ? 
Ultimele noutăți despre O.Z.N. Savanții 
despre vizitatorii Terrei.

® Cine e fiul dv. ? Este tineretul 
lumii contemporane o necunoscută ?

© Parazitismul pe masa de disecție. 
Agenții patogeni ai conștiinței.

® Puteți atinge vîrstă maximă cir- 
culînd cu viteză maximă ? Tragedia 
lui Oedip și... dreptul de prioritate. 
Specialiști de autoritate mondială des
pre catastrofele circulației rutiere și 
posibilitatea de a le preveni.

© Bisturiu sau apă de Călimă- 
nești ? Aventurile unui pahar de apă 
minerală.

® Dramele cauciucului. Rafale de 
mitralieră cînd un Pontiac vrea să 
devanseze Cadillac-ul. Care a fost 
mobilul Kidnapping-uiui de la Be- 
verly-Hills ?

® 1-4-3-3 sau 1-4-2-4 ? Algebră, 
secret sau „miracol"? Cum se for
mează o mare echipă de fotbal ? Vă 
prezentăm „rețeta" unor antrenori de 
mare reputație: Rocco, lakușin, Ba- 
roti. Mitici.

48 pagini bogat ilustrate

0 lucrare valoroasă 
consacrată luptei P. C. R. 

in anii ilegalității
Conf. univ. A. PETRIC

în anii activității sale ilegale, ani 
de luptă grea, eroică împotriva regi
mului burghezo-moșîeresc, Partidul 
Con^unist Român a folosit o variată 
gama de forme organizatorice și me
tode de acțiune. îndeosebi la în
ceputul deceniului al patrulea al 
secolului nostru — caracterizat prin 
ascuțirea puternică a contradicțiilor 
capitalismului în anii crizei econo
mice ce bîntuia și țara noastră, prin 
începutul ofensivei hitlerismului și 
creșterea pericolului unui nou 
război mondial — formele de activi
tate a partidului comunist s-au îmbo
gățit și au cunoscut un suflu nou 
izvorît din creșterea combativității 
maselor muncitoare.

Iată de ce considerăm binevenită 
apariția unei lucrări ’) care între
prinde o amolă investigație asu
pra perioadei anilor 1932—1934, 
cînd activitatea partidului comu
nist în direcția strîngerii legă
turilor sale cu masele s-a inten
sificat în mod deosebit.

★
Aprecierea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, asupra liniei politice fun
damentale a partidului in anii ile
galității, cînd „Partidul Comunist 
din România, cxprimînd interesele 
vitale ale maselor largi, militează 
activ pentru unirea tuturor forțelor 
democratice șl patriotice ale poporu
lui, pentru apărarea independenței 
și suveranității țării" — își găsește 
in lucrare o vie și cuprin
zătoare reliefare. Meritul principal 
al cărții rezidă, după părerea noas
tră, tocmai în faptul că, cercetînd 
temeinic viața social-politică a Ro
mâniei în perioada Crizei economice 
din 1929—1933 și în anii ce au urmat, 
reușește să scoată în evidență, 
cu claritatea a înseși faptelor 
istorice, că eforturile partidului s-au 
concentrat în acei ani spre făurirea 
frontului unic muncitoresc și spre 
lărgirea cadrului forțelor angajate 
în lupta împotriva capitalismului 
prin cuprinderea, pe calea îmbinării 
formelor ilegale de activitate cu cele 
legale, a numeroase straturi sociale, 
proletare și neproletare. Expresia 
concretă a strîngerii rîndurilor ma
selor muncitorești a constituit-o or
ganizarea în rîndurile muncito
rimii feroviare și ale altor de
tașamente ale clasei muncitoare 
a comitetelor de acțiune — a- 
vînd „un caracter larg, elastic, ope
rativ, fiind alcătuite din muncitori, 
indiferent de apartenența politică, 
hotărîți să apere interesele proleta
riatului". Lucrarea analizează modul 
concret în care au evoluat aceste 
forme .de organizare legală a mun
citorilor, pornind de la comitetele.- 
de acțiune restrînse- și avînd.:.un 
caracter local, pînă la Comitetul 
Central de acțiune al ceferiștilor 
creat în martie 1932. a cărui activi
tate, îndrumată de C. C. al 
P.C.R.. a asigurat conducerea lup
telor greviste din ianuarie-februarie 
1933, verificînd astfel, în practică, 
justețea liniei de făurire a frontului 
unic muncitoresc.1 Totodată, în lu
crare sîht relevate și coordonatele 
principale ale activității altor orga
nizații legale, avînd ca tel realizarea 
frontului unic de luptă al muncito
rilor, indiferent de apartenența lor 
politică, cum a fost, de pildă, „Liga 
x) Titu Georgescu, Organizații de 
masă legale conduse de P.C.R. 
1932—1934, Editura politică, Bucu
rești 1967.

muncii", înființată din inițiativa 
P.C.R. în toamna anului 1933, în 
urma desființării de către guvernul 
liberal a Blocului Muncitoresc Ță
rănesc".

Autorul evidențiază cu preg
nanță starea de spirit antifas
cistă care anima mase din ce în ce 
mai largi de cetățeni : muncitori, 
intelectuali, funcționari, țărani și 
priceperea cu care partidul comunist 
a îmbinat strîns revendicările eco
nomice și sociale ale acestora cu 
lupta împotriva pericolului fascist, 
din ce în ce mai amenințător pen
tru țara noastră. Punîndu-și ca 
țel organizarea rezistentei po
porului român în fața planurilor 
cotropitoare ale Reichului german 
în Europa, Pattidul Comunist Ro
mân a reușit să mobilizeze la 
lupta antifascistă un număr în
semnat de organizații de masă 
democratice : Comitetul Națio
nal Antirăzboinic (1932), Comitetul 
Național Antifascist (1933), Amicii 
U.R.S.S. (1934) ș.a., care grupau în 
jurul lor muncitori, scriitori, profe
sori, avocați, artiști, studenți — de
mocrat! și patriot! hotărîți să ac
ționeze în așa fel îneît să stăvileas
că dezvoltarea „unui curent caro 
poartă în el germenul de dis
trugere a tot ce e izvor de muncă 
și de gîndire" — cum se arăta In
tr-unui din apelurile lansate de Co
mitetul Național Antifascist.

Autorul lucrării subliniază In 
mod just faptul că „Deși frontul 
popular n-a fost realizat pe scara în
tregii țări, vîrfurile marii burghezii 
și moșierimi s-au văzut silite să țină 
seama de ostilitatea maselor față 
de fascism, ostilitate cultivată ani 
la rînd de Către comuniști și orga
nizațiile democrate antifasciste, și 
să nu instaureze dictatura fascistă 
decît în 1940, și atunci cu sprijinul 
direct ai Germaniei hitleriste".

Analiza activității acestor orga
nizații de masă legale este întregită 
în lucrare — îndeosebi în „I "produ
cere" și în „încheiere" — de ttț serie 
de aprecieri cu caracter sintetic 
asupra condițiilor în care ele 
au acționat. Astfel, se subliniază 
că, în pofida caracterului eterogen, 
sub raport social, al acestor organi
zații, unitatea de scopuri în lupta 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale . poporului a fost carac
teristica lor esențială. O altă idee 
importantă se referă la linia politică 
urmată de P.C.R. în conducerea 
acestor organizații, considerate — 
pe bună dreptate — ca părți con
stitutive și puncte de plecare în rea
lizarea țelului mai larg : închegarea 
fr.onțtilui popular antifascist pe scară 
națională. Autor,uî subliniază totodată 
făptui că în înseși rîndurile P.C.R. 
s-a desfășurat un proces de clarifi
care treptată a tacticii și metodelor 
de acțiune, îndeosebi în raporturile 
cu P.S.D., proces în cursul căruia au 
fost învinse unele dintre concepțiile 
și practicile sectare, ceea ce — ală
turi de întărirea aripei de stînga 
din Partidul Social Democrat — a 
ușurat apropierea dintre cele două 
partide, premisă a făuririi ul
terioare a frontului unic muncitoresc.

Publicarea acestei cărți atrage a- 
tentia asupra oportunității extinderii 
cercetării și asupra perioadelor an
terioare și posterioare intervalului 
analizat, sub forma unor monografii 
consacrate organizațiilor democrate 
de masă din întreaga perioadă in
terbelică.
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COMPETENȚA Șl DINAMISMUL-
Cum se răsfrîng în viața organizațiilor 

de partid din întreprinderi masurile adop
tate de Conferința Naționala a P.C.R. pri
vind perfecționarea conducerii economiei 
naționale? în ce măsura au determinat 
ele schimbări în stilul muncii de partid, im- 
primîndu-i mai mult dinamism, suplețe, 
înlăturînd manifestările de rigiditate și for
malism, sporindu-i eficiența?

Acestor întrebări a căutat să le dea răs
puns investigația întreprinsă în municipiul 
Brașov, discuțiile purtate în întreprinderi 
ca și în cadrul unei „mese rotunde" cu 
secretari de organizații de partid, munci
tori, ingineri, cadre de conducere, activiști 
ai comitetelor județean și municipal de 
partid.

/

atribute esențiale ale muncii

Deși scurtă, perioada 
care a trecut de la aplica
rea măsurilor stabilite de 
Conferința Națională pri
vind perfecționarea condu
cerii activității economice 
a consemnat rezultate po
zitive. obținute ca urmare 
a creșterii atribuțiilor și 
răspunderilor conducerilor 
de întreprinderi. Se află în 
plin „rodaj" comitetele de 
direcție. Crește continuu 
rolul organizațiilor de 
partid ca forță dinamică a 
colectivelor din întreprin
deri. Dacă ar fi să definim 
elementele care au deter
minat îndeplinirea și depă
șirea pe ansamblu a tuturor 
indicatorilor de plan în 
primele 7 luni ale anului 
de întreprinderile din raza

De la constatare 
la intervenție activă

■f—y
Am fost în multe între

prinderi brașovene, schim
bările față de stările de 
lucruri tipice cu cîțiva ani 
în urmă, sînț evidente. Au 
rămas puține organizații de 
partid care mai au privirea 
îndreptată doar spre reali
zarea ' indicatorului pro
ducției globale, considerînd 
că, dacă acesta e realizat, 
„treaba merge".

— Era un lucru curent 
ca secretarul de partid să 
vină la director sau la șeful 
de secție și să-l întrebe : 
„Cuft? stăm cb producția' 
globală? Dacă se realiza 
planul, totul era bine, dacă 
nu, „dădeam bătaie". 
Asta era tot — relata ing. 
I. IACOBESCU, directorul 
uzinei „Metrom". Acum, 
comitetul de partid nu mă 
mai întreabă „cum stăm", 
nu se mai limitează să cu
noască lucrurile din infor
mările direcției, ci inițiază 
el analize și, pe baza con
cluziilor desprinse, stabi
lește Obiectivele spre care 
se cei4-^concentrate forțele, 
în felul acesta am reușit 
anul acesta să recuperăm 
rămînerea în urmă la in
vestiții, realizînd pe primul 
semestru 46 la sută din 
planul anual, iar rentabili
tatea uzinei a crescut cu 
2,5 la sută.

Capacitatea organizațiilor 
de partid de a pătrunde în 
mecanismul activității eco
nomice și a-1 influența 
pozitiv se reflectă în orien
tarea lor spre elementele 
esențiale ale acesteia, spre 
acele laturi prin care pot 
fi determinate progrese de 
natură calitativă. Atrage 
atenția, în același timp, în
locuirea schemei-șablon. de 
analizare prin rotație a 
diverșilor indicatori, indi
ferent de condiții și necesi
tăți, prin concentrarea e- 
forturilor spre latura fun
damentală în perioada res
pectivă. însăși capacitatea 
de a desprinde din multi
tudinea și varietatea aspec
telor veriga principală de 
care depinde soluționarea 
întregului lanț de probleme 
și orientarea în această di
recție a tuturor mijloace
lor muncii politice și or
ganizatorice constituie. în- 
tr-un anumit fel. un „test" 
al maturității organizației 
de partid.

Lucrurile au fost ilustrate 
pe viu de colectivul Uzinei 
de autocamioane. Multă 
vreme uzina era criticată 
de minister, de organele de 
partid, de presă, de bene- ■ 
ficiari pentru nerealizarea 
principalilor indicatori de 
plan. în august 1966 erau 
în restantă față de plan 
circa 600 autocamioane. Se 
părea că nu exista ieșire 
din impas. Totuși ea a apă
rut. Ce e drept, abia după 
înlocuirea directorului ge
neral și a secretarului co
mitetului de partid. Anul 
trecut și în primul semes
tru al acestui an planul de 
producție a fost realizat la 
toți indicatorii.

Am căutat să aflăm

............................................................................................................

In limitele atribuțiilor, 
delimitarea precisă 

a sarcinilor! I
Stabilirea judicioasă a 

obiectivelor, orientarea 
muncii de partid spre so
luționarea principalelor as
pecte ale activității între

municipiului Brașov, creș
terea sensibilă a rentabili
tății la un șir de produse, 
realizarea unei importante 
producții suplimentare pen
tru export, precum și re
zultate pozitive în acțiunea 
pentru înlăturarea efectelor 
economice ale secetei, pe 
primele locuri s-ar situa 
fără îndoială asemenea fac
tori imposibil de concreti
zat în procente, dar prin 
aceasta întru nimic mai 
puțin eficienți, ca sporul de 
competentă și mobilitate în 
conducerea activității eco
nomice. Obiectivul investi
gației noastre a constat în 
descifrarea aportului orga
nizațiilor de partid la 
aceste rezultate, ca și în 
precizarea laturilor sale 
încă deficitare. <

„cheia secretului" de la ing. 
CONST. ȘUȚU, secretarul 
comitetului de partid. Cum 
au fost urnite lucrurile din 
loc ? Care a fost aici veriga 
pe care, prinzînd-o cu dex
teritate, s-a pus în mișcare 
întregul lanț ?

O radiografie atentă a 
procesului de producție a 
dezvăluit că punctul ne
vralgic îl constituia ritmi
citatea. De aici s-a pornit. 
Principalul obiectiv practic 
urmărit prin ansamblul 
măsurilor de organizare 
științifică a producției l-a 
constituit realizarea deca-. 
lajului necesar între secțiile 
productive — montaj — li
vrare. Aplicarea fermă, 
necondiționată, în toate 
secțiile, a măsurilor stabi
lite în acest scop a devenit 
cea mai importantă sarcină 
a organizațiilor de partid, 
pe care au adus-o la capăt 
cu maximă perseverentă. 
„Asta a fost tot",..

Alt „caz". în ultimii doi 
ani secția oțelărie a Uzinei 
de tractoare, care înainte 
crea greutăți întregii uzine 
prin nivelul scăzut al pro
ductivității și procentul 
mare de rebuturi, a reali
zat progrese cu adevărat 
spectaculoase : producția a 
crescut cu 40 la sută fără 
investiții suplimentare, doar 
pe seama creșterii produc
tivității muncii. Procentul 
de rebuturi a scăzut de la 
peste 6 la sută Ia mai puțin 
de 2 la sută, egalînd cele 
mai bune realizări de peste 
hotare. Fostul șef al secției 
oțelărie, VLADIMIR CO- 
VACEVICI, actualmente 
inginer-șef metalurg al uzi
nei, ne-a relatat despre un 
șir de acțiuni desfășurate 
în acest scop cu sprijinul 
activ al comitetului de 
partid : s-a stabilit regula 
ca mașinile-unelte să fie 
îngrijite asemeni... mașini
lor personale, reviziile uti
lajelor să fie făcute nu 
atunci cînd ele ies din uz, 
ci spre a preveni aceasta ; 
producția a fost organizată 
în așa fel încît omul să 
aibă permanent de lucru 
în cursul celor 8 ore. iar 
orele suplimentare au fost 
lichidate.

Merită relevată, de ase
menea, perseverența cu 
care comitetul de partid de 
la Uzina nr. 2 Brasov a 
mobilizat eforturile colec
tivului pentru a înlătura 
-rămîneri în urmă în do
menii esențiale ale activi
tății economice. După cum 
ne relata secretarul comi
tetului de partid, VASILE 
DIACONESCU. rezultatele 
se concretizează în îmbu
nătățirea ritmicității, în 
prima decadă realizîndu-se 
în medie 32,5 la sută din 
producție; în timp ce anul 
trecut nu fuseseră respec
tate 127 contracte, în pri
mul semestru al acestui an 
obligațiile contractuale au 
fost îndeplinite, iar planul 
anual de export a fost rea
lizat în aceeași perioadă în 
proporție de 60 la sută.

prinderii este punctul de 
pornire, prima condiție a 
succesului, dar totuși nu
mai una din condiții. Dună 
ce a fost stabilit obiccti- 

vul, reușita depinde de 
modalitățile folosite spre 
a-1 atinge. Or, în această 
fază se întîmplă frecvent 
ca mijloacele alese să de
servească scopului. în loc 
să-i slujească.

Am asistat la ședințe de 
partid în care puteai crede, 
din desfășurarea discuții
lor, că e vorba de o cons
fătuire de producție. O a- 
semenea orientare impri
mă adunărilor de par
tid materialele strict teh
niciste, ca cele prezen
tate de birou] organizației 
de bază din secția I a Fa
bricii de șuruburi.

Am găsit la Uzina meca
nică de automotoare pla
nuri de măsuri în care, da
că nu ar fi fost „firma" 
organizației de bază nr. 3, 
ai fi avut convingerea că 
e un plan MTO întocmit 
de unul din serviciile teh
nice. Iată doar cîteva pre
vederi ale planurilor de 
măsuri ale adunărilor ge
nerale care au dezbătut ca
litatea, ritmicitatea pro
ducției. situația rebutu
rilor : „să sc ceară ser
viciului mecanic-șef să a- 
provizioneze magazia de 
scule..., să se procure no
menclatoare la 5 repere de 
mașini..., să se repartizeze 
cîte un tehnician la fiecare 
curs de ridicare a califi
cării..., să se verifice uzura 
sculelor..." și așa mai de
parte. Te întrebi ce mai 
rămîne de făcut șefilor de 
secții, inginerilor, maiștri
lor dacă de toate aceste 
aspecte se îngrijesc orga
nizațiile de bază.

Lucrurile se repetă aido
ma în organizația de bază 
nr. 5 din secția întreținere 
și serviciul mecanic-șef. 
Poate că. în condițiile con
crete ale secției, să-și fi 
găsit justificare discutarea 
în adunarea generală a sta
diului pregătirilor de iarnă, 
dar era' nevoie să se pro
grameze pe aceeași temă' și 
o ședință a biroului organi
zației de bază ? Cît despre 
planul de măsuri al adună
rii generale el cuprinde 
prevederi de tipul urmă
tor : „să fie verificate toate 
instalațiile de încălzit..., să 
fie reparate ușile halelor..., 
înlocuite geamurile sparte..., 
să se completeze corpurile l 
de iluminat..." Dacă așa se 
petrec lucrurile într-o or- I

Anomalia dispecera
tului administrativ

Am relatat aceste aspecte 
pentru că ele ilustrează 
pregnant efectele „dispece
ratului" în munca de 
partid. Anomalia acestei 
practici constă in faptul că 
abate munca de partid de 
la coordonatele ei firești. 
In locul metodelor politice 
— bazate pe convingere, 
control — accentul e pus 
pe ședințe, analize, planuri 
de măsuri, dispoziții în care 
predomină latura tehnică- 
administrativă. Apare. în a- 
semenea cazuri, primejdia 
latentă a „administrativiză- 
rii“, care diminuează inevi
tabil forța de mobilizare, 
eficiența muncii de partid.

Iată un caz sugestiv. Or
ganizațiile de bază de la 
uzina „Hidromecanica" 
sînt desigur pe deplin în
dreptățite să acționeze cu 
energie pentru întărirea 
disciplinei muncii, cu atît 
mai mult cu cît aci gra
dul de utilizare a fon
dului de timp a scăzut fată 
de anul trecut. Ing. FLO- 
REA CRĂCIUN, șeful sec
ției III transmisii hidrau
lice, ne spunea : „rezulta
tele sînt satisfăcătoare : 
problema e rezolvată".

Cum însă ? Nimeni nu 
poate pleca mai devreme 
de lăsarea lucrului, pentru 
că fișele de pontaj sînt... 
în^buzunarul maistrului. 
Sc“ul urmărit e lăudabil, 
dar accentul exclusiv pe 
folosirea mijloacelor admi
nistrative în dauna celor 
politico-educative pune în
tr-o lumină nefavorabilă 
forța de înrîurire a orga
nizației de partid.

Ceea ce trebuie reproșat 
In asemenea cazuri nu este 
abordarea unor aspecte 
tehnice de organizare a 
producției, ci punctul de 
vedere din care sînt ana
lizate. Atunci cînd organi
zația de partid dezbate sar
cinile privind economisirea 
metalului trebuie s-o facă 
altfel decît serviciul finan
ciar sau inginerul șef. A- 
ceeași problemă economică 
impune organizației de 
partid altă optică ; este 
vorba în esență de atin
gerea obiectului comun, 
prin mijloace diferite.

Așadar, comitetul de 
partid al fabricii „Timpuri 
noi" a greșit nu pentru că 
a dezbătut problema cali
tății produselor, ci pentru 

ganizație de bază despre a 
cărei activitate secretarul 
comitetului de parțid are 
o părere bună, înseamnă 
că în această uzină mai 
sint destule confuzii de ri
sipit, privind rolul organi
zației de partid.

La ședința comitetului de 
partid de la uzina „Hidro
mecanica", privind analiza 
realizării sarcinilor de plan 
pe primul semestru am că
utat zadarnic o referire 
măcar la răspunderile ce 
revin organizațiilor de ba
ză, comuniștilor ; aveai im
presia că e vorba de un 
raport ce avea să fie inain- 
tat direcției de resort din 
ministerul tutelar.

Asemenea cazuri reflectă 
mentalitatea pe cit de gre
șită, pe atît de dăunătoare 
că rolul conducător al or
ganizației de partid ar con- 
sfay în aceea că ea ar tre
bui să le facă pe toate, să 
stabilească totul pînă in 
cele mai mici amănunte. 
Daunele produse de o astfel 
de practică se manifestă în 
două direcții. Pe de o parte, 
cadrele de conducere teh- 
nico-administrativă se de
prind ca pentru orice lu
cru să aștepte un impuls, 
o indicație de Ia organiza
ția de partid, iar cînd sînt 
criticate pentru o deficien
ță oarecare există o justi
ficare comodă : „se știe și 
la partid", „problema a 
fost studiată și de organi
zația de partid". .In felul 
acesta, practica substituirii 
duce la diminuarea iniția
tivei și spiritului de răs
pundere al conducerilor de 
întreprinderi. încurajează 
tendința unora de a lăsa ca 
sarcinile ce le revin ne
mijlocit (și pentru care pri
mesc salariu) să fie solu
ționate de comitetele de 
partid.

Pe de altă parte. înfun- 
dîndu-se în multitudinea 
problemelor ' tehnico-admî-' 
nistrative- curente, „du- 
blînd" conducerea între
prinderii, organizațiile de 
partid ajung să piardă o- 
rifcntarea de perspectivă, 
nu mai pot cuprinde as
pectele muncii politice si 
organizatorice de partid de 
care răspund nemijlocit, 
domeniu unde nu au de 
cine să fie, Ia rindul lor, 
dublate.

că a adoptat în acest scop 
măsuri de esență tehnică — 
administrativă. în loc să re
curgă în același scop la 
mijloacele specifice muncii 
de partid.

înseamnă oare că proble
mele producției nu treouie 
să fie dezbătute in adună
rile de partid, să 1’ie tre
cute pe plan secundar ? 
Dimpotrivă, se impune ca 
ele să se afle permanent 
in centrul atenției organi
zațiilor de partid din în
treprinderi, dar să fie a- 
bordată in lumina sarcini
lor ce revin muncii de par
tid.,

Cum se explică faptul că 
deficientele criticate de 
mult timp in unele între
prinderi persistă in pofida 
a tot felul de studii, ana
lize și planuri de măsuri ? 
Principala cauză o consti
tuie mentalitatea de esență 
birocratică potrivit căreia, 
o dată analiza încheiată și 
măsurile stabilite, restul 
merge de la sine. A venit 
însă momentul ca aspectele 
pur cantitative să nu co- 
vîrșească pe cele calitative, 
hotăritor fiind nu de cite 
ori a fost pe ordinea de zi 
problema productivității și 
a prețului de cost, ci în ce 
măsură analizele, discuțiile, 
hotăririle au determinat 
progrese reale.

Nimeni nu ar putea con
testa că, la fabrica „Tim
puri noi", comitetul de par
tid, organizațiile de bază 
s-au orientat just cînd, în 
urma unui șir de refuzuri 
din partea comerțului, au 
inițiat analize privind cali
tatea încălțămintei produse. 
Tot atît de îndreptățită a 
fost și dezbaterea în adu
nările generale de partid 
a problemelor legate de în
tărirea disciplinei muncii. 
La ce au folosit însă aceste 
analize dacă, și într-un caz 
și în altul, situația nu 
numai că nu. s-a îmbunătă
țit, ci dă semne de regres ?

Comparînd rezultatele 
obținute de diferite între
prinderi în soluționarea u- 
nor probleme care cereau 
o mare mobilizare a forțe
lor și resurselor proprii, 
constati că ele sînt direct 
proporționale cu ’ felul în 
care s-a asigurat îmbina
rea armonioasă a măsuri
lor tehnico-administrative 

cu cele ale muncii de par
tid.

La Uzina de autocami
oane. acțiunile de natură 
tehnică-organizatorică în
treprinse de direcția gene
rală privind îmbunătățirea 
constructivă a autocamioa
nelor și reducerea consu
murilor specifice au fost 
însoțite de măsuri comple
mentare ale organizațiilor 
de partid privind dezba
terea acestor aspecte în a- 
dunările generale. întări
rea organizațiilor de bază 
din sectoarele cheie ale 
producției, organizarea de 
schimburi de experiență, e- 
fectuarea unui control sis
tematic al birourilor orga
nizațiilor de bază, asupra 
aplicării măsurilor adop
tate. In acțiunea urmărind 
dezvoltarea unei opinii de 
masă pentru întărirea dis
ciplinei muncii și stricta 
respectare a tehnologiei de 
fabricație a fost folosită o 
gamă largă de mijloace : 
râidurile-anchetă la locu
rile, de muncă, discuțiile la 
masa rotundă, gazeta de 
uzină, prelegerile la uni
versitatea muncitorească, 
cine-clubul etc.

— Nu prin substituire, 
ne spunea ing. MIRCEA 
FLORESCU. șeful secției 
tractoare S 1 300 de la U- 
zina de tractoare, ci prin- 
tr-o perseverentă muncă 
politico-educativă a reușit 
comitetul de partid din sec
ția noastră să dinamizeze 
forțele colectivului, astfel 
încît producția tractoru
lui S 1 300 să creas
că de 12 ori în ultimii 
cinci ani ; fiecare membru 
de partid a contribuit prin 
forța exemplului personal, 
prin acțiunea de convin
gere desfășurată, la culti
varea unui înalt spirit de 
răspundere colectivă pri
vind parametrii tehnici 
realizați.

In același sens, comitetul 
de partid de la Uzina nr. 2

Tehnicismul simu
lează competența

Care este cauza tehnicis
mului multor materiale 
prezentate în adunările de 
partid ? De ce dezbaterea 
problemelor economice în 
lumina rolului si atribu
țiilor organizațiilor de par
tid este inlocuită cu abor
darea acestora dintr-un 
unghi strict tehnic ?

In foarte multe cazuri 
datorită faptului că ele sînt 
întocmite de cadre tehnico- 
administrative. care anali
zează lucrurile prin optica 
ce le e familiară. Cea mai 
comodă rețetă de a con
fecționa o analiză cu mini
mum de bătaie de cap este 
de a-i spune directorului : 
„Ne-am gîndit să analizăm 
în adunarea generală pro
blema rentabilizării pro
duselor. Pregătește, te 
rog. referatul..." Directo
rul cheamă pe cineva de la 
serviciu) organizarea mun
cii și pe cineva de la fi
nanciar. ■ le spune despre 
ce e vorba și materialul se 
confecționează. Nu este o 
raritate ca. în astfel de o- 
cazil, rapoarte adresate mi
nisterului să fie rapid „re
condiționate" : li se lipește 
o referire formală la Con
gresul IX. la Conferința 
Națională, la. organizația de 
partid care se preocupă, și 
la membrii de partid care 
trebuie să fie în frunte și 
gata — materialul e pre
zentat în fata adunării de 
partid. Este explicabil, în 
aceste condiții, că discuții
le, propunerile, hotărîrea 
adunării de partid, măsuri
le preconizate urmează a- 
celași calapod,

Referindu-se la necesita
tea de a se combate prac
ticile rutiniere de a cere 
cîte unui tehnician care „e 
în temă" să întocmească 
singur materialele ce ur
mează a fi prezentate în 
ședințele de partid, tov. 
PETRE SITOV, secretar al 
comitetului municipal de 
partid, sublinia că ..pen
tru a constitui cu ade
vărat o bază de dis
cuții materialul prezen
tat adunării generale nu 
trebuie să se limiteze a re
peta aprecierile conducerii 
întreprinderii, ci fiind pre
gătit de un colectiv stabilit I 
din timp dintre cei mai I 
competent tovarăși din ac
tivul de partid în problema 
respectivă, specialiști, ca-' 
dre tehnico-administrative. 
să o abordeze, cu exigentă 
și spirit de răspundere, prin 
prisma punctului de vede
re al organizației de 
partid".

Este de la sine înțeles că 
în analiza problemelor 
complexe trebuie folosite 
noțiuni ale economiei po
litice, termeni tehnici, este

Brașov a mobilizat în ca
drul acțiunii inițiate pen
tru îmbunătățirea ritmici
tății producției întregul ar
senal al muncii politico- 
educative.

Experiența arată că re
zultatele mult inferioare 
posibilităților obținute de 
unele întreprinderi sînt de
terminate, între altele, de 
tendințg de a folosi în re
zolvarea problemelor eco
nomice exclusiv mijloace 
tehnico-administrative. Es
te vorba evident de o po
ziție mioapă care nu ține 
seama de faptul că rea
lizarea celor mai complexe 
sarcini în domeniul econo
mic este mult înlesnită de 
folosirea mijloacelor spe
cifice muncii de partid, tin- 
zînd la crearea unei opinii 
de masă combative față de 
fenomenele negative, re
ceptive față de tot ce e 
nou și înaintat.

Dacă organizațiile de 
partid de la Uzina de trac
toare. Uzina de autocami
oane, „Rulmentul" au reu
șit să-și sporească conside
rabil rolul conducător în 
cadrul colectivului respec
tiv, dacă eficienta muncii 
lor a înregistrat progrese 
de necontestat, aceasta se 
datorește în bună măsură 
faptului că ele pun accen
tul pe folosirea pîrghiilor 
de Influențare proprii mun
cii de partid: întărirea nu
merică și calitativă a or
ganizațiilor de bază, repar
tizarea comuniștilor în 
locurile hotărîtoare ale pro
ducției. stimularea exem
plului personal al comu
niștilor. încredințarea de 
sarcini concrete membrilor 
de partid, controlul e- 
xigent asupra- activității 
conducerilor tehnico-ad
ministrative. învățămîn- 
tul de partid, munca 
politico-educativă de masă, 
îndrumarea atentă și dife
rențiată a sindicatelor și 
a U.T.C.-ului.

Inevitabilă o anumită ari
ditate. dar ar fl o mare 
naivitate să se creadă că 
un referat va fi cu atît mai 
competent și mai prolund 
cu cit va fi mai imbicsit 
de procente, denumiri de 
instalații sau utilaje. Ni
meni nu contestă utilita
tea exemplelor, a cifrelor, 
a comparațiilor sugestive : 
ele sint strict necesare cu 
condiția însă ca să nu fie 
privite ca un scop în sine, 
ci ca un mijloc de argu
mentare. de convingere. 
Altfel, supraaglomerarea 
de cifre, înșirarea a tot 
felul de fapte lipsite de in
terpretare abate atenția de 
la fondul problemei în dis
cuție, are un efect narco- 
tizant asupra auditoriului, 
în loc de a-i stimula a- 
tenția, i-o atrofiază.

In adunarea generală a 
organizației de bază nr. 3 
de la Uzina mecanică de 
automotoare a fost prezen
tat un referat despre rit
micitate și calitatea pro
ducției în care pe pagini 
întregi găseai liste lungi de 
fruntași și... codași, iar a- 
naliza critică era, rezolvată 
prin nesfirșite înșiruiri de 
mașini și unelte avariate, 
piese greșit executate, dar 
fără nici un fel de inter
pretare, de încercare de a 
prezenta cauzele acestor 
deficiențe, mijloacele de a 
le remedia. Nu e de mi
rare că în urma unei ase
menea „orientări" cei ,ce 
s-au înscris la cuvînt au 
propus : „să se înzestreze 
sectorul sculărie. cu un 
strung paralel... să se a- 
ducă o mașină de găurit... 
să se procure o trusă de 
sudură... să se aducă pie
tre de polizor pentru as
cuțit cuțite de strung..." 
Intr-o consfătuire de pro
ducție. într-o ședință de 
grupă sindicală astfel de 
propuneri sînt bineveni
te, dar care este ros
tul lor într-o adunare 
generală de partid ?

In încercarea de a des
cifra cauzele spiritului teh
nicist al unor adunări de 
partid nu poate fi ignorat 
faptul că el este în bună 
măsură un efect al lipsei 
de receptivitate față de 
propunerile privind buna 
organizare a producției. 
Nemulțumiți pe drept cu
vînt că sugestiile și crjti- 
cile lor nu sînt luate în 
seamă de direcția între
prinderii. de sindicat, că 
nu primesc răspuns la ele 
sau pă se tărăgănează la 
nesfîrșit solutionarea lor, 
oamenii se adresează orga
nizației de partid cu spe
ranța că astfel cuvîntul lor 
va găsi ecou. Instructorii 

comitetului municipal de 
partid MARIA MREANA și 
ION OLARU arătau că în 
întreprinderi ale industriei 
ușoare brașovene, ca și la 
Uzina nr. 2. Fabrica de șu
ruburi. cadrele de condu-

Este inevitabil
paralelismul ?

in condiții cînd 
toate domeniile 
tendințelor de 
ele să-și facă

Aspecte diverse ridică și 
intrarea In funcție a co
mitetelor de direcție. In 
condițiile cînd principalele 
probleme ale activității e- 
conomice a . întreprinderii 
sînt dezbătute în cadrul co
mitetului de direcție cu par
ticiparea secretarului or
ganizației de partid, creîn- 
du-se posibilitatea de a sc 
ajunge la o rezolvare știin
țific fundamentată, apare 
inutilă reluarea aceleiași 
teme în cadrul comitetului 
de partid. Dimpotrivă, con- 
trolind felul în care sînt 
aplicate măsurile stabilite 
de comitetul de direcție, 
orientînd în această direc
ție eforturile comuniștilor, 
comitetul de partid are po
sibilitatea de a-și diversi
fica aria de preocupări, de 
a cuprinde alte aspecte im
portante fie ale activității 
economice, fie ale muncii 
ideologice, ori ale vieții in
terne de partid.

Cu atît mai nefiresc ni 
se pare ca, 
se caută în 
înlăturarea 
paralelism.
loq acolo unde nici nu ar 
trebui să .se pomenească de 
ele. Iată, la uzih’ele „Hidro
mecanica", abia trecuseră 
șase zile de cînd comitetul 
de direcție a analizat fie
care poziție de plan pe tri
mestrul III și măsurile pri
vind asigurarea cu materii 
prime și materiale, și co
mitetul de partid a anali
zat. la rîndul lui. măsu
rile privind realizarea pla
nului pe semestrul II.

Nu sînt imune la aseme
nea tendințe nici comitete 
de partid cu bogată expe
riență ca cel de la Uzina 
de autocamioane. „Comite
tul nostru de partid se 
bucură de o bine meritată 
autoritate pentru exigenta, 
spiritul de inițiativă și fer
mitatea care-i sînt propri 
— ne spunea ing. SERGIU 
ȘERIÎĂNESCU, director 
tehnic al uzinei. Nu e mai 
puțin adevărat că uneori 
comitetul de partid dezbate 
probleme aflate de resor
tul nemijlocit al conducerii 
administrative. Astfel, de 
curînd a analizat stadiul

Exigența față de 
calitatea îndrumării

Ridicarea nivelului mun- 
•cii organizațiilor 
astfel încît ele să acționeze 
pretutindeni cu

de bază

___  tie
Cum poate fi însă 

un sprijin mai

instructor 
orășenesc 
de orga-

r_________ maximă
eficiență ca forța dinamică 
a colectivelor respective 
este aii una din principa
lele condiții ale perfecțio
nării întregii activități 
partid, 
asigurat 
eficient, o îndrumare con
cretă si diferențiată a or
ganizațiilor de bază în 
condițiile reducerii conti
nue a aparatului salariat 
de partid, cînd în raza de 
activitate a unui 
al comitetului 
revin cîteva zeci 
nizații de bază ?

Numeroși activiști căro
ra le-am cerut părerea 
consideră că principalul 
mijloc îl constituie un aport 
mai substanțial al comite
telor de partid din între
prinderi, concluzie confir
mată de altfel de experien
ța a numeroase colective 
din Brașov ca și din alte 
centre industriale. In acest 
sens apare îndreptățită ob
servația făcută de instruc
torul PETRE DERMEDE- 
GEANU în cadrul ședinței 
de instruire de la Comite
tul municipal de partid 
Brașov privitoare la nece
sitatea ca în cadru] alege
rilor de partid de la sfîr- 
șitul anului să se mani
feste mai multă grijă pen
tru alegerea în comitetele 
de partid a unor oameni 
cu temeinică pregătire po
litică și profesională, capa
bili să acorde un ajutor ca
lificat organizațiilor de 
bază. în loc de a juca rolul 
de figuranți cum se petrec 

cere tehnico-administrative 
participă foarte rar la con
sfătuirile de producție, la 
adunările sindicale, aplica
rea unor propuneri se ami
nă nejustificat de la un an 
la altul.

lucrărilor de investiții care 
se afla de altfel pe ordinea 
de zi a ședinței din august 
a comitetului de direcție. 
Poate că rostul era să im
pulsioneze munca politică 
spre a grăbi lucrările ? Nu 
era cazul întrucît construc
torii și montorii aparțin al
tor întreprinderi, deci altor 
organizații de partid. Așa 
dar. în urma analizei, se
cretarului comitetului de 
partid nu-i rămînea să facă 
decît ceea ce trebuie să 
facă directorul sau șeful 
serviciului investiții : să ia 
contact cu constructorul și 
să înceapă discuții cu ca
racter administrativ. Iniția
tiva, intervenția operativă 
trebuie firește prețuite, 
dar cînd comitetul de par
tid întreprinde, pe - cont 
propriu, acțiuni de curățe
nie la locul de muncă, pe 
scara uzinei. mobilizând 
oameni, solicitînd mijloace 
de transport etc. am con
vingerea că își asumă atri
buții care nu-i revin și cu 
care se încarcă fără rost".

— Irosirea de timp și 
forțe pe care o generează 
tendințele de.paralelism — 
ne spunea ing. IOAN BOR- 
DAȘ, secretar ăl ?omitgtu-., 
lui județean de partid Bra
șov — este evidentă și în 
cazul fabricii „Colorom"- 
Codlea. unde atît comite
tul de partid, cît și comi
tetul de direcție au anali
zat aceeași problemă — în
deplinirea planului de in
vestiții. pe baza unui ma
terial asemănător, cu con
cluzii identice, cu aceleași 
măsuri. Asemenea cazuri 
pot fi lesne evitate dacă în 
perioada cînd se întocmesc 
planurile de muncă, secre
tarul comitetului de partid 
si directorul se sfătuiesc 
asupra problemelor care 
urmează a fi analizate de 
comitetul de direcție și co
mitetul 
părerea 
direcție 
zeze cu 
mele tehnice și financiare, 
iar organizațiile de partid, 
sprijinind prin măsuri po- 
litico-organizatorice înde
plinirea acestor obiective, 
pot să analizeze alte aspec
te ale producției.

de partid. După 
mea, comitetul de 
ar trebui să anali- 
prioritate proble-

acum lucrurile cu unii 
membri ai comitetelor de 
partid de la „Hidromeca
nica", „Metrom", I.F.

De altfel, așa cum o con
firmă experiența multor 
întreprinderi brașovene, 
autoritatea, nivelul de pre
gătire al membrilor comi
tetelor de partid au o in
fluență determinantă asu
pra nivelului muncii de 
partid în ansamblu) ei. 
Este cazul, în primul rînd. 
la Uzina de autocamioane 
unde, comitetul de partid 
a adus o contribuție de 
prim ordin la mobilizarea 
forțelor colectivului în ob
ținerea în ultimii doi ani a 
unui spor de producție de 
54 la sută în condițiile asi
milării de noi produse de 
mare tehnicitate. După pă
rerea inginerului șef me
talurg de la Uzina de trac
toare. VLADIMIR COVA-

Anchetă realizată de Tudor OLARU 
și Nicolae MOCANU

Perfecționarea
de conducere a __________
la nivelul întreprinderii constituie a ce
rință imperioasă, de stringentă actuali
tate. Realizarea unui progres analog în 
activitatea organizațiilor de partid, per- * 
tecționarea paralelă a stilului lor de 
muncă în sensul creșterii competenței, 
dinamismului, eficienței, condiționează 
accelerarea ritmului acestui proces de 
excepțională însemnătate pentru dezvol
tarea economică a țării.

formelor și metodelor 
activității economice

instruire a 
partid, am 
informările 
majoritatea

CEVICI, unul din princi
palii factori care au con
diționat saltul calitativ 
realizat de secția oțelărie 
l-a constituit îmbunătăți
rea substanțială a compo
ziției comitetului de partid 
prin alegerea ca membri 
ai acestuia a celor mai 
buni muncitori din secție, 
a unor specialiști șl tehni
cieni de înaltă calificare.

Activitatea organizațiilor 
de partid din întreprinderi 
— cu laturile ei pozitive și 
negative — reflectă inevi
tabil nivelul îndrumării 
din partea organelor locale 
de partid. Intîlnind secre
tari de organizații de par
tid cu vechime respecta
bilă a căror activitate vă
dește o optică deformată 
privind modalitățile de 
realizare a rolului condu
cător al organizațiilor res
pective, te întrebi ce aju
tor au primit ei de la ne- 
numărații activiști care au 
venit în unitatea lor de-a 
lungul anilor, ce utilitate 
practică a constituit pen
tru ei participarea la zeci 
de ședințe de instruire ?

S-ar părea că la Comi
tetul municipal de partid 
Brașov s-au tras unele con
cluzii din această stare de 
lucruri. Asistînd la recen
ta ședință de 
aparatului de 
constatat din 
prezentate de 
instructorilor o bună cu
noaștere a realităților, stră
dania de a îmbunătăți aju
torul acordat organizațiilor 
de partid pe teren. 
Tov. A. BREHARU, instruc
tor al comitetului muni
cipal, ne-a vorbit despre 
progresele realizate de in
structori în depășirea si
tuației de „poștași", simpli 
transmițători de indicații, 
despre eforturile lor de a 
pătrunde în miezul proble
melor și a acorda un spri
jin. eficient organizațiilor 
de . partid, Tov. PETRE 
SITOV, secretar al comi
tetului municipal de partid, 
releva în cadrul discuțiilor 
Ia „masa rotundă" ecourile 
favorabile ale trecerii la 
instruirea diferențiată a 
secretarilor comitetelor de 
partid și ai organizațiilor 
de bază, pe ramuri de ac
tivitate. precum și rezulta
tele pozitive aduse de re
partizarea — în funcție de 
pregătire profesională și 
politică — a instructorilor 
comitetului municipal pe 
grupuri de organizații ți- 
nînd seama de domeniile 
de activitate și nu de așe
zarea teritorială. Ne gîn- 
dim să îmbinăm actualul 
sistem de folosire a in
structorilor cu gruparea 
lor în cîteva colective care 
să ajute o perioadă mai în
delungată organizațiile de 
partid în fața cărora se 
află sarcini complexe pînă 
cînd vom avea certitudinea 
că lucrurile au fost „puse 
pe roate". Considerăm că 
una din problemele cele 
mai importante de care de- 

. pinde în condițiile actuale 
perfecționarea stilului de 
muncă al organizațiilor de 
partid constă în asigurarea 
unei orientări judicioase a 
activității birourilor între 
adunări generale șî a comi
tetelor de partid între ple
nare. După ce vom organi
za cîteva schimburi de ex
periență pe această temă 
cu secretari ai organizații
lor de partid și membri ai 
birourilor organizațiilor de 
bază, intenționăm să o ana
lizăm în cadrul viitoarei 
plenare a comitetului mu
nicipal de partid în scopul 
generalizării metodelor 
bune.

Exigențe similare se ri
dică și în privința ajutoru
lui acordat pe teren de ac
tiviștii comisiilor economi
ce ale comitetului județean 
și comitetului municipal. 
Nu e un secret că unii din
tre aceștia acționează pe te
ren asemenea delegaților 
diverselor direcții ale'mi
nisterelor, uitînd că rolul 
lor, ca reprezentanți ai u- 
nor organe de partid, este 
de a pune accentul în re
zolvarea problemelor eco
nomice pe aportul specific 
al organizațiilor de partid 
din întreprinderi.

V
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firii, sufle- 
resursele de 

comuniune 
mai in- 
creației 

au făcut 
desăvîr-

cel mal proeminent de 
„breaslă veche dintr-un 
început cu staroste și cu 
catastev ca și alte bresle", 
dar, mai ales, un vîrf în
tre vîrfurile artei, care a 
putut în vremea vieții 
sale să stîrnească ui
mirea unui călător străin 
pentru horele învîrti- 
te de „robuștii țărani 
și fetele brune" șl pen-

care diferă de oricare alta 
cunoscută pînă acum“. 
Barbu Lăutarul și bresla- 
șii cîntecului popular i-au 
transmis lui Liszt mesajul 
înaltei simțiri muzicale a 
poporului român. „Am regă
sit la ei — avea să declare 
celebrul muzician — autor 
al Rapsodiei române pen
tru pian un frumos filon 
de mare vînă muzicală. Ei

protipendadei înstărite, cu 
formele artei evoluate, de 
o largă sinteză tematică 
și stilistică. La acest proces 
de înnoire, aportul artei 
lăutărești a fost substan
țial tocmai prin înlesnirea 
acelei tranziții de la pes- 
trefuri și tacsîmuri la „cîn- 
tece mirenești", „cîntări 
sufletești", „cîntice de so- 
țietate", născute din înso-

Modestă figură a socie
tății ieșene de la mijlocul 
veacului trecut, Barbu Lău
tarul a intrat în legendă ca 
simbol al afirmării geniu
lui muzical românesc feri
cit dăruit de natură. Ge
nerozitatea 
tul deschis, 
nețărmurită 
spirituală cu 
tirrie filoane
artistice populare 
din el exponentul 
șit al breslei lăutarilor .— 
„tainici curieri ai inimilor", 
cum i-a prețuit Alecsandri.

în șirul nesfîrșit de 
aporturi anonime care au 
făcut să se păstreze și să 
înflorească folclorul nostru, • 
viața și activitatea lyi 
Barbu Lăutarul constituie, 
în ciuda unor brîle de cea
tă care le învăluie, un mo
ment de triumf romantic. 
O împlinire vibrantă în . 
conștiința contemporani
lor și cu reverberații 
în actualitate a străda
niilor depuse de de
votați virtuoși ai artei 
populare, de la alăutarii 

S- pomeniți în hrisovul dat 
> de Bogdan Vodă la 1570, 

de la cîntăreții și instru- 
Imentiștii . care au preamă

rit în stih înflăcărat de ba
ladă pe Mihai Viteazul la 
intrarea-i triumfală în 
Alba Iulia, pînă la truba
durii care au 
nioară faima 
mânești peste 
cestui pămînt.

re admirabilă a meritelor 
" ee revin acestor’breslași în , 

procesul de întărire a le
găturilor dintre ținuturile 
românești și a continuității 
vieții spirituale a po
porului peste vitregia răz
boaielor, a c" ‘■topirilor 
dinafară și împilărilor din 
lăuntru. „Lor — ne cerea 
George Enescu — să le 
mulțumim c* ne-au păstrat 
muzica, această comoară ce 
abia acum o prețuim ; nu
mai dînșil ne-au dezgro
pat-o, au trecut-o și dat-o 
în păstrare din tată în fiu, 
cu acea grijă sfîntă - ce o 
au pentru ce le e mai 
scump pe lume: cîntecul!" 

Barbu Lăutarul este nu 
numai un vlăstar al fami
liei sale de vestiți sorip- 
carl, nu numai starostele

purtat odi- 
muzicil ro- 
granițele a- 
6 confirma-

Comemorarea unui mare artist:

BARBU LĂUTARUL’
ig

TRIUMFUL

»

CÎNTECULUI popular

• tru „cîntece tradiționale 
pe care urechi dace și 
romane le-au auzit poate 

. pe timpul lui Decebal și 
Traian" (A. de Demidoff). 
E spiță din spița acelor 
purtători de folclor care 
l-au făcut pe învățatul 
Cantemir să constate că 
„jocurile sînt la Moldoveni 
cu totul altfel decît la ce
lelalte nea’ tri", iar pe 
vienezul Ehrlich să con
chidă : „Poporul român 
prezintă un element națio
nal compact, tare și unit", 
cîntecele culese de el de 
la lăutari fiind „o probă 
că naționalitatea acestui 
popor se pronunță precisă, 
necontestabilă, nu numai 
în limbă și datinele sale, 
dar încă și în muzica sa,

- au • melodii foarte fericita 
din care mi-am făcut o in
teresantă culegere în 
timpul serilor lungi petre
cute în tovărășia lor“. .

Potrivit, ultimelor cerce
tări (Gh. Ciohanu), bardul 
moldovean pe adevăratu-i 
nume Vasile Barbu a trăit 
cam între anii 1775—1858. 
In îndelungata sa slu
jire a artei, viața mu
zicală orășenească a cunos
cut însemnate. mutații. Sub 
influența mișcării pașop
tiste și a luptei pentru Uni
re, care au dus la consti
tuirea statului național 
român și la modernizarea 
activității social-culturale, 
în muzică s-a petrecut în
locuirea vechilor practici 
orientale, cerute de gustul

tirea- -melosului liric oră
șenesc cu poezia neoana- 
creontică și care au grăbit 
opera de „românire" a mu
zicii. Ca și Anton Pann, 
Barbu Lăutarul promovea
ză cu aceeași rîvnă — pe 
lîngă tradiționalele „mar
șuri naționale", un fel de 
uverturi ale programelor 
sale — cîntece de elibe
rare socială și națională. 
Cu cît foc și patimă vier- 
suia el : „Sub poale de co
dru verde / O zare de foc 
se vede / La zarea focu
lui / Tot voinici de-ai co
drului /... Lupta ei cît se 
lupta /• Potir așii alunga"; 
sau : „Frunză verde de ne
gară / A ieșit Bujor în 
țară / Bate, pradă, nu 
omoară / Pe ciocoi îi

frumoasă că dacă îmi dai 
voie am să încerc să ți-o 
cînt și eu. Bar.bu Lăutarul 
cîntă cu amănunțime pe 
scripca sa toată improviza- 
țiunea pianistului, ce. ascul
ta înspăimîntat opera ce 
cu im moment mai înainte 
o cîntase pe clavir pentru 
întîia oară și pe care poate 
o uitase. Taraful îl urmă 
cu preciziune, observînd 
nuanțele și tiitîndu-se 
drept la Barbu, care men 
gea cu cîhtecul înainte 
străpungînd inima lui 
Liszt.' Cînd se sfîrșl cîn- 
tecul, Liszt se sculă și mer- 
gînd drept la bătrînul 
lăutar, îl sărută călduros 
apoi lulnd, după vechiul 
obicefu, paharul cu șam
panie, îl întinse zfcîndu-i: 
„Bea, Barbule, căci Dum
nezeu te-a făcut artist șl 
tu ești mai mare decît 
mine" (La Vie Parlsienne, 
că, fragmente).

Ca Petrea Crețul, $olcan 
al Brăilei, Nica I.ancu al 
Banatului, Grigoraș Dinîcu 
al Bucureștilor, ca atîția 
alți soli ai artei populare 
de pe tot ținutul româ
nesc, care l-au precedat 
sau i-au urmat. Barbu este 
lăutarul moldovean des- 
cinzînd din fresci vorone- 
țene și îrifrățindu-se cu 
ponorul. Enescu i-a adus 
prinos în suita „Impresii 
din copilărie", Satmary i-a 
desenat chipul, Alecsandr! 
și Millo l-au nemurit. în 
cuvinte. Celebrul său cîn- 
tec l-a autoportretizat pen
tru memoria veacurilor, le- 
gjndu-i rostul de rostul 
cîntecului „Eu sunt Bar
bu Lăutarul / Starostele și 
cobzarul / Ce-am cîntat pe 
la dorhnii / Si Ia mîndre 
cununii / Cobza mea a fost 
vestită / Veac întreg a fost 
cinstită".

împăcarea mioritică a 
artistului „Eu mă duc, mă 
prăpădesc / Ca un cîntec 
bătrînesc!" era îndreptă
țită poate odinioară, pe 
cînd astăzi, numele său, 
purtat de cea mal de seamă 
orchestră de muziaă popu
lară a țării, trăiește, cît va 
trăi cîntecul.

Vasile TOMESCU

bagă-n fiară, De-ajutor 
la cei săraci / Să-și cum
pere boi și vaci". Barbu 
ajunsese la maturitate să 
întruchipeze superlativul 
artei populare printr-o 
largă arie de cuprindere și 
o intensă selecție; muzi
calitatea sa excepțională se 
adeverise deopotrivă prin 
fidelitatea preluării valo
rilor folclorice ca și prin 
inspirata și virtuoasa lor 
reelaborare, improvizare. 
Taraful său alcătuit din 
vioară, nai și cobză repre
zintă domeniile esențiale 
ale artei instrumentale cu 
obîrșie populară.

Evocînd scena întîlnirll 
dintre Franz Liszt și Barbu 
Lăutapul — care a avut loc 
într-una din casele de vază 
ale Iașilor anului 1847 — 
după un răstimp de la data 
cînd aceasta s-a petrecut, 
o publicație pariziană punea __ . ________ ,
de fapt în lumină momen- 24 nov. 1874, trad, de epo-
tul de contact între mu- "" ’--------- -
zicalitatea românească de- 
săvîrșită pînă atunci spon
tan, prin efortul anonim, 
și arta cultă ce se cerea 
asimilată și continuată 
creator. „Alecsandri dădu 
semnalul și Barbu prinse 
să cînte un marș național. 
Sub avîntul unui entuziasm 
cu totul artistic. Barbu se 
cufundă într-un cîntec 
lăutăresc într-adevăr mi
nunat (...), Liszt ascplta 
mereu, rezemat pe un scaun 
de stejar și uneori ner
vii lui simțeau zguduiri 
care se oglindeau pe fața 
sa cea ascuțită. Cînd ulti
mul acord se auzi, el își 
apucă mîinile și pieptul 
său apăsat avu un suspin 
de ușurare. — Ah, cît e 
de frumos, zise el. După 
cîteva momente se sculă și 
îndreptîndu-se către lăutar, 
îi zise : „Barbule, m-ai fă
cut să cunosc muzica ta, 
am să te fac s-o cunoști 
pe a mea". Liszt începu un 
preludiu, improviză un 
marș, apoi însufletindu-se, 
cu ochii pe jumătate în
chiși, a făcut să curgă 
din degetele sale o ploaie 
de mărgăritare. Niciodată 
Liszt nu se urcase la 
o așa înălțime (...) —
Barbule Lăutar, îi 
Liszt, ce zici de 
tă melodie — E așa de

t
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(Urmare din pag. I)
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PROGRAMUL I

Petre CODREANU

SUROGATUL 
DE CULTURĂ

un fals divertisment
Nu este prima oară cînd se dis

cută raportul dintre cultură șl 
divertisment; faptul ij reflectă nu 
numai o preocupare teoretică, de 
estetică și de sociologie, ci, mai 
cu seamă, atrage atenția că în 
viața cotidiană se observă feno
mene care pot diminua valorile 
Teale ale culturii, în favoarea di
vertismentului în sine. înseși aces
te rînduri sînt stimulate de vocile 
care afirmă, în diverse împrejurări, 
că rosturile unor instituții de cul
tură ar fi în primul rînd acelea de 
„a distra’, „a destinde’, „a 
amuza’, „a reconforta’ etc., etc.

Unele foruri din acest domeniu 
sînt dispuse să accepte cu prea 
multă ușurință sugestii și preferin
țe ale unor oameni ale căror exi
gențe se situează pe o treaptă in
ferioară : „Asta cere spectatorul’, 
„auditorii doresc așa ceva’, „ma
rele — sau micul — ecran trebuie 
să ofere destindere* și altele. Sînt 
replici pe care le primești cînd 
încerci să afli de ce rulează filme 
ușurele dacă nu chiar ușuratice, 
de ce sîntem invadați, pe unde 
lungi și medii (că pe ultrascurte 
se difuzează totuși altceva — dar 
nu se recepționează în toată țara, 
din motive tehnice) de muzică u- 
șoară de minimă rezistență și de 
texte lipsite de har poetic etc. Din 
dragoste pentru adevăr trebuie să 
recunoaștem că numărul săptămî- 
nal de ore radiodifuzate consacrat 
muzicii simfonice, do cameră și de 
operă a crescut în ultimul timp, că 
televiziunea a inițiat diverse emi
siuni în care ponderea o dețin ge
nurile amintite ; sînt începuturi a- 
preciate, ce merită a fi subliniate. 
Dar, a face ceva nu înseamnă a 
face totul.

Să revenim însă la argumentul 
„cererii* de către public a unei 
arte de divertisment. Este adevărat 
că omul modern trăiește și mun
cește într-o ambianță care îi soli
cită uneori la maximum sistemul 
nervos ; pentru echilibrul său inte
rior, pentru refacerea forței de 
muncă, este indispensabilă o com
pensare. Sportul, spectacolul, acti
vitatea complementară (acele în
deletniciri cărora unii se dedică 
cu vrednică pasiune, — grădinărit, 
pescuit, filatelie etc.) sînt de na
tură a-1 reconforta, a-i regenera 
forțele, dar și a-i îmbogăți cunoș
tințele, a-i lărgi orizonturile și a-i 
ascuți sensibilitatea. Este elemen
tar că, astfel stînd lucrurile, spor
tul folositor este cel efectiv ; tot 
așa numai spectacolul bun, cu un 
conținut real șf o aleasă ținută
arfistică, o carte de esență, capiii-. . 
vantă prin densitatea ideilor, o e- 
misiune cu virtuți, instructivă — 
fiecare în parte sau toate la un 
loc vor avea un efect mult mai în- 

. vidrător asupra spiritului nostru 
decît surogatul, oricît de atrăgător 
ar fi el la prima vedere.

Arta majoră, arta care conține 
un bogat miez de Idei, arta care 
transmite mesaje spirituale de va
loare produce o satisfacție în 
zonele cele mai înalte ale spi
ritului, cu urmări dintre cele mai 
fericite asupra sensibilității noas
tre, asupra capacității de a dis
cerne (nu numai în artă, evident) 
cu acuitate, de a evalua; Însuși

faptul că sensurile multiple ale 
unei opere autentice se dezvăluie 
treptat, din ce în ce mai profund 
și mai complex, oferă temeiul unei 
delectări reale : setea de cunoaș
tere, specifică dintotdeauna omu
lui, este împlinită, și cu cît obiec
tul cunoașterii este mai profund și 
mai multilateral și drumub către el 
este învins cu un efort al inteli
genței și ' sensibilității, cu atît 
bucuria va fi mai mare. Este în 
firea omului ca lucrul facil să nu-i 
producă decît o bucurie mică, de 
scurtă durată. Delectarea vine din

puncte de vedere

cunoaștere profundă — divertis
mentul ușor se menține la supra
față. Rolul activ al consumatorului 
de artă nu mai trebuie demonstrat.

Din anchetele care se publică 
din cînd în cînd se desprind idei 
prețioase; totodată, se impun a- 
tenției și unele fenomene a căror 
analiză trebuie, cred, să ducă 
la concluzii practice. Iată un 
aspect raportat la tema în discu
ție. Precaritatea culturală din unele 
medii de tineret (chiar liceale și 
studențești) se datorește, cel puțin 
în ce privește muzica, unei măsuri 
nefericite care a eliminat dintre 
disciplinele școlare una dintre ar
tele vechi cît civilizația. Preferin
țele minore ale unora nu provin 
nici pe departe din incapacitatea 
unei muzici 'elevate de a-i' satis
face, nici măcar din neputința lor 
de a o înțelege, ci din lacune edu
cative a căror victimă sînt fără 
vrerea lor. Ce bază muzicală oferă 
școala ? Cunoștințele teoretice 
care se predau nu reprezintă mu
zica vie. ci un eșafodaj de prin
cipii teoretice și deprinderi ț:are 
rămîn departe de esența acestei 
arte. Dar de ce să învinuim numai 
școala ? Mediul muzical prepon
derent îl constituie muzica ușoară 
(în mare măsură comercială), mu
zica așa-zis populară (voi reveni) 
și,. într-o măsură nesatisfăcătoare, 
alte genuri. Muzica ușoară a de- 

■ venit o problemă de cînd timpul 
pe care îl ocupă în emisiuni, spec
tacole etc. duce uneori la dispro
porții față de aria problematică și 
expresivă De care o poate acoperi, 
de cînd- diletantismul a. început să . . 
sufoce creația și interpretarea. 
Orice licean care schimbă cîte- 
va acorduri pe o chitară, ori
ce binevoitor care se îneîntă 
cîntînd (deseori fals) o melo
die poate găsi căi de acces mai 
facile decîț cei care, după ani de 
studii temeinice, Jși cultivă un ta
lent superior. Invadat de astfel de 
pseudovedete, cîmpul nostru sonor 
își schimbă climatul valoric, de
concertează. (!n paranteză fie 
spus, realizarea unui disc, a unui 
film t. v., a unei emisiuni cu dile- 
tanți costă cel puțin atît timp, ener
gie și presupune cel puțin tot atît

material ca atunci cînd colabora
torul ar fi un muzician competent).

Mă întreb adesea -de ce dintre 
atîția tineri muzicieni cu: palma
resuri naționale și internaționale 
care ne fac glorie apar atît
de rar la diferitele emisiuni, pe cînd 
cele de varietăți gem de mediocri
tăți care atentează la bunul gust, 
alterează spiritul în formare al ti
neretului, care ia drept etalon ceea 
ce i se prezintă sub egida unor 
instituții de prestigiu. La astfel de 
întrebări, răspunsul vine fără drept 
ds replică : „publicul o cere'. 
Care public ? Oare orice opinie și 
exprimată de către oricine poate 
directiona programele ?

N-aș vrea ca rîndurile d,e mai 
înainte să fie luate drept „șah la 
muzica ușoară' — care, atunci 
cînd este bine făcută și bine cîn- 
tată, face pare din nevoile spiri
tuale ale unei bune părți dintre 
noi; este îngrijorătoare însă pro
porția celei de slabă rezistență, de 
scăzută valoare artistică.

Posedăm una dintre cele mai 
vaste și valoroase arhive fonogra- 
mice din lume; cîte înregistrări de 
folclor autentic pătrund însă în e- 
misiunile radiofonice, cîte apar pe 
disc ? Prea puține. Poporul nostru 
are un simț artistic fără greș, care 
l-a călăuzit de-a lungul veacurilor 
și al cărui rezultat muzical este de 
o concentrare și sobrietate remar
cabile ; i se oferi, înstrăinîndu-1 
de el însuși, prelucrări greoaie, cu 
iz de virtuozitate, forme alterate 
cu texte suburbane.

Și totuși, dacă o parte a public 
cuiul nostru dorește exclusiv di
vertismentul, este o datorie să i se 
ofere acele opere, spectacole, In
terpretări etc. care prin nivelul lor 
artistic să depășească facilul, să 

' înserime mobilizarea, "spirituală ‘ a 
consumatorului de artă către trepte 
superioare de înțelegere.

8,30 Ora exactă. — Cum va fi vremea T 
Gimnastica de înviorare. 8,40 Pentru 

școlari : Ex-Terra’68. 10,00 T. V. pentru 
elevi. Consultații la matematici (bacalau
reat). Probleme recapitulative. Prezintă 
conf. univ. Eugen Rusu. 10,30 Ora satului. 
• Urgențe în agricultură ; • Coordona

tele pasiunii ; • Interviul nostru ; • Reportajul emisiunii’: „Adnotări Ia o 
carte de Impresii" ; • Reportaj filmat ; Intîlnire în Vrancea ; • Buletin 
agro-meteorologlc ; < Recunoașteți monumentul 7 ; • Muzică populară. 
Interpretează Georgeta Anghel, Tudor Păun, Constantin Radu, Ion Costache, 
Geta Mocanu, Mlnodora Nemeș. 12,00 T.V. pentru specialiștii din agricul
tură. „Irigații" (sfîrșltul ciclului). Tema : întreținerea sistemelor de iri
gații. Participă : conf. dr. ing. Cezar Nlcolau, dr. Ing. Constantin Popescu 
șl Ing. Nicolae Muclca. 12,30 De strajă patriei. • De veghe stau rachetele ; 
• în tabăra parăzll. 13.00 Telejurnalul de p.rînz, 13,15 închiderea emisiunii ?? 
de dimineață, 15,00 Zlg-Zag — telemagazln duminical. 17,00 Aspecte de la 
finalele campionatelor europene de canotaj academic. Transmisiune de la 
Grtlnau — R.D.G. 17,30 Fotbal : Dlnamo Bucureștl-Vagonul Arad. Transmi
siune de la Stadionul Dlnamo. în pauză : Aspecte de la finalele campiona
telor europene de canotaj academic. 19,30 Telejurnalul de seară. 19,50 Tele- 
sport. 20,15 „Cîntă, dansează tinerețea". Transmisiune de pe litoral. își 
dau concursul: LIII Bulaesl, Luiza Costache, Marian Teodorescu, Acvlllna 
Severin, Andi Iurcenco, Cristian Popescu, Dorin Anastaslu, Petre Geam- 
bașu, Dumitru Clobotaru, Dan Grlgorescu, Dumitru Rucăreanu, Isabela 
Aguletti și un grup de balerini de la Teatrul din Brașov. Prezintă Stela 
Popescu. 21,30 Film artistic „Operațiunea Crossbow" — producție ă studiou
rilor engleze. 23,20 Telejurnalul de noapte. 23,30 închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II

20,00 Reporterii noștri !n țar» șl peste hotare. * Pe Bistrița aurie. « Noap
tea, pe bulevardele Parisului. 20,20 Desene animate. 20,30 Dansuri din opere. 
Ișl dau concursul : Magdalena Popa, Rodlca Slrriion, Noemi Hope, IUlla 
Pecs, Amatto Checlulescu, Eugen Mărcul, Gică Matei șl uri grup din an
samblul de balet al Operei Române. Coregrafia : Gelu Matei. 21,00 Telejurnal. 
21,20 Seară de teatru. „Fii cuminte, Cristofor" de Aurel Baranga. Interpre
tează un colecție al Teatrului „Lucia Sturdza ■ Bulandra". în distribuție : 
Beate Fredanov, Marcela Rusu, Octavian Cotescu. Regla : Valerlu Molsescu. 
22,55 închiderea emisiunii.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (la Teatrul de vară „Herăstrău") : 
Heidelbergul de altădată — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Teatrul de vară „23 August") : Ullșe șl coinciden
țele — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina Boema) : Boemă Palace — 20.
• Ansamblul „Perlnlța" (în sala Savoy a Teatrului „C. Tănafee"): Varietăți 
folclorice

e Roata vieții: PATRIA 
e Noaptea Iguanel : r 
2537 — orele 19,30).
• Tarzan — omul maimuță : REPUBLICA — 8,30 ; 10,30 ; 
12,30; 14,30; 16,45 ; 19; 21,15, GRADINA DINAMO — 20, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină 
— 20.
• Șapte oameni de aur : FEROVIAR - 
nuare ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR -
15.30 ; 17,45 ; 20, MODERN — 9,30 ; 11,45 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
O Viva Maria : LUCEAFĂRUL — 8,30
10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; “ “-----
TOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
la grădină - 20, CIRCUL DE STAT —
10 ; 13 : 15,30 ; 18 ; 20,30, GRADINA 
DOINA — 20.
O o fată ciudată : VICTORIA — 9,15
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Alegere de asasini : LUMINA -

■ ■ 9—16,30 în continuare ; -18,45 ; 20.45.
o Zorba grecul : CENTRAL — 8,30
20,45.

Cimarron : SALA CINEMATECA (bilete la casă)
; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

nin — iu î 12,45 ; 18,15 ; 18,45 ; 21,15. 
SALA palatului (seria de bilete

9—13,30 în contl-
8,45 ; 11 ; 13,15 ; 

; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;

20,45, CAPI-
18,30 ; 21, BE

O Un bărbat și 
— 20,15.

cinema
14,30 ; 17,45 ;

io;

• Duelul lung : DACIA — 8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,30, la grădină — 20.
e Piramida zeului Soare: BUCEGI — 9 ; 11,15; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină 20,15, TOMIS — 9—15,45 tn conți 
nuare ; 18,15, la grădină 20, AURORA — 9,30 ; 12 ; 14,30 , 
17,15 ; 20, la grădină — 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,15. 
0 Prin Kurdlstanul sălbatic: UNIREA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20,15.
0 Răzbunarea haiducilor : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15. 

....................O femele : GRĂDINA PROGRESUL-PARC
0 Taffy șl vlnătorul: CIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Aventurierii : RAHOVA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20,15, VOLGA — 9,30—16 
In continuare ; 18,15 ; 20,30, LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,30.
e Vicontele plătește polița : DRUMUL 

■SĂRir — 15 ; 17,30 ; 20............" “ ” - : _ 15 30 . 18 .
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ;

constatat și brigada C.C. al P.C.R., 
deplina înțelegere de către studenți 
și corpul didactic a înaltei răspun-; 
deri ce le revine — studenților, pen
tru însușirea și aprofundarea cunoș
tințelor necesare unor specialiști în 
actualul stadiu de dezvoltare a 
științei și tehnicii, — corpului di
dactic pentru temeinica pregătire a 
viitoarelor cadre de specialiști. în 
instituțiile noastre de învățămînt 
universitar există o atmosferă de 
muncă perseverentă, seriozitate și 
efort pentru aprofundarea cunoștin
țelor.

Cu toate rezultatele pozitive, în 
activitatea de instruire și educare a 
studenților dăinuie serioase de
ficiențe, reflectate între altele în 
faptul că un mare număr dintre 
studenții admiși în anul I nu absolvă 
facultatea odată cu seria lor. iar un 
procent destul de ridicat de studenți 
ajunși în anii superiori sau la exa
menul de stat nu cunosc probleme 
esențiale ale disciplinelor de bază.

Fără îndoială, există un complex 
de cauze care determină insuficienta 
pregătire a unor student!. începînd 
de la concursul de admitere pînă la 
absolvirea cursurilor., Cauza .prin- . 
cipală rezidă însă, așa cum s^a sub
liniat In ședința Secretariatului C.C. 
al P.C.R., în nerespectarea dis
ciplinei universitare. în insuficien
tul spirit de răspundere al unor ca
dre didactice pentru pregătirea stu
denților. Deși în majoritatea facultă
ților există studenți care nu frec
ventează cu regularitate activitățile 
obligatorii, conducerile facultăților 
acționează în aceste cazuri numai 
prin măsuri administrative, nesll- 
jînd aspectul educativ. Considerăm 
ca primă îndatorire a organizațiilor 
de partid, de U.T.C., a Asociației 
studenților aceea de a acorda cea 
mai mare atenție muncii de educare 
a studenților, de a determina, prm 
crearea unei puternice opinii de 
masă, eliminarea oricăror forme de 
încălcare a disciplinei universitare, 
îh acest scop, comitetul de partid 
al centrului universitar va trebui 
să analizeze periodic cum este res
pectată disciplina universitară, cum 
intervin organizațiile de partid, de 
U.T.C. și Asociația studenților pen
tru curmarea abaterilor.

Trebuie subliniat. în același timp, 
că îndrumarea șl controlul activității 
studenților, pe întreg parcursul anu
lui universitar, nu au fost suficient 
de eficiente. Putem afirma că, în 
prezent, conducerile Institutelor de 
învățămînt superior, organele de 
partid, pregătind deschiderea nou
lui an universitar, tin seama de a- 
ceastă cerință majoră și stabilesc 
măsuri corespunzătoare menite să 
sporească răspunderea studenților 
pentru studiu și să dea posibilitate 
cadrelor didactice să verifice siste
matic gradul de însușire a discipli
nei respective ..de către studenți.

Cu acuitate se ridică și necesita
tea îmbunătățirii adunărilor studen
țești în care sînt analizate rezulta
tele obținute la învățătură. Recoman
darea brigăzii C.C. al P.C.R. ca în 
locul unor adunări cu caracter pur 
constatativ, să fie organizate dezba
teri fructuoase. în cadrul cărora să 
se abordeze asemenea aspecte ma- 

, jore cum sînt pregătirea pentru 
seminarii, activitatea din timpul lu
crărilor de laborator, elaborarea 
proiectelor de an sau de diplomă în 
cadrul graficului stabilit, reflectă, 
de altfel, o necesitate în ansamblul 
măsurilor pentru perfecționarea în
vățămîntuiui superior. Studenții tre
buie să manifeste spirit combativ, 
intransigență fată de cei care negli
jează studiul, sfidează disciplina uni
versitară, să-i determine Ia o acti
vitate intensă în interesul bunei lor 
pregătiri profesionale. Est.e de dato
ria organizațiilor de partid șl U.T.C. 
să se preocupe de pregătirea temei
nică a acestor adunări, pentru a se 
crea cadrul propice unor dezbateri 
fructuoase.

Experiența arată că o influență 
negativă asupra pregătirii studenților 
a avut supraîncărcarea planurilor 
de învățămînt și a programelor de 
curs, precum și lipsa unor mate
riale didactice la anumite discipline. 
Dacă în anii superiori de studii;— III 
Construcții. III Medicină veterinară. 
II Agronomie — rezultatele obținute 
au fost mal slabe decît în anii an
teriori, cauza o constituie și structu
ra planului de învățămînt, necorela- 
rea corespunzătoare a disciplinelor. 
Totodată, modul defectuos de eșalo
nare a examenelor a determinat so
licitarea maximă a eforturilor stu
denților în sesiunea de vâră. Cu 
toate eforturile . depuse, asigurarea 
cursurilor pentru toate disciplinele 
este încă deficitară, îndeosebi la fa
cultățile de mecanică; mecanică a- 
gricolă, matematieă-mecanică;: filo
logie ■ etc.

Fără a absolvi de răspundere con
ducerile ins.titutîilot noastre de îri- 
vățămîrit superior. Considerăm că 
principala răspundere pentru defi
ciențele existente în domeniul pla
nurilor de învățămînt șl programelor 
de curs revine Ministerului învăță-^ 
mîntului’; , coriducerqa. minjst.erului. 
direcțiile de resort au dovedit,’ în 
repetate rînduri, lipsă de solicitu
dine și operativitate în rezolvarea 
unor sesizări din partea institutelor 
de învățămînt superior timișorene.

în ultimul tirnp, în lumina indica
țiilor conducerii de partid. în insti
tutele timișqrene de învățămînt uni
versitar s-a desfășurat, sub directa 
conducere a comitetului județean de 
partid, o acțiune 'de îmbunătățire a 
planurilor de îhvațămîrit; în’ urma 
dezbaterilor din consiliile științifica 
au fost reduse numărul săptămînal 
de ore și numărul disciplinelor obli
gatorii, a fosi stabilit un raport mai 
rational. înt® activitățile de predate

lbr de științe sociale în trimestrul IV.
~ SLC»

Vom acorda o deosebită atenție 
aplicării sarcinii trasate de Secre
tariatul C.C. al P.C.R. de a pune pe 
primul plan al preocupărilor noastre 
in domeniul învățămîntuiui superior 
sprijinirea conducerilor de institute 

. și facultăți în îmbunătățirea conți
nutului cursurilor, antrenarea tutu
ror factorilor de răspundere la o 
muncă perseverentă, susținută, în tot 
cursul anului universitar.

Formele de îndrumare și control 
a activității studenților sînt multiple. 
Socotim \a deplin întemeiată apre
cierea Secretariatului C.C. că se ne
glijează una din cele mai eficiente 
forme de îndrumare și control — 
anume aceea de a se încredința fie
cărui cadru didactic un număr de ' 
studenți de care să se ocupe în per
manență. Acest lucru este pe deplin 
posibil dacă avem în vedere că la 
10 studenți este un cadru didactic. 
Desființarea cumulului creează con
diții necesare pentru ca toate cadrele 
didactice să efectueze la catedră opt 
ore de muncă zilnic, să-și aducă din 
plin contribuția, pe măsura capaci
tății lor, la creșterea noilor generații 
de specialiști cu studii superioare.

Cadrele didactice din centrul nos- 
trti universitar s-au afirmat, în repe
tate rîhduri, prin rezultatele obținute 
în domeniul cercetării științifice — 
mijloc important de perfecționare a 
pregătirii lor, ca și de ridicare a ni
velului procesului de învățămînt. 
Prin eforturile depuse au fost rezol
vate teme deosebit de importante atît 
în domeniul cercetărilor fundamen
tale, cît și aplicative. Consiliile 
științifice ale institutelor și facul
tăților, majoritatea organizațiilor de 
partid analizează periodic activitatea 
de cercetare științifică, făcînd pro
puneri pentru o mai bună valorifi
care a rezultatelor obținute.

Progresele realizate fac cu atît mai 
necesară lichidarea deficientelor din 
domeniul cercetării științifice. Tre
buie arătat că. anul trecut. în nici o 
instituție de învățămînt superior din 
Timișoara planul de cercetare nu a 
fost integral îndeplinit. „Risipirea" 
forțelor de cercetare pe un număr 
mare de teme limitează posibilitățile 
de aprofundare a problemelor abor
date. <

Secretariatul C.C. al P.C.R. a subli
niat în mod deosebit că perfecțio
narea activității politico-ideologice în 
rîndurile cadrelor didactice și stu
denților, corespunzător cerințelor a- 
cestora și exigențelor puse de partid, 
trebuie să constituie o preocupare 
primordială a organelor și yganiza- 
țiiîor, de partid din centrul^țiversi- ■ 
tar Timișoara. învățămintul ideolo
gic aduce o contribuție însemnată 
la aprofundarea de către cadrele 
didactice a bazelor științifice ale 
politicii partidului. Putem afirma că 
în acest 
rezultate

Efectul 
diminuat

12_____ _
O Dă laba, prietene : DOINA — 11,30
• ’
L -------- ----------------------------------------------- -j......................................  -v-nile vor face totul singure — In vizita la caracatițe — 
Stinca - Narcis : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Bella : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Mesteacănul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O între noi : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 ; 16 ; 
18 ; 20.
• Studiu despre femei : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină 
— 20.
• Moștenirea’ lui Achlle s GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9—16 in continuare ; 18,15 ;

. : 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.

o Cehoslovacia, pămînt necunoscut — In anul 2001 mași-

O Jcnia, Jeniclca șl Katiușa : COTROCENI20,30.
• Falsa liră de aur : MELODIA
20,15.
o Un dolar găurit : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

*........... ” —l- 15 ; 17,30 ; 20, la grădină
15.30 ; 18 ; 20,30.

- 16; 18 ; 20;

• Intîlnire în munți : MOȘILOR — ' 
— 20,30, FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Împușcătura : POPULAR — r '

20,30.

_ împușcătura : POPULAR —.
• Freddy, lovește tu întîi : MUNCA
• Pasărea timpurie : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Ce noapte, băieți I: FERENTARI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Oscar : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 2Q;15.
• Judecata : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nebunul din laboratorul rir. 4 : GRADINA VITAN — 
20,15.
• Sfîrșltul agentului W4C : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Am intilnit țigani fericiți : PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,15.

domeniu au fost obținute 
bune.
acestor măsuri este însă 

de carențele care persistă 
în munca politico-ideologică și cul- 
tural-educativă. Din analiza brigăzii 
C.C. al P.C.R. a rezultat că planurile 
comune de activități cultural-educa
tive precum și • planurile Casei de 
cultură, ale cluburilor studențești re
flectă o restrângere nejustificată a 
manifestărilor cu caracter politio. 
Expunerile, conferințele și simpozi
oanele consacrate unor probleme ale 
politicii interne și externe a statului 
și partidului nostru, unor aspecte 
actuale ale construcției socialiste sînt 
sporadice, iar nivelul lor nu cores
punde întotdeauna importanței teme
lor abordate. Apare evident că îm
bunătățirea activității cultural-e
ducative este indisolubil legată de 
aportul nemijlocit al cadrelor didac
tice la diferitele acțiuni inițiate de 
organizațiile de tineret. Organizațiile 
de partid, rectoratele trebuie șă • a- 
co’rde mai mult sprijin organizațiilor 
de tineret în orientarea activității 
cultural-educative, incit aceasta să 
fie interesantă și atractivă, să-și 
atingă țelul propus, constituind efec
tiv un mijloc principal do educare 
comunistă a studenților.

Sarcinile importante privind ridi
carea nivelului învățămîntuiui su
perior ne impun să acționăm cu mai 
riiultă perseverență pentru perfecțio
narea muncii de partid în facultăți 
și institute. Este vorba, în primul 
rînd, de aplicarea în toate comitetele 
de partid și birourile organizațiilor 
de bază a principiului conducerii 
colective,- de grija pentru cunoașterea 
și rezolvarea problemelor care pre
ocupă în mod deosebit pe studenți 
și cadrele didactice, de atragerea 
efectivă a membrilor de partid la 
îndeplinirea unor sarcini concrete. 
Deosebit de prețioase sînt indicațiile 
Secretariatului C.C. al P.C.R. privind 
atenția permanentă ce se cere acor
dată întăririi organizațiilor de bază, 
activității desfășurate pentru crește
rea tîndurilor partidului. Trebuie 
spus că nu a existat din partea or
ganizațiilor de partid din • centrul 
nostru universitar o preocupare con
stantă pentru primirea în partid a 
celor mai’ buni studenți, bucurîn- 
du-se de prestigiu prin rezultatele 
obținute în studiu și întreaga lor 
comportare. Cu toate că în ultimele 

, trei luni s-au primit peste 240 noi 
membri de partid, față de 116 în 
perioada . octombrie 1967 — martie 
1968, activitatea în acest domeniu 
este încă - nesatisfăcătoare, tinînd 
seama de dorința exprimată de 
nurneroși studenți fruntași de a fi 
prirhiți în partid. Este de datoria or
ganizațiilor de bază, a comitetului 
de partid pe centrul universitar 
Timișoara să nu neglijeze nici un 
moment munca de primire în rîndu
rile membrilor de partid a studenți
lor merituoși, Care prin pregătirea 
lor’ profesională, prin studiul per
severent constituie exemple demne 
de urmat

Este evident că realizarea sarcini
lor _ majore privind dezvoltarea în
vățămîntuiui superior ridică exigente 
serioase atît în fata comitetului ju
dețean de partid, cît si a comitetului 
de partid al centrului universitar, 
care și-a orientat unilateral activi
tatea doar sore problemele curente, 
iar’ în controlul efectuat s-a oprit de 
rourilor organizațiilor de bază. Va 
trebui să acordăm un sorit in mai 
eficient conducerii instituțiilor- de 
învățămînt superior în soluționarea 
celor mai importante orobleme de 
fond ale procesului instructiv-educa- 
tiv.

Indicațiile trasate de Secretaria
tul C.C. aT P.C.R. jalonează întreaga 
noastră activitate privind perfecțio
narea învățămîntuiui superior. Ac- 
ți’onînd pentru întărirea rolului or
ganizațiilor de partid în institute și 
facultăți, comitetul județean de par
tid va asigura îndeplinirea sarcini
lor puse de partid în vederea creș
terii unor noi contingente de spe
cialiști cu înalt nivel do pregătire, 
care să rid’ce ne noi culmi știința 
și cultura României socialiste.

și cele aplicative, s-a fixat un număr 
de maximum 7 examene anual.

Desigur, aceasta reprezintă numai 
o latură a problemei întrucît- nivelul 
scăzut de pregătire a unor studenți 
se datorește totodată deficientelor 
existente în domeniul predării și al 
celorlalte forme de activitate a ca-‘ ... ______r._______ ___ _ ______
drelor didactice. Se frnnuhe îftibtmâ- ’• ’rfegulă la niVelul cdmitetelor sau bi- 
tățirea radicală a nivelului știînțifio 
și metodic al unor discipline. Tn pri
vința modului de prezentarp și argu
mentare a ideilor abordate la une’e 
cursuri și seminarii de la disciplinele 
de marxism-leninism se remarcă, ten
dința de a se accentua în mod dis
proporționat lătura istorică, de a 
insista asupra definițiilor în datina 
analizei științifice. Se impun eforturi 
susținute pentru adaptarea progra
melor de curs la problemele actuale 
ale politicii partidului, la noile feno
mene ale vieții economice, sociale, 
politice. Comitetul județean de partid 
și-a propus să analizeze activitatea 
unor catedre universitare cu un pro
nunțat caracter ideologic: țin să 
menționez ca un prim pas stabili
rea unei analize a activității catedre-

I

/
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încheierea vizitei in Cehoslovacia MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, Cronica zilei
'.i? reSCTESZEBSS

CORNELIU

a delegației de partid și de stat române A PLECAT
MANESCU,
ÎN ALGERIA

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

de construcție socialistă dintre, al dezvoltării operei 
cele două țări.

In cadrul vizitei am semnat împreună Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Ceho
slovacia și România. Am reînnoit, după o valabilitate 
de două decenii, un tratat ce s-a dovedit a fi un in
strument adecvat al colaborării politice, economice, 
culturale, tehnico-științifice dintre țările noastre.

Vreau să subliniez și acum, la plecare, că vizita ne-a 
întărit și mai puternic convingerea — pe care am ex
primat-o de la început — că popoarele Cehoslovaciei 
socialiste, sub conducerea partidului comunist, sînt 
hotărîte să nu-și precupețească eforturile pentru a 
dezvolta economia, cultura și știința, pentru a con
strui neabătut socialismul.

în numele Partidului Comunist Român, al guver
nului și al întregului nostru popor, doresc să afirm 
și cu acest prilej că popoarele frățești ale Ceho
slovaciei socialiste, Partidul Comunist din Cehoslova
cia se pot bizui pe prietenia partidului și a poporului 
nostru. Vom face totul pentru ca alianța și colaborarea 
româno-cehoslovacă să fie tot mai trainice, să dea 
roade oît mai bogate în beneficiul țărilor și popoare
lor noastre, al întăririi forțelor socialismului și păcii.

Exprimîndu-ne, totodată, convingerea că vizita se 
va înscrie ca o contribuție a țărilor și partidelor noas
tre la strîngerea legăturilor de prietenie șl colaborare 
frățească dintre țările socialiste, la întărirea unității 
și coeziunii sistemului mondial socialist și a mișcării 
comuniste și muncitorești, permiteți-mi, dragi to
varăși, să însoțesc salutul nostru de rămas bun cu 
urarea — pe care o adresăm din adîncul inimii Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului țării, 
popoarelor ceh și slovac —: de a obține noi și mari 
succese în edificarea noii societăți, în înflorirea și 
prosperitatea Cehoslovaciei socialiste,

La revedere, dragi tovarăși și prieteni.

Cuvintarea tovarășului 
Ludvik Svoboda

Sîmbătă a plecat în Algeria mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Repu-

blicii Algeriene Democratice 
Populare, Abdelaziz Bouteflika, 
face o vizită oficială 
țară.

?1 
va 

în această 
(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

poarelor noastre, dar și intereselor întregii comunități 
socialiste, contribuie la întărirea unității și forței 
acesteia.

Relațiile dintre statele socialiste nu constituie o 
categorie statică, ci trec printr-o evoluție permanență, 
iar datoria noastră trebuie să fie aceea de a le întări 
și îmbogăți permanent, de a armoniza interesele și ne
voile specifice ale fiecărei 
ționale comune. Cu această 
cele mai ’bune dorințe vom 
borării multilaterale dintre 
publica Socialistă România, 
din ce în ce mai eficiente de contacte economice re
ciproce și vom întări prietenia dintre popoarele 
noastre.

în timpul șederii dumneavoastră în capitala noas
tră, iubiți tovarăși români, ați putut să vă convingeți 
singuri, cel mai bine, de sinceritatea prieteniei și sim
patiei pe care poporul nostru le nutrește față de țara 
dumneavoastră. Noi, în Cehoslovacia, ne bucurăm 
împreună cu dumneavoastră de toate succesele pe 
care, le obține România frățească în construcția socia
lismului și vă rugăm ca la înapoierea în patrie Să 
transmiteți poporului român cele mai călduroase sa
lutări și urări de bine.

Dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, și tuturor mem
brilor delegației de partid și de Stat a Republicii So
cialiste România vă mulțumim cordial pentru vizita 
prietenească, care ne-â impresionat profund, și vă 
urăm multă sănătate și fericire personală.

La revedere, iubiți prieteni români,
Drum bun.

țări cu sarcinile interna- 
intenție și animați de 

sprijini dezvoltarea cola- 
republica noastră și Re- 

vom căuta forme noi

COMUNICAT
(Urmare din pag. I)

ției, președintele Partidului Socia
list din Cehoslovacia, Antonin Pos- 
pisil, președintele Partidului Popu
lar din Cehoslovacia, ing. Karel 
Kurka, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar âl Republicii Socia
liste ^Cehoslovace .Îp.JRepublica Șp-.;t 
cialîstă România, re lethSlWHinam 

Delegațiile s-au informat reci- ' 
proc asupra activității celor două 
partide și țări frățești pentru dez
voltarea construirii socialismului, 
au analizat problemele colaborării 
româno-cehoslovace și au efectuat 
un schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale situației inter-* 
naționale actuale și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Cele două delegații au relevat 
cu satisfacție că relațiile româno- 
cehoslovăce s-au dezvoltat în spi
ritul prieteniei tradiționale și în
țelegerii reciproce. în anii construc
ției socialiste s-a extins colaborarea 
româno-cehoslovacă în dome
niile politic, economic, cultu- 
ral-științific șl tehnic. Un do
cument important pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări a fost Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
semnat la 21 iulie 1948 între Româ
nia și Cehoslovacia.

Cu prilejul vizitei și informării 
reciproce, delegația română a luat 
cunoștință cu satisfacție de realiză
rile popoarelor frățești ale Repu
blicii Socialiste Cehoslovace în con
strucția socialistă, de hotărîrea Par
tidului Comunist din Cehoslovacia 
și a conducerii sale, a popoarelor 
ceh și slovac de a asigura succe
sul operei de edificare a socialis
mului, ceea ce a întărit și mai 
mult convingerea delegației române 
că în Cehoslovacia se desfășoară o 
largă și intensă activitate pentru 
dezvoltarea continuă a socialismu
lui, adîncirea democrației socialiste, 
în interesul popoarelor Cehoslova
ciei, al întăririi forțelor socialis
mului în lume.

Delegația cehoslovacă a apreciat 
succesele poporului român în dez
voltarea societății socialiste în 
Republica Socialistă România și, 
totodată, a subliniat că dă o înaltă 
prețuire manifestărilor de încre
dere și sprijin prin care poporul 
român, Partidul Comunist Român 
și guvernul Republicii Socialiste 
România își exprimă simpatia față 
de procesul de democratizare a 
vieții de partid și sociale în Re
publica Socialistă Cehoslovacă..

în timpul vizitei a fost semnat 
noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă. 
Reflectînd realitățile contemporane, 
dezvoltarea multilaterală a celor 
două țări socialiste, principiile po
liticii lor externe, tratatul creează 
noi posibilități de intensificare a 
relațiilor româno-cehoslovace în 
toate domeniile și corespunde inte
reselor unității statelor socialiste. 
Totodată, el exprimă hotărîrea ce
lor două țări de a-și întări capa
citatea de apărare și de a-și aduce 
întreaga contribuție la garantarea 
securității țărilor socialiste, la a- 
părarea păcii în lume. Tratatul 
afirmă hotărîrea părților de a în
tări alianța defensivă a țărilor so
cialiste membre ale Tratatului de 
la Varșovia, de a sprijini dezvol
tarea relațiilor politice, economice, 
culturale dintre ele pe bază bila
terală și multilaterală, inclusiv în 
cadrul C.A.E.R.

Cele două părți 
larg și au stabilit o 
pentru extinderea

Prietenie,

stimă, respect

Sosirea unei delegații 
de activiști 
ai P.C. din Cuba

întoarcerea de la
Havana a delegației

reciproc
Scriu aceste rînduri încă sub 

impresia puternică a clipelor 
trăite vineri la uzinele „ Avia" 
în timpul vizitei conducătorilor 
noștri de partid și de stat. Des
pre primirea entuziastă pe care 
muncitorii de aici au făcut-o 
delegației române am relatat în 
ziarul de ieri. Reportajul nos
tru nu a putut însă cuprinde 
toate acele amănunte care, lao
laltă, au dat întîlnirii de la 
„Avia" caracterul unei sponta
ne și ample manifestări a prie
teniei de nezdruncinat dintre 
popoarele român și cehoslovac.,

...Contactul cu harnicul colec
tiv de la „Avia" l-am luat încă 
cu mult înainte de a ajunge la 
porțile uzinei. La intrarea în 
suburbia „Letnany-Praha", un 
grup de muncitori în salopete 
și halate, postați pe marginea

La invitația C.C. al P.C.R., sîm
bătă a sosit în Capitală, pentru 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Comu
nist din Cuba, formată din Andres 
Diaz, secretarul organizației de 
partid de la fabrica constructoare 
de mașini „Cubana de Acero" din 
Havana, și Rolando Fernandez 
Diaz, secretarul organizației de 
partid din întreprinderea agricolă 
de stat „Yaguaramas" din regiunea 
Cienfuegos, provincia Las Villas.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de Ion Catri- 
nescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. Au fost de față Zenen Bu
ergo, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Cubei la București, și membri ai 
ambasadei.

de activiști ai P.C.R
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Havana, 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Ion 
Savti, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist din Cuba, a 
făcut o vizită în schimb de expe
riență în această țară.

Printre persoanele oficiale pre
zente la soăire pe aeroportul Bă
neasa se aflau Zenen Buergo, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Cubei 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Sîmbătă la amiază a plecat la 
Praga delegatul Ministerului Invă- 
țămîntului, acad. prof. Miltiade Fi- 
lipescu, decanul Facultății de geo- 
logie-geografie a Universității din 
București, pentru a participa la cel’ 
de-al 23-lea Congres 
de geologie, care va 
Praga între 19 și 28

★
In ultima z! a lucrărilor semi

narului „Studentul, 'arta și cultu
ra", organizat la București de U- 
niunea Asociațiilor Studențești din 
România, a avut loc o masă ro
tundă pe tema „Raportul între cul
tura generală și cultura de specia
litate".

Cu acest prilej, acad. Remus Ră- 
duleț, vicepreședinte al Academiei, 
profesor cu îndelungată activitate 
la institutul politehnic din Bucu
rești, a împărtășit participanților 
din experiența sa în,domeniul cer
cetării științifice, didacticii și pe
dagogiei. Omul de știință român a 
relevat, printre altele, necesitatea 
pregătirii multilaterale a tineretu
lui studios, care poate și trebuie 
să ia parte la actuala revoluție 
tehnico-științifică și culturală.

*
Sîmbătă după-amiază a avut loc 

la Craiova o seară literară dedica
tă împlinirii a o sută de ani de 
la nașterea poetului Ion Păun Pin-. 
cio. Cu acest prilej, profesorul Ovi- 
diu Vasu a evocat personalitatea 
poetului și a prezentat opera sa. In 
continuare, actori ai Teatrului Na-; 
țional din Craiova au citit cele mai* 
frumoase creații ale lui Ion Păun' 
Pincio.

internațional 
avea loc la 
august a.c.

(Agerpres).

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA DE LA 

EUGEN IONESCU s POR t

au discutat pe 
serie de măsuri 
și dezvoltarea

de la început a acordului de la 
Miinchen.

Cele două părți consideră că rea
lizarea recentelor propuneri ale Re
publicii Democrate Germane pri
vind normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane, pe baza 
egalității lor depline în drepturi, 
încheierea'uTîui acord de nefolbsire

colaborării reciproce în domeniile 
economic, tehnico-științific și cul
tural. In acest sens s-a convenit 
ca într-un termen cît mai scurt Co
misia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică să definitiveze și să pre
zinte spre aprobare celor două gu- 
verDe-flipăSurile corespunzătoare;-’- .■ ----------------------

Delegațiile au : expri-mat'țvoihțâ- U a .forțb1!?îti''raporturiler ’•dfMrerele;'’’ ■’*” 
partidelor și țărild’f'Tor d^ 'a 'dez-1 ’ • - *-■■■
volta multilateral relațiile româno- 
cehoslovace fundamentate pe prin
cipiile internaționalismului socia
list, independenței și suveranității, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, întrajuto
rării tovărășești și avantajului reci
proc — temelie trainică pentru 
tărirea și lărgirea relațiilor 
prietenie și Colaborare dintre 
rile socialiste.

în cadrul convorbirilor care 
avut loC între cele dodă delegații 
s-au discutat probleme ale situației 
internaționale actuale și perspecti
va evoluției lor. Cele două părți 
subliniază că tendințele agresive 
ale imperialismului, folosirea for
ței, amestecul în treburile interne 
și exercitarea de presiuni în rela
țiile internaționale reprezintă pie
dica principală în Calea instaurării 
unei păci trainice în lume.

Ele au reafirmat sprijinul lor 
față de lupta eroică a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii a- 
mericane și s-au pronunțat cu 
hotărîre pentru recunoașterea drep
tului inalienabil al acestuia de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară. Cele două 
țări cer încetarea imediată și 
necondiționată a bombardamente
lor împotriva R. D. Vietnam — 
premisă indispensabilă a tratative
lor pentru reglementarea proble
mei vietnameze.

Considerînd că situația din O- 
rientul Mijlociu se menține în con
tinuare încordată, cele două părți 
se pronunță pentru rezolvarea 
grabnică a crizei pe baza prevede
rilor rezoluției Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. din 22 noiembrie 
1967.

Cele două delegații subliniază 
importanța unității de acțiune a tu
turor forțelor progresiste, democra
tice și iubitoare de pace în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
libertatea și independența popoa
relor, pentru progres social.

In cadrul schimbului de păreri 
în legătură cu activitatea externă 
a partidelor și guvernelor lor și a- 
supra unor probleme ale situației 
internaționale actuale, părțile au 
exprimat din nou hotărîrea lor de 
a dezvolta neîncetat prietenia și 
colaborarea frățească cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări ale sis
temului socialist mondial, de a con
tribui la întărirea unității și coezi
unii statelor socialiste, în interesul 
cauzei socialismului și păcii.

în același timp, părțile s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea și în vii
tor a relațiilor multilaterale cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Cele două părți au făcut un 
schimb de păreri asupra evoluției 
situației în Europa și asupra pro
blemelor actuale ale întăririi păcii 
și securității pe acest continent. în 
spiritul Declarației de la București 
din 5 iulie 1966, ele vor depune e- 
forturi pentru înfăptuirea securită
ții europene, pe baza recunoașterii 
și respectării realităților postbelice, 
îndeosebi a existenței celor două 
state germane, a inviolabilității 
frontierelor actuale, inclusiv a gra
niței Oder-Neisse și a frontierei 
dintre cele două state germane, și 
a recunoașterii nevalabilității încă

în
de 
ță-

au

inițierea de tratative’ “ cii''j*uverhur ■ 
R.D.G. și guvernul R. F. a Germa
niei în vederea realizării treptate a 
relațiilor diplomatice’cu aceste țări, 
precum și primirea celor două state 
germane în O.N.U și organismele 
sale ar duce la întărirea climatu
lui de securitate pe continentul eu
ropean și în lumea întreagă.

în același timp, ele subliniază 
importanța dezvoltării relațiilor și 
colaborării între țările europene și' 
crearea de condiții ca toate statele 
de pe acest continent să participe 
cu drepturi egale la întărirea păcii 
în Europa și în întreaga lume.

în timpul convorbirilor, delega
țiile au subliniat hotărîrea lor de 
a dezvolta relațiile și colaborarea 
frățească, schimburile de păreri și 
experiență dintre cele două partide 
comuniste, în spiritul prieteniei, în
crederii reciproce, internaționalis
mului socialist și solidarității fră
țești.

Cele două partide consideră că o 
cale importantă pentru întărirea 
unității mișcării comuniste o con
stituie intensificarea relațiilor bila
terale între partide,'Ceea ce permite 
o.mai bună cunoaștere reciprocă a 
punctelor de vedere, schimbul de 
experiență, clarificarea unor pro
bleme de interes comun, discutarea 
de la conducere la conducere a di
feritelor opinii, într-un climat de 
încredere și înțelegere tovărășeașcă, 
în scopul înlăturării eventualelor 
neînțelegeri și găsirii căilor pentru 
dezvoltarea prieteniei și solidarită
ții între partidele comuniste și con
ducerile lor.

Ele consideră, de asemenea, că 
întîlnirile multilaterale dintre par
tidele comuniste și muncitorești 
consacrate schimbului tovărășesc 
de păreri și de experiență în pro
bleme de interes general contribuie 

•la întărirea unității și coeziunii lor 
în lupta comună împotriva imperia
lismului, pentru socialism, pace și 
securitate internațională.

Cele două delegații subliniază 
totodată hotărîrea partidelor lor co
muniste de a contribui la întărirea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale — sprijin de 
seamă al forțelor progresiste din 
lume în lupta lor împotriva impe
rialismului, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru demo
crație și o viață mai bună.

Vizita în Republica Socialistă 
Cehoslovacă a delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, convorbirile tovărășești 
purtate cu acest prilej constituie o 
contribuție importantă la întărirea 
prieteniei frățești româno-ceho- 
sltvace, la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare multilaterală dintre cele 
două partide și state, la consolida
rea unității țărilor socialiste și a 
mișcării muncitorești internaționa
le, la cauza păcii și socialismului.

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a invitat pe tovarășii Ludvik 
Svoboda, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, și Alexander 
Dubcek, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, să facă o vi
zită în România, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

șosetei pentru a saluta trecerea 
mașinilor oficiale, fineau desfă
șurată o pancartă scrisă de 
mină : „Vivat Romania"-. „Nu 
știm românește — mi-a spus u- 
nul din ei — dar am ținut să 
înțelegeți mai bine ce simțim 
in aceste zile, cînd avem în mij
locul nostru prieteni atît de 
dragi".

...Prin mulțimea masată tn 
piața din fața uzinei se înainta 
cu greu. Fiecare voia să adre
seze tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți membri ai 
delegației, cuvinte de bun venit. 
Un muncitor, agitînd un stegu- 
leț tricolor românesc, striga cu 
o voce plină: „Trăiască
Ceaușescu". ‘Alături, un altul 
afișa un ziar pe a cărui primă 
pagină o fotografie înfățișa o 
cordială strîngere de mină a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 

■ /.și. Alexander Dubcek. Explica* 
r. !ția>...acestui: gest o formulează, 

mai simplu decît au făcut-a, ga
zetarii : .iCeaușescu-Dubcek,
prietenie", „At zije RumUnsko"
— „Trăiască România".

...„Sîntem deosebit de bucu
roși de vizita conducătorilor 
dumneavoastră — mi-a spus 
muncitorul Jaroslav Bisek. Este 
o cinste de a-i avea in mijlocul 
nostru. O asemenea primire nu 
s-a făcut de mult timp în uzi
na noastră. O meritați. Româ
nii ne-au fost dintotdeauna prie
teni adevărați". „Tot așa cum 
și noi v-am fost și vă sintem
— a adăugat o muncitoare. 
Mulți din noi am. ieșit din 
schimb, dar am rămas să-i sa
lutăm pe oaspeții noștri dragi..." 
Sînt luat de mulțime și nu mai 
aud ultimele cuvinte ale femeii. 
Și nici măcar nu mi-am notat 
numele ei. Dar parcă poți nota 
numele atîtor oameni care ne-au 
vorbit așa de 
prietenia ce o 
român...

...„România", 
ceste cuvinte 
rostite la
căldură. Oamenii descifrează în 
ele sehsuri adinei, asimilîndu-le 
cu „prietenie", „stimă", „respect 
reciproc". Cuvinte în care po
porul cehoslovac rezuma esența 
vizitei pe care a făcut-o la Pra
ga delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România.

mișcător despre 
poartă poporului

„român" — a- 
au fost și sînt 

Praga cu multă

Plecarea
(Urmare din pag. I)

în șir i „Ceaușescu-Svoboda-Dub- 
cek“. Șeful statului român strînge 
mîinile care i se întind din mulți
me, mîini ale unei prietenii fră
țești indestructibile. Sînt clipe de 
neuitat, o mărturie spontană a sen
timentelor de dragoste, stimă și 
adîncă prețuire cu care poporul 
cehoslovac’ a înconjurat pe solii 
poporului frate român în tot timpul 
vizitei lor.

Membrii delegației române își 
iau un călduros rămas bun de la 
conducătorii cehoslovaci, își string 
cu cordialitate mîinile. Tovarășii
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Sosirea la
(Urmare din pag. I)

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești,- 
generali, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

FOTBAL

Campionatul diviziei 
programează astăzi cea 
pă. In Capitală se vor 
partide după următorul 
stadionul Dinamo, ora 17,30 : Dinamo 
București — Vagonul Arad ; stadio
nul Republicii, ora 17,30 : Progresul 
București — Dinamo Bacău.

în tară vor avea loc următoarele 
partide : Petrolul Ploiești — Steaua 
București; Universitatea Cluj — Ra
pid București ; Jiul Petroșeni — Uni
versitatea Craiova ; F. C. Argeș — 
Politehhi?a -.IașV,hU. T. Arad .—.Cri- 
șuj) -Oradea,; yJSaișul - Constanța ’ țr 
A. S. A. Tg., Mureș. . . .*

A la fotbal 
de-a 2-a eta- 
disputa două 

program :

S-a stabilit ca întâlnirea ami
cală de fotbal dintre echipele 
Angliei și României să aibă loc 
la 6 noiembrie la București. Re
vanșa acestei partide a fost 
programată pentru 15 ianuarie 
într-un oraș din Anglia, care 
urmează să fie stabilit .

In cîteva rînduri
Campionatele republicane 
de notație s-au încheiat

Sîmbătă au luat sfîrșit la ștrandul 
Dinamo din Capitală întrecerile fi
nale ale campionatelor republicane 
de natație. In proba de 200 m spate, 
VI. Belea (Școala sportivă de elevi nr. 
2) a stabilit un nou record republican 
cu timpul de 2’20”2/10. Acesta a fost 
cel de-al 13-lea record corectat în 
cadrul’ acestei ediții a naționalelor. 
Cele mai multe titluri (6) au fost 
cucerite de VI. Moraru de la clubul 
Steaua.

IERI A LUAT SFÎRȘIT ÎN CA
PITALĂ ÎNTÎLNIREA DE SĂRI
TURI DE; iLAWAMEULINĂ,.«IN
TRE ECHIPELE DE JUNIORI’ ÂLE 
ROMÂNIEI ȘI. R. F. A GERMA
NIEI. La trambulină fete, pe primul 
loc s-a clasat Klaudia Lindner 
(R. F. a Germaniei) cu 329,65 puncte. 
Primul loc la platformă băieți a 
fost ocupat de reprezentantul Româ
niei C. Nedelcu cu 391,25 puncte.

LA BRAȘOV A CONTINUAT 
SÎMBĂTĂ TURNEUL INTERNA
TIONAL MASCULIN DE VOLEI. 
Echipa României A a învins cu sco

rul de 3—1 (15—7, 15—4, 13—15,
15—8) echipa Poloniei. Echipa secun
dă a României a întrecut echipa Iu
goslaviei cu 3—0 (15—6, 15—10, 15—6). 
în deschidere s-a disputat meciul de 
volei dintre echipele de tineret ale 
României și Franței. Voleibaliștii 
români au cîștigat cu scorul de 3—1.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA MOSCOVA, Ka- 
kulia (U.R.S.S.) l-a învins cu 6—8, 
6—4, 6—3, 6—4 pe Sever Drori 
(România). în semifinalele probei 
feminine, Olga Morozova (U.R.S.S.) 
a eliminat-o cu 6—3, 9—7 pe Dibar 
(România).

hî Z-iMiau fiztxilh. £n.,
SÎMBATĂ? AU CONTINUAT LAU 

BERLIN CAMPIONATELE EURO
PENE FEMININE DE CANOTAJ A- 
CADEMIC. în proba echipajelor de 
4, selecționata României s-a ca
lificat pe primul loc la recalificări 
și va participa astăzi la finală. Echi
pajul român va evolua și în finala 
probei de dublu. Echipajul României' 
de 8+1 va concura și el în finală.

„0 întilnire remarcabilă
ECOURI IN PRESA

(Agerpres). — Presa 
publică aprecierile
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cehoslovacă 
unor personalități politice din a- 
ceastă țară în legătură cu vizita 
delegației de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. într-o discuție purtată 
cu un reprezentant al ziarului

din Praga
Nicolae Ceaușescu și Alexander 
Dubcek se îmbrățișează în uralele 
entuziaste ale mulțimii. „Drum bun, 
dragi prieteni români", cu aceste 
cuvinte praghezii se despart de cei 
care le-au fost în aceste zile oas
peți atît de scumpi.

Din ușa aeronavei speciale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu face semne 
prietenești celor rămași pe aero
port.

La ora 8,35, avionul prezidențial 
decolează, îndreptîndu-se spre 
București. Pînă la trecerea fron
tierei de stat cehoslovace, el a fost 
escortat de o formație de reactoare 
a forțelor militare aeriene ceho
slovace.

București
Aur fost de față șefi ai misiuni

lor diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.S. Cehoslovace la București, 
și membri ai ambasadei.

Un mare număr de bucureșteni, 
aflați pe aeroport, au făcut o pri
mire călduroasă conducătorilor 
partidului și statului nostru. To
varășii Nicolae Ceaușescu și Ton 
Gheorghe Maurer răspund urate
lor mulțimii venite în întîmpinare. 
Un grup de pionieri au oferit 
flori membrilor delegației.

(Agerpres)
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CEHOSLOVACĂ LA ÎNCHEIEREA VIZITEI

DELEGAȚIEI ROMANE
„Svobodne Slovo". Bohuslav Ku
cera, ministrul justiției, președin
tele Partidului Socialist din Ceho
slovacia, membru al delegației ce
hoslovace la convorbirile cu dele
gația română, a spus :

„Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă foarte cordială, în ten
dința de a găsi cît mai multe po
sibilități pentru extinderea colabo
rării reciproce în toate domeniile. 
A fost subliniată în special necesi-' 
tatea adîncirii colaborării econo
mice. Au fost relevate și multe mo
mente identice ale evoluției econo
mice a celor două țări deoarece, 
mai ales în istoria modernă a Ro
mâniei și Cehoslovaciei, popoarele 
noastre au fost alături. Un obiect 
al convorbirilor l-au constituit, de 
asemenea, problemele internațio
nale, al căror conținut și sens sînt 
cuprinse în comunicatul

Vorbitorul a 
deosebit faptul 
Consiliului de 
blicii Socialiste 
Ceaușescu, a subliniat 
tanța funcțiilor Frontului Național, 
precum și spiritul de colaborare 
care există între partidele politice 
din cadrul său.

„Mă bucură profund sprijinul 
sincer pe care l-au exprimat, prie
tenii români față de calea noastră 
de după ianuarie, față de procesul 
nostru de renaștere și încrederea 
lor în capacitatea poporului nos
tru de a-și rezolva problemele în 
spiritul socialismului și al tradiții
lor naționale11, a spus B. Kucera 
în încheiere.

La întrebarea cum apreciază re
zultatele convorbirilor, pusă de re
dacția ziarului „Svobodne Slovo" 
cîtorva participanți la convorbiri, 
Frantisek "Kriegel, președintele 
C.C. al Frontului Național, a spus i 
„Deosebit de pozitiv. Tratatul sem
nat este foarte important, 
că deschide noi posibilități 
rării dintre ambele țări 
poare".

Cestmir Cisar, secretar al 
P.C.C., președintele Consiliului Na
țional Ceh, a spus i „Convorbirile 
au fost remarcabile, într-adevăr 
concrete, au rezolvat probleme care

comun11, 
apreciat în mod 

că președintele 
Stat al Repu- 
România, Nicolae 

și impor-

pentru 
colabo-

Și PO-

C.C. al

de mult se maturizaseră în rela
țiile cehoslovaco-române".

★

Presa centrală cehoslovacă de ' 
sîmbătă a publicat, pe primele 
pagini, ample relatări ale vizitei 
la Praga a delegației de partid și- 
de stat a Republicii Socialiste Ro- 

- mânia.
în centrul atenției ziarelor se 

află semnarea noului Tratat- de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală româno-cehoslovacă, mi
tingul de la uzinele „Avia" și con
ferința de presă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„Tratatul cu -România — o con
tribuție la întărirea unității țări
lor socialiste" — își intitulează 
„Rude Pravo" relatarea de la so
lemnitatea semnării noului tratat' 
româno-cehoslovac.

Evenimentul este consemnat și 
de celelalte ziare sub titluri ca : 
„Noul document al unei colaborări. 
frățești" („Mlada Fronta"), „Priete
nia trainică dintre popoarele Ceho
slovaciei și României" („Lidova De- 
mokracie"), „Semnătura din 16 au
gust 1968“ („Svobodne Slovo").

Un interes deosebit a suscitat în 
rîndurile gazetarilor cehoslovaci și. 
străini conferința de presă a toT 
varăș.ului Nicolae Ceaușescu. Toate 
ziarele publică această relatare pe 
primele pagini. „Zemedelske No- 
viny“ o publică în deschiderea pa
ginii sale externe.

Pe aproape două coloane și ju
mătate de ziar, „Rude Pravo" inT( 
serează întrebările și răspunsurile 
cele mai importante din timpul. . 
conferinței de presă. Titlul sub 
care ele apar este „O oră de schim
buri de păreri sincere". Scoțînd în 
evidență consistența deosebită a 
răspunsurilor șefului delegației ro
mâne la diferite întrebări, „Mlada 
Fronța" își intitulează relatarea 
conferinței de presă „Remarcabila 
conferință de presă a eonducăto- , 
rului român ; noi dovezi ale prie
teniei" iar ziarul „Svobodne Slovo" . 
își intitulează relatarea „«Sîntem 
solidari cu poporul cehoslovac» j 
N- Ceaușes.cu la conferința de 
presă".

ta.
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MANIFESTAU!
CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUST

SOCIALISTEMOSCOVA

Dezvoltarea aviației
civile în U. R. S. S.

DIN ȚĂRILE

viața internațională

9:1

torțele patriotice 
din Vietnamul de 
sud obțin succese 
tot mai însemnate 
împotriva interven- 
fioniștilor strâini. 
In fotografie: mo
mentul solemn al 
decernării steagu
lui de erou unei u- 
nități a forjelor 

patriotice

PROBLEMA NIGERIANA
g VIETNAMUL „DE SUD

Corespondență de la S. Podină: 
La 16 august a avut loc la Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Moscova o 
adunare festivă consacrată zilei de 
23 August 
nală a României. Adunarea 
fost organizată de Asociația 
prietenie sovieto-română și 
Comitetul A.P.S.R. al uzinei, 
adunare au fost prezenți A. 
Gromov, directorul general al uzi
nei, membru al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., precum și Hie Georges
cu și Traian Florea, secretari primi 
ai ambasadei române din Moscova.

Adunarea a fost deschisă de 
M. I. Nazarov, președintele Comi
tetului sindicatului din uzină. Au 
luat cuvîntul P. S. Sorokin, secre
tarul Comitetului de partid al uzi
nei, muncitorul S S. Minaev, Erou 
al Muncii Socialiste, și N. Morozo
va) din partea tineretului uzinei, 
care au vorbit despre realizările 
obținute de România în cei 24 de 
ani care au trecut de la eliberare.

Adunarea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

sărbătoarea națio- 
a 

de 
de 
La 
A.

artă, un numeros public. A fost 
prezent Nicolae Blejan, ambasado
rul României la Sofia, și membri 
ai ambasadei. înainte de începerea 
filmului, actorii Mariela Petrescu, 
Gheorghe Dinică și scriitorul Tu
dor Popescu au fost prezentați pu
blicului. Premiera filmului româ
nesc s-a bucurat de un frumos 
succes.

k

Dimineața, delegația de cineaști 
români care se află la Sofia în 
legătură cu premiera filmului ro
mânesc „Balul de sîmbătă seara“ 
au avut o întîlnire cu reprezentanți 
ai presei bulgare, în cadrul căreia 
au vorbit despre realizările cine
matografiei noastre.

SAIGON 17 (Agerpres). — în 
cursul zilei de vineri trupele ame
ricane și saigoneze au fost surprin
se in trei ambuscade, in apropie
rea zonei Saigonului, în regiunea 

' platourilor înalte și la sud de zona 
potrivit 

presă, 
degaja 
unită-- 
.făcut

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 
Negocierile de pace nigeriano-bia- 
freze continuă să se afle în impas. 
După prezentarea, în primele șe
dințe, de către cele două delegații 
a pozițiilor lor, care au continuat 
să rămînă diametral opuse, la 
Addis Abeba au fost demne de 
semnalat doar eforturile insistente 
depuse de împăratul Haile Selassie 
în direcția apropierii celor două 
părți. Propunerile sale nu au găsit 
însă ecou la Lagos. Șeful guvernu
lui federal, generalul Gowon, a 
respins din nou invitația de a sosi 
la Addis Abeba pentru o întreve
dere cu liderul biafrez Ojukwu. 
Guvernul federal a respins în ace
lași timp propunerile de compro
mis biafreze în problema extrem 
de presantă a ajutorului destinat 
victimelor războiului.

Sîmbătă, doi membri ai delega
ției nigeriene, Allison Ayida și 
Ukpabi Asika, au părăsit Addis 
Abeba plecînd la Lagos pentru noi 
consultări cu guvernul federal.

. LAGOS 17 (Agerpres). — Nor
vegia, Suedia, Danemarca, Fin
landa și Islanda au adresat sîm
bătă guvernului federal nigerian 
un mesaj cerîndu-i să facă tot 
ce îi stă în putință pentru a fa
cilita transportul alimentelor 
destinate populației din regiuni
le afectate de război. Mesajul a 
fost remis comisarului nigerian 
pentru afaceri externe, Okoi A- 
rikpo, de către ambasadorul 
Norvegiei la Lagos, Lar» Geel- 
muyden Onsager.

BOLIVIA

MANIFESTAȚII

ÎMPOTRIVA

REGIMULUI

MILITAR
© SUSPENDAREA ACTIVITĂ

ȚII UNIVERSITARE

LA PAZ 17 (Agerpres). — For
țele polițienești boliviene au atacat 
grupuri de studenți care manifes
tau pe străzile principale ale ca
pitalei țării, La Paz, împotriva re
gimului militar, cerînd respectarea 
drepturilor oamenilor muncii și 
punerea în libertate a studenților 
și profesorilor arestați din motive 
politice. Mai mulți tineri au fost 
răniți și alții arestați. Poliția a fo
losit grenade cu gaze lacrimogene 
împotriva demonstranților.

Pe de altă parte, potrivit unui 
comunicat al Ministerului de In
terne al Boliviei, studenții au ata
cat centrul cultural boliviano-ame- 
rican, căruia i-au provocat însem
nate pagube materiale.

Activitatea universităților din 
Bolivia a fost suspendată ca urma
re a grevei generale decretate de 
Confederația studenților bolivieni 
în semn de protest împotriva regi
mului generalului Barrientos.

demilitarizată, suferind, 
relatărilor agențiilor de 
pierderi grele. Pentru a se 
de focul forțelor patriotice, 
țile americano-saigoneze au 
apel la aviație și artilerie. într-una 
din aceste acțiuni, desfășurată în 
provincia Long Khanh, un batalion 
saigonez s-a aflat sub focul arme-

lor patrioților timp de trei ore, 
pierzînd peste 50 de oameni;

Cea mai înverșunată luptă a avut 
însă loc in apropierea bazelor ame
ricane de la Camp Carroll și Con 
Thien, situate în imediata vecină
tate a zonei demilitarizate Agen
ția United Press International a- 
preciază această luptă drept sfîr
șitul acalmiei relative din ultima 
perioadă și semnalul unei noi o- 
fensive pe scară largă a F.N.E. 
Bombardierele americane B 52 au 
lansat în apropierea acestor zone 
aproximativ 450 tone de bombe.

BRAZZAVILLE

SOFIA
Corespondentul Agerpres, Gh. 

leva, transmite : Cu ocazia zilei de 
23 August, sărbătoarea națională a 
Republicii Socialiste România, vi
neri seara la cinematograful „Ser-, 
dica" din Sofia a avut loc premiera 
festivă a filmului românesc „Balul 
de sîmbătă seara". La festivitate 
au luat parte Iosif Tosko, vicepre
ședinte al Comitetului bulgar pen
tru prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, membri ai corpului 
diplomatic, oameni de cultură și

HELSINKI
în cadrul manifestărilor dedicate 

zilei de 23 August, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Finlanda, M. Bălănescu, a făcut o 
vizită oficială în orașul Turku, con
siderat al doilea mare oraș al Fin
landei ca importanță. Au fost vizi
tate cu această ocazie obiective eco
nomice, așezăminte social-culturale, 
printre care și universitatea din 
Turku, precum și unele monumente 
istorice ale orașului. Primarul ora
șului, Vaino Leino, a oferit un di
neu, iar ambasadorul român un 
dejun, la care au participat oficia
lități ale orașului. în toasturile 
rostite, ambasadorul român și pri
marul orașului Turku au subliniat 
importahța aniversării eliberării 
României, legăturile amicale exis
tente între cele două țări și posi
bilitățile de dezvoltarea lor, ulte
rioară. (Agerpres)

In U.R.S.S. avionul a 
devenit un mijloc de 
transport în comun deo
sebit de solicitat. O a- 
testă numărul mare de 
pasageri al aviației ci
vile de transport — 
Aeroflot. In ultimii doi 
ani și jumătate, 130 
milioane de oameni au 
preferat avionul pentru 
deplasările la distanțe 
mari. O rapidă dezvol
tare a cunoscut și avia
ția cu destinație spe
cială. Astfel s-a intensi
ficat considerabil folo
sirea avioanelor în a- 
gricultură, (în ultimii 
doi ani, cu ajutorul a- 
viației au fost împrăș
tiate substanțe chimice 
pe o suprafață de 134 
milioane hectare), peste 
250 de organizații ști-

ințifice fac uz de,servi
ciile aviației civile, iar 
cele 198 de centre de 
aviație sanitară exis
tente pe teritoriul 
U.R.S.S. asigură asis
tența medicală de ur
gență a populației.

în curînd, pe trase
ele aeriene sovietice vor 
apărea noi tipuri de a- 
parate de zbor. Avio
nul „TU-154" va înlocui 
aparatele „TU-104", 
„IL-18" și „AN-10". 
Dispunînd de trei mo
toare turbopropulsoare, 
el are o viteză de de
plasare de 900 km. pe 
oră și o capacitate de 
transport de 160 de pa
sageri. Aparatul poate 
zbura în cele mai com
plicate condiții meteo
rologice. Pentru liniile

aeriene locale se va 
pune în circulație avio
nul „IAK-40", cu trei • 
motoare cu reacție, ■ 
care poate ateriza pe j 
un teren neamenajqt 
de numai 700 m. Un 
alt avion ușor de trans- ' 
port destinat liniilor . 
aeriene între raioane ■ 
și regiuni va fi „BE- j 
30" care desfășoară o . 
viteză de zbor de 480 ■ 
km pe oră. In prezent, ' 
Aeroflotul așteaptă pu- ) 
nerea în circulație a u- > 
nui aparat cu calități ” 
tehnice superioare — < 
avionul supersoniG de • 
pasageri „TU-144". El J 
va străbate distanța de , 
la Moscova la Haba- < 
rovsk — de aproxima- ' 
tiv 7 000 km ■— în nu- , 
mai trei ore. <

constructoriiPrintre
de nave de la
Gdansk — Gdynia

î

Însemnări din r. p. polonă

Agenda 
economică

Banca federală a R.F.G. a a- 
nunțat că, în prima săptămînă a 
lunii august, rezervele de aur 
au scăzut cu 696 000 mărci 
vest-germane. în aceeași perioa
dă, circulația fiduciară a scăzut 
cu 1 830 147 000 mărci vest-ger
mane.

VÎNT RECE Lfî BUM
DIN LONDRA

„Un vînt rece suflă la acest 
sfîrșit de săptămînă la bursa 
londoneză din pricina temerilor 
unei strîngeri pe mai departe a 
șurubului în privința credite
lor", transmite corespondentul 
agenției U.P.I. Dacă la începutul 
săptămînii s-a înregistrat o 
creștere a cursului acțiunilor, 
la sfîrșitul săptămînii s-a făcut 
simțită o tendință contrară. 
Fluctuațiile înregistrate la bur
sa de acțiuni din Londra sînt 
puse de experți pe seama anun
țării deficitului balanței de plăți 
pe luna iulie.

UN „RĂZBOI ĂL GRIU
LUI" RMERICĂNO-FMN- 
CEZ?

Un „război al griului" ar pu
tea să se declanșeze între Sta
tele Unite și Franța, în cazul în 
care aceasta din urmă va vinde 
grîu clienților tradiționali ai 
S.U.A. la un preț inferior mini
mului prevăzut de Acordul in
ternațional asupra griului, rela- 

■ tează agențiile Associated Press 
și France Presse citînd surse a- 
propiate de Ministerul Agricul
turii al S.U.A. Potrivit aces
tor surse, Ministerul Agricultu
rii al S.U.A. dispune de infor
mații, conform cărora Franța 
depune eforturi pentru a vinde 
grîu unor țări ca Japonia și Fi- 
lipine la prețuri net inferioare 
plafonului fixat de acordul in
ternațional menționat.

NOTE

COW60 A PRIMIT DELEGAȚIA 
GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ

V

• Cauză și efect

BRAZZAVILLE 17 (A- 
gerpres). — Delegația 
guvernamentală română 
condusă de Gheorghe 
Dobra, vicepreșed'nte al 
Comisiei guvernamenta
le de colaborare și co
operare economică și 
tehnică, aflată la Braz
zaville pentru a partici
pa la festivitățile prile
juite de cea de-a 5-a a-

niversare a Revoluției 
congoleze, a fost primită 
de președintele Republi
cii Congo (B), Massam- 
ba De bat.

Convorbirea, la care a 
participat și Alexandru 
Tujon, ambasadorul Ro
mâniei în Republica 
Congo (B), s-a desfășurat 
într-o atmosferă cor
dială.

S. U. A. Al

ATLANTA 17 (Ager
pres). — în campania 
electorală a partidului 
democrat pentru alege
rile prezidențiale din 
noiembrie a apărut al 
patrulea candidat. Les
ter Maddox, guvernator 
al statului Georgia, a 
confirmat sîmbătă în 
cadrul unei conferințe 
de presă că este hotărît 
să obțină investitura 
partidului democrat pen
tru a candida la preșe
dinția Statelor Unite. 
Ceilalți trei aspiranți la 
investitura 
democrat, a cărui con
venție își va începe lu
crările la 26 august la 
Chicago, sînt Hubert 
Humphrey, vicepreșe
dintele Statelor Unite, 
Eugene McCarthy, sena
tor din Minnesota, și 
George McGovern, sena
tor din Dakota de sud.

partidului

NEW YORK 17 (Ager- 
pres). — Hubert Hum
phrey, vicepreședintele

patrulea
9

democrat
Statelor Unite și candi
dat la investitura parti
dului democrat pentru 
alegerile prezidențiale, a 
continuat sîmbătă ceea 
ce agenția France Presse 
denumește o „tactică de
licată de dezangajare'' 
față 
din 
facă 
curs
Humphrey a afirmat că 
punctul său de vedere 
asupra unor aspecte ale 
reglementării politice a 
situației vietnameze se 
apropie foarte mult de 
cel al defunctului sena
tor Robert Kennedy. Vi
cepreședintele a ținut să 
reamintească totodată 
auditorilor săi că el a 
fost aliat al președinte
lui John Kennedy în a- 
tingerea unor obiective 
liberale și a susținut 
candidatura fratelui său 
Robert în campania e- 
lectorală a acestuia peri-- 
tru' ocuparea unui loc în 
Senat.

administrația 
continuă să

de
care 
parte. într-un dis- 
rostit la New York,

Funcționari ai cunoscutului Institut american de 
sondare a opiniei publice Gallup au cutreierat in 
ultimul timp nu măi puțin de 15 țări vest-europene 
interesindu-se de felul în care este privită politica 
țării lor în străinătate.

In Marea Britanie, considerată oficial drept cel 
mai bun aliat al S.U.A. „respectul față de America 
a scăzut în ultimii trei ani cu 15 la sută". Cau
zele rezidă în „politica dusă de Statele Unite în 
Vietnam, precum și în intoleranța rasială și asasi
natele politice din această țară".

Sondajele efectuate in Suedia și Finlanda arată că 
Intervenția S.U.A. în Vietnam este privită „cu o 
crescîndă nemulțumire". In Norvegia, se ridică tot 
mai multe proteste față de politica Statelor Unite în. 
Asia de sud-est, iar in Danemarca, cinci din șase 
cetățeni consideră că Washingtonul poartă o gravă 
răspundere în legătură cu războiul din Vietnam.

In pofida evidenței, subcomitetul senatorilor că
ruia i-au fost prezentate concluziile anchetei consi
deră că deteriorarea prestigiului Statelor Unite în 
lume s-ar datora „slăbiciunilor propagandei desfă
șurate în străinătate de către departamentele res
pective americane". Or, este știut că departamen
tele care răspund de „războiul psihologic" nu și-au 
cruțat nici eforturile, nici' dolarii pentru a prezenta 
lumii o imagine cît mai „atrăgătoare" asupra poli
ticii americane.

Oricum, faptele rămîn fapte. Ele nu pot fl șterse 
nici cu dolari, nici cu cea mai abilă propagandă. So
luția e mult mai simplă și mai ieftină, în același 
timp. Ea este cunoscută de cînd lumea : dacă înlă
turi cauza, dispare și efectul...

Ș. B.

în ultima vreme din Argentina se transmit vești 
privind apariția unor obiecte neidentificate, intro
duse în limbajul cotidian sub denumirea de „far
furii zburătoare". Ultima regiune argentineană „vi
zitată" este provincia Mendoza. O infirmieră a spi
talului din Mendoza, Adela Caslaveri, ar fi obser
vat înti-o seară de la fereastra instituției, evoluția 
unei farfurii zburătoare de formă circulară. După 
ce a aterizat, aceasta a început să emită scintei și 
infirmiera, arsă la față, a paralizat, timp de cîteva 
clipe, în timp ce farfuria, decolînd, a dispărut în 
aer.

în urma cercetărilor s-a descoperit o pată ce
nușie, cu un diametru de 50 cm. S-a 
că urma rămasă este radioactivă.

Serviciile de informație ale aviației și 
de energie atomică anchetează această 
care, după cum se exprimă Agenția 
Presse", se pare că „a lăsat urme indiscutabile ale 
trecerii ei".

constatat
comisiei 
apariție 
„France

D. P.

agențiile de presă transmit:
Postul de radio Vocea Revoluției Congoleze 8 8nuntat 

că Consiliul Național al Revoluției din Congo (Brazzaville) a abrogat Constituția 
țării și a înlocuit-o printr-un „act fundamental" elaborat de consiliu. Pe de 
altă parte, cu prilejul sărbătoririi Zilei revoluției congoleze, președintele Mas- 
samba Debat a emis un decret prin, care sînt amnistiați toți condamnații, cu 
excepția celor vinovați de crime, escrocherii și furturi.

Importante efective ale 
poliției și forțelor armate 
uruguayene8U «^p81 vineri cen- 
trul capitalei țării, Montevideo, ca 
urmare a puternicelor demonstrații de 
protest ale studenților.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Neo-Lao Hak- 
Sat, din Laos; Fumi Vongvicit, a 
adresat 
ferinței 
privire 
nuarea 
asupra

Consiliul de Securitate 
a adoptat, în unanimitate, în ședința 
de vineri seara, o rezoluție în care 
condamnă Israelul pentru raidurile 
aeriene, „masive și minuțios pregătite", 
efectuate asupra teritoriului iordanian. 
Rezoluția subliniază că „noile atacuri 
militare întreprinse de Israel" consti
tuie o violare flagrantă a Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite.

un mesaj copreședinților Con
de la Geneva din 1962 cu 

Ia Laos în legătură cu conti- 
atacurilor aviației americane 
provinciilor' laoțiene eliberate.

M-am întors de cî
teva zile. Impresiile, 
foarte pregnante, nu 
sînt încă sistematizate 
Bineînțeles, ziaristic 
vorbind.. Pentru că în 
timpul vizitei în Polo
nia am văzut — după 
cum este șt normal — 
lucruri, ridicări, efor
turi vizibile și pronun
țat finalizate îneît, pe 
drept cuvînt, atrag a- 
tenția ziaristului străin.

Așadar, abia am a- 
juns la fața locului. Și 
numai la fața locului 
aveam să-mi răspund la 
întrebarea : de ce orice 
ziarist străin, care vizi
tează Polonia, ține cu 
tot dinadinsul să cutre
iere pe îndelete șantie
rele navale de Iff poar
ta poloneză a Balticei ? 
Explicația este simplă 
șt verosimilă. Fiecare 
țară are, sub aspectul 
industriei, localități și 
centre specifice. La 
noi e Reșița. Și Hune
doara. Și Calațiul. Si 
Săvineștiul. Tot așa 
și-n Polonia. In afară 
de industria ei grea, si
derurgică și construc
toare de mașinP; în a- 
fară de Katowice (și 
cînd spui Katowice 
spui industria carboni
feră), Polonia se în
scrie, prin șantierele sa
le de la Marea Baltică, 
printre importanții con
structori navali din 
Europa.

Imaginați-vă 25 de 
kilometri de litoral în 
care șantierele navale 
de la Gdansk — Gdy
nia (și porturile cu a- 
celași nume) dețin su
premația. Cunoscătorul 
în materie înțelege, la 
justa valoare, însem
nătatea acestui genera
tor industrial-economic

al Poloniei care repre
zintă, prin proporții, 
dar mai ales prin gra
dul înalt de tehnicita
te, o remarcabilă reali
zare a socialismului. 
Polonezii au asimilat 
treptat producția și ti
purile de nave, au stă
ruit minuțios asupra 
perfecționărilor con
structive, au adus ele
mente noi, incit 
azi concepția proprie 
în construcția navelor 
și-a pus amprenta pre
tutindeni, de la an
samblu la detaliu. Din 
1948 (cînd a fost con
struit primul vas polo
nez mai reprezentativ) 
și pînă acum, Gdansk- 
Gdynia a trimis pe 
mări și oceane 540 de 
vase (din 900 
te în această 
în întreaga 
Cu cei 17 000
riați ai săi, cu o capa
citate reală de 
ducție de 
tone/an, aceste șantie
re navale se înscriu ca 
un centru industrial de 
seamă al Poloniei.

E drept, 80 la sută 
din producția de nave 
este destinată exportu
lui. Totodată, însă, e- 
chiparea marinei civile 
cu vase de producție 
proprie pare să fie un 
obiectiv urmărit siste
matic. Directorul gene
ral al șantierelor apre
cia că șantierele 
Gdansk-Gdynia, profi
late în principal pe 
nave moderne pentru 
industria 
(trauleie,
etc.), cu o dotație și o 
tehnologie suple, pot 
facilita construirea, în- 
tr-o etapă apropiată, a 
unor nave de un tonaj

construi- 
perioadă 
Polonie), 
de sala-

pro-
200 000

pescuitului 
nave-bază

a j un gîn dajungînd pînă la 
100 000 tone/an.

însoțit de un coleg 
ziarist, inginer în con
strucția de nave, ca și 
de reprezentanți ai șan
tierelor unde eram 
musafir, am vizitat al
cătuirea industrială 
Gdansk-Gdynia. Debi
tarea materialului cu 
mașini electronice cu 
comandă-program ; su
dura automată dirijată 
de la pupitru, în dublă 
comandă; trasarea op
tică, montajul navelor 
pe docuri clasice șl pe 
docuri uscate; mecani
zarea circuitului de ma- 
teriale și piese între 
hale sînt caracteristice 
acestor șantiere în care 
tehnicianul-gospodar se 
străduiește să pună la 
punct, în permanență, 
amănuntul tehnologic.

în radă, două trau- 
lere construite pentru 
România. Traulerele 
,,Marea Neagră" și 
„Delta Dunării". Am 
urcat pe puntea lor. 
Poate și pentru faptul 
că acolo, la o mie și 
ceva de kilometri de
părtare de patrie, ele 
îmi aminteau de

Inginerul-ziarist 
o discuție:

— Și România 
struiește pentru 
nave fluviale. Sînt foar
te bune. Vorbesc ca 
specialist. Un căpitan 
al unui trauler aflat în 
exploatare, vas de a- ■ 
eelași tip cu cele con- ' 
struite pentru România, . 
s-a oferit să ne dea ex- 
plicații.

...Gdansk-Gdynia. Un 
puternic complex in- ' 
dustrial-economic în . 
continuă dezvoltare.

casă. 
reia

con- 
noi

Șt. ZIDARIȚA

Trei principali șeii militari turci au demisionat vineri 
în mod surprinzător din funcțiile lorrelevă surse bine Connate 
din Ankara citate de agenția Reuter. Este vorba de amiralul Necdet Uran, co
mandantul forțelor navale, de generalul Irfan Tansel, comandantul forțelor ae
riene, și de generalul Refik Yilmaz, comandant de armată. Nici i 
cial privind aceste demisii n-a fost dat încă publicității.

un anunț ofi-

Secretariatul O.N.U.8 făcut 
cunoscut că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a acceptat invitația 
de a vizita Cehoslovacia — anunță 
agenția C.T.K. Vizita va avea loc în 
cadrul călătoriei lui U Thant printr-o 
serie de țări europene în luna au
gust a.c.

Consiliul de Miniștri spaniol a hotărît sporirea prerogative
lor tribunalelor militare în detrimentul celor civile. Textul noului decret apărut 
vineri în capitala Spaniei prevede că vor fi considerate delicte „de rebeliune 
militară" difuzarea de informații susceptibile să tulbure ordinea publică, reu
niunile, conferințele și manifestațiile, grevele politice etc. (A.F.P.).

La magazinul universal 
„Kauihof" din 
deschis expoziția „Săptă- 
mîna românească" de Prezen- ■ 
tare unde sînt prezentate mărfuri de 
larg consum, artizanat și obiecte de 
artă modernă. Expoziția a fost orga
nizată de firma comercială „Kaufhof 
Ag" în colaborare cu Camera de Co
merț a Republicii Socialiste România.

Bonn s-a

Romanul 
tradus m

CAIRO 18. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite: 
Zilele acestea în vitrinele libră
riilor din capitala R.A.U. a apărut 
romanul „Ion" de Liviu Rebrea- 
nu, în traducerea unuia din cei 
mai valoroși scriitori egipteni, 
Abdul Rahman Khamissy. In 
cercurile literare din R.A.U. se 
apreciază că noua apariție, care 
va întregi imaginea cititorilor 
despre marele scriitor român, se 
va bucura de succes. Romanul 
„Ion" este a treia operă a lui 
Liviu Rebreanu tradusă și edita
tă în R.A.U., după apariția în 
1966 a romanului „Răscoala" și 
a romanului „Pădurea spînzura- 
ților" în 1967.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața „Sclnteil*. Tel. 17 60 10, 17 60 30. Abonamentele ie fac la oficiile poștale șl dlfuzorU din Întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnteil

I


