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o s t r u DE INVESTIȚII
In ministerele economice au avut loc recent ședințe lărgite 

de colegiu, în care s-a analizat îndeplinirea planului de stat 
pe primul semestru și s-au stabilit măsuri corespunzătoare 
pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1966 și pe întregul 
cincinal. în cadrul dezbaterilor s-a acordat o atenție deose
bită problemelor legate de realizarea amplului program de 
investiții prevăzut pentru perioada 1966—1970. în legătură cu 
problemele discutate, am avut o convorbire cu tovarășul 
Tiberiu HORVATH, vicepreședinte ai Consiliului de 
conducere al Băncii de Investiții.

— Cum se caracterizează 
activitatea depusă în dome
niul investițiilor în primul 
semestru al anului în curs ?

a

AMFITEATRE
Tn țara noastră numărul de cadre 

ce se pregătesc în învățămîntul su
perior este an de an tot mai mare. 
Pentru a face față necesităților in
struirii acestor cadre se dezvoltă 
și baza materială corespunzătoare, 
alocîndu-se în acest scop fon
duri însemnate. Astfel, numai în 
acest an, pentru construcțiile ce se 
fac în învățămîntul superior, sînt 
prevăzute investiții de 171 milioa
ne lei. Alte circa 40 milioane sînt 
prevăzute pentru dotări.

O parte din construcțiile în curs 
de realizare — după cum sînfem 
informați la Ministerul Tnvăfămîn- 
tpl’iii — vor fi predate încă în 
Cursul acestui an. Astfel, este vorba 
de noua aripă a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu’ din Capita
lă, unde se execută lucrările de fi
nisaj la noile spații pentru studiu 
individual și săli de repetiție. La 
lași, se vor da în funcțiune, în a- 
cesf an, săli de cursuri și laboratoa
re la Institutul agronomic, ce vor 
însuma 7 000 m p dintr-un total de 
19 400 aflate în construcție, iar la 
Cluj — 6 700 mp destinate unor

@ Noi spații în învă 
țămîntul superior 
@ 171 milioane lei 
investiții în 1966 
9 Mii de locuri în 
cămine

— De la început vreau să re
marc că în primele șase luni ale 
acestui an s-au obținut realizări 
mai bune comparativ cu perioadele 
corespunzătoare din anii prece- 
denți. Concret, ele sînt superioare 
celor din primul semestru al 
anului trecut cu aproape 2 la sută. 
Au fost date în funcțiune — to
tal sau parțial — 155 de capaci
tăți și obiective. Unele capacități 
de producție au intrat în exploa
tare mai devreme : grupurile de 
200 și 100 MW de la centralele 
termoelectrice Luduș și Fîntînele. 
Alte obiective, printre care fabrica 
de azotat de amoniu de la Combi
natul de îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș, noua hală de fire piep
tănate de la „Țesătura“-Iași, au 
intrat în funcțiune la termenele 
planificate.

Dacă avem însă în vedere vo- 
lumul investițiilor planificate în 
acest an și importanța obiective
lor care urmează să intre în func
țiune, realizările de pînă acum nu 
sînt pe deplin satisfăcătoare.. Dip, 
ședințele de colegiu s-a des
prins că rămîneri în urmă mai se
rioase există la investițiile minis
terelor industriei chimice, indus
triei ușoare, energiei electrice și 
Consiliului Superior al Agricul
turii. Participanții la discuții, sco- 
țînd în evidență cauzele ritmului 
lent de realizare a investițiilor, 
care se constată pe unele șantiere, 
au subliniat necesitatea luării de 
măsuri hotărîte și imediate pentru 
îndeplinirea în bune condiții a pla
nului de investiții pe 1966. Cu deo- 
sebiită acuitate s-a pus și pro
blema pregătirii din timp și exem
plare a obiectivelor anului 1967 și 
ale celor ce urmează să fie reali
zate în viitorii ani ai cincinalului.

marile posibilități existente de 
reduce costul investițiilor, posibi
lități care se cer folosite cît mai 
complet printr-o exigență sporită 
a institutelor de proiectare, con
siliilor tehnico-științifice ale mi
nisterelor și forurilor de avizare, 
acordîndu-se o atenție tot mai 
mare laturii economice de funda
mentare a eficienței investițiilor.

Merită să fie adusă în discuție 
și o altă problemă. Deoarece sta
diul de elaborare a documentației 
pentru unele lucrări noi ar putea 
să nu asigure realizarea integrală 
în acest an a volumului de con
strucții prevăzut, apreciez că ar fi

Interviu realizat de 
Nicolae CUCUI

— Ce concluzii mai im
portante s-au desprins din 
ședințele de colegiu privind 
direcțiile hotărîtoare ale ac
tivității titularilor de inves
tiții ?

BUZLUDJA. — De la trimișii 
noștri speciali: Pe vîrful Buzlud
ja, de la cota 1441 din Stara Pia
nina, s-au adunat duminică peste 
150 000 de locuitori din regiunile 
Gabrovo, Tîrnovo, Stara Zagora și 
din alte regiuni ale Bulgariei, 
pentru a participa la marea adu
nare populară consacrată ani
versării a 75 de ani de la Con
gresul — ținut aici — care a pus 
bazele Partidului Social-Democrat 
Bulgar, primul partid marxist al 
Bulgariei.

...Ora 10. La tribuna instalată 
într-un mare amfiteatru natural 
își fac apariția conducătorii de 
partid și de stat ai R. P. Bulga
ria, tovarășii Todor Jivkov, Boian 
Bîlgaranov, Boris Vele ev, Mitico 
Grigorov, Ivan Mihailov, Jivko 
Jivkov, Stanko Todorov, Gheorghi 
Traikov, membri ai Comitetului 
Central al P.C.B. și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării munci
torești bulgare, ofițeri superiori.

Sînt prezenți șefi și membri ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în Bulgaria.

împreună cu conducătorii bulgari 
ia loc în tribună tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care, 
la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, face — împreună cu 
soția — o vizită în Bulgaria. A fost 
de față 
Socialiste 
Bulgaria, loan Beldean.

După intonarea imnului de stat 
al Republicii Populare Bulgaria și 
a Internaționalei, mitingul a fost 
deschis de Sanov Hristo, prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Stara Zagora.

Aplaudat puternic de asistență, 
a rostit o cuvîntare tovarășul To
dor Jivkov.

Intîmpinat cu vii aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae

ambasadorul Republicii 
România în R. P.

Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R.

După încheierea adunării popu
lare, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu, conducătorii de 
partid și de stat bulgari prezenți 
au vizitat și au depus jerbe de flori 
la locul unde s-a ținut acum trei 
sferturi de veac Congresul de la 
Buzludja, la monumentul lui 
Hadji Dimităr, conducătorul cetni- 
cilor 
ceste

— care și-a dat viața, pe a- 
locuri în 1868, în lupta pen-
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cursul după-amiezii, oaspețiiIn
români, însoțiți de tovarășul Todor 
Jivkov, au vizitat orașul Kazanlîk. 
Numeroși locuitori aflați pe stră
zile orașului aplaudă, salută căl
duros pe oaspeți. Răsună urale în 
cinstea prieteniei româno-bulgare. 
Se vizitează mormîntul tracic, unul 
din cele mai vechi monumente ale

Cuvînfarea tovarășului
Todor Jivkov

După ce a transmis un călduros 
salut din partea C.C. al P.C. Bul
gar întregului popor bulgar, eroi
cei sale clase muncitoare, țăranilor 
cooperatori și intelectualității popu
lare, tineretului, comuniștilor din 
toate colțurile patriei, vorbitorul a 
spus :

Pe acest vîrf legendar de pe 
Stara Pianina, în urmă cu trei 
sferturi de veac, la 2 august 1891, 
a fost întemeiat partidul revoluțio
nar marxist al proletariatului bul
gar. în aceeași zi în care în anul 
1868 a căzut în mod eroic Hadji 
Dimităr, luptînd pentru eliberarea 
patriei noastre, a avut loc istoricul 
congres de la Buzludja.

Această coincidență este simbo
lică. Creat, cum spunea Dimităr 
Blagoev, ca „avangardă a clasei 
muncitoare", în numele idealului 
socialist, partidul a înălțat steagul 
căzut din mîinile lui Hadji Dimităr 
și l-a dus cu ouraj înainte. El a 
devenit urmașul legitim și conti
nuatorul cauzei marilor luptători 
pentru libertatea națională — 
Gheorghi Rakovski și Vasil Levski, 
Liuben Karavelov și Hristo Botev, 
eroilor insurecției din aprilie. Ei a 
devenit continuatorul legitim al 
tradițiilor progresiste, democratice 
și cu adevărat patriotice ale po
porului bulgar.

întemeiat de vreo 20 de adepți 
entuziaști ai socialismului în inima 
Balcanilor, astăzi Partidul Comu
nist Bulgar numără peste 600 000 
de membrii El se află îh fruntea 
statului, conduce cu fermitate și 
încredere poporul spre construirea 
în continuare a societății socialiste, 
spre viitorul comunist luminos.

Privind calea străbătută — a spus- 
în continuare vorbitorul — astăzi 
primul nostru cuvînt de recunoștin
ță îl adresăm pionierilor socialis
mului din Bulgaria, întemeietorilor 
partidului, marelui fiu al poporului 
bulgar, Dimităr Blagoev.

Ne vom aminti întotdeauna și 
vom slăvi pe marele întemeietor' al

tru eliberarea națională a poporu
lui bulgar — precum și la monu
mentul închinat partizanilor căzuți 
aici în lupta împotriva fascismu
lui.

Oamenii muncii bulgari care au 
luat parte la marea adunare popu
lară au vizitat locurile istorice de 
pe acest vîrf de munte și au vizio
nat spectacole prezentate de un 
mare număr de formații artistice. 
Manifestările au durat pînă seara 
tîrziu.
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culturii tracice de pe teritoriul 
Bulgariei.

In orașul Kalofer, oaspeții sînt 
primiți cu pîine și cu sare, li se o- 
feră buchete de flori. Se vizitează 
casa în care a trăit Hristo Botev și 
o expoziție consacrată vieții aces
tui poet și luptător de seamă pen
tru independența Bulgariei.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

clinici veterinare ale Institutului a- 
gronomic. Tof la Cluj, Institutul 
politehnic va dispune, la 
ceputul noului an universitar, 
încă o clădire cu 24 de 
de cursuri și laboratoare, 
stifutul medico-farmaceufic va 
mi diferite spații pentru Facul
tatea de stomatologie, iar Institutul 
de arte plastice va fi dotat — spre 
finele anului — cu un pavilion de 
ateliere pentru sculptură. O aripă 
nouă primește la începutul anului 
de învățămînt și Institutul politeh
nic din Brașov.

La cea mai fînără universitate a 
țării, în Craiova, sînt în curs lu
crări de reamenajare și dotare a 
clădirii, pentru ca noile amfiteatre, 
săli de cursuri, cabinete și labora
toare să corespundă cerințelor.

In Capitală a început recent 
etapa I de extindere a Institutului 
de științe economice. Clădirea, cu 
parter și șase etaje, va avea o su
prafață desfășurată de 13 700 mp 
și va fi dată în folosință în 1968, 
cînd vor începe lucrările etapei 
a ll-a de extindere a institutului.

Pe șantierul celei mai mari in
vestiții a cincinalului din domeniul 
învățămîntului — Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej" din Capi
tală — au început recent lucrările 
de fundații la clădirea rectoratului.

Se construiesc cămine și 
cantine cu mii de locuri. Ast
fel, la Timișoara au fost date în fo
losință anul acesta 3 cămine cu 
1 188 de locuri și este în curs 
construcția — mult întîrziată — a 
unei cantine unde vor lua masa 
zilnic 3 000 de studenți. Alte patru 
cămine vor fi date în folosință în 
anii următori. La lași, studenții po
litehnicii vor dispune, în acest an, 
de încă un cămin cu 408 locuri și 
a început construcția unui mare 
complex studențesc în zona Bahlu- 
iului, cu o capacitate de 3 168 locuri 
în cămine și cu o cantină corespun
zătoare. Au început lucrările de ex
tindere a complexului studențesc 
Regie II din Capitală, cu 2 048 
locuri în cămine și o cantină cu 
3 000 de. locuri, de construire a unui 
grup social studențesc.

Al. PLAIEȘU

— Mulți dintre participanții la 
ședințele lărgite de colegiu au ară
tat că — așa cum s-a subliniat la 
plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie a.c. — eforturile trebuie 
îndreptate, în primul rînd, asupra 
fazei de pregătire și de proiectare 
a investițiilor. O asemenea pro
blemă se pune cu acuitate în pre
zent, deoarece o analiză critică a 
experienței din anii trecuți arată 
că greutățile în îndeplinirea pla
nului de investiții au fost gene
rate, în multe cazuri, de deficien
țele organizatorice care au apă
rut în această fază. Cunoașterea 
întregului plan de investiții al 
cincinalului face posibilă pregăti
rea din timp și în modul cel mai 
judicios a noilor lucrări de inves
tiții. Din timp, spre a se asigura 
decalajul necesar între proiectare 
și execuție, deci deschiderea și 
organizarea grabnică a șantiere
lor ; cît mai judicios, spre a răs
punde importantelor indicații ale 
conducerii partidului cu privire la 
identificarea și folosirea tuturor 
posibilităților de economisire a 
fondurilor de investiții.

în ce privește economisirea fon
durilor de investiții este edifica
tor, printre altele, exemplul Insti
tutului de proiectări pentru 
construcții și materiale de con
strucții. Prin adoptarea de noi so
luții constructive, evitarea su
pradimensionării suprafețelor con
struite, a dispersării clădirilor, 
atelierelor și secțiilor, mărind gra
dul de ocupare a suprafețelor con
struite și folosind mai rațional 
posibilitățile de 
stitutul a reușit ca 
de proiecte mai 
reducă fondurile de investiții afe
rente cu 37 milioane lei. Numai 
la Fabrica de prefabricate din Că
lărași, prin reducerea lucrărilor 
edilitare, ca urmare a cooperării 
cu utilitățile Combinatului de ce
luloză și hîrtie din localitate, mic
șorarea înălțimii halelor în con
cordanță cu instalațiile tehnolo
gice, prevederea unor materiale 
de construcție mai economicoase, 
s-au obținut economii de aproape 
12 milioane lei față de valoarea 
inițială a investiției. Aceste exem
ple, ca și multe altele, ilustrează

cooperare, in
ia o serie 

importante să

(Continuare în pag. a III-a)

Uzina Grivija Roșie din Capi
tală : se conturează profilul 

unui nou cazan
Foto : R. Costln
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■ MOTOCROS: Sportivii 
noștri au cîștigat a ll-a 
etapă a „Cupei capi
talelor balcanice'1

La încheierea cam
pionatelor individuale de la Cluj 

® BOX: Cassius Clay la a 26-a victorie

@ ATLETISM

Ca în fiecare an, po
trivit tradiției, în prima 
duminică a lunii august 
s-a sărbătorit Ziua Mari
nei Republicii Socialiste 
România. Orașul Manga
lia, unde ieri au avut loc 
festivitățile principale, a 
îmbrăcat haine sărbăto
rești. Digul de larg, faleza 
erau împodobite cu ste- 
gulețe multicolore, 
navele ancorate în port 
au arborat marele 
voaz. Mii de localnici și 
de oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă pe litoral 
au asistat la manifestă
rile prilejuite de sărbă
toarea tradițională a ma
rinarilor.

La ora 10 sosesc în 
avantport tovarășii gene
ral de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale Republicii So
cialiste România, general 
maior Ion Coman, adjunct 
al ministrului, Constantin

iar

pa-

X

socialismului în Bulgaria și al par
tidului comuniștilor bulgari, orga
nizatorul neobosit și teoreticianul 
remarcabil, militantul de seamă al 
mișcării muncitorești internațio
nale. Numele și cauza lui Dimităr 
Blagoev vor trăi în veacuri !

Dimităr Blagoev și tovarășii săi 
de luptă, Gheorghi Kirkov și Ga- 
vril Gheorghiev, pleiada continua
torilor lor, făureau partidul mar
xist revoluționar, cărămidă cu că
rămidă, ducînd o luptă de neîmpă
cat împotriva politicienilor și ideo
logilor burghezi și mic-burghezi, 
împotriva a tot felul de oportuniști 
din interiorul și din afara parti
dului.

Trecînd 
portante 
vorbitorul 
Partidul 
mîndu-se cu ideile leniniste, pășea 
în fruntea luptei maselor, învăța 
de la ele, din experiența celor trei 
insurecții armate, care au izbucnit 
după primul război mondial și 
îndeosebi de la glorioasa insurec
ție antifascistă din septem
brie 1923.

Fidelitatea Partidului Comunist 
Bulgar față de popor, devotamen
tul și dragostea 
eroismul său s-au 
în timpul dictaturii 
de ani.

Noi, comuniștii 
arătat vorbitorul — sîntem mîn- 
dri că partidul nostru, poporul 
bulgar au crescut și au dat mișcă
rii muncitorești internaționale un 
asemenea militant remarcabil ca 
Gheorghi Dimitrov, care s-a trans
format în stindardul și simbolul 
luptei împotriva fascismului și 
hițlerismului.

Partidul Comunist Bulgar a în
scris pagini de neuitat în istoria 
sa, în anii celui de-al doilea 
război mondial. El a știut să 
unească forțele patriotice în pu-

în revistă momente im- 
din istoria partidului, 
a spus în continuare: 
Comunist Bulgar, înar-

față de patrie, 
manifestat viu 
fasciste de 20

bulgari a

Dragi tovarăși și prieteni,
Este o mare satisfacție pentru 

noi că, aflîndu-ne în Bulgaria, a- 
vem posibilitatea de a participa — 
la invitația amabilă a tovarășului 
Jivkov, pentru care îi exprim cele 
mai calde mulțumiri — la marea 
adunare populară consacrată unui 
eveniment istoric în viața clasei 
muncitoare și a poporului • bulgar 
— aniversarea a 75 ani de la Con
gresul care a pus bazele Partidului 
Social-Democrat Bulgar. Vă rog 
să-mi permiteți să vă exprim cu 
acest prilej, din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, a comuniștilor români și 
a poporului nostru, dv., comuniș
tilor și întregului popor bulgar, un 
călduros salut frățesc.

Prin înființarea Partidului So
cial-Democrat Bulgar, în fruntea 
căruia s-a aflat fondatorul parti
dului, Dimităr Blagoev, s-au pus 
bazele unui partid marxist care a 
avut o mare însemnătate în orga
nizarea luptei clasei muncitoare, a 
întregului popor bulgar, pentru a- 
părarea intereselor sale vitale.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a deschis 
o nouă eră în istoria omenirii, a 
exercitat o influență uriașă asupra 
mișcării muncitorești șj revoluțio
nare din lumea întreagă. Trans
formarea partidului proletar din 
Bulgaria în partid comunist, în a- 
nul 1919, în focul luptelor revo
luționare, a marcat. începutul, unei 
noi faze în istoria mișcării mun
citorești bulgare. Partidul Comu
nist Bulgar, avînd în fruntea sa 
pe Gheorghi Dimitrov, eminent fiu 
al poporului bulgar, militant de 
seamă al mișcării comuniste inter
naționale, a fost conducătorul 
luptei oamenilor muncii bulgari 
împotriva exploatării, pentru eli
berarea lor națională și socială, 
împotriva reacțiunii și fascismului, 
pentru independența patriei și vii
torul ei socialist.

Ca urmare a victoriei revoluției 
socialiste, poporul bulgar și-a luat 
soarta în mîinile sale, obținînd în- 
tr-o perioadă istorică scurtă rea
lizări remarcabile în construcția 
socialismului, în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, a științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai 
material, și spiritual, al celor ce 
muncesc.

In cursul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale române 
din toamna anului trecut, precum 
și în aceste zile, am avut prilejul 
să vizitez unele regiuni ale pa
triei dv., să mă întîlnesc cu minu
nății oameni ai muncii bulgari, 
care mi-au împărtășit din inimă 
rezultatele activității lor. Pretutin
deni am fost impresionat de entu
ziasmul și elanul cu care munci
torii, țăranii și intelectualii mun
cesc pentru a înfăptui politica 
Partidului Comunist Bulgar, pen
tru făurirea socialismului și co
munismului.

Oamenii muncii din țara noas
tră cunosc și se bucură din inimă 
de succesele obținute de dv., de 
întregul popor bulgar, harnic și 
talentat, în făurirea Bulgariei so
cialiste, în înflorirea patriei dv.

Tovarăși,
în anii construcției socialiste, 

poporul român a înfăptuit sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român profunde transformări re
voluționare, încununate de victoria 
deplină a socialismului, obținînd 
succese de seamă în dezvoltarea 
forțelor de producție, în indus
trializarea țării, creșterea produc
ției agricole, înflorirea științei și 
culturii, ridicarea bunăstării oa
menilor muncii, în toate domeniile 
vieții sociale. Poporul român 
muncește ou avînt, și entuziasm 
pentru realizarea noului plan cin-

(Continuare în pag. a III-a)(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov salutați cu căldură de. participanfii la festivitate.
Telefoto î B.T.A.—Agerpres

Mîndreanu, prim-secretar 
al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R., Petre 
Nicolae, președintele 
mitetului Executiv al 
tului popular al 
șului Constanța, 
prezenți reprezentanți ai

Co- 
Sfa- 
ora- 
Sînt

dantul marinei militare. 
Oaspeții urcă apoi pe 
puntea navei-comandant. 

. Ministrul Forțelor Armate,
însoțit de comandantul 
Marinei, trece în revistă, 
la bordul unei șalupe, 
navele militare ancorate

duhul, avioane supersoni
ce aduc salutul aviației 
în cinstea Zilei Marinei.

...Parcă din adîncul ape
lor, pe puntea unei am
barcațiuni în formă de 
balenă se ivește figura 
simbolică a zeului mări-

patrii și ale partidu
lui. Festivitățile de a- 
nul acesta sînt marcate 
de un moment inedit 
care conferă întregii ma
nifestări o intensă strălu
cire, un caracter deosebit 
de emoționant prin conți- ’

SĂRBĂTORIREA
ZILEI MAR INEI

organelor locale de partid 
și de stat, generali, ofi
țeri superiori, numeroși 
invitați. Sînt de față ata
șați militari acreditați în 
țara noastră.

Generalul de armată 
Leontin Sălăjan primește 
raportul viceamiralului 
Grigore Marteș, coman-

în rada portului, felicitînd 
echipajele cu ocazia Zilei 
Marinei. După ce se dă 
citire Ordinului ministrului 
Forțelor Armate, se into
nează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste Ro
mânia. Răsună în semn 
de salut 21 salve de 
artilerie. Brăzdînd văz-

lor, Neptun care, cu tri
dentul în mînă, declară 
deschis programul jocu
rilor marinărești, apoi își 
ia locul pe tronul său de 
purpură.

Zeci de marinari înscriu 
cu trupurile lor pe luciul 
apei inițialele scumpei

nutul său patriotic : para
da navelor alegorice evo- 
cînd momente din istoria 
marinei românești. Iată 
pînzarul moldovenesc, co
rabie din vremea lui Ște
fan cel Mare, strămoșul 
flotei noastre de astăzi. 
Mărturiile scrise arată că

acesta a străbătut strîm- 
torile Bosfor și Dardanele. 
Un alt martor al tradiției 
seculare a marinei noas
tre este corabia „Marița", 
care a primit botezul mă
rii în anul 1834. Această 
navă, construită la Giur
giu, a fost prima care a 
ieșit în apele internațio
nale sub steagul Țării Ro
mânești, punînd bazele 
marinei noastre comercia
le. Trec apoi vedeta tor
piloare „Rîndunica", intra
tă în istoria războiului de 
independență din 1877, 
bricul „Mircea", leagănul 
a zeci de promoții de ma
rinari, și monitorul „Mihai 
Kogălniceanu". Pe fieca
re din ambarcațiuni mari
narii sînt îmbrăcați în 
costumele vremii.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Premiere

Adolescența propriu-zisă este 
precedată de o etapă de 
mari frămîntări care, la 

observarea imediată a copilu
lui, ne apar adesea ca neliniști 
sau dezordini îngrijorătoare. Este 
așa-numita perioadă a preado
lescentei, în care copilul poate 
prezenta treceri foarte rapide 
de la o stare sufletească la alta, 
încercînd să iasă de sub tutelă, 
să-și construiască bazele indepen
dentei, el are momente de refuz, 
de neînțelegere pentru sfaturile 
care i se dau, de opunere cu tot 
dinadinsul față de adulți. E mai 
bucuros să fie chiar certat, apos
trofat decît să nu fie luat în con
siderație.

Procesul este deosebit de impor
tant, gravitatea lui venind din fap
tul. constatat de toți cercetătorii, 
că în această perioadă apar la 
copil mlădițe ale viitoarei lui per
sonalități. Copilul începe să se 
descopere pe sine altfel decît o fă
cea pînă acum. El începe să fie 
preocupat atît de propriile sale 
calități caracteriale, cîtșide ale al
tora.. în special ale adultilor. cu care 
caută să se compare. Oamenii cu- 
noscuti de el din viată, filme, cărți 
etc. devin repere de analiză și cel 
mai adesea el imită cînd pe unul, 
cînd pe altul. Dovada că preocu
parea lui pentru problemele de fe
lul acesta este prezentă acum 
ne-o face comportamentul său, în 
care putem surprinde toate aspec
tele de mai sus într-o formă sau 
alta. Dacă îi supunem spre discu
ție un caz în care e! trebuie să-și 
spună părerea despre caracterul 
cuiva, preadolescentul ne va uimi 
cît de capabil este de a urmări a- 
tent și de a judeca cu subtilitate o 
asemenea problemă fată de care 
cu un an. doi în urmă era aproape 
indiferent. Nu e greu să vedem că 
ultimele schimbări amintite sînt 
legate de intrarea în adolescentă. 
El se apropie cu pași grăbiți de un 
viitor ale cărui premise se insta
lează acum ; tinde spre el, este a- 
tras de el ca de un magnet, ca de 
o lumină tainică. Maturizarea 
sexuală pe de o parte — proces 
biologic, deci intern, care angajea
ză profund întregul organism al 
copilului, fie fată sau băiat — și 
integrarea socială — proces extern, 
dar care acționează tot așa de pu
ternic și de implacabil ca și celă
lalt asupra vieții copilului — aces
tea sînt cele două coordonate care 
se desenează ca două maluri între 
care se croiește făgașul existenței 
psihologice a preadolescentului, 
mai intens și mai clar ca niciodată

Valentina RADU 
cercetător principal la institutul 

de psihologie

pînă aoum. Intervenția familiei se 
cere acum în sensul de a-1 ajuta 
să țină direcția pînă la capăt. Cred 
că nu este exagerat să spunem că 
preadolescentul este un fragil toc
mai pentru că este supus la ac
țiunea unor forțe cărora trebuie în 
mod esențial să li se supună fără 
a avea încă putința de a le domi
na. Acest proces implică o nouă e- 
tapă și în arsenalul metodelor pe
dagogice ale familiei, cu atît mai 
mult cu cît intrarea în adolescen
ță (care se întinde după unii cer
cetători pînă la 21—23 de ani) nu 
se face automat. însăși preadoles
centa se poate prelungi. Tabloul 
general de căutări precipitate, de 
instabilitate, poate continua dacă 
climatul educativ în care trăiește 
copilul, în special acasă, nu l-a a- 
jutat în mod corespunzător. în 
astfel de cazuri ne întîlnim cu acel 
aspect cunoscut al „infantilismu
lui" cînd după toate aparentele co
pilul este la vîrsta adolescenței 
dar psihologic, ca personalitate, el 
este încă un preadolescent.

Dacă, dimpotrivă, lucrurile 
s-au desfășurat normal și 
evoluția a fost bine con

dusă, adolescența deplină se 
conturează ca o perioadă de 
înflorire neobișnuită a respon
sabilității impetuoase, a visurilor 
mari de viitor, a încrederii opti
miste și nemărginite în viată. A- 
dolescenta este o vreme a trăirilor 
intense, în care vibrația umană este 
totală. Dacă trăirile sînt dureroase, 
ele lasă urme ce nu se șterg toată 
viața, avînd o influență nebănuit 
de mare asupra caracterului vii
torului om. Acum copilul poate în
cepe să se domine pe sine și să do
mine împrejurările. Este teoretic 
în stare să-și dea seama de gravi
tatea unor fapte ale sale și să cau
te să se autoeduce — bineînțeles, 
deocamdată îndrumat îndeaproape 
de adult și, treptat, în stare 
să o facă cu totul indenendent. 
Practic, depinde de factorii educa
tivi dacă adolescentul reușește 
să atingă capacitățile reale de. 
dezvoltare a personalității pe care 
le permite vîrsta în condițiile unei 
creșteri bine dirijate.

Așa cum spuneam, pentru fami
lie această nouă etapă din viața 
copilului pune probleme noi și

SĂRBĂTORIREA ZILEI

Ieri, la Mangalia Foto ! M. Andreescn

(Urmare din pag. I)

i Urmează demonstrații ale înotă
torilor, ale scafandrilor lansați 
din elicopter, defilarea ambar
cațiunilor sportive, săriturile de 
la trambulină și alte ilustrări 
ale măiestriei, agilității și îndrăz
nelii care-i caracterizează pe ma
rinari. încep apoi jocurile distrac
tive marinărești. Numeroși înotă-

1 tori și-au încercat iscusința în 
: „hora rațelor" și „capturarea pur

celului suspendat pe școndru", iar 
alți marinari au făcut o demonstra
ție hazlie de pescuit. La puntea 
unei „estrade plutitoare" ansam
blul ostășesc al marinarilor, „Alba
trosul", trecînd prin fața navei-co- 
mandant, a prezentat un frumos 
program artistic îndelung aplaudat 
de cei prezenți.

Programul se apropie de sfîrșit. 
Neptun, însoțit de doi trompetiști, 
coboară de pe tronul său de „stă- 
pîn al mărilor". De pe puntea am
barcațiunii își ia rămas bun de la 
miile de spectatori, urînd marinari
lor noștri noi succese.

Sărbătorirea Zilei Marinei a con
tinuat pînă seara tîrziu. La orele 
20.30, la bordul navelor s-a aprins 
pavoazul electric. Sub cascada 
feerică a luminilor a avut loc car
navalul bărcilor, însoțit de jocuri 
marinărești, iar în grădina de vară 
a orașului Mangalia ansamblul 
„Albatrosul" a prezentat un frumos 
program artistic.

*

Ziua Marinei a fost sărbătorită 
și în celelalte porturi românești, 
precum și de navigatorii aflați în 
cursă. în porturile Constanța, 
Galați, Oltenița, Tulcea, Turnu Se
verin au avut loc întreceri nautice, 
jocuri marinărești, programe artis
tice.

*

Pe apele lacului de acumulare 
de la Bicaz a avut loc o frumoasă 
serbare marinărească. Cei peste 
5 000 de turiști și localnici veniți 
aici au asistat la întreceri sporti
ve, demonstrații și jocuri marină
rești prezentate de membrii echi
pajelor flotei de pe lacul Bicaz.

destul de grele. Intrarea în adoles
cență ca și adolescența propriu- 
zisă constituie momentul crucial 
nu numai în viața copilului — 
cînd se încheagă convingeri, se de
termină țeluri — ci și în viața fa
miliei, pentru că în această perioa
dă se cimentează și relațiile fun
damentale dintre părinți și copii. 
Apar confidențele, intimitățile, a- 
dolescenta își pune o seamă de 
probleme noi. unele de mică im
portanță. altele vitale — și aici 
mama e aceea care e chemată să 
dea răspunsurile, orientările. Re
lații noi se stabilesc și între tată 
și fiu. E perioada cînd părinții își 
pot cîștiga definitiv copiii sau pot 
să-i deruteze, să-i îndepărteze. A- 
cum e momentul cînd familia își 
încearcă forțele, puterea ei de in
fluențare. Ea este un adevărat ba
rometru viu care înregistrează 
toate schimbările pentru a putea 
interveni la timp cu acel tact pe
dagogic pe care îl dă experiența 
de viață. Iată de ce de cea mai 
mare importanță este acum clari
ficarea rolului însuși al familiei.

E n unele cazuri părinții se 
comportă astfel : întîi nu fac 
mare deosebire între copilul 

pe care îl cunosc de cînd a- 
vea încă 7—8 ani și cel de 
11—12 ani în ce privește tra
tamentul educativ. Iar la 14—16 
ani își consideră misiunea încheia
tă. E drept că. dacă ar continua în 
același fel. n-ar mai realiza nimic 
decît pierderea din mină a frîne- 
lor educației, căci mijloacele de 
influențare trebuie sigur schimba
te, ținînd pas cu pasul dezvoltării 
copilului. Dar și dacă încetează să 
se mai ocupe direct de educarea 
copilului, rezultatul este același. 
Alți părinți se lasă impresionați 
de cunoștințele bogate pe care 
copiii le capătă prin instrucția șco
lară. Sînt mulți adulți care au a- 
cum copii de peste 13—14 ani și 
care pe vremea cînd ei aveau 
vîrsta copiilor lor nu se ocupau de 
fizică sau de chimie și nici de 
descifrarea științifică a altor taine 
ale naturii (deși trebuiau să 
dea piept cu viața, ceea ce 
sub raport uman reprezenta un 
șir de cerințe mult mai greu 
de îndeplinit). Dar îndreptățeș
te oare aceasta renunțarea la 
a exercita sistematic acțiunea 
educativă? în nici un caz. Deo
sebiri de pregătire între gene
rații au existat dintotdeauna, chiar 
dacă în zilele noastre asemenea 
deosebiri sînt mai puternice, dat 
fiind, pe de o parte, progresul ra
pid al științei caracteristic pentru 
epoca noastră, iar pe de altă parte 
faptul că, indiferent de mediul so
cial din care provin, toți copiii 
noștri' beneficiază de instruirea 
științifică corespunzătoare. Dar 
oricît ar fi de înalt nivelul cuno
ștințelor adolescenților, oricît de 
multe ar fi aceste cunoștințe, ele 
nu pot suplini cunoștințele unui 
capitol de o importanță fundamen
tală : experiența de viață. Aceasta 
definește în mod esențial locul și 
rolul de seamă al familiei la vîrsta 
adolescenței, clarifică problema 
pusă înainte. Aici părinții sînt cei 
care dețin avantajul. Este avanta
jul înțelepciunii pe care adulții o 
capătă prin confruntarea vie cu 
realitatea socială. Tocmai această 
înțelepciune le este necesară ado
lescenților, iar părinții au obligația 
morală să le-o transmită. A-i lăsa 
singuri în „zborul spre viata adul
tă" pentru care s-au pregătit atîta 
timp echivalează cu a-i lansa ata
șați de o parașută care nu știm 
dacă se va deschide sau nu. căci 
situațiile din viață sînt întotdeau
na inedite.

Una din căile cele mal e- 
ficiente ale exercitării in
fluenței educative . asupra 

adolescenților este apelul la pu
terea lor de judecată în asa 
fel încît descriind itinerarul călă
toriei în viată, copiii — care nu 
mai vor să fie numiți astfel — să 
beneficieze în gradul cel mai înalt 
de călăuzirea celor ce au tre
cut odată pe acolo. Se poa
te afirma că abia acum copiii 
sînt mai apți ca oricînd să în
țeleagă sfaturile părinților. Ei 
pot cuprinde acum viitorul mai 
bine decît au putut-o face îna
inte. Sînt în stare mai bine ca 
oricînd să cîntărească cu seriozi
tate binele și răul. Sprijinindu-se 
pe ajutorul familiei în maturizarea 
lor socială, adolescenții învață a- 
cum acordul între gîndul bine cla
rificat și acțiune. într-un cuvînt 
drumul spre o realizare deplină 
ca individ și membru al societății.

cinema
tografice

COPIII MARII, produc
ție a studiourilor sovie
tice, cinemascop, în re
gia lui Konstantin Pi- 
pinașvili, avînd ca in
terpret principali pe Lia 
Eliava, Otar Koberidze, 
Kote Daușvili, Irakli U- 
cianeișvili. Este un film 
care evocă anii lup
tei împotriva hitlerismu- 
lui.

URME ÎN OCEAN, 
producție a studioului 
din Sverdlovsk (U.R.S.S.), 
regizor: Oleg Nicola- 
ievski, cu A. Seremete- 
va, I. Dedovici, E. Ves
nik și D. Netrebin în ro
lurile principale. Film 
de spionaj, cu o intrigă 
încordată și o acțiune 
plină de aventuri.

— DIN PROGRAMUL- - - - -
EMISIUNILOR RADIOFONICE
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ALBA CA ZAPADA ȘI 
CEI 7 SALTIMBANCI, 
producție a studiourilor 
din R.F.G. în regia lui 
Kurt Hoffman, avînd ca 
interpretă principală pe 
Caterina Valente. Co
medie muzicală realiza
tă de creatorul bine cu
noscutelor filme comice 
„Hanul din Spessart" și 
„Fantomele din Spes
sart".

ÎN NORD, SPRE ALAS
KA, producție a studiou
rilor din S.U.A., cinema
scop, în regia lui Henry 
Hathaway. în rolurile 
principale, alături de 
cunoscutul actor John 
Wayne, vor apare Ste
wart Granger, Ernie Ko
vacs, Fabian Capukine. 
Filmul evocă momente 
dramatice din vremea 
goanei după aur.

O CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
serii) ; Patria, București, Modern.
« JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
Republica, Grivita, grădina „Progresul", 
a CÎINELE DIN BASKERVILLE : Lucea
fărul, Tomis (rulează si la grădină), gră
dina „Doina" (la toate completarea Ti
nerețe), Festival (rulează și la grădină), 
Floreasca (la ultimul cinematograf com
pletarea Inimi mari).
® STAN ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI : 
Cinemateca - 10; 12; 14; 16; 18,30; 21.
• URME ÎN OCEAN : Capitol (comple
tare Borodinol, Melodia (completare 
Carnet de schițe).
® ESCROCII LA MÎNĂSTIRE - cine
mascop : Lumina (completare Stuf), Are
nele Libertății (completare Collegium 
Maius al Universității lagellone).
e COPIII MĂRI! cinemascop : Vic
toria (completare Koprivșcița), Feroviar 
(completare Știință și tehnică nr. 14).

• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ: Cen
tral (completare Lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale), Buzești (completare 
Borodino).
« DRAGOSTEA ȘI MODA : Union 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Argeș). 
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
• NOAPTEA IGUANEI : Doina.
« NIMENI NU SE GÎNDEȘTE LA NOI 
— N-O SA DOARĂ ? — VALENTIN 
SEROV — MINGEA FURATĂ — FAR- 
WEST — SOLUȚIE PATENT : Timpuri 
Noi.
• MISIUNE EXTRAORDINARA : Giu- 
lești (completare Lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale), grădina „Expo
ziția*.
e FIII „MARII URSOAICE" : înfrățirea 
'intre popoare (completare Orizont știin
țific nr. 3).
C 5 000 000 DE MARTORI I : Excelsior 
(completare Mobila), Flamura (comple
tare Tinerețe).

PROGRAMUL I : Pro- 
gram muzical de dimi- 

L OsN neață (5,06) „Actualitatea
agrară" (5,30). Radiojur

nal. Buletin meteo-rutier (7,00). Salut voios de pionier
(7.45) . Jocuri populare interpretate la diferite instru
mente (8,06). La microfon, melodia preferată (8,30). In
terpretul săptămînii ‘ violoncelistul Radu Aldulescu. în 
program : Sonata pentru violoncel și pian de Corelli
(9.45) . Buletin de știri (10,00). Roza vînturilor (10,30). 
Afiș radiofonic. Emisiunile culturale din această săp- 
tămînă (11,20). Din cele mai cunoscute melodii , popu
lare (11,45). Prelucrări corale de Gheorghe Dumitrescu
(12.30) . Buletin de știri. Buletin meteo-rutier (14,00). 
Caleidoscop muzical (15,30) Radiojurnal (16,00). Me
dalion muzical : Noru Demetriad (17,50). Buletin de 
știri (18,00). în jurul globului (18.05). Melodii populare 
de virtuozitate (18,25). Ritmurile cincinalului (18,40). 
O melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radioga- 
zeta de seară (20,00). Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic (22,00). Odihnă cu muzică ușoară (22,45). 
PROGRAMUL II : Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutier (7,30). Cuplete din operete (7,45). Buletin de știri 
(9,00). Amintirile caselor — Dragoslovenii lui Vlahuță
(10.15) . Buletin de știri. Buletin meteorologic (11.00). 
Matineu de operă : „O noapte furtunoasă" de Paul 
Constantinescu (11,20). Radiojurnal (15,00). Vechi me
lodii de muzică ușoară (15,10). Vreau să știu : „Tică și 
Rică în vacanță la mare" (15,30). Sfatul medicului
(16.15) . Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic 
(17,00). Actualitatea teatrală. De vorbă cu Tudor Mu- 
șatescu (17.40). Din creația de muzică ușoară româ
nească (18,35). Buletin de știri (19,00). Călătorie în 
istoria civilizației. „Triumful lui Icar" (partea a II-a) 
de Ion Hobana (19,30). Concertul în la minor pentru 
pian si orchestră de Robert Schumann (20,00). Buletin 
de știri (21,00). Teatru radiofonic : „Slugă la doi stă- 
pîni" de Carlo Goldoni (21,30). Radiojurnal. Sport 
(23,00). îți dedic această melodie... (23,58).

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5.06). „Actualitatea 
agrară" (5,30). Piese dis

tractive interpretate de fanfară (7,15). Sumarul pre
sei (8,00). Sfatul medicului : Tratamentul hidromineral 
și climatic în bolile de piele (9,30). Muzică de estradă 
(9,35). Piese corale de Dimitrie Cuclin (10.18). Minunile, 
lumii au fost numai 7 ? „Reportaje în piatră". Emisiu
ne realizată de Dan Berindei (10,30). Pe scenele clubu
rilor : Sinaia — radioreportaj de C. Săbăreanu (11,20). 
Melodii populare cerute de ascultători (13,30). Din 
albumul muzicii de estradă (14,08). Melodii popu
lare de pe plaiul bănățean (15,00). Caleidoscop mu
zical (15,30). Me.moria pămîntului românesc. Neagoe 
Basarab și epoca sa. Evocare de Neagoe Manole, cer
cetător științific (17,15). în jurul globului (18,05). Ascul
tați și veți recunoaște (18,15). Dialog cu ascultătorii — 
emisiune de Corneliu Leu (18,40). Varietăți muzicale
(19.30) . Radiogazeta de seară (20,00). Lectură dramati
zată din povestirea „în lumea dreptății" de I. Al. 
Brătescu-Voinești (21.05). Muzică ușoară pentru Ileana 
Cosînzeana (21.35) Povestea unei premiere : opera 
„Năpasta" de Sabin Drăgoi (22.20). PROGRAMUL II : 
Dansuri de estradă (7,58). Cîntece și jocuri de pe în
tinsul patriei (8,30). Formații vocale și' instrumentale 
de muzică ușoară (9,34). Antologie de literatură uni
versală : Pagini din opera scriitorului Martin Andersen 
Nexo (10,15). Din melodiile lui Elly Roman (11,07). 
Cvartetul de coarde de Mihail Jora (12,10). Radio- 
rapheta pionierilor (15,30). Recital de operă Dan Ior- 
dăchescu (16.00). „Mi-e inima plină de cîntec" — mu
zică ușoară (16,30) Muzică vocală și instrumentală de 
Grieg (17,30). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (17,40). La microfon, orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii (19,03). Colegi de liceu (19,30). 
Cercul melomanilor (19,50). O istorie a muzicii în 
capodopere : „Arta Fugii" de Johann Sebastian Bach 
— emisiune de George Bălan (21,35). Moment poetic. 
Dedicații olarului anonim (22,30).

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5,06) „Actualitatea 
agrară" (5,30). Piese mi

niaturale (7,30) Jocuri populare din regiunile patriei 
(8,08), Sfatul medicului : Tetanosul (9,30). Din cînte- 
cele ceferiștilor și petroliștilor (10,03). Emisiune lite
rară pentru școlari : „Cîntec de viață nouă". Prezintă 
Cornel Bărbulescu (10,30). Concertul pentru harpă și 
orchestră de Paul Constantinescu (10,55). Uvertură la 
opera „Mignon" de Ambroise Thomas (14,40). Aceste 
melodii se cîntă și peste hotare — muzică ușoară ro
mânească (16,15). Din creația lui Ion Nona Ottescu
(16.30) . Noi înregistrări ale Teatrului de stat din Con
stanța : fragmente din opereta ..Dragoste de țigan" de 
Lehar (16.57). Cîntece închinate Republicii (17,30). Jur
nal agrar. Din cuprins : Lucrări agricole la ordinea zi
lei ; Ce ne spune experiența ? — amplasarea culturilor 
de toamnă ; „Acțiunile noastre" ; „De la cercetare — 
la practică" (18,40). Varietăți muzicale (19,35). Radio
gazeta de seară (20,00). Concert de melodii ro
mânești (20,30). Ediție radiofonică. George Coșbuc. 
Natura în poezia lui Coșbuc. (21,05). Mamaia 
— 1966. înregistrări din concertul de deschidere a ce
lui de-al IV-lea Concurs și Festival de muzică ușoară 
românească (21,25). Cîntece de Marțian Negrea inter
pretate de soprana Arta Florescu (22,39). PROGRA
MUL II. Pagini orchestrale din operete românești 
(7,45). Concerto grosso în La major de Vivaldi; Simfo
nia I de George Stephănescu (9,03). Mica suită de dan
suri populare de Sabin Drăgoi ; la pian, Smaranda A- 
tanasof (11,20) Din țările socialiste (11,30). Ansambluri 
artistice școlare : corul școlii generale nr. 166 din 
București (12,00). Cu scrisorile în față — emisiune de 
Ștefan Luca (12,10). începuturile teatrului liric româ
nesc : muzică din opera „Ileana" de Emil Monția (13,08). 
„Marea fermecată" — muzică ușoară (15,10). Capo
dopere ale literaturii : „întunecare" de Cezar Pe
trescu (17,40). Gaudeamus (emisiune pentru studenți)
(19.30) . Melodii de dragoste (19,50). Cîntă Zenaida Pally 
(20,40). De la Festivalul „Zilele muzicale de primăva
ră — Ruse 1966". Simfonia de Tihon Hrenikov (orches^ 
tra Filarmonicii din Ruse ; dirijor, Ilia Temkov) (21,25). 
Dedicații lui Constantin Brâncușj (22,30).

MIERC

La microfon, melodia pri
Iui: îngrijirea dinților la

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5,06). „în fiecare 
zi" — muzică ușoară (7,30). 

irată (8,30). Sfatul medicu- 
>pii (9,30). „Te iubim, tine

O PRIMA DEZILUZIE î Dacia (comple
tare Sandi, să asculți pe mămica I).
e ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Crîngași, Munca 
(completare Arsura), Drumul Sării (com
pletare Simfonie tn alb).
9 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Bucegi 
(completare Carnet de schițe), Arta 
(completare Liniorii : rulează si la gră
dină).
e COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : Gloria, Stadionul Dinamo, Pa- 
tinoaml ,,23 August".
© FANTOMAS — cinemascop : Unirea 
(rulează și la grădină).
® TOM JONES : Flacăra.
® IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Vitan (completare Crimea ; ru
lează și la grădină)
© MÎINE, MEXICUL I : Miorița (com
pletare Carnet de schițe).
9 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" - cinema
scop : Popular (completare Laptele).
® CĂSĂTORIE DE FORMA - cinema
scop : Aurora (completare Navigatori 
care dispar ; rulează șl la grădină).

rețe" — program de cîntece (10,03). Fragmente din o- 
pera „Pădurea vulturilor" de Tudor Jarda (10,55). Cărți 
care vă așteaptă (11,20). Compozitori Și interpreți de 
muzică ușoară (12,20). Aici, Tîrgu Mureș 1 (12,30). Con
cert de estradă (14,08). Muzică ușoară de Nicolae Kir- 
culescu (16,15). Ceaikovski și operele sale (16,30). Piesă de 
concert pentru violă cu acompaniament de pian de 
George Enescu (17,40). „Pe aripile cîntului" — muzică 
ușoară (17,50). Dinamica industrială. (18.40). Seară pen
tru tineret (19,00). Mari cupluri ale iubirii : „Tristan 
și Isolda". Prezintă Romulus Vulpescu (21,05). PRO
GRAMUL II. Uverturi la operete de Suppe (7,45). Am 
îndrăgit o melodie — muzică ușoară românească (9,44). 
Arii din operele lui Puccini (10,00), Actualitatea litera
ră (10,15). „Dobroge. mîndră grădină" — emisiune de 
folclor (10,45). Ziare, ziariști, opinii (12,10). Pe undele 
muzicii ușoare (13,32). Emisiune de basme : „Fata mo
șului cea cuminte" — basm popular (15,30). Amfi
teatru literar. „Curent, metodă, școală, grupare litera
ră" (17,40) Cîntece de Florentin Delmar (18,00). Poe
mul simfonic „Acteon" de Alfred Alessandrescu ; Con
certul nr 3 în re minor pentru pian și orchestră de 
Rahmaninov ; solist, compozitorul (19,30). Melodii, me
lodii (23,47).

PROGRAMUL I: întîl- 
nire veselă pe portativ 
(7,30) Sfatul medicului : 
Hemoragiile nazale (9,30). 

Trei dansuri românești pentru două piane, de Dinu
Lipatti (9,45). „în excursie" — cîntece pionierești 
(10,03). Din fonoteca noastră folclorică (13,30). Răsfo
ind albumul muzicii de estradă (14.08) Dansuri Ijin 
opere (14,40) Caleidoscop muzical (15.30) în slujba 
patriei (17,15). în jurul globului (18.05). Radiosimpo- 
zion. Unitatea și diversitatea științei în epoca noastră 
(18,40). Radiogazeta de seară (20.00). Jurnale celebre : 
„Spre Sud" de Emil Racoviță (21,05). Mamaia — 1966. 
înregistrări din concertele celui de al IV-lea 
Concurs și Festival de muzică ușoară româ
nească (21,25). Noi înregistrări de 'muzică românească 
(22,20). Atențiune părinți ! (22.45), PROGRAMUL II : 
Muzică din operete (7.45). „Tinerețea ne e dragă" 

baletul 
în sol

— muzică ușoară (8,15). Dansuri din 
„Iris" de Constantin Nottara ; Simfonia >» 
minor de Edouard Lalo (9,03). „Poiana soarelui 
muzică ușoară (9,40). Teatru radiofonic. Joc.de socie
tate. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sică Ale- 
xandrescu după comedia „Papa se lustruiește" de Spi
ros Melias (10,15). Din creația compozitorului Temis- 
tocle Popa (11,43). Cîntece despre 23 August (12,00). 
Melodii de ieri, interpreți de azi (15,10). Carnet plastic 
(17,45). Melodii populare ascultate 
(19.03). O primă audiție 
oratoriu pentru solisti, cor și
(19.30) Moment poetic. F
(22.30) . Melodii pentru ore

mereu cu plăcere 
radiofonică : „Heracles" — 

orchestră de Haendel 
Dedicații lui George Enescu 
i tîrzii (23,57).

PROGRAMUL I: Pro
gram muzical de dimi
neață (5,06). Cîntece de 

dragoste și jocuri popu
lare (8,08). Sfatul medicului : Plantele medicinale 
(9 30). Emisiune muzicală pentru școlari : „Călătorie 
pe portativ" (10,30). Revista literară radio (11,20). 
Arii din operete interpretate de Ion Dacian (12,10). 
Melodii de dragoste de Ion Vasilescu (13,21). în jurul 
globului (18,05). Știință, tehnică, fantezie (18.40). 
Radiogazeta de seară (20.00) Cîntă orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii (22,20). PROGRAMUL 
II: Dialoguri muzicale (8,15). Solisti și orchestre ple 
muzică populară (8.30). Din melodiile estradei (9.4?,). 
Să citim împreună: „Baltagul" de M. Sadoveanu 
(fragment) — (10,15). Concertul pentru orchestră de 
Anatol Vieru ; Simfonietta de Ion Dumitrescu (11.20). 
Nume dragi — muzică ușoară (15.10). De ce? De 
unde? De cînd? (emisiune pentru copii) (15.30), Scene 
din opera „Elixirul dragostei" de Donizetti (16.00). 
Cîntă Dorina Drăghici. Gică Petrescu, Ives Montand 
și Ina Zanichi (16,30).. Melodii de Radu Șerban (18.00). 
Simfonia I în Do major de Beethoven — interpretea
ză Orchestra filarmonică din Berlin, dirijată de Her
bert von Karajan (19.03) Oameni de seamă din isto
ria culturii : Ion Ghica (19.30). Tonomat do sîmbătă 
seară (19.50). Moment poetic. Dedicații lui Mihai Emi- 
nescu (22,30). Baletul „La Diată" de Mihail Jora (23,10). 
Dans în miez de noapte (23,33).

DUMINICA
rutier (7,00) Transmitem 
voioșiei : „întâmplarea 
un singur loc" — scenetă

PROGRAMUL I : Con
cert de dimineață (6.10). 
Radiojurnal. Sumarul 
presei. Buletin meteo- 

pentru sate (8,00). Clubul 
cu cinci instrumente pe 
de Titi Acs (10.00). Radio

atlas (11,03). „De Ia munte la mare" — program pen
tru oamenii muncii aflați la odihnă (11,15). De toate pen
tru toți (12,00). Radiojurnal. Buletin meteorologic (13,00).
Noutăți de muzică ușoară (13,13). Concert simfonic 
popular : Rapsodia I de George Enescu. Introducere și 
Rondo capriccioso pentru, vioară și orchestră de Saint- 
Saens. Uvertura Leonora nr. 3 de Beethoven (16.03). 
Mamaia 1966 — înregistrări din concertele celui de-al 
IV-lea Concurs și Festival de muzică ușoară româ
nească (18.00). Radiojurnal. Sport (20,00). Teatru ra
diofonic. „Omul care a văzut moartea" de Victor Efti-
miu (20.42). Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic
(22.00). PROGRAMUL II : Buletin dc știri (6.30). Mi
niaturi distractive (6,45). Radiojurnal. Sport., Buletin 
meteo-rutier (7,30). Teatru radiofonic pentru copii „A 
dispărut Făt-Frumos" — scenariu de Victor Popa (8,40). 
Lucrări de Mihail Jora (11,00). Rapsozi ai folclo
rului nostru (12,30). Fragmente din opereta „Nea- 
pole sub sărutul focului" de Renato Rasce] (12.45). 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic (14,00). 
Canțonete cu Miranda Martino și Ion Stoian 
(14,10). „Cine știe, cîștigă" (14,30). Fragmente din „Ri- 
goletto" cu Nicolae Herlea, Magda Ianculescu și Ion 
Buzea (15,45). Succese ale muzicii ușoare (16,30). Din 
înregistrările Măriei Tănase (17,42). Opereta „Pluta
șul de pe Bistrița" de Filaret Barbu (montaj mu- 
zical-literar) (18,00). Revista literară radio (19.20). 
Muzică de dans (20,00). Radiojurnal. Sport (21,00). 
Moment poetic. Balade populare (22,30). Don Quijote 
— variațiuni pe o temă cu caracter cavaleresc de 
Richard Strauss (23,10). Pe ringul de dans (23,51).

O CELE DOUA ORFELINE : Moșilor 
(completare. Partidului, slavă I ; rulează 
și la grădină), Ferentari, Pacea (la ulti
mele două completare Vizita conducă
torilor de partid si de stat în regiunea 
Oltenia).
© MONEDA ANTICĂ : Cosmos (com
pletare Pădurea Biallowieska).
C GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Viitorul (completare Navi
gatori care dispar).
O HAIDUCII - cinemascop • Colențina 
(completare Orizont științific nr. 2), 
grădina „Buzești" (completare Boro
dino).
O FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂI
NĂ : Volga (completare Apartamentul), 
e COPLAN IȘI ASUMA RISCUL : Ra
hova (completare Autobiografie: ru
lează și la qrădină)
® IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop : Progresul (completare Par
tidului, slavă I).
® PREA TÎRZIU : Lira (completare Ti
nerețe ; rulează și la grădină).
o EU SlNT CUBA I : Cotroceni.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și tl august. în țară : vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. înnorări mat accentuate 
se vor produce mai ales în jumătatea 
de nord-vest a tării, unde vor cădea 
ploi locale. în rest ploi Cu totul izo
late. Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 9 și 19 
grade, mai coborite la începutul in
tervalului în depresiuni, iar maximele 
între 22 și 32 de grade. în regiunea 
deluroasă și de munte se va semnala 
ceață dimineața. în București : vre
mea în încălzire, cu cerul schimbă
tor. Vînt potrivit din sud-est. Tempe
ratura în creștere ușoară.

Joc.de
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SĂRBĂTORIREA ZILEI MINERULUI
Valea Jiului

PETROȘENI (coresp. „Scîn
teii"). Tradiționala sărbătoare a 
minerilor români a început ieri 
dimineață în cel mai bătrîn ba
zin carbonifer al țării, Valea Jiu
lui, la Lupeni, cu cinstirea mine
rilor martiri căzuți eroic la 6 au
gust 1929. Coroane de flori, jerbe 
și buchete de trandafiri din par
tea organelor locale, de partid și 
de stat, a sindicatelor, din partea 
exploatărilor miniere, a pionieri
lor, elevilor și gospodinelor din 
toată Valea Jiului, au împodobit 
monumentele eroilor clasei mun
citoare românești căzuți acum 37 
de ani în lupta pentru pîine și 
libertate.

După această solemnitate de
venită tradițională, la toate clu
burile și casele de cultură din 
Valea Jiului au avut loc festivi
tăți închinate „Zilei minerului". 
Printr-un decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România s-au înmînat Ordinul 
Muncii clasa a Il-a și a IlI-a 
unui număr de 38 de mineri, 
maiștri și ingineri. Un mare nu
măr de salariați ai combinatului 
carbonifer Valea Jiului au fost 
distinși cu Medalia Muncii, acor- 
dîndu-li-se în același timp grade 
superioare tehnice din partea 
Ministerului Industriei Miniere.

în holul noii case de cultură 
din Petroșeni a fost deschisă o 
expoziție de documente inedite, 
care oglindesc activitatea revolu
ționară a P.C.R. în Valea Jiului

în perioada ilegalității  ̂precum și 
imagini din viața nouă de astăzi 
în acest important bazin carbo
nifer.

După-amiază au avut loc ser
bări cîmpenești pe stadioanele 
din Aninoasa, Petrila, Vulcan și 
Lupeni, excursii și reuniuni to- 

Rusu, 
etc.

proape 1 000 de artiști amatori din 
întreprinderile și instituțiile băi- 
mărene au prezentat pe estrade 
în aer liber selecțiuni din cele 
mai frumoase spectacole înscrise 
în repertoriul îor.

vărășești la cabanele 
Cîmpu lui Neag, Parîngul

Bazinul Comănești

Maramureș
„Scîn- 
în ce- 
regiu- 
Băiuți,

BAIA MARE (coresp. 
teii"). — La Baia Mare și 
lelalte centre miniere din 
nea Maramureș—Cavnic, 
Nistru, Uba, Baia Sprie și altele
— au avut loc duminică adunări 
festive consacrate „Zilei mineru
lui". Cu acest prilej 65 de mineri, 
tehnicieni și ingineri din bazinul 
minier maramureșean au primit 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România, precum și di
verse titluri și distincții.

Pentru succesele obținute în în
trecerea socialistă, în îndeplini
rea planului, colectivele de mi
neri din regiunea Maramureș au 
fost salutate de membri ai bi
roului comitetului regional de 
partid, de secretari ai comitete
lor raionale și orășenești de 
partid.

Festivitățile au continuat apoi 
cu serbări cîmpenești, spectacole, 
jocuri distractive și întreceri 
sportive. Voia bună, cîntecul și 
dansul au fost pînă seara tîrziu 
oaspeți dragi ai minerilor. A-

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
La adunarea festivă a minerilor 
din bazinul Comănești a vorbit 
tov. Dumitru Cojocaru, secretar 
al Comitetului raional de partid 
Moinești. Cu acest prilej, peste 
30 de mineri, ingineri și tehni
cieni au fost distinși pentru me
ritele lor în producție cu ordine, 
medalii și titlul de „Miner frun
taș". Dintre aceștia amintim pe 
Gheorghe Smărăndeanu, Petre 
Cotfas. Simion Agafiței și ing. 
Alexandru Damian.

După-amiază minerii din Co
mănești au participat, împreună 
cu familiile lor, la serbările cîm
penești la care și-au dat con
cursul formațiile artistice din 
Moinești, Dărmănești și Comă
nești.

★
într-un cadru festiv a fost săr

bătorită Ziua minerului și în tî- 
nărul bazin carbonifer Motru, 
la Exploatările miniere Voivozi, 
Sărmășag, Brațca, Dobrești și 
Șuncuiuș, din regiunea Crișana, 
Bălan, din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, și în centrele 
miniere Iacobeni, Tarnița, Barnar, 
Fundul Moldovei, din regiunea 
Suceava.

MAREA ADUNARE POPULARA DE
Cuvînfarea tovarășului 

Todor Jivkov
(Urmare din pag. I)

BUZLUDJA
Cuvînfarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu

ATLETISM

E de vină numai vlntul ?

„Cupa capitalelor balcanice" 
la motocros

CURE»
1

Timpul plăcut și spectaculozitatea 
Întrecerilor i-au iâcut pe spectatorii 
prezenti la etapa a Il-a a „Cupei 
capitalelor balcanice", disputată ieri 
în Capitală, să nu aibă ce regreta.

Folosind avantajul terenului pro
priu și dovedind o pregătire temei
nică, prima noastră echipă (Mihai 
Dănescu, Mihai Pop, Cristian Doviț, 
Eugen Cheresteș) și-a adjudecat cu 
autoritate locul l in ambele manșe, 
revanșîndu-se astfel pentru înfrin- 
gerea în fata alergătorilor bulgari din 
etapa inaugurală a competiției, des
fășurată in luna mai la Belgrad. La 
individual primul loc a fost ocupat

‘ ...

I

nostru alergător M.de cunoscutul 
Dănescu.

Motocicliștil 
cărora s-au remarcat Miladin Mila- 
dinov și Ilia Ciubricov (primul a su
ferit o defecțiune tehnică la startul 
manșei intiia). au luptat din răs
puteri pentru a-și apăra avantajul 
acumulat la Belgrad, dar nu s-au 
putut clasa în primele 4 locuri, ast
fel că înaintea etapei a IlI-a, ce va 
avea loc la Sofia în luna septem
brie, conducerea a fost preluată de 
sportivii bucureșteni. In urma rezul
tatelor înregistrate ieri, clasamen
tele generale arată astfel: indivi
dual: M. Dăiiescu (București l) — 
365 puncte; M. Miladinov (Sofia I) 
306; Cr. Dovit (București I) —
200-, Șt. Chițu (București II) —
280; M. Pop (București I) — 266; 
V. Stambolov (Sofia I) — 255; pe 
echipe: București I — 945 puncte; 
Sofia 1 — 836-, București II — 685; 
Belgrad 1 — 450; Sofia II — 402; 
Belgrad II — 150.

bulgari, din rindul

CLUJ (prin felefon).
Timp de frei zile, pe 

stadionul orășenesc din 
Cluj au avut loc între
cerile finale ale cam
pionatelor individuale 
de atletism. Rezultate
le au fost influențate în 
bună măsură de starea 
timpului, vîntul puter
nic de vineri și, în spe
cial, de sîmbătă fiind 
un „adversar" neaștep
tat. Desigur, acest ne
ajuns nu a depins de 
organizatori. De la ei 
însă era de așteptat o 
mai bună pregătire a 
stadionului. Dacă a 
existat o grijă deosebi
tă pentru amenajarea 
pistei principale, nu a- 
celașj lucru s-a petre
cut și cu cele pentru 
lungime și triplu salt, 
a căror calitate a con
tribuit la înregistrarea 
unor rezultate necon
cludente. In atari con
diții — deși în an-

sambld, rezultatele sînt 
inferioare posibilităților 
— evolufia unora din
tre atlefi — e drept, 
prea puțini — poate fi 
apreciată, totuși, ca mul
țumitoare. Un 
rezultat a fost 
duminică de I 
Balaș, care cu 
deține cea mai 
performanță a sezonu
lui la săritura în înăl
țime.

Bilanțul recordurilor 
din acest an este mai 
sărac decît la edițiile 
precedente: un record 
egalat la senioare — 
Ioana Petrescu — 11,8 
pe 100 m, altul la junioa
re — Elisabeta Baciu — 
2:08,6 pe 800 m și unul 
egalat la juniori — Ion 
Nicolae—3:53,8 la 1500 
m. Mai merită a fi con
semnate rezultatele rea
lizate de Mihaela Pe- 
neș — 55,16 m la suliță, 
Gheorghe Cosfache —

Întrecerile cicliștilor
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

Pe șoselele din împrejurimile Bra
șovului au avut loc sîmbătă și du
minică finalele campionatelor re
publicane de ciclism în probele 
contratimp individual și fond, 
care au participat aproape 100 
alergători din întreaga țară, 
întrecerea seniorilor, titlurile 
revenit lui Constantin Dumitrescu 
(contratimp) și Walter Ziegler 
(fond), la capătul unor curse di
namice, spectaculoase, iar disputa 
juniorilor a fost dominată de bra
șoveanul Ștefan Suoiu, cîștigător 
în ambele probe.

de 
la 
de 
în 
au

valoros 
marcat 

lolanda 
1,84 m 

i bună

64,82 m la ciocan, 
Gheorghe Zamfirescu 
— 21,3 pe 200 m, Zol- 
fan Vamoș — 8:43,6 pe 
3 000 m obstacole. Cio
chină — la triplu salt, 
Sărucan — la lungime 
și Vamoș — la 3 000 m 
obstacole ar fi avut po
sibilitatea unor noi re
corduri, ca de altfel și 
Doina Bădescu — la 
400 m junioare și echi
pa de ștafetă 4x100 m 
junioare.

Resursele aflefilor 
noșfri sînt, fără îndoia
lă, mult mai mari de- 
cîf o arată comportarea 
lor la întrecerile de la 
Cluj, însă pentru ca a- 
cestea să poată fi va
lorificate este necesară 
o muncă mai susținută 
în răgazul de timp ră
mas pînă la 30 august, 
cînd vor lua startul în 
campionatele europe
ne de la Budapesta.

R. VASILESCU

PE
DE

TERENURILE
FOTBAL

dintre echipele participan-Două 
te la campionatul categoriei A de 
fotbal, Farul Constanța și Progre
sul București, au susținut ieri, pe 
teren propriu, primele meciuri in
ternaționale din noul sezon. Farul 
a cîștigat cu 3—0 (0—0) în fața 
selecționatei orașului Hanovra 
(R.F.G.), iar Progresul a pierdut cu 
2—3 (0—0) la S.K.A. Rostov
(U.R.S.S.).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Sîmbătă seara, 

pionul mondial de 
„giea", Cassius Clay, și-a apărat titlul, 
învlngîndu-1 prin ko pe Brian London, 
întîlnirea a durat 7'40". în rundul trei, 
în urma unor violente lovituri Ia figură, 
London a fost trimis la podea și n-a 
mai putut să reia lupta în cele 10 se
cunde regulamentare. Campionul mon
dial a cîștigat astfel al 26-lea meci pro
fesionist, fiind neînvins în carieră.

la Londra, cam- 
box la categoria

concursului, de natatie 
au fost stabilite două 

mondiale feminine : 
(18 ani) a parcurs 200

0 Cu prilejul 
de la Filadelfia 
noi recorduri 
Martha Randall 
m liber în 2'H"4/10 (v. r. — 2'11"6/1O— 
Fraser), iar Lee Davis a realizat în pro
ba de 1500 m liber timpul de 18’21"7/10 
(v. r. — 18’23"7/10—Bethy Caretto).

® Turneul masculin de baschet de la 
Rosetto (Italia), dotat cu trofeul „Lido 
delle rose", a fost cîștigat de selecțio
nata României, care în meciul decisiv 
a învins cu 70—60 (30—33) echipa Hon- 
ved Budapesta. în celălalt meci echipa 
militară a Italiei a cîștigat cu 87—84 
(36—40) în fața formației Racing Mali
nes.

® Dubla întîlnira Internațională de 
polo pe apă Bulgaria—România, desfă-

PRONOSPORT
Concursul din 7 august

Progresul—S.K.A. Rostov
Farul—Hanovra
Știința București—Rapid 
Dinamo Bacău—Siderurgistul 
Jiul—U.T. Arad
Politehnica—Știința Craiova 
Crișul—Universitatea
Minerul Baia Mare—Steagul roșu 
Prog. Reghin—Chimica Tîrnăveni 
Soda Ocna Mureș—A. S. A.

Tg. Mureș
Prog. Brăila—Oțelul Galați 
Electroputere—Victoria Tg.
Chimia Suceava—Foresta

Jiu

șurată la Sofia, a revenit Jucătorilor 
români : 8—2 (1—0, 2—1, 2—0, 3—1) și 
5—3 (0—2, 1—0, 2—1, 2—0).

® într-un meci internațional de box 
desfășurat la Buzău, selecționata 
UCECOM a învins cu 6—4 echipa 
S. K. Cottbus (R. D. Germană).

• Clasamentul competiției de baschet 
feminin „Cupa Mării Negre", desfășu
rată la Constanța : România A—5 
puncte, Polonia—5, România B—4, 
R.S.S. Moldovenească—4.

ternicul Front al Patriei. Sub 
steagul său el a organizat și a 
condus lupta armată a poporului 
împotriva ocupației hitleriste și a 
dictaturii fasciste, pentru a feri 
patria de catastrofa națională.

La 9 septembrie 1944 partidul 
a ridicat poporul la insurecție ar
mată. A fost răsturnată dictatura 
burgheziei. A fost instaurată pu
terea populară.

Prin această luptă îndelungată 
și eroică pentru 
selor vitale ale 
patriei, Partidul 
a demonstrat că 
patriotic, că este 
partid național în cel mai bun sens 
al acestui cuvînt.

Partidul Comunist Bulgar a de
monstrat nu prin vorbe, ci prin 
fapte, că tocmai el este acela care 
apără libertatea și independența 
țării, că tocmai el este pătruns de 
cele mai profunde și adevărate 
sentimente de dragoste față de 
neam, că tocmai el pune mai pre
sus de orice interesele vitale ale 
poporului, destinele patriei.

Sărbătorim jubileul de astăzi 
— a spus în continuare primul se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar — în 
ajunul celei de-a 22-a aniversări a 
revoluției socialiste. De peste două 
decenii partidul își îndeplinește cu 
cinste misiunea sa istorică de a 
mobiliza eforturile poporului pen
tru construirea societății socialiste 
în țara noastră.

Aducînd un omagiu fierbinte 
memoriei luptătorilor revoluției de 
eliberare națională, întemeietorilor 
mișcării socialiste și celor căzuți în 
lupta împotriva capitalismului și 
fascismului raportăm cu un senti
ment de satisfacție și mîndrie — 
a spus vorbitorul — că visurile lor, 
idealurile lor cele mai luminoase 
se întruchipează în construirea 
Bulgariei noi, socialiste.

Referindu-se la realizările obți
nute în cei 22 de ani de putere 
populară, vorbitorul a spus : Pri
viți peisajul Bulgariei de astăzi, de 
la Dunărea albastră la frumoasa 
Tracie și Rodopii legendari I Patria 
noastră, Bulgaria socialistă, 
astăzi 
rețe 
lucru 
bare 
constituie o schimbare profundă a 
destinului poporului bulgar.

Poporul bulgar — a spus vorbi
torul — are încredere în partid, șe 
inspiră din ideile sale, îi acordă 
un sprijin nelimitat, deoarece 
partidul și-a dovedit devotamentul 
față de interesele oamenilor mun
cii. EI este un partid popular în 
întregul înțeles al cuvîntului.

Și în perioada construcției so
cialismului, Partidul Comunist 
Bulgar a rămas devotat, în mod 
neabătut, tradițiilor sale revolu
ționare, învățăturii lui Marx, En
gels, Lenin. în condițiile țării noas
tre el aplică în mod creator învă
țătura marxist-leninistă, dă o per
spectivă clară oamenilor muncii, 
în orice etapă a dezvoltării noastre 
și îndeosebi în anii de după ple
nara din aprilie, partidul a stabi
lit în mod just direcțiile și ritmul 
de dezvoltare a economiei națio
nale, a creat premisele pentru 
avîntul multilateral al economiei, 
pentru ridicarea continuă a nive
lului de trai material și cultural 
al poporului.

în continuare vorbitorul a 
arătat că Partidul Comunist Bulgar 
sprijină din toate puterile iniția
tivele de pace, îndreptate spre 
întărirea securității europene și a 
păcii mondiale, își aduce contribu
ția la dezvoltarea și întărirea siste
mului mondial socialist.

De 75 de ani — a spus Todor 
Jivkov — P.C.B. a educat po
porul în spiritul prieteniei frățești 
și al solidarității cu poporul rus și 
apoi cu poporul sovietic. în nu
mele Comitetului Central al parti
dului pot să declar că Partidul 
Comunist Bulgar va întări și pe 
viitor prietenia bulgaro-sovietică, 
o va dezvolta și o 
etapă mai înaltă.

Partidul nostru a 
pentru destinderea 
Balcani, pentru dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate între po
poarele balcanice. Ne bucură în-

apărarea intere- 
poporului și ale 
Comunist Bulgar 
este într-adevăr 

într-adevăr un

este 
înnoită, o țară plină de tine- 
și de forță vitală. Acest 
constituie nu numai o schim- 
a peisajului țării. Aceasta

va ridica la o

făcut multe și 
atmosferei din

deosebi faptul că relațiile recipro
ce și colaborarea țării noastre cu 
România și Iugoslavia se lărgesc 
continuu în interesul popoarelor 
noastre, în interesul păcii și socia
lismului.

Sînt bucuros — a spus în conti
nuare T. Jivkov — să salut cu 
'toată sinceritatea pe scumpul nos
tru prieten și oaspete, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care se află în prezent în mijlocul 
nostru. în numele Comitetului 
Central al partidului, al guver
nului vreau să exprim încrederea 
că prietenia frățească între po
poarele bulgar și român se va 
întări și va înflori din ce în ce 
mai mult.

Partidul și guvernul nostru a- 
cordă o înaltă prețuire rezultatelor 
Consfătuirii de la București a sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, salută solidaritatea de
plină manifestată față de Republi
ca Democrată Vietnam. Aventura 
criminală a imperialiștilor ameri
cani creează o amenințare directă 
a păcii mondiale. Eroicul popor 
vietnamez năzuiește în mod firesc 
și legitim spre independență și li
bertate, tinde spre apărarea drep
tului său inalienabil de a-și hotărî 
singur soarta. Pirații de peste O- 
cean varsă însă asupra lui napalm 
și gaze toxice, îl îneacă în sînge și 
suferințe, împing lumea spre o 
nouă catastrofă. Republica Demo
crată Vietnam este o țară socia
listă. Ea are prieteni credincioși. 
Țările socialiste acordă și vor a- 
corda un ajutor din ce în ce mai 
mare patrioților vietnamezi. Noi, 
comuniștii bulgari, întregul nostru 
popor, guvernul popular consideră 
drept datoria lor frățească să spri
jine în mod multilateral eroicul 
popor vietnamez. Dacă guvernul 
Republicii Democrate Vietnam va 
cere, noi vom trimite și voluntari 
împotriva cotropitorilor perfizi. 
Cauza justă a poporului vietnamez 
va învinge I

în fața mișcării comuniste inter
naționale se află probleme și eve
nimente de mare răspundere. 
Atîta timp cît imperialismul ameri
can își extinde planurile agresive, 
datoria noastră este de a întări 
unitatea de luptă, de a consolida 
organizarea noastră militară de a- 
părare, întărită prin Tratatul de la 
Varșovia.

Partidul Comunist Bulgar face și 
va face totul pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești mondiale, pentru coeziunea 
sistemului mondial socialist.

în ultima parte a cuvîntării sale, 
Todor Jivkov s-a referit la apro
piatul Congres al IX-lea al Parti
dului Comunist Bulgar. El a ară- 

•tat că Congresul va face bilanțul 
dezvoltării multilaterale a țării de 
după Congresul al VIII-lea al 
partidului, va stabili programul 
dezvoltării în perioada următoare.

După ce a menționat cifre oglin
dind dezvoltarea țării în noul cin
cinal, vorbitorul a spus: Congresul 
al IX-lea va înarma partidul, pe 
toți oamenii muncii cu un program 
real în interesul poporului, pentru 
înflorirea în continuare a patriei 
socialiste.

Sărbătorind cea de-a 75-a ani
versare de la întemeierea partidu
lui — a spus vorbitorul — sîntem 
plini de sentimentul mîndriei na
ționale pentru această cale glori
oasă pe care a străbătut-o partidul 
comuniștilor bulgari de la Congre
sul de la Buzludja pînă în zilele 
noastre. Dezvoltarea partidului în 
această perioadă îndelungată con
stituie un proces continuu de în
florire, de întărire și maturizare 
ideologică și organizatorică internă.

Partidul a crescut și s-a călit în 
bătăliile neîntrerupte cu dușmanii 
de clasă, în lupta plină de abne
gație pentru fericirea poporului 
muncitor. El a cîștigat pe drept 
cuvînt dragostea, stima și încre
derea sa. Strîns unit, partidul pă
șește cu încredere înainte, întărin- 
du-și continuu legăturile sale cu 
masele. Unind cît mai strîns mun
citorii, țăranii și intelectualitatea, 
tinerii și tinerele în jurul stea
gului său de luptă, Partidul Co
munist Bulgar va conduce poporul 
nostru spre noi și noi victorii, 
pînă la triumful deplin al comu
nismului.

(Urmare din pag. I)

cinai, trasat de Congresul al 
IX-lea al partidului, care prevede 
continuarea industrializării socia
liste — baza progresului întregii 
societăți — făurirea unei agri
culturi modeme, aplicarea largă a 
noilor cuceriri ale științei și teh
nicii, asigurarea unui trai îmbel
șugat oamenilor muncii, în vederea 
ridicării pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Măsurile pe 
care le-am luat pentru aplicarea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea, 
rezultatele bune dobîndite în pri
ma jumătate a acestui an, elanul 
oreator al oamenilor muncii și 
hotărîrea lor de a înfăptui politi
ca marxist-leninistă a partidului, 
care corespunde pe deplin intere
selor vitale ale poporului, ne în
tăresc convingerea că prevederile 
cincinalului 
îndeplinite

Tovarăși,
Prietenia

mân și bulgar are rădăcini adînci 
în lupta purtată multe secole, îm
preună, pentru libertate națională 
și socială, în care în ultimele de
cenii un rol de seamă au avut par
tidele comuniste din cele două țări, 

în anii construcției socialiste, 
prietenia româno-bulgară a căpă
tat un conținut nou. Relațiile prie
tenești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar, unite printr-o trainică solida
ritate frățească, se întemeiază pe 
marxismul creator și internaționa
lismul proletar, pe lupta comună 
pentru socialism și pace. Se dez
voltă cu succes colaborarea în do
meniul economic, politic, tehnico- 
științific și cultural între țările 
noastre, schimburile de delegații, 
de experți în diferite ramuri de 
activitate. Vizita delegației de 
partid și guvernamentale române 
în Bulgaria, vizitele tovarășului 
Jivkov și ale altor conducători 
bulgari în România, convorbirile 
purtate cu aceste prilejuri au o 
mare însemnătate pentru dezvolta
rea în continuare a prieteniei din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
bulgară corespunde intereselor 
ambelor popoare, contribuie la în
tărirea forței și coeziunii sistemu
lui mondial socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

întărirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești este astăzi cu atît 
mai necesară, cu cît cercurile im
perialiste, în primul rînd imperia
lismul american, și-au intensificat 
acțiunile agresive, pun la cale com
ploturi, intervin în treburile in
terne ale unor țări suverane, ur
mărind să frîneze lupta forțelor 
revoluționare contemporane și 
să-și mențină dominația. împotri
va acestei politici se ridică uriașe 
forțe antiimperialiste — țările so
cialiste, clasa muncitoare interna
țională și mișcarea comunistă, ti
nerele state suverane, mișcarea de 
eliberare națională, alte forțe de
mocratice — care, acționînd în 
strînsă unitate și cu fermitate, pot 
împiedica imperialismul să arunce 
omenirea într-un nou război mon
dial, pot apăra și consolida pacea 
în lume.

O mare însemnătate 
menținerea păcii mondiale 
asigurarea securității în 
Declarația de la București 
vire la întărirea păcii și securității 
în Europa, adoptată de statele so
cialiste participante la recenta 
Consfătuire a Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia, constituie o platformă 
acceptabilă pentru toate statele 
continentului nostru, în vederea 
normalizării relațiilor internațio
nale, dezvoltării colaborării multi
laterale între țări, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, a întăririi în
crederii și cooperării între po
poare.

Consolidarea păcii și securității 
în Europa și pe glob este condi
ționată de așezarea relațiilor din
tre state pe baze noi, care să a- 
sigure fiecărui popor posibilitatea

sînt realiste și vor fi 
cu succes.

dintre popoarele ro-

pentru 
ar avea 
Europa, 
cu pri-

sassasaMoa

(Urmare din pag. I)
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util să se adopte măsura propusă 
în colegiul Ministerului Industriei 
Construcțiilor, ca încă de pe acum 
tițularii de investiții să ia măsuri 
pentru ca fondurile care nu mai 
pot fi utilizate la lucrările noi să 
fie folosite pentru accelerarea exe
cuției și punerii în funcțiune a o- 
biectivelor care au asigurate condi
țiile necesare. Aceasta ar evita imo
bilizarea fondurilor, ar permite 
scurtarea duratei de execuție și 
intrarea în funcțiune mai devre
me a unor capacități de produc
ție, ar avea efecte pozitive asu
pra folosirii potențialului de lu
cru al organizațiilor de construcții.

După cum s-a desprins în șe
dințele de colegiu, problema asi
gurării din vreme a utilajelor teh
nologice cu care vor fi înzestrate 
noile obiective 
să constituie, 
preocupare de 
de investiții.
bui să se îndrepte spre clarificarea 
din timp și în cele mai bune con
diții a tehnologiilor ce urmează a

se adopta pentru obiectivele noi 
prevăzute în planul cincinal. în 
acest scop, ministerele titulare de 
investiții ar trebui să primească 
un sprijin mai substanțial din par
tea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și a Ministe
rului Comerțului Exterior. Necesi
tatea sporirii preocupărilor în a- 
cest domeniu se conturează și mai 
clar dacă avem în vedere că vo
lumul de utilaje în stoc, necesare 
desfășurării în bune condiții a lu
crărilor de montaj, era la 30 iunie 
cu circa 20 la sută mai mic decît 
cel prevăzut în planul ministere
lor. La Ministerul Industriei Chi
mice, pentru capacitățile cu ter
mene de intrare în funcțiune
acest an, la care sînt necesare uti
laje din importul curent, nu 
contractată la începutul lunii iulie 
o mare parte din volumul acestora.

Concomitent cu eforturile în
dreptate spre asigurarea documen
tațiilor și utilajelor, este necesar, 
în lumina experienței dobîndite, să 
se îmbunătățească organizarea 
muncii pe șantiere și aproviziona
rea cu materiale, să se asigure

productive trebuie 
de asemenea, o 

seamă a titularilor 
Eforturile ar tre-

de a urma calea dezvoltării sociale 
care corespunde voinței, aspirații
lor și intereselor sale vitale. Prin
cipiile independentei și suverani
tății naționale, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne ale altor țări, capătă 
azi în lume o recunoaștere tot mai 
largă, se impun ca singura bază 
rațională. unanim acceptabilă, 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
state, pentru sporirea încrederii și 
stimei reciproce între popoare, 
pentru întărirea păcii.

în spiritul rezoluției inițiate de 
țara noastră și adoptate de Adu
narea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite, cu privire la acțiuni 
pe plan regional pentru îmbunătă
țirea relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene cu orînduiri 
social-politice diferite, România 
depune eforturi consecvente pen
tru dezvoltarea unui climat de în
țelegere și colaborare între toate 
popoarele din Balcani, indiferent 
de orînduirea lor socială, pentru 
transformarea zonei balcanice în- 
tr-o regiune lipsită de arma ato
mică, ceea ce ar avea o mare în
semnătate pentru asigurarea păcii 
în această parte a lumii și în în
treaga Europă.

Primirea favorabilă de care s-a 
bucurat Declarația de la București 
în rîndurile popoarelor europene, 
ale unor importante cercuri poli
tice din Europa, ale opiniei publi
ce internaționale, demonstrează 
încă o dată că există toate posibili
tățile pentru a se aborda cu succes 
problema reglementării pe baze noi 
a relațiilor dintre statele euro
pene.

în prezent, lupta pentru asigura
rea păcii este indisolubil legată de 
lupta pentru încetarea agresiunii 
Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam, de sprijinul acordat po
porului vietnamez pentru respin
gerea intervenționiștilor americani. 
Prin Declarația de la București cu 
privire la agresiunea Statelor Uni
te în Vietnam, țările socialiste 
semnatare au adresat guvernului 
american un energic avertisment 
colectiv, și-au exprimat hotărîrea 
de a spori sprijinul acordat po
porului vietnamez în vederea zdro
birii agresorilor.

Cercurile conducătoare ale 
S.U.A. trebuie să înțeleagă faptul 
că singura ieșire din situația în 
care au ajuns, ca urmare a încăl
cării atît de flagrante a normelor 
dreptului internațional, este înce
tarea imediată, definitivă și necon
diționată a bombardării R. D. 
Vietnam, retragerea tuturor tru
pelor și armelor lor din Vietnamul 
de sud, aplicarea acordurilor de 
la Geneva. Numai pe această cale 
poate fi rezolvată problema viet
nameză, poate fi asigurată înceta
rea războiului în Vietnam.

Considerînd că sprijinirea po
porului vietnamez în lupta împo
triva agresiunii americane este o 
îndatorire internationalistă a tutu
ror țărilor socialiste si a partide
lor comuniste și muncitorești, par
tidul și guvernul nostru vor acor
da poporului vietnamez tot spriji
nul, pînă la victoria luptei sale 
drepte.

Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia vor milita și în viitor pentru 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncito
rești, aducîndu-și contribuția la 
cauza socialismului, la victoria pă
cii în lume.

Dragi tovarăși,
a Comuniștii, poporul bulgar în- 

tîmpină cu entuziasm și succese în 
muncă cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar, eveni
ment deosebit de însemnat în via
ța întregii țări.

Comuniștii români, întregul nos
tru popor urează comuniștilor 
bulgari, poporului frate bulgar noi 
succese în realizarea sarcinilor ce 
le stau în față, în opera de con
struire a socialismului și comunis
mului, pentru înflorirea Republicii 
Populare Bulgaria.

Trăiască în veci prietenia româ
no-bulgară I

Trăiască unitatea țărilor socia
liste și a partidelor comuniste și 
muncitorești I

Trăiască pacea în întreaga lume!

REALIZĂRII EXEMPLARE A PROGRAMULUI DE MUȚII
sistemul informațional asupra 
mersului Investițiilor și punerii în 
funcțiune a capacităților, urmărind 
ca, o dată cu semnalarea principa
lelor aspecte privind îndeplinirea 
planului, să facem, în colaborare 
cu Comitetul de Stat al Planifică
rii și Direcția Centrală de Statisti
că, propuneri corespunzătoare a- 
supra soluțiilor de rezolvare și a 
măsurilor ce urmează a se lua pe 
plan central. Am prevăzut, de ase
menea, întărirea și extinderea 
controlului asupra realizării para
metrilor proiectați la capacitățile 
date în funcțiune, nu numai în in
dustrie, ca pînă în prezent, ci și 
în alte ramuri ale economiei, 

în încheiere, aș dori să arăt, în 
numele Consiliului de condu
cere al Băncii de Investiții, că lu
crătorii noștri au îndatorirea să-și 
aducă o contribuție sporită, alături 
de factorii de bază care au atribu
ții în domeniul investițiilor, la uti
lizarea cu maximum de eficiență a 
resurselor materiale și financiare 
alocate de stat pentru creșterea 
potențialului economic al țării în 
actualul cincinal.

forța de muncă Ia nivelul volumu
lui de lucrări și ritmului de exe
cuție — Condiții esențiale pentru 
respectarea strictă a termenelor de 
intrare în funcțiune a noilor ca
pacități de producție.

în

era

— Ce masuri preconizează 
să ia Banca de Investiții pen
tru a contribui, prin controlul 
său, la impulsionarea ritmului 
lucrărilor și gospodărirea ju
dicioasă a fondurilor de in
vestiții ?

— Recent, a fost dezbătut și a- 
probat 
băncii, 
drelor 
planul 
controlului bancar în îndeplinirea 
prevederilor cincinalului în dome
niul investițiilor, în respectarea 
de către proiectanți, beneficiari, 
constructori și furnizori de utila
je a disciplinei investițiilor. 
Măsurile prevăzute în planul 
adoptat sînt orientate în princi
pal spre accentuarea contro
lului preventiv și economic efec
tuat de bancă. Experiența de-pînă

în 
cu 
de 
de

Consiliul de conducere a 
participarea tuturor ca- 
conducere din centrală 
măsuri privind sarcinile

acum, ca și deficiențele constatate 
în munca noastră de control, ple
dează pentru o intervenție mai 
activă a Băncii de Investiții.

Consider că este suficient să a- 
răt, pentru exemplificare, situația 
în domeniul folosirii utilajelor și 
Instalațiilor achiziționate. Controlul 
bancar a reușit să identifice o se
rie de utilaje care nu sînt folosite 
de întreprinderile deținătoare. Ca 
urmare, se vor recenza toate uti
lajele aflate în această situa
ție, luîndu-se măsuri de rea
ducere a lor în circuitul econo
mic prin redistribuire și pe alte 
căi. Totodată, sîntem preocupați 
să găsim căile cele mai potrivite 
spre a exercita din timp controlul 
asupra necesității și justificării e- 
conomice a investițiilor, astfel în- 
cît Banca de Investiții să-și poată 
spune cuvîntul asupra admiterii 
lor la finanțare chiar înainte de a 
fi angajate fondurile, resursele 
materiale și Capacitatea de lucru 
a proiectanților și uzinelor furni
zoare de utilaje.

în scopul creșterii eficienței con
trolului bancar vom perfecționa



patriotice

din Coasta de Fildeș

NEW YORK 7 (Agerpres). — Cu 
prilejul comemorării a 21 de ani 
de la bombardamentul atomic a- 
supra Hiroshimei, în numeroase o- 
rașe din Statele Unite au avut loc 
sîmbătă mari demonstrații. Peste 
15 000 de persoane au participat la 
demonstrația care a avut loc la 
New York. Demonstranții au par
curs străzile orașului purtînd pan
carte pe care era scris: „Ajunge 
Hiroshima, încetați războiul ime
diat „1945 — Hiroshima-Bomba 
A... 1966 — Vietnam — Napalm...41. 
Politia a efectuat arestări în rîn- 
dul demonstranților. Comitetul na
țional de coordonare în vederea în
cetării războiului din Vietnam, care 
a inițiat demonstrația, a dat pu
blicității o declarație în care se 
spune: „Mișcarea pacifistă ameri
cană nu comemorează numai o tra
gedie a cărei victimă a fost po
porul japonez cu- 21 de ani în 
urmă, ea poartă doliu pentru o tra
gedie. a întregii omeniri și care 
continuă să amenințe viitorul fiin-

Bp HIROSHIMA. La 7 august
s-au încheiat lucrările de 

la Hiroshima . ale celui de-al 
XlI-lea Congres internațional 
pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen. La 
congres — care își va conti
nua lucrările la Nagasaki — 
participă, în afara reprezen
tanților opiniei publice japo
neze, delegați ai unor organi
zații internaționale, precum și 
irivitați din mai multe țări ale 
lumii.

ței umane. Mișcarea pentru pace 
se desolidarizează 
război comise de 
rican".

La Washington, 
ne au demonstrat în fața 
Albe, cerînd încetarea războiului 
.din Vietnam. Un grup de demon
stranți a petrecut întreaga noapte 
de sîmbătă spre duminică în fața 
Casei Albe, pentru a protesta îm
potriva agresiunii S.U.A. în Asia 
de sud-est.

O demonstrație împotriva acțiu
nilor agresive americane în Viet
nam a avut . loc. și la cascada 
Niagara, în apropiere de podul 
care constituie granița dintre 
Canada și S.U.A. Demonstranților 
americani li s-au alăturat grupuri 
de demonstranți canadieni. Mani
festări similare au avut loc la 
San Francisco, Los Angeles, 
Pittsburgh. Portland, Boston și în 
multe alte orașe. Oprindu-se în 
fața uzinelor care produc napalm 
și gaze toxice, demonstranții au 
protestat împotriva folosirii aces
tor mijloace criminale în războiul 
din Vietnam. Numeroși oratori au 
luat cuvîntul la mitingurile organi
zate în diverse orașe, condamnînd 
politica S.U.A. în Asia de sud-est.

de crimele de 
guvernul ame-

sute de persoa- 
Casei

I

î

nsuviMțiu
ABIDJAN 7 (Agerpres). — Po

porul Republicii Coasta de Fildeș 
a sărbătorit duminică împlinirea 
a șase ani de la proclamarea inde
pendentei țării sale. Festivitățile 
organizate cu acest prilej au cul
minat printr-o mare demonstrație 
ce a avut loc la Abidjan. Au asis
tat reprezentanți din 96 de țări, 
printre care și o delegație guver
namentală română, condusă de 
Mircea Ocheană.

Cu prilejul celei de-a șasea ani
versări a independenței țării, pre
ședintele Republicii Coasta de Fil
deș, Hophouet Boigny, a adresat 
un mesaj națiunii. El a subliniat 
că dezvoltarea pe mai departe a 
economiei țării va cere și în viitor 
noi eforturi din partea populației.

OPOZIȚIE
FAȚĂ DE „0 NOUĂ FORMĂ

E® NEW YORK. Comitetul
pentru decolonizare al 

O.N.U. a desemnat pe mem
brii viitoarei misiuni care va 
efectua o vizită în Guineea 
spaniolă pentru a constata la 
fata locului condițiile de viață 
ale populației din acest teri
toriu colonial. Misiunea va fi 
compusă din reprezentanți ai 
Danemarcei, Mali, Chile, Siera 
Leone, Siria, Tanzania și Po
lonia.

I
O MOSCOVA. După cum in

formează agenția TASS, 
Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
a plecat la 7 august în Bra
zilia, unde va avea convor
biri în probleme comerciale.

I

KH BAGDAD. Componența 
““ noului guvern irakian va 
fi cunoscută în viitoarele 48 
de ore, a declarat Taleb, în
sărcinat de președintele .Ira
kului cu formarea noului ca
binet El desfășoară intense 
consultări cu personalitățile 
politice irakiene în vederea 
extinderii ariei de forțe politi
ce reprezentate în guvern.

I

I

fi® TOKIO. Un căpitan de a- 
viație american urmează 

să compară în fața unui ju
decător japonez sub acuzația 
de a fi făcut trafic de arme. 
Ofițerul, al cărui nume nu a 
fost divulgat în mod public, 
a furnizat un important număr 
de pistoale unei bande de 
gangsteri japonezi.

I

K8 NEW YORK. Un avion de 
transport avînd la bord 

41 de persoane s-a prăbușit 
duminică în apropiere de lo
calitatea Falls City din S.U.A. 
Avionul a luat foc în aer și 
s-a prăbușit în flăcări. Pînă 
în prezent au fost găsite 18 
cadavre. I

HANOI 7 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 7 august, for
țele armate vietnameze din zona 
portului Haifong și din provin
ciile Ha Bac, Quang Ninh, Bac 
Thai și Thanh Hoa au doborît 
7 avioane americane și au captu
rat o serie de piloți inamici.

înaltul comandament al Arma
tei populare vietnameze a trimis 
un mesaj de felicitare forțelor ar
mate vietnameze din provincia Ha 
Bac, unde a fost doborît la 7 au
gust cel de-al 1 300-lea avion ame
rican nimicit pe teritoriul R. D. 
Vietnam. Numărul total al avioa
nelor americane doborîte pe teri
toriul R. D. Vietnam se ridică a- 
cum la 1 306.

★
HANOI 7 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care protestează cu ener
gie împotriva noilor bombarda
mente ale aviației americane asu
pra portului Haifong și a altor lo
calități din Vietnamul de nord. 
Declarația relevă că, atacînd la 
2 august pentru a treia oară ora
șul Haifong, aviația americană a 
bombardat în mod sălbatic cartiere 
populate, stația de transformare a 
curentului electric, fabrica de ci
ment și șantierul naval. Declarația 
menționează, de asemenea, bom
bardarea barbară a numeroase alte 
localități, precum și a digurilor, 
barajelor și canalelor de irigație 
din 14 provincii și orașe din Viet
namul de nord. Declarația subli
niază că conducătorii guvernului 
american trebuie să poarte întrea
ga răspundere pentru nenumăra
tele lor crime din Vietnam.

Se anunță că forțele armate și 
populația din Haifong au doborît 
la 5 august două avioane ale S.U.A. 
Un alt avion american a fost dobo
rît în aceeași zi în provincia 
Quang Ninh.

HaS

COLONIALISM"KINSHASA 7 (Agerpres). — 
„Răscoala jandarmilor katanghezi 
din provincia orientală a Congou- 
lui constituie un complot interna
țional al intereselor financiare lo
vite de recentele măsuri economi
ce luate de guvernul congolez", a 
declarat președintele Mobutu în ca
drul unui interviu acordat postu
lui de radio „Europa-1“. El a spus 
că unul din scopurile conspirației 
este de a-1 readuce la putere pe 
fostul premier Chombe.

Relevînd că criza din relațiile 
belgo-congoleze riscă să provoace 
o ruptură între cele două țări, Mo
butu a arătat că vinovate pentru 
aceasta sînt cercurile financiare 
din Belgia care doresc să dicteze 
în Congo ca și pînă acum.

talului monopolist 
american.

De altfel, îngrijora
rea față de această 
problemă nu se rezu
mă la Mexic, ci se 
manifestă și în alte 
țări ale Americii La
tine. De cîteva luni, 
în Brazilia are loc o 
veritabilă campanie 
de rezistență față de 
penetrația marelui 
trust de presă nord- 
american „Time and 
Life' și a altora, care 
au reușit să cîștige 
poziții atît în sectorul 
editorial brazilian, cît 
și în cel al televiziu
nii. în campanie sînt 
angajate personali-

memoriu în care, în
tre altele, se spune : 
„Aceste publicații 
străine intră pe piața 
mexicană fără să plă
tească măcar un cen
tavo pe impozite, iar 
creșterea spațiului 
lor publicitar plătit 
de firme mexicane 
înseamnă o evaziu
ne constantă de 
devize care pre
judiciază stabilitatea 
peso-ului mexican. 
Este o invazie ce a- 
tinge nu numai finan
țele țării, dar face 
odată să crească 
mărul șomerilor 
industria noastră 
ligrafică. Nu trebuie

Monopolurile S.U.A. 
caută mereu noi for
me de pătrundere în 
țările lating-america- 
ne. In ultima vreme 
opinia publică din a- 
ceste țări manifestă 
îngrijorare față de 
încercări nord-ameri- 
cane de a se infiltra 
în sectoarele de in
fluențare a opiniei 
publice.

De cîtva timp în 
Mexic se desfășoară 
o largă mișcare de 
împotrivire față de 
business-ul 
merican cu reviste e- 
ditate în limba spa
niolă și care pătrund 
liber în țară — circa 
două milioane e- 
xemplare pe lună —• 
prejudiciind atît edi
turile naționale, cît și 
sectoarele artei gra
fice, industriei de 
neală de tipar, 
hîrtie și altele.

Problema are 
pecte multiple. Pe de 
o parte, din pricina 
diferenței între pre
țuri la hîrtie, mulțl e- 
ditori încheie tran
zacții pentru tipărirea 
de cărți și reviste în 
Statele Unite, înregis- 
trîndu-se pînă acum 
an volum de tranzac
ții echivalent cu circa 
190 milioane de pesos 
pe an. Pe de altă par
te, cu fiecare zi spo
rește spațiul publici
tar plătit revistelor 
străine, fiind vorba 
de sume considera
bile ce se scurg spre 
străinătate. Ziarul 
„Clarin' scrie că 
„invazia publicațiilor 
străine a ajuns să 
constituie o ame
nințare pentru eco
nomia națională, în
trucît o singură edi
tură nord-americană 
reușește să vîndă 
circa 400 000 de exem
plare pe lună". Ca
mera națională a in
dustriei grafice a 
înaintat recent mi
nistrului industriei și 
comerțului un amplu

u

as-

V. OROS

R.A.U. a

cer- 
de

pentru a 
țară dez-

tot- 
nu- 

în 
po-

subestimăm, de 
influența 

care

Ostași ai forțelor j 
sud-vietnameze în timpul unui 

exercițiu militar

Salariafii șantierului „San Mar
co" au demonstrat zilele trecute 
pe străzile orașului Triest împo
triva proiectatei închideri a 

șantierului

nu
pentru opi- 

an-

nord-a-

Scandal provocat 
de filmul

Adio Africa
ROMA 7 (Agerpres). 

Festivalul internațional al fil
mului de la Taormina, in Si
cilia, s-a încheiat sîmbătă 
seara cu un scandal. Decer- 
nînd un premiu foarte contes
tatului film documentar „Adio 
Africa", juriul festivalului a 
declanșat o serie de proteste 
vehemente nu numai din par
tea cineaștilor și publicului cu 
vederi democratice, dar și din 
partea oficialităților italiene. 
Se știe că filmul amintit elo
giază acțiunile colonialiste și 
insultă noile state independen
te din Africa.

Președintele Nasser 
despre economia II. A. II.

CAIRO 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, a luatcuvîn- 
tul la Alexandria la un congres 
studențesc. Referindu-se la dez
voltarea economică a țării, Nasser 
a arătat că în timp ce în 1952 in
vestițiile au reprezentat 2 milioane 
lire egiptene, în 1965 ele au atins 
cifra de 150 milioane. Pînă în 1952, 
a arătat președintele R.A.U., anual 
se valorificau cel mult 8 000 fed- 
dani de pămînt, în timp ce anul 
trecut s-au valorificat 85 000 fed- 
dani. Președintele a îndemnat apoi 
la mobilizarea forțelor 
transforma R.A.U. într-o 
voltată.

Totodată, președintele 
chemat la vigilentă împotriva ele
mentelor reacționare.

Proteste împotriva 
eliberării unui 
criminal nazist

AMSTERDAM 7 (Agerpres). — 
Sute de cetățeni olandezi au de
monstrat pe străzile Amsterdamu
lui în semn de protest împotriva 
eliberării din închisoare a crimi
nalului nazist vest-german Willy 
Lages. Condamnat la închisoare pe 
viață pentru complicitate la asasi
natele în masă comise de naziști 
pe teritoriul Olandei, Lages a fost 
scos acum două luni de la închi
soarea din localitatea olandeză 
Breda.

CORESPONDENȚĂ 
DIN RIO DE JANEIRO

să 
asemenea, 
psihologică pe 
ele o exercită, întrucît 
afectează vizibil tere
nul politic și moral, 
într-o măsură echi
valentă cu o nouă for
mă de colonialism, 
mai subtil ca înain
te, dar prin asta nu 
mai puțin periculos'.

Pînă de curînd, cri- 
ticile referitoare la 
consecințele nefaste 
ale publicațiilor stră
ine se mărgineau la tul se extinde opozi- 
un cerc restrîns de 
oameni de afaceri 
din ramura poligrafi
că mexicană afectați 
direct, precum și la 
cercuri de intelec
tuali. Acum însă, 
problema a ajuns 
să constituie obiect 
de preocupare 
numai 
nia publică în 
samblu, ci și în sînul 
guvernului, prevăzîn- 
du-se adoptarea unor 
măsuri protecționiste 
față de această for
mă periculoasă de 
pătrundere a capi-

tați politice care se 
declară favorabile 
„cooperării cu capi
talul străin" în alte 
sectoare de activita
te, dar socotesc că 
influențarea opiniei 
publice trebuie să ră- 
mînă un drept exclu
siv al brazilienilor 
înșiși, întrucît pierde
rea acestui instru
ment echivalează cu 
pierderea suveranită
ții naționale.

Pe întreg continen-

ția față de amestecul 
brutal al imperialiș
tilor americani în 
treburile interne ale 
țărilor latino-ameri- 
cane. Sentimentul 
demnității naționale, 
grija față de a- 
părarea independen
tei și suveranității 
statelor își lărgesc 
aria de cuprindere, se 
fac tot mai simțite nu - 
numai în sînul opi
niei publice, dai și 
în rîndurile unor fac
tori politici de răs
pundere.

ilnic în Camera Co
munelor, pe băncile 
conservatorilor din 
fața mea, stau, în rîn- 
duri compacte, foști

colonei, brigadieri, amirali 
și comandori de aviație. Ei 
sînt în mare parte oameni 
sinceri și cinstiți. Dar a- 
tunci cînd spun: „Să facem 
Marea Britanie din nou mare", 
ei judecă în termeni militari. 
Unii visează la secolul trecut, 
cînd era de-ajuns ca Marea 
Britanie să trimită o singură 
navă de război pentru a supune 
un stat mic. Acest lucru nu 
mai este posibil astăzi, chiar 
dacă am mări de patru ori 
cheltuielile noastre militare. 
Pentru asta, eu unul nu vărs 
lacrimi.

Dacă totuși dorim să vedem 
tara noastră cu adevărat mare, 
atunci acest lucru poate fi ob
ținut 
tu), 
Ca 
devăr mîndru 
pas. In fapt, 
că România, 
sale, obține o 
la problemele 
din cauză că își privește rolul 
său din acest punct de vedere.

Subordonarea Marii Britanii 
fată de politica americană nu 
numai că ne obligă la men
ținerea unor baze costisitoare 
în Orientul îndepărtat ,■ această 
subordonare duce acum la se
rioase imixtiuni în programul 
nostru intern. Deoarece guver
nul nu reușește să efectueze 
reduceri drastice în cheltuielile 
militare, el recurge în schimb 
la reduceri în folosirea forței de 
lucru și în nivelul de trai.

Nu este nevoie să fii profe
sor de economie pentru a înțe
lege cauzele dificultăților prin 
care trece Marea Britanie. Ele 
ne privesc drept în față. Pre
siunea asupra lirei sterline 
datorește deficitului balanței 
plăti și acest deficit este în 
celași timp aproape egal 
cheltuielile 
străinătate.

Adevărul 
suporta să 
valută străină pentru 
si bazele noastre militare 
străinătate. Așa cum am decla
rat în Camera Comunelor la 
26 iulie: „Guvernul acționează 
la fel de greșit ca un om care 
trăiește dintr-o pensie de patru 
lire pe săptămînă, dar cheltu
iește un ’Sfert din această sumă 
pe pistoale, puști și muniție.

Mai mult, atunci cind 1 se cere 
să fie rezonabil el reduce din 
banii pentru alimente". Expri- 

- mam atunci vederile celor 47 
de deputați laburiști care, în 
ziua precedentă, semnaseră o 
declarație în această problemă. 
Numărul lor s-ar fi dublat dacă 
ar fi fost timp suficient pentru 
strîngerea semnăturilor.

Să vedem însă unde se duc 
banii. în 1933, Marea Britanie 
cheltuia anual 16 milioane lire 
pentru forțele și bazele sale 
militare din străinătate. în 1954 
această cifră a fost ridicată la 
250 milioane lire. Astăzi ea a 
atins totalul imens de 560 mi
lioane lire anual.

cerca să-și mențină rolul 
de mare putere militară mon
dială.

Unii cred că această politică 
s-ar datora considerentelor de 
grandoare. Se prea poate. Dar 
un factor și mai serios îl con
stituie insistenta comanditarilor 
noștri americani. La 22 iulie 
McNamara, secretarul american 
al apărării, a acordat un inter
viu lui Renee MacColl, de la 
ziarul britanic „Daily Express". 
Iată ce scrie acesta : ,,D. McNa
mara a devenit foarte energic 
atunci cind am ridicat proble
ma unei continue prezente a 
Marii Britanii la est de Suez. 
El a subliniat : „această pre-

n

numai 
în condiții 
laburist.

alături 
de 
fi

cu es- 
pace. 

aș fi într-a- 
de un asemenea 
mie mi se pare 
prin eforturile 

participare mare 
mondiale tocmai

se 
de 
a* 
cu 

noastre militare din

este că nu putem 
cheltuim prețioasa 

trupele 
din

poporul britanic în direcția u- 
nui nivel de trai mai bun.

Am fost recent într-o vizită 
în Germania occidentală. înain
te de a pleca, gindindu-mă la 
un cadou pentru soția mea. am 
întrebat-o ce ar dori să-i aduc 
din Germania. Ea mi-a răspuns: 
„armata britanică de pe Rin". 
Trebuie să admit că mi-ar fi 
destul de neplăcut să mă tre
zesc cu 60 000 oameni în uni
formă bătînd la ușa din spate 
a casei mele. Dar este cert că 
ar fi un mare avantaj pentru 
tară de a-i avea pe toți în 
interiorul Marii Britanii.

Recent, cind susțineam în 
fata primului ministru să aducă

Cheituieiih militare

Exact cu un an în urmă, 
grupul parlamentar laburist a 
elaborat o rezoluție cerînd gu
vernului să efectueze drastice 
reduceri în cheltuielile milita
re „mult mai devreme decit 
se intenționează în prezent". 
Regret că trebuie să spun, dar 
guvernul nu micșorează plafo
nul cheltuielilor militare, așa 
cum au cerut deputății labu
riști. Primul ministru a decla
rat că va continua să rămînă 
și în 1970 la plafonul de două 
miliarde lire anual (la preturi
le din 1964). Reducerile proiec
tate în cheltuielile interne, șo
majul, înghețarea salariilor — 
ceea ce afectează nivelul de 
trai — derivă de aici.

Este semnificativ că, după 
cum s-a anunțat oficial, nu va 
avea loc nici o reducere în 
cheltuielile noastre in următo
rii zece ani privind cei un mi
liard de dolari alocați pentru 
achiziționarea de avioane mi
litare americane. Asa cum au 
arătat cei 47 deputați laburiști 
în declarația lor, aceasta con
stituie un non sens economic.

Aci se mai adaugă faptul că 
nici în prezent guvernul nu 
este de acord cu ideea că Ma
rea Britanie nu mai poate în-

de Frank ALLAUN
membru al parlamentului 

britanic din partea Partidului 
laburist

zentă rămîne absolut esențială. 
Voi britanicii ați făcut acolo o 
treabă extrem de importantă și 
este necesar să continuați s-o 
faceți mai departe".

Așadar, acum știm. Forța 
noastră militară este slabă 
în comparație cu cea a Americii. 
Eu unul cred că unica rațiune 
pentru care americanii doresc 
ca noi să fim implicați în Viet
nam si în alte părți ale lumii 
este că. în felul acesta, ar fi 
mascat faptul că guvernul de 
la Washington se află aproape 
singur în intervențiile sale mi
litare în treburile interne ale 
altor țări. Astfel, blamul s-ar 
repercuta asupra mai multora.

Dacă guvernul britanic spune 
că nu poate aduce acasă tru
pele din cauza angajamente
lor noastre în străinătate, as 
dori să amintesc de angaja
mentele guvernului fată de

fi

acasă trupele din Orientul în
depărtat și din Germania occi
dentală, el mi-a răspuns: esle 
adevărat că acest lucru ar e- 
conomisi din cheltuielile în va
lută străină, dar atunci ar tre
bui să construim cazărmi cos
tisitoare pentru a le caza în 
Marea Britanie.

După părerea mea. lucrurile 
nu stau așa. Fiecare oraș și fa
brică din Anglia plînge după 
mînă de lucru. De ce să nu îi 
aducem acasă pe toți cei 
220 000 oameni din străinătate, 
să-i demobilizăm și să le dăm 
putința să Intre în industria 
productivă ? Aceasta ar în
semna să împușcăm doi iepuri 
cu un singur foc: am 
cheltuielile militare și 
producția

Pe cind rosteam în 
ment cuvintele de mai 
fost întrerupt de un 
conservator, căpitanul 
Elliot, care a afirmat :
ar însemna ca Germania (occi
dentală) să devină în Europa 
partenerul politic dominant al 
S.U.A. Este dispus d. AllaUn =ă 
accepte acest lucru ? Am re
plicat : „cu multă neplăcere 
trebuie să admit că această si
tuație există de pe acum. In

momentul de față avem co
mandanți germani, care dau or
dine trupelor britanice. De a- 
ceea nu cred că argumentul ar 
avea vreo valoare".

Toate acestea mă fac să mă 
gîndesc Ia propunerile făcute 
recent de guvernul român cu 
privire la desființarea blocuri
lor militare, la retragerea tru
pelor străine aflate pe terito
riile altor țări înăuntru] grani
țelor naționale.

Membrii de rînd ai mișcării 
laburiste britanice nu stau im
pasibili în această situație. Este 
încurajator atunci cînd citești 
agenda viitoarei conferințe a- 
nuale a Partidului laburist, 
care va avea loc la începutul 
lunii octombrie. Zeci de sindi
cate și de organizații ale Par
tidului laburist insistă nu nu
mai asupra unei politici exter
ne mai progresiste, ci și asu
pra unor reduceri drastice ale 
cheltuielilor militare.

Fiecare sindicat național are 
dreptul de a prezenta o singură 
rezoluție. Este semnificativ 
faptul că în rezoluția înscrisă 
de sindicatul muncitorilor din 
transporturi și uecalificați — 
cel mai mare din țară, cu cir
ca 1,5 milioane membri — se 
spune: „Conferința recunoaște 
că dacă nu are loc o substan
țială reducere a cheltuielilor 
militare în Germania occiden
tală și în Orientul îndepărtat, 
capacitatea guvernului laburist 
de a înfăptui redresarea eco
nomiei naționale, progresul so
cial și prosperitatea, pe care 
le-a promis, va fi împiedicată 
de reapariția crizelor în ba
lanța de plăti. Conferința chea
mă guvernul să restrîngă rolul 
său la est de Suez și în Ger
mania occidentală, 
componentă a unui 
gent de a reduce
nuare totalul cheltuielilor mili
tare. Conferința declară, de 
asemenea, că este necesar 
un efort viguros de a pune 
capăt atmosferei de „război 
rece" și de a promova re
lații pașnice și constructive în
tre est și vest, inclusiv toate 
măsurile posibile pentru a se 
pune capăt intervenției ameri
cane în Vietnam printr-o solu
ție bazată pe Conferința de la 
Geneva din 1954".

După părerea mea, ceea ce se 
dovedește necesar în prezent 
este o reducere de 700 mi
lioane lire sterline anual — a- 
dică o treime din fantasticul 
nostru buget militar.

ca parte 
efort ur- 

în conti-

reduce 
am mări

parla- 
sus, am 
deputat 
Walter 
aceasta
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