
ftsgîonalâ
Hunedoana-Deva

PRDl&TA RÎ Dl N TO ATE ȚĂ RÎLE. UN IȚI-VÂ !

RGAN AL COMITETULUI CENTRAL A L P.C.R.
Anul XXXVI Nr. 7431 Duminică 13 august 1967 6 PAGINI - 30 BANI

(N ZIARUL DE AZI B De ce persistă rămînerile în 

urmă pe șantierele construcțiilor școlare H Teme 

de meditație pentru proiectanții spațiilor comerciale 
B Faptul divers B Ecouri — Deschideți larg porțile 
stadioanelor! B Puncte de vedere — Vocație și res
ponsabilitate B O nouă contribuție la dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-italiene B Sport

0 JUMĂTATE DE SECOL DE LA MAREA 
EPOPEE NAȚIONALĂ A MĂRĂȘEȘTILOR

CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT AU ADUS UN VIBRANT OMAGIU 
CELOR CE S-AU JERTFIT PENTRU APĂRAREA PĂMÎNTULUI PATRIEI,

PENTRU LIBERTATEA Șl UNITATEA POPORULUI ROMAN

BULETINUL

AGRICOLE DE VARĂ
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Se împlinește în această 
lună de vară jumătate de 
secol de la măreața epo
pee a luptelor de la Mă- 
răști, Mărășești și Oituz, 
glorios capitol al istoriei 
naționale a poporului ro
mân, verigă de aur în 
lanțul de bătălii pentru 
libertate, independența și 
suveranitatea patriei.

Inscriindu-și încă o 
dată în istorie vitejia și 
eroismul, capacitatea de 
dăruire, setea sfîntă de li
bertate, poporul român a- 
șază numele Mărășeștilor 
alături de celelalte nume 
de bătălii glorioase — 
Rovine, Vaslui, Călugă- 
reni, Plevna și Grivița, 
așezîndu-i pe eroii lupte

lor din 1917 alături de 
vitejii luptători ai lui 
Mircea cel Bătrîn, Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul, 
lîngă luptătorii pentru 
Unire, lîngă eroii războiu
lui pentru independență, 
lîngă toți acei care au 
făurit prin sîngele lor te
meliile României de azi.

Pe cîmpia dintre Mun

ții Vrancei și Șiret, des
chisă ca o poartă a istoriei, 
s-a concentrat în august 
1917 tot ceea ce patria 
noastră avea mai bun și 
mai nobil — vitejia a mii 
și mii de ostași, muncitori 
și țărani, veniți aici din 
toate unghiurile țării, 
priceperea și geniul mili
tar al unor comandanți

străluciți, dăruirea între
gului popor care a susți
nut din răsputeri bătălia, 
socotind-o hotărîtoare 
pentru ființa neamului 
Cotropitorul a fost înfrînt, 
întreaga sa forță militară 
și concepție strategică au 
fost date peste cap. Cu 
prețul vieții, cu sîngele lor 
clocotitor, ostașii români

și-au apărat patria. 50 000 
de eroi — fii devotați ai 
pămîntului strămoșesc — 
și-au semănat trupurile pe 
cîmpia Mărășeștilor, în
tărind prin jertfa lor actul 
de independență și suve
ranitate națională.

(Continuare 
în pag. a III-a)
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In ultima săptămînă, ritmul 
secerișului s-a intensificat și 
in regiunile din Transilvania, 
unde această lucrare a început 
mai tirziu. Ca urmare, recolta
rea griului poate fi considerată 
ca încheiată, realizîndu-se în 
proporție de 98 la sută Unită
țile agricole de stat au termi
nat în întregime recoltatul ce
realelor păioase în momentul 
de față, oamenii muncii din 
agricultură grăbesc treierișul. 
lucrarea executîndu-se în pro
porție de 90 la sută Este ne
cesar ca treierișul să fie inten
sificat îndeosebi în regiunile 
Brașov, Hunedoara și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Principala preocupare a oa
menilor muncii din agricultură 
continuă să fie, în aceste zile, 
executarea arăturilor de vară, 
în săptămîna care a trecut, ca 
urmare a măsurilor luate de 
organele agricole, tractoarele 
au fost folosite mai bine, reu- 
șindu-se ca suprafața arată să 
crească cu peste 500 000 ha, 
ajungînd la 1 926 000 hectare. 
Această lucrare s-a executat în 
proporție de 70 la sută în uni
tățile agricole de stat și 63 la 
sută în cooperativele agricole. 
Este necesar ca, în continuare, 
să fie grăbite arăturile de vară 
pentru a pune o temelie pu
ternică viitoarei recolte.

l—

Stimați tovarăși,
Aniversăm azi împlinirea a 

cinci decenii de Ia bătălia de la 
Mărășești — eveniment memo
rabil al istoriei poporului român, 
al luptei pentru apărarea ființei 
sale națipnale, pentru eliberarea 
patriei, împotriva cotropitorilor 
străini, a dominației imperia
liste. Ostașii și ofițerii români 
-— muncitori, țărani și intelec
tuali — au apărat cu prețul vie
ții fiecare palmă din pămîntul 
patriei invadate de dușman, 
adăugind astfel o nouă și mă
reață pagină de glorie și de vite
jie la hronicul neamului nostru, 
la tradițiile eroice ale luptei 
pentru neatîrnare, pentru liber
tate națională și socială.

împrejurările istorico-sociale 
vitrege în care și-a dus existen
ța au obligat poporul român 
din cele mai vechi timpuri să-și 
apere dreptul la viață cu arma 
în mînă. Rezistînd tuturor în
cercărilor, el a străbătut vremu
rile de restriște și a ieșit la lu
mină, cucerindu-și locul ce i se 
cuvine în marea familie a popoa
relor lumii, pentru că întotdea
una a fost animat de o nestinsă 
dragoste de patrie, de curaj și 
spirit de abnegație ; sentimentul 
patriotismului fierbinte a fost

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

transmis ca o flacără vie, din 
generație în generație.

Ne plecăm cu venerație în 
fața eroilor națiunii, în fața ce
lor care nu și-au precupețit 
viața pentru a asigura liberta
tea și progresul poporului ro
mân, care au pus, la timpul lor, 
o piatră la temelia mărețului 
edificiu pe care îl înălțăm astăzi 
pe tneleagutile României socia
liste. (Aplauze). Fie ca me
moria celor ce au căzut la 
Mărăști, Mărășești și Oituz, o- 
prind cu pieptul lor armatele 
imperialismului german, să tră
iască veșnic în conștiința po
porului, îmbărbătîndu-1 întot
deauna în lupta pentru binele și 
prosperitatea Republicii Socialis
te România. (Aplauze, urale).

Tovarăși,
După cum se știe, războiul 

din 1914—1918 — primul răz
boi mondial imperialist — a avut 
la origine lupta statelor impe
rialiste pentru împărțirea lumii, 
pentru acapararea unor noi sfe
re de influență, pentru lărgi
rea pieței de desfacere și a sur
selor de materii prime, pentru 
redistribuirea imperiilor, colo
niale. Acest război a fost con
damnat de forțele înaintate, re
voluționare din toate țările; 
clasa muncitoare, mișcarea so

cialistă, numeroase personalități 
progresiste s-au ridicat împotri
va războiului imperialist, arătînd 
că țelurile sale contraveneau in
tereselor maselor largi populare, 
slujeau numai exploatatorilor, 
prevenind asupra suferințelor și 
pierderilor grave pe care avea 
să le aducă tuturor popoarelor, 
cauzei progresului și civilizației.

Și în țara noastră a avut loc 
o puternică mișcare de protest 
împotriva războiului imperialist 
ce lovea grav interesele econo
mice ale maselor muncitoare și 
crea pericolul transformării Ro
mâniei în teren de înfruntare a 
celor două tabere imperialiste. 
Voința maselor de a nu intra în 
război, puternica mișcare inter
nă pentru neutralitate au de
terminat menținerea României în 
afara ostilităților timp de doi 
ani. Țara noastră se afla însă 
la confluența sferelor de influ
ență ale marilor puteri imperia
liste care își disputau dreptul la 
dominație și în această parte a lu
mii. Pe măsură ce trecea timpul, 
cele două grupări beligerante — 
Franța, Anglia și Rusia, pe de o 
parte, și Germania și Austro- 
Ungaria, pe de alta — exerci
tau presiuni tot mai puternice 
asupra României, căutînd fie
care să o atragă în luptă de par
tea sa.

Primul război mondial impe
rialist — care își punea cu pu
tere amprenta asupra începutu
lui secolului al XX-lea — ridica 
și în fața poporului român pro
bleme de mare însemnătate pen
tru însăși soarta națiunii. După 
cum se știe, în această perioadă, 
în țara noastră, ca și în celelalte 
țări balcanicg. — așa cum suhlU- 
nia pe atunci și Leriin — 
coiistrucția de stat în direc
ția burghezo-națională nu se 
terminase, un mare număr de 
români trăiau încă în afara 
granițelor statului, teritorii ro
mânești se aflau sub stăpîni- 
re străină. Dezvoltarea socia
lă, progresul economic, poli
tic și cultural al țării erau strîns 
legate de încheierea procesului 
de formare a națiunii române. 
Unirea într-un singur stat — 
aspirație seculară a românilor, 
cauză înălțătoare pentru care au 
luptat nenumărate generații de 
înaintași — devenise un obiectiv 
imediat, o necesitate stringentă 
impusă de însuși mersul înainte 
al societății românești.

Cu toate că primul război 
mondial a avut un caracter im
perialist, poporul român nu a 
participat la acest război călăuzit 
de intenții de cotropire și ane
xiune teritorială; cedînd presiu
nilor puterilor Antantei, cercuri

le conducătoare ale țării au 
hotărît intrarea în război alături 
de Anglia, Franța și Rusia, care 
promiteau satisfacerea dezidera
tului unității noasțre naționale.

Desigur, se poate pune azi între
barea dacă aceasta era calea cea

(Continuare în pag. a HI-a)

Noul bazin portuar e conturat.
Cele două centuri de piatră și be
ton, care s-au împlîntat în mare pe 

Io lungime de 2 350 m și 2 390 m a- 
propiindu-se de cota finală, vor în
chide o suprafață de 523 ha. Pe mai 
bine de 250 ha se vor întinde da
nele de acostare, magaziile, platfor
mele, căile ferate și drumurile de 
acces, iar restul va forma acvato- 
riul — de două ori mai întins de-

Solemnitatea înmînării 
unor decorații

Sîmbătă la amiază, la Focșani a 
avut loc solemnitatea înmînării 
unor decorații conferite de Consi
liul de Stat al Republicii Socialiste 
România cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la glorioasele bătălii 
purtate de armata română la Mă
răști, Mărășești și Oituz.

Pentru curajul, abnegația, actele 
de vitejie și eroismul dovedite în 
Juptă, unui număr de 228 de vete
rani ai eroicelor bătălii de acum o 
jumătate de veac le-a fost înmî- 
nată medalia „Virtutea ostășească" 
clasele I, 11 și III.

Cu același prilej, pentru contri
buția adusă la construirea Mauso
leului de la Mărășești, printr-un 
decret al Consiliului de Stat a fost 
conferită medalia „Virtutea mili-

ÎN NOUL PORT CONSTĂNȚEAN 

Digurile înaintează 
spre larg

tară“ clasa I tovarășei Zefira 
Voiculescu,

La solemnitate au luat parte a- 
cad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, general-co
lonel Mihai Burcă, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, general- 
de armată lacob Teclu, membru ai 
Consiliului de Stat, generali și ofi
țeri superiori.

înmînînd distincțiile, acad. Ilie 
Murgulescu a felicitat călduros pe 
veterani în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri. întregul popor, a 
spus el, cinstește astăzi pe miile de 
soldați și ofițeri care în urmă cu

(Continuare în pag. a IV-a)
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cît cel al portului actual. în ce pri
vește însă capacitatea de trafic, ea 
va fi de aproape trei ori mai mare. 
Datorită dotării cu utilaje de mare 
tehnicitate, timpul de staționare a 
navelor pentru operațiuni portuare 
va fi cu 43 la sută mai mic decît 
în prezent, iar adîncimea apei la 
dane va permite acostarea navelor 
cu un deplasament de peste 50 000 
tone.

Primele obiective ale noului port 
urmează să fie date în folosință în 
1969. Stadiul actual al lucrărilor in
dică — după cum ne-a informat in
ginerul Mihail Dulică, șeful șantie
rului de construcții hidrotehnice 
Constanța — o dată inaugurală mai 
timpurie cu aproximativ un an. Cele 
două diguri, în a căror structură au 
fost folosite pînă la cotele actuale 
peste 5 milioane tone piatră și 9 300 
de stabilopozi, vor fi terminate în 
cursul acestui an. Se lucrează intens 
și la finisarea lor, turnîndu-se pînă 
acum 1 000 m 1 din placa de supra
față. Totodată, s-au executat 1 700 000 
mc terasamente pentru căile ferate. 
Avansul luat la turnarea plăcii de 
beton de la suprafața digului de 
nord a devenit el însuși un ajutor 
în cîștigarea altor avansuri. Pe a- 
ceastă placă, autobasculantele pot 
circula nestingherite cu viteză spo
rită.

...Au trecut doi ani și opt luni de 
luptă neîntreruptă cu marea. De fie
care dată, constructorii noului port 
ies învingători. Noua poartă spre 
continente, durată de ei, va contri
bui la lărgirea și dezvoltarea schim
burilor comerciale ale țării noastre 
cu celelalte țări ale lumii.

Vasile MIHAI 
corespondentul „Scînteii"

Conducătorii de partid și de stat în mijlocul veteranilor luptelor de la Mărăști, Mărășești și Oitux

f s ■ '■
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Sosirea în Capitală a președintelui 
celei de-a XXI-a sesiuni

a Adunării Generale a 0. N. II.
Sîmbătă seara a sosit în Capitală ambasadorul Abdul 

Rahman Pazhwak, reprezentant permanent al Afga
nistanului la O.N.U., președintele celei de-a XXI-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., care va face 
o vizită în țara noastră la invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste România.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost 
întîmpinat de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Malița și Petru Burlacu, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, Gheorghe Diacon eseu, 
reprezentant permanent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe. (Agerpres)

Telegramă
Excelenței Sale Feldmareșalului 

MOHAMMAD AYUB KHAN
Președintele Pakistanului

ISLAMABAD 
în numele poporului român, al Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, precum și al meu personal, doreso să transmit 
călduroase felicitări și urări de sănătate Excelenței 
voastre, de prosperitate și progres poporului pakista
nez cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Zilei inde
pendenței Pakistanului.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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Noul cinematograf din orașul Dej

De ce persistă rămînerile io urmă

Rezultatele

Vine trenul r
Rostul barierelor de cale fe

rată îl cunoaștem. Statul plă
tește salarii ■ celor care păzesc 
aceste bariere și veghează la 
securitatea circulației. Iată-l însă 
pe Gheorghe Titu, paznic la ba
riera din comuna Orheni (Ad- 
jud), cum doarme adînc, cu ba
riera deschisă. Din această cau
ză, autobascula 31—Bc—202 a 
fost surprinsă de un tren. Șo
ferul grav rănit, mașina avariată. 
Alt caz : paznicul de la bariera de 
pe str. Bistriței din Năsăud a 
„uitat" și el să închidă circula
ția. In acest timp, trenul a sur
prins uri autoturism, avariindu-l. 
Desigur, e vorba de neglijența a 
doi salariați. Măsurile (cu un ca
racter mai general) vor sosi pro
babil du primul tren. Barierele 
sînt ridicate P

Popasuri pe traseu!

Bucuresti-Oradea
9

In aceste zile, pe traseul București—Oradea circulă nume
roși turiști. Dar drumul este lung și pe parcursul celor 
aproape 600 de km cîteva popasuri- sînt binevenite. între 
un obiectiv de interes turistic și altul există o serie de uni
tăți ale cooperației de consum:‘De la-București spre Brașov, 
la km 22 — restaurantul și campingul Săftica ; la km 35 — 
braseria Snagov iar la km 102 — braseria de la Breaza. Mai 
înainte de a ajunge la Cluj, turiștii se pot opri la restaurantul 
Avrig (km 288), restaurantul Sebeș (km‘ 371) sau la restau
rantul Aiud (km 415). Pînă la Oradea mai sînt bufetul terasă 
Izvorul Crișului (km 527), grădina de vară Huedin (km 530) 
și restaurantul Piatra Craiului (km 574).

RĂSADURI DE FLORI 
DE SEZON

IDE DE MEDIlAJIE
PETH HOECÎHTO

Cine 
răspunde?

Un caz de indolență crasă. Zece 
familii (34 de persoane) locatare 
ale blocului nr. 199 din strada Gh. 
Doja-Tg. Mureș (administrat de 
I.G.L. Tg. Mureș) stau de mai multe 
luni în apartamente inundate de 
ape freatice. Aceste familii au a- 
dresat organelor locale de stat 
multe cereri și sesizări, fotografii și 
declarajii etc. Insă lucrările de re
novare a locuinfelor și de izolare a 
sursei de apă freatică n-au început 
nici acum — deși I.G.L. are apro
bate, în acest scop, sumele ne
cesare. Un lucru e cert : o ase
menea atitudine de nepăsare față 
de cererile justificate ale cetățeni
lor bagă negreșit și pe aljii la 
apă. Și lor nu le aruncă nimeni 
„colacul" de salvare.

întreprinderea de gospod 
rie orășenească din CALARA 
produce în serele sale răsa
duri de diferite specii, adec
vate fiecărui sezon. Amatori-, 
lor' de grădinărit li se oferă 
astfel'posibilitatea să împros
păteze continuu decorul gră
dinițelor cu flori și al balcoa
nelor. ■

„O. I-oi“
în apropierea orașului 

Gheorghe (pe drumul național nr. 
11), autocamionul 31—Bv—3940, 
proprietatea Secțiunii reparații 
drumuri și poduri Brașov, condus 
de Endre Lespian (care se afla 
la volan în stare gravă de ebrie
tate) a intrat în viteză într-o tur
mă, omorînd 70 de oi. Șoferul a 
fugit de. la locul accidentului, co- 
mițînd astfel a doua infracțiune. 
A fost prins tocmai la Tg. Secu
iesc. Și iată cum blana de oaie, 
care de regulă ține de cald, de 
astă dată îl va băga pe împricinat 
la răcoare. Și la cheltuială.

Sf.

„A înviat14... 
legal

Roman Bîrcea din comuna Blăjel 
(Mediaș) trăiește și e sănătos. Dar 
în registrul de stare civilă al co
munei figurează ca a decedat încă 
de la... 6 mai 1932 (la cîteva zile 
după naștere). Omul însă vrea să 
trăiască și cu acte în regulă. S-a 
adresat sfatului popular al comu
nei. Prezenfa sa în carne și oase 
nu i-a convins pe funcționari. 
Atunci s-a adresat Tribunalului ra
ional Mediaș. Judecătorii s-au uitat 
la el ca la o curiozitate și i-au 
respins cererea. Abia Tribunalul 
regional Brașov a anulat acel do
cument nefast. Roman Bîrcea a 
răsuflat ușurat. A înviat legal. (Bi
rocrația asta te omoară cu zile I).

De-a curme
zișul

9

Construcția noii șosele de 
beton (pe D. N. A 29) Sucea
va—Dorohoi a rămas la... ju
mătatea drumului. întrucît 
noua șosea are unele devieri 
față de cea veche, stîlpii de te
legraf au rămas (pe anumite 
porțiuni) chiar în mijlocul 
părții carosabile. Constructo
rul a cerut în aprilie Direcției 
regionale P.T.T.R. Suceava să 
mute stîlpii. Direcția a refu
zat. Nu e vorba de o neînțe- 

Tot astfel a pro
cedat .în comuna Vf. Cîmpului 
și în str. 13 Decembrie din 
Dorohoi. (Stau stîlpii în plină 
stradă 1). Atenție, tovarăși de 
la Direcția regională P.T.T.R. 
Suceava : Nu stați în mijlocul 
drumului; E periculos. S-ar 
putea Să vă treziți pe margine, 
înaintea stîlpilor.

legere.

Previziune
Combinatul „1 Mai" din 

Satu Mare a încheiat un con
tract cu fabrica de pile din 
București .pentru livrarea a 
102 130 bucăți pile și rașpele. 
După ce a expediat 30 000 pile, 
fabrica din București a primit 
o somație:„Sistați livrarea". 
Încetarea comenzii era ordona- ■ 
tă de Direcția regională de con
trol și revizie Maramureș, care , 
a constatat că cele 102 130 bu
căți pile și rașpele. ar fi ajuns 
pe 12 ani. Numai cantitatea 
deja primită satisface nevoile 
combinatului pînă în anul... 
1971. Banii statului stocați în 
pile,. Civ,d vor fi „ajustați" cei 
din Satu Mare la dimensiunile 
unui bun gospodar? Că, slavă 
domnului, pile au destule!

Rubrică redactată de : j
Ștefan ZIDĂRITĂ ,
Ștefan DIN1CÂ

cu sprijinul corespondenților "j 
„Scînteii" I

în mod firesc, cu puțin timp îna
intea deschiderii anului de învăță- 
mînt, noile localuri de școli ar tre
bui să fie gata sau să se găsească în 
faza finală a execuției — ultimele fi
nisaje, ultimele retușuri înaintea pri
mirii elevilor. Angajamentul acesta a 
sunat ca un motto la deschiderea fie
cărei campanii de construcții școlare. 
El a fost auzit adeseori și în acest 
an, cu ocazia consfătuirilor și anali
zelor consacrate desfășurării lucrărilor 
de construcții școlare. Cu toate a- 
cestea și în pofida criticilor repetate 
formulate în presă, acum, la o lună 
înaintea deschiderii noului an de în- 
vățămînt, nu puține dintre obiective
le care în mod normal trebuiau să se 
găsească în faza finală a execuției 
sînt încă mult rămase în urmă, iar 
perspective de recuperare a întîrzie- 
rilor nu șe întrevăd. De ce ?

Cauzele care generează această sta
re de lucruri sînt multiple. Rețin însă 
atenția cîteva, îndeosebi pentru frec
vența cu care apar de la un an la al
tul și, nu o dată, pentru „abilitatea" 
cu care edilii le escamotează. De pil
dă, se afirmă adesea că lucrările de 
construcții școlare presupun o plani- 

- ficare foarte exactă, rațională — 
drept care se întocmesc numeroase 
referate și studii analitice asupra ne
voilor și posibilităților existente, se 
discută îndelung și pînă la urmă se 
stabilesc cifrele de plan pentru lu
crările de construcții. La ce duce a- 
ceastă pregătire ultraminuțioasă ? 
„Toate construcțiile școlare înscrise în 
planul de credite pe 1967 al regiu
nii Oltenia . 7 '
Predescu, de la sucursala regională a 
Băncii de investiții — sînt de fapt 
o rămășiță a anului trecut, cînd fon
durile alocate nu au fost integral chel
tuite". Cu alte cuvinte, „planificarea 
foarte exactă și rațională" — așa cum 
e concepută în aceste cazuri — nu 
înseamnă altceva decît pretext pen
tru tergiversarea de la un an la altul 
a realizării cifrelor planificate. Ne-o 
confirmă însuși exemplul regiunii Ol
tenia, unde de la 1 ianuarie și pînă 
la 28 iulie au fost date în folosință 
doar 26 săli de clasă din cele 
prevăzute a se construi în acest 
Semnificativ din acest punct de 
dere este și faptul că din cele 
săli de clasă ce se construiesc 
fond central și credite rambursabile, 
pînă în prezent n-a fost terminată 
nici una. După cît se pare, aici pla
nurile de construcții școlare se în
tocmesc îndeosebi pentru... a putea 
fi raportate în anii următori. Altfel 
cum ar putea fi înțeles faptul că șco
lile < 
cia, 
nul 
lui, 
men 
decembrie 1966 se aflau luna trecută 
abia în stadiul zidăriei... în planul 
sfatului popular regional înaintat 
Băncii de investiții, scria negru pe 
alb că școala din Galicea Mare, ra
ionul Băilești, va fi gata la 31 de
cembrie 1966. în planul acestui an a 
fost trecută din nou aceeași școală, 
firește avînd un alt termen de dare 
în folosință — respectiv 31 decem
brie 1967. Va figura și în planul pe 
1968 ? Este necesară, evident, o in
tervenție mai operativă și hotărîtă a 
organelor locale de partid, a comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional, care să determine nu atît 
înmulțirea ședințelor, cît intensifica
rea lucrului pe toate șantierele șco
lare, mobilizarea tuturor factorilor răs
punzători pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, pentru respectarea cu 
strictețe a cuvîntului dat viitorilor be
neficiari — profesorii și elevii, iar în
tr-un sens mai larg, întreaga noastră 
societate.

Sînt și cazuri cînd nerealizarea o- 
biectivelor de construcții școlare își 
are sursa nu atît în modul de ela
borare a planurilor anuale, cît în 
nerespectarea graficelor de lucru în
tocmite. Urmarea”: prezența . . mîinii 
de lucru este sporadică, aprovizio
narea cu materiale se face neuniform 
— nu o dată în contratimp cu nece
sitățile existente. în aceste condiții lu
crările înaintează în pas de melc. Așa, 
de pildă, la Leordina, în raionul Vișeu, 
se construiesc două săli de clasă. 
Fundația acestora a fost gata la* 6 
aprilie. Dar de la această dată și pînă 
la 1 august aici nu s-a mai lucrat 
deloc. „Ne-a lipsit cărămida" — 
spune loan Burdeț, președintele sfa
tului popular comunal. Dar cînd, în 
sfîrșit, a sosit cărămida, • la 18. itilie, nu 
s-a putut începe lucrul pentru că... 
meșterii au fost eonvocați timp de 
10 zile, în plin sezon de construcții,

într-un schimb de experiență pe raion. 
Dc altfel, între 22 și 31 iulie, toate 
lucrările de construcții din mediul 
rural au stagnat. într-un mod ase
mănător se petrec lucrurile și la 
Bistra — Valea Vișeului din același 
raion. Supraetajarea celor 4 săli de 
clasă, practic nu a început tot din 
lipsa cărămizii, cu toate " 
de cărămizi din raionul 
află foarte aproape. Iar 
varul, cimentul, tîmplăria 
dează din cauza proastei 
La fel la Preluca Veche lucrările se 
desfășoară anevoios, lipsesc materia
lele de pe șantier, deși construcția 
abia a început la jumătatea lunii tre
cute. în satul Plopiș nu este respec
tat graficul 
a lipsei de 
tul popular 
trecute de 
patriotică...

că Fabrica 
Sighet se 

îptre timp 
se degra- 
depozitări.

de execuție, ca urmare 
sprijin manifestat de sfa- 
local. într-una din zilele 
pildă a venit la muncă 
un singur cetățean. La 

orele 11 dimineața meșterii nu au 
avut ce lucra și au plecat liniștiți 
acasă, deși cele două săli de clasă 
se află abia la fundație. Cam la fel 
se desfășoară lucrările și pe șantierul 
din satul Candela.

în discuțiile purtate pe șantierele 
construcțiilor școlare ni s-a vorbit de
seori despre slaba calitate a lucrărilor 
executate. Așa de pildă unii construc
tori se plîngeau că I.R.Î.L. Curtea de 
Argeș obișnuiește să livreze tablele 
de scris cu foarte multe defecte îneît 
sînt de fapt inutilizabile. De la con
structorii școlii de pe strada Traian 
din Pitești am aflat că I.R.Î.L. Cos-

I

tești le-a livrat pînă în prezent o 
mare cantitate de mobilier cu foarte 
multe defecțiuni. Și cum construc
torii „au îndrăznit" să refuze marfa, 
cei de la I.R.Î.L. au trecut la repre
salii : nu mai livrează în termenul sta
bilit restul tîmplăriei.

Din păcate, asemenea exemple ar 
putea continua. Apreciem că în nici 
un caz ele n-ar putea fi puse pe sea
ma întîmplării, deoarece în ultimii 
ani îndeosebi cunosc o frecvență din 
ce în ce mai sporită. Timpul scurt 
care a mai rămas pînă la deschi
derea anului de învățămînt impune, 
în toate aceste cazuri, o riguroasă 
respectare a graficelor de construc
ție, de aprovizionare cu materialele 
necesare și — în primul rînd — uni
ficarea eforturilor colectivelor de 
constructori, ale unităților care pro
duc materiale de construcții, tîmplă- 
rie, mobilier etc, astfel ca un număr 
cît mai mare de școli să fie terminate 
pînă la deschiderea cursurilor. Rea
lizarea importantelor sarcini stabilite 
de partid pentru dezvoltarea continuă 
a învățămîntului nostru depinde în 
bună măsură de asigurarea bazei sale 
materiale — ceea ce impune ..nu 
numai remedierea de urgență a lip
surilor existente, dar și eliminarea 
turor condițiilor care pot genera 
viitor asemenea neajunsuri.

Raid-anchetă realizat 
Victor DELEANU, 
loan VLANGA 
Gheorghe CÎRSTEA
corespondenții „Scînteii

ne spunea tov. Ștefan

din comunele Piscul Vechi și Sal- 
raionul Calafat, Terpezița, raio- 
Craiova, Crainici și Valea Ursu- 
raionul Strehaia, și altele cu ter- 

i inițial de dare în folosință la 31

mim concurs■
m proletare.

La concursul cu tema ,,Cre- „ 
șă de 80 locuri grupată cu_ 
grădiniță de 200 locuri în me-'" 
diul urban", organizat de Co
mitetul de Stat pentru Con-' ■ 
strucții, Arhitectură și Siste
matizare, au fost acordate trei'' 
premii și șapte mențiuni. Pre
miile I și III în valoare de . 
15 000 lei și 10 000 lei le-au ob
ținut arhitecții Milada și Petre 
Ionescu iar Premiul II în va
loare de 12 000 lei l-au primit 
arhitecții Victor Ivaneș, Sandu 
Alexandru și Aurelia Ivaneș. 
Cele 7 mențiuni a 6 000 lei fie
care au fost acordate după 
cum urmează: arh. Ovidiu Ma- 
gheran, arh. Șerban Ignace și 

• Alexandru Kdntza ; arh. Nico- 
lae Vlădescu; arh. Constan
tin Cabanov, autor și cola
boratorii arh. Dinu Antonescu 
și Iulia Cabanov ; arh. Cosma 
și Elena Iurov, autori și co
laboratorul Ștefan Scafa ; arh. 
Dan Sergiu Hanganu, Mircea 
Lupu, Constantin Păunescu ; 
arh. Dan Bacalu, Clarise La-

*

Comerțul nostru socialist a realizat 
progrese însemnate. La Brașov aș 
aminti în primul rînd de acțiunea sa
lutară a descentralizării deservirii co
merciale cu mărfuri de necesitate zil
nică și periodică, care se face acum 
prin centrele de micro-raion din 
cartiere. S-au înlăturat în mare 
măsură aspectele negative ale unei 
centralizări excesive, care obliga zeci 
de mii de cetățeni — și în special 
muncitori — la deplasări mari, zilnice, 
cu cheltuială importantă de timp și 
bani, deplasări ce încărcau fără rost 
transportul în comun și produceau 
aglomerări excesive în anumite zone, 
în ultimii ani, în orașul Brașov s-au 
construit spații comerciale noi, exclu
siv în cartierele lipsite de asemenea 
dotări.

Spațiile comerciale nou construite 
corespund, în general, nu numai func
țional, dar și ca aspect arhitectural; 
De exemplu, centrul de cartier „Stea
gul roșu" este deosebit de apreciat 
pentru expresia plastică personală.

O altă acțiune importantă este în
dreptată spre îmbunătățirea, sub toate 
aspectele, a cadrului construit exis
tent, conform cerințelor comerțului 
modern. Au fost transformate o serie 
de spații comerciale și adaptate la 
sistemul de" autoservire) s-au moder
nizat și dotat localuri vechi cu tot 
confortul contemporan, se aplică me
tode'noi de prezentate a mărfurilor.

în -orașul Brașov fonduri. însemna
te au-fost îndreptate spre, unitățile cor. 
merciale din centrul istoric al orașu
lui. ‘Multe 'dintre acestea au fost, eli
berate “de Balastul unei haine arhi
tectonice ponosite, vitrine -portal cu 
înzorzonări, străine atît ansamblului 
arhitectural valoros, cît și intereselor 
comerciale. Se poate afirma că multe 
unități se prezintă astăzi cu un veșt- 
mînt arhitectuial adecvat zonei istori
ce’de mare valoare artistică, la nive
lul 'celor mai bune realizări de acest 
gen.' .

Din nefericiie acest lucru nu se poa
te afirma despre toate unitățile co
merciale. Mai sînt unități ca, de exem
plu, cea a difuzării presei care păs
trează și astăzi portalul de lemn urît 
și inadecvat. Dar, dacă eliminarea 
unor asemenea rămășițe distonante se 
poate prevedea într-un timp relativ 
scurt, o serie de erori — majoritatea 
datînd de 10—15 ani — vor putea fi 
eliminate cu greu. Astfel, prin ame
najarea magazinului de mobilă „Car- 
pați" s-a introdus o notă străină, dis
cordantă cu străvechiul ansamblu al 
Pieței 23 August. în acest caz, ca și 
în multe altele, proiectantul nu a ma
nifestat înțelegerea necesară față de 
legile de estetică urbană.

în'mod regretabil, chiar o unitate 
de mare reputație ca Trustul de ali
mentație publică „Carpați", care are 
și un colectiv propriu de proiectare, 
își mai permite uneori soluții ce um
bresc inițiative de altfel valoroase. Și 
pentru că veni vorba de umbrire, să 
aruncăm o privire asupra teraselor de 
restaurante cu umbrare de pînză ame
najate pe trotuarul străzii, amenaja
re ce ar urma să se lege de vechi 
tradiții locale. Dar asemenea terasă 
n-ar trebui nici la „Postăvarul", nici 
lă „Cerbul carpatin" să ocupe, pe a- 
numite ' porțiuni, integral trotua
rul. Revenindu-se la o veche tra
diție; nu - s-a mai ținut seama de fap
tul că circulația vehiculelor din zilele 
npasțre nu mai __
acum 50—80 de ani.

Presupunînd

soluția e satisfăcătoare ; dar la „Cer- 
-bul carpatin" aceste umbrare sînt fi
xate, astfel, îneît taie frumoasa linie 
a arcadelor, singurele de acest gen 
care s-au păstrat din secolele tre
cute.

Au avut loc discuții, și nu din cele 
mai favorabile, pe seama noilor uni
tăți de alimentație publică din „Po
iana". „Senzaționala" platformă de 
luat masa de la Cabana „Vînătorul", 
agățată de arbori, pe lîngă fap
tul că e aproape imposibil de de
servit pe scara ei de acces, este 
executată grosolan. Bufetul de lîn
gă lac, cu învelitoarea ce coboară 
pînă Ia pămînt, pereții lipsiți de des-, 
chideri, toată forma ca și amplasa
rea dovedesc cel mult dorința de a 
epata. Liniile grosolane nu pot să 
sugereze arhitectura rustică, nu au 
nimic comun ' cu ea. ' Arhitectura 
noastră țărănească se distinge printr-O' 
logică și funcționalitate clară, îmbi
nată cu ■ proporții armonioase și de
talii de o deosebită măiestrie.

La noul complex în construcție 
„Sura dacică", pavilionul central are 
un acoperiș de șindrilă ce coboară 
sub nivelul înălțimii ochilor, lipsind 
consumatorii de peisajul îneîntător din 
jur. Ai intrat aici ? Să te uiți în far
furie și dacă vrei în fundul paharu
lui ! Dar pentru asta — te întrebi — 
de ce ai mai urcat pînă la Poiana ?

Rezultatele bune obținute de Trus
tul „Carpați", îl obligă la o exigență 
mai mare în alegerea unui vestinînt 
arhitectonic interesant și adecvat.

în cadrul urban, comerțul reprezin
tă tin element de atracție, de polari
zare. în cazul grupării mai multor 
unități într-o piață sau de-a lungul; 
unor artere, se dezvoltă centre co
merciale, care atrag o populație mai 
numeroasă devenind loc de întîlnire.

Prin vitrine, comerțul își expune 
mărfurile nu numai ziua, dar și noap
tea. Vitrinele luminate, firmele și re
clamele luminoase șînt elemente de 
mare valoare în creația acelei arhi
tecturi a luminii care pune în valoare 
orașele noastre pe timpul nopții.

De pe noul drum ce duce la Po
iana, spectacolul nocturn este poate 
mai interesant și mai frumos decît 
cel, din timpul zilei. Fîntîna arte
ziană din fața noului hotel Carpați 
cu efectele ei de lumini a devenit 
un adevărat punct de atracție.

Mai există și exemple negative. Ma
gazinul TOURIST din Piața 23 Au
gust, cu acea bandă de neon orizon
tală, orbește și respinge privirea. 
Montarea acesteia într-o scafă, sau 
cel puțin coborîrea ei în așa fel în
eît copertina existentă s-o mascheze, 
ar fi asigurat efectul dorit. Reclama 
luminoasă a recent amenajatului ma
gazin de articole de menaj de pe stra
da Republicii este depășită nu numai 
din punct de vedere estetic, dar și 
tehnic. Lasă de dorit și întreținerea 
reclamelor și firmelor luminoase. în 
acest fel unul din magazinele noas
tre îți oferă... minte (ceea ce a mai 
rămas din „încălțăminte") alta nu-ti 
promite decît... tara („Alimentara"), 
înlocuirea unor litere — sau 
litere — defecte, cu altele 
culoare, nu ar trebui nici 
rată.

Brașovul oferă posibilități 
tionale pentru realizarea unei arhi
tecturi a luminii. Sînt necesare însă, 
în acest scon. pe lîngă proiectare în
grijită, studii corelate ne ansamblul 
unor străzi importante, care să asigu
re o ritmare și un crescendo al efec
telor luminoase.

Arhitect Ernest SZIGETb 
D.SA.P.C. Brașov
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în dările de seama ale di
feritelor asociații sportive 
se vorbește de miile, uneori 
de zecile de mii de partici
pant! la diverse competi
ții. Cînd cercetezi însă rea
litatea de pe stadioane, i- 
maginea este alta. Să mă 
refer la situația din Con
stanța. De ani de zile, vara, 
după terminarea competi
țiilor cu caracter oficial, 
pe stadionul „1 Mai" coboa
ră o atmosferă de totală 
liniște. Aș pune o între
bare simplă : Cînd vrei să 
vizionezi un film sau un 
spectacol de teatru, te duci 
la cinematograf sau la tea
tru. Dar de ce cînd vrei să 
faci sport, să nu te poți 
duce pe stadion ? Obținerea 
greoaie a aprobărilor — a- 
tunci cînd nu este vorba 
de un refuz sadea — difi
cultățile formalităților de 
procurare a echipamentului 
sportiv, interminabila dura
tă a amenăjărilor și repa
rațiilor tocmai în timpul 
verii te fac să te lași pă
gubaș ! în astfel de condiții 
nici nu-i de mirare că sta
dionul menționat și alte 
baze sportive nu sînt ren
tabile.

Tot la Constanta se află 
remarcabilul Palat al spor
turilor. Zi de zi, pe panou
rile din oraș afișele anunță 
diferite spectacole, baluri, 
reuniuni. în schimb com
petițiile sportive sînt foarte 
rare. Am aflat că explica
ția acestui fapt ar sta în

• considerente de rentabilita
te. Dar oare organizarea 
unor întreceri sportive de 
prestigiu ar fi mai puțin 
rentabilă ? Fără a mai vorbi 
că în această situație i 
s-ar justifica, totuși, me
nirea, ca și denumirea... de 
Palat al sporturilor.

De multe ori, organiza- 
■ torii sportului constănțean

• vorbesc în numele... „ora
șului de la Mare". Și, pe 
bună dreptate. Logic, gîn-

Loc de popas pe litoral

durile te duc, aproape auto
mat la atît de frumoasele 
și disputatele întreceri 
nautice. Din păcate însă, la 
Constanța, sporturile nauti
ce sînt aproape inexistente. 
Cum se poate explica fap
tul că nici unul din perfor
merii canotajului nostru nu 
este constănțean ? Ce să 
mai vorbim de înot ! De cu- 
rînd ni se relata că la,un 
concurs interșcolar de înotț- —' 
elevii din Constanța aveau:'"'"" 
nevoie de... colac de salva
re ! Or, în afară' de litora
lul mării;Ta marginea' Con-..; 
stanței se află două mari 
lacuri, în jurul cărora s-ar 
putea amenaja zeci de baze 
nautice și centre de înot, 
cu o bogată activitate.

Litoralul românesc pri
mește an de an sute de mii 
de turiști din țară șî de 
peste hotare. Fiecare din 
aceștia ar fi amator să 
facă sport, plimbări de a- 
grement pe lacul Siutghiol. 
De ce însă stadionul „1 
Mai", sala de sport Flă- 
mînda, lacurile constănțe- 
ne și alte baze sportive 
nu sînt puse la dispoziția 
acestora ? Sfatul popular 
orășenesc, administratorul 
acestor baze sportive, Con
siliul regional U.C.F.S. ar 
putea organiza — eventual 
pe bază de contracte cu 
O.N.T. — cursuri de ini
țiere polisportivă. în a-

ceste condiții cîștigul ar fi 
multiplu : "ș-ar asigura un 
mediu recreativ, reconfor
tant pentru cetățeni, s-ar 
depista noi sportivi de va
loare, și. banii investiți și-ar 
dovedi eficiența.

Ing. Cornel POPA, 
prof. Marcel PĂRUȘ 
Constanța

Ce/îtrejwfepw-
1 .

Posibilitățile de a ,face 
sport, pentru recreere, pen
tru fortificarea organismu
lui sînt — cel puțin în 
Capitală — mult mai, mari 
decît par la prima vede
re. E. adevărat, s-a arătat 
în presă, unele noi cartiere 
resimt acut lipsa unor spa
ții libere destinate. ..aviato
rilor de :spoH.; Edilri;- -ne 
place să credem, nu “ vor 
contiriua să „văduveas.că" 
la infinit ansamblurile de 
locuințe de ' astfel de 'tere
nuri, amenajări necostisi
toare. Dar pînă atunci —și. 
chiar și în condițiile exis
tenței unor baze sportive', 
simple în cartiere — sta
dioanele actuale nu trebuie 
să stea goale, să se rezume 

' doar la găzduirea întrece
rilor duminicale. Consider 
că administrațiile acestor

- locale 
competente nu au nimic de obiec
tat, mai rămîne întrebarea : cum se în
cadrează ades te terase 
umbrarele de pînză — 
local ? La restaurantul

Propunerile, sugestiile ve
nite din partea celor inte
resați au fost destul de nu
meroase si. consider, ușor 
de pus în aplicare.

Ion DAMIAN 
funcționar — București

complexe sportive (din ne
pricepere ?. din comodita
te ?) nu numai că pri
vează de satisfacția, de ne
cesitatea de a face sport 
numeroși copii și tineri, ci,
pur și simplu, își dezechi
librează propriul buget.

Să dăm un exemplu. 
Terenuri de fotbal, de 
handbal, de volei, piste de 
atletism — are ; materiale 
sportive — de asemenea; 
nici de antrenori nu duce 
lipsă. De ce atunci un club 
ca Rapid, al cărui stadion 
se află într-un cartier cu 
veche tradiție sportivă, nu 
organizează, mai ales acum, 
pe timpul verii, centre - de 
inițiere polisportivă ? Oare 
cîti părinți n-ar fi dispuși 
ca, în schimbul unei taxe 
anume (care ar acoperi u- 
nele cheltuieli) să-și dea 
copiii la un astfel de cen
tru, în loc să-i știe că se 
joacă nesupravegheați ne 
stradă ? Nu mai vorbesc de 
faptul că sînt foarte nume
roși acei cetățeni, poate 
chiar trecuti de prima ti
nerețe, dar care ar dori și 
ei să mai practice sportul 
preferat. Dar unde? Cen
trele sportive cu piață sînt, 
din păcate, foarte rare și, 
cu regret trebuie spus, slab 
organizate.

în presă, această proble- . 
mă a mal fost dezbătută.

Primii pași în 
sport pe terenu
rile din cartiere 

într-adevăr. iubitorii -de 
sport se numără cu miile
în fiecare oraș. Timișorenii 
nu fac nici ei excepție de 
la această regulă. Dar se 
constată că administrațiile 
stadioanelor manifestă, o 
indiferentă totală față de 
sprijinirea și organizarea 
activității sportive de masă. 
Vreau să mă refer însă la 
o altă latură a problemei.

Timișoara are multe spa
tii verzi. Potrivit unor cal
cule. de fiecare locuitor 
revin aproape 20 mp' spațiu 
verde. Nimic de zis, ne' 
mîndrim cu frumusețea' ce 
i-o conferă orașului aceste 
frumoase zone de iarbă și 
flori, numeroasele grădini. 
Dar este cu totul de neîn
țeles faptul că, preocu
pați de frumusețea orașu
lui, mai nimeni nu s-a gîn- 
dit și la acele mici și foarte 
puțin costisitoare terenuri

de snort — oricum mult 
mai puțin costisitoare decît 
o serie de taluze si bosche
te făcute dună toate regu
lile artei arhitecturale (nu 
dorim să fim înțeleși în 
mod. unilateral : e vorba de 

. îmbinarea, de completarea 
unui. gen de amenajări cu 
celelalte).'

S-a omis și încă, se omi
te Să' se' tină cont de o si
tuație existentă — peste 
un sfert din populația ora
șului Timișoara o formează 
copiii, studenții, tineretul 
în general. Unde să-și con
sume ei energia, unde să-și 
dezvolte pasiunea pentru 
sport ? Noul bartier din 
zona tipografilor cuprinde 
5 000 de familii : deci mi
nimum 7—10 0G0 de copii. 
Aici nu există însă nici un 
metru, pătrat de spațiu des
tinat jocului, practicării 
sportului. Copiii bat min
gea în mijlocul străzilor, 
pe locurile de parcare a 
mașinilor sau. ■ în cel mai 
bun caz, pe rondurile de 
iarbă și flori.. Cam în ace
lași fel se petrec lucriirjle 
în cartierele Cetate și Fa- 

, bric, său chiar la Pădurea 
verde, minunat loc de agre
ment. preferat' de toți ti
mișorenii. Este de necrezut, 
însă întrutotul adevărat : 
la Palatuh pionierilor din 
Timișoara nu există tere
nuri sportive. Cum să se 
formeze în aceste condiții 
gustul, pasiunea pentru 
sport ?

Dacă într-un oraș ca Ti
mișoara, cu tradiție sporti- 

, Vă: af exista' în fiecare car- 
-țier locuri sbecfal amena
jate pentru joacă si sport, 
bine utilate, bine întreținu
te — (de ce nu ?) chiar 
de către copii, care să fie 
îndrumați de profesorii de 
educație-. fizică — atunci 
nici "porțile . stadioanelor 
n-ar mai sta închise.

Constantin LACHE 
director adjunct 
a! liceului nr. 4 Timișoara
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O JUMĂTATE DE SECOL

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
mai indicată pentru înfăptuirea 
țelurilor legitime ale poporului 
român, dacă n-ar fi fost mai 
bine ca România să evite de a in
tra intr-un război care, după 
cum știți, a îndoliat sute de 
mii de familii și a atras 
după sine un lung cortegiu 
de suferințe și distrugerf. in
voluția evenimentelor a fost 
însă aceea pe care o știm, 
și noi trebuie să judecăm fapte
le așa cum au fost, analizînd 
în mod obiectiv contextul lor 
istoric, consecințele pe care le-au 
generat, străduindu-ne să le 
dăm interpretarea cea mai justă.

Aspirațiilor profunde ale po
porului român spre unitate le-au 
dat glas declarațiile politice ale 
vremii, presa, puternicele ma
nifestări publice care au avut 
loc cu acest prilej pe întreg 
cuprinsul țării și, în mod deo
sebit, entuziasmul nemărginit 
cu care ostașii români au fost 
întîmpinați în Transilvania de 
masele largi ale întregii popu
lații. Numeroși cetățeni, atît din 
România de atunci cît și din 
Transilvania și Bucovina aflate 
sub stăpînirea imperiului habs- 
burgic, s-au înrolat voluntari, 
cerînd să li se dea posibilitatea 
de a lupta pentru cauza între
girii țării. în luptele împotriva 
armatelor imperialismului ger
man s-au ridicat figuri de eroi 
legendari ca Ecaterina Teodo- 
roiu, maiorul Atanase Ionescu, 
căpitanul Grigore Ignat, capora
lul Constantin Mușat, generalii 
Praporgescu, Dragalina și mulți 
alții care și-au jertfit viața pen
tru libertatea și neatîrnarea pa
triei. (Aplauze).

După cum se știe, arma
tele germane și austro-ungare, 
mult superioare ca număr și în
zestrare tehnică, au ocupat cea 
mai mare parte a pămîntului 
țării.

în fața situației extrem de 
grave care se crease, cercurile 
reacționare burghezo-moșierești 
trădează interesele patriei, 
pactizează, în regiunile ocupate, 
cu dușmanul, pregătindu-se să 
semneze cu puterile centrale o 
pace rușinoasă menită să pece
tluiască înrobirea României im
perialismului german. în aceste 
clipe dramatice pentru soarta 
țării, forțele patriotice s-au ri
dicat la luptă, și-au adunat toate 
puterile și au hotărît să reziste 
cu orice preț în fața armatelor 
invadatoare. în acest cadru se 
înscriu eroicele bătălii de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz, care 
au dovedit încă o dată că peste 
voința de fier a poporului ce-și 
apără dreptul la viață și li
bertate „nu se poate trece". 
(Aplauze).

Spiritul de sacrificiu al osta
șilor și ofițerilor care au oprit 
înaintarea năvălitorilor expri
mă voința întregului popor ro
mân de a scutura jugul ocupa
ției străine, de a salva țara de 
robia imperialistă. Poporul nos
tru păstrează o frumoasă a- 
mintire, și cele mai calde sen
timente de recunoștință, ostași
lor ruși și francezi care au lup
tat alături de ostașii români, a- 
ducîndu-și obolul de sînge la 
înfruntarea cu dușmanul. Vic

Aspect de la marele miting din cîmpia eroică a Mărășeștilor

toria de la Mărășești a reprezen
tat o contribuție importantă la 
înfrîngerea militarismului ger
man, un moment hotărîtor în 
lupta pentru eliberarea patriei 
noastre, pentru înfăptuirea idea
lului de unitate națională. (A- 
plauze).

Războiul, înfrîngerea militară 
a coaliției puterilor centrale și 
în primul rînd a imperialismu
lui german, prăbușirea impe
riului habsburgic și a imperiu
lui țarist au ascuțit la maximum 
contradicțiile orînduirii capita
liste, ceea ce a determinat a- 
pariția unor mari mișcări so
ciale și naționale, desfășurarea 
unor profunde transformări re
voluționare cu repercusiuni a- 
supra evoluției ulterioare a nu
meroaselor state din Europa. Un 
rol de însemnătate istorică a 
avut triumful Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care a 
deschis era eliberării popoare
lor de asuprire și exploatare, 
era înlăturării dominației impe
rialismului și colonialismului, a 
accelerat procesul nașterii și 
dezvoltării a noi și noi națiuni 
pe calea progresului economic 
și social.

Realizată în aceste împreju
rări internaționale favorabile, 
unitatea noastră națională a fost 
rezultatul luptei maselor 
populare din toate colțurile țării, 
opera întregului popor român. 
(Aplauze). Marea adunare popu
lară de la Alba Iulia, care a pro
clamat unirea Transilvaniei la 
patria mamă, uriașele mani
festări organizate de masele 
populare din toate provin
ciile românești au consfin
țit voința de unire a întregii 
noastre națiuni. Unirea a fost 
încununarea victorioasă a luptei 
seculare duse de cele mai înain
tate forțe ale poporului român 
din Moldova, Muntenia și Tran
silvania, de cărturarii și marii 
gînditori ai neamului, a activi
tății desfășurate de elementele 
revoluționare, de militanții so
cialiști, a aspirațiilor și voinței 
întregului popor român. (Aplau
ze).

După cum este cunoscut, for
marea statului național român 
unitar a avut loc în condițiile 
existenței regimului burghezo- 
moșieresc. Clasele stăpînitoare 
au folosit unirea pentru consoli
darea pozițiilor de dominație 
economică și politică, pentru in
tensificarea exploatării și asu
pririi celor ce muncesc ; totodată 
România a continuat să rămînă 
încă dependentă față de marile 
puteri imperialiste. Aceste îm
prejurări au făcut ca masele 
largi populare să nu-și poată 
realiza pe deplin aspirațiile de 
dreptate socială și națională 
pentru care luptaseră. Cu toate 
acestea,1 înfăptuirea unității na- 

/ ționale a avut o înrîurire po
zitivă asupra întregii evoluții 
economice, politice și socia
le a României. Ea a creat 
condiții pentru dezvoltarea for
țelor progresiste ale societății, 
pentru intensificarea mișcării 
revoluționare a clasei munci
toare, a stimulat puternic lupta 
împotriva exploatării și asupri- 

. rii burghezo-moșierești. Misiu
nea de a asigura realizarea de

plină a marilor aspirații ale po
porului i-a revenit clasei munci
toare — forța cea mai înaintată 
a societății noastre. (Aplauze, 
urale). Condusă de partidul co
munist, detașamentul ei de avan
gardă, clasa muncitoare, în a- 
lianță cu țărănimea, cu intelec
tualitatea, cu toate forțele pro
gresiste, a înfăptuit transfor
mări revoluționare. radicale în 
sînul societății românești, a asi
gurat victoria socialismului, edi
ficarea societății noi pe în
tregul cuprins al României. (A- 
plauze). Realitățile sociale de azi 
ale țării întruchipează încununa
rea și depășirea celor mai înalte 
năzuințe ale înaintașilor, a celor 
mai profunde idealuri ale mase
lor populare din România. Na
țiunea română socialistă — 
unită prin comunitatea țelurilor 
și intereselor tuturor păturilor 
populației, indiferent de națio
nalitate — înflorește și se afir
mă tot mai viguros, asigurînd 
făurirea unei vieți libere și fe
ricite pentru toți cei ce mun
cesc în patria noastră. (Aplauze, 
urale).

Poporul român, ca și celelalte 
popoare din Europa, nu pot uita 
că imperialismul german a de
clanșat în decursul unei singure 
generații două războaie mondi
ale nimicitoare care au provocat 
omenirii pagube umane și ma
teriale incalculabile, că acesta 
a generat fascismul hitlerist, 
cel mai mare pericol pentru in
dependența și suveranitatea po
poarelor, pentru cuceririle ge
niului uman. Este de aceea pro
fund justificată hotărîrea ferma 
a poporului nostru, a tuturor 
popoarelor din Europa și din 
întreaga lume, de a nu pre
cupeți nimic pentru ca asemenea 
evenimente tragice să nu se mai 
repete niciodată, pentru ca for
țele imperialiste reacționare să 
nu mai poată periclita pacea și 
liniștea omenirii, soarta civili
zației.

Așa după cum se știe, în lumea 
contemporană continuă încă să 
existe imperialism, să existe 
cercuri reacționare în diferite 
țări, printre care și cercurile mi
litariste, neonaziste din Republi
ca Federală a Germaniei, iar ex
periența istoriei confirmă că 
aceasta face să planeze grave 
primejdii asupra păcii și securi
tății internaționale, inclusiv po
sibilitatea izbucnirii unui nou 
război mondial. De aceea se im
pune ca popoarele să-și întăreas
că vigilența, ca forțele revoluțio
nare, progresiste, antiimperialis- 
te din întreaga lume să-și uneas
că strîns rîndurile, să acționeze 
cu hotărîre și fermitate pentru 
dejucarea oricăror planuri ale 
cercurilor agresive imperialiste, 
pentru asigurarea păcii în lume. 
(Aplauze, urale).

Poporul român, vital interesat 
în crearea unui climat de pace 
și securitate, pătruns de înaltă 
răspundere pentru soarta păcii 
în lume, își aduce contribuția ac
tivă la lupta pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război, pentru 
destindere internațională, pentru 
dezvoltarea încrederii și coope
rării între popoare. (Aplauze).

Recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale a definit cu cla
ritate țelurile fundamentale ale 

politicii externe a României, a 
exprimat voința nestrămutată a 
întregului popor român de a 
milita și în viitor pentru vic
toria căiizeî socialismului, demo
crației și progresului social, pen
tru întărirea unității și coeziunii 
mișcării antiimperialiste, pen
tru asigurarea păcii mondiale. 
(Aplauze). în același timp, Parti
dul Comunist Român, guvernul 
Republicii Socialiste România 
consideră drept o sarcină de 
prim ordin, impusă de interesele 
apărării neștirbite a independen
ței și suveranității naționale, a 
muncii pașnice a poporului ro
mân, pregătirea și echiparea co
respunzătoare a forțelor noastre 
armate, întărirea continuă a ca
pacității de luptă a patriei. (A- 
plauze).

Este o îndatorire de onoare 
a armatei noastre ca, alături de 
armatele țărilor socialiste fră
țești, să fie gata să riposteze ori
cărei agresiuni imperialiste, să 
apere cuceririle revoluționare 
ale poporului, cauza socialismu
lui și păcii. (Aplauze).

Succesele pe care le obținem 
în construcția societății socia
liste, în ridicarea României pe 
trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație sînt omagiul cel 
mai profund pe care îl aducem 
azi eroilor ce au căzut la Mără
șești, tuturor celor care s-au jert
fit pentru patrie. întregul popor 
înfăptuiește neabătut vastul pro
gram de creație socială tra
sat de Congresul al IX-lea 
al partidului, asigurînd înflo
rirea multilaterală a României. 
Se realizează cu succes pre
vederile privind dezvoltarea 
continuă a industriei naționale 
la nivelul tehnicii și eficienței 
economice mondiale, moderni
zarea și intensificarea producției 
agricole, perfecționarea planifi
cării și organizării muncii în 
toate compartimentele de acti
vitate ale societății, înflorirea 
științei, artei, culturii, ridicarea 
neîncetată a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor. 
(Aplauze). Conștient că tot ceea 
ce realizează prin munca 
și eforturile sale îi apar
ține, se răsfrînge nemijlocit 
asupra vieții lui de azi și a 
vieții generațiilor de mîine, în
tregul nostru popor își consacră 
energia și puterea de muncă în
făptuirii politicii interne și ex
terne a partidului — expresie 
fidelă a intereselor fundamen
tale, a celor mai profunde aspi
rații de progres și prosperitate 
ale întregului popor, a înaltei 
răspunderi ce ne animă față de 
cauza socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze, urale).

V’, Să nu uităm niciodată că toate 
f cuceririle de care ne bucurăm 

azi au fost obținute prin lupte 
grele, prin jertfa celor mai buni 
fii ai poporului nostru. în fața 
memoriei celor care au căzut în 
lupta pentru dreptate socială și 
națională să ne legăm de a face 
totul pentru a asigura progresul 
neîntrerupt al țării, bunăstarea 
și fericirea întregului popor, să 
ne legăm de a face să strălu
cească tot mai puternic în lume 
gloria patriei noastre scumpe 
— România socialistă. (Aplauze 
prelungite ; urale îndelung repe

rate).

(Urmare din pag. I)
...Mărășești. — La Mausoleul ri

dicat „Intru slava eroilor neamu
lui" s-au adunat astăzi zeci de mii 
de oameni. Sînt muncitori, țărani., 
intelectuali, militari ai forțelor 
noastre armate, studenți și elevi, 
pionieri, fii și nepoți ai celor..» ce. 
și-au jertfit viața în crîncenele" bă
tălii purtate pe aceste locuri cu 50 
de ani în urmă. Ei au venit aici 
pentru a aduce prinos de recunoș
tință, un adînc omagiu celor care, 
prin faptele lor de vitejie, au în
scris în timpul bătăliilor de la Mă
răști, Mărășești și Oituz o măreață 
și glorioasă pagină în istoria po
porului român.

Aici, pe platoul din fața Mauso
leului s-au reîntîlnit. sute de vete
rani, vechi tovarăși de arme, care 
au participat, la eroicele lupte din 
vara anului 1917, Toți cei prezenți 
astăzi la Mărășești, întreaga țară, 
îi înconjoară cu dragoste și stimă. 
Pe piepturile veteranilor strălucesc 
decorațiile cu care au fost distinși 
chiar azi, cu prilejul aniversării 
eroicelor lupte.

La solemnitate iau parte membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale, oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor armate, repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
toate regiunile țării, ziariști.

Sînt prezenți atașați militari de 
pe lîngă misiunile diplomatice a- 
creditate în Republica Socialistă 
România.

Ora 17,15. In gara Mărășești so
sesc ■ tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, cu soția, Ilie Verdeț, cu 
soția, membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, prim-secretar 
al Comitetului regional P.C.R. Ga
lați, Mihai Nicolae, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular regional Galați, Ion Ichim, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Bacău al P.C.R., Ștefan 
Boboș, președintele Sfatului popu
lar regional Bacău, și alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Un mare număr de oameni ai 
muncii, afiați pe peronul gării, 
aclamă cu entuziasm pe conducă
torii partidului și statului. Un grup 
de tinere fete le oferă buchete de 
flori. în drum spre Mausoleu, tre- 
cînd printr-un adevărat culoar viu, 
oaspeții sînt salutați cu puternice 
aplauze și urale.

La sosirea în fața monumentului 
de la Mărășești, conducătorii de 
partid și de stat sînt întîmpinați 
de generalul colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate. Pe pla
tou este aliniată o gardă de onoa
re. Comandantul gărzii, locotenen- 
tul-colonel Dumitru Mărăcineanu, 
prezintă raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. în 
semn de salut se trag 21 de salve 
de artilerie.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. trece în revistă garda de 
onoare.

în acordurile Imnului eroilor se 
depun coroane de flori la Mormîn- 
tul Eroului Necunoscut, deasupra 
căruia arde flacăra veșnică, sim
bol al cinstirii eterne. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Ilie Verdeț de
pun o coroană din partea C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri. Se depun apoi 
coroane de flori din partea Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Minis
terului Forțelor Armate și Minis
terului Afacerilor Interne, din 
partea veteranilor de la Mără
șești, a delegaților regiunilor 
țării, a Academiei Republicii So
cialiste România, C.C. al U.T.C., 
Comitetului regional de partid și 
Sfatului popular regional Galați, 
îmbujorați de emoție, pionierii de
pun alături de aceste coroane gin
gașe buchete de flori.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă apoi spre grupul 
de veterani. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de ge
neralul de armată în rezervă Con
stantin Vasiliu Rășcanu, care, în 
numele celor peste 200 de veterani 
prezenți la Mărășești, salută pe 
conducătorii iubiți ai partidului și 
poporului nostru.

Are loc apoi un mare miting con
sacrat aniversării luptelor eroice 
de acum cinci decenii. Mitingul este 
deschis de primul secretar al Co
mitetului regional Galați al P.C.R., 
Constantin Dăscălescu.

Arătînd că în acest an sărbă
torim împlinirea a cinci decenii de 
la memorabilele bătălii de la Mă
răști, Mărășești și Oituz, intrate 
în istorie ca un simbol al erois
mului poporului nostru în apăra
rea ființei sale naționale, a pămîn
tului strămoșesc, generalul colonel 
ION IONIȚĂ, ministrul forțelor ar
mate, a spus : Evocînd această mă
reață epopee, generația noastră a- 
duce prinosul său de recunoștință 
celor care, în vara anului 1917, prin 
sacrificiile făcute, au adăugat noi 
pagini la cronica glorioaselor lupte 
ale poporului român pentru liber
tate, independență și suveranitate 
națională.

Acum cincizeci de ani, în ajunul 
crîncenelor încleștări din iulie—au
gust 1917, România se afla într-o 
situație deosebit de grea. Armate
le imperialismului german și ale 
imperiului habsburgic cotropiseră 
cea mai mare parte a teritoriului 
țării, supunînd populația unui re
gim de jaf și teroare. O primej
die de moarte se abătuse asupra 

pămîntului românesc. Puterile 
Centrale urmăreau să dezmembre
ze' țara, să desființeze statul ro
mân. Dar poporul nostru, greu în
cercat. în decursul vremurilor, nu 

" ȘL?a ;pierdut-încrederea și nici for
ța. ldeea apărării țării și libertă
ții întregului popor, a realizării u- 

. ni.tăți.i naționale și a unor tranș- 
' formări sociale'democratice a-in
suflat maselor, întregii armate o 
neclintită hotărîre de luptă. în plin 
război au fost create, dotate și in
struite 15 divizii de infanterie, 
două divizii de cavalerie și cîteva 
brigăzi și unități independente. Lor 
li s-.au alăturat batalioane de vo
luntari ardeleni și bucovineni, în- 
sumînd aproape 8 000 de soldați și 
ofițeri veniți să lupte pentru li
bertatea țării.

în zorii zilei de 11 iulie 1917, ar
mata română a declanșat ofensiva 
în sectorul Mărăști. Cu un elan 
nestăvilit, purtînd în inimi virtutea 
străbună, ostașii români au asaltat, 
rînd pe rînd, trupele dușmane de 
pe dealurile Mărăștilor, Mînăsti- 
oarei, Arșiței Mocanului, Slatinei 
și altele, au eliberat 30 de locali
tăți, printre care Mărăști, Soveja, 
Rucăreni, Dragoslavele, Negrilești. 
După șase zile de lupte îndîrjite, 
frontul a fost sfărîmat pe o lun
gime de 30 kilometri, iar trupele 
inamice, lovite fără cruțare, au 
fost aruncate înapoi pe o adîncime 
de 20 kilometri.

încleștării de la Mărăști i-au ur
mat, la un interval de mai puțin 
de o săptămînă, bătăliile legendare 
de la Mărășești. Făcînd cu trupu
rile și bărbăția lor un zid de ne
trecut, ostașii Armatei I române, 
de sub comanda generalului Ere- 
mia Grigorescu, au stăvilit și ză
dărnicit atacurile diviziilor bava
reze, au apărat pînă la ultimul 
strop de sînge pozițiile încredin
țate. Pămîntul românesc ardea sub 
picioarele invadatorilor.

Sînt înscrise cu litere de foc în 
istoria patriei eroicele lupte de la 
Doaga, Pătrășcani, Mărășești, Pan- 
ciu, Ghicera, Pădurea Prisaca, 
Muncelul și Pădurea „La Răzoa
re". Vorbitorul a evocat, în con
tinuare, numeroase exemple de 
eroism ale ostașilor și ofițerilor, 
ale unor întregi unități militare. 
Atacurile impetuoase ale ostașilor 
Diviziilor a 6-a și a 7-a române, 
ale vitejilor vînători de munte — 
a spus vorbitorul — lupta dată 
pentru fiecare palmă de pămînt 
în încleștările ce au urmat pe 
Valea Oituzului, la Pravila, Ungu- 
reanu, Poiana lui Boboc, Cireșoaia, 
Dealul Coșna, au zdrobit mașina 
de război prusacă, oprind-o la 
poarta Moldovei.

Prin durata, amploarea și in
tensitatea lor, luptele de la Mără
șești au constituit cea mai înver
șunată înfruntare de forțe de pe 
frontul românesc în vara anului 
1917. Ele s-au soldat cu o strălu
cită victorie, determinînd prăbuși
rea planurilor ofensive ale tru
pelor germane și austro-ungare.

Bătăliile pe care le evocăm as
tăzi vor dăinui peste veacuri ca 
mărturii de glorie nepieritoare, de 
sacrificiu suprem în slujba patriei. 
Neuitate vor rămîne faptele de 
arme ale generalului Eremia Gri
gorescu, colonelului Ion Georgescu, 
maiorilor Dumitru Popescu și 
Barozi, căpitanului Grigore Ignat, 
sublocotenentului Ecaterina Teo- 
doroiu, caporalului Constantin Mu
șat, sergentului Iliescu Ignat, ale 
copilei-erou Măriuca Zaharia, ca și 
ale altor nenumărați eroi de pe 
cîmpul de sînge al Mărășeștiului. 
Steagurile patriei se vor apleca tot
deauna cu pioasă recunoștință în 
fața memoriei eroilor poporului 
nojtru !

/ Cu prilejul aniversării bătăliilor 
ț de la Mărăști, Mărășești și Oituz, 

tuturor celor peste 52 000 de ve- 
! terani le-au fost acordate distincții 

■ ale Republicii Socialiste România, 
ca semn al înaltei cinstiri pe care 

/ poporul, partidul și statul nostru o 
dau celor ce s-au luptat cu vitejie 

[ și eroism pentru pămîntul strămo- 
1 șese, pentru cauza libertății pa

triei.
---- De-a lungul luptelor din vara 

anului 1917, ostașii români au pri
mit sprijinul artileriștiilor r.uși și 
al membrilor misiunii militare 

\ franceze, înfruntând împreună fo
cul dușman și legînd prin jertfele 
comune o adîncă prietenie de arme.

Actele de vitejie săvîrșite acum 
cinci decenii de mii și mii de luptă
tori, continuînd firul luptei pentru 
apărarea pămîntului strămoșesc, 
sînt transmise din generație în ge
nerație ca exemple emoționante de 
tenacitate, abnegație și devotament. 
Ele însuflețesc astăzi militarii 
forțelor noastre armate, care văd 
în strălucitele fapte ale înaintași
lor pilde demne de urmat. Gloria 
străbună, mărețele înfăptuiri ale 
socialismului, făurite de harnicul 
nostru popor sub conducerea Parti
dului Comunist Român, insuflă 
soldaților, ofițerilor și generalilor 
armatei române înălțătoare sen
timente de mîndrie patriotică și de 
tărie morală.

în cuvîntul său, sculptorul ION 
JALEA, veteran al luptelor de la 
Mărășești, a spus: Retrăim cu adîn
că emoție, acum, după 50 de ani, 
bătăliile eroice purtate alici, printre 
dealurile și văile Mărășeștiului, în
cordarea supremă prin oare întrea
ga suflare românească își apăra 
onoarea și libertatea în fața cotro
pitorilor.

Pentru noi, cei care am fost 
atunci martori ai acestor eveni
mente, pentru cei care ne-am aflat 
pe front cu arma în mină, locurile 
acestea mai păstrează încă freamă
tul strigătelor de luptă, al bubuitu
rilor de tun și al scrîșnetelor de 
mitraliere.

Lupta a fost aprigă și cruntă, 
dar. dragostea de patrie ne-a dat 
puteri de neînfrânt. Aveam în 
spatele nostru forța unor înălță
toare tradiții și ne simțeam inima 
îmbărbătată de ecoul puternic al 

vitejiilor de veacuri. Și, ca întot
deauna, de-a lungul zbuciumatei 
noastre istorii, intelectualii au fost 
și ei în mijlocul viitorii, angajați în 
suprema încordare a întregului 
popor.

Pe frontul de la Mărășești au 
luat parte intelectuali din acea 
vreme, oameni de știință și cul
tură și, între aceștia, artiști pictori 
și sculptori organizați în echipe de 
cercetare și studii pe front. Cutre- 
murătoarea bătălie, înnobilată de 
aureola eroismului și a dragostei de 
patrie, s-a oglindit apoi într-un nu
măr impresionant de opere de artă 
valoroase. Vitalitatea și marea lor 
putere de a ne emoționa și acum 
se datoresc măiestriei cu care ar
tiștii înfățișează, prinși de fiorul 
artei adevărate, evenimentele ho- 
tărîtoare din viața și istoria po
porului nostru.

Pentru noile generații de ar
tiști este și trebuie să fie 
un motiv de mîndrie patriotică în
fățișarea marilor momente din is
toria patriei, chipul și preocupă
rile celor care duc mai departe 
strădania și jertfa înaintașilor, 
înălțînd România socialistă în vă
zul și admirația întregii lumi.

In numele colegilor mei artiști 
și ca participant la eroicele lupte 
pe care le comemorăm astăzi, a- 
duc prinosul meu de recunoștință 
memoriei celor ce s-au jertfit pen
tru patrie, pentru gloria poporului 
român.

în istoria noastră milenară, a 
spus scriitorul NICOLAE TĂUTU, 
luptele de la Mărăști, Mărășești și 
Oituz au însemnat un examen de 
foc într-un moment crucial. Mă- 
rășeștii au devenit un simbol al 
eroismului românesc legendar, în
tipărit în conștiința generațiilor de 
azi și viitoare cu laurii nemuririi.

Cînd feldmareșalul german von 
Mackensen, supranumit „spărgăto
rul de fronturi", declara celor care 
l-au condus în Gara de Nord, în 
momentul plecării spre Moldova: 
„Domnii mei, vă spun, la revedere 
la Iași" — se baza pe calcul arit
metic elementar ; șapte divizii ger
mane vor copleși cu ușurință două 
divizii românești încercate de vi
tregii...

Abia după ce a pierdut la Mă
rășești 47 000 de militari și a fost 
nevoit el, generalul pînă atunci 
neînvins, să se retragă, a înțeles 
sensul lozincii de foc : „Pe-aici nu 
se trece!“.

Cotropitorii au întâlnit în calea 
lor nu numai tunuri, obuziere, mi
traliere, puști, grenade și baionete, 
ci și întreaga conștiință a poporu
lui român. Lîngă arme erau pre
zente toate potențele națiunii în
cleștate într-o bătălie decisivă. 
Versul lui Goga, paginile lui Re- 
breanu, pana lui Agîrbiceanu sau 
Vlahuță, vioara lui Enescu, artico
lele înflăcărate scrise de Nicolae 
Iorga, toate au contribuit la pre
gătirea luptei hotărîtoare. Profe
tic, Mihail Sadoveanu enunța lapi
dar ca într-o filă de hronic în pri
mul număr al ziarului „Româ
nia" : „în această armată zac ve
chile aspirații și hotărîrea cea din 
urmă — acum ori niciodată. Au 
respins cei vechi valurile ; le vom 
respinge și noi. Armata noastră e 
tare prin sufletul ei și prin drep
tatea care o apără ; ea se va în
toarce asupra cotropitorilor ca o 
furtună răzbunătoare. Și ea trebuie 
să biruiască !“.

Și a biruit pe deplin 1
Aici, lîngă Mausoleul în care s-au 

adunat osemintele celor 8 500 de 
eroi români, avînd în mijlocul lor 
pe cel care i-a condus la victorie, 
pe generalul Eremia Grigorescu, 
rostim, îndurerați, dar cu fruntea 
sus, aureolată, cu mîndrie și dem
nitate :

— Ați învins, scumpi eroi, și 
victoria voastră o ducem mai de
parte cu faptele noastre de fiecare 
zi din anii de aur ai socialismu
lui.

Noi, scriitorii, ne legăm în fața 
amintirii voastre să glorificăm bi
ruințele de ieri, să zugrăvim cu
ceririle pașnice de azi, să partici
păm la ele activ, cu întreaga noas
tră ființă. Eroismul vostru trece ca 
o ștafetă în brațele puternice și 
hotărîte, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, clă
desc o țară liberă, independentă și 
înfloritoare, România socialistă.

A vorbit apoi țăranul ION 
STAN, veteran al luptelor de la 
Mărășești.

„încep — a spus el ■— prin a 
mulțumi din suflet pentru cinstea 
care ni se face nouă, bătrânilor 
soldați care ne-am bătut pentru 
glie cu 50 de ani în urmă. Nimic 
nu-i mai scump pe lume, deoît 
prețuirea neamului tău românesc 
din care te-ai născut și pe care 
l-ai slujit.

Eu am fost pușcaș, dragi tova
răși. De acolo am tras — se vede 
locul — de la marginea viei lui 
Negroponte. Zile și nopți am sece
rat pe dușman, fără răgaz. Cînd 
m-au- decorat, aici, pe front, — 
parcă ar fi fost ieri — m-au în
trebat :

— Cum ai putut rezista, sergent 
Stan ? !

— Cu gîndul la țară, la satul 
meu, domnule general! am răs
puns eu.

Mulți ani s-au scurs de la acel 
război. Noi, foștii luptători, am tră
it odată cu poporul, și cu bucurii, 
și cu necazuri. Dar azi, cînd am 
ajuns oameni bătrîni, cu drumuri 
lungi în urma noastră, putem zice 
cu inima împăcată: sîngele n-a 
curs degeaba. România noastră 
este întinerită, este o țară socialis
tă, mîndră grădină în floare, la 
care neamurile lumii privesc cu 
respect. Mulțumim partidului 
pentru tot ce a făcut ca jertfele 
din trecut să nu fie zadarnice.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Acestea am vrut să spun, 
numele ostașilor de altădată, 
prilejul sărbătorii de azi".

Tovarășul PETRU 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
s-a referit la înaltul exemplu pe care 
îl constituie pentru tînăra generație 
a patriei noastre, eroismul de care 
au dat dovadă luptătorii de la Mă
rășești. în inima poporului, a tine
retului țării — a spus vorbitorul — 
vor dăinui veșnic, îmbogățindu-și 
mereu semnificațiile, faptele de vi
tejie, jertfele eroice semănate pe 
cîmpul de luptă, prin care lumea 
întreagă a putut să cunoască încă 
o dată dimensiunile dragostei pen
tru țară, pentru glia strămoșească, 
despre care vorbesc cu puternică 
expresivitate nume de rezonanță 
oa Rovine, Podul înalt, Călugăreai, 
Grivița.

Omagiind memorabilele lupte de 
la Mărăști, Mărășești și Oituz, 
tînăra generație a României își 
exprimă atașamentul său nemărgi
nit pentru cauza libertății, a in
dependenței și demnității naționa
le, respectul pentru trecutul glo
rios de luptă și muncă al poporu
lui. Este o mîndrie pentru noi că 
în acel moment crucial pentru des
tinele patriei, ca de altfel în toate 
luptele purtate de-a lungul timpu
lui, tînăra generație s-a alăturat cu 
neabătută consecvență forțelor îna
intate ale poporului.

_ Eroismul înaintașilor, abnegația 
și spiritul lor de sacrificiu consti
tuie pentru tineretul zilelor noas
tre un înalt exemplu, îl animă în 
munca entuziastă pe care o des
fășoară pe numeroasele șantiere, în 
fabrici și uzine, la sate, în școli și 
facultăți pentru îndeplinirea sarci
nilor încredințate de Partidul Co
munist Român, de statul nostru 
socialist.

Aici, în fața panteonului gloriei 
străbune, tînăra generație făgădu
iește solemn că marile pilde de 
înălțare morală, de dăruire fără 
seamăn care i-au făcut invincibili 
pe eroii Mărășeștilor, Mărăștilor, 
Oituzului, vor rodi din plin 
conștiința generațiilor actuale 
viitoare, însuflețindu-le. în munca 
lor nobilă destinată înfloririi patriei 
spre slava veșnică a poporului 
român.

Asigurăm partidul și poporul că 
tineretul nu va precupeți nimic 
pentru a face să înflorească conti
nuu națiunea noastră socialistă, ca 
între națiunile lumii să străluceas
că tot mai puternic chipul patriei 
noastre — Republica Socialistă 
România.

Luînd cuvîntul, 
FOSTOLACHE, 
operativei 
ție Trifești, 
cincizeci de 
jertfe grele, 
ții noștri înscriau 
paginile de neșters ale istoriei po
porului nostru. în tranșeele ce le 
aveau în față armatele invadatoa
re se aflau fiii pămîntului acestuia, 
cei mai mulți dintre ei țărani, pen
tru care ogorul strămoșesc, glia 
din care se hrăniseră cu sudoarea 
frunții și o apăraseră cu înverșu
nată dîrzenie de-a lungul veacu
rilor străbunii, era însăși viața lor. 
Luîndu-li-se țara, li se răpea 
dreptul de a trăi, iar ei, cei din 
tranșee, părințiț și bunicii noștri, 
erau ho.tărîți să-și apere țara pen
tru a-și apăra ființa, neamul, lim
ba și tradițiile, libertatea și dreptul 
de a 
viață

Iar 
părți 
ca și 
tem bucura astăzi de deplină liber
tate și de roadele muncii, este, 
pentru că, la temelia casei noi pe 
care ne-am zidit-o, România so
cialistă, stau jertfele tutruror înain
tașilor. Satele noastre sînt tot mai 
înfloritoare, roadele ogoarelor coo
peratiste mai bogate, iar casele în 
care trăim din ce în ce mai fru
moase și mai îmbelșugate.

Noi, fiii și nepoții celor care, a- 
cum cincizeci de ani, cu pieptul 
lor și cu prețul supremei jertfe au 
apărat, aici la Mărășești, dreptul 
la existență al poporului român, 
urmăm cu încredere nezdruncina
tă drumul trasat de partid, drum 
al luminii și bunăstării. Cinstim, 
și în felul acesta, memoria înainta
șilor, sacrificiul lor nobil pentru 
apărarea țării, România noastră 
scumpă.

în continuare a , vorbit to- 
, , mun- 
Mărășești.

orașul care 
ani a fost
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spus: Acum 
cu sînge și 

și părin- 
aci una din

făuri pe aceste meleaguri o 
mai bună.
dacă noi, țăranii din aceste 
ale pămîntului românesc, 

cei din întreaga țară, ne pu-

xii uuuunuaic a .vuik 
varășul ILIE PUȘCÂȘU, 
citor 
Sînt 
acum 
în prima linie 
nume a devenit simbol al erois
mului ostașului român — a spus 
vorbitorul. Aici, la Mărășești, ca și 
la Mărăști și Oituz, ostașul nostru, 
continuator demn al vitejiei oște
nilor lui Mircea și Ștefan, ai lui 
Mihai și Ion Vodă, a săvîrșit fap
te glorioase al căror ecou a răsu
nat în întreaga lume. Fiecare pal
mă de pămînt a fost apărată cu 
un eroism pilduitor. Jertfele au fost 
cumplit de grele și de atunci a- 
ceste locuri au fost numite „Cîmpia 
de sînge a Mărășeștilor". Cinste 
tuturor celor .care au luptat și s-au 
jertfit pentru ca România să tră
iască I

între cei care au udat cu sînge- 
le lor acest pămînt, atunci, în 1917, 
au fost mulți muncitori, militanți 
revoluționari. Deși exploatată și lip
sită de drepturi, atunci cînd a fost 
în primejdie ființa națională a Ro
mâniei, clasa muncitoare, întregul 
popor, s-au ridicat cu înflăcărare 
în apărarea țării, luptînd cu abne
gație împotriva dușmanului.

ceferist 
muncitor 

cincizeci

din
în
de

de foc și al cărui

l DE IA MAREA
10 AGONIE ȘI EXTAZ — film pen- g 

tru ecran panoramic : PATRIA — B 
_ 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21. B

| • CANALIILE : REPUBLICA g
■ (completare Mărășești 1917—1967) 
■— 9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,15;

121,30, FESTIVAL (completare Fan
tezie cu șuruburi) — 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină —

120,30. FEROVIAR — 8,45 ; 11 ; 13,15; 
15,45 ; 18 ; 20,15, EXCELSIOR — 
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 (la 
ultimele două cinematografe com- 

Ipletarea Orizont științific nr. 7).
• PANTERA NEAGRĂ — < 
scop : SALA PALATULUI 

Ide bilete 2079 — orele 20), 
TOL (completare Tutunul) 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

Ie DON GABRIEL — cinemascop 
GRĂDINA CAPITOL — 20,15.

O MÎNĂSTIREA DIN PARMA 
CINEMATECA — 9,30 ; 12,15 ; 15,15 

118,15 ; 21.
• LUPOAICA - 
GABRIEL — ci

I 
I
Ișești 1917—1967), 

(completare Sesiunea 
Naționale) — 9 ; 11,15 ;

118,30 ; 20,45.
• VIAȚA LA CASTEL 
11,30 ; 13,45 ; FURTUNA 
— 16,15; 18,30; 20,45: 1 (completare Orizont științific nr. 7).
• METAMORFOZE — CUM 
ZBOARĂ PĂSĂRILE — DACĂ O I IUBEȘTI — DIN PĂMÎNT ȘI FOC
— CUCERIREA SUNETULUI — 
SCOARȚE DIN RODOPE — MĂ- 
RĂȘEȘTI 1917—1967 : TIMPURI 
I NOI — 9—21 în continuare. B • ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN- 

■ GĂRIȚĂ — cinemascop : CIU
LEȘTI (completare Vizita conducă
torilor de partid șl de stat în re
giunea Brașov) — 10 ; 14,30 ; 17,30 ; 
20,30. BUCEGI (completare Tradi
ții) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină 
— 20, GRĂDINA VITAN (comple
tare Orizont științific nr. 5/1967) 
— 20,30.
0 MARELE RESTAURANT — ci- c 
nemascop : GRIVIȚA •— 9 ; 11.15 ; 6 
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21. GRĂDINA 8 
EXPOZIȚIA — 20. AURORA (corn- g 
pletare Consfătuirea ne tară a Iu- 
oratorilor din industria chimică) — | 
8,45 ; 11,15 ; 14,30 ; 17.30 ; 20, ME- ‘ 
LODIA (completare Vizita condu- | 
cătorilor de partid și de stat în re- | 
giunea Brașov) — 9,15 ; 12,15 ; 15,30 : - 
18,15 ; 21. S
• COMISARUL X — cinemascop : s 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; fi
18,30 : 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,30; g 
15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele comple- g 
tarea Dacă treci podul Ponoarelor). s 
TOMIS (completare Consfătuirea 8 
pe tară a lucrătorilor din industria S 
chimică) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; | 
19 ; la grădină — 20,15.
• A FOST CÎNDVA HOT — cine- I 
mascop : UNIREA — 16 ; 18,15 ; la g 
grădină — 20,15. ■
• DOCTOR PRĂTORIUS — cine- s 
mascop : FLACĂRA (completare 8 
Gimnastul) — 15,30 ; 18 ; 20,30. |
• RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : _ 
VITAN (completare Neglijente mici, g 
consecințe mari) — 15,30 ; 18. |
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI- * 
LOR : MIORIȚA (comDletare Cris- ffl 
tale fără taine) — 15,30 ; 18 ; 20,30, | 
VOLGA — 15,30 ; 18 ; 20,30. B
• CHEMAȚI-L PE MARTIN : g 
POPULAR (completare Strănutul) S 
— 10 ; 15,30. a
• MONTPARNASSE 19 : POPU- » 
LAR — 18 ; 20,30.
• FANFAN LA TULIPE : MOȘI- K 
LOR (completare Strănutul) — a 
15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
e DENUNȚĂTORUL: COSMOS —| 
15,30 ; 18 ; 20,30. a
• STRĂINA : VIITORUL (corn- g 
pletare Fuga Dușkăi) — 15,30 ; 18 ; 5 
20,30. S
o VIAȚA LA CASTEL — cinema- s 
scop : COLENTINA (completare Vi- | 
zita conducătorilor de partid și de g 
stat în regiunea Ploiești) — 14,45 ; 
17,30 ; la grădină — 20,15.
• UNORA LE PLACE JAZUL:S 
RAHOVA — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30. S 
O FANTOMAS — 15,30 ; 18 ; HI- h 
PERBOLOIDUL INGINERULUI | 
GARIN — cinemascop : PROGRE- g 
SUL (completare Șopirla) — 20.15. _ 
0 PERETELE VRĂJITOARELOR : | 
LIRA (completare Gustav pesimis- S 
tul) — 15.30 ; 18. a
0 MAIORUL ȘI MOARTEA — ci- S 
nemascop : DRUMUL SĂRII (com- | 
pletare Răspîndirea fructelor și se- S 
mintelor) — 11 ; 15.30 : 17.45 ; 20. „ 
0 DOAMNA DE PE ȘINE — cine- g 
mascop : COTROCENI (completare g 
Chemarea vulcanilor) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 TITANIC VALS : GRĂDINA | 
BUZEȘTI — 20,30. ■
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : B 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC g 
(completare Orizont științific nr. a 
5/1967) — 20,15. .

0 ZODIA FECIOAREI — cinema- 1 
scop : GRĂDINA AURORA — 20,15, S 
GRĂDINA RAHOVA — 20,15. n

10 NU SÎNT DEMN DE TINE : i 
GRĂDINA LIRA — 20,30.

în urmă mă 
ce o coman-

Sîngele n-a ours degeaba. în
scriind pe steagul său idealurile 
și năzuințele cele mai scumpe ale 
națiunii române, partidul comu
nist a condus pînă la biruință de
plină lupta pentru o Românie 
socialistă, țară liberă, independen
tă și suverană. Tradițiile de luptă 
pentru apărarea pămîntului stră
moșesc, pentru eliberarea poporu
lui își găsesc azi deplină cinstire și 
prețuire, sînt un izvor nesecat al 
mîndriei noastre naționale.

Clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii dau viață cu însuflețire 
sarcinilor trasate de partid pentru 
înflorirea și întărirea patriei socia
liste. Printr-o muncă plină de ab
negație, noi toți, umăr la umăr, 
am schimbat din temelie înfăți
șarea României. Viața nouă pe care 
o trăim, succesele istorice pe care 
le dobîndim ne inspiră încredere 
nețărmurită în viitorul spre care ne 
conduce cu mină sigură — Partidul 
Comunist Român.

împlinirile prezentului constituie 
cel mai frumos și înălțător omagiu 
pe care-1 putem aduce memoriei 
înaintașilor eroi. Le putem spune,' 
peste vreme. Avem o patrie liberă 
și independentă, o țară socialistă 
care urcă spre culmile mereu mai 
înalte ale progresului și civiliza
ției.

A luat apoi cuvîntul general
colonel în rezervă POPESCU CON
STANTIN. în marea lui înțelepciu
ne — a spus vorbitorul — poporul 
român spune : „cine cinstește tre
cutul, pe sine se înalță și se cins
tește". Emoționanta întâlnire de azi, 
pe locull unde, cu o jumătate de 
veac în urmă, s-a dat marea bă
tălie împotriva armatelor cotropi
toare germane și austro-ungare, 
pentru libertate și independența 
patriei, are o profundă semnifica
ție. Ea leagă, ca o punte trainică 
în granitul istoriei noastre na
ționale, un trecut glorios de pre
zentul plin de mari înfăptuiri pe 
care îl trăim. Noi, veteranii lupte
lor din vara fierbinte a anului 1917, 
aflați aici sau răspîndiți pe plaiu
rile țării, mulțumim cu emoție pen
tru cinstirea ce se arată faptelor 
noastre, pentru distincțiile ce ni- 
s-au acordat astăzi.

Cu cincizeci de ani 
aflam cu subunitatea
dam, bateria a 2-a din Regimentul 
3 Obuziere, chiar în satul Mără
șești. Valuri după valuri se nă
pusteau . dușmanii, dar de fiecare 
dată erau respinși de către vitejii 
apărători români. Neînfricați, ei re
zistau sub ploaia de gloanțe ina
mice, sub tirul 
ceața gazelor 
orbeau vederea și 
ția.

Țin minte ziua 
pe una dintre cele 
Tunurile noastre vărsau un 
ucigător, iar mitralierele 
pînă se înroșeau, secerînd fără cru
țare pe cotropitori. în tot cursul 
zilei a tinut bătălia și nimeni n-ar 
putea spune precis de cîte ori osta
șii Regimentului 47 Infanterie au 
ieșit din tranșee ca să dea lupta la 
baionetă. O întreagă divizie germa
nă ce ataca în acest sector a fost 
silită să bată în retragere, cu pier
deri grele. Am rămas stăpîni pe 
poziții, dar mulți dintre ai noștri 
n-au mai răspuns la apel.

Noi, cei care, tineri pe atunci, 
ne-am înfipt adine în' brazda stră
bună, răscolită de obuzele vrăjma
șului, de l-am oprit și l-am bătut, 
și-n încleștarea pe viată și pe 
moarte n-am avut răgazul să ne 
plîngem camarazii căzuți, le adu
cem astăzi un pios omagiu, lăsînd 
să cadă o lacrimă pe mormintele 
lor de eroi, întru cinstirea amintirii 
jertfei lor.

România a pășit de mai bine de 
două decenii pe un drum nou, dru
mul socialismului, la care visau 
încă din anii Mărășeștilor cei mai 
luminați fii ai poporului. Victoriile 
obținute pe frontul construcției so
cialismului, sub înțeleaptă condu
cere a Partidului Comunist Român, 
ridică țara noastră pe noi culmi de 
civilizație și progres.

Privesc mîndra oștire a Româ
niei de azi și încerc un puternic 
sentiment de bucurie și de încre
dere, căci văd în fiece soldat, sub
ofițer sau ofițer un demn urmaș al 
celor ce au scris cu sîngele 
sfînta carte a tradițiilor 
eroice. Și urez din toată 
ostașilor armatei noastre 
fără număr în pregătirea lor mili
tară, pentru a fi gata oricînd 
să răspundă cu cinste la chemarea 
patriei, așa cum au răspuns, de-a 
lungul veacurilor, străbunii noștri.

Fie ca amintirea biruinței de la 
Mărășești și a jertfelor supreme ale 
celor căzuți pe aceste meleaguri să 
rămînă veșnic vie în inimile noas
tre, îmbărbătând generațiile pre
zente și viitoare în munca și lupta 
pentru fericirea și libertatea națiu
nii române I

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, cu puternice urale, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Comitetului Central al-Partidu
lui Comunist Român.

Cuvîntarea secretarului general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a fost sub
liniată în repetate rînduri cu însu
flețite urale și aplauze. Pe cîmpia 
eroică a Mărășeștilor zecile de mii 
de oameni aclamă îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, conti
nuatorul glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului, pentru patria 
noastră scumpă, Republica Socialis
tă România.

Conducătorii de partid și de stat 
pășesc apoi în incinta Mausoleului 
La intrare, ,în fața unei hărți mi
litare, colonelul Ion C.upșa, profesor 
la Academia Militară Generală, 
prezintă situația existentă pe fron-

artileriei și sub 
lacrimogene care 

înecau respira-

de 6 august ca 
mai sîngeroase. 

foc 
trăgeau

lor 
noastre 

inima 
succese

tul din Moldova în vara anului 
/ 1917 și desfășurarea luptelor de la 

Mărăști, Mărășești și Oituz, loca
lități' care au intrat glorioase în 
istorie și în conștiința neamului, 
încununate de aureola luptei po
porului nostru pentru neatîrnare. 
Sînt evocate faptele de arme ale 
zecilor de mii de eroi care și-au 
jertfit viața pentru pămîntul stră
moșesc, pentru libertate, indepen
dență și unitate națională.

Conducătorii de partid și de stat, 
însoțiți de veteranii luptelor de la 
Mărășești, trec apoi cu emoție prin 
fața criptelor sub care odihnesc 
osemintele celor ce au dat suprema 
jertfă pe cîmpul de bătălie. Sînt 
săpate în marmură numele a mii 
de eroi, de la soldați la mari co
mandanți, nume simple de ostași 
credincioși ai patriei, care au stat 
stavilă de netrecut în calea duș
manului.

_ Fiecare palmă de loc de pe marea 
cîmpie a Mărășeștilor a însemnat, 
în vara lui 1917, mormîntul unui 
invadator,

Fiecare brazdă pe care o întoar
cem astăzi este omagiul pe care îl 
aducem jertfei celor ce s-au bătut 
pentru holdele noastre, pentru in
dependența și suveranitatea Româ
niei. Mausoleul cuprinde numai 
cîteva mii de eroi. Cei mai mulți 
s-au risipit anonimi, confundîn- 
du-se cu țărîna acestor cîmpuri, 
în care s-au zidit, astfel îneît putem 
socoti^ pămîntul Mărășeștilor ca pe 
un pămînt eroic, un pămînt al 
onoarei, un pămînt al jertfei su
preme.

Sînt pline de emoție momentele 
în care conducătorii partidului și 
statului nostru se întrețin cu vete
ranii luptelor de la Mărăști, Mără
șești și Oituz, îi felicită pentru vic
toriile obținute în acea vară fier
binte a anului 1917, le mulțumesc 
pentru contribuția pe care au 
adus-o, prin lupta lor, la făurirea 
României suverane, libere și inde
pendente, se fotografiază împreună.

...înconjurînd cu pietate Mauso
leul, cei aproape 100 000 de oameni 
— locuitori din împrejurimi și de
legați din toate regiunile țării — 
ce se află pe platoul Mărășeștilor, 
iau parte acum la un impresionant 
spectacol >' 
strămoșești, 
nă, epopeea 
de viață, 
glorioase ale istoriei noastre, 
aud venind în tropot de copite vi
tejii călăreți ai lui Mircea și Ște
fan ca să apere cu piepturile lor 
același pămînt moștenit din stră
buni. In desfășurarea spectacolului 
feeric, uralele lor se întilnesc pes
te vreme cu uralele altor viteji, cu 
iureșul de luptă al războinicilor 
lui Ion Vodă cel Cumplit, iar apoi 
cu alaiul triumfal al lui Mihai Vi
teazul, voevodul ce a strîns pentru 
prima oară sub un singur sceptru 
toate pămînturile românești.

Același pămînt, pămîntul stră
vechi al Daciei, a fost apărat de 
eroii de la Mărășești. „Pe aici nu 
se trece!“. Avertismentul de la 
Șușița, de la Cireșoaia, de la Cașin 
și Oituz este reluat stereofonic de 
zeci de voci, înconjurînd Mauso
leul, acest avertisment devine jură
mânt, el va rămîne pentru totdeau
na emblema Mărășeștilor.

Bătălia este evocată prin ample 
efecte sonore, rafale de mitraliere 
și lovituri de tun conjugate cu im
presionante efecte de lumină care 
reînvie bazoreliefurile Mausoleului, 
ridicînd la strălucire momentele su
preme1 ale luptei, eternizate în pia
tră. Rînd pe rînd sînt scăldate în 
roșu, galben și albastru — cele trei 
culori ale stindardului național — 
pînă cînd silueta Mausoleului este 
cuprinsă într-un imens cerc de 
lumină desenat pe cer. Moment de 
apoteoză. Jerbe de artificii, buche
te strălucitoare de foc se aprind 
deasupra cîmpiei, luminînd simbo
lic mormintele eroilor răspîndite 
din munți pînă-n valea Șiretului. 
S-au luminat din nou pădurea Ră
zoare, cota 100.

...„Eroi au fost, eroi sînt încă...", 
în acordurile aceluiași imn, pe 
treptele Mausoleului și-au făcut din 
nou apariția luptătorii, nepoții e- 
roilor de la Mărășești — ostașii ar
matei noastre populare. Simultan 
cu ei, au apărut grupuri simbo
lice de copii, muncitori și țărani, 
împreună, ei toți simbolizează forța 
patriei, prezentul și viitorul ei. îm
preună, ei toți rostesc un fierbinte 
jurămînt, jurămîntul de a apăra 
fără șovăire libertatea, suverani
tatea și independența Republicii 
Socialiste România.

Spectacolul a produs o profundă 
impresie tuturor participanților la 
această grandioasă manifestare 
care a evocat eroismul străbun.

...Mulțimile de oameni îi aclamă 
acum pe conducătorii României 
socialiste, ovaționînd îndelung. Se 
aprind torțe, mii de torțe. Un so
lemn cortegiu de lumină se în
tinde de la Mausoleu pînă la gara 
Mărășești. Conducătorii de partid 
și de stat străbat traseul răspun- 
zînd cu căldură ovațiilor miilor de 
oameni.

în gara 
de partid 
bun de la 
locale de 
sutele de 
oameni care i-au însoțit pe pe
ron. Sînt scandate lozinci în cin
stea Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, a conducă
torilor patriei. Pionieri și școlari 
aduc la ferestrele vagonului ofi
cial buchete de flori.

...Această zi va rămîne în ini
mile tuturor participanților o săr
bătoare a patriotismului, o zi de 
vibrant omagiu adus înaintașilor, 
o zi de legămînt fierbinte față de 
trecutul nostru eroic, față de vii
torul măreț al patriei noastre, Re
publica Socialistă România.

de evocare a luptelor 
în sunet și lumi- 

Mărășeștiului prin- 
alături de alte pagini 

....................... Se

Mărășești, conducătorii 
și de stat își iau rămas 
reprezentanții organelor 
partid și de stat, de la 
veterani, de la miile de

- 9,30 ; 12,15 ; DON 
------ „---- cinemascop — 15 ; 
CIOCÎRLIA — 18 ; 20,45 : CEN
TRAL (completare Meșteșug milenar).
• PESCARUL DIN LOUISIANA :
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 
20 (la ambele completarea Mără-

FLOREASCA
i Marii Adunări 

13,30 ; 16 ;

i
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!
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I» Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (la teatrul de vară Herăstrău) :

1 REGINA DE NA VARA - 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : SCANDAL 
LA BOEMA — 20.
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Cercetări în plantația dei pomi 
telimon a

Fiecare profesie presu
pune pe lîngă o însușire te
meinică de cunoștințe și date 
tehnice, de adevăruri, for
mule mai mult sau mai pu
țin empirice și o latură ide
ală de manifestare a ceea 
ce se cheamă vocație, ta
lent, capacitate creatoare. 
Sînt în cadrul acestora une
le profesiuni de tip statistic 
sau mecanic, acumulative, 
utile oricărei civilizații și 
culturi. Sînt altele, însă, 
care pe lîngă suma unor 
date necesare, solicită ne
mijlocit spiritul și persona
litatea umană într-o măsură 
foarte mare. Ce înseamnă 
în fond a fi redactor, și 
încă redactor de editură ?

Erudiția strict universita
ră care presupune cunoștințe 
exacte de ordin filologic, li
teratură comparată, istoria 
literaturii (ca să vorbim de 
redactorul de editură bele
tristică) luată în sine nu re
flectă decît parțial atribu
tele necesare acestei profe
sii. Acumularea de cunoș
tințe istorice sau lingvistice 
despre o anumită epocă, des
pre culoarea, timbrul limbii 
vorbite atunci nu duc la 
acea capacitate de a pă
trunde, de a sesiza esenția
lul dintr-o operă literară ins
pirată de acel timp. Re
dactorul tip robot și dogma
tic, avînd întotdeauna la în- 
demînă soluții gata făcute, 
pentru orice problemă, re
prezintă astăzi un anacro
nism. Afirmarea vocației de 
redactor are mai mult ca 
oricînd un cîmp de mani
festare foarte larg. Dar ce 
calități exprimă și fac sesi
zabilă această vocație ?

Fără discuție că tipul 
ideal — și ideea nu cu
prinde nici o exagerare — 
al unui redactor editor de 
poezie, de exemplu, este ace
la care pe lîngă toate ce
lelalte atribute deține ca
litatea de a fi el însuși 
creator. El are șansa de a 
însuma în această direcție 
multe din virtuțile obliga
torii ale unui redactor de 
tip modern sau critic lite
rar. Dar există vocații idea
le sau care pot fi stimulate 
fără a se manifesta obliga
toriu în cele două sfere a- 
mintite. Pot fi redactori de- 
săvîrșiți care să nu fi scris 
un vers sau o pagină de 
critică literară. Dar nu pot 
deveni redactori de poezie 
spirite incomprehensive 
care să nu tresară, să nu 
intuiască, să nu simtă unda 
vrăjită a poeziei adevărate. 
Firește, cunoașterea elemen
telor 
ziție 
intră 
telor 
tare.
dactorului literar 
e mai cuprinzătoare, 
atît îl ajută să evite 
poshira unor colaborări,

șeele, mimetismele, falsele 
acorduri poetice, retorica 
umflată și goală de vibrație 
autentică. Dar pentru a se
siza inefabilul unei poezii, 
timbrul original, sunetul 
propriu al lirei cuiva îți tre
buie pe lîngă cele amintite 
acea facultate supremă și 
foarte personală a gustului, 
îți trebuie acel rafinament 
vibrant și pătrunzător, 
acea inteligență critic-afec- 
tivă de a surprinde „mira
colul" poetic al cuiva. Re
dactorul de poezie trebuie 
să aibă așadar ochiul poe
tului și sagacitatea criticu
lui, lucru dificil dar nu im
posibil. O instruire temei
nică. a spiritului, dublată de 
sensibilitate, îl situează în
totdeauna într-o perspectivă 
de apreciere cît mai aproape 
de adevăr a valorii poetice.

Fără a a- ea o anumită 
atitudine critică asupra ta-

de tehnică, de compo- 
este indispensabilă și 
oarecum în zona da- 
funcționale, elemen- 

Cultura poetică a
cu

re
cit 
cu 

im- 
cli-

50 de ani s-au avîntat neînfricați 
în lupta pentru apărarea patriei și 
a ființei naționale, înscriind pagini 
de glorie nepieritoare, ce vor ră- 
mîne pildă pentru generațiile care 
vor veni.

în numele celor decorați a luat 
cuvîntul general de armată în re
zervă Constantin Vasiliu Rășcanu, 
care a spus : în această zi de 
scumpe aduceri aminte, noi, vete
ranii de la Mărăști, Mărășești și 
Oituz, trăim clipe de profundă e- 
moție. Am primit de la Țară, cu 
inimă plină de mîndrie, distincția 
virtuților ostășești. Vedem în ea 
gestul plin de căldură și recunoș
tință al generațiilor de azi pentru 
generația care, în 1917, îmbrăcată

9,00 — Cum va fi vremea, 
astăzi ? 9,02 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar : Ex
cursie la Mărășești. 9,10 — Pe 
cărările vacanței : Cheile Olte- 
țului (reluare). 9,25 -- Invitație 
la veselie. 10,05 — Film serial : 
Calul Fury. 10,30 — Emisiune 
pentru sate. 18,30 — Magazin
111. 19,05 — Litere de foc în is
toria patriei : Mărășești—Mă
răști—Oituz. 19,40 — Telejurna
lul de seară. 19,50 — „Ctitoria 
lui Neagoe Basarab". 
„Melodiile 
tul final al Festivalului de mu
zică ușoară de la Split. 21,00 _— 
Fotbal : Repriza a doua a întîl- 
nirii dintre echipele Steaua și 
Selecționata militară de fotbal 
a Republicii Populare Demo
crate Coreene. 21,45 — Filmul 
artistic : „Kean" — producție a 
studiourilor italiene. 23,15 — 
Telejurnalul de noapte. 23,20 — 
Telesport.

a opri improvizațiile!, jocuri
le sterile, gratuite, ca și 
construcțiile silnice, para- 
zitar-grandilocvente, cu a- 
parență de artă și a face loc 
creațiilor vii, străbătute de 
patosul vieții, de noblețea 
frămîntărilor spirituale ale 
epocii noastre. Firește dis
cuția de respingere a unui 
manuscris nu e lipsită de 
un anume dramatism. Un 
verdict fals într-o asemenea 
împrejurare poate mutila ire
mediabil o sensibilitate (re
dactorul este responsabil și 
de ceea ce nu publică), poa
te schimba sensul unei evo
luții spirituale, poate crea 
confuzie în dezvoltarea unei 
personalități. A te situa în 
celula cea mai sensibilă a 
unei vieți sufletești și a-i 
semnala direcția falsă a spi
ritului, inutilitatea efortu
lui, implică rigoarea delica
tă și sinceră a celui care

bloului poeziei noastre din
tre cele două războaie mon
diale, fără o cunoaștere foar
te diferențiată a atîtor sen
sibilități, direcții de mani
festare ale lirismului româ
nesc, curente etc., este ex
clusă posibilitatea unei a- 
precieri personale și respon
sabile. Riscul hazardului este 
cert și poate că nicăieri ha
zardul nu este mai întristă
tor prin efectele lui, ca în 
activitatea unui editor. Din 
noianul de plachete născute 
moarte prin diferite tipar
nițe
nar și fatal „generos", pus 
față 
jin

obscure, redactorul ig

în față cu surîsul bla- 
ăl vreunui autor care 

renunțase de mult să se mai 
creadă un favorit al muze
lor. va scoate totuși cu bla
mabilă osîrdie, „insolita" se- 
leoție. binecuvîntatul flori
legiu „reprezentativ". Qui 
prodest ?. Cui folosește o 
astfel de reeditare ?

A descoperi acele talente 
autentice, cu timbru contem
poran, fiorul nou din creația 
poetică actuală, a desprinde 
acele nuclee lirice valoroase 

. din masa atîtor dibuieli și 
încercări e un privilegiu in
telectual de prim rang. Un 
privilegiu care obligă însă la 
o activitate pasionată și 
continuă, la severitate și e- 
xigență, la responsabilitate 
etică și estetică. „A fi un 
bun editor, spunea Bernard 
Grasset, înseamnă înainte de 
toate a ști să respingi", defi
niție poate excesiv de severă 
dar nu lipsită de tîlc cons
tructiv, creator. A respinge 
în sens contemporan înseam
nă practic a da la o parte 
acele lucruri inutile estetic,

II UNOR DECOMIII
1

în haina soldatului și comandantu
lui, a omului sub drapel, nu a pre
cupețit nici sîngele, nici viața, pen
tru apărarea dreptului României la 
existență de sine stătătoare. Ne-a 
prins astăzi decorația pe piept o 
Românie cu adevărat liberă, dem
nă, fericită, în care socialismul a 
învins deplin și definitiv.

Să ne trăiască după vrerea ini
mii noastre, a tuturor, patria scum
pă, să înflorească dăruită cu rod 
ca o grădină I

Să ne trăiască și să înflorească 
într-o hărnicie și bunăstare urma
șii, cei ce duc mai departe moște
nirea înaintașilor !

Să ne trăia.'că, spre binele țării 
noastre mîndre și fericite, Româ
nia socialistă, conducătorii noștri 
dragi I

refuză organic artificiile și 
falsa pudoare. A contribui 
însă la perpetuarea unei 
confuzii în înțelegerea psi
hologiei „artistice" a cuiva 
(cîte megalomanii deșarte nu 
propulsează ambițiile cele 
mai nemăsurate dărîmînd cu 
berbecele invizibil al dife
ritelor „relații", „recoman
dări", poziții onest intransi
gente ?) e de cele mai multe 
ori ireparabil și vătămător 
ca orice minciună. Irespon
sabil deoarece creează in
voluntar premisele unui ari
vism facil și parazitar mul
tor orgolii adolescente. Așa 
se întîmplă uneori că ime
diat după ce a tipărit prima 
plachetă de introspecții so
nore, acești beatnici ai me
taforei escaladează, dintr-Un 
instinct de absolută profe
sionalizare, și nu fără zgo
mot, zidurile Fondului lite
rar și subit ale Uniunii Scrii
torilor. Situația este bizară 
și incredibilă, dar de vreme 
cea fost publicat, obștea 
scriitoricească,' trebuie să-l 
accepte, să-l cultive, ba chiar 
să intervină pe lîngă editor 
să-i promoveze a doua pla
chetă.

Responsabilitatea deplină 
a redactorului se referă însă 
la ceea ce publică, acceptă, 
stimulează, la ceea ce consi
deră că poate deveni hrană 
spirituală pentru cititori. 
Responsabilitatea redactoru
lui ca și cea a criticului 
literar nu e o abstracțiune, 
o etichetă comodă înscrisă 
în actul de naștere al unei 
cărți, ci o garanție socială 
de maximă noblețe. Ca și 
criticul literar, redactorul 
nu trebuie să confunde fi
xațiile subiectiviste, prefe
rințele strict personale, di
feritele superstiții estetice, 
modele și diferitele efeme
ride poetice, cu gustul real, 
profund responsabil, recep
tiv la vibrația și destinul 
creațiilor autentice.

în linii mari însă și re
dactorul de proză și cel de 
teatru, de critică și istorie 
literară, de estetică sau filo
zofie trebuie să dispună — 
dincolo de cunoștințele, de 
pregătirea profesională — de 
vocație, de gust, de capaci
tatea de a sesiza construcția 
interioară a unei opere, a 
unei cărți, valoarea, profun
zimea, originalitatea și con
tribuția ei la lărgirea orizon
tului de idei. O nuvelă, o 
schiță, un roman, o piesă 
de teatru, monografia unui 
curent literar sau a unei 
personalități creatoare, o sin
teză critică sau filozofică — 
spre a fi apreciate — impli
că astfel o răspundere hotă-

rîtoare. Redactorul de editu
ră, receptiv și lucid, e cel 
dinții chemat să le valori
fice, să le transmită unei 
generații, unei culturi, cu 
onestitate și entuziasm. Pen
tru a avea însă o receptivi
tate deschisă, mereu proas
pătă față de fenomenul li- 
terar-științific, redactorul 
trebuie să îndepărteze cau
zele unui tip de scleroză a 
profesionalizării excesive, a- 
vînd consecință rezolvarea 
expeditivă și superficială a 
unor manuscrise. Contactul 
zilnic cu laboratorul de ma
nuscrise îngustează după o 
perioadă mai îndelungată,' 
unghiul de judecată asupra 
operei, facultatea de a apre
cia ceea ce este viu și tul
burător într-o creație litera
ră. De aici, faptul e verifi
cat și în alte țări, necesita
tea unui contact mai strîns 
cu 
confruntări spirituale în a- 
fara editurii (intervenții cri
tice, simpozioane, discuții), 
contactul direct cu diferite 
probleme și personalități 
creatoare. Toate acestea, cu 
condiția absolut indispensa
bilă ca autorul însuși să ai
bă, cel dintîi, sentimentul 
responsabilității față de 
propria sa creație. Cea mai 
autorizată, mai suplă, mai 
severă grijă a redactorului 
nu va suplini niciodată res
ponsabilitatea supicmă a 
scriitorului Există o gravi
tate și o noblețe a răspun
derii față de propria crea
ție. Cînd autorul a luat hu- 
tărîrea să transmită ceva 
din ființa sa nevăzută citi
torului, e de presupus — 
cu toate incertitudinile care 
frămîntă spiritele creatoare 
— că manuscrisul încredin
țat tiparului reprezintă for
ma cea mai desăvîrșită po
sibil din punct de vedere 
artistic. Romancierul comod, 
care lasă „specialistului" 
proza informă pentru a i se 
reține fragmentele epice 
demne de tipar, pentru a i 
se monta într-o schemă pre
vizibilă — dar „acceptabi
lă" — diferite episoade 
dispuse la el într-o vi
ziune mai haotică ; poe
tul care aduce „tot" ceea 
ce 
ția 
tie,
„alegerea", sau situația și 
mai dezarmantă a celui care 
fiind reeditabil răstoarnă 
sertarele întregii sale exis
tențe literare (uneori ima
ginare) pe masa editorului, 
fără nici un dram de auto
exigență și discernămînt; 
criticul și istoricul literar, 
îngrijitor de ediții ilustre, 
care „furat" de alte preocu
pări lasă textul îngrijit (e- 
sențialul) în îngrijirea re
dactorului, lasă indicii de 
nume, de autori, bibliogra
fia, confruntarea și contro
lul notelor și comentariilor 
în seama aceluiași — sînt 
practici care nu au nici o 
atingere cu ideea de res
ponsabilitate.

Eveniment capital în via
ța unui scriitor, apariția li
nei cărți reflectă un pro
ces la care autorul e dator 
să participe total, cu nobi
lă înfrigurare și eficacitate, 
clipă de clipă, de la preda
rea manuscrisului și pînă la 
corectura în șpalt sau bun 
de tipar, responsabilitatea 
sa, chiar dacă esențial de
osebită în complexitate și 
nuanță, e perfect solidară 
cu cea a redactorului. Sînt 
atribute care, asociate cre
ator, au darul să creeze a- 
cel climat util unei munci 
rodnice, de perspectivă re
alistă, aplicată divers celor 
mai variate sensibilități și 
cerințe ale cititorilor.

viata, necesitatea unor

i-a zămislit 
invitând cu 
redactorul

imagină- 
modes- 

să facă
Și

Vasile NICOLESCU
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A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P. C. R
o vizită în 
schimb de

ghiară al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, a făcut 
R. P. Mongolă pentru 
experiență.
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ÎNTOARCEREA din r. p. mongola

S-a înapoiat în Capitală de
legația de activiști ai Parti
dului Comunist. Român, condusă de 
Nicolae Vereș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Mureș-Autonomă Ma-

Cronica
Sîmbătă dimineața a plecat în 

Bulgaria grupul folcloric al An
samblului artistic al U.T.C. care, 
în perioada 12—26 august, va par
ticipa la Festivalul de folclor de la 
Burgas. Cu această ocazie, tinerii 
artiști români vor întreprinde și un 
turneu în cîteva orașe din R. P. 
Bulgaria.

In Editura Militară a apărut :
ARMATA ROMANA IN CAM

PANIILE DIN ANII 1916—1917 
de colonel Ion Cupșa.

Lucrarea constituie un studiu 
științific asupra acțiunilor des- 
fășurate~de armata română în 
campania anilor 1916—1917. In 
volum sînt prezentate, pe baza 
unor bogate documentări, date 
esențiale privitoare la orga
nizarea, înzestrarea și instrui
rea armatei române în acea 
perioadă, precum și luptele 
purtate de trupele noastre în 
Transilvania, Dobrogea, Ol 
tenia, Muntenia și sudul Mol
dovei — la Mărăști, Mărășești 
și Oituz.

Cartea este însoțită de nu
meroase fotografii, grafice și 
hărți oare ajută la urmărirea 
textelor.

în seria de broșuri „File de 
istorie" au mai apărut :

— GENERALUL EREMIA GRI- 
GORESCU, de general maior 

V (rez.) Nicolae Ionescu.
? — CĂPITANUL GRIGORE

IGNAT, de maior Vasile I. 
Mocanu.

— GENERALUL ION DRAGA- 
LINA, de Nicolae Popescu.

— SUBLOCOTENENTUL ECA
TERINA TEODOROIU, de Elsa 
Grozea.

— GENERALUL DAVID PRA- 
PORGESCU, de Vasile Iosipes- 
cu și maior Gheorghe Preda.

-u.

LA POLIGONUL TUNARI AU ÎNCEPUT IERI

Campionatele internaționale
de talere ale României

Pe poligonul de la Tunari au 
început ieri întrecerile campionate
lor internaționale de talere ale 
țării noastre. în proba de talere 
aruncate din șanț, după prima 
manșă (100 bucăți), conduc la ega
litate C. Rabrolle (Franța) și I. Du-

azi în capitală
TIR : la Poligonul Tunari, 

începînd de la ora 8 — Cam
pionatul internațional de skeet 
și talere al României.

ÎNOT, SĂRITURI : la Ștran
dul Tineretului se desfășoară 
campionatul republican de 
înot pentru copii — dimineața 
de la ora 9,30, iar după-amia-

ii ii

(Agerpres)

în incinta Complexului central 
de expoziții din Capitală s-a des
chis o expoziție de camping, or
ganizată de întreprinderea de co
merț exterior „Union" din R. D. 
Germană. Expoziția, care cuprinde 
o gamă variată de ambarcațiuni, 
articole de camping și de sport, 
obiecte metalice de uz casnic etc.,
rămîne deschisă pînă la 20 august 
a. c. (Agerpres)

A apărut revista

„Analele Institutului de Studii
Istorice și Social - Politice 

de pe lingă C. C. a! P. C. R."
nr 4/1967 (iulie —august)

teoriei istoriei în 
(V. Liveanu); 

lui Kărl Marx.,.șț, 
metodei logicii is-

Sărbătoririi unuf secol de- la 
apariția.' „Capitalulpi"

- consacrate "mffljSriâieiE 
„Capitalului" lui Karl Marx în
teoria și -practica mișcării St)-” 
cialiste din România (I. Iacoș, 
V. Petrișor) ;■ Unele probleme-- 
actuale ale 
„Capitalul" 
„Capitalul" 
actualitatea 
torice (I. Florea).

Cu prilejul aniversării se
micentenarului Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, 
revista publică: România și 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie (I. Popescu-Puțuri, 
I. Rădulescu); Participarea 
oamenilor muncii din România 
la apărarea și sprijinirea Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie (V. Cheresteșiu, N. 
Copoiu).

La rubrica MEMORII, gen. 
col. în rez. D. Dămăceanu, lt. 
col. în rez. A. Dumitrescu, I. 
Dinuț și N. Prosan relatează 
aspecte din ziua de 23 August

SPORT
In cîteva rînduri

■/.

ta- 
din

mitrescu (România) cu cite 99 
lere lovite. La talere aruncate 
turn, după prima manșă în fruntea 
clasamentului se află Hohenthal 
(R.F. a Germaniei), Korolchiewicz 
(Polonia) și Duranov, (U.R.S.S.),. fie
care cu cite 98 talere. Astăzi între
cerile continuă.

ză de la ora 17 și campiona
tul republican de sărituri pen
tru seniori — dimineața de la 
ora 10,30, iar după-amiazâ de 
la ora 16,30.

RUGBI : pe Stadionul Con
structorul, de la ora 10,30 — 
meciul amical Constructo
rul—Spartak Varna.

3 Atingerea ' unor 
performanțe înalte 
necesită multă, 
multă perseverență 
la antrenamente...

Foto : Gh. Vințilă

O imagine din avion a unui ansamblu arhitectonic îndrăgit nu numai de bucureșteni : Sala Palatului și clădirile 
din jur Foto : M. Andreescu

9®

194.4, referitoare la arestarea 
îi^sînț. •’ guvernului Antonescu.

Ideile-- -Rubrica COMUNICĂRI cu
prinde : Experții financiari 

'Wăîîîi din România și legile 
de conversiune a datoriilor 
din anii 1932—1933 (N. Z. 
Lupu); Presa revoluționară și 
democrată din anii 1933—1937 
despre sprijinul acordat orga
nizațiilor fasciste de cercurile 
reacționare interne și externe 
(I. Spălățelu) ; Revendicări 
general-democratice în pro
gramele mișcării socialiste din 
România 1880—1914 (El. Geor
gescu).

Articolul : Tratatul econo
mic româno-german din 23 
martie 1939 și semnificația sa, 
de V. Moisuc, face obiectul ru
bricii DISCUȚII.

Revista mai cuprinde meda
lioane privind viața și activi
tatea lui Ilie Cristea, Elek 
Koblos, Victor Babeș, precum 
și rubricile VIAȚA ȘTIINȚI
FICĂ, RECENZII-NOTE BI
BLIOGRAFICE.

IERI, PE STADIONUL GIULEȘTI, 
într-un meci amical de fotbal, Rapid 
a învins cu 2—1 (1—0) pe Pro
gresul București prin punctele 
marcate de Dan Coe și Năsturescu. 
Pentru Progresul a înscris Mihai.

LA CAMPIONATELE MONDIA
LE DE JUDO ce se desfășoară 
Salt Lake City (S.U.A.J, titlurile 
campioni la categoriile „mijlocie" 
„semimijlocie'' au fost cîștigate 
japonezii Eiji
HOroshi Minatoya.

la 
de
Și 

de 
Maruki și, respectiv,

CU PRILEJUL CAMPIONATE
LOR DE NATAȚIE ALE ITALIEI, 
sportiva Analiese Bellani a stabilit un 
nou record al țării sale în proba de 
200 m fluture : 2' 41" 1/10.

ÎN TURNEUL DE TENIS DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL, repre
zentantul României, G. Bosch, a ob
ținut o nouă victorie : 6—4, 6—3 asu
pra lui Waldemar Timm (R. F. a Ger
maniei). Alte rezultate : Spear (Iugo
slavia)—Dellwitz (R. F. a Germaniei) 
6—1, 7—5 ; Schwartz (R. F. a Ger
maniei)—Eberhard Wenski (R. F. a 
Germaniei) 6—4, 6—0.

LA TRENCIN (CEHOSLOVACIA) 
A ÎNCEPUT UN TURNEU FEMI
NIN DE HANDBAL la care parti
cipă echipele Jalghiris Kaunas — de
ținătoarea „Cupei campionilor euro
peni", Universitatea Cluj și patru e- 
chipe cehoslovace. Rezultate din pri
mele două etape : Zora Olomouc—U- 
niversitatea Cluj 7—5 (4—4) ; Vino- 
hrady Bratislava—Jednota Trencin 
6—6 (1—3) ; Jalghiris Kaunas—Start 
Bratislava 4—4 (1—3) ; Jalghiris Kau
nas—Universitatea Cluj 9—1 (3—0).

LOTUL DE FOTBAL AL UNGA
RIEI pentru întîlnirile internaționale 
din sezonul de toamnă — cu Aus
tria, România și R. D. Germană — 
cuprinde următorii jucători: Tamas, 
Gelei (portari), Kaposta, Matrai, Suez, 
Ihasz, Meszoli (fundași) ; Mathesz, 
Gorocs, Rakosi (mijlocași); Molnar, 
Farkas, Albert, Varga, Bene și Dunai 
(atacanți).

LA UNIVERSIADA DE VARA 
programată între 26 august—4 sep
tembrie la Tokio, sportivii români vor 
fi prezenți în întrecerile de atle
tism, scrimă, tenis de cîmp și nata- 
ție. Printre cei selecționați se numă-

LA SINAIA

Colocvii știinfifice de lingvistică

generală și

Partea a doua a cursurilor de 
vară de limba, literatura, istoria și 
arta poporului român, ce se desfă
șoară la Sinaia, a început sîmbătă 
cu deschiderea colocviilor științi
fice tie lingvistică. Programul cu
prinde discuții despre raporturile 
dintre lingvistică și critică literară, 
dintre lingvistica 
lingvistica aplicată.

în cadrul cursurilor cei peste 170 
de profesori, studenți și tineri cer
cetători din 23 de țări, partîcipanți 
la cursuri, au audiat un ciclu de 
conferințe consacrate problemelor 
actuale ale studiului limbii româ-

APĂ MINERALĂ
MEDICINALĂ SLĂNIC

Izvoarele de apă minerală de 
la Slănic s-au făcut cunoscute 
datorită efectului pe care îl au 
în tratarea diferitelor boli. 
Tratamentul cu aceste ape se 
poate face și la domiciliu. În
treprinderea industrială de stat 
Mărgineni — Bacău îmbutelia- 
ză și livrează comerțului ape 
minerale de la izvorul nr. 3, 
indicate in gastrite cronice, 
dispepsii cu hipoaciditate, cu 
hipotonie sau atonie gastrică, 
ulcere gastroduodenale fără 
manifestații acute, litiază bi
liară, obezitate, traheile, bron
șite cronice, emfizem, astm, 
rinite, faringite, laringite cro
nice. Prețul unei sticle este 
de 0,80 lei.

ră campioana olimpică Mihaela Pe- 
neș, Elena Vintilă, Marilena Ciurea, 
Șerban 
Ileana 
Iencic, 
și Ilie

Ioan, I. Drîmbă, T. Mureșan, 
Drîmbă, Ana Ene, Ecaterina 
Cristina Balaban, Ion Țiriac 
Năstase.

„OPTIMILE" TURNEULUIÎN
DE TENIS DE LA MONTREAL, 
Manuel Santana (Spania) l-a învins 
cu 6—0, 6—1, 6—2 pe Bill Lenoir 
(S.U.A.). Alte rezultate: Emerson 
(Australia)—Garcia (Mexic) 6—2, 
6—4, 6—2 ; Ulrich (Danemarca)— 
Sharpe (S.U.A.) 10—8, 7—5, 6—3.

CAMPIONATELE DE NATAȚIE
ALE S.U.A. au început la Chicago, 
în prima zi, cel mai valoros rezultat 
a fost obținut de Mark Spitz în pro
ba de 100 m fluture : 56” 7/10. Pro
ba de 400 m liber a revenit lui Greg 
Charlton cu 4’ 09” 8/10. Campionul 
olimpic Don Schollander s-a clasat 
pe locul... cinci, cu 4’ 14” 1/10.

ECHIPA DE FOTBAL SPARTA 
PRAGA a jucat la Miinchen cu echi
pa locală Miinchen 1860. Gazdele au 
învins cu 2—0 (0—0).

O SCRISOARE 
NEOBIȘNUITĂ

In timp ce își satisfăcea 
viciul militar, Anton ~ 
funcționar din Stara 
(Iugoslavia), s-a hotărît să scrie 
iubitei o scrisoare ceva mai lun
gă. După două luni, această scri
soare „ceva mai lungă" a deve
nit, poate, cea mai lungă scrisoare 
din lume — ea măsoară nici mai 
mult nici mai puțin decit 45 me
tri. El a scris-o pe hîrtie de tele
imprimator, conținînd 15 000 
versuri.

ser-
Trkulia, 
Pazova

PETROLIERE GIGANT
Conducerea companiei ESSO a 

anunțat avansarea unei comenzi 
în Republica Federală a Germa
niei și Olanda pentru cinci pe
troliere cu o capacitate de 240 000 
tone fiecare. Șantierele „Weser" 

ne și marilor îndrumători ai miș
cării cultural-literare din țara 
noastră, precum și o serie de pre
legeri însoțite de prezentarea unor 
filme artistice românești. Oaspeții 
au ascultat, de asemenea, prelege
rea profesorului italian Carlo Ta
gliavini despre „Paralele ipotetice 
și reale între limba română și dia
lectele italiene", aceea a acad. Vla
dimir Gheorgiev, Vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R. P. Bul
garia, despre lingvistica balcanică 
și limba română.

(Agerpres)

vremea
33

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 august. în tară : 
vremea va fi răcoroasă și ușor 
instabilă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale, 
mai ales sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice, 
mai frecvente în jumătatea de 
nord a țării. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară și 
treptată. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade, 
în București: vreme ușor insta
bilă, cu cerul schimbător, fa
vorabil ploii slabe, mai ales la 
începutul intervalului. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperatura sta
ționară la început, apoi în creș
tere ușoară.

Săptămâna
viitoare

BASCHEIBALISIICE
Competiția Internațională 

masculină de baschet „Cupa 
orașului București”, programa
tă în zilele de 18, 19 și 20 au
gust, reunește echipele Gre
ciei, României, Ungariei și se
lecționata orașului Leningrad. 
Meciurile se vor desfășura în 
aer liber, la lumina reflectoa
relor, pe terenul de lîngă Sala 
Floreasca. în prealabil, la 15 
și 16 august, echipa țării 
noastre va susține pe același 
teren, tot în nocturnă, două 
partide amicale cu reprezen
tativa R. D. Germane.

DE PRETUTINDENI
din Bremen vor construi trei 
petroliere, iar celelalte două vor 
fi executate de șantierele „Verol- 
me" din Rotterdam. Livrarea a- 
cestora este prevăzută pentru anii 
1969 și 1970.

O ADMIRATOARE 
RECUNOSCĂTOARE

Una dintre cele mai pasionate 
admiratoare ale lui Marlene Die
trich este gospodina Carla Karlin 
din localitatea daneză ArSskbping. 
Aflînd că Marlene Dietrich va 
apare pe scena Teatrului Tivoli, 
Caria a plecat în capitală și și-a 
procurat bilete de intrare pentru 
toate cele 62 de reprezentații ale 
idolului ei. „Eu nu voi obosi nici
odată s-o văd și s-o ascult", a 
spus ea, și a adăugat că este recu
noscătoare Marlenei Dietrich pen
tru faptul că astăzi se simte feri
cită. „Întotdeauna am fost puțin 
cam corpolentă, a mărturisit

bo- 
na- 
nu 
pe

Vizita pe care ministrul aface
rilor externe al Italiei, Amintore 
Fanfani, a făcut-o în România timp 
de patru zile se înscrie ca uri mo
ment important în dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare. Constituind' prima vizită a 
unui ministru de externe al Italiei 
la București, ea a prilejuit conti
nuarea convorbirilor fructuoase 
desfășurate anul trecut, în luna 
septembrie, în timpul călătoriei 
făcute la Roma de ministrul afa
cerilor externe al României, Cor- 
neliu Mănescu.

în cursul șederii sale în Româ
nia, ministrul de externe A. Fan
fani a fost primit de secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, întrevedere în 
cursul căreia au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale din
tre România și Italia, precum și 
probleme ale situației internaționa
le. De asemenea, oaspetele a fost 
primit de președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, și de preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și a purtat con
vorbiri cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu. Așa cum 
se arată în comunicatul dat publi
cității la încheierea vizitei, în tim
pul acestor întrevederi s-a procedat 
la un schimb de vederi aprofundat 
asupra căilor întăririi prieteniei și 
colaborării între cele două țări, 
precum și asupra situației interna
ționale actuale.

Relațiile dintre popoarele român 
și italian au o îndelungată și 
gată tradiție. Prietenia dintre 
țiunile noastre s-a întemeiat 
numai pe originea lor latină, 
apropierea de limbă, ci și pe inte
rese și aspirații comune; ea a fost 
întărită îndeosebi în secolul tre
cut prin legăturile directe de co
laborare și sprijin reciproa pe 
care și le-au acordat forțele înain
tate ale celor două popoare în lupta 
lor pentru realizarea unității și eli
berării naționale. în cursul discu
țiilor desfășurate într-o atmosferă 
de sinceră cordialitate, cei doi mi
niștri de externe au constatat că re
lațiile bilaterale se dezvoltă conti
nuu și favorabil.

Pe tărîm economic, legăturile 
dintre România și Italia âu cunos
cut în ultimii ani o evoluție ascen
dentă, cu perspective de in
tensificare continuă, potrivit dez
voltării potențialului economic 
al celor două țări ; în pre
zent Italia ocupă locul al doilea 
în comerțul nostru exterior cu ță
rile Europei occidentale, iar în 
schimburile comerciale dintre 
două țări au crescut de peste 
ori în comparație cu volumul 
lizat în 1961. Aceeași evoluție se în
registrează și în 1967. O expresie 
a extinderii acestor legături și o 
contribuție la dezvoltarea lor con
tinuă a constituit-o intensificarea 
contactelor între reprezentanții 
vieții economice din cele două țări, 
în acest cadru se înscrie vi
zita făcută în Italia, în martie 
1967, de președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Maxim Ber- 
ghianu, precum și vizita făcută în 
România în aprilie a.c. de către 
ministrul de finanțe al Italiei, Luigi 
Preti.

Cu prilejul discuțiilor de la Bucu
rești, miniștrii de externe ai Ro
mâniei și Italiei au stabilit noi mă
suri menite să ducă la dezvoltarea 
schimburilor reciproce în diferite 
domenii. Așa cum se arată în co
municat, „creșterea progresivă a 
schimburilor între cele două 
țări va fi în mod deosebit favori
zată de lărgirea cooperării econo
mice și tehnico-științifice, în vede
rea căreia organele competente vor 
elabora, de comun acord, măsuri 
eficace".

Progrese însemnate au fost rea
lizate și în direcția extinderii cola
borării culturale româno-italiene. 
Sînt tot mai frecvente vizitele re
ciproce ale oamenilor de cultură, 
artă și știință. Exprimînd dorința 
ambelor părți de a asigura conti
nuarea acestei evoluții, cei doi mi
niștri au semnat la 8 august o 
convenție consulară, un acord de 
colaborare culturală, un acord pri
vind coproducția cinematografică 
și au făcut un schimb de scrisori 
cu privire la deschiderea de birouri 
turistice în eapitalele celor două 
țări. Ei au hotărît, totodată, ca în- 
tr-un viitor apropiat să l’ie inițiate 
negocieri în vederea încheierii unui 

1966 
cele

2,3 
rea-

doamna Karlin, am încercat tot 
ceea ce mi-au recomandat medi
cii, dar nu mi-a folosit la nimic. 
Acum doi ani mi-a venit ideea că 
ar putea să mă ajute Marlene 
Dietrich. Astfel eu am ascultat 
discuri cu înregistrările ei 
zile în șir și plină de entuziasm 
uitam să mănînc cel puțin o dată 
pe zi. In șase săptămîni am slă
bit cu 50 pfundzi.

METODĂ DE PREVE
NIRE A ERUPȚIILOR 
VULCANILOR

Savanți sovietici au elaborat o 
metodă magnetometrică de cerce
tare a proceselor care au loc în 
scoarța Pămîntului la mari adîn- 
cimi, cu ajutorul căreia vor putea 
fi prevăzute din timp erupțiile 
vulcanilor. Elaborarea noii meto
de se bazează pe o recentă desco
perire făcută de un grup de cer
cetători leningrădeni, care, făcînd 

tratat comercial și de navigație și 
a unui acord de colaborare în do
meniul turistic.

în cadrul schimbului de vederi 
asupra situației internaționale, cei 
doi miniștri de externe — se arată 
în comunicat — și-au exprimat 
îngrijorarea față de încordarea 
existentă și au convenit că este 
necesar să se desfășoare eforturi 
susținute pentru menținerea și în
tărirea păcii și pentru realizarea 
destinderii în lume. Ei au subli
niat importanța pe care o are in 
acest sens intensificarea colaboră
rii dintre toate țările, pe baza prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale, a egalității în drep
turi și a neamestecului în treburile 
interne ale altor țări.

Respectarea deplină a acestor 
principii, așezarea lor fermă la 
baza relațiilor dintre țări consti
tuie, după cum se știe, premisa 
fundamentală a dezvoltării nor
male a raporturilor internaționale, 
în zilele noastre, aceste principii, 
pentru promovarea cărora țara 
noastră militează cu nedezmințită 
tenacitate și consecvență, își lăr
gesc continuu aria de cuprindere, 
se bucură de adeziunea tot mai 
multor țări, de sprijinul celor mai 
largi cercuri ale opiniei publice 
mondiale.

Viața a demonstrat cu prisosință 
că nesocotirea cerințelor elemen
tare ale legalității internaționale 
duce la conflicte ce pun în pericol 
securitatea popoarelor. Adînca în
grijorare ce o provoacă pretutin
deni intensificarea războiului din 
■Vietnam, situația creată în această 
regiune și-a găsit , reflectarea și în 
cadrul convorbirilor româno-ita- 
liene. După cum se arată în comu
nicat, cele două părți, conștiente și 
îngrijorate de primejdiile care a- 
menință pacea lumii, ca urmare a 
războiului din Vietnam, au repetat 
convingerea lor că acest conflict 
trebuie să fie reglementat pe baza 
acordurilor de la Geneva din 1954. 
Ele au subliniat, de asemenea, ne
cesitatea unei soluții pașnice, echi
tabile și durabile a diferendelor 
care separă țările Orientului Apro
piat, cu respectarea intereselor lor 
legitime.

în timpul convorbirilor, miniștrii 
de externe ai României si Italiei 
au relevat importanța pe care ță
rile lor o acordă problemei secu
rității și cooperării în Europa. Ei 
au exprimat considerentul că un 
mijloc esențial pentru realizarea 
acestui obiectiv îl constituie dez
voltarea relațiilor și contactelor 
bilaterale între țările europene, in
diferent de regimul lor social și de 
apartenența la grupări politice și 
militare.

Un factor esențial pentru destin
dere, atît în Europa cît și în lume, 
îl reprezintă luarea de măsuri în
dreptate spre dezarmare, spre slă
birea cursei înarmărilor. în cursul 
convorbirilor româno-italiene a 
fost reafirmată hotărîrea de a pro
mova și de a 
unui acord de 
și completă și 
mare nucleară 
țional eficace.
nează comunicatul, cele două părți 
consideră că un pas important spre 
acest țel poate fi încheierea unui 
tratat de neproliferare a armelor 
nucleare, care, ca parte a unui sis
tem de măsuri destinat să ducă la 
eliminarea armelor nucleare, să fie 
în stare să asigure securitatea tu
turor statelor, precum și drepturi 
și posibilități egale pentru toate 
țările de a beneficia de cuceririle 
științei și tehnicii contemporane în 
domeniul nuclear pașnic, sub un 
control precis și echitabil, fără dis
criminări și fără amestec în aface
rile interne ale statelor.

în numele primului ministru al 
Italiei, Aldo Moro. ministrul italian 
al afacerilor externe a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, invitația de a 
face o vizită oficială în Italia. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

Vizita în România a ministrului 
de externe al Italiei, convorbirile 
purtate la București au adus o 
nouă contribuție valoroasă la dez
voltarea relațiilor de colaborare 
dintre România și Italia, în folosul 
ambelor popoare, al păcii și secu
rității internaționale.

favoriza încheierea 
dezarmare generală 
îndeosebi de dezar- 
sub control interna- 
După cum mențio-

Nicolae N. LUPU

observații științifice timp de șase 
ani în Kamciatka, au remarcat 
că un vulcan în erupție „de
magnetizează" rocile din îm
prejurimi. Ca urmare a creșterii 
temperaturii și presiunii, in adîn- 
cul scoarței terestre, la atingerea 
temperaturii critice, magnetismul 
natural al rocilor dispare complet.

Ținînd seama de acest fenomen, 
specialiștii au construit instru
mente foarte sensibile care înre
gistrează schimbările cîmpului 
magnetic din apropierea vulcani
lor; astfel, erupțiile pot fi pre
văzute cu mult mai devreme decit 
o făceau pînă în prezent seismo
grafele.

PLANTE
PE VATĂ

CULTIVATE 
DE STICLĂ

știință francezi auOamenii de 
realizat interesante experiențe de 
cultivare a tutunului, florilor și 
a unor soiuri de fructe în sere 
unde pămîntul a fost înlocuit cu 
vată de sticlă. După părerea cer
cetătorilor vata de sticlă permite 
o alimentare mai bună a plantelor 
cu îngrășăminte, precum și pă
trunderea aerului spre rădăcini.
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ADRESATĂ CONSILIULUI 
DE SECURITATE

Congoul atrage 
atenția asupra 
activității 
primejdioase 
a mercenarilor

NEW YORK 12 (Agerpres). •— 
Intr-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Democratice Congo, Justin 
Bomboko, atrage atenția consiliu
lui asupra activității mercenarilor 
Străini pe teritoriul congolez. A- 
ceste acțiuni — se spune în scri
soare — pot periclita pacea în A- 
frica centrală. Justin Bomboko 
cheamă președintele Consiliului de 
Securitate să propună acordarea u- 
nui sprijin urgent luptei Republi
cii Democratice Congo împotriva 
mercenarilor străini.

O mobilizare generală a tuturor 
tinerilor din Congo (Kinshasa) a 
fost decretată de către Comitetul 
Național al Tineretului Congolez. 
în comunicatul dat publicității se 
arată că această hotărîre a fost 
luată ca urmare a situației care 
s-a creat în Congo după tulbură
rile provocate de mercenari.

Ambasada Ruandei la Paris a 
dezmințit zvonurile că guvernul a- 
cestei țări ar intenționa să acorde 
azil politic mercenarilor și jandar
milor katanghezi care au dezlăn
țuit recenta acțiune antiguverna
mentală de la Kisangani. In de
clarația publicată de presă, amba
sada precizează că „orice încerca
re a mercenarilor și jandarmilor 
katanghezi de a intra pe teritoriul 
Ruandei va fi considerată drept o 
agresiune premeditată și cei în 
cauză vor fi respinși dincolo de 
frontierele țării".

O declarație 
a M. A. E. al 
R. D. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu bombardamentele conse
cutive întreprinse de aviația ame
ricană la 11 și 12 august 1967 asu
pra podului Dong Bien și a unor 
cartiere locuite din centrul și sub
urbiile Hanoiului. în declarație se 
arată că în urma bombardamente
lor au fost uciși sau răniți peste 
100 de civili, iar mai multe locu
ințe au fost distruse. Ripostînd a- 
gresorului, forțele armate și popu
lația au doborât, potrivit rapoarte
lor inițiale, nouă avioane inamice, 
capturând un număr de piloți.

Guvernul R. D. Vietnam — se 
spune în declarație — cere gu
vernului S.U.A. să pună ca
păt imediat războiului agresiv îm
potriva Vietnamului, să înceteze 
definitiv și necondiționat bombar
damentele și celelalte acte de război 
împotriva R. D. Vietnam, să re
tragă din Vietnamul de sud toate 
trupele S.U.A. și ale sateliților lor, 
să respecte cu strictețe drepturile 
naționale fundamentale ale poporu
lui vietnamez, așa cum prevăd a- 
cordurile de la Geneva din 1954.

Vineri forjele patriotice din Aden au declarat o grevă generală de 48 de 
ore. Ca urmare trupele britanice staționate aici au fost puse în stare de 
alarmă. In fotografie : soldați britanici blocînd străzile cartierului Crater

Dezvoltarea 
sistemului 
cooperatist 
în Algeria

CORESPONDENȚĂ DIN ALGER 
DE LA C. BENGA

Guvernul algerian, 
prezidat de președin
tele Consiliului Re
voluției, Boumediene, 
a examinat timp de 
citeva zile cadrul ge
neral al creării unui 
sistem de cooperație 
în diferitele ramuri 
ale economiei națio
nale. A fost hotărită 
înființarea cîtorva ca
tegorii de uniuni coo
peratiste: o asociație 
de întrajutorare, coo
perative superioare 
de producție, coopera
tive polivalente de 
servicii, cooperative 
de comerț și coopera
tive de aprovizionare. 
Cu același prilej, gu
vernul a examinat și 
adoptat statute tip 
pentru fiecare din a- 
ceste uniuni coopera
tiste și modalitățile 
de aplicare a lor în 
funcție de condițiile, 
natura și categoria a- 
cestora. Guvernul al
gerian este de părere 
că prin înființarea u- 
nor asemenea uniuni 
cooperatiste se va 
realiza legătura ne
cesară între inițiati
vele unităților locale 
și administrația cen
trală. Organele con
ducătoare ale acestor 
cooperative se vor 
bucura de o largă au
tonomie. In perspec
tiva stabilirii unui e- 
chilibru între descen
tralizare și coordo
nare, s-a prevăzut e- 
ventualitatea creării 
unui fond național 
cooperatist, format 
prin contribuția di
verselor uniUni coo

peratiste și susceptibil 
să finanțeze anumite 
acțiuni de interes co
lectiv, sau să asigure 
împotriva riscurilor. 
De asemenea, s-a pre
văzut ca pentru fie
care cooperativă să se 
constituie fonduri 
care vor fi alimentate 
din beneficiile pro
prii. Această măsură 
izvorăște din necesi
tatea de a asocia mai 
strîns cooperativele la 
dezvoltare economică. 
Uniunile cooperatiste, 
conform hotărîrilor 
adoptate de guvern, 
vor fi conduse de mi
nisterele interesate, 
care vor trebui să a- 
sigure, prin măsuri 
corespunzătoare, creș
terea eficienței lor e- 
conomice.

In ce privește sec
torul agricol, măsurile 
preconizate de gu
vern se referă la lăr
girea considerabilă a 
activității cooperati
velor, așa cum se pre
vede de altfel și în 
proiectul de reformă 
agrară care va fi apli
cat la sfîrșitul acestui 
an. S-a prevăzut, de 
asemenea, ca viitoa
rele uniuni coopera
tiste agricole să pri
mească printre mem
brii lor prodticători 
individuali și domenii 
care au avut pină 
acum autogestiune. O 
serie de alte măsuri 
se referă la simplifi
carea formalităților 
privind constituirea 
acestor cooperative, 
precum și la., modul 
de administrare a lor.

NIGERIA

AGRAVAREA SITUAȚIEI
• GUVERNATORUL PROVINCIEI ESTICE RESPINGE ORICE 
NEGOCIERI ® BLOCADA ECONOMICA A FOST EXTINSA 

ȘI ASUPRA PROVINCIEI DIN CENTRU-VEST
LAGOS 12 (Agerpres). — Deși 

pe plan militar nu s-au înregis
trat schimbări spectaculoase, ulti
mele știri sosite din Nigeria men
ționează;, gă, .situația s-a agravat "în 
ultimele două zile, cînd provincia' 
de centru-vest s-a alăturat regiunii 
secesioniste estice, iar declarațiile 
războinice, atît de o parte, cit și 
de alta, fac ca perspectivele de so
luționare a conflictului să apară 
extrem de îndepărtate. Vineri sea
ra, relatează în legătură cu aceas
ta corespondentul agenției France 
Presse, guvernatorul regiunii esti
ce, Ojukwu, a rostit un discurs ra
diodifuzat, în care a respins orice

ipoteză asupra unor eventuale ne
gocieri - cu Lagosul, precizînd că 
este hotărât să continue lupta pînă 
cînd.. provincia sa va fi recunos- 
cută.ca uiț..’sfât independent, după 
cum s-a autoproclamat. Dacă vreun 
sipgur. avion al trupelor federale 
va mai fi zărit pe cerul biafrez, a 
amenințat Ojukwu, el va ordona 
imediat bombardarea Lagosului și 
a altor orașe mari ale țării.

Ca o reacție la bombardamentele 
biafreze, guvernul federal nigerian 
a anunțat că blocada economică ,jpe 
aer, mare și uscat", instituită asu
pra regiunii estice, a fost extinsă 
și asupra celei din centru-vest.

AFGANISTAN

HIDROCM 
DE IA NAfilU

KABUL 12 (Agerpres). — Lu
crările pe șantierul hidrocentralei 
de la Naglu, din Afganistan, se află 
într-un sfadiu avansat. Hidrocen
trala, unul din cele mai importante 
obiective ale celui de-al doilea 
plan de dezvoltare economică a 
Afganistanului, a intrat parțial în 
funcțiune încă la începutul acestui 
an. Două din cele patru agregate 
produc de acum energie electrică, 
fiind racordate la sistemul energe
tic -național. Ele furnizează energie 
electrică orașului Kabul, Combina
tului textil Gulbahar etc. înălțimea 
barajului este de 110 metri, iar 
lungimea de 270 metri.
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La casa în care a locuit Karl Marx 13 
Londra, între anii 1851—1856, a avut loc ceremonia 
dezvelirii unei plăci comemorative. Casa se află pe 
Dean Street, la numărul 28. în perioada în care a 
locuit aici, Marx culegea material pentru opera sa 
fundamentală „Capitalul".

Sesiunea Consiliului miniștrilor din Iran, 
Turcia și Pakistan a luat siîrșit vineri după 
două zile de dezbateri privind cooperarea economică 
și culturală a celor trei țări membre ale organizației 
de colaborare regionale pentru dezvoltare. în comu
nicatul comun dat publicității se menționează că s-a 
hotărât ca Iranul, Turcia și Pakistanul să construiască, 
prin mijloace financiare comune, un număr de 13 
obiective industriale. Miniștrii de externe, subliniază 
comunicatul, au examinat totodată creșterea schimbu
rilor comerciale dintre cele trei țări.

Plecat la 12 august 1966 din Japonia pentru a face un 
tur al păcii în lume, inginerul japonez Masasni Nii a 
ajuns la Budapesta. El a străbătut pînă în prezent India, 
Pakistan, Afganistan, Iran, Kuweit, Bulgaria, Iugoslavia

ACTUALITĂȚI
IRANIENE ’

Revistele de specia
litate iraniene publi
că date cu privire la 
unii indicatori de bază 
în dezvoltarea econo

mică a țării. Aceștia 
arată că în ultimii zece 
ani produsul național 
brut al Iranului s-a 
dublat, iar exporturile 
au crescut de patru

ori. Anul trecut, veni
tul pe cap de locuitor 
a crescut cu 9,2 la sută 
și se prevede ca acesta 
să~se dubleze în viitorii 
zece ani.

R, P. POLONĂ'

Schiță de plan 
pină In 1985

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 
Potrivit agenției P.A.P., în R. F. 
Polonă a fost elaborată o schiță du 
plan pentru dezvoltarea economiei, 
naționale care prevede că în anul 
1985 populația țării va fi de 40 de 
milioane locuitori. Venitul națio
nal pe cap de locuitor urmează să 
crească în comparație cu anul 1965 
cu circa două ori și jumătate. în 
1985 producția industrială va con
stitui după toate probabilitățile 
circa 63 la sută din venitul na
țional.

Schimbări se vor produce și în 
structura industriei. în timp ce 
valoarea producției întregii indus
trii va fi în 1985 de aproximativ 
4 ori mai mare decît în anul 1965, 
valoarea producției chimice va fi 
de 7,5 ori. mai mare, iar cea a con
strucțiilor de mașini — de 5,3 ori 
mai mare.

Perioada pînă în 1985 va marca 
și o dezvoltare intensivă a pro
ducției agricole. Pornind de la re
zultatele practice obținute pînă în 
prezent, pentru acest sector se pre
vede o creștere a producției de 70 
la sută față de 1965.

Vedere din Teheran, capitala Iranului

NOI ZĂCĂMINTE
DE PETROL

Iranul a fost înzestrat de na
tură cu imense bogății; dar cea 
mai de preț rămîne petrolul, a 
cărui extracție anuală ajunge la 
100 milioane de tone. în regiunea 
Kuzistan, din sud-vestul Iranului, 
a fost descoperit de curînd un 
nou zăcămînt petrolifer. Primele 
constatări ale specialiștilor sînt 
încurajatoare. Pînza de petrol, 
aflată la o profunzime de 3 800 
de metri, permite o extracție zil
nică, la început, de circa 15 mii 
de barili (1 baril = 165 litri).

Aproape o cincime din produc
ția de țiței se rafinează la Aba
dan — important centru petro
lier — unde funcționează una din 
cele mai mari rafinării din lume, 
în planurile autorităților iraniene 
se prevede o creștere, în urmă
torii ani, cu 25 la sută a extrac
ției de țiței.

RECOLTĂ RECORD
în cadrul reformei agrare, a că-:; 

rei aplicare este în curs, a fost ela
borat recent un plan privind îmi 
proprietărirea unui nou lot de ță
rani. De această măsură vor bene
ficia mai bine de un milion de fa
milii, care pînă acum lucrau în ă- 
rendă pămîntul ce aparținea 1 mari
lor proprietari. " ■

Pînă în prezent, ca urmare a în
făptuirii reformei agrare, 80 la sută 
din suprafețele arabile au fost dis
tribuite țăranilor.

Presa iraniană publică informații

potrivit cărora în acest an s-a obți
nut în țară o recoltă bună de cerea
le, care, pe lîngă satisfacerea nevoi
lor interne de consum, asigură și 
disponibilități pentru export. Se sub
liniază că această producție, fără pre
cedent în istoria țării, se datorează 
condițiilor climaterice excelente, 
precum și măsurilor de modernizare 
a agriculturii — mecanizare, irigarea 
unor suprafețe tot mai mari etc.

OBIECTIVE 
INDUSTRIALE

In regiunea Ispahan — renu
mită perâă a civilizației persane 
— a început construcția unei u- 
zine siderurgice cu o capacitate 
anuală de 500 000—600 000 de 
tone de oțel. în jurul șantierului 
au apărut primele case ale unui 
viitor oraș al oțeilarilor. Paralel 
cu construcția uzinei, s-au des
chis noi exploatări în minele de 
huilă și minereuri, a început 
înălțarea pe râul Zaindeh a unui 
baraj care va alimenta cu apă 
uzina și împrejurimile. Astfel, 

—•un vast, ținut secetos din centrul 
Iranului va renaște la viață.

Cdl de-al doilea pian de cinci 
ani de dezvoltare al Iranului, 

.. .care va intra în vigoare la în
ceputul anului i968, prevede con
struirea de noi obiective indu
striale în diverse regiuni. Astfel, 
•în-regitmea Gilair se vor construi 
unități energetice, în Azerbaidjan 
întreprinderi ale construcției de 
mașini, în Ispahan uzine side
rurgice, în Fars se va dezvolta 
industria chimică și în Kuzistan 
cea petrochimică.

OCCIDENTAL
VIENA 12 (Agerpres). — Ziarul 

„Volksstimme", organ al C.C. al 
Partidului Comunist din Austria, a 
publicat următoarea știre :

„Două mari întreprinderi din Ber
linul occidental au primit din partea 
R.D.G. comenzi în valoare globală 'de 
100 milioane mărci, a declarat în fața 
unor ziariști senatorul vest-berlinez 
pentru economie, dr. Konig. Contrac
tele corespunzătoare au și fost sem
nate și prevăd, printre altele, livra
rea de către întreprinderile vest-ber- 
lineze a 1 400 vagoane de marfă pen
tru transportul cărbunelui brun din 
R.D.G., precum și livrări de mijloa
ce fixe electrotehnice. Cele 1 400 va
goane de marfă urmează să fie livra
te pînă la începutul anului 1969.

Republica Democrată Germană a 
asigurat în felul acesta cu comenzi un 
număr de întreprinderi care au fost 
lovite în ultimele luni de grave feno
mene de criză. Construcțiile de va
goane din Berlinul occidental erau pe 
punctul de a fi sistate. încă în 1965, 
R.D.G. a importat din Berlinul oc
cidental vagoane în valoare de 15 
milioane mărci. Pe atunci, cifra glo
bală de afaceri a industriei construc
toare de vagoane din Berlinul occi
dental însuma în total 75 milioane 
de mărci.

De asemenea, în construcțiile de 
generatoare ale firmei „AEG“ se în
registrează fenomene de criză. In
dustria electrotehnică a Berlinului oc
cidental are de suferit de pe urma 
reducerii comenzilor. Datorită noilor 
comenzi ale R.D.G., producția va fi 
continuată și în această ramură in
dustrială cel puțin pentru viitorul a- 
propiat.

Gerhard Danelius, președintele Or
ganizației din Berlinul occidental a 
P.S.U.G., a declarat acum cîteva 
luni, după convorbiri cu oameni de 
stat și experți economici din R.D.G., 
că R.D.G. este gata să extindă co
merțul cu Berlinul occidental pînă la 
5 miliarde de mărci anual. Premi
sele pentru aceasta sînt normalizarea 
relațiilor dintre Berlinul occidental și 
R.D.G., precum și tratative bazate pe 
egalitatea în drepturi între Senatul 
vest-berlinez și Guvernul R.D.G."

Reuniunea privind
cetățenească 

a femeii"
HELSINKI 12 (Agerpres). — La 

Helsinki continuă dezbaterile în 
cadrul ciclului internațional de stu
dii privind „Educația cetățeneas
că și politică a femeii", organizat 
de O.N.U. La punctul „Posibilități
le de studiu și de pregătire ce tre
buie asigurate femeilor pentru a 
le permite să-și exercite în mod 
efectiv și fără limită drepturile și 
responsabilitățile cetățenești și po
litice" a luat cuvîntul reprezen
tanta țării noastre, Maria Groza. 
Ea a arătat că dezvoltarea econo
mică și- socială a României a des-' 
chis' un vast cîinp de afirmare 
pentru femei, în toate domeniile 
de activitate.

în spiritul, prevederilor consti
tuționale — a arătat vorbitoarea 
— în România a foSt elaborat un 
complex de măsuri legislative me
nite să asigure deplina egalitate a 
femeii în activitatea profesională, 
în viața politică și obștească, în 
familie. Legislația muncii prevede 
accesul liber " ăP femeilor la orice 
profesiune, conform pregătirii, în
clinațiilor și aptitudinilor lor.

1 '

Convorbirile Tito-Nasser.
• Sîmbătă au continuat la Cairo con
vorbirile între președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, și președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito. In aceeași zi au început con
vorbirile între delegațiile economice 
ale R.A.U. și Iugoslaviei.

siComunicat comun 
riano-irakian. La Damasc s-au 
încheiat sîmbătă convorbirile între 
șeful statului sirian, Noureddin El 
Atassy, și. președintele Irakului, 
Abdel Rahman'Aref, care a făcut 
o vizită, oficială în Siria. în comu
nicatul comun dat publicității se 
arată că în timpul convorbirilor 
șefii celor două state au procedat 
la un schimb de păreri privind si
tuația din Orientul Apropiat și 
căile de lichidare a urmărilor con
flictului militar din această regiu
ne. Au fost'examinate totodată re
lațiile dintre «cele două țări și posi
bilitățile.': de dezvoltare a.lor. Sim
ba tă,. Aref â -sosiți la: Arțjman (Ior
dania).

Puternic incendiu în Sar
dinia» In Partea de nord-est a insu
lei Sardinia a izbucnit un incendiu 
care s-a întins rapid. In pofida acțiunii 
puternicelor detașamente de pompieri 
și a unor unități militare, incendiul n-a 
putut fi localizat. Aviatorii care au 
zburat deasupra insulei în flăcări au . 

declarat că ea seamănă cu un vulcan 
în erupție. Flăcările au distrus zeci de 
mii de hectare de păduri și culturi 
agricole. Pagubele materiale sînt eva
luate la cîteva miliarde lire. Se presu
pune că incendiul a izbucnit în urma 
căldurilor excesive din ultimele zile, 
cînd mercurul termometrelor nu a co- 
borît sub 40 grade C.

Seewoosagur Ramgoo- 
lam, l'der al' partidului laburist 
din Insula Mauritius,, a fost rjumit 
în funcția de prîm-niim&irți'.și’în
sărcinat cu . formarea .unui nou gu
vern, s-a' anunțat la;.Port (Louis. 
Partidul condus de Ramgoolam cere 
autorităților britanice să acorde 
imediat independență Insulei ;Mau- 
ritius. Poziția partidului (este spri
jinită de majoritatea populației a- 
cestui teritoriu.

YW-I
încă o „maree neagră" ?

In localitățile dc coastă ale Escau- 
tului occidental din Olanda ț a1 fost

Festival internațional de folclor
chis de ansamblul de 

și dansuri 
„Doina" al Centrului 
Universitar București, 
care s-a bucurat de 
un frumos succes în 
fața a 5 000 de spec
tatori. Spectacolul an-

In localitatea fran- .....
ceză Confolens (de- cîntece
partamentul Charent'e) 
s-a deschis Festivalul 
internațional de fol
clor, la care participă ’ 
ansambluri din 18 țări. 
Festivalul a, fost des- 

declarată stare de alertă. O fîșie de 
petrol, lungă de 10 km, pierdută de 
petrolierul belgian „Odila" în timp 
ce efectua transbordarea de pe pe
trolierul britanic „British Lantern", 
se îndreaptă spre această zonă. Pe
trolierul britanic a eșuat vineri 
seara, iar încercările de a-1 salva 
nu au dat nici un rezultat.

Convorbiri greco-cipriote. 
Colonelul Ghiorghios Papadopoulos, 
ministru la Președinția Consiliului 
de Miniștri al Greciei, și-a încheiat 
sîmbătă convorbirile sale la Ni
cosia cu președintele Ciprului, 
Makarios, întorcîndu-se la Atena. 
Intr-o declarație făcută la sosire, 
Papadopoulos a subliniat, că în 
timpul șederii sale în capitala 
Ciprului a avut o serie de discuții 
cu președintele Makarios asupra 
relațiilor greco-cipriote și în spe
cial în legătură cu problema ci
priotă. Această vizită în capitala 
Ciprului constituie primul contact 
oficial al guvernelor de la Atena 
și Nicosia după lovitura de stat mi
litară din Grecia de la 21 aprilie.

samblului „Doina" a 
fost înregistrat de ra- 
dio-televiziunea fran
ceză, iar o parte din 
spectacol.a fost trans
mis în direct de tele
viziune.

Poliția municipală din Guayaquil a folosit arme de foc
1 pentru împrăștierea participanților la un miting organizat de Frontul 

popular de stînga din Ecuador în sprijinul revendicărilor de majorare a 
salariilor. Organizarea mitingului fusese aprobată • de autorități. Mai 
mulți participant, printre care Efrain Alvarez, conducătorul Uniunii 
Tineretului Comunist din Ecuador, au fost arestați.

Cinci șantiere navale en
gleze : „John Brown", „Fair- 
field", „Alex. Stephens", „Connelle 
and Co" și „Yarrow and Co" pro- 

. iectează să se unifice. Noul grup 
de- șantiere fuzionate va dispune 
de 15 000 de muncitori și va avea 
o capacitate .globală de construcție 
de.peste 350 000 tone pe an.

Ciocniri serioase au avut 
loc, începînd de la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, la 80 kilometri de 
localitatea Camiri din Bolivia, între 
■partizani și trupele guvernamen
tale.

Construcții de nave pen
tru'U.R.SJ. La 11 auSust> 13 
șantierele navale din Turku, apar- 
ținînd concernului „Wiartsila", a 
avut loc predarea navei de trans
port „Novosibirsk" de 12,5 mii tone 
construită pentru Uniunea Sovie
tică. „Novosibirsk" este a doua 
din cele opt nave de acest tip pe ......
care concernul finlandez le. livrea- care au fost scandate lozinci împotriva actualului regim rasist. Nu-
ză Uniunii Sovietice pe baza acor
dului comercial de cinci ani.

0 delegație economică 
Ungaiă, condusă de Bela Szalai, 
locțiitor al ministrului comerțului 
exterior, a plecat într-o vizită în 
Republica Arabă Unită. Delegația, 
anunță agenția M.T.I., va duce tra
tative cu reprezentanții R.A.U. în 
probleme economice.

La Belgrad 3 3VUt loc °con_ 
vorbire între Niaz Dizdarevici, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și Carlo Galluzzi, mem
bru al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, care a sosit în 
capitala R.S.F. Iugoslavia la invi
tația C.C. al U.C.I. Convorbirea s-a 
referit la unele probleme ale cola
borării bilaterale dintre cele două 
partide. (Taniug).

Demonstrație la Salisbury. Vineri, în fața clădirii Parla
mentului rhodesian din Salisbury a avut loc o demonstrație studențească

meroși polițiști cu cîini au intervenit împotriva demonstranților. Cîțiva 
dintre studenți au fost arestați.

Noul Birou Politic al 
U.N.F.P. în urma unei reuniuni 
extraordinare a Comisiei adminis
trative a Partidului Uniunea Na
țională a Forțelor Populare 
(U.N.F.P.) din Maroc, vineri, la 
Casablanca s-a anunțat crearea 
unui nou Birou Politic al acestui 
partid, al cărui fondator a fost Ben 
Barka. Biroul este format din Ab
dallah Ibrahim, fost prim-ministru, 
Abderhim Bouabib, secretar general 
al partidului, și Mahjub Ben Seddik, 
secretar general al Uniunii Maro
cane a Muncii, actualmente aflat 
în stare de detențiune.

Acord polono-danez. La 
Copenhaga a fost parafat acordul 
cu privire la colaborarea economi
că între Danemarca și Polonia. A- 
cordul relevă posibilități de dez
voltare a colaborării, în special în 
domeniul industriei, agriculturii, 
pescuitului și comerțului.
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