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condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN—
conducătorul încercat

al națiunii noastre socialiste
Niciodată de-a lungul istoriei sale 

nu a avut poporul român conștiința 
limpede și unanimă pe care o are în 
anii noștri că este făuritorul propriei 
sale imagini, că modelează efectiv 
prezentul și viitorul patriei ; nicio
dată vastele, inepuizabilele resurse 
de energie materială și spirituală 
ale poporului nu au fost concentrate 
într-un unic focar, așa cum se În
tâmplă în zilele noastre ; pentru că 
niciodată în fruntea sa nu s-a aflat 
c forță care să întruchipeze ea în
săși gîndirea și voința poporului, ex
presia celor mai înaripate și mai în
drăznețe gînduri și simțăminte ale 
națiunii — așa cum este Partidul 
Comunist Român. Trăgîndu-și sevele 
din încrederea nețărmurită pe care 
i-o acordă muncitorii, țăranii și in
telectualii, călăuzit în întreaga sa ac
tivitate de cea mai înaintată concep
ție despre lume și viață — marxism- 
leninismul — partidul nostru comu
nist își îndeplinește în chip exemplar 
misiunea încredințată de istorie : a- 
ceea de a făuri pe acest pămînt orîn- 
duirea socialistă, de a ridica astfel 
România pe treptele cele mai înalte 
ale progresului și civilizației.

Sînt 26 de ani de la ziua care a 
înscris în calendarul poporului ro
mân una dintre cele mai glorioase 
date : 23 August, eliberarea patriei 
de sub jugul fascist. Ii revine Parti
dului Comunist Român înaltul titlu 
de onoare și mîndrie de a fi condus 
lupta pentru eliberare ; el a fost 
acela care, în împrejurările deosebi

te, cunoscute, a raliat în jurul său 
toate forțele antifasciste, a conceput 
planul de luptă și a condus lupta po
porului pentru înfăptuirea insurecției. 
Condus de partid, poporul a înlătu
rat dictatura militaro-fascistă, a în
tors armele împotriva dușmanului 
hitlerist, a deschis larg drumul dez
voltării democratice a țării.

Ieșit din noaptea neagră a ilega

mile oamenilor ; poporul român i-a 
ales pentru că pe steagul său de luptă 
partidul comunist a înscris idealurile 
luptei populare : eliberarea țării de 
dominația străină, de jaful imperia
list, eliberarea de exploatare, înflo
rirea țării, redarea demnității ei na
ționale.

Și viața a dovedit că alegînd parti
dul comunist pentru a-1 conduce, po
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lității, Partidul Comunist Român a 
dovedit, in scurtă vreme, că este 
singura forță politică din România 
capabilă să-și asume răspunderea 
conducerii țării.

Comuniștii nu au ajuns să guver
neze România nici „prin grația lui 
dumnezeu", nici prin decret ; rolul 
conducător al- partidului s-a întărit și 
s-a desăvîrșit în focul luptelor revo
luționare, în anii revoluției populare 
șl ai revoluției socialiste. Comuniștii 
au cîștigat, pas cu pas, mințile și ini

porul român a făcut cea mai fericită 
alegere. Partidul și-a exercitat și își 
exercită prerogativele conducerii 
ridicind la cea mai înaltă expresie a 
ei știința și arta cîrmuirii. El a 
știut să anticipeze, să indice și să 
definească în fiecare etapă istorică 
punctele nodale ale progresului, a 
știut să discearnă ceea ce este hotă- 
rîtor în fiecare moment al evoluției 
sociale.

în elaborarea și aplicarea liniei sale 
politice. Partidul Comunist Român

pleacă de la studierea aprofundată, 
științifică a realității ; el adoptă so
luțiile corespunzătoare, aplică în chip 
creator adevărurile generale ale învă
țăturii marxist-Ieniniste la condițiile 
specifice ale țării, în contextul isto
rie dat.

Nucleul a tot ceea ce este mai bun, 
mai înaintat în societatea noastră, 
partidul comunist își desfășoară în
treaga activitate în contact direct 
cu poporul. El își elaborează progra
mul cu ajutorul maselor, în numele 
lor, pentru ele. Programul partidului 
nostru este rodul unei uriașe dez- 
bateri\ colective. Țara întreagă 
chibzuiește și hotărăște. Parti
dul și poporul sînt un singur gînd. o 
singură voință. „Partidul — spunea 
secretarul general al partidului, -to
varășul Nicolae Ceaușescpț de la tri
buna Congresului al X-lea — repre
zintă nucleul în jurul căruia gravi
tează întreaga societate si de la care 
radiază energia și lumina ce pun in 
mișcare și asigură funcționarea în
tregului angrenaj al orînduirii socia
liste. La rindiil său, nartidul se re
generează continuu sub impulsul pu
ternicelor fascicole de energie și lu
mină ce se îndreaptă continuu spre el 
din rîndul națiunii noastre socialiste".

Parte integrantă a tezaurului de 
învățăminte care este practica mon
dială a edificării noii orînduiri, ex-

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a IV-a)
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INTIMPINATĂ DE ÎNTREGUL POPOR

CU BUCURIE Șl ENTUZIASM
„Scînteii" transmit

Și-au îndeplinit angajamentul pe acest an, \a pr°- 
ducția globală industrială și la producția marfă, colectivele unităților 
economice din județul Suceava. Pînă la sfîrșitul anului, unitățile in
dustriale din acest județ vor livra economiei naționale, peste prevede
rile planului, produse în valoare de circa 98 milioane lei.

Au intrat în funcțiune, înainte de termen, noi obiec- 
tive importante la exploatarea minieră Baia Borșa, iudețul Maramureș. 
Zilele acestea a început rodajul instalației de sfărimare a minereului, 
cu o capacitate de 1 000 tone pe zi, și al instalației de măcinare, cu o 
capacitate de 500 tone pe zi. A fost, de asemenea, terminată o hală 
industrială destinată flotării și filtrării minereului care va fi extras din 
noua mină de la Gura Băii.

îndeplinindu-și angajamentul asumat, constructorii de 
rețele și linii electrice din cadrul întreprinderii Electromontaj—Bacău 
au pus în funcțiune cu 3 luni mai devreme stațiile de 110 kV de la 
Bîrlad și Fălticeni. De la începutul anului și pînă acum, energeticienii 
băcăuani au executat peste prevederile planului un volum de lucrări 
în valoare de 4 240 000 lei, realizînd economii la prețul de cost în va
loare de circa 300 000 lei.

Industria județului Prahova și_a realizat depășit sarci
nile de plan privind livrările de produse la export. De la înoeputul anu
lui și pină în prezent s-au livrat numeroșilor beneficiari externi, peste 
sarcinile de plan, aproape 480 tone polietilenă, 220 tone fenol, 170 tone 
acetonă, 350 000 mp geam tras, instalații de foraj, utilaj chimic și alte 
mărfuri. Printre întreprinderile care s-au evidențiat prin promptitu
dinea livrărilor la export se numără rafinăriile Brazi și Ploiești, uzina 
de utilaj petrolier „1 Mai", Fabrica de geamuri din Scăieni, Fabrica 
de hîrtie din Bușteni.

A raportat îndeplinirea sarcinilor planului cinci
nal, înainte de termen, ?i întreprinderea de construcții navale 
și de utilaje din județul Tulcea. Colectivul său a realizat, pînă acum, 
peste prevederi, o producție globală de 14 765 000 lei și o producție 
marfă evaluată la 13 565 000 lei.
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PATRIEI

Mircea MALIȚA
ministrul învâțâmîntului

CINCI ANI DE LA ADOPTAREA 

CONSTITUȚIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA 

însemnări de Demostene BOTEZ
(IN PAG. A IV-A)

Acum doi ani, cînd 
după o largă dezbatere 
care a antrenat păre
rile specialiștilor, fac
torilor de răspundere, 
întreaga opinie publi
că de la noi din țară, 
s-au adoptat Directi
vele Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român cu pri
vire la învățămînt, a 
fost formulată una, 
din soluțiile cele mai 
semnificative cu privi
re la perfecționarea 
școlii in această peri
oadă de dezvoltare a 
societății noastre, tn- 
trucît întrebările cu 
privire la școală sînt 
numeroase și în cele
lalte țări, în acest An 
Internațional al Edu-

cației. se poate afirma 
că răspunsul pe care 
l-a dat concepția ro
mână asupra învăță- 
mîntului prezintă un 
interes care depășește 
frontierele țării noas
tre. Răspunsul este 
privit cu interes și în 
alte părți.

învățămîntul se re
duce, în ultimă Instan
ță, la întrebarea : care 
este cel mai adecvat 
sistem de organizare a 
școlii ? Directivele răs
pund în felul următor : 
cea mai bună schemă 
are clădită în sine 
capacitatea de adapta
re continuă la mereu 
schimbătoarele condi
ții ale vieții sociale. 
Intr-adevăr, nu pot fi

exprimate pentru școa
lă imperative și cerințe 
care să fie desprinse 
de societatea la care 
aparține. Școlii noas
tre îi sînt formulate 
cu claritate obiective 
izvorite din impetu
oasa dezvoltare a for
țelor de producție, din 
necesitatea creșterii 
avuției naționale, din 
industrializarea în 
ritm rapid, din dez
voltarea economică și 
socială armonioasă a 
tuturor regiunilor țării 
noastre.

Cel mai bun sistem 
este acela care înglo
bează facultatea de 
schimbare și moder-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

CHIPUL TIMPULUI NOSTRU 
ÎN OGLINZILE BISTRIȚEI 

reportai de Traian FILIP
(PAG. A III-A)

La sosire, pe aeroportul Băneasa

Joi seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Moscova, dele
gația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă' de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului ComuniSt Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care a 
luat parte la ședința Comitetului 
Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de> Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Constantin Drăgan, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Pe

tre Blajovici, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești.

Erau de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

• ★

La plecarea din Moscova, pe 
aeroportul Vnukovo, delegația de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România a fost condusă 
de Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. G. I. Voronov, membru 
al Biroului Politic ai C.C. aL 
P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gro- 
mîko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul

României la Moscova, și membri 
ai ambasadei române.

★
De la bordul avionului, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România, au adresat următoa
rea telegramă tovarășului L. I. 
Brejnev, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, to
varășului N. V. Pcidgomîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și tovarășului 
A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.Sj :

Părăsind teritoriul țării dum
neavoastră — scrie în telegramă — 
Vă adresăm; inea o dată, -un cor
dial salut tovărășesc și calde mul
țumiri pentru ospitalitatea ce ne-a 
fost acordată.

Folosim acest prilej pentru a vă 
transmite dumneavoastră și între
gului popor sovietic urările noas
tre de nai succese în construcția 
comunismului și apărarea păcii.

Ședința Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
La 20 august 1970 a avut loc la 

Moscova ședința Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La ședință au participat:
Todor Jivkov, prim-secretar al 

C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia ; Boris Velcev, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar ; Ivan Bașev, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, ministru al 
afacerilor externe al R. P. Bulga
ria ;

■Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia ; Lu- 
bomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace ; Jan Marko, 
membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ministru al afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace ;

Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al RD. Ger
mane ; Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane ; Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G. ; Kurt Ha
ger, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
Giinter Mittag, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. ; Hermann Axen, mem
bru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G. ; Otto 
Winzer, membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministru al afacerilor externe al 
R. D. Germane.

Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P. ; Jozef Cy- 
rankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. , preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone ; Zenon Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C al P.M.U.P. ; Stefan Je- 
drychowski, membru, al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., minis
tru al afacerilor externe al R. P. 
Polone ; Jozef Winiewicz, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. P. Polone;

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului .Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia ; Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România; Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
al afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România ;

Janos Kădâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. ; Jeno Fock, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar ; Janos Peter, membru al 
C.C. al P.M.S.U., ministru al afa
cerilor externe al R. P. Ungare.

Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. ; Nikolai Podgor- 
nîi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ; Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; Andrei Kiri
lenko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. ; Kons
tantin Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. ; Andrei Gromîko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ministru al afa
cerilor externe al U.R.S.S. ; Kons
tantin Rusakov, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
șef de secție Ia C.C. al P.C.U.S.

Scopul ședinței l-a constituit 
discutarea unor probleme interna

ționale actuale, în conformitate cu 
practica statornicită în relațiile 
dintre țările socialiste participan
te la Tratatul de la Varșovia.

Principala atenție a fost acor
dată actualei situații din Europa 
care, după părerea generală, are o 
influență importantă asupra situa
ției mondiale în ansamblu.

Participanții au subliniat că tra
tativele și semnarea Tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F.G., la 12 au
gust 1970, reprezintă un pas im
portant pe calea destinderii încor
dării și normalizării situației în 
Europa, corespund intereselor tu
turor popoarelor și servesc cauzei 
dezvoltării unor relații interstatale 
active între toate țările europene, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice. Participanții și-au expri
mat intenția fermă de a întreprin
de noi pași care depind de ei — 
împreună cu celelalte țări intere
sate — îndreptați spre întărirea 
securității europene, îndeosebi să 
întreprindă măsuri active pentru 
realizarea în viitorul apropiat a 
propunerii cu privire la convoca
rea conferinței general-europene, 
propunere care se bucură de un 
sprijin tot mai larg.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra altor pro
bleme internaționale actuale.

A fost exprimată din nou con
vingerea că întărirea . legăturilor 
frățești și a colaborării multilate
rale dintre țările socialiste consti
tuie chezășia asigurării păcii și 
securității europene.

Ședința s-a desfășurat în spiri
tul deplinei înțelegeri, prieteniei și 
colaborării.

DEJUN OFERIT DE C.C. AL P.C.U.S. 
Șl GUVERNUL SOVIETIC

MOSCOVA 20 (Agerpres). —
Comitetul Central al P.C.U.S. și 
guvernul sovietic au oferit la 20 
august, Ia Kremlin, un dejun în 
cinstea delegațiilor participante la 
ședința Comitetului Politic Con

sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească și cordială, tovarășii 
L. I. Brejnev și G. Husak au rostit 
toasturi.
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Case noi pentru

un milion de oameni
contacte cu

al

Viața ne prilejuiește 
adeseori 
limbajul matematic 
datelor din situațiile sta
tistice : cifre, grafice, in
dicatori. Ne-am obișnuit 
să le considerăm ca pe 
un bun al nostru, cu 
care sîntem de mult de
prinși ; știm că ele ilus
trează forța de pro
pulsie a orînduirii noas
tre. Le consemnăm une
ori lapidar, le cităm 
alteori în treacăt și, cer- 
cetînd realizările, nă- 
zuim mai departe, spre 
depășirea obiectivelor 
plănuite. Sub conduce
rea partidului, eforturile 
de zi cu zi ale întregu
lui popor se materiali
zează necontenit In noi 
și noi realizări, adău
gind alte valențe poten
țialului României de azi, 
prefigurînd trăsăturile 
progresului ce-1 va înre
gistra România de mîi- 
ne. „îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale po
porului, creșterea gra
dului de civilizație șl 
bunăstare a națiunii 
noastre, este țelul su
prem al politicii parti
dului nostru, rațiunea 
întregii sale activități, 
obiectivul central al 
construcției socialiste"
— sublinia, la Congre
sul al X-lea al P.C.R., 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Preocuparea partidu
lui și statului pentru 
crearea unor condiții cît 
mai bune afirmării de
pline a personalității u- 
mane călăuzește 
permanență 
dificare a 
socialiste, 
economiei 
permis, o 
riția unor
social-culturale, și pro
ducerea unor importan
te modificări de struc
tură în viața social-cul- 
turală a tării. Adăugîn- 
du-se realizărilor ante
rioare, succesele obți
nute în decursul planu
lui cincinal 1966—1970
— spre a cărui îndepli
nire converg în aceste 
zile 
ale 
por 
filă
rană a patriei.

Menținerea unei rate 
înalte a acumulării, pre
levarea unei părți în
semnate din venitul na
țional pentru acumula
re, a permis, în conti-

nuare, creșterea sub
stanțială a fondurilor 
de investiții în toate ra
murile economiei. Sume 
importante au fost alo
cate fn perioada cinci
nalului 1966—1970 in
vestițiilor 
activității
rale : astfel, numai între 
anii 1966—1970 gospo
dăriei comunale, locuin
țelor și prestărilor de 
servicii le-au fost desti
nate fonduri în valoare 
de peste 26 miliarde Iei, 
adică, la nivelul popu
lației actuale, aproape 
1 300 lei per locuitor; a- 
proape 5 miliarde — în- 
vățămîntului, culturii și 
artei; circa 3 miliarde 
— ocrotirii sănătății, a-

1966—1970 
din sectorul 
social-cultu-

treiml din mărimea 
Bucureștlului. Pentru a 
completa această ima
gine e de ajuns să a- 
mintim că numărul ce
lor care locuiesc In a- 
partamentele proprieta
te personală înălțate In 
decursul cincinalului e- 
chivalează cu populația 
Clujului.

O altă Imagine grăi
toare oferă creșterea 
vînzărilor de mărfuri că
tre populație, cu 37 la 
sută In 1969 față de 1965 
și cu 10 la sută In cursul 
primului semestru al a- 
nulul 1970 față de peri
oada corespunzătoare a 
anului trecut. Semnifica
tiv este și faptul că o 
pondere tot mai mare

sec o ru- 
exprimâ 

numărului 
unități de

medicală de 
la

Ce arata o statistică sumară
a realizărilor din domeniul

social-cultural

In 
opera de e- 
construcției 
Dinamismul 
noastre a

dată cu apa- 
noi obiective

energiile nesecate 
întregului nostru po- 
— înscriu o nouă 
în istoria contempo-

sistenței sociale și cul
turii fizice și peste 6 mi
liarde și jumătate — ac
tivităților din sfera cir
culației mărfurilor. Din
colo de limbajul sec al 
cifrelor volumul consi
derabil al investițiilor 
cincinalului înseamnă 
mii de apartamente date 
In folosință, sute de 
școli, magazine, unități 
sanitare și culturale, ca
re, adăugîndu-se celor 
existente, contribuie la 
ridicarea nivelului de 
trai, a bunăstării mate
riale și spirituale a în
tregului popor. Edifica
toare în acest sens sînt 
cifrele care consemnea
ză cele peste 340 000 de 
apartamente care sînt 
sau urmează a fi con
struite pînă la sfîrșitul 
acestui ultim an al 
cincinalului (față de 
300 000 planificate), din
tre care 78 000 — pro
prietate personală Con- 
siderînd că fiecare fa
milie ar fi compusă în 
medie din cîte 3 per
soane, la un calcul su
mar rezultă că au fost 
construite 
pentru un 
meni: un 
depășește
tă a locuitorilor din ju
dețele Arad și Buzău. 
Un oraș care ar cuprin
de toate aceste locuințe 
ar reprezenta cam două

Ioane. însumind cifrele, 
stabilind proporțiile sta
tistice, oricît de clar șl 
precis, acestea nu pot 
înfățișa decît aspectul 
valoric, cantitativ, al fe
nomenelor și, cel mult, 
dinamica lor. „Durata 
medie a vieții a crescut 
de la 42,01 ani în 1932 
la 68,51 ani în 1967“ — 
consemnează 
brică; alta 
„creșterea 
paturilor în 
asistență
la 144 054 în 1965
163 983 în 1969”, acesto
ra adăugîndu-li-se cele 
„40 426 paturi din re
țeaua de asistență pro
filactică' — cum notea
ză cu rigurozitate cifrică 
tabelul, „fără paturile 
pentru însoțitorii de co
pii (2 243 în anul 1969)“. 
Ce statistică âr putea 
reflecta însă ce vor în
semna pentru sănătatea 
oamenilor spitalele, po
liclinicile și celelalte u- 
nități de tratament con
struite 
lului ? 
ne de 
fate a

/

Se conturează profilul unor două mari construcții din centrul Capitalei — Teatrul Na fional și hotelul „Intercontinental'
Foto : M. Andreescu
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apartamente 
milion de oa- 
număr care 
cifra însuma-

din volumul acestor 
mărfuri o dețin bunurile 
de folosință îndelunga
tă : numai între anii 
1965—1970 vtnzarea a- 
ceștor produse către 
populație a crescut de 
două ori și jumătate. 
Dezvoltarea rețelei co
merciale este ilustrată 
convingător și prin da
rea în folosință a noi 
spații comerciale, ma
gazine și unități com
plexe de deservire, că
rora li se adaugă nume
roasele localuri extinse 
și modernizate în anii 
din urmă.

însemnate construcții 
și amenajări edilitare 
au înfrumusețat și mo
dernizat în această pe
rioadă multe din orașele 
și satele țării. S-au con
struit ori sînt In con
strucție noi hoteluri Ia A- 
rad, Tulcea, Pitești, Brăi
la, Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Cluj, Bacău, 
Oradea, Craiova, Tr. 
Severin ș.a.; s-au în
mulțit locurile de agre
ment și stațiunile de o- 
dihnă, în multe locali
tăți a fost extinsă re
țeaua de alimentare cu 
apă și de canalizare. Au 
fost, de asemenea, mo
dernizate drumuri în 
lungime de peste 1 500 
km.

Șirul datelor ar putea 
continua pe multe co-

114,5

S?

CHELTUIELILE 
SOCIAL -
CULTURALE

DIN BUGETUL
STATULUI
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cifrâ nu expri- 
simple creșteri 
Sporul vîrstei

26,5 ani consti-

în anii cincina- *
Mărirea mai bi- ’
o dată și jumă- 
duratei medii a ,

vieții înseamnă un cu- (
antum de energie, de <
forță de muncă și inte- (
ligență, de valori inesti- <
mobile, puse în slujba <
societății. Doi oameni '
viețuiesc azi tot atît cît, ' . 
odinioară, se întindea (
viața a trei oameni. Ina- (
inte de toate, însă, o a- (
semenea 
mă doar 
valorice, 
medii cu
tuie o confirmare indu
bitabilă a creșterii stan
dardului de viață în anii 
socialismului și adaugă 
o nouă dimensiune di
namicii absolute a po
tențialului uman al țării 
care nu se rezumă nu
mai la simpla creștere 
numerică a populației.

Prilej de retrospectivă 
asupra victoriilor con
strucției socialismului, 
cincinalul care se va în
cheia anul acesta mar
chează, în primul rînd, 
o etapă importantă și 
plină de semnificații 
pentru viitor. îndeplini
rea cu succes a obiecti
velor sale asigură Ro
mâniei premisele edifi
cării societății socialis
te multilateral dezvol
tate.

D. N. POPESCU
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BUCUREȘTIUL ANULU11975?
Convorbire cu conf. arh. Tiberiu RICCI

arhitectul-șef al municipiului București

Dezvoltarea unui oraș contemporan — și cu atît mai mult a unei 
capitale — se poate asemui cu creșterea impetuoasă a unui uriaș 
organism spatial, creștere înregistrată, stăpînită și (măcar în inten
ție) dirijată prin acțiuni energice ale locuitorilor săi. Principala sursă 
a acestei miraculoase capacități de evoluție în spațiu și timp o con
stituie activitatea economică, în special cea productivă, motiv pentru 
care am găsit potrivit să pornim discuția noastră cu arhitectul-șef ai 
municipiului București, conf. arh. TIBERIU RICCI, tocmai de la cîte- 
va precizări asupra dimensiunii industriale a Capitalei.

— Se știe — ne-a declarat inter
locutorul nostru — că, în urmă cu 
numai cițiva ani, aproape 22 la sută 
din producția industrială a țării se 
realiza în întreprinderile bucureștene. 
Deși Industria municipiului a con
tinuat să se dezvolte, ponderea ' sa 
în potențialul național a ajuns în 
prezent la 17,9 la sută ; aceasta, în 
primul rînd ca urmare a atenției a- 
cordate repartizării tot mai armoni
oase în teritoriu a forțelor de pro
ducție. valorificării pe această cale 
a resurselor din toate județele tării 
— obiectiv fundamental al politicii 
clarvăzătoare a partidului și statu
lui nostru. Tn creșterea pe mai de
parte a potențialului economic al 
Capitalei se Vor urmări trei princi
pii : realizarea. în principal, a sporu
lui de producție ne seama perfecțio
nării. modernizării șj reutilării în
treprinderilor existente, deci pe sea
ma ridicării productivității muncii ; 
amplasarea de obiective noi. de mare 
tehnicitate și productivitate, cu un 
consum relativ redus do materii pri
me și solicitînd o înaltă cal’ficare, 
pe măsură ce creșterea popu'atiei va 
determina o suplimentare a forței de 
muncă ; evitarea oricăror industrii 
noi, din categoria celor producătoare

ț
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Un nou șantier al tineretului s a deschis ieri in județul Ialomița
BARăGAN. 20 au

gust 1970 — Pe zeci 
și sute de artere, 
adevărate magistrale 
care brăzdează cim- 
pia nesfirșită. nu
meroase rîuri și pi- 
raie de apă încearcă să 
astâmpere, în acest 
fierbinte miez de vară, 
setea pămintului. Aici, 
în inima Bărăga
nului, inlomitenii dau 
bătălia pentru spori
rea producției agri

cole, înfăptuind un 
amplu program de iri
gații. Ei scriu, in a- 
ceste zile, cu fier și 
beton. în pămintu) 
mănos, noua cronică a 
Bărăganului care va 
deveni una din cele 
mai fertile zone ale 
tării.

Peste 700 de tineri 
din județ și de pe alte 
meleaguri au îmbră
cat, în cinstea zilei de 
23 August, uniforma al

bastră de brigadier. 
Intr-o atmosferă săr
bătorească, sistemul 
de irigații Gălățui-Că- 
lărași a fost declarat 
șantier național al ti
neretului.

La solemnitatea 1- 
naugurării șantierului 
au participat Ion 
Iliescu, membru su
pleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar

al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru proble
mele tineretului. Stan 
Barbu, secretar al Co
mitetului județean Ia
lomița al P.C.R.. alț1 
reprezentanți ai orga
nelor locale de oartid 
și de stat.

Un număr de 37 ds 
unități agricole cu 
83 000 ha, cit însumea
ză zona irigată in acest 
sistem de hidroamelio

rații, vor primi apă din 
Dunăre prin canalele 
la care lucrează acum 
brigadierii.

Pe mulți dintre a- 
ceștia, acum brigadieri 
aliniati in primul lor 
careu, i-am întilnit a- 
desea la punctele de 
lucru de pe marile șan
tiere de hidroamelio
rații din județ, mînu- 
ind cu pricepere bul
dozere screpere, drag

line, automacarale. 
I-am văzut la stația 
de pompare, vămuind 
zi și noapte apele Du
nării și indrumîndu-Ie 
prin cel 5 000 de ki
lometri de canale des
chise și conducte care 
străbat ogoarele.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul 
„Scînteii*

de nocivități urbane și dezafectarea 
micilor unităti nocive existente în 
afara perimetrului locuit al .munici
piului. O asemenea orientare de prin
cipiu a permis precizarea principa
lelor zone industriale și elaborarea, 
pentru acestea, de detalii de sistema
tizare. Este cazul zonelor ..23 August" 
— „Republica", ,.Sud“ („Progresul"— 
U.M.G.B.), „Militari", al platformei 
„Pipera", al zonei industriale și de 
depozite „Șoseaua Industriilor—Bujo- 
reni" ș.a.

— O dată precizate proporții
le și natura creșterilor in pro
fil economic, este firesc ca gri
ja „edililor să se îndrepte spre 
asigurarea unui fond locativ co
respunzător. De altfel, și in cin
cinalul care se încheie in acest 
an, eforturile municipalității in 
direcția dezvoltării construcției 
de locuințe s-au făcut remarca
te. După cum sîntem informați, 
pini la sfîrșitul cincinalului, nu
mărul apartamentelor date in 
fo'osință in București^va trece, 
probabil, de 83 500, ceea ce în
seamnă că, in numai cinci ani, 
aproximativ 250 000 de oameni 
— echivalentul populației celui 
de-al doilea oraș, ca mărime, 
al țării — se vor fi mutat in 
case noi. Cum vor evolua, in cin
cinalul viitor, preocupările 
domeniul construcției de 
cuințe ?

— Cifrele de plan pentru anul

I

in
lo-

— Cifrele de plan pentru anul în 
curs dovedesc că sîntem pe punctul 
de a asigura baza tehnico-materială 
— utilaje, echipament, fabrici și po
ligoane de prefabricate etc. — și or
ganizatorică corespunzătoare unei 
producții anuale de 25 000 de aparta
mente. Noi am întocmit propunerile 
noastre pentru următoarea etapă de 
cinci ani pornind tocmai de la aceas
tă realitate, ca și de la cerința de in
tensificare a ritmului general al con
strucției de locuințe, așa cum reiese 
din directivele Congresului al X-lea 
al P.C.R.. unde se prevede ca în pe
rioada 1971—1975 să se Construiască, 
în întreaga țară, din fonduri centra
lizate. 500 000 de apartamente, fată 
de 300 000. cîte erau prevăzute pentru 
perioada 1966—1970. Propunerile sînt 
elaborate în trei variante : una me
die, corespunzînd menținerii capaci
tății atinse în prezent de constructo
rii noștri și totalizînd, în viitorii 
cinci ani. 125 000 de apartamente ; 
această ipoteză este flancată de va
rianta minimală, cu 100 000 de apar
tamente. si de cea maximală, cu 
145 000—150 000 de apartamente. Ur
mează ca. o dată cu aprobarea pla
nului cincinal și cu stabilirea cifre
lor defalcate pentru planurile anuale, 
forurile în drept să aleagă una din
tre cele trei variante propuse.

— Ce posibilități oferă peri
metrul municipiului pentru cu
prinderea unui program de o a- 
semenea amploare ?

— Aceeași întrebare ne-am pus-o 
și noi, mai ales că momentul trece
rii de la un cincinal la altul oferă 
prilej pentru bilanțuri și perspecti
ve mai ample. S-au făcut cu aceas
tă ocazie studii aprofundate, pe baze 
științifice, pentru a se pune In evi
dență căile cele mai raționale, de ma
ximă eficiență, pentru realizarea vo
lumului impresionant de lucrări pe 
care il reprezintă fondul de locuințe 
și echipările edilitar-gospodărești a- 
ferente. Studiile au cuprins o succe
siune de operații — identificarea tu
turor amplasamentelor în perimetrul 
construibi! al municipiului, preciza
rea nivelului de înzestrare edilita
ră de care dispune fiecare amplasa
ment. stabilirea gradului de uzură a 
construcțiilor existente (și a valorii 
de înlocuire a celor improprii, lipsi
te de instalații, pe parter, care ocu
pă terenuri importante), compararea 
valorii de înlocuire cu postul lucră
rilor edilitare noi, pe terenurile 11-

bere de la marginea orașului, stabi
lirea rezervelor de capacitate a rețe
lelor edilitare, în diferite zone con
struite (în care s-ar putea deci am
plasa construcții noi, fără investiții 
suplimentare). Acest șir de operații 
ne-a dus la concluzia că este rațio
nal să completăm mai întîi cartierele 
noi existente — Titan. Drumul Tabe
rei, Sud-Berceai — unde mai există 
o rezervă corespunzînd unui număr 
de 40 000—45 000 de apartamente. Di
ferența de 60 000—85 000 de aparta
mente, pînă la cifrele propuse pen- 
tru cincinalul viitor, ar urma să se 
realizeze — în ordinea eficienței — 
prin completarea arterelor echipate 
edilitar, prin reconstruirea unor arte
re echipate edilitar dar flancate de 
construcții improprii și, abia în ul
timă instanță, prin începerea de an
sambluri noi, pe terenurile necon- 
struite, situate în nordul lacurilor. 
Rezultatele studiilor dovedesc că — 

• luînd în considerare și existența unor
zone cu o densitate a construcțiilor 
foarte redusă — rezervele din peri
metrul municipiului sînt suficiente 
pentru următorii 20-30 ani.

tete, și prin deschiderea șanti
erelor unor importante obiective 
social-culturale : Teatrul Națio
nal, Centrul de Televiziune, In
stitutul politehnic, Hotelul In
tercontinental, Aeroportul O- 
topeni. Ce aduce nou, in aceas
tă direcție, viitorul plan pe cinci 
ani ?

— Am dori să precizați care 
sînt zonele vizate pentru anii 
1971-1975.

— Noi propunem ca, In paralel cu 
încheierea lucrărilor în ansambluri
le existente, să fie deschise șantiere 
pe unele artere magistrale ale ora
șului, fezolvînd simultan și proble
mele de circulație și transport în 
comun. Este vorba de continuarea 
inelului principal pe porțiunea Mi
hai Bravu—Viilor, continuarea an
samblului Colentina, începerea vii-1 
toarei autostrăzi de legătură cu lito
ralul pe traseul Tancului—Panteli- 
mon. completarea arterei de pene
trație Giurgiului. construirea latu
rii ne care se află unitățile indus
triale a Bulevardului Armata Ponoru
lui. realizarea unui sistem de artere 
paralele, amenaiate corespunzător, 
p„ direcția Est-Vest în dreptul Căii 
Călărași — pentru a favoriza legătu
ra centrului cu cartierul Titan — re- 
structurnrea altor artere de legătură 
dintre centru, inelul principal de cir
culație si nordul orașului, cum ar fi 
Calea Moșilor. Calea Dorobanți. Bu
levardul „1 Mai". în fine ’ncepe-ea 
lucrărilor în zona Ghîca-Tei — Pe- 
tricani.

în legătură cu aceste proiecte, a- 
pare necesară rezolvarea unor im
portante noduri, de trafic intens, care 
au atins capacitatea lor maximă de 
preluare. în piața Unirii propunem 
realizarea unei legături mai fluente 
pe direcțiile Est-Vest și Nord-Sud și 
o mai bună rezolvare a circulației pe 
Bulevardul Coșbuc. în Piața Victo
riei, va începe construirea unui 
saj rutier subteran, pe traseul 
seielor Ilie Pintilie—Titulescu, 
lizînd astfel separarea traficului _ 
de pe inelul principal de traficul au
tomobilistic activ de pe magistrala 
Nord-Sud. Un pasaj suprateran va 
continua șoseaua Titulescu în drep
tul gării Basarab. Lucrările din Piața 
Bălcescu se vor încheia. O serie de 
pasaje pentru pietoni vor fi deschi
se pe traseul magistralei Nord-Sud 
și în piața Gării de Nord. De aseme
nea. s-a trecut la elaborarea unui 
studiu de sistematizare a rețelei de 
transport în comun, pentru a o com
pleta și a o pune de acord cu solici
tările aflate în continuă creștere ale 
ponulației. Tn același scop, s-a apro
bat începerea studiului pentru o re
țea de transport în comun de mare 
capacitate și viteză — un metrou — 
a cărui realizare va soluționa pentru 
o amnlă perspectivă multe din difi
cultățile pe care le rid'că circulația 
pe teritoriul municipiului. Colecti
vul de lucru s-a constituit, studiile 
au Început și. tn curînd, vom sunune 
forurilor comnetente spre anrobare 
un program d» acțiune, eșalonat pe 
ani, vizînd desfășurarea de asemenea 
manieră a viitoarelor lucrări, lncît 
să nu fie stînienite și să nu le stân
jenească ne cele de la sunrafafă — 
modernizări de artere, pasaje etc. 
Programul prevede ca execuția să 
înceapă cu liniile corespunzînd direc
țiilor de transport în comun celor 
mai aglomerate.

— Cincinalul trecut a fost 
marcat, in Capitală, printre al-

pa- 
șo- 

rea- 
greu

— Seria dotărilor orășenești va 
continua cu cele două magazine u- 
niversale — unul în Piața Unirii, ce- 
tălatt în centrul de cartier Titan — 
cu un număr de hoteluri, dintre care 
unul va fi amplasat in Piața Unirii, 
cu sala de sporturi din parcul Tine
retului, un mare spital-clinică uni
versitară, cu 1 300 de paturi, o poli
clinică de mare capacitate, faculta
tea de fizică, 3 centre de calcul, un 
număr de magazine de microraion de 
tip semiuniversal ș.a. S-au întocmit 
proiecte pentru realizarea parcului 
de distracții pe un teren de lingă 
actualul Tîrg Internațional ; se stu
diază o rețea de baze sportive pen
tru publicul larg ; asemenea baze 
vor începe să se construiască în fie
care dintre noile cartiere ale ora
șului, pe terenuri anume rezervate. 
Una dintre cele mai importante ac
țiuni ale acestor ani va fi însă regu
larizarea integrală a salbei de lacuri 
de pe riul Colentina, de la Mogoșoa- 
ia la Cernica, în lungime de circa 
55 km ; în final, ea va număra 16 
oglinzi de apă amenajate, cu o supra
față totală de 1 800 ha (față de 297 
ha, cît numără în prezent aria lacu
rilor amenajate). în afara contribu
ției la îmbunătățirea micro-climatu- 
iui, această înfăptuire va asigura o 
sursă de apă industrială și se va sol
da cu o importantă creștere a ariei de 
odihnă și agrement, destinate popu
lației bucureștene. De-a lungul în
tregului șirag de lacuri vor ființa 
terenuri și baze sportive, parcuri de 
agrement etc.

— Ce ne puteți spune — ca în
cheiere a celor discutate — in 
legătură cu stadiul actual al e- 
laborării schiței de sistematiza
re a municipiului București ?

— Se știe că, încă In 1967, condu
cerea de partid și de stat a aprobat 
principiile de sistematizare a Capita
lei, în varianta 7 b. Aceste principii 
au fost adîncite în decursul ultimi
lor ani, și mai ales în 1969, cînd s-au 
fundamentat propunerile pentru ur
mătorul plan cincinal. Recent s-a 
constituit Comisia de sistematizare 
a municipiului București, prilej cu 
care s-a analizat stadiul actual al 
acțiunii și s-au precizat etapele ime
diat următoare. în momentul de față, 
la Institutul „Proiect—București" se 
elaborează — pe baza principiilor a- 
probate — schița de sistematizare, ac
țiune pe care intenționăm s-o în
cheiem pînă la sfîrșitul trimestrului 
I 1971. în conformitate cu o recentă 
hotărire a Consiliului de Miniștri și 
continuînd o practică deyenită la 
noi tradițională, Comitetul executiv 
al Consiliului popular al municipiului 
București a decis ca, încă în toamna 
acestui an, proiectul schiței de sis
tematizare să fie prezentat într-o 
expoziție publică. în sălile Institutu
lui de . arhitectură : totodată, vor fi 
aduse la cunoștința cetățenilor prin
cipiile de dezvoltare a municiniului 
pe o perspectivă largă, de 20 de ani, 
precum și acțiunile concrete, propu
se pentru viitorii 5 ani. După con
sultarea largă a populației, a specia
liștilor din toate domeniile, după or
ganizarea de largi dezbateri în pre
să, sinteza concluziilor și propuneri
lor va servi la definitivarea proiec
telor care, astfel îmbunătățite, vor 
fi înaintate spre aprobare. Se va 
confirma, și pe această cale, hotă- 
rîrea cu care partidul si statul nos
tru promovează în toate sectoarele 
vieții sociale un consecvent si pro
fund democratism, exprimat prin 
consultarea largă a maselor în legă
tură cu toate deciziile si măsurile im
portante care se iau. Tn fond, ac
țiunea de sistematizare trebuie să re
prezinte o evnresie a voinței pu
blice. notentată nrin contribuția com
petentă a specialiștilor și devenită 
lege.

Convorbire consemnată da 
arh. Gh. SASARMAN
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cum, cînd primul hidroagre- 
gat și-a pornit concertul la 
Porțile de Fier, o emoțio

nantă retrospectivă ne recheamă pe 
Valea Bistriței, în leagănul ener
geticii noastre, acolo unde cu două 
decenii în unmă se înălțau,/printre 
primele, cote ale operei de indus
trializare socialistă a țării.

Dintre toate apele românești. 
Bistrița, rîul legendelor, a fost in- 
tîiul chemat „să participe" la pro
cesul de industrializare, devenind o 
magistrală a energeticii. De aici au 
început să urce pe socluri pilonii 
metalici care străbat azi întreaga 
țară. Investit cu misiunea de des
chizător de drumuri, Bicazul a fost 
școala la care am învățat primele 
noțiuni privind exploatarea turbi
nelor de înaltă putere, tot astfel 
cum pe aceste meleaguri am în
ceput să aclimatizăm produse „exo
tice" dintr-un univers al chimiei 
moderne nebănuit de prolific: re- 
lon, relontex, melana — continuate 
apoi în alte familii, la Iași, sub de
numirea de terom. Atrase de 
perspectiva valorificării complexe a 

. resurselor naturale, privirile noas
tre au căutat spre Bistrița Aurie, 
spre rîul ce trece prin vaduri de 
aur și care s-a dovedit a fi vistie
rul unui tezaur capabil să dea la 
iveală complexul minier de la Le
șul Ursului, iar a- 
poi o altă zonă a 
mineritului, în Că- 
limani. Țară a pă
durilor, Valea Bis
triței continuă să 
adăpostească fal
nice rezervații na
turale și' să trimită 
pe umerii ei dalbi 
arbori de rezonanță 
meniți să alcătuias
că trupuri de in
strumente muzica
le și suple alcă
tuiri de nave.

Ca un vitraliu 
răsfrînt în apele 
mării alpine, vesti
tul Ceahlău a a- 
juns să fie marto
rul atîtor impetu
oase prefaceri din 
Carpații 
primul 
făcut să 
țim aici

trecutului. Ar putea cineva să sus
țină că aceste locuri au fost „albe", 
lipsite de civilizație ? Arhivele, 
documentele atestă o anume tradi
ție industrială. Pe Bistrița au exis
tat fierăstraie mecanice, mori, au 
existat chiar turbine la începutul 
secolului, au existat exploatări mi
niere de mangan. Oamenii locului 
erau cunoscători ai multor mește
șuguri și arte, vestiți constructori 
de cetăți. Aceste tradiții ale hăr
niciei și iscusinței, păstrate de-a 
lungul unor lungi epoci de restriș
te, au fost intens valorificate în 
opera de oonstruoție socialistă care 
a deschis noi orizonturi și a im
primat noi ritmuri — aici, ca și pe 
întreg cuprinsul țării.

binatului din bazinul Bistriței ne 
vorbesc despre faptul că au depășit 
producția globală și marfă cu opt 
milioane lei în primul 
urmînd ca, pînă la sfîrșitul 
an, să atingă douăsprezece 
ne lei realizări peste plan.

semestru, 
acestui 

milioa-

I

Urcînd crestele Rarăului, de 
unde întreaga priveliște a 
Văii Bistriței se desfășoară 

într-un splendid panoramic, cău
tăm să ne imaginăm activitatea 
vulcanilor de odinioară Și să înțe
legem efectele muncii de explorare 
și apoi de punere în valoare a ma
rilor rezerve subterane. Emilian 
Antonesi, directorul tehnic al Com
binatului minier Suoeava, jalonea
ză drumul mineritului în bazinul 
Bistriței.

— Dacă exploatarea minieră de 
la Leșul Ursului atinge șase sute

n urmă cu două 
scriam despre gaterele 
pide de la Vatra Dornei, 

despre fierăstraiele mecanice 
pătrundeau în parchetele de ex
ploatare, înlocuind joagărele 
mină (oei de la Șesuri au predat 
de curind la I.C.M. ultimele unelte 
arhaice), scriam despre plutașii de 
la Cîrlibaba și Ciocănești, consem- 
nînd momente din trecerea prin 
Toancele periculoase. Am cunos
cut plutași pe Dorna, am văzut 
plutărit sălbatic pe alte rîuri de 
munte. Citeva sute de oameni pre- 
luaseră din tată în fiu o meserie 
care cerea pasiune și temeritate. 
Strămoșii acestora au transportat 
grinzi și catarge pină la Șiret și de 
acolo pe Dunăre. Mi-ar Ii fost im
posibil să cred că, într-un singur 
deceniu, tradiționalele mijloace de 
transport ale lemnului pe ape 
aveau să cunoască un alt destin. 
La începutul acestui cincinal, cinci 
sute de mii de metri cubi mai 
traversau Valea Bistriței pe ape și

decenii 
ra-
ce
de

viitor" despre vastele hale și labo
ratoare, de gazul metan, invizibil și 
inactiv pină în acele momente, care 
urma să se prefacă în fire sintetice, 
înlocuind treptat lîna turmelor de 
oi. O uzină la care nu descindeau 
trenuri încărcate cu materie primă, 
care nu pretindea pentru a produce 
„decât" utilaje și inteligență uma
nă, vestea, încă de pe atunci, înce
puturile unei ramuri extrem de di
namice a industriei noastre chimi
ce moderne, de mare viitor. Prime
le noțiuni și primele prelegeri le 
ascultam cu uimire, iar fantezia 
noastră se vedea înlănțuită de nu
meroasele formule care ocupau u 
stăruință spațiul impresiilor și ima
ginilor colorate. Bistrița navigabilă, 
Bistrița turbinelor, Bistrița minieră, 
Bistrița pădurilor participă aici /la 
întemeierea industriei de fire și fi
bre sintetice românești, fiind pusă 
să ia parte direit la procesele de 
fabricație.

Intr-un singur deceniu, producția 
de fire sintetioe de la Săvinești s-a 
triplat. Capacitatea proiectată la 
instalațiile de melană s-a triplat la 
Începutul acestui an, așa încît ju
mătate din lîna produsă de turme
le de oi ale țării își găsește aici e- 
chivalentul său modern. Urmînd 
Directivele celui de-al X-lea Con
gres al partidului, care prevăd

Orientali, 
care ne-a 
ne sim- 

.....__ ca într-un
fiord scandinav, al
cătuind, împreună 
cu marea alpină, 
un peisaj de o ne
închipuită frumuse
țe. Această tulbu
rătoare imagine a 
naturii . înnobilate 
s-a născut într-un 
singur deceniu din 
inteligența și hăr
nicia unui întreg 
popor.

Dezvoltate în am
ple șantiere, for
țele tuturor jude
țelor țării s-au unit 
pe Valea Bistriței 
spre a da la iveală 
strălucite 
ale civilizației so
cialiste. printre pri
mele din seria mo
numentelor indus
triale moderne, fai
moasa galerie de pe 
Valea Bistriței o- 
ferindu-ne azi una 
dintre imaginile ce
le mai reprezenta
tive ale forței de 
creație a națiunii 
socialiste pe dru
mul' deschis de par
tidul comunist.

Cu ani în urhiă, 
după ce am străbă
tut cîmpia de ape 
care la puțin timp după aceea, avea 
să capete forme marine, după ce am 
înțeles că vechile sate Ceahlău, Bu- 
halnița, Izvorul Alb, Secu, Potoci 
au devenit peste noapte porturi în 
munți", am urcat la baraj și am cer
cetat cel mai mare, pe atunci, șan
tier din țară. La Bicaz vedeam pen
tru prima oară un spectacol de hi
drocentrală. Știam că nu voi uita 
niciodată acele impresii pe care pot 
să le evoc cu aceeași înfiorare de 
atunci.

Această grandioasă imagine de 
șantier avea să se repete la Argeș,
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să o revedem la Lotru, să ni se 
dezvăluie în cele mai impresionan
te dimensiuni la Porțile de Fier, 
pe Dunăre, unde s-au reunit mae
ștrii hidrocentralelor, cei care 
și-au început de aici, din Valea 
Bistriței, vocația de turbiniști, de 
operatori, de scafandri industriali, 
de macaragii pentru piese de sute 
de tone. Echipe întregi, adevărate 
familii industriale, puternice nuclee 
muncitorești s-au organizat la Bi
caz, au învățat aici formele unei 
activități necunoscute pînă atunci 
pe meleagurile țării noastre, au 
deschis drumul noii creații indus
triale și au cunoscut mîndria de a 
fi fost primii sau printre primii 
care au participat la inaugurarea 
deceniilor ce poartă marca hidro
centralelor.

Azi, la zece ani după ce pri
mele turbine ale Bicazului s-au 
pus în mișcare, Bistrița își păs
trează ascendentul și ne înfățișea
ză primul centru de telecomandă a 
centralelor hidroelectrice, strîngînd 
într-un singur mănunchi sistemele 
nervoase ale apelor înlănțuite.

— Marea putere instalată în aval 
de Bicaz a determinat dezvoltarea 
impetuoasă a industriei din zonă, 
ne spune Vasile Ardeleanu, inginer- 
șef adjunct al» întreprinderii de 
centrale hidroelectrice Bistrița- 
Piatra Neamț. Treizeci și doi de 
oameni pe tură reușesc să stăpî- 
nească treizeci și patru de grupuri 
totalizînd 454 MW. Fiind dispersa
te, greutatea în conducerea lor era 
evidentă la început. Numai durata 
convorbirilor telefonice atingea cel 
puțin jumătate de oră. Acum, în 
citeva minute, grație aparaturii de 
telecomandă, un singur om, apă- 
sind pe două-trei butoane, poate 
porni și regla activitatea întregu
lui sistem. Mașina cibernetică 
controlează valorile parametrilor și 
semnalizează singură 
funcționare.

Nimic din ceea ce 
un deceniu în urmă 
castei văi nu mai intîlnim azi, cînd 
între Poiana Teiului și Izvorul 
Muntelui, gonind pe o șosea de 
asfalt de 44 km, ni se înfățișează 
un peisaj de vacanță. Cine ar 
face abstracție de opera construc
torilor, cine timp de un deceniu 
n-a mai călcat pe aceste locuri, 
s-ar simți dintr-odată într-un pei
saj necunoscut, care, în antichita
te, ar fi putut să se înscrie în se
ria celor „șapte minuni". Creația 
umană, industrială a făcut — aici 
ca în atîtea alte loquri — să spo
rească frumusețea și varietatea 
peisajelor noastre. Cascada de 
lacuri din aval de Bicaz trezește 
aceleași simțăminte patriotice, ți
nutul Neamțului devenind un ținut 
al lacurilor, cu munți la poalele 
cărora aflăm debarcadere și va
poare, vapoare ce înlocuiesc ve
chile căruțe și plute, cu uzine hi
droelectrice, care au luat locul 
vechilor mori și pive.

Aruncăm o privire în adîncimea

de mii de tone pe an și este una 
din cele mai mari mine din țară, 
ridicînd numărul de mineri de la 
cinci sute la șase mii în zonă, o 
altă exploatare s-a înscris de curind 
în atlasul industrial, și anume ma
sivul Călimani, unde există unul 
din cele mai mari zăcăminte de 
sulf. Prin punerea în exploatare în 
cincinalul viitor a acestor rezerve 
se va putea obține materia primă 
necesară fabricării acidului sulfuric 
și îngrășămintelor chimice super- 
fosfatloe. Lucrările de șantier au 
început din această vară.

Pe Valea Bistriței, cunoscută 
înainte prin exploatări de mică 
anvergură, vedem sub ochii noștri 
dezvoltîndu-se și divensifieîndu-se 
o vastă producție minieră, care ne 
face să înțelegem că în Moldova 
s-a întemeiat o nouă... Vale a Jiu
lui. Aici am urmărit pentru prima 
oară mangan trecut prin instalații 
de înnobilare, ca și funcționarea 
unor stații de flotație pentru nefe
roase, la Ostra, iar cu un an în 
urmă am asistat la captarea zăcă
mintelor de baritină. O trăsătură 
a mineritului din Valea Bistriței, 
în etapa actuală, o constituie chi
mizarea manganului.

Aceste mutații în structura in
dustrială a zonei au adus mari 
schimbări în fizionomia socială 

a oamenilor din partea locului, au 
determinat o mare varietate a me
seriilor. Oamenii de pe Valea Bis
triței au învățat să sfredelească 
munții pe care i-au cunoscut doar 
la. suprafață. Ei sint autorii unui 
tunel lung de șase kilometri, la 
Leșul Ursului, și a unui puț de ac
ces de dimensiuni impresionante. 
In galeriile de înaintare ei au atins 
și au depășit recorduri în materie. 
Cei care durau baraje de bușteni 
pe cursul apelor sapă zeci de kilo
metri de tunete, ridică obiective 
industriale, construiesc așezări mo
derne pe înălțimi și la poalele pă
durilor seculare. în cîțiva ani a 
apărut la Broșteni un orășel minier, 
cu citeva sute de apartamente. La 
Ostra, hărțile abia au avut timp 
să consemneze. în locuri dominate 
pină acum cîțiva ani de cerbi și 
de urși, o așezare montană cu alte 
sute de apartamente. Minele, vi
tale pentru industrie, sînt vitale și 
pentru locuitorii munților sihaștri. 
Mulți dintre tăietorii de păduri, 
dintre cioplitorii în lemn, care al
cătuiau donițe și confecționau șin
drilă, pornind apoi cu carele prin 
iarmaroace, poartă azi uniforme cu 
insemne muncitorești, sînt lăcătuși 
de mină, artificieri, mecanici, pun 
asitralită sub straiele de zăcămînt, 
conduc decovilul prin tunel, răs
toarnă sterilul la haldă. în timp ce 
fiii lor se perfecționează la școala 
profesională din lacobeni, ei ating 
treptele înalte ale meseriei, deve
nind specialiști prin calificare la 
locul de muncă și prin frecventarea 
cursurilor speciale.

Tradiția existentă în minele de 
mangan a fost preluată și ampli
ficată. Ea a dus la crearea unei 
noi experiențe in acest domeniu, 
în unități moderne, care pretind 
un spirit creator, inteligență și cer
cetare, prospectare și modernizare. 
Oamenii care au cunoscut o neîn
cetată înfruntare cu forțele naturii 
se măsoară azi cu căldările glaciare, 
cu vulcanii încremeniți, 6ilindu-se 
să-i aducă integral în sfera indus
triei sub formă de materii prime. 
Ca pe o expresie elocventă a con
științei și hărniciei lor, minerii com-

se constituiau în mari ansamble, 
sub Piatra Teiului, de unde erau 
preluate de un remorcher și duse 
in portul de cherestea al lacului de 
acumulare, la Potoci. O bună parte 
din apele Bistriței ar pu! ia fi fo
losite în continuare pentru naviga
ția buștenilor, și totuși oamenii au 
renunțat definitiv la plutărit.

Care este explicația ? Și aici, in
dustria și-a spus apăsat cuvintul : 
marile unități de prelucrare a lem
nului nu pot fi lăsate la voia capri
ciilor naturii. Plutăritul înceta pe
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timp de iarnă, se practica în func
ție de debitele apelor, de ghețuri, 
de ceață, de întuneric. Construcția 
și întreținerea barajelor presupu
neau cheltuieli substanțiale. In afa
ră de aceasta, prin alcătuirea plute
lor, prin navigație, patru la sută 
din cantitatea lemnoasă se pierdea 
prin degradare. Treptat au fost 
construite drumuri forestiere pe 
mai bine de șase sute de kilometri. 
Acolo unde nu putea să pătrundă 
mașina a apărut funicularul unind 
prăpăstii, așa încît azi caravanele 
de autoremorci pot asigura fără di
ficultate aprovizionarea ritmică a 
combinatelor. Mașina s-a dovedit 
mai ieftină decît pluta, iar trans
portul mecanizat a exclus de la 
bun început riscul, sacrificiul, pe
ricolul pe care îl comporta trans
portul pe apele sălbatice ale mun
ților.

— Existau înainte multe bazine 
înfundate, ne explică ing. Vasile 
Irimiciuc de la Ocolul silvic Cîrli
baba. Acum, in campani^ de împă
duriri, putem să ajungem în orice 
punct din zonă, pînă pe Valea Ce- 
remușului. Drumuri pe care la stră
bateam călare în cîte două zile, le 
parcurgem azi într-o singură oră 
cu mașina. Toate văile din sectorul 
nostru au drumuri bine întreținute, 
o rețea de o sută douăzeci și cinci 
de kilometri, construită în ultimul 
cincinal. Grație acestor drumuri de 
acces, muncii bine organizate și 
mecanizării, întreaga cantitate de 
doborituri de vînt — care a atins 
anul trecut, impresionanta cifră de 
șase sute de mii de metri cubi în 
raza ocolului nostru silvic — a fost 
salvată de distrugere și pusă in va- 
loard.

' Un aspect al activității în pădu
re îl constituie, în anii noștri, rege
nerarea plină de grijă a fondului 
forestier, imense plantații tinere a- 
părînd pe versanții dezgoliți. Pe de 
o parte — defrișări făcute după 
norme științifice, spre a se evita 
eroziunea și degradarea terenurilor, 
pe de altă parte — ocrotirea speci
ilor rare și împăduriri.

Cu puțin înainte de pornirea 
turbinelor de la Stejaru au 
tnceput să freamăte turlele 
chimiei de la Săvinești. Cu circa un 
deceniu în urmă se vorbea încă „la

continuare un înalt ritm de dezvol
tare a industriei chimice. Săvineștii 
își vor dubla și tripla, în următo
rii cinci ani, capacitatea de pro
ducție.

Trecem prin sălile și laboratoare
le modernei uzine, dotate cu cele 
mai perfecționate aparate. Mașina 
dc tricotat rectilinie, acționată pe 
baza unei cartele-mostră, realizează 
gulere tricotate, care ies din andre
lele mecanice ca un superb evantai. 
Toate mașinile din stația pilot Teh- 
nicum rezolvă probleme legate 
de producerea noilor sortimente, 
experimentează comportarea fibre
lor in prelucrare și anticipează ac
tivitatea marilor fabrici de pe pla
tou. Laboratorul textil măsoară 
curbele de alungire, umiditatea și 
forța de rupere a firelor, laborato
rul de Roentgen proiectează radia
țiile pe diferite substanțe, spectro- 
fotometrul identifică substanțele cu 
mare precizie, lupa binoculară mă
rește praful de poliacrilonitril și ne 
dă imaginea unei fantastice foto
grafii lunare.

Un întreg institut de cercetare 
funcționează paralel cu uzina, anti- 
cipind producțiile viitoare, perfec- 
ționindu-le. Savanți, inventatori, 
chimiști, fizicieni. Totul pe funda
lul unei activități prospere, orien
tate după ultimul cuvint al tehnicii.

Formarea cadrelor pe profilul in
dustriei chimice, în consonanță cu 
dinamismul acestei ramuri, a fost o 
preocupare de bază. Formarea ca
drelor de la deservire pînâ la cele 
pentru instalații și concepție, de la 
muncitori la ingineri, a
pregătirea in școli speciale și 
tute superioare. Tehnicitatea 
de pe platforma Săvineștilor 
tuat, de la început, această 
la nivelul parametrilor mondiali și
a cerut oameni cu un grad înalt de 
calificare. Uzina a constituit și o 
pepinieră de cadre pentru uzine 
și combinatele chimice din alte zone 
industriale ale țării. Sute de oameni 
s-au pregătit aici înainte de dema
rarea uzinei de fibre sintetice din 
Iași : operatori, laboranți, ingineri. 
Sute de oameni pentru combinatul 
chimic de la Craiova sau pentru 
combinatul petrochimic din Pitești 
au luat startul tot pe malul Bistri
ței. Absolvenți ai 
nale și tehnice

■ aici in tehnologia 
rice, așa încît pe
spune că Săvineștii reprezintă școa
la de specialitate a chimiei moldo
venești, o mindrie a industriei noas
tre moderne, făurite în anii con- 
strucției socialiste.

necesitat 
insti- 
inaltă 
a si- 
uzină

du-și cadrele tradiționale, aspectul 
de oraș balneo-climateric, a integrat 
edificiile industriale fără să-și al
tereze linia și formele clasice.

Profunde transformări se ' oglin
desc în structurile sociale. După 
cum ne spune ing. Mihai Niculiță, 
directorul exploatării miniere Va
tra Dornei, satele din jurul orașului 
dau în proporție de nouăzeci la șu
tă efectivul necesar lucrărilor din 
subteran. Ciocănești, Dorna Arini, 
lacobeni, cu prioritate, Șarul Dor
nei, Crucea și Broșteni erau înain
te vreme localități vestite de plu
tași și tăietori de pădure, de cres
cători de vite și oi, iar îndeletnici
rile acestea își puseseră pecetea pe 
portul, arhitectura și interioarele 
sătești. De cîțiva ani încoace, ma
joritatea minerilor și-au construit 
case noi din veniturile obținute în 
industrie, iar azi în cele mai multe 
gospodării au pătruns atributele u- 
nei vieți moderne, civilizate — te
levizorul, frigiderul, mașina de cu
sut, confortul urban. Localitățile au 
devenit mai impunătoare, fără a-și 
pierde stilul, fără a renunța la or
namentele tradiționale.

Un aspect semnificativ, privind 
lărgirea orizontului profesional al 
localnicilor, capacitatea lor de a se 
racorda la exigențele unor munci 
de tot mai înaltă calificare, ni-1 re

levă colectivul în
treprinderii de uti
laje și mecanisme 
pentru industria 
forestieră. Expe
riența oamenilor a 
crescut în așa mă
sură, încît produc 
acum utilaje meca
nice pentru export 
Pornind de la re
parații simple, fără 
a se bucura de 
vreun ascendent in 
materie de meta
lurgie, ei au ajuns 
să realizeze utilaje 
forestiere originale, 
creînd o nouă tra
diție de înaltă ca
lificare pe acesta 
meleaguri.

Vorbind 
felul in care oame
nii au 
lajele 
rii în 
turii, 
U.E.I.L.- ___
Matei Popescu, sub
liniază spiritul de 
solidaritate, con
știința muncitorea
scă afirmate cu tă
rie în acele . împre
jurări excepționale. 
Și nu numai atunci. 
Astfel se și explică 
faptul că, în condi
țiile vitrege din a- 
ceastă primăvară, 
unitatea de exploar 
tare și industriali
zare a lemnului din 
Vatra Dornei a în
registrat șaispre
zece milioane de 
lei depășiri la pro
ducția globală.

Datorită oameni
lor săi, în fruntea 
cărora se află co
muniștii, Valea Bis
triței a trecut cu 
succes prin grelele 
încercări 
selor și 
din acest 
îndoială, 
rile hidrotehnice, 
barajele și centra
lele electrice. îndi
guirile și 
care au 

turat din temelii vechea 
riului au dovedit, încă o 
plin rațiunea construirii acestui sis
tem ce strînge în chingi, îmblin- 
zind-o, cea mai sălbatică dintra^a- 
peile țării.

Sint în curs de desfășurare ame
najările pe cursul superior, iar a- 
cum asistăm la încheierea alimen
tării cu apă a orașului Vatra Dor
nei, la deschiderea unor noi lucrări 
edilitare, la pregătirile pentru mo
dernizarea drumului de la Poiana 
Teiului la Vatra Dornei, punindu-se 
astfel mai bine în valoare bogățiile 
naturale și energiile apelor, frumu
sețea peisajului și vrednicia oame
nilor.

Racordul istoric dintre ce a fost 
și ce este această Vale a Bistriței, 
in cuprinsul unei scurte perioade, 
cum sint cei 26 de ani de viață nouă 
pe care-i sărbătorim. ne relevă 
înțelepciunea și clarviziunea politi
cii partidului comunist de industria
lizare socialistă și — pe această cale 
fermă — de propășire economică, 
socială și culturală a tuturor zone
lor și localităților țării. Revin de 
pe Valea Bistriței cu certitudinea 
oamenilor ei in viitorul ce și-l con
struiesc, cu hotăpîrea lor de a-și în
china întreaga energie înfăptuirii, 
alături de întregul popor, a măre
țului program adoptat de Con
gresul al X-lea al partidului, de 
făurire a societății socialisto mul
tilateral 
României.

despre
apărat uti- 
întreprinde- 

timpul vii- 
directorul 
•lacobeni.

aie aver- 
viiturilor 
an. Fără 

amenajă-

canalele 
restruc- 

albie a 
dată, din

dezvoltate pe pămintul

Valea Bistriței a devenit în anii noștri o puternică magistrală a indus
trializării socialiste. Un nume intrct în circuitul mineritului modern : 

Leșul Urșului

Prima albie de lumină și forță a fost Bistrița. Tntîi a fost Bicazul... Apoi, 
o adevărată salbă energetică, alcătuită din 12 hidrocentrale „pui”. Una 

din ele — în această imagine : Roznov II

Peisajul codrilor străvechi a intrat tot mai din plin în circuitul valorifi
cării superioare, iar munca în pădure stă sub semnul mecanizării. Aspect 

din parchetul forestier lacobeni — Suceava

Tot pe legendara Valea Bistriței s-a născut „cetatea de scaun' a industriei de fire și fibre sintetice românești» 
Săvinești

constituia eu 
freamătul a-

școlilor profesio- 
se perfecționează 
fibrelor polieste- 
drept cuvînt se

abaterile ’de

Pe cumpăna apelor, în aval și 
in amonte de baraj, două o- 
rașe reprezentative ale Bistri

ței ne solicită spiritul comparativ 
și ne determină să efectuăm para
lele. într-un chip diferit, ambe
le orașe ale celebrului riu mol
dovenesc au cunoscut efecte
le puternicelor înnoiri aduse de 
suflul industrializării. Piatra Neamț 
a devenit o emblemă a urbanisticii 
moderne, iar evoluția spectaculoasă 
a municipiului, ținind de ritmurile 
rapide ale electricității și chimiei, 
abia ne-a dat răgazul să ne obiș
nuim cu imaginea lu! expresivă și 
strălucitoare. Vatra Dornei, păstrîn-

\



PAGINA 4 SCÎNTEIA - vineri 21 august 1970

Sîntem mîndri 
de Constituția 

țarii
Cinci ani de la adoptarea Constituției 

Republicii Socialiste România

Dacă pe pămîntul 
nostru albastru, aici 
unde se află țara noas
tră, ar coborî cumva 
un locuitor al unei 
alte planete și cineva 
ar voi să-l informeze 
exact și sintetic despre 
poporul nostru ar tre
bui să-i dea să citească 
Constituția; străinul ar 
putea înțelege dintr-un 
asemenea document 
fundamental și care-i 
viața națiunii, și care-i 
viața fiecărui locuitor, 
care-i structura socie
tății noastre, care-i 
gradul de civilizație la 
care am ajuns, într-un 
cuvînt își va da seama 
de perspectivele ce 
stau în fața locuitori
lor acestor meleaguri.

El nu va cunoaște 
Insă astfel uriașul e- 
fort făcut de zeci și 
zeci de generații succe
sive de oameni, nici 
viața grea pe care au 
dus-o. nici luptele ine
gale. nici jertfele și 
eroismul lor. pentru ca 
frazele din Constituția 
pe care o ține în mină 
să cuprindă prevede
rile de care ia act. și 
poate că nu va înțelege 
bine si deplin care este 
sensul uman și imensa 
Iui superioritate din 
fiecare frază.

Fiindcă în Constitu
ția țării noastre, fruct 
firesc al libertății cu
cerite. închegat cu 
miezul său de corola 
Înflorită în ziua de 23 
August 1944, se reflec
tă deplin, în termeni 
laconici, dar lapidari, 
așa cum se cuvine unei 
Carte, toată structura 
societății noastre, cu 
principiile superioare 
care-i stau la bază, cu 
învestirea solemnă a 
poporului cu toate pu
terile în stat, cu orga
nizarea organelor de 
conducere ce-și au ră
dăcinile vitale în po
por. cu drepturile con
sfințite egale, pentru 
fiecare.

Orînduirea socială a 
cărei existentă, ale că
rei norme sînt legife
rate solemn în Con
stituite întruch'Oează 
visurile cele, mo’ fru
moase ale omenirii, re
prezintă realizarea do
rințelor ei, victoria de
plină în luptele ne 
care le-a dus de-a lun- 
gu’ secolelor-

Aflăm jn prevederi
le Constituției noastre 
cele mai înalte princi
pii de dreptate și egali
tate socială. Cînd încă 
din primul său articol 
se spune : „Republica 
Socialistă România este 
stat al oamenilor mun

cii de la orașe și sate, 
suveran, independent 
și unitar", Constituția 
fixează ca pe-o efigie 
structura statului și 
societății noastre, pro- 
clamind unitatea de
plină între stat și oa
menii muncii, ca una 
organică între trup și 
spirit.

Experiența acumu
lată în conducerea so
cietății, capacitatea 
mobilizatoare, spiritul 
de disciplină și organi
zare ce-i sînt proprii, 
înalta sa conștiință re
voluționară situează 
clasa muncitoare. în 
frunte cu partidul său 
comunist, pe pozițiile 
cele mai înaintate ale 
luptei poporului pentru 
socialism. Constituția

/
mentale ale cetățeni
lor, Constituția afirmă 
garanțiile care asigură 
demnitatea și dezvol
tarea multilaterală a 
omului, care reflectă 
atitudinea societății 
față de om și a fiecărui 
individ față de socie
tate. Sînt proclamate 
aici drepturile funda
mentale ale omului, 
cele care-i dau conști
ința eului său. conști
ința demnității sale, 
și-i asigură condițiile 
de muncă și de trai, în 
conformitate cu cele 
mai progresiste con
cepții : egalitatea în 
drepturi, dreptul la 
muncă, la odihnă, la a- 
sigurareă materială de 
bătrînețe, boală sau in
capacitate de muncă,

însemnări
de Demostene BOTEZ

consfințește dintru în
ceput această realitate 
a vieții noastre noi. 
subliniind, totodată, ne
cesitatea întăririi con
tinue a rolului condu
cător al clasei munci
toare.

„întreaga putere in 
Republica Socialistă 
România aparține po
porului, liber și stăpin 
pe soarta sa", procla
mă articolul 2. Ponorul 
este astfel în măsură 
să traducă în fapt toa
te năzuințele sale de 
dreptate și egalitate. El 
le-a formulat întîi, el 
a luptat pentru ele, el 
le va da astăzi tărie de 
viață.

Cu prilejul dezbate
rilor .din Marea Adu
nare Națională asupra 
proiectului de Consti
tuție. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea cu 
drept cuvînt în ședința 
din 20 august 1965 : 
„Constituția României 
socialiste reflectă îm
plinirea aspirațiilor de 
libertate ale celor ce 
muncesc, ea reprezintă 
Carta libertății și su
veranității naționale, a 
înfloririi națiunii so
cialiste. a egalității de
pline în drepturi pen
tru toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de 
naționalitate, a afirmă
rii multilaterale a 
demnității și persona
lității omului, con
structor al socialismu
lui, făuritor conștient 
al propriei sale istorii".

Prevăzînd drepturile 
și îndatoririle funda-

dreptul la învățătură și 
asigurarea lui, dreptul 
de a alege și de a fi 
ales în Marea Aduna
re Națională, în consi
liile populare, dreptul 
de asociere, liberta
tea cuvintului, a con
științei, inviolabilita
tea persoanei, invio
labilitatea domiciliului, 
secretul coresponden
ței, dreptul de petițio
nare, de proprietate 
personală, de moșteni
re... tot ceea ce poa
te constitui un atri
but al omului liber și 
demn.

Aceste drepturi care 
asigură dezvoltarea 
multilaterală a fie
căruia trebuie privi
te din perspectiva noii 
atitudini față de om și, 
bineînțeles, a valorii 
lor practice. Tocmai 
de aceea, în cuvînta- 
rea amintită, tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Organele de 
stat, justiția au în
datoriri de mare în
semnătate in apărarea 
cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor 
muncii, a tuturor legi
lor statului împotriva 
acelora care atentează 
Ia interesul celor ce 
muncesc, ale cauzei 
socialismului ; întrea
ga lor activitate tre
buie să fie pătrunsă 
de grija față de om. 
de spiritul răspunderii 
pentru respectarea le
galității socialiste".

Regăsim în această 
grijă față de om. ex
primată cu atîta hotă-

rîre, expresia clima
tului generos, de în
credere in om și echi
tate socială pe care 
Constituția îl instau
rează în țara noastră.

Au trecut numai 
cinci ani de la promul
garea Constituției, și 
efectele Ie trăim cu 
toții, iar perspectivele 
sînt în fața noastră a 
tuturor, luminînd me
reu tot mai departe, 
dramul spre socialism. 
Sentimentul siguranței 
fiecărui cetățean de 
astăzi, conștiința drep
turilor și îndatoririlor 
sale, demnitatea năs
cută din participarea 
activă a fiecăruia la 
treburile statului, au 
format un om nou, la 
temelia colectivității. 
Legile, decretele. Con
stituția însăși au fost 
și sînt supuse consul
tării maselor care a- 
duc totdeauna o con
tribuție activă la îm
bunătățirea formei și 
conținutului lor.

Constituția este ast
fel opera întregului 
popor. Cuvintele ei au 
fost scrise în 1965, dar 
ele au crescut în su
fletele oamenilor seco
le întregi, au fost să
pate în carnea lor, 
pînă ce au izbutit să 
capete glas și tărie, iar 
pentru asta, de-a lun
gul istoriei poporului 
nostru, mulți au luptat 
din greu, cu abnegație, 
unii au căzut men- 
ținîndu-și un loc de 
glorie în istorie. Cu 
litere de aur în isto
ria țării și-au înscris 
numele comuniștii, cei 
care de 50 de ani au 
luptat pătrunși de fla
căra dragostei de țară 
și popor pentru ca 
țara să-și poată înscrie 
pe frontispiciul exis
tentei sale cuvîntul 
drept și demn al Con
stituției.

Constituția de azi e 
actul de confirmare a 
victoriei maselor popu
lare, și în fiecare cu
vînt. sună îndemnul la 
paza ei. ca un testa
ment lăsat prin gene
rații, pentru generații. 
Iată de ce sîntem 
mîndri do Constituția 
noastră, în care își a- 
flă expresie și dorin
țele strămoșești cele 
mai fierbinți, și cele 
mai înalte și mai no
bile aspirații ale noas
tre, ale contemporani
lor, ale celor ce sub 
conducerea înțeleaptă 
a partidului făurim 
nopl destin al Româ
niei socialiste.

O Sunetul muzicii : PATRIA —
9 ; 12,45?; 16,30 ; 20,15»
• Zboară cocorii : REPUBLICA

’ — 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
O Mayerling : (ambele serii) :
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 19,45,
BUCUREȘTI — 12,15; 16,30; 20,15, 
GRADINA DOINA — 20,30, GRA
DINA FESTIVAL — 19,30.
O Războiul domnițelor : LUCEA- ./ 
FARUL — 16.
O Străinul : BUCUREȘTI — 9. 
t> Dragoste șl viteză : FAVORIT 
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30, MELO
DIA — 8.45; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21, STADIONUL DINAMO — 20, 
GRADINA PARCUL HERĂS
TRĂU — 20.
O Agonie și extaz : CAPITOL —
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15.
e» Dragostea lui Serafim Frolov : 
CAPITOL — 18,45 ; 20,30.
r, întoarcerea doctorului Mabuse: 
FESTIVAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21,
e Tiffany memorandum 
VIAR . .............. ..............
20,30,
13.30 ;
9,15 ;
20,30, ...... _____
• Tntîlnire la vechea
VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Jandarmul se însoară :
TRAL — 9 : 11,15 ; 13,30
18,15; 20,30, J '

FERO- 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;

16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
ARENELE ROMANE — 20. 

moschee : 
13,30 ;

CEN-
15,45 :

18,15 ; 20,30, BUCEGI — 10 ; 16 ; 
18,15, la grădină — 20,15, AURO-

cinema
’ RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, 
I la grădină — 20,15, FLAMURA — 
, 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,15.

e Cocoțatul : CINEMATECA (sala
• Union) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
> 21.
, o Dacii : LUMINA — 9,15—15,45

în continuare’; 18,30 ; 20,45.
' o Program pentru copii : DOINA
> — 10.
> o Dreptul de a te naște : DOINA

— 11,30 ; 13,45 ; 18,15 ; 20,30, VII- 
’ TORUL -----
• ș De
I jocuri ;
. Orizont
’ cîmpul
• pilul de la Modjokerto : TIMPURI ('
) NOI — 9,30—20,30 în continuare îl
, es Petrecerea : GRIVIȚA — 10,30 ; ')

16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — <.
• 15,30 ; 18 ; 20,30, TOMIS — 9 ; (
1 11,15 ; 13,30; 15,45; 18,15, la grădl- J
, nă — 20. r ; >

A Sub semnul lui Monte Cristo : v
• înfrățirea intre popoare
> — 15,30 ; 17,45 ; -20, MUNCA — 16 ; /
‘ 18 ; 20. 3
s • Intrusa : BUZEȘTI — 15,30 ; 18. C

© Argoman superdiabolicul : DA- /
> CIA — 8,45—20,30 în continuare, J
) ARTA — 15,30 ; 18, la grădină — J
) 20,15. _ \

O Castelul condamnaților : UNI- C
> REA — 16 ; 18. /
> • împușcături pe portativ s LIRA J
b 15,30 ; 18 ;. S

• Noul angajat : DRUMUL SĂRII C 
’ — 15,30 ; 17,45 ; 20. f
> I Cei 5 din cer: FERENTARI — J
) 15,30 ; 18 ; 20,15. S
. O Joc dublu în serviciul secret: C
[ GRADINA BUZEȘTI — 20,30. <
> © Frații Saroyan : PACEA — /
> 15,30 ; 18 ; 20,15. J
l © Această femeie : GIULEȘTI — \

15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; <
f 18, la grădină — 20,30, GLORIA — J
> 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30. J
\ 0 Pan Wolodyjowski (ambele se- \
L rii) : MIORIȚA — 10 ; 16 ; 19,30. t

WvvvvvvvvvvvvvvvvvS

13,45 ; 18,15 ; 20,30,
- 15,30 ; 18 ; 20,15.

211 ori ; Previziuni șl 
Celula șt cromozomii; 

științific Nr. 7/970 ; Pe 
alb ; Nicolae Adam ; Co-

(Urmare din pag. I)

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
conducătorul incercat

al națiunii noastre socialiste
(Urmare din pag. I)
periența istorică a României con
firmă și demonstrează cu strălucire 
tezele fundamentale ale învățăturii 
marxist-leninlste. Este meritul istoric 
al Partidului Comunist Român că a 
'știut să aleagă, în momente hotă- 
rîtoare, calea ce a dus la mobilizarea 
marilor potențe creatoare ale poporu
lui, calea construirii unei economii 
moderne, reazem de nădejde al tu
turor înfăptuirilor de ordin social- 
politic.

Punînd în centrul politicii sale 
făurirea unei baze tehnico-materiale 
moderne a societății, partidul — și 
concepția sa a fost îmbrățișată de 
întregul popor — a așezat la temelia 
programului de transformare revolu
ționară a societății industrializarea 
socialistă. El a conceput-o ca fiind 
un factor dinamizator al întregii ac
tivități economice, ca un adevărat 
front de șoc în asaltul împoțriva ve
chii orînduiri, pentru construirea ce
lei noi. Partidul nostru a conceput? 
și concepe industrializarea ca pe o 
acțiune cu dimensiuni istorice ; ea 
este bazată pe cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contemporane, 
rodul lor direct și, printr-o firească 
mișcare dialectică, un cadru propice 
pentru continua lor înaintare.

Astăzi, in pragul sărbătoririi a 26 
de ani de la 
cunoscută în 
avîn.t, care a 
ricește scurt 
care depune

eliberare, România este 
lume ca o țară in plin 
șters într-un timp isto- 

înapoierea economică, 
___ .....___  eforturi uriașe, încunu
nate de succes, pentru crearea unei 
economii avansate, a unei industrii 
și agriculturi moderne, pentru dez
voltarea susținută a științei, învăță
mîntului și culturii.

Dar am săvirsi o grosolană eroare 
dacă, vorbind despre rapida înflo
rire a tării și despre rolul conducător 
al partidului, ne-am limita doar la a 
evidenția capacitatea sa de opțiune, 
știința de a discerne, printre căile 
posibile, pe cea mai justă. Partidul 
posedă înalta capacitate de a ralia 
in orice clipă cele mai importante 
forțe ale societății, de a mobiliza și 
organiza masele, în fiecare etapă is
torică, pentru atingerea obiectivelor 
fixate. Partidul este cel care organi
zează și asigură traducerea în viață 
a programului său, luînd măsurile pe 
se impun. El răspunde în fața națiu
nii pentru împlinirea neabătută a

X

Bizare continuă. Iată de 
ce una din primele trăsă
turi caracteristice sistemu
lui nostru de organizare a 
școlii este dinamismul său 
Interior, care ține pasul cu 
dinamismul celorlalte insti
tuții ale țării. Acest dina
mism s-a manifestat, timp 
de două decenii. în necesi
tatea de cuprindere tot mai 
largă a tineretului din țara 
noastră, fără deosebire de 
naționalitate și sex. Nici 
uri ideal de dezvoltare 
a societății românești nu a 
fost format vreodată fără 
să cuprindă într-însul ideea 
beneficiului larg pe care po
porul trebuie să-I aibă prin 
accesul nestînjenit la cul
tură. Bălcescu și Kogălni- 
ceanu nu s-au exprimat 
altfel. Pentru prima dată, 
după eliberare, țara noas
tră a putjit oferi ce
tățenilor săi posibilitatea de 
a se bucura de acest drept 
al accesului'la cultură în 
forme fără precedent. Dacă 
înainte de război din zece 
locuitori unul se găsea cu
prins în sistemul școlar, as
tăzi proporția este de unul 
din cinci, iar la sfîrsitul ur
mătorului plan cincinal va 
fi unul din patru. Din punct 
de vedere al cuprinderii 
populației de vîrstă școlară, 
tara noastră se situează ast
fel printre primele tărî 
dezvoltate din lume. Pentru 
acest proiect statul nostru 
socialist varsă din venitul 
său național un important 
.procent în fiecare an. Peste 
10 la sută din totalul fon
durilor alocate învătămîn- 
tului în anul 1970 slnt des
tinate dezvoltării bazei sa’e 
materiale- Numai spațiul de 
școlarizare și căminizare, 
prevăzut a fi dat în folo
sință la înnenutul anului 
școlar 19700971. pentru în
tregul învăt.ămînt repre
zintă. ca sunrafat.ă. echiva
lentul a 24 000 apartamente, 
adică spațiul locuibri al li
nul oraș cu o populație de 
90 000 locuitori.

Una din cele mai înain
tate idei ale învățămîntu- 
lui nostru este aceea de a 
asigur* fiecărui cetățean un

minim obligatoriu de in
struire, în conformitate cu 
cerințele societății moderne 
șl ale activității industriale 
de tip inalt pe care o des
fășoară țara noastră. în a- 
nul școlar care s-a încheiat 
50 000 de tineri au termi
nat, pentru prima dată, cla
sa a IX-a, iar în anul ur
mător capacitatea acestei 
clase va spori la 80 000 de 
locuri. La 15 septembrie se 
va inaugura clasa - ultimă 
din sistemul de 10 clase o- 
bligatorii. învățămîntul de 
10 ani este pe punctul de a 
se generaliza, în așa fel că, 
în cursul următorului cin
cinal, operația va fi înche
iată pe plan național.

O altă formă de cuprin
dere crescîndă a populației 
în sistemul instrucțiunii or
ganizate este aceea a învă- 
țămîntului postuniversitar, 
un pas spre educația per
manentă care apare la zorile 
sfîrșitului nostru de veac. 
Ideea călăuzitoare este a- 
ceea că o dată cu absolvirea 
anilor universitari, specia
liștii nu-și pot încheia in
struire^. avînd nevoie de re
ciclări, de specializări suc
cesive pentru a putea tine 
pas cu cunoștințele pe care 
le dobîndesc cercetarea ști
ințifică si inovația tehnică.

Se poate afirma că socie
tatea noastră socialistă este, 
în totalitatea ei. educativă. 
Opera de perfecționare a 
învățămîntului nu este în
cheiată, ar fi greșit să afir
măm aceasta. în primul 
rînd, pedagogia, știința în
sărcinată cu elaborarea ce
lor mai bune metode de 
transmitere a cunoștințelor 
și deprinderilor, mai are 
mult de făcut pînă la satis
facerea exigentelor la care 
au ajuns alte ramuri știin
țifice. Profesorii știu prea 
bine că nu pot singuri 
să rezolve problemele care 
Ie stau în fată ; ei sînt spri
jiniți de un mare curent de 
opinie manifestat și în nu
meroasele articole si studii 
pe care publicațiile noastre 
le consacră școlii.

Astăzi are loc o dezbatere 
fructuoasă și care nu se 
mărginește la vorbe, cu 
privire la modernizarea 
conținutului invățămîntu-

lui nostru, sub impulsul 
îndrumărilor și indicațiilor 
înțelepte ale conducerii par
tidului nostru. Nu poți a- 
duce ameliorări de conținut, 
fără o claritate a scopurilor. 
Marx spunea că ceea ce l-a 
caracterizat a fost întotdea
una unicitatea scopului. O- 
biectivul sistemului nostru 
de învățămînt este limpede : 
să dea societății oameni 
înarmați cu instrumen
tele gîndirii moderne, 
cu priceperea de a lucră cu 
un mare randament în pro
ducția de înaltă, tehnicitate, 

în cadrul acestei con
cepții. un loc tot mal im-

nevoile și exigențele pro
ducției. Cît privește învăță- 
mintul superior, și aici pot 
fi menționate preocupări 
de legare a instruirii de ne
voile producției : introdu
cerea unor cursuri practice 
de cunoaștere și conducere 
a mașinilor, aparatelor și 
utilajelor și îmbunătățirea 
practicii în producție pen
tru învățămîntul tehnic su
perior. modernizarea învă
țămîntului cu profil agri
col. „O sarcină primor
dială care se ridică în 
prezent în fața învăță- 
mintului de toata gradele 
— arăta tovarășul Nicolae

Tara noastră se îmbogă
țește, an de an, cu genera
ții noi de mașini care cer 
să fie mînuite cu dexteri
tate, precizie și răspundere. 
Mașinile, pentru a lucra la 
indicii lor ridicați de pro
ducție, reclamă virtuți spe
ciale din partea 'celor care 
le mînuiesc. Astăzi, miinile 
copiilor se exersează pentru 
deprinderea celei mai bune 
meticulozități și agerimi în 
mînuirea mașinilor și în 
descifrarea proceselor com
plicate și fine ale industriei 
noi. Planul de învătămînt, 
orarul și disciplina șco
lară, conștiinciozitatea in

Școala pentru toți

portant il ocupă formele de 
învătămînt care au o direc
ție profesională precisă și 
care dau elevilor capacita
tea ca, după absolvire, să 
fie imediat utili în activita
tea productivă. O pondere 
progresivă sporită va fi 
dată liceelor de specialita
te. în așa fel îneît în anul 
1975 raportul numeric din
tre liceele teoretice și cele 
de specialitate, orientate 
spre activitatea practică 
imediată, să fie de 1/1. Dar 
chiar și în ceea ce privește 
liceul de cultură generală se 
fac pregătiri temeinice pen
tru îmbunătățirea planului 
de învățămînt, acordîndu-se 
un loc important activități
lor cu caracter practic, pe 
baza unei cunoașteri și a- 
daptărl cil mai exacte la

Ceaușescu — o constituie a- 
sigurarca unei strinse legă
turi între școală și viață, 
intre școală și nevoile prac
ticii. Activitatea didactică în 
invățămîntul mediu și supe
rior trebuie astfel concepută 
îneît. paralel cu însușirea 
cunoștințelor teoretice, vii
torii specialiști să aibă po
sibilitatea în anii de studii 
să efectueze o temeinică ac
tivitate practică de speciali
tate care să Ie permită după 
absolvire să se integreze cît 
mai rapid in producție, cu 
randament maxim".

Spiritul academic, teoretic 
și rupt de aplicații prac
tice cedează treptat locul u- 
nui învătămînt de tip prac
tic. care are în vedere acti
vitatea productivă nemijlo
cită.

pregătirea lecțiilor nu sînt 
un scop în sine, ci urmăresc 
stimularea inventivității, 
formarea deprinderilor de 
punctualitate și migală, 
condiții sine qua non ale u- 
nei vieți creatoare și pro
ductive. Școala se depla
sează treptat de la înmaga- 
zinarea mecanică de date 
la facultatea activă a gîndi
rii. în momentul în care 
informația este slujită de 
atîtea mijloace ale tehnicii 
noi, școala se poate consa
cra deplin scopului ei for
mativ.

Idei noi apar în toate eta
jele sistemului noștri- de 
învățămînt. La cel de 
jos există încrederea, des
coperirea recentă a re
ceptivității vîrsfei preșco
lare ; la capătul celălalt, in 
învățămîntul universitar, a

apărut și începe să se aplice 
ideea pregătirii în cicluri 
succesive, principiu conform 
căruia orice treaptă de în
vățămînt este urmată de po
sibilitatea încadrării ime
diate în activitatea profe
sională, precum și de con
tinuarea instruirii pe treap
ta următoare. Acest princi
piu se va aplica în învăță
mîntul arhitecturii începînd 
din anul 1970. împreună cu 
ministerele și instituțiile 
beneficiare. Ministerul învă
țămîntului va organiza, pe 
o scară largă. începînd din 
același an. cursuri de pre
gătire postuniversitară, atît 
pentru reîmprospătarea cu
noștințelor cît și pentru do- 
b’ndirea unor noi specia
lizări,

întreaga școală româ
nească este străbătută de 
suflul unui profund uma
nism. Un larg corp profe- 

•teoral, care reprezintă 1 la 
sută din populația totală a 
țării, își consacră întreaga 
energie nobilei cauze a in
struirii tineretului. Școala 
deprinde pe copii cu legile 
conviețuirii și solidarității 
în societatea socialistă, cu 
respectul față de bunul ob
ștesc, le cultivă sentimen
tul generos al dăruirii, ide
ea învingerii meschină
riei și egoismului, cul
tivă omenia — trăsături 
esențiale pentru viitorii 
stăpîni ai bogăției țării 
noastre — îi formează 
într-un spirit de totală 
integritate morală, cinste 
și curățenie spirituală. în 
dinamica morală a, societă
ții noastre, pe temelia so
lidă a culturii ideologice 
marxist-leniniste. omul se 
dezbară de tarele trecu
tului. devine mai harnic, 
mai drept și mai bun.

Școala este sinonimă cu 
viitorul României, care, ca 
țară socialistă. își pregăteș
te cu toată energia acest 
viitor. în condițiile unei 
societăți moderne ce oferă 
membrilor săi toate benefi
ciile științei si culturii. în 
acest proces, școala se stră
duiește să-și îndeplinească 
misiunea de înaltă răspun
dere. încredințată de partid 
și popor.

programului adoptat. Iar chemă
rile sale nu rămin doar lozinci 
însuflețitoare dar abstracte, ci ca
pătă haina concretă a realului. 
Hotârirea Congresului al X-lea 
al partidului de a lărgi și per
fecționa continuu baza tehnico-ma- 
terială a țării, de a ajunge din urmă 
țările avansate economicește se îm
plinește în vastul program ce stă 
astăzi in fața noastră : efort masiv, 
investiții masive în industrie și agri
cultură, in cercetarea științifică și în
vățămînt, accente calitativ noi puse 
pe dezvoltarea ramurilor modejne 
ale industriei, realizarea unui vast 
program pentru dezvoltarea agri
culturii, preocupară asiduă pentru 
intruziunea științei în producție.

Toată această vastă arie de pre
ocupări este încă o dovadă în spriji
nul adevărului manifest că partidul 
este principalul promotor al nou
lui în viața societății. Intr-adevăr, 
printre atributele esențiale ale func
ției sale de conducător al societății. 
Partidul Comunist Român îl are și pe 
acela că acționează ca un adevărat 
motor al perfecționării in toate do
meniile de activitate. Totodată, el își 
perfecționează necontenit știința și 
arta de a conduce. Partidul nostru 
militează hotărit împotriva a tot ceea 
ce este perimat, anacronic, retrograd : 
este un mare merit în fața istoriei și 
un punct de onoare în recapitularea 
gloriosului drum al partidului faptul 
că de fiecare dată el a văzut cu cla
ritate nu numai noul, ci și vechiul și 
a știut să lupte împotriva sa, să se 
debaraseze neabătut de ceea ce nu 
mai corespunde dezvoltării societății. 
Negînd tiparele, canoanele, nefetiși- 
zînd nimic, partidul a știut întotdea
una să aleagă drumul just avînd un 
suprem comandament : interesele ma
jore ale poporului român. Dacă nu ar 
proceda cu consecvență și hotărîre la 
promovarea noului, la negarea ve
chiului, dacă nu ar examina concret, 
în permanență parametrii dezvoltării 
societății și nu ar lua deciziile care 
duc la promovarea noului, s-ar ajun
ge la vegetare, la situații grele. Par
tidul Comunist Român este prin ex
celență partidul noului, al progre
sului.

Partidul este conducătorul luptei 
pentru un om nou. Intr-adevăr, care 
este finalitatea luptei comuniștilor da
că nu crearea unei noi condiții uma
ne. zidirea omului liber, st.ăpîn pe 
soartă, armonizat cu lumea înconju
rătoare, punîndu-și întreaga putere 
de creație în slujba societății ?

Partidul nostru pleacă de la teza că 
în socialism oamenii acționează în- 
tr-o dublă calitate — aceea de pro
ducător și aceea de proprietar al mij
loacelor de producție. Această dublă 
calitate este aceea care impune socie
tății socialiste crearea tuturor con
dițiilor pentru ca oamenii muncii 
să-și spună hotărîtor cuvîntul asupra 
mersului societății, impune asigurarea 
unui cadru de dezbatere a treburilor 
obștești la scara întregii națiuni. Ani
mat de un puternic simț al responsa
bilității față de popor. însuflețit de 

' umanismul propriu învățăturii mar- 
xist-leniniste. partidul nostru mili
tează neostenit pentru întărirea — în 
paralel cu cadrul obiectiv reprezentat 
de dezvoltarea impetuoasă a forțelor 
de producție — a cadrului subiectiv 
care să asigure propășirea și înflorirea 
mai departe a națiunii române so
cialiste. Un rol de seamă îl joacă aici 
marea atenție pe care el o acordă 
muncii ideologice, activității pentru 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii. Roa
dele acestei neobosite activități se ,re
flectă în fizionomia politico-culturală, 
spirituală și morală a oamenilor 
muncii, în participarea lor tot mai 
activă și mai responsabilă la condu
cerea treburilor obștești.

Este meritul istoric al Partidului 
Comunist Român de a fi creat, dez
voltat și întărit, în anii noștri, unita
tea politico-morală a poporului, forță 
motrice esențială a societății noastre. 
Niciodată istoria nu a consemnat 
o asemenea sudură a întregului po
por, niciodată fenomenul nu a avut 
o asemenea amploare — pentru că 
niciodată vreo forță conducătoare a 
României nu a fost însăși expresia, nu

6-a identificat cu năzuințele cele mai 
fierbinți, cu însăși voința poporului. 
Ca un singur om, strins uniți în jurul 
partidului care le este călăuză și 
steag, muncitorii, țăranii și cărturarii 
acestui pămînt, români, marhiari, 
germani și de alte naționalități Acțio
nează ferm și prin activitatea ’or a- 
cordă în fiecare zi un vot de încredere 
forței conducătoare a poporului ' ro
mân, partidul comunist.

Preocupat continuu de perfecționa
rea activității sociale, partidul nostru 
pleacă de la concepția că această per
fecționare nu decurge automat, de la 
sine, di.n îmbogățirea și perfecționa
rea mijloacelor de producție, ci este 
rezultatul unei activități conștiente, 
organizate a oamenilor. Congresele 
al IX-Iea și al X-lea, Conferința Na
țională a P.C.R. din decembrie 1967 
au fost, și din acest punct de vedere, 
etape hotărîtoare în drumul spre so
cialismul multilateral dezvoltat pe 
care îl parcurgem. Creșterea rolului 
statului în conducerea activității e- 
conomice, exercitarea la un nivel tot 
mai înalt a funcției sale economico- 
organizatorice, ansamblul de legi care 
țintesc crearea unui cadru instituțio
nal pentru întreaga activitate din 
țara noastră, organizarea rațională a 
aparatului de stat. îmbunătățirea sis
temului de planificare, introducerea 
noului sistem de salarizare — măsuri 
ce urmăresc valorificarea pe deplin a 
potențialului uman și material de 
care dispunem — sînt tot atîtea ac
țiuni prin care partidul asigură tra
ducerea în viață neabătut a concep
ției sale despre lume și societate. 
Perfecționînd necontenit viața socială, 
partidul își exercită cu inteligență și 
pasiune rolul său conducător, de
monstrează convingător că este chin
tesența a tot ceea ce este mai va
loros, mai înaintat în societatea 
noastră.

Anii socialismului sînt și anii cînd 
România a dobîndit pe arena vieții 
interaă'ționale un prestigiu altădată 
de neimaginat. Cu înaltă principiali
tate și profundă consecvență marxist- 
leninistă. Partidul Comunist Român 
promovează o politică externă aflată 
intr-o indisolubilă unitate cu politica 
sa internă. în centrul politicii noas
tre externe partidul așază dezvolta
rea legăturilor de alianță și priete
nie cu toate țările socialiste. Parti
dul nostru pleacă de la concepția că 
pentru întărirea sistemului mondial 
socialist, a forței sale de atracție, o 
importanță deosebită o prezintă în
florirea social-economică a fiecărui 
stat socialist în parte, întemeierea 
relațiilor dintre ele pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

Detașament activ al mișcării co
muniste internaționale, partidul nos
tru aduce o contribuție importantă la 
întărirea coeziunii și unității ei, la 
lărgirea frontului antiimperialist 
mondial, la creșterea influenței socia
lismului în lume.

La baza relațiilor sale cu toate 
statele, România așază principiile 
suveranității si independenței națio
nale. ale egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, corespunzător intere
selor și aspirațiilor sale vitale. Afir
mate tot mai larg în viața internațio
nală, aceste principii sînt recunos
cute de tot mai multe state ca bază 
sigură a colaborării, securității și 
păcii.

...Parcurgem un drum“care a fost 
visat în veac de cele mai luminoase 
minți, de cele mai generoase inimi ale 
pămîntului de la Carpați și Dunăre. 
'Făurim o lume a omului eliberat de 
însemnele dureroase pe care milenii 
de strîmbă, de nedreaptă așezare a 
vieții i le-au lăsat. Mergem către 
lumea în care vor fi „pîine și tran
dafiri pentru toți oamenii". Pe acest 
drum avem o călăuză, un conducător 
care este însăși noblețea poporului 
român, esența concentrată a marilor 
sale virtuți, mintea sa clarvăzătoare 
și inima sa generoasă : partidul co
munist. Este garanția supremă, abso
lută că marele nostru țel va fi atins.
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Deschiderea emisiunii • Mi- 
croavanpremlera • Emisiune 
de știință.
Căminul.
Anunțuri — publicitate.
„1001 de seri" — emisiune 
pentru cel mici.
Telejurnalul de seară.
Film artistic : „Prea mic 
pentru un război atlt de 
mare" — producție a studlou-

lui cinematografic Bucu
rești.

21.20 „Cununa de pe Someș". Pro
gram de cîntece și dansuri 
populare, interpretate de 
Ansamblul folcloric al jude
țului Bistrița-Năsăud, distins 
recent la festivalurile in
ternaționale de artă popu
lară din Franța șl Italia.

21,35 „Victorie în Mal" — film TV 
realizat de Eugen Mândrie.

22.20 Vedete ale „Cerbului de 
aur". Amalia Rodriguez, Ca
terina Casseli, Edith Pieha, 
Josephine Baker, Luminița 
Dobrescu.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

ț
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Manifestări cu prilejul Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția

zilei de 23 August
ÎN ȚARĂ

Joi au continuat să se desfășoare 
în întreaga țară numeroase mani
festări cultural-artistice consacrate 
celei de-a 26-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist.

Un mare număr de cetățeni din 
Capitală s-au intilnit, la Casa de 
cultură a Sectorului 1. cu general- 
maior Mihai Agafiței. care le-a vor
bit despre eroismul maselor de oa
meni ai muncii din patria noastră 
în timpul insurecției armate de la 23 
August 1944. Tot pe această temă a 
vorbit la Uzina de medicamente 
București general-maior Gheorghe 
Popescu, iar la Uzinele „Autobuzul" 
general-maior Vasile Dobrovicescu. 
La clubul Filaturii române de bum
bac, colonel Gheorghe Tăușanu a 
făcut o evocare a faptelor eroice ale 
ostașilor români căzuți în lupta pen
tru eliberarea României de sub ju
gul fascist. La Uzinele „Electronica” 
și I.O.R. au fost făcute expuneri cu 
tema „Insurecția armată antifas
cistă din august 1944 — începutul 
revoluției populare in patria noas
tră”. Muncitorii Fabricii de stofe de 
mobilă București au luat parte la 
simpozionul „P.C.R., forța conducă
toare a insurecției din august 1944". 
Clubul muncitorilor sanitari a găz
duit o gală de filme documentare 
privind realizările poporului nostru, 
obținute in cei 26 de ani de la eli
berare.

în întreprinderile și instituțiile 
Capitalei au avut loc pînă acum 
peste 180 de astfel de manifestări, la 
care au luat parte aproape 150 000 de 
oameni ai muncii.

în județul Bistrița-Năsăud au loc 
manifestări cultural-artistice închina
te zilei de 23 August. La Casa Argin
tarului, din Bistrița, s-a organizat o 
expoziție de artă plastică și decora
tivă. Expun Gavril Gavrilaș, Sorin 
Cîmpan și Domițian Borteș. O altă 
expoziție s-a deschis la Muzeul de 
istorie și etnografie din orașul Nă- 
săud. în satul Chiochiș a avut Ioc 
recitalul de poezie intitulat „Nemu
ritorul august". în instituții, între
prinderi, in cadrul căminelor cultu
rale au loc numeroase conferințe, 
simpozioane. întilniri cu foști parti
cipant la luptele pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist.

★
în întreprinderi și instituții, la că

minele culturale, casele de cultură și 
cluburi. în orașele și satele județu
lui Suceava au loc în aceste zile 
simpozioane, seri literare, seri de poe
zie și alte manifestări consacrate ce
lei de-a 26-a aniversări a zilei elibe
rării. La Suceava și la Fălticeni au 
fost, prezentate exnuneri în cadrul că
rora a fost relevată uriașa semnifica
ție a zilei de 23 August.

★
Joi după-amiază, în sala de expo

ziții a Filialei Uniunii Artiștilor Plas
tici din Satu-Mare, s-a deschis o 
expoziție omagială închinată marii 
sărbători. 20 de artiști plastici au 
exnus aproape 100 de lucrări de 
sculptură, pictură și grafică. inspi
rate din realizările economice și- cul
turale din patria noastră în anii so
cialismului, precum și din lupta dusă 
do poporul român pentru eliberarea 
țării.

primului număr al ziarului „Apărarea Patriei**

FESTIVITATEA 1NMÎNĂRII
UNOR DISTINCȚII

PESTE HOTARE
MOSCOVA. — Trimisul Agerpres, 

A. 'SJth, transmite : în capitala so
vietică a avut loc joi după-amiază 
adunstea festivă a reprezentanților 
oamenilor muncii din Moscova, con
sacrată celei de-a 26-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul fas
cist.

în prezidiu au luat loc F. A. Kula
kov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
V. N. Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
O. V. Rahmanin, prim adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., B. N. 
Pastuhov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al Com- 
somolului, 
tice F. I. 
conducerii 
prietenie 
colonel N. 
al șefului 
zentanți ai 
Externe al U.R.S.S., conducători ai 
unor ministere și instituții centrale, 
organizații Obștești, membri ai con
ducerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-române, oam'eni de cul
tură.

In prezidiu au luat, de asemenea, 
loc, Teodor Marinescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, acad. Cristofor 
Simionescu, membru al Biroului Con
siliului General al A.R.L.U.S., con
ducătorul delegației A.R.L.U.S.

Luînd cuvîntul, V. Konotop a 
subliniat fnarile succese obținute de 
poporul român sub conducerea par
tidului său comunist în anii de după 
eliberare și s-a referit la relațiile 
multilaterale de colaborare dintre
U. R.S.S. și România. A vorbit- apoi
V. M. Mihev, strungar la Uzina de 
rulmenți nr. 1 din Moscova, fruntaș 
al muncii comuniste.

în Încheiere a luat cuvîntul am
basadorul României, Teodor Mari
nescu, care a trecut în revistă marile 
realizări ale poporului român obți
nute în cei 26 de ani de viață liberă.

Artiști ai scenelor din Moscova au 
prezentat apoi un bogat program ar
tistic. Jk

★
PRAGA. Cu ocazia Zilei de 23 Au

gust, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Praga, Ion Obrado- 
vici, și alți membri ai Ambasadei 
Române au depus coroane de flori 
la monumentele și mormintele eroi
lor români căzuți în luptele împotri
va fascismului, 
Cehoslovaciei, în localitățile_ Zvolen, 
Kromeriz, Brno, 
Banov, Humpolec și Pustimer.

ceremonie au fost prezenți reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat.

★
Comitetul pentru relații 
cu străinătatea a organi- 
august, la Clubul Interna-

HANOI, 
culturale 
zat, la 19 
țional din Hanoi, o gală de filme ro
mânești. Au participat Hoang Van 
Tien, ministru adjunct al culturii, 
Nfțhyen Kim Cuong, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, funcționari superiori 
din M.A.E, și_C.R.C.S. Au luat parte 
Constantin 
Republicii 
Hanoi, și

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, joi dimineața a 
avut loc, cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la apariția primului său 
număr, solemnitatea decorării zia
rului „Apărarea Patriei" cu ordinul 
„Apărarea Patriei", clasa I, pentru 
contribuția adusă la Jntărirea .capa
cității combative a forțelor noastre 
armate. Au fost înmînate, de aseme
nea, ordine și medalii unor ziariști 
militari și angajați civili ai ziarului.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Dumitru Popescu, membru 
Comitetului Executiv, secretar 
C.C. al P.C.R., general-colonel 
Ioniță. membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate 
cii Socialiste România, 
cotenent loan Coman, 
C.C. al P.C.R., adjunct 
Iui forțelor armate, secretar al Con
siliului Politic Superior. Andrei Vela, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef adjunct al secției presă a C.C. 
al P.C.R.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al guvernului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. per
sonal, cei distinși au fost călduros fe
licitați de tovarășul Emil Bodnaraș. 
De la apariția primului său număr, 
a subliniat vorbitorul, ziarul a re
prezentat unul din acele instrumente 
de făurite a forțelor armate, de con
solidare a lor, de educare a milita
rilor în spirit combativ, al dragos
tei și abnegației față de patrie, față 
de partid, contribuind la întărirea ca-

al 
al 

Ion

ale Republi- 
general-lo- 

membru al 
al ministru-

pacității de apărare a țării. în în
cheiere, vicepreședintele Consiliului 
de Stat a spus : Vă urăm, condu
cerii ziarului și colaboratorilor lui, 
noi succese în această deosebit de 
importantă activitate și, totodată, vă 
transmit din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asigurarea că a- 
ceastă publicație se va bucura în 
continuare de tot sprijinul ca ea să se 
ridice cît mai sus pe treptele presei 
socialiste, să militeze cît mai com
bativ pentru realizarea sarcinilor con
strucției socialiste, ale apărării pa
triei. Urăm ziarului să stea în per
manență în fruntea acțiunii de pre
gătire și consolidare a forțelor noas
tre armate.

în numele celor decorați, colonel 
Radu Olaru. redactor-șef al ziarului 
..Apărarea Patriei", a mulțumit căl
duros pentru înaltele distincții acor
date ziarului și colaboratorilor săi.

Cu prilejul acestui moment sărbă
toresc. a spus vorbitorul, asigu
răm conducerea de partid si de 
stat, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu comandantul suprem al 
forțelor armate, că ziarul arma
tei va fi întotdeauna un soldat 
credincios la datorie, că noi. ziariș
tii militari, nu cunoaștem altă înda
torire mai Înaltă decît a ne consa
cra întreaga energie, toată capacita
tea intelectuală și profesională slu
jirii cauzei partidului, că vom face 
totul ca idealurile și cuvîntul parti
dului să ajungă la sufletul cititori
lor militari, mobilizîndu-1 în munca 
consacrată întăririi armatei, înflo
ririi și apărării patriei noastre dragi 
— Republica Socialistă România.

în încheiere, tovarășul Emil Bod- 
naraș s-a întreținut cordial cu cei 
decorați.

(Agerpres)

Adunarea festivă de la

mareșalul Uniunii Sovie- 
Golikov, vicepreședinte al 
centrale a Asociației de 
sovieto-române, general- 
V. Ogarkov, prim-locțiitor 
marelui stat major, repre- 

Ministerului Afacerilor

pentru eliberarea
Lucenec, Piestany, - - La

Cronica zilei
sărbători na-

Orientale a 
Uruguayului — 25 august — Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat joi în Ca
pitală o seară culturală. După cuvîn
tul de deschidere, rostit de prof. univ. 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., I. Iones- 
cu, redactor-șef adjunct la Agenția 
Română de Presă „Agerpres", a îm
părtășit impresii dintr-o recentă că
lătorie în Uruguay.

Programul serii culturale s-a în
cheiat cu o proiecție de filme docu
mentare. Au luat parte funcționari 
superiori din Ministerul 
Externe, Comitetul de Stat 
Cultură și Artă. I.R.R.C.S., 
de cultură și artă, ziariști.

★
Joi a părăsit Capitala 

Longden, membru în Parlamentul 
Marii Britanii, președintele Comite
tului de conducere al Centrului Ma
rea Britanie—Europa de Est, care, la 
invitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, a 
făcut o vizită în țara noastră.

★
Joi seara s-a înapoiat în Capitală 

delegația Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
condusă de Pompiliu Grubinschi, pre
ședintele Comisiei de revizie a Uni
unii, care, la invitația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Agricole de 
Producție din R. P. Polonă, a făcut o 
vizită de documentare în această 
țară.

Cu prilejul apropiatei 
ționale a Republicii

Afacerilor 
pentru 

oameni

Gilbert

★
Joi. în aula ..Mihai Eminescu* a 

Universității „Al. I. Cuza" din Iași, 
s-au deschis lucrările Sesiunii jubi
liare „A. Mvller". care se vor desfă
șura între 20 și 25 august, cu ocazia 
împlinirii a 60 de ani de la înființa
rea seminarului de matematică ce 
poartă numele remarcabilului om de 
știință, fondatorul scolii ieșene de 
geometrie diferențială.

Alături de personalități ale vieții 
noastre științifice, manifestarea reu
nește 40 de invitați de peste hotare.

Băbeanu, ambasadorul 
Socialiste România la 

membri ai ambasadei.
★

Ambasadorul Republicii 
România la Tokio, Iosif 

a avut o întîlnire cu
TOKIO. 

Socialiste 
Gheorghiu, 
membrii grupului parlamentar de 
prietenie Japonia—România. Au par
ticipat Șeijuro Arafune, vice-speake- 
rul camerei reprezentanților, H. Ka
wasaki, secretarul grupului, alți de- 
putați din Dieta japoneză, membri ai 
grupului parlamentar de prietenie 
Japonia-România.

Cu această ocazie, ambasadorul 
Iosif Gheorghiu a făcut o prezentare 
generală a realizărilor obținute 
de țara noastră în cei 26 de ani care 
au trecut de Ia eliberare. A avut loc, 
totodată, un schimb de vederi asupra 
unor probleme privind dezvoltarea 
relațiilor româno-japoneze, precum și 
a legăturilor dintre Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste 
România și Dieta Japoneză.

★
TEL- AVIV. La 19 august a avut loc 

în saloanele hotelului „Sheraton" din 
Tel Aviv o adunare festivă consa
crată celei de-a 26-a aniversări a e- 
liberării României.

(Agerpres)

Casa Centrală a Armatei
La Casa Centrală a Armatei a avut 

loc, joi la amiază, o adunare festivă 
consacrată aniversării unui sfert de 
veac de la apariția primului număr 
al ziarului „Apărarea Patriei”.

Au luat parte reprezentanți ai 
presei centrale, ai Radiodifuziunii și 
Televiziunii, generali și ofițeri supe
riori ai Forțelor noastre Armate, re
dactori și colaboratori ai ziarului, 
corespondenți. în deschidere s-a citit 
Ordinul ministrului forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România.

Colonelul Radu Olaru. redactor-șef 
al ziarului „Apărarea Patriei", a în
fățișat activitatea colectivului redac
țional de-a lungul celor două decenii 
și jumătate de Ia apariția primului 
număr și a subliniat preocupările 
actuale ale ziarului în lumina sarci
nilor stabilite de partid presei.

Au adresat cuvinte de salut tova
rășii Alexandru Ionescu, redactor-șef 
al ziarului „Scînteia", Eugen Flo
rescu. redactor-șef al ziarului .Scin- 
teia Tineretului", și locotenent-colo- 
nel Octavian Goga. redactor-șef al 
gazetei „în slujba patriei".

General-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, secretar al Consiliului Politic 
Superior, a felicitat, în numele mi
nistrului forțelor armate, colectivul 
redacțional și s-a referit la sarcinile 
ce revin presei militare, pentru a 
deveni un instrument tot mai eficient 
de educare patriotică și internațio- 
nalistă a militarilor, de generalizare 
a experienței pozitive a comandanți
lor, statelor majore, organelor și or
ganizațiilor de partid.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, a fost adoptat textul unei te
legrame adresate de colectivul redac
țional Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care persona
lul redacției „Apărarea 
gură Comitetul Central, 
Nicolae Ceaușescu, că 
preocuparea de căpătîi,
a exista a ziariștilor militari, va fi 
servirea neabătută, cu toată pasiunea, 
a patriei, partidului și poporului.

Patriei" asi- 
pe tovarășul 
și în viitor 
rațiunea de

Sosirea in Capitală 
a unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-română

La invitația Consiliului General 
al A.R.L.U.S., joi a sosit în Capitală 
o delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de Mihail 
Serghievici Kurianov, redactor-șef al 
revistei „Agitator" a C.C. al P.C.U.S., 
pentru a lua parte la manifestările 
prilejuite de cea de-a 26-a aniversa
re a eliberării României de sub ju
gul fascist'.

La sosire, pe aeroportul . Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Nicolae Moraru, membru al Con
siliului General A.R.L.U.S., redac
tor-șef al Redacției publicațiilor pen
tru străinătate. Paul Radovan, re
dactor-șef adjunct al revistei „Lupta 
de clasă", de activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, amba-

sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Joi, 20 august, a sosit la Brașov 

o delegație de activiști ai Comitetu
lui orășenesc Iaroslavl al P.C.U.S., 
condusă de tovarășul B. V. Maksimo- 
vici, prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid, care, la invitația 
Comitetului Municipal Brașov al 
P.C.R., participă la festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea celei 
XXVI-a aniversări a eliberării 
mâniei de sub jugul fascist și efec
tuează o vizită în schimb de experien
ță.Oaspeții au fost întîmpinați de to
varășul Șuțu Constantin, prim-secre
tar al Comitetului Municipal Brașov 
al P.C.R., și de alți activiști de partid. 

(Agerpres)

de-a 
Ro-
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Penultima etapă a „Cupei Voința44
BRAȘOV (prin telefon). S-au cam 

supărat acolo cîțiva cicliști și unii 
tehnicieni pe arbitrul principal al 
cursei pentru opinia sa asupra desfă
șurării etapei de miercuri. Argumen
tul — mai bine zis pretextul — invo
cat de el pentru a explica sosirea în 
bloc a tuturor cicliștilor, la capătul a 
peste 120 kilometri, viza „valoarea, 
forma egală a tuturor alergătorilor, 
fapt ce n-a permis ca unul sau 
altul dintre ei să se distanțeze..."

Etapa de ieri dimineață contra- 
cronometru (Brașov—Poiana Bra
șov) i-a dezmințit pe cei ce pretin
deau acest lucru. Dinamovistul Emil 
Rusu, specialist recunoscut în astfel 
de probe, s-a onorat pe sine însuși, 
luînd cursa în serios și impunîndu-se 
cu autoritate ; cei 13 kilometri ai ur
cușului din Brașov pînă în Poiană 
(diferență de nivel 500 m) i-a parcurs 
în 24 minute 54 secunde. Bine s-a 
prezentat și M. Rîndașu (Metalul 
Plopeni), rival mai îndrăzneț pentru 
Rusu. clasîndu-se al doilea, la 13 sec. 
diferență. Ceilalți. 
(Sofronie, Vasile 
Ciumeti. Grigore 
nute (V. Seleian,
Ciocan, Ardeleanu) sau... la 8—9 mi
nute (ultimii clasați : Motentan, Vag- 
neti și Florescu). Reținem deci că 
există diferențe vizibile de pregătire, 
că membrii lotului au o formă mult 
mai bună, dar din păcate n-o știu

la peste 
Teodor, 
etc.), la 
italianul

un minjit 
Burlacu, 

două mi- 
Martani,

(sau nu vor ?) s-o afișeze etapă de 
etapă, așa cum stă bine oricărui ci
clist ce se respectă...

Ieri după-amiază, cicliștii s-au ali
niat pentru a 4-a oară la start. Un 
traseu lin, cu prea puține și neînsem
nate urcușuri, pe ruta Brașov-Tîrgu 
Secuiesc-Brașov (114 km). Este de 
subliniat mai întîi dinamismul acestei 
etape, precum și faptul că pînă la 
jumătatea traseului media orară era 
excelentă • peste 45 kilometri. Viteza 
medie generală a etapei avea să fie 
de altfel deosebit de bună — aproape 
43,500 km. Dintre cei care au parti
cipat la dinamizarea întrecerii de ieri 
notăm pe Sofronie, Emil Rusu, tînă- 
rul craiovean Andronache etc. în
cercarea din final a lui Rusu și a al
tor cîțiva alergători, de a evada cu 
30 de km înainte de sosire, a eșuat. 
Fugarii au fost prinși aproape de in
trarea în oraș. Cam în acel moment 
brașoveanul Egyed și vest-germanul 
Kornmayer s-au detașat și au sosit 
primii — sprintul revenind brașovea
nului. Plutonul masiv, inclusiv frun
tașii clasamentului general, s-au pre
zentat la sosire după 30 de secunde.

Etapa de astăzi, și ultima a Cupei 
„Voința", se dispută pe traseul Bra- 
șov-Bran-Rucăr și retur. Liderul 
cursei este în continuare Emil Rusu, 
urmat de. Sofronie, Ciumeti, Burlacu, 
Teodor Vasile etc. la distanțe variind 
în jurul a două minute.

c E Rî DURI
1N ZIUA A DOUA A BALCANIA

DEI DE NATAȚIE DE LA ATENA, 
echipa de polo pe apă a României 
a învins cu scorul de 9—4 (1—2, 4—1, 
2—1, 2—0) echipa Bulgariei.

Joi la Atena, în cadrul Balcaniadei 
de natație, sportivul român V. Costa 
a cîștigat medalia de aur în proba de 
200 m bras cu timpul de 2’35”4/10. 
I. Ganea s-a clasat pe primul log la 
sărituri de la trambulină.

a fost alcătuita echipa 
DE TENIS A S.U.A., care va întîlni 
la Cleveland (Ohio) intre 29 și 31 au
gust, echipa R. F. a Germaniei în 
finala „Cupei Davis". Echipa cuprin
de pe Arthur Ashe, Bob Lutz, Cliff 
Richey și Stan Smith. Căpitanul 
echipei „non-player" a fost desem
nat Ed. Tuville.

ÎN FINALA ..CUPEI UNGARIEI" 
LA FOTBAL, joi la Budapesta,

Ujpest Dozsa a învins cu scorul de 
3—2 (2—1) pe Komlo.

CEA DE-A DOUA ETAPA A TU
RULUI CICLIST AL SLOVACIEI, 
desfășurată între Velke Krtise și Roz- 
nava (178 km) a fost cîștigată de 
cehoslovacul V. Moravele, care a fost 
înregistrat cu timpul de 4 h 39’34”. 
Gera (România) a sosit pe locul 17, în 
4 h 40’24”. în clasamentul general 
conduce Moravek — 9 h 26’24”. Pri
mul dintre cicliștii români este Gera, 
care se află pe locul 53. cu timpul 
de 9 h 53’53”.

LA KATOWICE se desfășoară 
campionatele internaționale de tenis 
ale Poloniei. în proba de simplu fe
minin. Dibar (România) a cîștigat cu 
6—1, 6—1 în fața polonezei Arylskaia. 
La masculin Iuhveld (U.R.S.S.) a dis
pus cu 6—8, 6—2, 10—8 de S. Dron 
(România).

FAPTULI 
DIVERS' 
La datorie I 

Personalul secției de reani- I 

mare de la clinica de pediatrie > 
II din Cluj era în alertă. Adusă I 
în grabă la clinică de către me- | 
dicul de circumscripție, o fetiță, 
născută abia de 7 zile, intrase I 
Intr-o insuficiență respiratorie I 
acută. Fără a mai pierde o cli- 1 
pă, dr. Iustin Ilieșu, șef de lu- I 
arări, și dr. Maria Condor, asis- I 
tent, au început lupta pentru I 
salvarea vieții ei. O intervenție ■ 
promptă și cordul sugarului a I 
început, treptat, să-și reia rit- | 
mul. Cîteva ore după aceea, mi
cuța. Kiss Ev.a era în afara ori- I 
cărui perioal.

La cutite
9

cu... calitatea
Filcoop Răcari (Dîmbovița) a- I 

vea nevoie de cîteva mii de cu- ■ 
țite. S-a oferit să le execute co- I 
operativa meșteșugărească „în- | 
frățirea" din Moreni. După ce 
comanda a fost gata, beneficia- I 
rul a venit la Moreni, a încer- I 
cat cuțitele și a văzut că nici • 
brînza nu poate fi tăiată, în con- I 
diții cit de cît acceptabile, cu I 
ele. în aceste condiții, „marfa" I 
a rămas... pe muchie de cuțit. ■ 
Meșteșugarii din Moreni dispun I 
astăzi de un stoc de 4 150 de cu- | 
țite, în valoare de aproape 
200 000 lei, pe care n-au cui să I 
le vîndă. Dacă știau că sînt... la I 
cuțite cu calitatea, nu era mai 1 
cuminte să nu se apuce de trea- | 
bă 7
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J

J
)
V

ț

*

J 

î

Asistența medicala
Serviciile de gardă de la spi

talele de adulți și copii vor func
ționa cu program continuu și vor 
asigura în permanență un număr 
de 5 paturi libere.

Policlinicile teritoriale principale 
de sector pentru adulți și copii vor 
organiza, între orele 8—20, gărzi pe 
profil de boli interne și pediatrie.

Serviciile de gardă unice pe mu
nicipiul București (ORL, oftalmolo
gie, stomatologie) vor funcționa cu 
program permanent de 24 de ore, 
la policlinica Colțea.

după orarul obișnuit, cu excepția 
unităților care deservesc coloanele 
de manifestanți și care în ziua de 
23 August își vor începe activitatea 
la orele 16.

Transportul pe C.F.R.

Orarul farmaciilor
4»

în zilele de 23 și 24 august vor 
fi deschise tot timpul — ziua și 
noaptea — farmaciile nr. 5, 9, 20, 
22, 46, 53, 69, 70, 93. în ziua de 23 
august vor mai fi deschise între 
orele 6—20 farmaciile nr. : 3, 4. 6, 
10, 11, 18. 25, 49, 68, 87, 89, 123, iar 
intre orele 7—20,30 farmaciile nr. : 
1, 7, 12, 14. 15, 17, 23, 24, 29. 32, 33, 
35, 36, 40, 42, 43, 45, 52, 58, 59, 62, 
67, 73, 75 76. 77, 79, 81, 84, 92. 98, 
100, 103, 106, 111, 118 și 119.

în ziua de 24 august vor mai fi 
deschise între orele 7—20,30 farma
ciile nr. : 2, 8. 13, 16, 19, 21, 27, 30, 
31, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 47,49,50,51, - -- - - — -■ — go,

în zilele de 22 șl 24 august vor 
circula suplimentar trenurile : 
București N. — Pitești (plecarea la 
ora 7 și 15,55), Pitești — București 
N. (ora 11,25 și 20,25), București N.
— Tîrgoviște (ora 17,10). Tîrgoviște
— București N. (ora 21,15) Bucu
rești N. — Craiova (ora 15,30 cu 
regim de rezervare a locurilor), 
Craiova — București N. (ora 19,55, 
cu regim de rezervare a locu
rilor), București N. — Brașov

în zilele de 21 și 23 august vor 
circula suplimentar trenurile : Cra
iova — Hunedoara (ora 5,10), Hu
nedoara — Craiova (ora 20,40).

O parte din trenurile de pe ru
tele București — Satu-Mare, Arad, 
Oradea, Timișoara, Sibiu, Deva, 
Vatra Dornei, Iași și retur, vor fi 
suplimentate cu un număr cores
punzător de vagoane.

Programul unităților
P.T.T.R.

în ziua de 23 august, prezenta
rea trimiterilor P.T.T.R. se va efec
tua prin oficiile 1, 3, 4, 5, 10, 12, 32, 
39. 53, 57, care vor avea program 
între orele 8—20, Restul oficiilor vor

spre loculși scurgerea coloanelor 
demonstrației.

Pentru întoarcerea de 
strație se vor parca la 
niei 5 în Floreasca, la Piața Scîn- 
teii și la Depoul I.T.B. din Bd. 
Ilie Pintilie, circa 160 de 
tramvai care vor circula 
trul orașului astfel :

• Tramvaiele parcate 
Scinteii vor circula 
conform liniei de care aparțin și se 
vor utiliza pentru transportul pio
nierilor.

• Tramvaiele parcate la Depoul 
Ilie Pintilie vor forma o linie spe
cială între Bd. Ilie Pintilie — Sos. 
Ștefan cel Mare — Șos. Mihai 
Bravu pînă la strada Laborator.

la demon- 
capătul li-

trenuri de 
spre cen-

la Piața 
în direcțiile

PROGRAMUL UNITĂȚILOR
DE DESERVIRE A POPULAȚIEI

54, 57, 61. 63, 65, 71, 72, 74, 78,
83, 85, 90. 96, 99, 101.

Orarul unităților 
comerciale

Simbătă 22 august — toate ma
gazinele cu un schimb vor func
ționa seara cu orar prelungit cu 
1—2 ore. Fac excepție magazinele 
de carne. legume-fructe, halele și 
piețele care vor funcționa între 
orele 6—21, cu o oră pentru pauza 
de masă, prin rotație. Magazinele 
de piine cu un schimb vor fi des
chise dimineața între orele 6—12 și 
după-amiaza între orele 14,30—21, 
iar cele cu două 
orele 5.30—21,30. 
de desfacere cu două 
vor funcționa după programul zilei 
de simbătă.

Duminică 23 august — unitățile 
comerciale vor fi închise cu urmă
toarele excepții :

• magazinele de piine care vor 
funcționa între orele 5.30—9.30 ;

O centrele de desfacere a lapte
lui și gheții. care vor începe dis
tribuirea la orele 5 dimineața ;

O tutungeriile (50 la sută din re
țea) vor funcționa 3—4 ore dimi
neața.

Luni 24 august — vor funcționa 
după programul zilei de duminică 
numai unitățile care în mod normal 
au program de duminică.

★
în această perioadă, unitățile de 

alimentație publică vor funcționa

schimburi între 
Restul unităților 

schimburi,

(ora 6,52, cu regim de rezervare a 
locurilor), Brașov — București N. 
(ora 15,22, cu regim de rezervare 
a locurilor), Timișoara — Bucu
rești N. (ora 13,30, cu regim de re
zervare a locurilor), București N. 
— Bacău (ora 7,20 și 22,00), 
Bacău — București N. (ora 12,30), 
București N. — Buzău (ora 17,15 și 
8,00), Buzău—București N. (ora 
13,15 și 21,40), București N. — Man
galia (ora 6,13, cu regim de rezer
vare a locurilor), Mangalia — Bucu
rești N. (ora 19,15, cu regim de re
zervare a locurilor), București N. — 
Urziceni (ora 16,30), Urziceni — 
București N. (ora 19,00), București
N. — Făurei (ora 8,55), Făurei — 
București N. (ora 12), Craiova — 
Hunedoara (ora 5,10), Hunedoara — 
Craiova (ora 20,40).

în zilele de 23 și 25 august vor 
circulă suplimentar trenurile : 
București Nord — Timișoara (ora
O. 30, cu regim de rezervare a locu
rilor) și Bacău — București N. (ora 
3,05).

în ziua de 23 august vor circula 
suplimentar trenurile : București 
N. — Brașov (ora 6,52), Brașov — 
București N. (ora 15,22). București 
N. — Mangalia (ora 6,13). Manga
lia — București N. (ora 19,15). 
toate cu regim de rezervare a 
locurilor.

23-24 August

fi închise, cu excepția ghișeelorde 
eliberare a coletelor ce vor avea 
program de funcționare între orele 
7—15. Preluarea și distribuirea tri
miterilor telegrafice și a avizelor 
telefonice, se va efectua prin ofi
ciile nr. 1, 3. 4, 5, 10. 12, 20, 32. 
39. 53. 57.

în ziua de 24 august, prezentarea 
trimiterilor P.T.T.R. se va efectua 
prin cele 10 oficii care funcționează 
și in ziua de 23 august cu 
program 8—20, precum și prin 
toate oficiile de distribuire cu pro
gram intre orele 7—15. Ghișeele 
pentru eliberarea coletelor de la 
toate oficiile vor fi deschise între 
orele 7—15. Preluarea și distri
buirea trimiterilor telegrafice și a 
avizelor telefonice se va efectua 
prin aceleași oficii care funcțio
nează și în ziua de 23 august.

Transportul în comun
In ziua de 23 August tramvaiele, 

troleibuzele și autobuzele vor ieși 
din depouri cu începere de la ora 
3,45. La 5,00 întreg parcul de tram
vaie troleibuze și autobuze se va găsi 
pe trasee. Circulația se va desfă
șura normal pînă în jurul orei 7,00. 
cind se vor face unele devieri și 
modificări în funcție de gruparea

• Tramvaiele parcate în Flo
reasca vor circula pe traseul li
niei 5.

Pe str. Aviator Oculeanu vor fi 
parcate 65 autobuze, cu care se va 

.forma o linie specială pe ruta : Ca
lea Dorobanți — str. Vîrful cu Dor 
— Calea Floreasca — str. Polonă — 
Grădina Icoanei — str. Alexandru 
Sahia — str. Tudor Arghezi 
Piața Rosetti și înapoi prin 
Dianei, apoi pe traseul liniei 
pînă la str. Aviator Oculeanu.

După-amiaza, zonele de 
ment vor 
sporit de troleibuze și autobuze, 
în plus, 
speciale : 
șești — Piața Scinteii ; nr. 48 Piața 
Scinteii — Pădurea Băneasa (par
cul zoologic) ; nr. 47 pentru ștran
dul „Cernica" ; nr. 60 pentru ștran
dul și Pădurea Mogoșoaia.

în ziua de 24 august, tramvaiele, 
troleibuzele și autobuzele vor cir
cula după programul de sărbătoare, 
în afara liniilor obișnuite și spe
ciale, care funcționează în ziua de 
23 August, se mai înființează și li
nia specială de autobuze articulate 
(nr. 83), care va circula între Po
dul Mărășești și Șos. Nordului.

Zonele de agrement vor fi de
servite de același număr de vehi-

str.
72

agre- 
fi deservite de un număr

vor lua
nr. 31

ființă liniile 
Podul Mără-

Barmanii 
beau apă I

Un consumator ca oricare al- I 
tul a intrat, într-una din zilele I 
trecute, în bufetul „Razelm", din | 
Calea Vitan nr. 3, pentru a In- • 
cerca un păhărel de șliboviță. I 
Barmanul Floarea Arente l-a I 
servit imediat. Consumatorul • 
însă n-avea chef să pună nici | 
măcar un strop pe limbă. A I 
scos din buzunar un alcool- I 
metru și l-a așezat în pahar. I 
Șlibovița de 38 de grade avea I 
numai... 27 ! Aceeași scenă avea I 
să se repete apoi la bufetul I 
„Muntenia" (str. Theodor Spe- I 
ranfia 73). Aici alcoolmetrul a- ■ 
răta că barmanul Ariton Nifescu I 
„mulase" șlibovița cu 7 grade, I 
coniacul cu 4,4 grade, iar țuica • 
de Turț cu 2,8 grade. De acum I 
încolo, date fiind aceste fapte, I 
multă vreme, barmanii respec- ’ 
tivi vor bea numai... apă ! Al- I 
coolmetrul insă mai poate încer- | 
ca și alte pahare!

Ultima |
adresă era |
bună! |

Operativ. Inventiv. Așa s-a I 
recomandat Iuliu Gal la Di- I 
recția județeană de poștă și ’ 
telecomunicații Tg. Mureș. Era I 
tocmai omul care le trebuia | 
pentru ocuparea unui post de ' 
factor telegrafic. A fost angajat | 
pe loc și i s-au încredințat, încă I 
din primele zile, mandate în va- ’ 
loare de mii de lei pentru a le I 
duce la destinatari. Proaspătul I 
agent telegrafic le „achita" însă ’ 
pe toate trecînd sumele din toi- I 
bă în propriul buzunar. A lucrat | 
așa 52 de zile, după care, fă- 1 
cîndu-și suma, a luat o destina- I 
ție necunoscută. Din circiumă j 
în circiumă, a ajuns la Sf. ' 
Gheorghe. Aici avea să descope- I 
re că nu mai are nici un ban în | 
buzunar. S-a trezit brusc și... s-a * 
prezentat singur la miliție. Era 
pentru prima dată cind nu gre
șea adresa !

cule ca și în ziua de 23 August. în 
plus, din cartierul Titan (Barajul 
Dunării, Dudești Cioplea, Stejaru
lui) vor pleca curse direct spre 
Băneasa, Pustnicul, Cernica, Mogo- 
șoaia și ștrandul Bordei ; din car
tierul Militari (Bd. Uverturii, str. 
Apusului), spre Băneasa, Pustnicul 
și Mogoșoaia ; din cartierul Drumul 
Taberei spre Băneasa, Cernica, 
Mogoșoaia și Buda-Argeș ; din 
cartierul Berceni, Giulești și Pa
jura spre Băneasa și Cernica. Li
niile 57 și 59 spre ștrandurile Buda 
și Copăceni se vor suplimenta cu 
un număr corespunzător de auto
buze.

Programul unităților 
de reparații

• Reparații televizoare 
zilele de 23 și 24 august vor 
deschise unitățile din Bd. I. 
Duca 15, Șos. Ștefan cel Mare 
str. Avrig 63, str. 30 Decembrie 
Șos. Olteniței 51. Cal. Plevnei 
str. Bujoreni 7, Bd. 1 Mai 170 
tre orele 17—21.

• Reparații radio — în ziua de 
23 August vor fi deschise între 
orele 17—21, iar în ziua de 24 au
gust între orele 8—12 și 16—20 uni
tățile din Calea Plevnei 13 și din 
str. Avrig 63.

• Reparații antene — unitatea 
din str. Colțe) 27 ; în ziua de 23 
August între orele 16—20, iar în 
ziua de 24 august între orele 8—12 
și 16—20.

• Spălat-gresat auto. în ziua de 
23 August vor fi deschise unită
țile din Cal. Călărași 260, orele 7—13 
și cea din str. Maria Rosetti 9 între 
orele 13—21. în ziua de 24 august 
va funcționa unitatea din Bd. Ae
rogării 38 între orele 7—21.

• Reparații mecanice-auto — în 
ziua de 23 August unitățile din str. 
Buzeștj 78 între orele 7—13 și uni
tatea din Calea Floreasca 234 între 
orele 13—21. în ziua de 24 august 
unitatea din Bd. Aerogării 38, în
tre orele 7—13 și unitatea din Șos. 
Giurgiului 178, între orele 13—21.

în zilele de 23 și 24 august po
sesorii de autoturisme se pot adre
sa pentru eventualele depanări și 
la dispeceratul din str. 
telefon 22 12 43, care va 
intre orele 8—20.

• Pentru reparații de 
instalații sanitare, electrice, aragaz, 
lăcătușerie în zilele de 23 și 24 
august va funcționa dispeceratul 
din str. Smîrdan nr. 41, telefon 
16 76 47 și 14 61 81 între orele 8—13.

Informații suplimentare Ia Cen
trul de informare 
meșteșugărești din 
1 (telefon 13 58 84 
va funcționa între

Olteni 36, 
fi deschis

frigidere,

al cooperativelor 
Cal. Plevnei nr. 
și 13 58 65), care 
orele 8—14.

ț

Legume 
fără... acte

La porțile Capitalei au fost I 
oprite 26 de autocamioane care • 
transportau diferite produse a- I 
groalimentare — îndeosebi legu- I 
me și fructe. în 16 autocamion- I 
ne s-au constatat plusuri de pro- . 
duse, care se ridică, în total, la | 
aproape 1,5 tone. Cu acest pri- I 
lej, au mai fost scoase la iveală | 
și alte nereguli. De menționat | 
că doar două autocamioane au I 
primit permis de liberă trecere. | 
Cei vinovați și-au primit în | 
schimb sancțiunile cuvenite. Son- ■ 
dajul este continuat acum în u- I 
nitățile furnizoare. Pentru a se I 
stabili exact din ce motive anu- • 
me grădinarii sînt atît de „dar- I 
nici" I

Rubrică redactată de : I
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteii" .



viața internațională

Scena aevemra obișnuita în capitala uruguayanâ, Montevideo, unde poli
tia desfășoară o amplă acțiune de depistare a răpitorilor diplomaților 

străini (Telefoto A.P.-Agerpres)

ÎN SENATUL S.U.A.
• VII DEZBATERI PRIVIND RETRAGEREA TRUPELOR AME

RICANE DIN ASIA DE SUD-EST
O A FOST RESPINS AMENDAMENTUL VIZÎND LIMITAREA 

SISTEMULUI SAFEGUARD
WASHINGTON 20 — Coresponden- 

• , tul Agerpres, Constantin Alexan- 
droaie, transmite : Introducerea în 
dezbaterea Senatului american a u- 
nui amendament privitor la retrage
rea tuturor trupelor S.U.A. din Asia 
de sud-est a provocat un schimb dur 
de opinii între partizanii acestuia și 
grupul senatorilor conservatori, care 
se bucură de sprijinul Administrației.

Amendamentul, supus dezbaterilor 
de către senatorul republican Mark 
Hartfield și colegul său democrat 
Georges McGovern, prevede interzi
cerea finanțării oricăror operațiuni 
militare americane în Asia de 
sud-est, precum și retragerea, în e- 
tape, a tuturor forțelor armate ale 
S.U.A. din această parte a lumii pînă 
la data de 31 decembrie 1971. Toto
dată, amendamentul prevede interzii 
cerea finanțării operațiunilor ofensive 
ale aviației americane în Cambodgia 
și Laos. Ar urma să fie autorizate 
numai cheltuielile legate de retrage
rea trupelor S.U.A. din Indochina.

McGovern a declarat că „a recu
noaște că ne-am aflat pe un drum 
greșit în problema războiului din 
Vietnam și că am sacrificat degeaba 
viețile a zeci de mii de americani nu 
înseamnă o înfrîngere. înfrîngere în-

seamnă a continua actualul curs spre 
autodistrugere, măcelărind popoarele 
din Asia de sud-est, sacrificînd vieți
le tinerilor americani și perturbînd 
atît economia țării, cît și societatea 
în «care trăim".

★
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Senatul american a respins miercuri 
amendamentul propus de senatorul 
Edward Brooke cu privire la limi
tarea sistemului antibalistic Safe
guard. Contra amendamentului au vo
tat 53 senatori, iar în favoarea sa 45 
senatori.

Amendamentul propus de Edward 
Brooke reprezenta o cale de compro
mis între alte două amendamente, res
pinse și ele, dintre care unul refuza 
alocarea fondurilor necesare constru
irii a două noi baze ale sistemului, 
iar celălalt cerea suspendarea con
struirii întregului sistem, și reducerea 
fondurilor alocate pentru cercetări în 
acest domeniu.

Respingerea amendamentului Bro
oke și a celorlalte două permite gu
vernului S.U.A. să treacă la extin
derea sistemului Safeguard, acțiune 
de natură să extindă cursa înarmări
lor într-un domeniu nou.

I

ORIENTUL
APROPIAT

Intensă activitate diplomatică
CAIRO 20 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a sosit joi la 
Cairo, într-o vizită oficială de trei 
zile. Observatorii politici acordă o 
importanță deosebită acestei vizite. 
După cum se știe, Republica Arabă 
Unită și Iordania sînt cele două țări 
arabe care au acceptat planul Rogers 
de soluționare a crizei din Orientul 
Apropiat. Vizita este menită să ofere 
prilejul conducătorilor celor două 
state de a-și coordona politica in e- 
tapa următoare. însemnătatea vizitei 
este subliniată și de componența de
legației iordaniene, din care fac 
parte, alături de regele Hussein și de 
prințul moștenitor Hassan, principa
lii membri ai guvernului, precum și 
Soleiman Naboulsi, fost prim-minis- 
tru iordanian în anul 1957, care nu 
a mai participat în ultimii 13 ani la 
activitatea guvernamentală.

în același timp, tot la Cairo, după 
o întrevedere cu Mahmud Riad, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Arabe Unite, șeful grupului de 
observatori ai O.N.U., generalul 
Ensio Silasvuo. a avut o con
vorbire cu Salah Gohar, subse
cretar de stat egiptean la Ministerul 
Afacerilor Externe. Potrivit agenției 
France Presse, a fost evocată cu a- 
cest prilej problema posturilor de 
observatori, închise în urma intensi
ficărilor operațiunilor militare în 
zona Canalului de Suez.

La New York, reprezentantul per
manent al Republicii Arabe Unite la 
Organizația Națiunilor Unite, Mo
hamed Hassan Zayyat, a avut o între
vedere cu Gunnar Jarring, reprezen
tant special al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, anunță 
ziarul egiptean „Al Ahram". Deși nu 
a fost făcută nici o precizare în le
gătură cu conținutul întrevederii, este 
posibil să fi fost abordate chestiuni 
referitoare la pregătirea deschiderii 
convorbirilor de pace în problema O- 
rientului Apropiat, sub auspiciile am
basadorului Jarring.

*
AMMAN — Yasser Arafat, preșe

dintele Comitetului Central al Rezis
tenței Palestinene. s-a întors la 
Amman, după o vizită de două zile la 
Bagdad. în capitala irakiană, el a a- 
vut convorbiri cu președintelee Iraku
lui, Hassan Al Bakr, referitoare la e- 
voluția situației din Orientul Apro
piat.

La O.N.U. a fost cerută înscrierea pe agenda

viitoarei sesiuni a punctelor
%

• Retragerea trupelor străine dinV ■

Ziua Constituției

in R. P. Ungară

Coreea de sud.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai R.P. Albania, Algeriei, Re
publicii Populare Cohgo, Cubei, Ira
kului, Mali, Mauritaniei, Republicii 
Socialiste România, Siriei. Sudanului, 
Republicii Unite a Tanzaniei, Repu
blicii Arabe Yemen, Republicii Popu
lare a Yemenului de Sud și Zambiei 
au adresat secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite, U Thant, 
o scrisoare prin care, în numele gu
vernelor lor, solicită înscrierea pe 
ordinea de zi provizorie a celei de-a 
XXV-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite a 

„Restabilirea 
ale Republicii

punctului intitulat 
drepturilor legitime _ __
Populare Chineze la O.N.U.".

Scrisoarea reprezentanților celor 
14 state a fost difuzată ca document 
oficial al Adunării Generale a O.N.U.

Tot la O.N.U. a fost difuzată scri
soarea reprezentanților permanenți 
la O.N.U. ai Algeriei. R.P. Bulgaria, 
R.S.S. Bieloruse, R.P. Congo, Cubei, 
R.S. Cehoslovace, Mauritaniei, R. P. 
Mongole. R.P. Polone, Republicii So
cialiste România, Sudanului, Siriei, 
R.S.S. Ucrainene. R. P. Ungare, 
U.R.S.S. și Republicii Populare a 
Yemenului de Sud prin care se cere 
secretarului general al O.N.U. înscri
erea pe ordinea de zi provizorie a ce
lei de-a XXV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a unui punct inti
tulat „Desființarea Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea Coreei".

Tot la 18 august, la O.N.U. a fost 
difuzată în mod oficial scrisoarea prin 
care reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai Algeriei. R.P. Bulgaria, 
R.S.S. Bieloruse. Republicii Populare 
Congo. Cubei, R.S. Cehoslovace. Mau
ritaniei, R.P. Mongole, R.P. Polone,

Somaliei, Sudanului, Siriei, R.S.S. 
Ucrainene, R. P. Ungare, U.R.S.S. și 
Republicii Populare a Yemenului de 
Sud au cerut înscrierea pe ordinea de 
zi provizorie a celei de-a XXV-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. a 
unui punct Intitulat „Retragerea 
trupelor S.U.A. și a tuturor celorlalte 
trupe străine care, sub steagul O.N.U., 
ocupă Coreea de sud". în aceeași zi 
a fost distribuită ca document oficial 
scrisoarea reprezentantului perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia la O.N.U. adresată secretarului 
general al O.N.U. în care se arată 
că România sprijină cererea de în
scriere pe ordinea de zi a sesiunii a 
punctului privind retragerea trupe
lor S.U.A. și a tuturor trupelor străi
ne care sub steagul O.N.U., ocupă 
Coreea de sud.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale (Comitetul celor 24) și-a în
cheiat dezbaterile consacrate situa
ției din coloniile portugheze din Afri
ca. Cu o mare majoritate de voturi a 
fost adoptat un proiect de rezoluție, 
prezentat de Tanzania în numele a 
12 state africane, în care este con
damnat refuzul guvernului de la Li
sabona de a îndeplini rezoluțiile a- 
doptate de Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite și de Con
siliul de Securitate cu privire la 
coloniile portugheze de pe continen
tul african. Documentul cere înceta
rea războiului dus de colonialiștii 
portughezi în Angola, Mozambîc și 
Guineea (Bissau). Rezoluția condam
nă. de asemenea, sprijinul militar 
acordat Portugaliei de partenerii el 
din N.A.T.O.

BUDAPESTA 20 — Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite : La 
20 august, poporul ungar a sărbătorit 
Ziua Constituției — aniversarea a 21 
de ani de la adoptarea noii consti
tuții a Republicii Populare Ungare. 
Cu acest prilej, în diverse localități 
din Ungaria au avut loc manifestări 
cultural-artistice și sportive, serbări 
populare, iar în mai multe orașe, mari 
adunări populare la care au luat cu- 
vîntul conducători de partid și de 
stat. La adunarea populară din orașul 
Szekesfehervar a luat cuvintul Lo- 
sonczi Pal, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare. Printre 
altele, vorbitorul a subliniat faptul că 
noua constituție consfințește în prac
tică marile drepturi de care se bucură 
astăzi poporul muncitor din Ungaria 
și asigură, totodată, baza dezvoltării 
și lărgirii în continuare a democra
ției socialiste.

Măsuri preventive contra
holerei in mai multe țări

*

După cum s-a mai anunțat, în 
cîteva țări au fost semnalate epidemii 
de holeră. Autoritățile sanitare na
ționale și internaționale acționează 
energic pentru limitarea efectelor 
molimei, pentru a împiedica răspîn- 
direa ei în diverse alte regiuni ale 
lumii. în urma depistării unor cazuri 
de holeră în Libia, o campanie de 
vaccinare a început în toată țara.

în Turcia a fost declanșată, de ase
menea, o largă campanie de profila
xie a holerei. Au fost instituite se
vere măsuri de control medical pen
tru toți turiștii veniți din străinătate.

Autoritățile medicale din R.S.F. 
Iugoslavia — anunță agenția Taniug 
— au dispus vaccinarea antiholerică 
obligatorie a tuturor persoanelor care 
vin în Iugoslavia din Irak, Iran, Is
rael, Iordania, Kuweit, Liban, Egipt 
și Siria.

Autoritățile sanitare italiene au 
dispus ca, începind de miercuri, toți 
călătorii care provin din Siria și Li
ban să fie supuși unui sever control 
antiholeric. (Agerpres)

Agendă 

economică
BUDAPESTA. Ziarul „Magyar 

Hirlap" relatează că uzinele 
producătoare de mașini-unelte 
„Csepel" au perfectat un acord 
de cooperare cu firma „Burk
hard und Weber" din R.F.G. Pe 
bază de licență vest-germană, 
uzinele ungare vor produce ma
șini de găurit. La rindul lor, n- 
zinele „Lang“ vor fabrica utila
je pentru laminoare în colabo
rare cu firma „Siemag" din 
R.F.G. Publicația maghiară „Bul
letin Hebdomadaire" informează 
că anul trecut valoarea produse
lor industriei ungare elaborate 
pe bază de licențe occidentale a 
crescut la 2 245 000 000 forinți, 
față de 1 064 000 000 forinți in 
1968. Cea mai mare parte a li
cențelor au fost achiziționate din 
R.F.G., Franța, Anglia, Belgia ți 
Austria.

ROMA. In toate țările occiden
tale pare să se fi instaurat, de 
citva timp, o mentalitate infla
ționistă atit la producător 'cit și 
la consumator, susține ultimul 
raport al Institutului italian pen
tru studierea conjuncturii 
(I.S.C.O.). Situația economică a 
S.U.A., notează raportul, se re
simte datorită slăbiciunii per
manente a dolarului, a cărui're
centă evoluție pare să indice că 
sporirea in lanț a dobinzilor ,pe 
piețele financiare internaționale 
este pe cale de a se întoarce toc
mai împotriva Statelor Unite.

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Comitetul O.N.U. pentru folo
sirea pașnică a teritoriilor sub
marine, reunit la Geneva, a a- 
doptat joi o declarație in care 
Iși exprimă îngrijorarea în legă
tură cu scufundarea de către 
Statele Unite în Oceanul Atlantic 
a unor blocuri de beton armat 
conținind rachete cu gaze toxice 
învechite.

Unde sint vremurile de altădată, cinci 
navele ce se scufundau transportau argint 
și aur.? („Die Welt“)

agențiile de presă transmit

LONDRA. „British Steel Cor
poration" (organism care grupea
ză combinatele siderurgice din 
sectorul public) a cerut guver
nului britanic să autorizeze creș
terea cu 6 la sută a prețului me
diu al oțelului. Pentru justifica
rea cererii sale, „British Steel 
Corporation" a invocat o serie 
de factori, printre care mișcările 
sociale, ce ar fi afectat procesul 
de producție, precum și majora
rea cu doi la sută a prețului 
cocsului. Referindu-se la acest 
demers, cotidianul francez „Le 
Monde" apreciază că guvernul 
britanic se află in fața unei de
licate probleme. Pe de o parte, 
el este interesat în a împiedica 
creșterea prețurilor la materiile 
prime larg utilizate în indus
trie, iar pe de alta, dorește să 
asigure rentabilitatea 'întreprin
derilor naționalizate, pentru a 
reduce astfel la minimum sub
vențiile pe care trebuie să le a- 
corde acestora.

★
de a atenua valul 
exprimate atit in 
în străinătate, în

In intenția 
de proteste, 
S.U.A. cit și 
legătură cu recenta scufundare
in Oceanul Atlantic a unei im
portante cantități de gaze toxice, 
Pentagonul a anunțat că, in vii
tor, debarasarea de astfel de 
substanțe se va realiza prin 
ardere In acest scop, la arse
nalul de la Rocky Mountain 
(Colorado) se construiesc in pre
zent două uzine de detoxificare 
a gazelor.

Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit delegația 
japoneză de prietenie, °°n- 
dusă de Kozo Sasaki, fost președinte 
al Partidului Socialist din Japonia, 
care face o vizită în R-P. Chineză, 
anunță agenția China Nouă. De ase
menea, premierul Ciu En-lai a pri
mit o delegație de activiști ai Parti
dului Socialist din Japonia. Totodată, 
Ciu En-lai a primit pe Housni You- 
nes, trimisul special al lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru eliberarea 
Palestinei.

cei Executive Federale — informea
ză agenția Taniug. U Thant va avea 
convorbiri cu președintele guvernu
lui iugoslav. Mitia Ribicici, și cu alte 
persoane oficiale iugoslave.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va face o 
vizită oficială în Iugoslavia 
între 28 și 31 august, la invitația Ve-

Președintele Statelor Uni
te, Richard Nixon a sosit 
într-o vizită oficială de 
două zile în Mexic.In tta»pul 
vizitei, președintele Nixon va purta 
convorbiri cu președintele Ordaz, care 
se vor referi îndeosebi la relațiile 
bilaterale și la evoluția raporturilor 
S.U.A. cu țările continentului latino- 
american.

și-a încheiat joi vizita oficială în ca
pitala Indiei. In cursul șederii sale 
la Delhi, Kiichi Aichi a avut întreve
deri cu președintele Indiei, Venkata 
Giri, primul ministru, Indira Gandhi, 
și cu ministrul afacerilor externe, 
Swaran Singh, în cadrul cărora au 
fost abordate probleme legate de dez
voltarea relațiilor bilaterale și unele 
aspecte ale situației internaționale ac
tuale.

rențiale. Cantitatea mare de apă că
zută a provocat inundații. Circulația 
a fost serios perturbată.

Ministrul japonez al afa
cerilor externe, Kiichi Aichi>

La scara istoriei, un de
ceniu reprezintă o picătură 
înțr-un ocean. Pentru Repu
blica Democratică Congo cei 
10 ani scurși de la procla
marea independenței con
stituie o perioadă densă în 
evenimente, o adevărată 
piatră de hotar între două 
epoci. Bilanțul lor nu este 
lipsit nici de accente dra
matice, nici de perspective 
luminoase. Puține din ti
nerele state africane au tre
cut printr-o asemenea pe
rioadă de frămîntări ca a- 
ceastă vastă țară de pe 
malurile fluviului de 
care și-a împrumutat nu- 

, mele. Debutul istoriei 
independente s-a desfășu
rat, deopotrivă, sub semnul 
speranțelor și al tragediilor. 
Speranțele unui popor care, 
după o lungă perioadă de 
împilare, și-a văzut împli
nite năzuințele de liberta
te, fiind gata să-și închine 
toate forțele construirii u- 
nei vieți demne, prospere. 
Tragedii — ca urmare a îm
potrivirii acelor forțe care 
nu se puteau împăca cu e- 
voluția istoriei. Rezultatul 
pentru Congo au fost ani de 
convulsiuni politice, care au 
pus sub semnul întrebării 
însăși existența noului stat. 
După primele luni de avînt 
politic au urmat interven
ția imperialistă, secesiunea 
katangheză. războiul civil, 
acțiunile teroriste dezlănțui
te de mercenari. Toate a- 
cestea au avut drept con
secință dezorganizarea vie
ții sociale și economice, pu- 
nînd la grea încercare 
poporul congolez. La jumă
tatea deceniului, producția 
agricolă atinsese doar ju
mătate din cea 
independentei. Producția de 
ulei de palmier scăzuse de 
la 244 500 tone. în 1959. la 
137 000 tone în 1965. iar cea 
de cauciuc de la 40 000 tone 
la 21 000 tone. Au fost dis
truse podurile, căile de co-

municații, mijloacele de 
transport. La toate acestea 
se adăuga instabilitatea po
litică. care devenise cro
nică.

în aceste condiții a fost 
instaurată cea de a doua 
republică la 24 noiembrie 
1965, cînd președintele Mo
butu a preluat puterea. Au 
urmat o serie de măsuri 
pe plan politic, economic și 
militar, care au imprimat

aleloacele de producție 
țării-, urmînd ca acest sec
tor să se extindă în 
viitori prin construirea 
noi obiective economice. 
Producția de cupru a Con- 
goului, care reprezintă 
șapte la sută din producția 
mondială, a atins anul tre
cut 360 000 de tone, cel mai 
înalt nivel de pînă acum. 
Pentru anul acesta se esti
mează o producție de 380 000

•»

anii 
de

și al balanței externe de 
plăți. Zairul s-a impus ca o 
monedă solidă. Exercițiul 
bugetar pe anul trecut s-a 
încheiat excedentar, prevă- 
zîndu-se pentru anul în 
curs o creștere a acestui 
excedent. Aproximativ o 
pătrime din totalul bugetu
lui este destinată investiții
lor publice, cea mai mare 
parte din acestea fiind în-

la REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO

Eforturi susținute
pentru valorificarea

a anului

sale

potențialului economic

vieții congoleze un nou 
curs. în primul rînd, o dată 
cu lichidarea secesiunii ka- 
tangheze, s-a trecut la o 
nouă împărțire administra
tivă pe paza centralizării 
puterii de stat. Au fost na
ționalizate principalele com
panii străine din țară, in 
frunte cu faimoasa „Union 
Miniere", principalul suport 
al secesioniștilor katanghezi, 
un veritabil stat în stat. în 
prezent statul congolez con
trolează 70 la sută din mij-

tone, urmînd ca în 1972 să 
crească la 400 000 tone, iar 
în 1978 la 500 000 tone. Pa
ralel cu extinderea produc
ției au fost amplificate cer
cetările pentru descoperirea 
de noi zăcăminte cuprifere.

Reforma monetară din iu
nie 1967 a deschis calea re
dresării economice și stopă
rii inflației, care înainta în
tr-o cadență precipitată. în 
scurt timp s-a realizat e-
chilibrul finanțelor publice judicioasă

dreptate spre materializa
rea proiectelor industriale.

Ministerul Economiei, îm
preună cu Banca națională 
și Institutul de statistică, 
au început recensămîntul 
tuturor întreprinderilor in
dustriale și comerciale, sta
bilind în același timp pla
nuri de perspectivă. La în
ceputul acestui an erau în
registrate peste 40 de pro
iecte de fabrici și uzine, 
care vor contribui la o mai 

valorificare a

marilor bogății ale țării- în 
1972 Congo va produce 
prima tonă de oțel, iar un 
an mai tirziu îngrășăminte 
chimice. Cel mai important 
proiect este cel al hidro
centralei de pe Inga, care, 
în' stadiul final, va fi una 
din cele mai mari din lume. 
Se preconizează totodată 
modernizarea și construirea 
de noi căi de comunicație. 
O cale ferată va lega bogata 
regiune Kasai de capitală. 
Agricultura își va diversi
fica producția.

Eforturi însemnate se de
pun pentru formarea de 
specialiști capabili să con
ducă economia congoleză. 
Statul alocă 16,5 la sută din 
bugetul național educației. 
Anul trecut, numărul elevi
lor din învățămîntul ele
mentar și mediu a depășit 
un milion. Dacă în 80 de 
ani de dominație colonială 
numai 80 de congolezi au 
putut absolvi cursurile unei 
universități, in prezent, pe 
porțile celor trei institute 
de învățămînt superior din 
Kinshasa, Kisangani și Lu- 
bumbashi ies anual 2 000 de 
absolvenți.

Consemnînd toate aceste 
înfăptuiri. Republica De
mocratică Congo mai are 
încă de rezolvat, după cum 
țin să sublinieze conducă
torii săi, numeroase pro
bleme legate de lichidarea 
grelei moșteniri coloniale, 
care și-a lăsat amprenta în 
toate domeniile de activi
tate. Eforturile intense din 
ultimii ani ale poporului 
congolez, care pășește cu 
încredere pe calea indepen
denței politice, a progresu
lui economic și social, de
monstrează că există pre
mise favorabile pentru re
zolvarea cu succes a pro
blemelor făuririi unei vieți 
mai bune, înfloritoare.

Președintele dominican, 
Joaquin Balaguer, a încre
dințat trei din principalele 
portofolii ministeriale unor 
politicieni din opoziție, 
vocatul Jaime Manuel Fernandez, 
membru al „Mișcării de conciliere na
țională", a fost desemnat ministru de 
externe, în timp ce Muniz Marte, din 
partidul Quisqueian democratic, și 
Monte Urraca. din partidul Uniunea 
civică națională (ambele opoziționis
te), au devenit titulari ai ministere
lor finanțelor și muncii. Este semni
ficativ că principalul partid al opo
ziției legale dominicane. Partidul re
voluționar dominican, rămîne în afara 
pretinselor planuri de „conciliere na
țională".

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-357" 3 
fost lansat în Uniunea Sovietică la 19 
august — informează agenția TASS. 
Aparatajul instalat la bord funcțio
nează normal.

HAGA. Economia olandeză cu
noaște în prezent o evoluție mai 
puțin favorabilă decît se prevăr 
zuse anterior. Guvernul din 
Haga a informat cea de-a doua 
cameră a Parlamentului olandez 
că politica sa în domeniul chel
tuielilor publice va suferi modi
ficări. In raportul guvernamen
tal se arată că balanța comer
cială a țării s-a înrăutățit, da
torită creșterii importurilor.

A. BUMBAC
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Consiliul municipal al orașu
lui Teheran a hotărit să acorde 
bulevardului Bazerganan din ca
pitala iraniană numele de „Bu
levardul București". După cum 
se știe, in timpul recentei vizite 
in România a șahinșahului Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Consiliul 
al capitalei României 
numele de „Teheran" 
levard bucureștean.

municipal 
a acordat 
unui bu-

DUSSELDORF. O nouă publi
cație, consacrată informațiilor e- 
conomice, va apărea începind de 
la 1 septembrie in R.F.G., la 
Diisseldorf. „Handelsblatt Deut
sche Wirtschaftzeitung" rezultă 
din fuzionarea altor două pu
blicații economice și va apărea 
de cinci ori pe săptămină, in
tr-un tiraj de 100 000 exemplare. 

(Ager preș)
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Reuniunea Comitetului 
Eliberării și-a continuat lu
crările la Addis Abeba. Co~ 
mitetul Eliberării, organ al Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), s-a 
întrunit în vederea coordonării ac
țiunilor O.U.A. împotriva regimurilor 
-minoritare rasiste din Rhodesia, Afri
ca de Sud și coloniile portu^ieze. Re
uniunea va dezbate, de asemenea, 
poziția care va fi adoptată față de 
intenția britanică de a vinde arme 
regimului rasist din Africa de Sud.

Ministrul gospodăriei pis
cicole a Uniunii Sovietice, 
Alexandr Ișkov, și-a încheiat vizita 
în Norvegia. între 14 și 19 august, 
ministrul sovietic a avut, potrivit a- 
genției TASS, întrevederi cu membri 
ai guvernului și reprezentanți ai mi
nisterului de resort din Norvegia. în 
aceeași zi, Alexandr Ișkov a 
în Danemarca pentru o vizită 
Iară.

Guvernul Irlandei 
nord nu va autoriza reînar- 
marea polițiștilor, w po
zează într-un comunicat oficial dat 
publicității la Belfast. După cum se 
știe, autoritățile nord-irlandeze au 
suprimat anul trecut dreptul polițiș
tilor de a purta arme.

Un fenomen puțin obiș
nuit a avut loc în orașul 
italian Milano. oraș a 
fost acoperit de nori denși și foarte 
joși, izolîndu-1 complet de lumina 
Soarelui. în consecință, populația a 
fost nevoită să facă uz de lumină 
artificială în plină zi. Puțin mai tîr- 
ziu, asupra orațj. dui s-a abătut o fur

tună violentă însoțită de ploi to

FESTIVALUL INTERNATIONAL AL FILMULUI
DE LA VENEȚIA ȘI-A DESCHIS PORȚILE
VENEȚIA 20 (Ager

pres). — La „Palazzo 
del Cinema" din Lido 
di Venezia s-a deschis 
miercuri cel de-al 31- 
lea Festival interna
țional de artă cinema
tografică, în cadrul că
ruia se vor prezenta 
pînă la 1 septembrie 
18 filme din 13 țări. 
Directorul festivalu-' 
lui, Ernesto Guido 
Laura, a declarat, in
tr-o conferință de pre
să, că selecția filme
lor a fost destul de 
severă, întrucit invi-

tația de a participa 
la Veneția constituie 
prin ea însăși un pre
miu. După cum am 
mai informat, contes
tarea premiilor la Fes
tivalul din 1968 i-a 
determinat pe organi
zatori să nu mai acor
de distincții la ediții
le următoare ale aces
tei prestigioase mani
festări cinematografi
ce internaționale.

Intenția organizato
rilor este de a face 
ca Veneția să poată 
deveni un punct

intilnire a specialiști
lor in domeniul cine
matografiei, renunțind 
astfel la tiparele o- 
bișnuite ale unor fes
tivaluri dotate cu pre
mii. Un premiu va fi 
totuși decernat anul 
acesta, dar decizia ju
riului nu va da naște
re in nici un caz unui 
„suspence", intrucit 
laureatul a și fost de
semnat : este vorba 
despre Orson Welles, 
care va primi titlul.de 
„maestru al cinemato
grafului".

plecat 
simi-

Pakistanul de est. Localitatea Mirza pur, districtul Mymensingh, în timpul 
recentelor inundații
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