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Toate schimburile 
la același nivel

Cu planul pe 8 luni 
îndeplinit

Ceasornicul arată ora 14. Șuieră 
sirena, 
a fost preluată de un 
schimb, 
nuă. Rezultatelor obținute în pri
mele opt ore ale fiecărei zi de 
muncă li se adaugă cele ale schim
burilor II și III. Și astfel, în fie
care dimineață, dispecerii, lucrăto
rii de la serviciul producție înre
gistrează roadele muncii întregu
lui colectiv al întreprinderii pe 
ziua precedentă.

De cele mai multe ori, la centra
lizarea rezultatelor muncii celor 
trei schimburi, realizările sînt 
egale. înseamnă că s-a muncit bine, 
că rezultatele schimburilor II și III 
sînt la nivelul celui de dimineață. 
Se mai întîmplă 
insă uneori și alt
fel. Rezultatele 
schimbului I sînt 
superioare celor 
obținute în schim
burile următoare. 
Pe bună drepta
te se apreciază că 
ridicarea reali
zărilor schimburilor II și III Ia 
nivelul celor din schimbul I repre
zintă una din importantele rezerve 
interne ale întreprinderilor și că 
drumul principal, condiția esen
țială pentru valorificarea acestei 
rezerve o constituie îmbunătă
țirea asistenței tehnice acor
date schimburilor de după amia
ză și de noapte. Este vorba în 
primul rînd de preocuparea pe 
care trebuie s-o manifeste în per
manență conducerile întreprinderi
lor pentru crearea celor mai bune 
condiții tehnico-materiale tuturor 
muncitorilor, 
secțiilor în 
lucru, pentru ca 
sească cît mai deplin și eficient 
tehnică, timpul de lucru, materia 
primă și materialele, obținînd ast
fel o înaltă productivitate a mun
cii, o calitate superioară a produ
selor. . -T- - - — . '

La ancheta întreprinsă de ziarul 
nostru despre felul cum se asigură 
asistența tehnică în schimburile II 
și III, redacția a primit un mare 
număr de scrisori de la ingineri și 
tehnicieni, maiștri și muncitori din 
numeroase întreprinderi. Se des
prind din aceste scrisori realizări 
îmbucurătoare, o bună experiență 
acumulată, propuneri judicioase 
pentru înlăturarea unor neajun
suri; sînt ridicate numeroase pro
bleme legate de organizarea asis
tenței tehnice la locul de produc
ție.

Cînd vorbim de asistență teh
nică, avem în vedere necesitatea 
intervenției operative și calificate 
în rezolvarea tuturor problemelor
— organizatorice, tehnice, de apro
vizionare cu materiale și scule, de 
asigurare cu documentație tehnică
— ce se pot ivi în timpul pro
cesului de producție. Asigurarea 
unei bune asistențe tehnice, crearea 
condițiilor optime pentru desfășu
rarea producției în întreprinderi 
impun o justa repartizare a cadre
lor de ingineri, tehnicieni, maiștri, 
tehnologi, dispeceri, controlori de 
calitate, în cadrul tuturor schim
burilor și în funcție de necesități. 
Priceperea conducerilor de între
prinderi de a rezolva problemele 
asistenței tehnice în toate trei 
schimburile de lucru poate fi apre
ciată nu după sporirea numerică — 
de multe ori nejustificată — a ingi
nerilor și tehnicienilor care lu
crează în schimburi, ci după felul 
cum sînt repartizate forțele teh
nice de care dispune întreprinde
rea, potrivit cerințelor, la locurile- 
cheie cele mai importante ale pro
ducției, acolo unde aportul lor 
este cel mai necesar. O bună ex-

Activitatea întreprinderii 
nou 

freamătul muncii conti-

în această privință se 
în activitatea conducerii 
de mașini electrice din

întărirea asistenței tehnice 
in schimburile II și III—un mijloc 

important pentru valorificarea 
rezervelor interne

brigăzilor, tuturor 
toate schimburile de 

acestea să folo-

periență 
constată 
Uzinei ___
București. Aici au fost urmărite cu 
perseverență măsurile întreprinse 
pentru întărirea schimburilor II și 
III cu cadre de ingineri și tehni
cieni. Aceștia acordă în permanență 
muncitorilor o asistență tehnică 
competentă, calificată, în probleme 
din cele mai diferite — fie că este 
vorba de asimilarea unor noi pro
duse, de schimbarea tehnologiei 
sau de modernizarea utilajelor.

Este știut că, adesea, în timpul 
schimbului se ivesc diferite pro
bleme de natură tehnologică sau 
constructivă ; sau cînd se trece la 
o nouă lucrare pot apare anu
mite neclarități. Toate trebuie 
rezolvate fără întîrziere. Timpul 

pierdut este greu 
de recuperat. 
Muncitorul își ro
tește privirea prin 
secție : îl caută 
pe tehnolog, pe 
maistru, pe con
structor, caută pe 
controlorul de ca
litate sau pe 

dispecer. Dacă aceștia se află în 
schimb, se pot soluționa pe loc 
problemele ivite și munca își ur
mează cursul. La Uzina de mașini 
electrice — București s-a luat mă
sura de a repartiza, cu rîndul, anu- 
miți ingineri din serviciile con- 
structor-șef, tehnolog-șef, sculer- 
șef și mecanic-șef pentru a asigura 
asistența tehnică în schimburi. 
Prezența în schimburile de după 
amiază și de noapte a acestor ingi
neri, ca și a celor din serviciul dis
pecer, reorganizat și el, are efecte 
pozitive, întrucît se poate interveni 
pe loc, operativ, în soluționarea 
unor probleme neprevăzute care a- 
par în procesul de fabricație, în 
luarea unor măsuri de aprovizio
nare pe parcursul schimbului.

O bună organizare a asistenței 
tehnice creează condiții optime 
pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii, pentru o cali
tate superioară a produselor, pen
tru îndeplinirea ritmică și în bune 
condiții a tuturor indicatorilor pla
nului. Asistența tehnică trebuie să 
fie acordată prompt fiecărui lucră
tor, fiecărei brigăzi și secții. îna
inte de a se apuca de o lucrare, 
muncitorul este îndreptățit să 
ceară să i se asigure materialul sau 
materia primă necesare, desenul 
de execuție, sculele, dispozitivele și 
verificatoarele ; acestea, la rîndul 
lor, trebuie să fie de bună calitate, 
mașina la care lucrează să se afle 
în bună stare de funcționare ș.a.

Se mai întîmplă pe alocuri ca 
unii muncitori să nu aibă create 
aceste condiții indispensabile bu-

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Muncitorii și tehnicienii din exploa
tările forestiere și unitățile de in
dustrializare a lemnului din regiu
nea Suceava au îndeplinit planul la 
producția globală și marfă pe 8 luni 
ale anului cu 11 zile înainte de 
termen. Valoarea produselor date 
peste plan în această perioadă se 
ridică la 21 000 000 lei. Lucrătorii 
din exploatările forestiere și unită
țile de industrializare a lemnului 
din regiunea Suceava au realizat 
de la începutul anului și pînă acum 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 3 700 000 lei și 
beneficii peste plan în valoare de 
9 700 000 lei. Cele mai bune rezulta
te în întrecere au obținut forestierii 
din Rădăuți, Fălticeni și Cîmpulung 
Moldovenesc.

Construcțiile 
au fost predate în termen

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Con
structorii din cadrul Trustului regional de 
construcții Cluj au raportat că au dat în 
folosință toate construcțiile care au a- 
vut ca termen sfîrșitul lunii august. 
Recent, ei au terminat si dat în folo
sință în orașele Cluj, Turda, Zalău și 
Roșia Montană noi blocuri de locuințe, 
9 școli cu 120 săli de clasă în orașele 
Cluj, Huedin, Cîmpia Turzii, Baia de 
Arieș și altele. De la începutul anului 
și pînă în prezent, colectivul trustului 
a construit blocuri de locuințe cu a- 
proape 900 de apartamente. La parte
rul multor blocuri au fost deschise uni
tăți comerciale moderne.

Cifre din breviarul 
statistic

(Continuare în pag. Il-a)

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Breviarul statistic al regiunii Bra
șov cuprinde numeroase date și 
cifre care oglindesc profundele 
transformări ce au avut loc în anii 
puterii populare în viata oamenilor 
muncii. In ultimii 4 ani, din fondu
rile alocate de stat s-au ridicat car
tiere noi la Brașov, Sibiu, Mediaș, 
cît și în alte orașe ale regiunii. în 
comune, colectiviștii și-au construit 
în ultimii ani peste 20 000 de case noi. 
S-au ridicat în orașe și sate edi
ficii culturale, școli, s-a lărgit re
țeaua comercială, sanitară, farma
ceutică. Locuitorii Brașovului se 
mîndresc cu cele două noi con
strucții — gară modernă de că
lători și teatrul de stat. Astăzi în re
giunea Brașov funcționează 4 tea
tre, 11 case de cultură raionale, 
aproape 500 de cămine culturale, 
276 cinematografe orășenești și să
tești.

Pregătiri pentru înmagazinarca recoltei
CRAIOVA (coresp. 

„Scînteii“). — In gos
podăriile colective din 
regiunea Oltenia se 
fac în aceste zile pre
gătiri intense pentru 
depozitarea cereale
lor. Colectiviștii din 
comuna Bechetu, ra
ionul Corabia, au ter
mmat construcția a 
două pătule de po
rumb. Noi spații de 
depozitare a cerealelor

au -fost date în folo
sință și în gospodă
riile colective din co
munele Galicea Mare, 
raionul Băilești, Ri
sipiți, raionul Calafat, 
Bîrca, raionul Segar- 
cea, și altele. Sînt a- 
vansate construcțiile 
de țnagazii ȘÎ pătule 
pentru porumb îndeo
sebi în raioanele Ca
lafat, Băilești, Corabia 
și Segarcea. Pînă în

prezent, în gospodă
riile colective din re
giunea Oltenia a fost 
terminată construcția 
a 118 magazii și 36 pă
tule de porumb. La 
alte 72 magazii și 86 
pătule se execută ul
timele lucrări. Tot
odată, spațiile de de
pozitare existente sînt 
revizuite, curățate și 
dezinfectate.

Intr-una din lecțiile Combinatului de celuloză fi hirtie Suceava (Foto i Gh. Vlnțllâ)

Pc străzile Galațiului

Manuale și cursuri pentru studenfi
Editura didactică și pe

dagogică se preocupă de 
tipărirea și litografierea 
manualelor și cursurilor 
pentru studenți, necesare 
în anul universitar 1968— 
1964. Pînă în prezent s-au 
tipărit sau sînt în curs de 
tipărire aproximativ 200 
titluri. Printre acestea sînt 
cursuri de microbiologie, 
genetică, biologia apelor.

mecanica teoretică, elec
trochimie generală, mate
matici superioare, teoria 
probabilităților, introdu
cere în calculul tensorial 
și altele. Tirajul general 
al manualelor și cursurilor 
destinate noului an uni
versitar este de aproxi
mativ 300 000 de exem
plare.

(Agerpres)

Pe estradele orașului
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — In după-amiaza zi

lei de ieri mii de oameni ai muncii s-au îndreptat spre 
estradele amenajate în diferite părți ale orașului. Platoul 
Cornești, tradiționalul loc de serbări, era arhiplin. Ar
tiști amatori din fabricile .orașului au prezentat dansuri și 
cîntece populare, piese de muzică ușoară. Pe o altă scenă, 
numeroși spectatori au urmărit programul unei formații a 
Filarmonicii de stat. Seara,, pe stadionul 23 August, a avut 
loc spectacolul muzical-coregrafic „Cîntă țara mea", pre
zentat de Ansamblul de cîntece și dansuri al C.C.S.

Carnavalul pionierilor
Aproape 5 000 de pio

nieri, care au participat în 
ziua de 23 August la 
marea demonstrație a oa
menilor muncii din Capi
tală, și-au dat ieri după 
amiază intîlnire în frumo
sul parc al Palatului pio
nierilor. A avut loc aici un 
carnaval organizat de Co
mitetul orășenesc U.T.M. și 
de conducerea Palatului pio
nierilor. Semnalul de des
chidere a carnavalului a

fost dat de un grup de 15 
trompetiști, după care a ur
mat un bogat program ar
tistic. Și-au dat concursul 
acordeoniști de la Palatul 
pionierilor, orchestre ale 
caselor de cultură al& tine
retului din raioanele Capi
talei și un grup de actori 
de la Teatrul ,,C. fanase“. 
Cele mai frumoase costu
me prezentate de pionieri 
la carnaval au fost pre
miate.

Serbări cînipenești, excursii
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — Pe locul denumit 

„Cîmpul tineretului" s-au perindat vineri și sîmbătă peste 
20 000 de oameni ai muncii din Baia Mare și din localită
țile învecinate. Marçp serbare cîmpenească desfășurată aici 
a început imediat după terminarea demonstrației și a con
tinuat la lumina reflectoarelor pînă noaptea tîrziu. Pe scena 
teatrului de vară și-au dat concursul peste 30 de formații 
artistice de amatori, echipe de dansuri și coruri, ansam
bluri de estradă. La Satu-Mare, în Piața Libertății, în gră
dina populară și la ștrandul de pe malul Someșului, au 
prezentat programe cele mai hune formații de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, orchestre populare și de mu
zică ușoară din întreprinderile și instituțiile orașului, Sîmbă
tă, mii de maramureșeni au pornit în excursie spre caba
nele de la Izvoarele, Apa Sărată, Mogoșa, Ocna Șugatag, 
Borșa etc.

Lucrări gospodărești
Sfatul popular al Capi

talei a luat măsuti de 
consolidare și moderniza
re a unor artere. Astfel de 
lucrări se desfășoară pe 
bd. Republicii, pe străzile 
Popa Nan, Teodor Speran- 
tia, Traian, Dr. Petru Gro
za, Eroilor etc. Suprafața 
străzilor și bulevardelor 
care se modernizează a- 
nul acesta este de aproa
pe 200 000 m p. Sînt, tot
odată, în curs lucrări de 
înlocuire a vechilor ca
bluri electrice pe străzile

Barbu Văcărescu, Omeni
rii, Paul Greceanu, Ghio
cei, Turgheniev, Jiului: și 
Pictor Băieșu, pe șoselele 
Pantelimon și Cătelu. De 
asemenea, se instalează 
rețeaua electrică pentru 
un nou traseu de tramvai 
între liceul Gh. Șincai ș! 
Uzinele „Timpuri Noi". In 
total firele cablurilor elec
trice ce vor fi instalate în 
Capitală pînă la sfîrșitul 
anului vor avea o lungi
me totală de peste 70 km.

ȘI FR UMUSETI
Poate că ar putea părea 

ciudat la prima vedere, dar 
ideea acestor rîndurl s-a 
născut la fereastra unuț a- 
vion.

Era una din aceste du
minici de august, o dimi
neață de o rară limpezime 
în care, piezișe încă, raze
le soarelui dezvăluiau în 
lucruri alte lumini și : con
tururi. Sub aripile avionului 
o hartă vie prindea formă 
și culoare, cu profilurile 
munților și meandrele ape
lor sau ale șoselelor, cu 
nesfîrșitul orizont al cîmpii- 
lor sau cu înălțimile indus
triale ale Hunedoarei în
tre care se pierdea, strivi
tă, apa subțire, a Cernei. 
S-a desfășurat apoi, pe e- 
cranul geamului de bord, 
vasta cîmpie oltenească, 
covor în zeci de nuanțe în 
care dominau galbenul 
cîmpurilor secerate, ver
dele lanurilor de porumb, 
negrul de antracit al tarla
lelor proaspăt arate. Din 
cînd în cînd, sub aripile a- 
vionului întîrzia pentru cî- 
teva clipe „macheta“ unui 
sat aducînd în imensul co
vor cea de-a patra culoa
re — roșul aprins al acope
rișurilor de țiglă. A trecut 
un sat, au trecut două și, 
după puține minute ne-am 
obișnuit să căutăm cu pri
virea deasupra fiecărui sat 
o anumită imagine nelipsi
tă. Undeva, la o margine 
de pădure, pe un mal de 
apă sau lîngă un zăvoi, ar
hitectura simplă, curată, i- 
gienică — am putea spu
ne — a fermei de animale, 
saivanele de oi ori țarcu
rile mici ale păsărilor ca
re, de la acea înălțime nici 
nu se vedeau.

Ce sate erau acestea ? 
Nici măcar pilotul nu le 
cunoștea. Dar parcă nume
le lor era important? Toate 
se contopeau în acea stră
lucitoare dimineață de au
gust alcătuind noile ima
gini, motive și țesături ale 
noului covor oltenesc.

Am trecut pe deasupra 
Oltului și am observat că 
harta ținuturilor argeșene 
desfășura sub privirile 
noastre aceleași contururi 
și culori. Pentru că și pe 
meleagurile Oltului și pe 
cele ale Argeșului, șl pe 
tărîmurile Șiretului sau ale 
Tîrnavelor, o mînă înțe
leaptă, de inginer, și tot
odată o mînă inspirată, de 
pictor, a țesut noi desene 
pe harta patriei, dăruind 
vechilor pămînturi largi și 
nebănuite orizonturi.

Numai pămînturilor? Prin- 
tr-o firească apropiere de 
idei, ne-am amintit atunci 
de așa-numitele „obiceiuri 
ale pămîntului“. Fata vîn- 
dută la măritiș pentru o 
pereche de boi, strachina 
de lapte cu ardei iute to
cat, ca să aibă laptele 
„spor“ — „obiceiuri ale pă
mîntului“. Erau obiceiuri 
ale pămîntului arat cu doi 
cai costelivi, ale pămîntu
lui sărac, peticit pe costi
șă sau pe luncă, erau o- 
biceiuri ale unei exploatări 
crunte, seculare.

Iată, astăzi e de-ajuns să 
privești pe fereastra avio
nului ca să vezi, ~ă simți, 
să te convingi că’fața pă- 
mînturilor s-a schimbat e- 
sential și definitiv. Dar o- 
biceiurile? Care sînt obi
ceiurile pămîntului pe care 
s-au ridicat înălțimile în
drăznețe ale industriei so
cialiste, ale pămîntului în
tins pe tarlale neîntrerupte 
de haturi, secerate cu com
bina, îngrășate cu substan
țe chimice? Sînt, în primul 
rînd, obiceiurile noului fel 
de a munci, spiritul colec
tiv, răspunderea, însufleți
rea, abnegația a nenumă
rat! oameni din industrie 
sau agricultură; sînt apoi 
noile obiceiuri de a sărbă
tori această muncă, în 
strălucitoare explozii de 
veselie si tinerețe. Și îna
inte vreme se juca prin sa
te șl se cînta, Ia șezătoare, 
la horă. Dar abia în acești

Ritm, mișcare, grație. Suită de dansuri din spectacolul prezentat la București de artiștii 
amrttori de la Palatul de cultură din Brașov. (Foto : M. Andreescuț

ani s-a împămîntenit obi
ceiul de a se întrece în joc șl 
cîntec Întreaga țară. Di
mensiunile industriei socia
liste, orizonturile largi ale 
pămînturilor colectivizate 
nu se reflectă oare și în 
această amplă mișcare 
spre artă și cultură, în a- 
ceastă profundă sete de 
frumos ?

Să răsfoim doar oîteva 
din miile de file ale unei 
mari agende artistice ; a- 
genda celui de-al VII-lea 
concurs al artiștilor ama
tori, Iile din care se des
prind imagini, idei de re
marcabile semniiicații.

★

Masivitate, înălțimi și 
dimensiuni industriale care 
surprind privirea, aceasta 
este priveliștea din ultimii 
ani a Hunedoarei. Dar pînă 
în această vară n-am știut 
că Hunedoara poate im
presiona și prin alte dimen
siuni. La Combinatul side
rurgic fac repetiții șl dau 
spectacole 16 brigăzi artis

tice de agitație. Numeroa
sele lor spectacole, pre
zentate numai de la în
ceputul ultimului concurs, 
s-au bucurat de aplauzele 
a 120 000 de spectatori. De 
peste două ori populația 
orașului.

'★

Un nou obicei pe covo
rul noilor pămînturi olte
nești? La căminele cultu
rale din comunele Dăbu- 
leni, Piscu-Vechi, Ghidici, 
Corlătel a fost necesară 
organizarea unor con
cursuri de selecționare a 
coriștilor. Pentru că numă
rul cererilor întrecea cu 
mult amploarea unui cor 
cum ar fi, să zicem, cel al 
Teatrului de Operă și 
Balet.

Cît privește Oltenia tre
cutului, să ne amintim pa
tru stihuri încrustate odini
oară de penița lui Ar
gh ezi:
„De la Jii, în drum, încoace, 
Nici o vatră nu mai coace, 
Nici un coș nu scoate fum, 
Cît îi țară, cîmp și drum“.

La Dăbuleni, Piscu-Vechi, 
Ghidici, Corlățel colectiviș
tii dau examen de intrare 
în cor.

★

După ce au plantat ro
șiile și cartofii, s-au în- 
tîlnit din nou, seara, la 
căminul cultural; după ce 
au cules roșiile, după ce 
au reglat vanele instala
ției de irigare s-au întîlnit 
din nou, seara, la repetiție. 
Așa a luat naștere specta
colul brigăzii artistice a 
brigăzii legumicole, inti
tulat: „Grădinarii veseli“. 
Unul din cele 13 spectaco
le, pentru că în gospodă
ria colectivă din Stoică- 
nești, regiunea Argeș, au 
luat flintă 13 brigăzi artis
tice de agitație, fiecare 
reprezentînd o brigadă de 
producție. S-a ivit, astfel, 
încă o întrecere între bri
găzile gospodăriei, o în
trecere artistică.

PAUL DIACONESCU

(Continuare în pag. IlI-a)
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După mitingul 
care a avut loc 
în centrul ora

șului și ia care a vorbit tova
rășul Ștefan Boboș, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, a început de
monstrația oamenilor muncii din o- 
raș. Coloana muncitorilor și tehni
cienilor de la Uzinele metalurgice 
Bacău poartă un grafic care înfăți
șează succesele acestui colectiv pe 
7 luni ale anului : planul pro
ducției globale îndeplinit în pro
porție de 119 la sută, economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de aproape 2 milioane lei etc.

Cițiva muncitori poartă macheta 
unei vane acționate electric. Este 
unul dintre cele mai recente tipuri 
de vane, realizat în uzină la un nivel
tehnic ridicat. Din 1950, producția 
vanelor, principalul sortiment al în
treprinderii, a crescut de peste 100 
de ori.

Trece apoi prin fața tribunei co
loana muncitorilor și tehnicienilor 
Fabricii de hîrtie și celuloză „Steaua 
Roșie“, întreprindere evidențiată pe

ramură. Această importantă unitate 
industrială este în curs de reutilare 
și modernizare. Producția fabricii a 
crescut, din 1948. de peste 4 ori. In 
primele rinduri pășesc numeroși e- 
vidențiați în întrecerea socialistă. 
Colectivul secției F. 2 poartă cu 
mîndrie steagul de secție evidenția
tă pe fabrică. In cinstea zilei de 23 
August el a dat 143 tone celuloză 
peste plan și a redus mult impurită
țile la celuloză. Un mare grafic ilus
trează succesele obținute de colecti
vul Fabricii „Proletarul“. în 7 luni 
el a dat peste plan 12 800 kilograme 
fire și 37 200 metri țesături finite.

Iată-i și pe muncitorii, tehnicienii 
și inginerii Fabricii de pielărie și în
călțăminte „Partizanul“. în frunte 
pășesc muncitorii evidențiați.

Au urmat apoi alte și alte coloane 
de muncitori care, ca și toți ceilalți, 
și-au manifestat cu acest prilej 
bucuria de a trăi o viață nouă, fău
rită sub conducerea partidului, ho
tărîrea de a întări prietenia cu țările 
socialiste frățești, de a-și aduce con
tribuția la lupta pentru apărarea 
păcii în lume.

Muncitori și cărturari

lectiv prezintă realizările obținute în 
întrecere.

„Să construim mai mult, mai bine 
și mai ieftin“. Aceasta este lozinca 
constructorilor de la trustul regio
nal care au ridicat în anii puterii 
populare clădiri cu peste 17 000 de 
apartamente și numeroase construc
ții industriale.

Trec apoi prin fața tribunei oame
nii de știință și cercetătorii de Ia 
Baza Academiei R. P. Romîne, pro
fesorii și cadrele didactice din cen
trul universitar Timișoara, care de
pun o activitate rodnică pentru a 
pregăti noi și noi ingineri, profesori, 
medici, cadre de intelectuali nece
sare dezvoltării continue a econo
miei și culturii socialiste.

Iată-i și pe muncitorii și tehni
cienii din gospodăriile agricole de 
stat, pe țăranii colectiviști din co
munele Urseni, Recaș, Moșnița, Dum- 
brăvița — care, înfrățiți în munca, 
au obținut rezultate bune în spori
rea producției vegetale și animale.

Trecînd prin fața tribunelor, de
monstranții își exprimă dragostea 
fată de partid, hotărîrea de a munci 
cu, însuflețire pentru a obține noi 
succeße în îndeplinirea sarcinilor 
puse de Congresul al III-lea al 
P.M.R., de a-și aduce astfel contri
buția la apărarea păcii în lume.

O regiune în plina dezvoltare
Mitingul oame
nilor muncii din 
Suceava în cins

tea marii sărbători a avut loc în a- 
cest an în piața nouă din centrul 
orașului. Tov. Petru Berică, secretar 
al Comitetului regional al P.M.R. 
Suceava a vorbit despre însemnăta
tea zilei de 23 August.

Deschizînd demonstrația, prin fața 
tribunelor trec evidențiații în între
cerea socialistă din întreprinderile 
orașului. Ei poartă portretul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, por
tretele celorlalți membri ai Birou
lui Politic în semn de dragoste pen
tru partid, organizatorul tuturor 
victoriilor poporului nostru.

Urmează apoi un grup de munci
tori, țărani și intelectuali ce duc o 
hartă a regiunii — imagine a ma
rilor transformări petrecute și pe 
aceste meleaguri, odinioară înapoia
te din punct de vedere economic și 
social-cultural. Combinatele de in
dustrializare a lemnului din Vatra 
Dornei, Fălticeni și Suceava, Fabri
ca de mobilă din Rădăuți, Uzinele 
textile din Botoșani, Filatura din

SUCEAVA

Cîntînd, scandind 
lozinci, coloanele 
de demonstranți 

au impînzit străzile din jurul 
Pieței Victoriei. La tribuna ame
najată in fața Teatrului Național 
a luat cuvîntul tovarășul Clement 
Rusu membru al C.C. al P.M.R., 
președinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii Cluj, 
care a evocat drumul parcurs de țara 
noastră în cei 19 ani de la eliberare, 
succesele înregistrate de oamenii 
muncii din regiunea Cluj în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid

Demonstrația este deschisă de 
3 000 de pionieri. Urmează apoi co
loanele de muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari din întreprin
deri și instituții. In frunte se află co
lectivul Uzinei de pielărie și încăl
țăminte, decorat cu Ordinul Muncii 
clasa 1. Alături de grafice care ara
tă succesele obținute de acest co
lectiv în întrecerea socialistă sînt 
purtate portretele celor mai har
nici muncitori. Pe 7 luni, colec
tivul acestei întreprinderi și-a depă

CLUJ
șit indicii de calitate la piei-fețe box, 
a economisit peste 4 500 mp piei- 
fețe și aproape 7 000 kg articole de 
talpă.

Trec colectivele de muncitori de 
la Uzinele „Tehnofrig", „Unirea", A- 
telierele de reparat material rulant 
„16 Februarie“ Și pe panourile lor 
se află înscrise cifre care ilustrează 
realizările obținute în cinstea marii 
sărbători. Cu succese deosebite a 
întîmpinat ziua de 23 August co
lectivul Uzinei „Carbochim“

Iată-i pe reprezentanții oamenilor 
de cultură și știință, ai cadrelor didac
tice de la institutele de învățămint 
superior și ai studenților din Cluj. 
Ei poartă, încadrate de steaguri ro
șii și tricolore, lozincile : „Trăiască 
intelectualitatea patriei noastre !“, 
„Sub steagul atotbiruitor al mar- 
xism-leninismului, sub conducerea 
partidului, înainte pentru desăvîr
șirea construcției socialiste in pa
tria noastră !“. Este, în aceste cu
vinte, și hotărîrea lor de a-și închina 
toatç forțele înfloririi științei și cul
turii în patria noastră.

Pentru socialism, pentru pace

Sub steagul partidului
I TIMIȘOARA i Străzile orașului 

de pe Beqa. bal
coanele locuin

țelor, incintele fabricilor și uzinelor
sînt împodobite cu flori in cinsfea 
măreței sărbători.

Trec prin fața tribunei, tntr-o at
mosferă sărbătorească, harnicii 
muncitori, tehn.cieni și ingineri de 
la „Electromotor" Graficele pe care 
le poartă arată că productivitatea 
muncii a sporit cu 1,9 la sută, că au 
dat peste plan 436 bucăți motoare 
electrice, iar economiile pe care

le-au realizat prin reducerea prețu
lui de cosi se ridică la aproape un 
milion lei.

Colectivul de muncă de la Fabtica 
Guban a dat peste plan în cinstea 
glorioasei aniversări 86 000 kilogra
me folii P.V.C., 6 000 metri pătrați
piele artificială și 2 300 corpuri de 
iluminat.

Prin fața tribunei trec muncitorii de 
la „Tehnometal“, Uzinele textile Ti
mișoara, întreprinderile „6 Martie", 
„Teba“, „Arta Textilă" și altele. Prin 
grafice și care alegorice fiecare co-

Dis-de-diminea- 
ță, în Piața Al. 
I. Cuza, împodo

bită sărbătorește, și pe străzile în
vecinate s-au adunat zeci de mii de 
oameni ai muncii din Craiova. Des
pre însemnătatea zilei de 23 Au
gust, cea mai mare sărbătoare a po
porului nostru, a vorbit tov. Ion 
Predescu, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al re
giunii Oltenia.

Demonstrația oamenilor muncii 
este deschisă de colectivul Uzinelor 
„Electroputere“. Graficele și panou
rile purtate de constructorii loco
motivei Diesel electrice de 2 100 CP 
ilustrează realizările acestei mari 
întreprinderi a industriei noastre e- 
lectrotehnice. Trec apoi prin fața 
tribunei muncitorii Uzinei de mașini 
agricole „7 Noiembrie", petroliști, 
constructori. Prin panourile pe care 
ie poartă, prin lozincile scandate 
continuu, demonstranții își ma
nifestă bucuria și mîndria pentru 
realizările obținute sub conducerea 
partidului, hotărîrea de a munci 
pentru înflorirea patriei socialiste, 
pentru apărarea păcii în lume.

Apariția în fața tribunelor a con
structorilor stîrnește aplauze înde
lungi. Ei poartă care alegorice în- 
fățișînd machete ale Combinatului 
chimic de la Craiova, ale unor o- 
biective ce vor fi date în folosință 
anul viitor. Constructorii de locuin
țe raportează că în acest an vor da 
în folosința oamenilor muncii alte 
aproape 3 000 apartamente și dife
rite construcții social-culturale.

Cu multă însuflețire sînt întîmpi- 
nați miile de colectiviști din raioa
nele Craiova, Balș, Segarcea și Ca-

CRAIOVA
lafat, care au venit la Craiova spre a 
participa, alături de muncitori, la 
sărbătorirea zilei eliberării.

Timp de peste 3 ore, au trecut 
prin fața tribunelor aproape 40 000 
de demonstranți.

Fălticeni, Fabrica de zahăr din 
Bucecea, Fabrica „Rarăul" sînt 
cîteva din întreprinderile construi
te în anii puterii populare, măr
turii ale avîntului industrial pe 
care îl cunoaște astăzi regiu
nea. Producția industrială a re
giunii este de peste trei ori mai 
mare decît în anul 1950. De
monstrează apoi coloana oamenilor 
muncii care pun în valoare una din 
marile bogății ale munților din nor
dul țării : lemnul. Sînt muncitorii, 
inginerii și tehnicienii celei mai ti
nere întreprinderi sucevene — ma
rele complex de valorificare su
perioară a lemnului, înălțat în Va
lea Sucevei.

O machetă purtată de constructori 
sugerează lucrările de modernizare a 
orașului. în ultimii ani, în oraș s-au 
construit blocuri care însumează 
peste 2 500 apartamente ; in prezent 
se află în lucru peste 1 000 aparta
mente.

Trec reprezentanții colectiviștilor 
din regiune, îmbrăcați în pitorești 
costume naționale ; ei duc snopi de 
grîu și porumb, coșuri încărcate cu 
fructe și legume. Graficele pe care 
le poartă arată că în anii care au 
trecut de la eliberare agricultura 
regiunii a fost înzestrată cu mii de 
tractoare, combine pentru cereale și 
alte mașini agricole.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Suceava a oglindit încă odată ho
tărîrea lor de a traduce neobosit în 
viață hotărîrile Congresului al III- 
lea al P.M.R.

în orașul de pe malul Crișului
Piața Victoriei, 
unde au loc mi
tingul și tradi

ționala demonstrație a oameni
lor muncii din localitate, este 
străjuită de steaguri tricolore și 
purpurii. Se văd portretele conducă
torilor partidului și statului nostru, 
lozinci în cinstea gloriosului August 
23. Frontispiciile clădirilor sînt deco
rate cu ghirlande de brad și flori.

La miting, tovarășul Teodor Haș, 
prim secretar al Comitetului regio
nal de partid Crișana, a relevat dez
voltarea industriei și agriculturii în 
regiune în anii puterii populare, 
succesele obținute de oamenii mun
cii din fabrici, uzine, mine și de pe 
ogoare, romîni și de alte naționali
tăți, care muncesc înfrățiți pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în scumpa noastră patrie.

Coloana oamenilor muncii orădeni 
este deschisă de metalurgiștii de la 
întreprinderea „Feronajul“. Răsună 
ovații pentru partid. Graficele și 
pancartele purtate de muncitori și 
tehnicieni arată că planul de produc
ție a fost îndeplinit pînă în prezent 
în proporție de 115 la sută, că pro
ductivitatea muncii a crescut cu 11,5 
la sută, realizîndu-se economii Ia 
prețul de cost de peste 700 000 lei.

ORADEA
Coloana muncitorilor, tehnicieni

lor, inginerilor de la Uzinele de ma
șini unelte „înfrățirea“ are în frunte 
un frumos car alegoric. O pancar
tă indică : colectivul uzinei a produs 
pînă acum 21 350 mașini-unelte.

Prin fața tribunei trec reprezen
tanții minerilor din cadrul Trustului 
„Ardealul“. Graficele purtate de 
demonstranți arată că de la începu
tul anului minerii au extras 11 500 
tone cărbune peste plan, au reali
zat economii suplimentare de a- 
proape 5 milioane lei, depășindu-și 
simțitor angajamentele.

Și industria ușoară s-a dezvoltat 
în regiunea Crișana. Aceasta o ilus
trează expresiv cîteva care alego
rice, înfățișînd noi modele de pan
tofi bărbătești și de femei realizate 
în cele 3 fabrici de încălțăminte din 
localitate, noi și variate modele de 
tricotaje pentru femei, de mantouri 
și jachete îmblănite, căciuli și alte 
produse pentru anotimpul de iarnă.

Cu ropote de aplauze sînt primiți 
oamenii muncii din agricultură.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Oradea a oglindit hotărîrea cu 
care ei sprijină politica internă și 
externă a partidului, năzuința de 
a-și aduce și pe viitor contribuția la 
victoria cauzei păcii în lume.

Casa de cultură din Drăgășani-Argeș.

Festivalul de muzică 
ușoară romînească.^1963

Aspecte de la demonstrația oamenilor muncii din Timișoara (fotografia de sus) și Baia Mare (fotografia de jos).

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă

Mii de oameni ai 
muncii din Pi
tești și din re

giunea Argeș au participat la
mitingul și demonstrația care au
avut loc cu prilejul zilei de 23 
August. Despre realizările în
registrate în regiunea Argeș în anii 
de după eliberare, a vorbit tov. 
Petre Duminică, secretar al comite
tului regional de partid. Datorită po
liticii înțelepte a partidului, regiunea 
Argeș cunoaște profunde transfor
mări în toate domeniile de activitate. 
Anul acesta, dezvoltînd larg în
trecerea socialistă, colectivele din 
regiune au realizat sarcina la 
producția globală pe 7 luni în pro
porție de 102,9 la sută, iar la pro
ducția marfă în proporție de 103,3 la 
sută. Peste plan au fost obținute în
semnate cantități de produse — căr
bune, sodă, țesături de bumbac, ma
terial lemnos etc. Economiile supli
mentare realizate la prețul de cost 
se ridică la 37 445 000 lei, iar bene
ficiile peste plan — la 32 milioa
ne lei.

Prin fața tribunei trec timp de 
două ore mii de demonstranți. 
Prin lozinci și urale ei își manifestă

PITEȘTI
dragostea față de partid, hotărîrea 
de a obține noi succese în lupta 
pentru desăvîrșirea construirii so
cialismului în patria noastră. Harni
cii petroliști, îmbrăcați în salopete 
albastre, raportează despre succese
le obținute. Cei de la foraj, aplicînd 
forajul cu turbina și cu electroburul, 
au săpat peste plan în 7 luni 6 400 
metri și au realizat economii în va
loare de peste 4 400 000 lei.

Trec apoi metalurgiștii și textiliș- 
tii, constructorii care schimbă fața 
orașelor regiunii. Distingem din co
loana demonstranților cel mai tînăr 
colectiv de muncă al orașului — 
colectivul complexului de industria
lizare a lemnului. Aci a intrat de 
curînd în funcțiune o modernă fabri
că de mobilă. Zilele trecute s-a ex
pediat din această fabrică a 1 400-a 
garnitură de mobilă pentru sufrage
rie. Rețin atenția graficele expri- 
mînd realizările lucrătorilor din în
treprinderea de electricitate. Lumina 
electrică a pătruns anul acesta încă 
în 29 de sate din regiune.

La demonstrație au fost prezenți 
și numeroși colectiviști din împre
jurimile orașului Pitești.

Astăzi începe la Ma
maia primul Festival de 
muzică ușoară romîneas- 
că și, în același timp, 
etapa finală a concursu
lui național de creație 
muzicală organizat de 
Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Litoralul reprezintă 
un cadru foarte po
trivit pentru organi
zarea unor manifestări 
artistice estivale de am
ploare. Consacrat unui 
gen muzical de cea 
mai largă popularitate, 
festivalul de la Mamaia 
(25-—30 august) este me
nit să îmbogățească via
ța artistică variată ce se 
desfășoară pe litoral și 
— totodată — să prile- 
juiască trecerea in re
vistă a unora dintre 
cele mai reușite lucrări 
de muzică ușoară, să 
determine o emulație a 
creatorilor și interpreți- 
lor care s-au dedicat a- 
cestui gen, o confruntare 
a formațiilor orchestrale.

Interesul larg stîrnit 
de concursul ce se des
fășoară concomitent cu 
festivalul este ilustrat de 
numărul mare de lucrări 
prezentate de compozi
tori și autori de texte 
din toată țara, membri 
și nemembri ai uniunilor 
de creație : peste 400 de 
lucrări. Ca la orice con
curs, numele autorilor a 
rămas secret pînă după 
ce juriul a selecționat 
creațiile cele mai va
loroase. După această 
selecție au fost desfăcute 
plicurile în care erau 
menționate numele au
torilor de muzică și ver
suri. Juriul — al cărui 
președinte am cinstea să 
fiu — s-a străduit să a- 
leagă piesele care, prin 
originalitatea și preg
nanța lor melodică, prin 
calitățile versurilor, să 
justifice prezentarea lor 
în cadrul festivalului. 
Nădăjduiesc că publicul

G. DENDRINO 
maestru emerit 

al artei

— care ca fi solicitat 
să-și spună cuvîntul prin 
intermediul fișelor de a- 
precieri ce vor fi distri
buite înainte de înce
perea concertelor — ua 
întări opiniile juriului. O 
seamă de lucrări care, 
chiar dacă n-au fost se
lecționate pentru festi
val, nu sînt lipsite de 
calități, vor fi achizițio
nate Și vor îmbogăți re
pertoriul genului.

Caracteristic pentru 
cele mai bune lucrări 
prezentate in concurs mi 
se pare a fi optimismul, 
propriu vieții de azi a 
poporului nostru. Prin
tre acestea sînt și cîte
va cîntece lirice — în
chinate dragostei, tine
reții, precum și încercări 
reușite de tratare în rit
muri moderne a unor 
idei muzicale vădind 
personalitatea autorilor 
respectivi și înscriindu-se 
pe linia bogatei tradiții 
a muzicii ușoare romî- 
nești. Receptiv față de 
tot ce a fost va
loros sau demn de a fi 
valorificat din piesele 
primite, juriul s-a stră
duit să nu facă concesii 
de conținut sau artisti
ce, să răspundă, cit mai 
exigent, încrederii ce i-a 
fost acordată.

Au fost selecționate 
pentru festival 16 lu
crări (anunțate, nu de 
mult, în presă), dintre 
care, fără îndoială, mul
te sînt sortite unei largi 
popularități. Alături de 
aceste prime audiții, în 
cadrul festivalului vor fi 
prezentate și o serie de 
creații recente — dintre 
cele mai valoroase — ale 
compozitorilor noștri, 
care figurează în reper

toriul formațiilor și so
liștilor de muzică ușoa
ră. Lucrările noi, melo
diile festivalului vor 
constitui programul con
certului de închidere, 
care va avea loc la 30 
august.

După cum se știe, 
succesul de public este 
determinat într-o mare 
măsură și de ținuta 
interpretării, de mo
dul în care orches
tra și soliștii pun in va
loare calitățile partiturii 
și ale textului. De a- 
ceea, la festival au fost 
invitate cîteva dintre 
cele mal cunoscute, for
mații de muzică ușoară 
și unii dintre cei mai 
înzestrați soliști. De alt
fel, interpretările noilor 
lucrări, pe care le vom 
asculta in concert în zi
lele festivalului, au și 
fost imprimate pe discuri 
„Electrecord“ ; aceste 
discuri, ca șt partiturile 
respective, vor fi difu
zate prin standuri și 
magazine de muzică.

Festivalul de muzică 
ușoară romînească a 
stîrnit un viu interes în 
masele largi de ascultă
tori. Manifestările lui 
vor demonstra că avem 
mari resurse și talente 
și în acest domeniu de 
creație atît de iubit de 
oamenii muncii. Este 
neîndoios că festivalul 
va intra în tradiția vieții 
noastre muzicale.

La deschiderea primei 
ediții a festivalului, 
urăm compozitorilor, in- 
terpreților, formațiilor 
participante cel mai de
plin succes. Interesul și 
aprecierile publicului, 
premiile ce vor fi decer
nate vor constitui, lără 
îndoială, un important 
stimulent în dezvoltarea 
creației și Interpretării 
muzicii ușoare romînești

Toate schimburile Ia același nivel

BAIA MARE

Pe meleagurile
în orașul de la 
poalele Dealu
lui Florilor, săr

bătorirea zilei de 23 August a în
ceput cu un mare miting, la care 
au participat zeci de mii de oameni 
ai muncii din Baia Mare și colecti
viști din apropierea orașului. Cu a- 
cest prilej a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Pop, membru în biroul 
comitetului regional de partid, pre
ședinte al comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Mara
mureș.

Maramureșul, regiune odinioară 
înapoiată, a devenit astăzi un colț 
de țară în plină dezvoltare. In anii 
puterii populare s-au construit aici 
peste 30 de întreprinderi republica
ne, printre care Uzinele mecanice de 
mașini și utilaj minier, Uzina cen
trală de preparare a minereului, Fa
brica „Mondiala“ etc. S-au reutilat. 
modernizat și mărit peste 70 de în
treprinderi, au fost puse în exploa
tare noi zăcăminte de minereu, sînt 
în plină construcție alte întreprin
deri.

în cinstea zilei de 23 August, oa
menii muncii din regiunea Maramu
reș raportează îndeplinirea și depă
șirea planului pe primele 7 luni ale 
anului la toți indicatorii. Producția 
globală a fost realizată in proporție 

j de 102,9 la sută, iar producția marfă 
I — 101,7 la sută.

Mar am ureșului
Timp de cîteva ore, prin fața tri

bunei din Piața Victoriei au trecut 
mii de oameni ai muncii, manifestîn- 
du-și dragostea și atașamentul față 
de partid, față de Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ca și în alți ani, în frunte pășesc 
minerii. Sînt cei de la Săsar, care au 
realizat planul de producție pe pri
mele 8 luni ale anului cu peste 10 zile 
mai devreme, dînd patriei peste plan 
produse în valoare de 9 677 000 lei. 
Distingem printre ei pe Radu Virgil, 
Ion Mocanu, frații Alexandru, Ludo
vic și Gheorghe Șandor, pe pieptu
rile cărora strălucește Ordinul Mun
cii. Alături de ei trec muncitorii de 
la combinatul chimico-metalurgic. 
Ii urmează apoi forestierii, harnicii 
muncitori din vîrful munților, care 
au raportat despre îndeplinirea pla
nului de producție pe primele 8 luni 
ale anului, cu 20 de zile mai de
vreme.

Un ropot de aplauze răsună în pia
ță cînd, într-o simfonie de culori 
trec, reprezentînd 3 generații, dansa
torii colectivei din comuna Curtuiu- 
șul Mare. In pitoreștile lor costume, 
interpretînd cîntece și jocuri popu
lare, tineretul din Țara Oașului, 
din Sighet și alte localități ale re
giunii au defilat cu entuziasm prin 
fața tribunei.

(Urmare din pag. I-a)

nei desfășurări a muncii. Pînă nu 
de mult, deficiențe de asemenea 
natură puteau fi întîlnite în schim
burile II și III ale secției prelu
crări mecanice de la Uzina „înfră
țirea“ din Oradea. Aici, unele lucrări 
repartizate pentru execuție nu erau 
însoțite de planuri de operații, în 
magazia de scule lipseau unele ca
libre și alte S.D.V.-uri necesare 
prelucrării unor repere. Neavîn- 
du-le la îndemînă, unii muncitori 
executau lucrarea „după ochi“, 
ceea ce, se înțelege, ducea adese
ori la respingerea de către contro
lul de calitate a reperelor prelu
crate. într-o scrisoare sosită la redac
ție, un corespondent voluntar scrie 
că în secția prese mecanice a fabri
cii „Electroaparataj“-București, unii 
reglori nu-și îndeplinesc întot
deauna cum se cuvine sarcina de 
a ajuta efectiv munca schimbului 
din care fac parte. Faptul că asis
tența tehnică în schimburile II și 
III lasă încă de dorit la această în
treprindere se reflectă și în pro 
ductivitatea mai scăzută a celor 
două schimburi, în comparație cu 
cea obținută în schimbul de dimi 
neață.

Un sprijin eficient în organizarea 
mai bună a asistenței tehnice în 
întreprinderi și secții, în ridicarea 
tuturor schimburilor la același ni
vel pot da organizațiile de bază pe 
schimburi permanente de produc
ție. Recomandînd conducerilor 
tehnico-administrative măsuri pen
tru îmbunătățirea asistenței teh
nice, pentru mai buna organizare 
a producției și pentru repartiza
rea în schimburile II și III a unor 
cadre tehnice potrivit nevoilor pro

ducției, ridicînd nivelul muncii po 
litice, organizațiile de bază pe schim
buri au contribuit în mare măsură 
într-o serie de întreprinderi din 
București — Uzina de mașini elec
trice, fabrica textilă „Dacia" 
— ca activitatea schimburilor 11 și 
III să se ridice la nivelul realizări
lor schimbului 1. Organizațiile de 
bază pe schimburi intervin opera
tiv ori de cîte ori este nevoie pen
tru soluționarea diferitelor proble
me de producție ce apar în schim
bul respectiv Munca politică in 
sprijinul activității economice de
vine astfel mai concretă, pătrunde 
efectiv în miezul problemelor pro
ducției, conducerile tehnico-admi- 
nistrative primesc un ajutor mai 
substanțial în stabilirea și îndepli
nirea măsurilor care asigură rea
lizarea integrală a sarcinilor de 
plan, a angajamentelor în între
cere.

Iată de ce, și din acest punct de 
vedere este pe deplin lustificată 
atenția mare pe care comitetele de 
partid din întreprinderi, comitetele 
orășenești, raionale și regionale de 
partid trebuie să o acorde îndru
mării și sprijinirii permanente a 
activității organizațiilor de bază pe 
schimburi, astfel îneît acestea să 
poată cuprinde și rezolva cu com
petență sporită problemele com
plexe ridicate de producție.

Stabilirea și aplicarea riguroasă 
a măsurilor necesare pentru asigu
rarea unei asistențe tehnice opera
tive, competente în cadrul tuturor 
schimburilor constituie una din 
căile eficace pentru punerea mai 
largă în valoare a rezervelor in
terne ale producției, pentru înde
plinirea ritmică și la toți indicato
rii a sarcinilor de plan.
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Dragi tovarăși,

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Popu
lare Romîne, cea de-a 19-a aniversare a eliberării 
patriei voastre de către armata sovietică, vă transmi
tem dv. și întregului popor romîn felicitări cordiale 
și un fierbinte salut tovărășesc.

Poporul cehoslovac nutrește o prietenie sinceră față 
de poporul frate romîn și urmărește cu bucurie efortu
rile sale îndreptate spre construirea societății socia
liste, față de succesele obținute pe acest drum.

Noi sîntem convinși că adîncirea colaborării dintre
ANTONIN NOVOTNY 

Prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
Președinte al R. S. Cehoslovace

Praga

București

Republica Populară Romînă și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, bazată pe principiile internaționalismu
lui socialist, va contribui și în viitor la accelerarea . 
dezvoltării economice a ambelor noastre țări, la în
tărirea unității sistemului mondial socialist, la victo
ria definitivă a comunismului și păcii în întreaga 
lume. ■’

Vă dorim dv., dragi tovarăși, și întregului popor 
romîn, multe și noi succese în construirea socialismu-... 
lui și în lupta noastră comună pentru pace și progres , 
pe întreg globul pămîntesc.

VILIAM SIROKY 
Președintele guvernului R. S. Cehoslovace

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne

Sosirea în Capitală a ministrului 
agriculturii și silviculturii al Austriei
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

Eduard Hartmann, ministrul agri
culturii și silviculturii al Austriei, 
care va face o vizită în țara noas
tră la invitația președintelui Consi
liului Superior al Agriculturii.

Oaspetele este însoțit de Alexan
der Bauer și Wilhelm Müller, con
silieri ministeriali, și de Heinrich 
Gerlitz, comisar ministerial.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, Eduard Hartmann a fost în
tâmpinat de Mihai Dalea, președin

tele Consiliului Superior al Agri
culturii, Eugen Alexe, vicepreșe
dinte al Consiliului, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ludovic Negrea, ad
junct al ministrului economiei fo
restiere, de specialiști din agricul
tură și funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

A fost de față dr. Paul Wetzler, 
ministrul Austriei în R. P. Romînă.

(Agerpres)

<7)e leuet DIV TOATĂ ȚARA
PENTRU OȚELA- 

RH. Un tren marșrut 
cu. 50 de vagoane fier 
vechi a plecat din re
giunea Cluj spre Com
binatul siderurgic din 
Hunedoara. Fierul 
vechi a fost colectat în 
ultimul timp de tine
rii din orașele și sate
le regiunii Cluj. De la 
începutul anului și pî- 
nă acum, tinerii din 
regiunea Cluj au co
lectat și expediat spre 
oțelăriile patriei pes
te 3 500 tone fier 
vechi.

SATE ELECTRIFI
CATE. In ajunul 
zilei de 23 August 
s-au aprins becu
rile electrice în ca
sele țăranilor colecti
viști din alte 9 comune 
și sate ale regiunii 
Brașov: Șalcău și Ră- 
vășel — raionul Agni

ta, Buză, Copșa Mare, 
Glogoveț — raionul 
Mediaș, Aita Mare. 
Aita Medie, Micloșoa- 
ra și Bățanii Mari din 
raionul Sfîntu Gheor
ghe.

TIPURI NOI DE 
MOBILĂ. Fabricile de 
mobilă ale Ministeru
lui Economiei Fores
tiere au produs de la 
începutul anului pînă 
în prezent 13 tipuri 
noi de mobilă. Dintre 
acestea, cele mai re
cent sosite în maga
zine sînt camera com
binată și dormitorul 
„Ilva", bucătăria „Ma
ramureș" și sufrage
ria „Adriana“. Au fost 
realizate, de aseme
nea, 3 noi modele de 
biblioteci, un nou tip 
de canapea extensi
bilă etc.

„IMN IN MERS“. 
Casa regională a crea
ției populare Bacău 
a editat o culegere de 
poezii, schițe, portre
te, reportaje literare, 
intitulată : „Imn în 
mers". Lucrările, apăr- 
ținînd membrilor ce
naclurilor literare din 
regiune, sînt inspirate 
din munca și viața 
nouă a oamenilor 
muncii din regiune.

COMPLEX DE A- 
LIMENTAȚIE PU
BLICĂ. La Hîrlău s-a 
dat în folosință un 
complex de alimenta
ție publică. Noul local 
se compune dintr-un 
restaurant cu o ca
pacitate de peste 120 
de locuri, un bufet și 
o cofetărie cu labora
tor. întregul complex 
este prevăzut cu in
stalații moderne.

Despre pâminturi, obiceiuri și frumuseți
(Urmare din pag. I-a)

Cine-ar fi crezut că scena Teatru
lui de vară din Parcul Libertății este 
mică? Și totuși, cînd a văzut-o, in
structorul echipei de dansuri din 
Dăișoara, raionul Rupea, a excla
mat: „Ce ne facem, că tare e mică 
scena 1“

Intr-adevăr, unde să încapă vioi
ciunea îndrăcită a lui lagăr Valeriu 
înmulțită cu 90 ? Dar nu atît numă
rul dansatorilor f-a impresionat pe 
snectatori cît, mai ales, precizia miș
cărilor, armonia și agilitatea între
gului ansamblu sincronizat ca un ve
ritabil corp de balet. Cîte ore de re
petiție, cîtă voință, cită pasiune și 
putere de muncă s-au consumat 
pentru emoția și îneîntarea noastră 
din acea seară ?

Învățătorul Nicolae Jinga, instruc
torul formației, ne oferă o explica
ție surprinzătoare doar în aparență:

— Trebuia să-i fi văzut cum au 
cules grîul de pe cîteva sute de hec
tare în numai opt zile. Atunci ați 
fi înțeles...

★

In urmă cu cîteva seri, pe stadio
nul orașului Ploiești aproape zece 
mii de spectatori au aplaudat un a- 
devărat festival susținut de 1 700 de 
artiști amatori. Petroliști și metalur- 
giști, constructori și colectiviști s-au 
perindat pe un podium imens, sub 
sclipirea stelelor, în lumina re
flectoarelor.

La un moment dat, pe scenă au 
fost instalate niște portative mici și 
22 de copii s-au așezat în fața lor 
cu viori și acordeoane. „E roșie cra
vata mea ca focul“ și „Dragă mi-e 
țara toată“ au cîntat copiii colecti
viștilor. In timp ce aplauzele stadio
nului se stingeau, am aflat că în co
muna tinerilor interpreți există o 
„școală de muzică“ cu 47 de elevi, 
inițiată de un învățător inimos și pa
sionat; am mai aflat că difuzoarele

radioficării împînzesc casele și că 
asociația sportivă numără 850 de 
membri, printre care o echipă de 
oină, campioană pe tară.

Am rămas cu o singură nedumeri
re. Comuna aceasta se mai numeș
te, încă și azi, Obidiți. De ce ? Și am 
mai rămas și cu o dorință: să mai 
scriem o dată peste cîțiva ani, cînd 
la un viitor concurs, copiii din fosta 
comună Obidiți vor descoperi sune
tul grav al violoncelelor și mean
drele delicate ale flautelor. Dorința 
este, credem, întemeiată, întrucît nu
mai în acest raion, Rîmnicu-Sărat, 
există 26 de orchestre ale copiilor.

♦

Examene de intrare în cor, bri
găzi de muncă și de cîntece, orches
tre de copii Alte obiceiuri și alte 
frumuseți născute în orașele și sa
tele patriei. Mîinile înțelepte, de 
inginer, mîinile inspirate, de pictor, 
forța creatoare a poporului condus 
de partid care a ridicat pe harta 
țării noi înălțimi și a deschis noi ori
zonturi, a înaripat totodată mintea și 
imaginația oamenilor, a aprins și 
mai viu pasiunea și dragostea lor 
pentru artă, pentru frumos. Cînd al
cătuim un bilanț al marilor realizări 
din industrie și agricultură, să a- 
dăugăm acestora și succesele re
voluției culturale care a chemat în
treaga țară la cultură și învățătu
ră, la cîntec și ioc.

INFOR MÂȚII
• Sîmbătă dimineața a părăsit Capitalas 

plecînd cu avionul la Geneva, o delegație 
a Crucii Roșii a R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Anton Moisescu, președintele 
Crucii Roșii a R. P. Romîne, care va par
ticipa la manifestările internationale pri
lejuite de Congresul centenarului Crucii 
Roșii Internaționale ce se vor desfășura 
între 28 august și 10 septembrie.

(Agerpres)

Fotbal Start în noul campionat

Dragi tovarăși,

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, al Prezidiului Adunării Populare Supreme, 
al guvernului R.P.D. Coreene și al întregului popor co
reean vă trimitem dv. și în persoana dv. poporului 
frate romîn cele mai călduroase felicitări și urări cu 
prilejul celei de-a XlX-a aniversări a eliberării Romî- 
niei, glorioasa sărbătoare națională a poporului romîn.

Cei 19 ani de independență națională parcurși de 
poporul frate romîn au fost o perioadă de luptă in
tensă pentru înflorirea și dezvoltarea țării, o perioadă 
de uriașe transformări în înfăptuirea măreței cauze a 
socialismului.

După eliberarea țării, poporul romîn, luînd ferm pu
terea în propriile mîini și devenind stăpîn deplin al 
țării, înfruntând tot felul de greutăți și încercări, a în
făptuit cu succes revoluția socialistă și construcția so
cialistă, transformînd țara într-un stat socialist înain
tat industrial-agrar, cu o puternică bază economică. La 
orașe și sate a învins definitiv socialismul, crește de 
asemenea vertiginos nivelul de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii. Astăzi poporul frate romîn

Phenian

KIM IR SEN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea

București

muncește cu un entuziasm uriaș pentru îndeplinirea cu 
succes a planului șesenal al economiei naționale, care 
prevede întărirea și dezvoltarea continuă a bazei teh- 
nico-materiale a socialismului în țară. Toate succesele 
obținute de poporul romîn constituie rezultatul condu- " 
cerii juste de către Partidul Muncitoresc Romîn, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, al luptei 
și muncii creatoare a oamenilor muncii. Ele repre
zintă o mărturie vie a superiorității de neîn
trecut a orînduirii socialiste. Poporul coreean se bucură « 
sincer de toate aceste succese obținute de poporul ro
mîn ca de propriile sale succese.

Sîntem ferm convinși că prietenia frățească și co
eziunea se vor întări și în viitor tot mai mult, că rela
țiile de colaborare dintre cele două țări ale noastre se 
vor dezvolta tot mai mult pe baza principiilor interna
ționalismului proletar și vă dorim din toată inima 
succese și mai mari în lupta dumneavoastră pentru în
florirea și dezvoltarea Republicii Populare Romîne, 
pentru securitatea în Balcani și în întreaga lume, pen
tru triumful cauzei socialismului.

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării 

Populare Supreme a R.P.D. Coreene

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a insurecției 
armate a poporului romîn, care a doborît dictatura mi
litară fascistă, în numele poporului Cubei, al guver
nului revoluționar și al nostru personal, avem plă
cerea de a vă trimite dv. și prin dv. poporului frate 
și guvernului R P. Romîne mesajul nostru călduros de 
salut.

Folosim această ocazie pentru a vă felicita pentru 
succesele obținute de țara dv. în construirea societății

București
socialiste. In același timp ne exprimăm dorința ar
zătoare ca prietenia cordială între popoarele și guver
nele noastre să crească și să se întărească în lupta co
mună pentru lichidarea imperialismului, pentru victo
ria definitivă a socialismului și consolidarea păcii 
mondiale.

Vă reînnoim sentimentele noastre de cea mai înaltă 
considerațiune.

Dr. OSVALDO DORTICOS Comandant FIDEL GASTRO RUZ
TORRADO Prim-ministru al Guvernului

Președintele Republicii Cuba Revoluționar
Havana

Astăzi începe campionatul ca
tegoriei A de fotbal. Cea mai pa
sionantă competiție sportivă din 
țara noastră este așteptată cu deo
sebit interes de numeroșii iubitori 
ai acestui sport. Fotbaliștii celor 
14 echipe angajate în întrecerea 
pentru cucerirea titlului republi
can pornesc la un drum lung — 
26 de etape. Spre deosebire de alți 
ani, pregătirile pentru ediția 
1963/64 au fost precedate, la indi
cațiile federației de specialitate, de 
antrenamente intense, de jocuri a- 
micalÿ în țară și peste hotare, pen
tru ca echipele să se prezinte cît 
mai bine la start. Campionatul 
care începe astăzi trebuie să mar
cheze un pas înainte pe calea ridi
cării pe o treaptă superioară a a- 
cestui sport.

Cu toate că actualul nivel al fot
balului practicat de echipele noas
tre nu este de natură să satisfacă 
întru totul cerințele sutelor de mii 
de spectatori, totuși, privind re
trospectiv unele jocuri din returul 
campionatului, precum și rezulta
tele obținute de echipa reprezenta
tivă și cea de tineret, se poate 
spune că s-au realizat în ultima 
vreme progrese, că a început să 
se contureze o anumită ameliorare 
in fotbal. Dacă se remarcă aspecte 
promițătoare în jocul unor echipe, 
în pregătirea fizică a jucătorilor 
ca și în promovarea mai curajoasă 
a unor elemente tinere talentate 
in primele garnituri, nu se poate 
trece cu ușurință peste faptul că

unii fotbaliști, deși dispun de con
diții din cele mai bune din toate 
punctele de vedere, bat încă pasul 
pe loc în ce privește ridicarea 
măiestriei lor, dau încă dovadă de 
indisciplină pe terenul de sport cît 
și în viața particulară. In această 
privință este de așteptat în’ viitor 
un aport mult mai însemnat din 
partea antrenorilor — oamenii de 
specialitate chemați să fie îndru
mătorii fotbaliștilor-'' atît din punct 
de vedere tehnic cît și educativ.

Un rol important revine condu
cerilor de cluburi. Este de dorit ca 
în noul campionat să nu se mai to
lereze situații ca cele întîlnite în 
trecutul nu prea îndepărtat, cînd 
conducerile unor secții de fotbal 
și antrenori, în loc să manifeste 
exigența cuvenită față de pregăti
rea jucătorilor, dovedeau o auto- 
mulțumire nejustificată, lipsă de 
conștiinciozitate, încurajînd în fe
lul acesta abaterile unor fotba
liști de la normele sportive de 
comportare. Conducerile cluburi
lor trebuie să analizeze activitatea 
formațiilor, chiar de la o etapă la 
alta, spre a evita evoluțiile nesa
tisfăcătoare ale echipelor în an
samblu și a fiecărui jucător în 
parte.

Federația de specialitate este 
chemată să ia măsurile cuvenite 
în ce privește echipele care con
tinuă să practice un joc monoton, 
static, ineficace. Campionatul tre
buie să devină un mijloc de pre

gătire a componenților loturilor 
naționale pentru o cît mai valo
roasă reprezentare a fotbalului 
romînesc în întrecerile internațio
nale viitoare.

Pe porțile stadioanelor pășesc 
din nou astăzi zeci și zeci de mii 
de spectatori. Ei așteaptă de la 
fotbaliști jocuri de un. nivel tehnic 
ridicat, dinamice, spectaculoase, 
desfășurate într-o atmosferă de 
deplină sportivitate. Iubitorii fot
balului urează jucătorilor succes 
deplin în noul campionat !

C. MANTU

Meciurile primei etape
Etapa inaugurală a campionatu

lui republican de fotbal ediția 
1963—1964, programează în Capi
tală. pe stadionul 23 August 
în program cuplat, meciurile : 
Steaua—Steagul Roșu Brașov (ora 
15,30) și Dinamo București—Farul 
Constanța (ora 17,15). Repriza a 
doua a meciului Dinamo—Farul 
se va transmite la radio pe pro
gramul II. In țară au loc urmă
toarele jocuri : Știința Timișoara— 
Progresul București ; Crișul Ora
dea—Rapid București ; U. T. A- 
rad—Petrolul Ploiești ; Dinamo 
Pitești—Știința Cluj ; Siderurgis- 
tul Galați—C.S.M.S. Iași. Ora ofi
cială de începere a meciurilor din 
provincie este 17,15.

(Agerpres)

„Mondialele“ de caiac-canoe
BELGRAD 24 (Agerpres). — 

Campionatele mondiale de caiac- 
canoe pe anul 1963 au început vi
neri în localitatea Jajce (R.S.F. 
Iugoslavia) cu participarea cîtorva 
sute de sportivi și sportive. In 
preliminariile și semifinalele pro
belor disputate în prima zi două 
echipaje romînești : Jacovici-Sido- 
rov și Alexe-Lipalit s-au calificat 
in finala probei de canoe dublu 
l 000 m. Cuplul lacovici-Sidorov a 
realizat cel mai bun timp al zilei 
4'13”53/100. Dintre concurența ro- 
mîvî au mai cîștigat serii Nicoară- 
Ivanov la caiac 1 000 m și caiac 
500 m; Ismailciuc la canoe 1 000 
m, Vernescu la caiac 500 m și 
1000 m; Conțolenco la caiac 
1 000 m.

In câteva
Vineri s-au disputat în țară mai multe 

întîlniri amicale de fotbal între echipe 
romînești și bulgare. Iată cîteva rezul
tate : Ploiești : R.P.R. (selecționata sud)- 
R.P.B. (selecționata nord) — meci de ju
niori 0—0 ; Rm. Vîlcea : Unirea-Do- 
brudja Tolbuhin 5-3 ; Tîrgoviște î Meta- 
lul-Akademik Șiștov 5-1.

★
Etapa a 7-a a turului ciclist a! Iugo

slaviei, disputată pe ruta Pola—Nova 
Gorica (210 km), a fost cîștigată de olan
dezul Ian Doek în 5h 23’37”. Pe locurile 
următoare s-au clasat în același timp cu 
învingătorul, englezul Metcalfe și iugo
slavul Bilici.

în clasamentul general individual con
duce Boltezar (Iugoslavia) și pe echipe 
prima reprezentativă a Iugoslaviei.

rânduri

Cei mai buni înotători din echipele 
Japoniei și S.U.A. participă la un con
curs care se desfășoară în orașul Nagoya. 
Iată rezultatele înregistrate în prima zi : 
200 m liber : Don Scholander (S U.A.) 
2’00”3/10 ; 200 m spate : Fukushima (Ja
ponia) 2’13”9/10 200 m fluture : Robie
(S.U.A.) 2’13”3/I0 ; 800 m liber : Saari 
(S.U.A.) 9’05”4/10 ; ștafeta 4X100 mixt: 
S.U.A. 4’04”6/10 ; Japonia 4’08”4/10.

★
Atletul neozeelandez William Baillie a 

stabilit la Auckland un nou record mon
dial în proba de 20 km cu timpul de 
59’28”6/10. Vechiul record deținut de 
cehoslovacul Emil Zatopek era de 
59’51”8/10.

După ^turneele 
internaționale de volei
Organizate în cadrul programului ge

neral de pregătire a echipelor noastre re
prezentative * de volei pentru apropiatele 
„Europene“, care vor avea loc în octom
brie la București, turneele internaționale 
recent disputate la Constanța, (cel femi
nin), și la București (cel masculin), ne-au 
permis să ne facem o idee despre sta
diul actual de pregătire a echipelor 
noastre.

Dacă la echipa feminină se observă un 
oarecare progres, meciurile turneului de 
la București au arătat că echipa noastră 
masculină n-a progresat în ce privește 
concepția de ioc, puterea de luptă și 
forța sa de atac. Faptul că de la ulti
mele campionate mondiale jucătorii noș
tri aplică un singur element tehnic nou, 
preluarea serviciului de jos, reprezintă 
destul de puțin.

Ca și în trecut, echipa noastră își 
pierde de multe ori, chiar pe parcursul 
aceluiași set, ritmul. Meciurile cu echi
pele R. P. Polone și R. P. Bulgaria ne-au 
arătat astfel de fluctuații, demonstrînd 
că la acest capitol munca cu jucătorii 
noștri selecționabili este încă nesatisfă
cătoare.

Atacul echipei noastre în acest turneu 
s-a prezentat cu aceleași cunos
cute lipsuri, el desfășurîndu-se în conti
nuare fără variație, exclusiv în forță și 
aproape numai din pasa a doua.

Un alt aspect în jocul echipei repre
zentative a fost concepția greșită care s-a 
vădit în aportul ridicătorilor echipei, Dră- 
gan și Fieraru. Ca și la „Mondialele“ de 
la Moscova, pe care am avut ocazia să 
le urmăresc, acești doi jucători au și a- 
cum prea multe sarcini în timpul jocu
lui, ceea ce-i supune la un efort prea 
mare. Unul din ei preia de cele mai 
multe ori serviciul, pasează balonul ce
luilalt ridicător, care în orice poziție 
s-ar afla pe teren trebuie să se deplase
ze la pasă și să ridice unui trăgător. Deci 
mingea este jucată de trei ori, de două 
ori intervenind ridicătorii și o dată unul 
din trăgători. Or, după cum se știe, ridi
cători sînt numai doi, iar trăgători pa
tru. în fapt sarcinile de joc ale ridicăto
rilor îi suprasolicită, obosindu-i, ceea ce 
într-un turneu mai lung are efecte nega
tive în randamentul lor și implicit al e- 
chipei.

Revenind la constatările făcute la ul
timele campionate mondiale, trebuie 
să arătăm că majoritatea echipelor fi
naliste foloseau mult mai judicios ridică
torii, ei nepreluînd obligatoriu serviciul 
advers, fiind înlocuiri adeseori chiar și 
în pasa de finalizare

Ținînd seama de faptul că „Europene
le“ bat la ușă și că în acest an, mai mult 
ca oricînd, se așteaptă rezultate pe mă
sura posibilităților reale ale echipei noas
tre masculine, antrenorii care răspund de 
pregătirea ei ar trebui să se preocupe de 
remedierea deficiențelor care au ieșit în 
evidență și în cadrul recentului turneu 
internațional,

M. POPESCU

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București
In numele popoarelor din Iugoslavia și al meu per- urări sincere pentru bunăstarea poporului romîn și 

sonal vă trimit cu ocazia sărbătorii nationale a Repu- fericirea dv. personală.
blicii Populare Romîne cele mai cordiale felicitări și

IOSIP BROZ TITO
Belgrad

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

în numele Republicii Arabe Unite și în numele meu 
personal, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, 
cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, felicitările

Cairo

cele mai cordiale însoțite de urări fierbinți pentru 
sănătatea dv. și pentru fericirea dv., pentru gloria și 
prosperitatea poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne
București

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare citări și urări pentru fericirea dv. personală și pentru
Romîne vă adresez, în numele poporului cipriot și ai progresul și prosperitatea poporului dv.
meu personal, cele mai sincere și mai călduroase feli-

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru Nicosia

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Avem plăcerea să vă adresăm dv. personal, poporu
lui și guvernului romîn sincerele felicitări ale poporu
lui, partidului și guvernului guineean cu prilejul săr

Conakry

București
bătorii naționale. Exprimăm cele mai bune urări de 
sănătate, pentru Excelența Voastră, de pace, fericire si 
prosperitate pentru poporul dv.

Cu înaltă considerațiune 
SEKU TURE

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne
București

Poporul și guvernul Republicii Indonezia mi se ală
tură pentru a adresa Excelenței Voastre și, prin in
termediul Excelenței Voastre, poporului și guvernului 
Republicii Populare Romîne, cele mai sincere și mai 
călduroase felicitări cu prilejul sărbătoresc al Zilei na-

Djakarta

ționale a Romîniei Mă folosesc de acest prilej pentru 
a exprima Excelenței Voastre cele mai bune urări ale 
mele de noi succese în construirea sociali ilui in 
Romînia. de sănătate și fericire Excelenței \i > *re și 
de prosperitate poporului romîn.

SUKARNO 
Președintele Republicii indonezia

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat

București
Cu prilejul sărbătorii naționale, făcîndu-ne interpre- romîn și Excelenței Voastre cele mai bune urări da 

ții sentimentelor națiunii italiene, adresăm poporului prosperitate și de bunăstare.
Roma ANTONIO SEGN1
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bĂRBĂEORIREA ZII El BE 23 ARSESE
/J SERAIS Al AIE

LU

U.R.S.S
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

23 August oamenii sovietici au săr
bătorit în mod festiv împlinirea a 
19 ani de la eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist. în numeroase ora
șe ale Uniunii Sovietice și la sate, 
au avut loc reuniuni festive, consa
crate sărbătorii naționale a poporu
lui romîn. Au fost deschise expo
ziții de fotografii ilustrînd succese
le obținute în dezvoltarea economiei 
și culturii. La reuniunea festivă din 
Baku, capitala R.S.S. Azerbaidjene, 
au luat parte ca oaspeți un grup de 
petroliști romîni, sosiți în această 
republică.

Televiziunea din Moscova a con
sacrat cîteva emisiuni Republicii 
Populare Romîne. Telespectatorii au 
urmărit în transmisie directă repor
tajul filmat de Televiziunea romînă 
de la parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din București, 
precum și programul artistic prezen
tat pe malul lacului Herăstrău.

R. P. BULGARIA

în Brazilia, Gheorghe Ploeșteanu, a 
oferit în saloanele hotelului Națio
nal din Brasilia un cocteil cu oca
zia Zilei de 23 August, la care au 
participat reprezentanți ai guvernu
lui, ai Casei civile și militare 
a președintelui republicii, miniștri, 
membri ai parlamentului, reprezen
tanți ai oficiilor diplomatice, 
meni de cultură și artă, ziariști.

La — ’ ..................—
mine a oferit, de asemenea, un coc
teil în saloanele legației din Rio de 
Janeiro, la care au luaț parte nu
meroase persoane oficiale, reprezen
tanți ai corpului diplomatic, ai vie
ții publice din Rio de Janeiro. Coc
teilul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

Ministrul R. P. Romîne a vorbit 
la 22 și 23 august la postul de tele
viziune național și la postul de ra
dio.

nist Italian, senatori, deputați, 
ziariști italieni și străini. Au fost de 
față numeroși șefi și membri ai mi
siunilor diplomatice de la Roma.

S.U.A

oa-

23 August ministrul R. P. Ro-

ELVEȚIA

SOFIA 24 (Agerpres). — în seara 
zilei de 23 august, Ioan Beldean, am
basadorul R. P. Romîne în R. P. 
Bulgaria, ă oferit o recepție cu oca
zia aniversării a 19 ani de la elibe
rarea Romîniei de sub jugul fascist.

La recepție au participat: Jivko 
Jivkov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Mitko Grigorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
Gheorghi Traikov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, secretar al Uniunii 
Populare Agrare din Bulgaria, Lîce- 
zar Avramov, secretar al C.C. al 
P.C.B., Nikolai Gheorghiev, vicepre
ședinte al Prezidiului Adunării 
Populare. Ferdinand Kozovski, pre
ședintele Biroului Adunării Popu
lare, membri ai C.C. al P.C.B., mi
niștri, militanți pe tărîm obștesc, oa
meni de cultură, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
și membri ai misiunilor diplomati
ce acreditați la Sofia.

Recepția s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă și prietenească.

R. P. MONGOLA

BERNA 24 (Agerpres). — La 23 
August, Vasile Dumitrescu, ambasa
dorul R. P. Romîne în Elveția, a o- 
ferit în localul ambasadei o recep
ție cu prilejul Zilei naționale a po
porului romîn. Au participat prof, 
dr. Hans-Peter Tschudi, consilier 
federal și ministru, consilierul de 
stat dr. Louis Guisan, precum și 
un mare număr de reprezentanți ai 
cercurilor politice, economice și cul
turale elvețiene.

Au fost prezenți, 
șefi și membri ai misiunilor 
matice acreditați la Berna.

FRANȚA

de asemenea, 
diplo-

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului romîn, ministrul R. P. Ro- 
mîne la Washington, Petre Bălăcea- 
nu, a oferit la 23 August o recepție 
în saloanele legației. Au participat 
doamna Rusk, reprezentînd pe 
secretarul Departamentului de Stat 
al S.U.A., Alfred Boerner, subsecre
tar de stat adjunct pentru proble
mele culturale, Harold Vedeler, di
rector în Departamentul de Stat al 
S.U.A., funcționari superiori din De
partamentul de Stat, Departamentul 
Agriculturii și alte departamente, 
oameni de știință și cultură, ziariști. 
Au participat șefi și membri ai ofi- 
ciilor diplomatice de la Washington.

Au prezentat 
cretarul de stat 
ții secretarului 
R. J. Manning, 
șeful protocolului din Departamen
tul de stat, A. P. Duke, și alte per
sonalități.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. *

Cu prilejul Zilei de 23 August, 
posturile de radio americane au 
transmis un program de muzică ro- 
mînească, iar televiziunea america
nă a transmis filmul romînesc „Ma
maia“.

Alte state au semnat 
Tratatul de la Moscova

LONDRA 24 (Agerpres). — Repre
zentanții statelor Mali, Indonezia și 
Peru au semnat la 23 august la Lon
dra Tratatul privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară. Pînă 
în prezent 67 de țări au semnat 
Tratatul la Londra.

★
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Pînă la 24 august Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă a fost semnat la Washington de 
75 de țări.

Evenimentele din
SAIGON 24 (Agerpres). — După 

cum reiese din relatările agențiilor 
de presă occidentale situația conti
nuă să se mențină încordată în Viet
namul de sud, și mai ales în centrele 
principale ale țării — Saigon și Hue 
— unde continuă să se desfășoare 
mari demonstrații împotriva regi
mului diemist. La 23 și 24 august au 
fost semnalate mari demonstrații 
studențești, în cadrul cărora studen
ții și-au exprimat sprijinul pentru 
membrii corpului profesoral din

Nota guvernului sovietic adresata
S. U. A. și Angliei

at-

ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a XlX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Romîne în 
R. P. Mongolă, I. Avram, a oferit în 
seara zilei de 23 August un cocteil.

Au participat : D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, B. Lhamsuren, secretar al Co
mitetului Central al P.P.R.M., N. 
Luvsanravdan, vicepreședintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, M. Dughersuren, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, deputați ai Marelui Hu
ral, ofițeri superiori, activiști de 
partid și de stat, conducători și ac
tiviști ai organizațiilor de masă, oa
meni de știință, cultură și artă.

Au fost de față, de asemenea, șe
fii și membrii misiunilor diplomati
ce acreditați la Ulan Bator, ziariști 
mongoli și străini.

R. P. UNGARA
BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 

M.T.I. transmite : Cu prilejul sărbă
torii naționale a poporului romîn, 
în seara de 23 August, Mihail Roșia- 
nu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Budapesta, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Sandor Gaspar, 
Zoltan Komocsin, membri în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, Lajos Czi- 
nege, membru supleant în Biroul 
Politic, Janos Peter, ministrul afa
cerilor externe, membri ai C.C. al 
P.M.S.U., ai Consiliului Preziden
țial al Republicii Populare Ungare, 
ai Consiliului de Miniștri, persona
lități de frunte ale vieții politice, 
economice și culturale.

Au fost de față, de asemenea, 
șefi și membri ai misiunilor diplo
matice acreditați la Budapesta.

ARGENTINA

PARIS 24 (Agerpres). - 
cum s-a mai anunțat, 
trul R. P. Romîne la Paris, dr. 
Victor Dimitriu, a oferit la 23 
August o recepție în saloanele 
legației cu prilejul sărbătorii națio
nale a Romîniei. Printre personali
tățile franceze care au participat 
s-au aflat d-nii Pierre Lefranc și 
Prosper Boue,nde, consilieri la Pre
ședinția Republicii, Robert de Souza, 
consilier al primului ministru, Char- 
pantier, reprezentant al Ministerului 
Culturii, col. Gembault, reprezen
tant al Ministerului Forțelor Ar
mate, Charles Lucet, director gene
ral al afacerilor politice din Mini
sterul Afacerilor Externe, Emile 
Roche, președintele Consiliului E- 
conomic și Social, Pierre Des
caves, președintele Consiliului Su
perior al Radioteleviziunii fran
ceze, Jean Benedetti, prefectul 
Departamentului Sena, Georges 
Dardel, președintele Consiliului 
general al Departamentului Sena, 
canonicul Kir, primar al ora
șului Dijon, Jaan Roche, rectorul 
Universității din Paris, funcționari 
superiori de la diferite ministere.

Au participat, de asemenea, Wal
deck Rochet, secretar general ad
junct al Partidului Comunist Fran
cez, Léon Mauvais, Roland Leroy și 
Leo Figuères, secretari ai P.C.F., 
Roger Garaudy, Etienne Fajon, 
Georges Frischmann, Georges Sé- 
guy, Francois Billoux și Raymond 
Guyot, membri ai Biroului Politic 
al P.C.F. Au participat de asemenea 
reprezentanți ai altor partide poli
tice, ai sindicatelor, deputați și se
natori, oameni de știință, artă și cul
tură, oameni de afaceri, ziariști. Au 
fost de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Paris, pre
cum și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

GRECIA

După 
minis-

Vietnamul de sud

felicitări scrise se- 
Dean Rusk, asisten- 
de stat G. Johnson, 
W. Roylall Tyler,

SUEDIA
STOCKHOLM 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului romîn Asociația de priete
nie Romînia—Suedia a organizat în 
marea sală „Medborgar Huset“ din 
Stockholm o ședință festivă. Au vor
bit scriitorul H. P. Mathis, președin
tele Asociației, și dr. Albert Eskerd, 
care a vizitat recent Romînia. Au 
fost apoi ' prezentate filme documen
tare romînești.

LA O.N.U.
NEW YORK 24 (Agerpres). — Cu 

prilejul zilei de 23 August, Ziua eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist, reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U., prof. Mihail 
Hașeganu, a oferit o recepție în sa
loanele misiunii R. P. Romîne la Or
ganizația Națiunilor Unite. Au parti
cipat șefi ai misiunilor și diplomați 
acreditați la O.N.U., secretari gene
rali adjuncți și funcționari supe
riori ai Secretariatului O.N.U., oa
meni de știință și artă, activiști pe 
tărîm obștesc, oameni de afaceri, 
ziariști. Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

LA GENEVA

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
16 august guvernele S.U.A. și Ma
rii Britanii au adresat guvernului 
sovietic note în care au comunicat 
că resping notificarea în legătură 
cu semnarea de către R. D. Ger
mană a Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară. La 23 august, Ministerul 

adresat celor două guverne note de
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

răspuns ale guvernului sovietic.
Guvernul sovietic apreciază în a- 

ceastă notă poziția adoptată de gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii în 
legătură cu semnarea Tratatului de 
la Moscova de către guvernul R. D. 
Germane drept „deplasată și în 
contradicție cu însuși spiritul Tra
tatului de la Moscova“.

în note se arată că Tratatul are 
drept scop „să pună capăt infectării 
mediului înconjurător cu substanțe 
radioactive și să înlesnească rezol
varea problemei dezarmării“. „Me
nirea sa este de a contribui la îm
bunătățirea relațiilor dintre state și 
nu de a le complica“.

în nota sovietică se subliniază că 
cele două state germane (R.D.G. și 
R.F.G.) „au o situație egală în re-

lațiile internaționale, se bucură de 
drepturi egale și au obligații ega
le“. De aceea, „pretențiile R. F. 
Germane, formulate de guvernul ei, 
de a reprezenta întreaga Germanie 
în treburile internaționale și, prin 
urmare, de a 
R. D. Germane 
mei“.

Pretențiile R. 
niază guvernul 
normelor îndeobște recunoscute ale 
dreptului internațional și reflectă 
tendințele revanșarde ale unor a- 
numite cercuri din Germania occi
dentală“.

Călăuzindu-se după principiile 
neamestecului în treburile interne 
și respectării suveranității statelor, 
guvernul sovietic „respinge catego
ric încercările unor guverne de a 
atenta la drepturile și împuternici
rile altor state independente“.

„Guvernul U.R.S.S., ca unul din 
depozitarii Tratatului de la Mos
cova, consideră Republica Demo
crată Germană, care a semnat acest 
Tratat, drept un participant cu 
drepturi ' depline, avînd toate drep
turile și obligațiile ce decurg 
aceasta“, se subliniază în note.

acționa în numele 
nu au nici un te-

F. Germane, subli- 
sovietic, „contravin

din

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
Trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
Argentina, Dumitru Fara, a oferit o 
recepție cu prilejul zilei de 23 Au
gust.

Au luat parte ministrul de externe 
al Argentinei, general Juan Carlos 
Cordini, ministrul comerțului, dr. 
Juan D. Martin, secretarul general 
al Președinției Republicii Argentina, 
dr. Alejandaro Barraza, președintele 
Băncii Industriale, dr. Angel Oscar 
Prece, președintele Academiei Na
ționale de Științe, dr. Abel Sanchez 
Diaz, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Argentina, personalități 
ale vieții culturale și artistice, oa
meni de afaceri, ziariști.

în dup,ă-amiaza zilei de 23 August, 
Dumitru Fara, ministrul Republicii 
Populare Romîne în Argentina, a 
rostit o cuvîntare la posturile de ra
dio din Buenos Aires.

ATENA 24 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Cu prilejul zilei de 23 August, am
basadorul R. P. Romîne la Atena, 
Mircea Bălănescu, a oferit vineri 
seara o recepție. Au luat parte : Le- 
vidis, mareșalul palatului, • doamna 
Pipineliș, soția primului ministru al 
Greciei, Triandafilu, ministrul co
merțului, Markakis, ministrul lucră
rilor publice, Kavalieratos, director 
general în Ministerul Afacerilor Ex
terne, S. Markezinis, liderul Parti
dului progresist, Th. Turkovasilis, 
președintele Partidului naționalist, 
deputați, numeroși alți oameni po
litici, academicieni, generali și ofi
țeri superiori greci, ziariști.

Au participat, de asemenea, nu
meroși șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Atena. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie.

INDIA

GENEVA 24 (Agerpres). — George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, șeful delegației
R. P. Romîne la Conferința celor 18 
state pentru dezarmare, a oferit o 
recepție cu ocazia zilei de 23 August.

Au participat șefi ai delegațiilor la 
Conferință : S. Țarapkin — U.R.S.S., 
L. Simovici — R. S. Cehoslovacă, K. 
Lukanov — R. P. Bulgaria, M. Blu- 
sztajn — R. P. Polonă, C. Stelle —
S. U.A., generalul Burns — Canada, 
Cavaletti — Italia, Padilla Nervo — 
Mexic, J. Barrington — Birmania, 
L. Obi — Nigeria, sir Paul Mason, 
adjunctul șefului delegației Angliei, 
A. Osman, adjunct al delegației 
R.A.U. ; reprezentanți permanenți pe 
lîngă oficiul european al Națiunilor 
Unite : ai Cubei, Iugoslaviei, Brazi
liei, Canadei, Italiei, Mexicului, R. P. 
Bulgaria, R. D. Germane, Marii Bri
tanii, Indiei, R. S. Cehoslovace, R. P. 
Polone, R. P. Ungare, 
funcționari superiori 
european al Națiunilor Unite, nu
meroși ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
președintele Marelui consiliu al can
tonului Geneva, președintele Consi
liului Municipal al orașului Geneva, 
și alți reprezentanți ai municipali
tății.

precum și 
ai Oficiului

BIRMANIA
RANGOON 24 (Agerpres). — 

prilejul sărbătorii naționale a

A

în seara 
Horațiu, 
plenipo-

DELHI 24 (Agerpres). — 
zilei de 23 August Iancu 
ambasador extraordinar și 
tențiar ăl R. P. Romîne la Delhi, a 
oferit o recepție la care au participat 
dr. Zahir Hussein, vicepreședintele 
Indiei, Alamgesan, ministrul minelor 
și petrolului, Lakshmi Menon, mi
nistrul de stat pentru afaceri exter
ne, Violet Alva, vicepreședintele Ca
merei Superioare a Parlamentului. 
S. Khera, secretarul Cabinetului 
Consiliului de Miniștri, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Delhi, membri ai Parlamentului in
dian, oameni de cultură și repre
zentanți ai diferitelor organizații so
ciale, ai partidelor politice, ziariști. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă călduroasă.

Cu 
_____ _ _ . po
porului romîn, Ion Baschiru, însăr
cinat cu afaceri al R. P. Romîne în 
Uniunea Birmană, a oferit o re
cepție la care au participat U Thi 
Han, ministrul afacerilor externe, 
U Soe Tin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
vieții economice și sociale, ziariști, 
șefi ai misiunilor diplomatice. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

BRAZILIA

ITALIA
24. — Corespondentul
transmite : Cu prilejul 
19-a aniversări a eliberă-

LaBRASILIA 24 (Agerpres).
22 august ministrul R. P. Romîne

ROMA 
Agerpres 
celei de-a 
rii Romîniei, ministrul R. P. Romîne 
la Roma, Mihai Marin, a oferit în 
seara zilei de 23 August o recepție. 
Au participat numeroase personali
tăți ale vieții politice, sociale și cul
turale din Italia, printre care mi
niștrii plenipotențiari Ceravolo și 
Bertelli, șefi ai direcțiilor economică 
și culturală din Ministerul Afaceri
lor Externe al Italiei. Au participat, 
de asemenea, Luigi Longo, secretar 
general adjunct al Partidului Comu-

Locuitorii landului Rhenania de Nord-Westfalia au organizat pe străzile 
Bonn-ului o demonstrație în favoarea păcii și dezarmării. Demonstranții purtau 
numeroase pancarte în sprijinul Tratatului de la Moscova privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, spațiul cosmic și sub apă.

Demisia guvernului 
norvegian

OSLO 24 (Agerpres). — Stortingul 
norvegian a dat în seara zilei de 23 
august vot de neîncredere în guvern. 
Pentru neîncredere în guvern au vo
tat 76 de deputați, contra 74. Votul 
de neîncredere a ’ fost dat de patru 
partide burgheze. Votul de neîncre
dere prezentat de partidele bur
gheze a fost sprijinit de deputății 
Partidului socialist popular.

în urma acestui vot, în dimineața 
zilei de 24 august, Einar Gerhard- 
sen, primul ministru al Norvegiei, a. 
făcut. o vizită, regelui și i-a înmînat 
declarația cu privire la demisia gu
vernului. în aceeași zi regele Nor
vegiei l-a însărcinat pe Y. Lyng — 
liderul partidului Hôire — cu for
marea noului guvern.

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
cererea guvernelor Siriei și Izraelu- 
lui la 23 august a avut loc ședința 
extraordinară a Consiliului de Secu
ritate convocat pentru examinarea 
noilor conflicte de frontieră dintre 
aceste țări. După cuvîntările repre
zentanților Siriei și Izraelului, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
făcut o scurtă declarație în care și-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
conflictul izraeliano-sirian.

Următoarea ședință a Consiliului 
de Securitate a fost fixată pentru 27 
august.

SPLIT. în cadrul călătoriei pe care 
o întreprinde prin Iugoslavia, în di
mineața zilei de 24 august N. S. 
Hrușciov, însoțit de A. Rankovici și 
de alte persoane oficiale, a vizitat 
orașul și portul Split. La șantierul de 
construcții navale din Split a avut loc 
un miting la care 
rostit o cuvîntare.

facă parte Finlanda, Suedia și Nor
vegia a fost des repetată și ea nu tre
buie respinsă. în momentul de față, 
atît pentru Răsărit cît și pentru Apus, 
ar fi util să se asigure cea mai mare 
stabilitate în Nordul' Europei“.

N. S. Hrușciov a

La 23 august Ca-WASHINGTON.
mera reprezentanților a Congresului 
S.U.A. a hotărît reducerea alocațiilor 
ajutorului american pentru străinăta
te pînă la 3,5 miliarde dolari. Pre
ședintele ceruse să fie aprobate alo
cații în sumă de 4,5 miliarde dolari. 
Președintele S.U.A., John Kennedy, 
a caracterizat, la conferința de presă 
de la Casa Albă, reducerea alocațiilor 
ca o hotărîre „fără precedent, nejus
tificată și nerațională". El a chemat 
Senatul, care urmează să examineze 

. acest proiect să „aprobe integral suma 
cerută și să dea posibilitate Camerei 
reprezentanților să-și revizuiască hotă- 
rîrea. sa nechibzuită“.

RIO DE JANEIRO. Zeci de mii de 
persoane au participat la 23 au
gust la mitingul de la Rio de 
Janeiro,
9 ani de la încetarea din viață 
a președintelui Vargas, de numele că
ruia sînt legați primii pași în dezvol
tarea economiei naționale a Braziliei. 
La miting a luat cuvîntul președintele 
Goulart. „Poporul nu mai poate aș
tepta ; sînt necesare reforme, fără de 
care producția scade ; țăranii, lipsiți 
de pămînt, sînt înfometați" — a de
clarat președintele Braziliei. în pri
mul rînd, a spus el, este necesară 
o reformă agrară care să dea noi for
țe economiei Braziliei și să contribuie 
la rezolvarea multor altor probleme.

cu prilejul împlinirii a

OSLO. Cunoscutul comentator mi
litar englez Liddell Hart, care se află 
în vizită în Norvegia, a acordat un 
interviu unui redactor al ziarului 
„Aftenposten“, în care s-a pronunțat 
în favoarea ieșirii Norvegiei din 
N.A.T.O. „Știu, a spus el, că ideea 
formării unui bloc neutru din care să

WASHINGTON. — Comisia pen
tru energie atomică a S.U.A. a a- 
nunțat că la 23 august la poligonul 
atomic din statul Nevàda a avut 
loc o nouă explozie nucleară sub
terană. Potrivit informațiilor comi
siei, instalația nucleară experimen
tală a fost de „putere redusă“.

TUNIS. La 24 august a sosit In 
Tunisia într-o vizită oficială de două

zile primul ministru al Libiei, Mu- 
hiddin Fikini, și persoanele care îl în
soțesc. După primirea oficială a pre
mierului libian, la Tunis a avut loc 
schimbul instrumentelor de ratificare 
a acordului de colaborare tunisiano- 
libian semnat în 1961. Acordul pre
vede colaborarea dintre cele două 
țări în domeniul comerțului, ocrotirii 
sănătății și în alte domenii.

MOSCOVA. La 24 august a părăsit 
Moscova plecînd spre patrie Manolis 
Glezos, eroul național al Greciei, lau
reat al Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare".

ROMA. Potrivit știrilor provenite 
din Palermo, în capitala Siciliei a fost 
arestat Giuseppe Mancuzo Marcello, 
una din căpeteniile „Mafiei“. în ul
tima lună, poliția a arestat peste 600 
de membri ai „Mafiei“. Operațiunile 
polițienești împotriva acestei organi
zații teroriste continuă.

GENEVA. La 22 august în timpul 
unui zbor de antrenament s-a pră
bușit în apropiere de Locarno un 
avion militar de tip „R-3“ dintr-o 
escadrilă care staționează pe aero
dromul din Mogadino (estul Elve
ției). Pilotul-instructor a sărit cu 
parașuta, dar a murit deoarece pa
rașuta nu s-a deschis.

Hue, care au demisionat în semn de 
protest împotriva represiunilor anti- 
budiste ale autorităților. în cartierul 
universității din Saigon situația este 
— potrivit relatărilor agenției As
sociated Press — agitată în urma 
recentelor demonstrații. Unități im
portante de poliție au înconjurat că
minele și clădirile facultăților. Auto
ritățile au anunțat că cursurile tu
turor instituțiilor de învățămînt — 
universitare, medii și elementare — 

. au fost suspendate la Saigon.
Purtătorii de cuvînt ai organiza

țiilor studențești au anunțat că de
monstrațiile vor continua, iar o de
legație de elevi și studenți s-au pre
zentat la Ambasada S.U.A. pentru a 
prezenta un protest noului ambasa
dor american, Cabot Lodge.

Agenția Reuter anunță pe de altă 
parte, citind surse din preajma gu
vernului sud-vietnamez, că în pro
vincia Dinh Ton, la aproximativ 50 
de mile sud de Saigon, au avut loc 
ciocniri între soldați din trupele gu
vernamentale și budiști, care s-au 
soldat cu numeroase victime ome
nești.

Acțiuni revendicative ale oamenilor muncii
LA PAZ 24 (Agerpres). —
In Bolivia continuă greva genera

lă a muncitorilor din industria mi
nieră. Minerii au încetat lucrul la 
15 august ca răspuns la hotărîrea 
societății, miniere din țară de a 
concedia 1050 de muncitori de la 
minele Catavi, cel mai mare centru 
pentru extracția aluminiului.

Tratativele dintre reprezentanții 
guvernului și Federația Națională a 
minerilor au ajuns în impas, deoa
rece guvernul nu vrea să renunțe la 
intenția de a concedia pe conducăto
rii sindicali de la minele Catavi șl 
„Siglo XX“.

W
LONDRA. 200 000 de muncitori 

constructori englezi au hotărît să 
reia la 26 august lucrul după o săp- 
tămînă de grevă în sprijinul reven
dicărilor cu privire la majorarea sa 
lariilor și reducerea săptămînii de 
lucru. Patronii au acceptat să ducă 
tratative în ce privește revendică
rile constructorilor.

★
COPENHAGA. Muncitorii portuari 

din Alborg boicotează mărfurile Repu
blicii Sud-Africane în semn de protest 
împotriva politicii rasiale promovate 
de guvernul Republicii Sud-Africane. 
De două zile stă în port nava sue
deză „Hallaran“ cu mărfuri din Re
publica Sud-Africană.

A.

In Parlamentul grec
ATENA 23 — De la coresponden

tul Agerpres : Boicotînd dezbaterile 
din parlament asupra proiectului de 
lege electorală prezentat de guvern, 
membrii grupului parlamentar al 
Uniunii de centru au părăsit joi sea
ra sala de ședințe a parlamentului. 
Aceasta a fost urmarea hotărîrii 
luate după ce a luat cuvîntul Papan- 
dreu, care a cerut crearea unui gu
vern provizoriu care să se bucure 
de încredere generală și asigurarea 
garanțiilor democratice pentru des
fășurarea alegerilor libere în baza 
reprezentanței proporționale simple. 
El a precizat că Uniunea de cen
tru va reacționa „cu toată tăria con
tra unei parodii electorale“. După 
aceasta, toți deputății Uniunii de 
centru au părăsit sala în semn de 
protest contra neluării în seamă de 
către guvern și partidul majoritar 
E.R.E. a revendicărilor opoziției cu 
privire la asigurarea unor condiții 
favorabile pentru alegeri.

După cum se știe, deputății E.D.A. 
au întreprins o acțiune similară 
miercuri seara. Premierul Pipineliș,

care a luat apoi cuvîntul, s-a ocu
pat de situația politică. Calificînd ca 
dramatică părăsirea parlamentului 
de către Uniunea de centru, el a 
vorbit despre eforturile guvernului 
său pentru „găsirea unei soluții“ și 
a susținut sistemul proporțional.

în lipsa deputaților opoziției, de
putății E.R.E. s-au grăbit să voteze 
proiectul de lege electorală prezen
tat de guvern. La vot au participat 
numai 30 de deputați. Deputății 
Partidului progresist, care se aflau 
în sală, s-au 
Ziarul „To Vima 
iectul a fost 
de deputați ai 
rămas în sală 
dinței, din cei 
E.R.E. După părerea ziarului 
Nea“, noul proiect votat nu ar fi va
labil, deoarece pentru votarea lui 
este necesară majoritatea absolută a 
membrilor prezenți în sală, care în 
orice caz nu poate fi mai mică de
cît un sfert din numărul total al 
deputaților în parlament, adică să 
nu fie mai mică decît 75.

la vot. 
că pro- 

de 30 
au mai

abținut de 
“ relevă 

votat doar 
E.R.E. care 

pînă la sfîrșitul șe- 
182 de deputați ai 

„Ta

Ministrul de justiție despre unele probleme sociale ale S.U.Ä
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Prea mulți oameni din rîndul mino
rităților naționale din Statele Unite 
sînt „ca și înainte victime ale dis
criminării sociale și economice“ — 
a declarat la 23 august' în cuvîntarea 
sa rostită la Chicago ministrul de 
justiție al S.U.A., Robert Kennedy. 
Jumătate din întreaga populație a- 
mericană, care vorbește limba spa
niolă, dispune de venituri mai mici 
decît nivelul mediu al veniturilor 
pe cap de locuitor în ansamblu pe 
țară. în privința învățămîntului si
tuația este și mai rea. în medie, a- 
mericanul de origine spaniolă din 
California și New Mexico are 5 cla
se sau chiar mai puțin, iar în Texas 
are numai 3 clase.

Școlile din Statele Unite, a spus

Robert Kennedy, sînt supraaglome
rate și nu dispun de numărul nece
sar de cadre didactice. Numărul ele
vilor care părăsesc învățătura în 
școlile primare și medii crește con
tinuu. Se așteaptă ca anul acesta 
peste un milion de adolescenți să 
părăsească școala. Tinerii și tinerele 
care părăsesc școala, a arătat Robert 
Kennedy, întîmpină mari dificultăți 
în ce privește angajarea la lucru în- 
trucît cererea de forță de muncă 
necalificată scade.

Problema tinerilor și tinerelor șo
meri — a spus Kennedy — „este o 
problemă nu numai economică, ci și 
socială. Șomajul și pauperitatea în 
rîndul tineretului dau naștere la re
voltă și disperare, duc la dezmem
brarea familiei, la criminalitate“.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale“ (Teatrul de vară din parcul 
„23 August“) : Adam șl Eva — (orele 20). 
Teatrul de Comedie (Teatrul de vară 
N. Bălcescu) : Mi se pare romantic — 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat (Gră
dina str. Mircea Vodă nr. 5) : Spec
tacol de umor și folclor muzical evre
iesc — (orele 20,15). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Grădina Boema) : Ex
poziția de muzică ușoară — (orele 20,15). 
Circul de stat : Spectacol extraordinar 
cu „Circul Bielorus“ — (orele 16 și 
orele 20).

CINEMATOGRAFE : 
film pentru ecran 
(10; 12,30; 16,30; 19: :
afaceri : Republica 
16,45; 19; 21,15), București 
17; 19; 21), 1 Mai (10; ...........................
Grădina cinematografului 13 Septembrie 
(20), Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Dintele de aur : Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45 — grădină 20) Gh. Doja (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Stadionul Di* 
namo (20). Cel mai mare spectacol : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(10; 13; 16; 19; 22), Elena Pavel (9; 12-, 15; 
18; 21 — grădină 20), 
popoare (11,15; 13; 16; 
12; 15; 18; 21), Alex.
14,30; 17,30; 20,30 — grădină 20), G. Coșbuc 
(9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30), Stadionul 
Republicii (20,30), Stadionul Giulești (20). 
Numai statuile tac : Tineretului (9,30; 
11,40; 13,50; 16; 18,15; 20,30), Arta (11; 15; 
18 — grădină 20), Luceafărul (10,30; 15; 
17; 19 — grădină 20). Culisele varieteului: 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18.30;
20,30). Moby Dick : Central (9,45; 12» 
14,15; 16,30; 19; 21,15), 23 August (9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15 — grădină 19.45),
Libertății (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45 
— grădină 20), Patinoarul 23 August (21). 
Doi din alte lumi : Lumina (10; 12; 14: 
16; 18,15; 20,30). C-tin David (10,30; 16; 18; 
20), Floreasca (16; 18,15; 20,30). Program 
special pentru copii: 13 Septembrie (10). 
Regina stației de benzină: 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Volga (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Olga Bancic 
(10,30; 15,30; 18 — grădină 20,30). Program 
de filme documentare: rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri 
cifrului : rulează la 
Maxim Gorki (11; 16; 18; 
și filantropi ; Giulești. 
Miorița (10; 12; 14; 16;
perlă de mamă : Cultural (11; 16; 18; 20). 
Divorț italian • rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 20,30 la cine
matograful Alex. Popov. Elena din 
Trola — cinemascop : 8 Martie (11; 15,30; 
18: 20,30 — grădină 20,15), V. Roaită (9,30; 
12; 14,15; 16,30; 19; 21,15 — grădină 19,30;

La Fayette — 
panoramic : Patria 
21,15). Oameni de 
(9,30; 11,30; 14,45;

(9; 11; 13; 15; 
12; 15; 17; 19; 21),

înfrățirea între
19), Grivița (9; 

Sahia (8,30; 11,30;

Noi. Secretul 
cinematograful 

20,15). Gangsteri 
(16; 18,15; 20.30), 

18,15; 20,30). O

21,45). Misterele Parisului — cinemascop: 
Unirea (11; 15, 17; 19-, 21 — grădină 20), 
Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30). Luna de 
miere fără bărbat : Flacăra (11; 16; 
18,15; 20,30), 16 Februarie (16: 18; 20). O 
moștenire cu bucluc : rulează Ia cinema
tograful T. Vladimirescu (16; 13 — gră
dină 20,30). Camelia: Munca (12; 16; 18,15; 
20,30). Bunica Sabella : Moșilor (11; 15,30; 
18 — grădină 20). Ordinul Ana : rulează 
la cinematograful M. Emlnescu (11,30; 
16; 18,15, 20.30). Doctor în filozofie: ru
lează la cinematograful Ilie Pintilie (16; 
18; 20 — grădină 20,15). Bufonul regelui 
Grădina Progresul (20), Giulești (10; 12, 
14). Vacanță la mare — cinemascop : 
rulează la cinematograful G. Bacovia 
(15; 17; 19; 21). Cavalerii teutoni — cine
mascop : — Drumul Serii (16; 19,15). 
Mărul discordiei : 30 Decembrie (11; 16; 
18,15; 20,30). Intre două iubiri : rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (10,30; 15; 
17; 19; 21). Clubul cavalerilor — cine
mascop : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copil și tineretul șco
lar. Invitație la... hipism. 10.30 — Rețeta 
gospodinei. 11,00 — Emisiunea pentru 
sate. în jurul orei 15,45 — transmisie de 
la Stadionul ..23 August“ a întîlnirilor 
de fotbal dintre echipele Steaua — Stea
gul Roșu și Dinamo București — Farul. 
19,15 — Jurnalul televiziunii. 19.30 — Re
citalul pianistei Sofia Cosrria. 19,55 — 
Telemagazin. 21,00 — Mic concert dis
tractiv — transmisiune de la Sofii.. 
21,25 — Muzică populară rominească. In 
încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.CUM VA FI VREMEA

Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 
și s-a încălzit ușor în toate regiunile. 
Cerul a fost mai mult senin, exceptînd 
Ardealul, unde a fost parțial noros șl cu 
totul izolat au căzut averse de ploaie. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre 17 grade la Sighet și 32 grade la 
Berzeasca. In București : Vremea a fost 
frumoasă și s-a încălzit ușor. Vîntul a 
suflat slab din vest. Temperatura 
maximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 28 august. In (ară : Vremea se men
ține frumoasă în sudul țării și schimbă
toare în celelalte regiuni. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea și 
dimineața. Ploi locale vor cădea în 
Ardeal, nordul Moldovei și regiunea 
muntoasă. Temperatura în creștere 
ușoară. In București și pe litoral: Vreme 
frumoasă, cu cerul mai mult senin 
noaptea șl dimineața și variabil după 
amiază. Temperatura în creștere ușoară.
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