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Blocuri construite in ansamblul gării Bacău

Al VIII-LEA CONGRES INTERNATIONAL AL ȘTIINȚEI SOLULUI

La plecare pe aeroportul Bănoasa

partidului

Muncitorii și inginerii Trustului regional de construcții au dat in 
folosință numai in anul acesta peste 770 apartamente, 4 școli ți alte 
clădiri, intrecîndu-și angajamentul luat în cinstea zilei de 23 August. 
La Bacău s-a acumulat o experiență bogată în obținerea unui ritm 
intens de lucru pe șantiere, în ridicarea calității și a confortului lo
cuințelor. Despre conținutul concret al acestei experiențe ne vorbesc în 
cele ce urmează cîțiva din constructorii din cadrul trustului regional.

Marti dimineața a părăsit Capitala 
delegația de partid și de stat a R. S. 
Cehoslovace, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc .Ro.rnîn,. Consiliului de. Ștat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, a participat la sărbătorirea ce
lei de-a 20-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte Ota- 
kar Simunek, 
lui C.C. al P. 
vicepreședinte 
Cehoslovace, 
ției, Frantisek

Aurel MUȘAT
inginer șef al trustului 
regional de construcții

Pe lingă programul de lucru, se 
oferă congresiștilor un program de 
manifestări care să permită crearea 
unei ambianțe favorabile schimbu
lui de păreri, realizării de contacte 
cordiale și prietenești.

Sperăm că prin cunoașterea rea
lizărilor înfăptuite de harnicul șl ta
lentatul nostru popor, a frumuseți
lor naturale ale patriei, oaspeții care 
iau parte la această importantă ma
nifestare științifică vor duce cu ei 
amintiri plăcute din scurta ședere 
în Romînia.

Marți la amiază tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, a primit pe tovarășul 
Hermann Matern, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., locțiitor 
al președintelui Camerei Populare, 
conducătorul delegației de partid și

de stat a R.D. Germane care a parti
cipat la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei.

La primire a luat parte tovarășul 
Petre Borilă, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri,

(Agerpres)

pesta (1909) și participant activ, cu 
sarcini de 
țele ce au 
Valoroase 
prof. Gh.
Protopopescu-Pache, prof. T. Zaidel 
și pleiada de oameni de știință 
și specialiști din cadrul Institutului 
geologic, Institutului central de cer
cetări agricole și alții. Oamenii de 
știință din țara noastră, animați de 
dorința de a ajuta la înflorirea a- 
griculturii. noastre socialiste, de a-și 
da aportul la dezvoltarea colaborării 
pe plan internațional, au adus o 
contribuție meritorie la cunoașterea 
științifică a solului, la ridicarea pro
ductivității lui pe baza aplicării re
zultatelor cercetărilor științifice.

La apropiatul congres și-au anun
țat participarea peste 1 200 de spe
cialiști din 65 de

răspundere, la conferin- 
avut loc între 1909—1924. 
lucrări au realizat acad. 
Ionescu-Șișești, prof. Em.

țări — profesori,
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luate în 
aniversări

s-au ti- 
3 000 par 
pagini cu 
sînt con- 
profilelor

Apostol, Leonte Răutu, Mihai Dalea, 
Constantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Isac Martin, 
membru al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor, Simion Bughici și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., Andrei 
Păcuraru, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene- 
ral-maior Ion Dincă, secretarul Con
siliului politic superior al forțelor ar
mate.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor so
cialiste acreditați în R. P. Romînă, 
precum și membri ai Ambasadei R-P. 
Ungare în R. P. Romînă.

Numeroși oameni ai muncii au sa
lutat călduros delegația. Un grup de 
pionieri a oferit membrilor delegației 
flori

Marți dimineața a părăsit Capitala 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Ungare, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, a 
participat la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte Kâllai 
•Gyula, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, general-ma- 
ior Borbăndi Jănos, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, și Jenö 
Kuti, ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. P. Ungare.

Membrii delegației au fost con
duși la plecare de tovarășii Gheorghe

In' telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, Consiliulùi 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne,- tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, de participant» la 
sesiunea festivă a Sfatului popular 
regional Iași, organizată cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a zilei de 
23 August, se spune :

Alături de toți oamenii muncii din 
regiunea noastră ne îndreptăm gîn- 
durilé, dragostea și recunoștința 
noastră fierbinte către gloriosul no
stru partid, către conducerea sa în
țeleaptă, în frunte cu dumneavoa
stră, scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

In istoria poporului romîn vor ră- 
mîne nepieritoare meritele gloriosu
lui nostru partid, al cadrelor sale de 
bază, al dumneavoastră personal, în 
organizarea și înfăptuirea insurecției 
armate victorioase din august 1944, 
care a deschis drumul spre, făurirea 
Romîniei noi, socialiste.

Martori ai uriașelor realizări ob
ținute de poporul nostru sub condu
cerea partidului, sîntem profund re
cunoscători conducerii partidului și 
statului pentru grija deosebită, pă
rintească, acordată dezvoltării mul
tilaterale a orașului șl regiunii Iași, 
pentru îndrumările permanente pe 
care le primim în activitatea noas-

mem- 
C.C. al P. C. din Cehoslova- 
Jaroslav Sykora, ambasado- 
S. Cehoslovace în R. P. Ro-

Intre 31 august și 9 septembrie 
va avea loc la București cel de-al 
VIII-lea Congres international al 
științei solului. In legătură cu or
ganizarea și problemele ce vor ii 
dezbătute la congres, ne-am adre
sat tovarășului prof. NICOLAE 
GIOSAN, membru, corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, pre
ședintele comitetului de organi
zare a congresului.

Borilă, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Petre Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R.t Isac Martin,, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului Central ■ al Sindicatelor, Mi
hail Levente, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., ministrul comerțului 
interior, Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
Andrei Păcuraru, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general locotenent Marin 
Nicolescu.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Romî
nă, precum și membri ai Ambasa
dei R. S. Cehoslovace în R. P. Ro
mînă.

Numeroși oameni ai muncii au 
salutat călduros delegația. Un grup 
de pionieri au oferit flori membri
lor delegației.
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Asociația internațională de știința 
solului, care numără peste 4 500 de 
membri din 85 de țări, a organizat 
7 congrese internaționale : la Wa
shington (1927), Leningrad și Mosco
va (1930), Oxford (1935), Amsterdam 
(1950), Leopoldville (1952), Paris 
(1956), Madison (1960).

In urma hotărîrii luate la ultimul 
congres, țara noastră a fost aleasă 
să găzduiască și să organizeze lucră- 
rilej celui de-al VIII-lea Congres in
ternational al științei solului. A- 
ceastă îtntîlnire constituie un eve
niment deosebit de important, fiind 
ună dintre cele mai mari reuniuni 
științifice internaționale organizate 
pînjă acum în țara noastră, atît prin 
numărul participanților cît și prin 
volumul și valoarea lucrărilor care 
vor fi prezentate. Alegerea R. P. Ro
mîne ca țară gazdă se datorește nu 
numai multiplei sale varietăți de 
soluri, ci în special faptului că ea 
se numără printre țările care acordă 
o mare importanță cercetărilor le
gate de știința solului, de sporirea 
producției agricole.

In decursul anilor, oamenii noș
tri de știință au adus contribuții re
marcabile în acest domeniu, activi
tatea lor fiind cunoscută și apreciată 
în țară și dincolo de hotarele ei. în
tre membrii fondatori ai Asociației 
internaționale a științei solului se 
numără eminentul om de știință 
Gh. Munteanu-Murgoci, unul dintre 
inițiatorii primei conferințe interna
ționale a științei solului de la Buda-

de sticlă, ieftine, frumoase și rapide 
în execuție, în locul celor de mozaic 
mărește, de asemenea, gradul de 
confort și îmbunătățește aspectul 
estetic al construcției. Vinacetul fo
losit ca colorant pentru zugrăveli 
dă pereților nuanțe foarte variate și 
rezistente.

Mărețe realizări sub conducerea 
înțeleaptă

conducători de institute, specialiști 
cu renume mondial în domeniile 
respective. Iau parte, prin reprezen
tanți autorizați și organisme spe
cializate ale Organizației Națiunilor 
Unite : U.N.E.S.C.O. și F.A.O. și 
Agenția de Energie Atomică.

Lucrările congresului se vor des
fășura în 6 ședințe plenare și în 55 
de ședințe ale celor 7 comisii de 
specialitate, prezentîndu-se 481 de 
comunicări care tratează probleme 
teoretice și practice legate de spori
rea producției agricole. Multe comu
nicări conțin aspecte în legătură cu 
fertilitatea solurilor și nevoia lor de 
îngrășăminte organice și minerale, 
cu microelemente, amendamente și 
măsurile raționale pentru punerea în 
valoare a solurilor slab productive, 
de sporirea producției pe solurile cul
tivate. Un loc important îl ocupă pro
blemele chimiei humusului, ale pro
ceselor de sorbție și desorbție. La 
comisia de tehnologia solului, în 
multe lucrări se analizează factorii 
care determină eroziunea solului și 
metodele de combatere a acesteia, 
stabilirea momentului și normei de 
irigație, aspecte legate de solurile 
sărăturate și de ameliorare a lor. 
Comparativ cu congresele preceden
te, mineralogia solurilor, al cărei 
studiu este de' dată mai recentă, ocu
pă un loc de seamă. Principalele pro
bleme legate de nutriția plantelor și 
studiul solului vor • fi discutate la 
un simpozion din cadrul congresu
lui. O lucrare de mare interes este 
aceea în care se vor expune princi
piile care stau la baza elaborării pro
iectului de hartă a solurilor lumii și 
hărților de soluri ale continentelor, 
elaborate pe baza colaborării dintre 
F.A.O., U.N.E.S.C.O. și Asociația in
ternațională de știința solului.

în timpul congresului se vor ține 
ședințe speciale pentru alcătuirea 
manualului internațional privind

științifice șl culturale ale lașului cu 
noi valori, demne de epoca în care 
trăim.

Recenta Hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la majorarea salariilor la 
toate categoriile de salariați — ex- 

politicii consecvente apresie a 
partidului și guvernului de ridicare 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc — a fost primită cu deosebită 
însuflețire și recunoștință de toți 
oamenii muncii, fiind conștienți că 
traducerea în' viață a prevederilor 
hotărîrii cere obținerea de noi suc
cese în creșterea producției, produc
tivității muncii și reducerea prețului 
de cost.

Rezultatele obținute în dezvolta
rea economiei, culturii Și a creșterii 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii ilustrează clarviziunea politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn, for
ța creatoare a poporului nostru, ta
lentul și hărnicia să. Fiecare om al 
muncii este convins că Partidul 
Muncitoresc Romîn este trup din 
trupul poj-orului, că politica parti
dului se contopește cu interesele 
maselor celor ce muncesc.

Privind cu mîndrie patriotică mă
rețele înfăptuiri care au ridicat țara 
și poporal pe treptele luminoase ale 
socialismului, muncitorii, țăranii co
lectiviști și intelectualii din regiunea 
Iași se angajează în fața conducerii 
de partid și de stat, a dumnea
voastră personal, tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, să-și sporească per
manent eforturile pentru a traduce 
în viață sarcinile desăvîrșirii ' con
strucției socialismului, pentru a face 
patria noastră tot mai frumoasă.
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La Expoziția realizărilor 
economiei naționale

tră. Oamenii muncii din regiunea 
Iași îndeplinesc cu succes planul de 
dezvoltare economică și social-cul- 
turală a 'regiunii, sarcinile stabilite 
cu prilejul vizitei făcute de condu
cerea de partid și de sțat, în frun
te cu dumneavoastră, în orașul și 
regiunea noastră.

Prețioasele îndrumări și sarcini 
cuprinse în expunerea făcută în 
fața activului de partid în septem
brie 1961 ne-au fost și ne sînt că
lăuze permanente în întreaga noas
tră activitate.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderilor industriale din re
giunea Iași raportează conducerii 
partidului și statului îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor 
cinstea celei de-a XX-a 
a eliberării patriei.

De la începutul anului
prezent s-au obținut produse peste 
plan în valoare de 65 milioane lei. 
economii suplimentare în valoare de 
17 289 000 lei și beneficii peste plan 
de 20 144 000 lei.

Alături de industria socialistă — 
rod al politicii partidului de indus
trializare a țării — se dezvoltă con
tinuu agricultura regiunii noastre, 
are loc întărirea permanentă econo
mică și organizatorică a unităților 
agricole socialiste.

Intelectualitatea ieșeană muncește 
cu abnegație, îmbogățind tradițiile

metodele de cercetare a structurii 
solului, terminologia compușilor 
humici din sol, precum și o ședință 
a grupului U.N.E.S.C.O. de biologia 
«olului.

Din sumara enumerare a proble
melor ce se vor dezbate, reiese că 
acestea au o însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea colaborării in
ternaționale în domeniul cunoașterii 
mai • temeinice a. factorilor • care ;con- 
tribuie la sporirea producției agri
cole.
. 'Congresul oferă în același timp 
participanților posibilitatea de a face 
uri larg schimb de informații știin
țifice și tehnice, de a stabili noi le
gaturi de colaborare și prietenie. 
Specialiștii din țara' noastră vor îm
părtăși- oaspeților din rezultatele, ac
tivității lor și vor lua cunoștință 
cu noile realizări de peste hota
re în domeniul științei , solului. 
Spre a oferi participanților la con
gres prilejul de a cunoaște diferite 
tipuri de sol’ din țara noastră, reali
zările de seamă dobîndite în acești 
ani în domeniul agricùlturii și in
dustriei, așezăminte de cultură și 
artă, frumuseți ale patriei se orga
nizează excursii științifice pe trei 
trasee. In sala mare a Palatului R.P. 
Romîne se organizează o expoziție 
care va da posibilitate participariți- 
lor să-și formeze o imagine mai 
completă despre solurile țării noas
tre, despre metodele de punere a 
lor în’ valoare. In același timp și alte 
țări expun monoliți (probe) de sol, 
hărți, publicații etc.

Problemelor tehhico-organizatori- 
ce li se acordă întreaga atenție. 
Astfel, rezumatele tuturor comuni
cărilor au fost traduse în limbile o- 
ficiale ale congresului. Ședințele vor 
avea loc în Sala Palatului R.P. Ro
mîne. și la Marea Adunare.Naționa- 
lă, unde există condiții optime, in
clusiv instalații de transmitere si
multană în limbi străine. Pentru bu
na desfășurare a lucrărilor congre
sului, rezumatele comunicărilor în 
cèle trei limbi oficiale 
părit în opt volume cu 
gini, două volume cu 800 
ghidul excursiilor în care 
semnate analizele tuturor 
de sol ce vor fi vizitate, precum și 
descrierea, geografică și nâturalis- 
tică a traseelor excursiilor și alte pu
blicații. Urmează ca după încheierea 
congresului toate comunicările și 
discuțiile purtate pe marginea fiecă-

Metodele industriale, moderne, de 
execuție a lucrărilor sînt tot mai 
larg folosite pe șantierele trustului. 
Aceasta constituie, de altfel, o preo
cupare continuă a colectivului no
stru.

Atenția noastră a fost îndreptată 
spre principalele lucrări, în primul 
rînd asupra structurii de rezistență, 
încă din 1961 în domeniul construc
țiilor de locuințe am trecut la folo
sirea de panouri mari prefabricate; 
în 1963 am executat astfel peste 300 
de apartamente. Același număr îl 
executăm și anul acesta. Durata de 
execuție a unui bloc cu 40 aparta
mente nu a depășit 4 luni. Anul 
trecut am început în orașul Bacău 
construcția blocurilor turn P+9 cu 
ajutorul cofrajelor glisante. Pe baza 
experienței dobîndite, această me
todă am extins-o și la blocurile cu 
5 nivele ; anul acesta executăm 
după metoda cofrajelor glisante 
blocuri totalizînd 210 apartamente.

Rezultatele obținute la primele 
blocuri ne-au arătat că după exe
cutarea fundației, un bloc poate fi 
predat finisajului în 3 săptămîni, 
folosind la planșee turnarea mono
lită pentru primele două nivele și 
montarea planșeelor prefabricate 
pentru restul. Prin predarea la fini
saj înțeleg pereții, planșeul și casa 
scării terminate, tîmplăria montată.

Folosirea acestui sistem, cofraj 
glisant la blocuri P-f-4, a dus la 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, la extinderea mecani
zării complexe a lucrărilor, reduce
rea consumului de cherestea, scurta
rea duratei de execuție. Convingîn- 
du-ne de eficiența metodei și de 
posibilitățile ei multiple de folosire, 
în atenția noastră stă — cu carac
ter experimental — executarea 
unui bloc pe schelet cadru ale cărui 
planșee să fie turnate prefabricat 
jos, pe pardoseala clădirii, și liftate, 
folosind principiul glisării. Stîlpii 
urmează să se toarne în mod 
obișnuit ca la orice glisare. Acest 
sistem nou va duce Ia realizarea 
unui nivel în aproximativ 5—6 zile, 
cu un consum de cherestea minim.

Prefabricatele sînt introduse pe

Este știut că de buna organizare a 
lucrărilor depinde asigurarea unui 
ritm susținut de lucru, a unei calități 
tot mai înalte. Colectivul nostru de 
șantiere acordă o deosebită atenție 
organizării muncii. La începutul fie
cărei lucrări căutăm să întocmim cît 
mai judicios proiectul de organizare, 
în acest proiect, se prevede tot ce 
trebuie făcut de la începerea pînă la 
terminarea lucrărilor, soluții și me
tode de execuție, volumul lucrărilor 
ce se execută mecanizat etc. La exe
cutarea celor 4 blocuri de pe bd. 23 
August, prin proiectul de organizare 
s-a stabilit ca ele să se execute după 
metoda lucrului „în lanț“, să se con
struiască boburile din țevi metalice 
de inventar, să se realizeze prefa- 
bricarea pe șantier a unor elemente 
(jardiniere, lamele, trepte), precum 
și executarea mecanizată a lucrări
lor de săpături. în acest fel s-a ob
ținut un ritm rapid de execuție, ter-

In cele cîteva zile care s-au scurs de Ia deschiderea 
expoziției, pavilioanele șl platformele în aer liber cu
nosc o mare ailuență de vizitatori. Miile de exponate, ade
vărată oglindă în care se rellectă noul chip al Romîniei so
cialiste, sînt cercetate cu viu interes, stîrnind mîndrie și 
admirație.

Pentru a înlesni vizitarea expoziției, publicăm în pagina a II-a a 
ziarului macheta și un mic ghid al expoziției.

membru al Prezidiu- 
C. din Cehoslovacia, 
al guvernului R. S. 

conducătorul delega- 
Dvorsky, membru al 

C.C. al P. C. din Cehoslovacia, ge- 
neral-maior Martin Korbela, 
bru al 
cia, și 
rul R. 
mînă.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. S. Cehoslovace.

Membrii delegației au fost con
duși la plecare de tovarășii

scară tot mai largă și la clădirile 
din zidărie portantă. Folosim planșee 
dală prefabricate care, în condițiile 
execuției de șantier, au un preț de 
cost mai mic ca al fîșiilor cu goluri. 
După -acest procedeu am realizat 
pînă acum peste 150 apartamente. 
Mergînd pe linia extinderii acestui 
sistem am experimentat planșee 
dală prefabricate și monolit cu go
luri, umplute cu mănunchiuri de 
stufit, care duc la reducerea consu
mului de fier-beton cu pînă la 30 
la sută. Am căutat, de asemenea, 
găsirea unor metode care să ducă 
la micșorarea volumului de muncă 
manuală la fundații. în acest sens 
am experimentat la începutul a- 
cestui an executarea fundațiilor pe 
piloți scurți prefabricați (fără săpă
turi). Rezultatele obținute deocam
dată la o clădire cu parter sînt 
destul de promițătoare. Productivi
tatea muncii crește considerabil, 
costul este cu aproape 25 la sută 
mai mic. In vederea economisirii 
materialului lemnos, am experimen
tat cu rezultate bune înlocuirea 
cherestelei la cofrarea fundațiilor 
cu cofraje din beton pierdute. Se re
duce aproape complet consumul de 
cherestea. Aceste metode ne-au per
mis ca termenele de execuție să fie 
mult scurtate, iar productivitatea 
muncii să crească an de an.

A devenit o obișnuință pentru co
lectivul nostru ca la fiecare început 
de an să execute un bloc experimen
tal folosind metode și materiale noi, 
eficiente. Anul trecut am ridicat în 
orașul Bacău un bloc cu 30 aparta
mente la care am folosit procedee 
de finisaj care s-au dovedit mai co
respunzătoare decît cele utilizate an
terior. Așa, de exemplu, am în
locuit mozaicul din bucătărie 
și hol cu pardoseală din 
PVC. Peretele despărțitor dintre 
două camele l-am înlocuit cu un 
perete mobil cu posibilitatea de gli
sare. Cu acest perete două camere 
se pot transforma în una singură. Și 
la blocul cu planșee liftate vom ex
perimenta pereți glisați. Parchetul 
lamelar de diferite esențe — stejar, 
frasin, ulm — este folosit în mod cu
rent ; mozaicurile, de asemenea. Ex
periența din anul acesta ne-a arătat, 
că folosind criblura în locul mozaicu
lui de marmură sau calcar se obțin 
lucrări calitativ superioare și la un 
cost mai redus. Utilizarea plintelor

KM
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Pavilionul central (exponate din industria metalur
gică, constructoare de mașini, electrotehnică și 
electronică, chimică, petrolieră, de mine și ener
gie electrică, de construcfii, ușoară, alimentară, fo
restieră și din agricultură]-
Pavilionul construcfii — sistematizare și arhitectură. 
Pavilionul social-cultural și al ariei populare. 
Biroul de informații ; 2. Parca] auto : 3. Cinema-1

tograf șl estradă pentru manifestări cuitural-artistice

- - vx-«

MACHETEI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Culturi demonstrative silvice ; 5. Culturi demonstra
tive agricole: 6. Complexe comerciale cu produse in
dustriale și alimentare : 7. Sectorul de mașini agricole: 
8. Sectorul mine și energie electrică ; 9. Sectorul 
transporturi și telecomunicații; 10. Pavilionul produse
lor din mase plastice : 11. Șantier petrolier ; 12. Secto
rul elemente și procedee pentru construcfii; a) Piața 
Scînteii; bj Bulevardul Expoziției (stafia tramvaielor 
9 și „E" : c) Bulevardul Mărășfi ; d] Șoseaua Klselef ; 
e) Lacul Herăstrău.

w- ..... .
A r

;W

I

CU FORȚA UNUI URIAȘ 
M A G N E T...

De la primele ceasuri ale dimineții și 
pînă în pragul serii, zeci de mii de oa
meni de toate vîrstele și profesiunile sînt 
atrași parcă de forja unui uriaș magnet 
spre ,,Expozifia realizărilor economiei na
ționale". Marele fluviu uman se revarsă 
necontenit sub cupola pavilionului cen
tral, pe platformele din vecinătate ori 
în pavilionul din frumosul parc Herăstrău. 
Oglindind chipul de astăzi al jării, avin- 
tul economiei noastre socialiste, standu
rile cu miile de exponate stîrnesc intere
sul și admirajla nu numai a vizitatorilor 
din jară ci și a celor de peste hotare. 
Impresiile lor le sintetizează deopotrivă 
filele în care se simt îndemnaji să-și con
semne gîndurile, ca și imaginile de pe 
pelicula aparatelor fotografice.

Străbătînd laolaltă cu miile de vizita
tori itinerarul atît de bogat în sensuri al 
expozifiei, în faja tabloului însuflejitor pe 
care-l înfăfișează patria noastră socialis
tă în anul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării, încerci împreună cu ei puter
nicul sentiment al mîndriei patriotice. 
Oamenii- muncii, cei ce au făurit cu pro
priile lor mîini mașinile și utilajele de 
nivel tehnic ridicat, care au înălțat ma
rile uzine și combinate, împodobind ora
șele jării cu kilometri de frumușele ai 
noilor construcții de locuinje și social- 
culturale, stau vreme îndelungată în faja 
produselor, le cercetează în amănunțime, 
fac schimburi de păreri. Astfel, expoziția 
oferă muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor un bun prilej de a-și împărtăși re
ciproc experiența pozitivă dobîndifă, de 
a o dezvolta și îmbogăți în vederea în
deplinirii sarcinilor pe care partidul le 
pune în fa(a noastră. La realizarea aces
tui obiectiv al expozifiei contribuie fap
tul că un mare număr de utilaje sini 
prezentate în funcțiune.

Ar fi cu totul arbitrar de spus care 
dintre standuri polarizează atenția. E 
drept, demonstrațiile ' practice ce se fac 
cu instalația 3 DH-200 A, pentru foraj la 
mare adîncime, împletesc noul cu inedi
tul și spectaculosul. In același timp însă 

războaiele automate de fesut sau strun
gurile cu comandă după program, expo
natele industriei alimentare, ca să nu vor
bim despre cele ale industriei ușoare la 
care cu greu răzbați prin puhoiul de oa
meni, rețin vreme îndelungată privirile. 
Despre organizarea expozifiei ca și des
pre conținutul ei, „Scînteia" a relatat pe 
larg în reportajul „Călătorie în două de
cenii" apărut în nr. 6 356 din 22 august 
1964. Ceea ce își propun să consemneze 
însă rîndurile de față este deosebitul 
interes cu care este vizitată expoziția, 
aprecierile unanime despre produsele ex
puse.

Adesea se fac auzite asemenea re
marci: „mașina aceasta e făcută la noi în 
uzină", „priviți, poarta marca fabricii 
noastre", „așa e că produsele acestea 
sînt minunate ? Noi le-am realizat". Ex
presia „noi" înseamnă deopotrivă și 
munca, hărnicia și talentul personal. Ci
tești limpede pe fața omului, deslușești 
din spusele sale mîndria pentru propria 
contribuție dăruită generos, din toată 
inima, efortului colectiv. Fiecare om al 
muncii este martor și părtaș activ la 
opera de desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră.

Au trecut doar cîfeva zile de cînd „Ex
poziția realizărilor economiei naționale" 
și-a deschis porțile. Cîți vizitatori s-au 
perindat prin fața standurilor sale e im
posibil de precizat. Că numărul lor este 
de zeci de mii zilnic, o dovedesc șiru
rile nesfîrșile pe care tramvaiele, autobu
zele și troleibuzele le aduc spre pavi
lioanele de la Josea. O dovedesc noile 
itinerare turistice ale O.N.T.-ului care, 
toate, poartă o singură adresă : Expoziția. 
In zilele și săptămînile care urmează, 
alte sute și sute de mii de vizitatori se 
vor îndrepta spre noul, trepidantul și 
atrăgătorul „orășel" din nordul Capitalei. 
In scopul de a le înlesni vizitarea, publi
căm alăturat macheta și un mic ghid al 
expoziției.

Ion MÂRGINEÀNU

DIN

GHIDUL

EXPOZIȚIEI
Cele 100 de hectare ce i-au fost 

rezervate expoziției sînt cu
prinse între Muzeul Satului, la
cul Herăstrău, B-dul Expoziției, 
Casa Scînteii și calea ferată 
București—Constanța. Fața ei fer
mecătoare s-a „extins“ și asupra 
zonei din jur. Artera dintre Pia
ța Scînteii și Arcul de Triumf s-a 
îmbogățit cu încă o fîșie de as
falt pe care circulă troleibuzele 
și autobuzele. între Bulevardul 
Mărăști și Calea Griviței a fost 
tăiat, peste cîmp, un nou bule
vard, piața însăși si-a schimbat 
înfățișarea. In stația de tramvai 
s-a creat un peron cu copertine 
ce-și saltă zvelte aripile multi
colore.

Expoziția este împărțită în două 
mari zone. Zona A grupată în ju
rul marelui pavilion circular, zona 
B organizată în jurul pavilionu
lui de lîngă lacul Herăstrău. Ac
cesul este posibil prin trei mari

Expoziția ocupă o suprafață de circa 100 de hectare în jurul marelui 
pavilion circular de lîngă Piața Scînteii și al pavilionului de pe malul 
lacului Herăstrău.

Căile de acces și mijloacele de transport spre expozijie permit un 
aflux zilnic de 170 000—180 000 de vizitatori.

Miile de exponate prezintă toate ramurile economiei naționale șl sînt 
selecționate din producția curentă a fabricilor și uzinelor. Prezenta
rea exponatelor se face în 3 pavilioane și pe numeroase platforme 
exterioare.

La îndemîna publicului stau un birou de informații, ghizi, materiale 
explicative și alte mijloace de informare.

6 complexe comerciale moderne asigură deservirea vizitatorilor.

intrări. în zona B prin șoseaua 
Kiselef, iar în A prin Piața Scîn
teii și B-dul Expoziției.

Spre 
expoziție

Pe oră, într-un singur sens, pot 
circula cu vehiculele I.T.B. 30 000 
de oameni. Acest mare aflux de 
călători este posibil datorită mă
surilor și lucrărilor pentru lăr
girea capacității de transport spre 
expoziție. Deci cu ce putem circu
la ? Depinde în ce parte a orașu
lui sîntem. în „bucla“ din Piața 
Scînteii sosesc tramvaiele 3 și 4, 
iar în noua stație de pe B-dul Ex
poziției tramvaiul 9. De asemenea, 
se poate veni cu autobuzele 31, 
48, 49, 61 și 67 și cu troleibuzele 
81, 82 și 86. Toate aceste vehicule 
fac legătura cu cele mai diverse 
colțuri ale orașului. S-a înființat 
și o- linie specială „E“, ale cărei 
tramvaie circulă de la capătul li
niilor 6 și 10 pe traseul Calea 
Griviței, Gara de Nord, str. Clă- 
bucet, Bd. Expoziției. Din gările 

C.F.R., autogările I.R.T.A., de la 
aeroportul Băneasa, ea și din co
munele învecinate ale Capitalei, 
sînt stabilite mijloace de transport 
ori legături directe cu expoziția.

PROGRAMUL

DE FUNCȚIONARE

Expoziția realizărilor econo
miei naționale funcționează 
după următorul program : du
minica și sărbătorile legale în
tre orele 9—21 : în zilele de 
marți, miercuri, joi, vineri șl 
sîmbătă între orele 10—20 : în 
zilele de luni între orele 
15—20.

Cei care vin cu vehicule perso
nale găsesc în interiorul expozi
ției un loc de parcare special a- 
menajat. Intrarea se face prin 
artera dintre expoziție și Casa 
Scînteii.

Itinerar 
intern

De fapt nu avem de gînd să vă 
propunem un traseu anume. Fie
care poate merge acolo unde do
rește pe oricare dintre aleile fru
moase ale expoziției. Totuși, pen
tru o mai ușoară orientare, vă 
dăm cîteva detalii. Imediat, la in
trarea pe magistrala care porneș
te din Piața Scînteii, se află 
o hartă-ghid, care indică lo
cul unde se află fiecare sector al 
expoziției, precum și ce prezintă 
el. De asemenea, în dreapta aleii 
principale mai există o clădire pe 
care vă invităm s-o vizitați. Este 
centrul de informații, care stă la 
dispoziția dv. El vă poate da ori
ce lămurire privitoare la ansam
blul expoziției, la exponatele pre
zentate ; vă informează despre 
mersul trenurilor, al autobuzelor 
I.R.T.A., orarul avioanelor etc. 
Tot în aceeași clădire se află di
ferite servicii utile; oficiu P.T.T.R, 
și ghișeu C.E.G, birou de infor
mații O.N.T. cu ghizi și transla
tori, birou de păstrare a bagaje
lor de mînă, un punct medical, o 
încăpere unde se pot lăsa, sub su
praveghere, copiii mici, precum și 
un birou pentru obiectele pierdu
te. De asemenea, la parterul pavi
lionului central se află cabine te
lefonice, iar la camera 20 stația 
de radioamplificare. La fiecare 
sector vă stau la dispoziție, cu in
formații competente, numeroși 
ghizi. Tot la centrul de in
formații, precum și la chioșcu
rile de difuzare a presei din in
teriorul expoziției și împrejuri
mile ei, se pot cumpăra pliante- 
ghid despre expoziție, o broșură- 

ghid despre exponate și insigna 
expoziției.

Arterele interne de circulație 
au circa 5 kilometri ; așa că e 
bine să cunoașteți și locurile de 
popas. în 6 colțuri ale expoziției, 
la distanță de 2—3 sute de metri 
unul de celălalt, vizibile și cu fir
me mari, se înșiruie modernele 
complexe comerciale. Cochete

MANIFESTĂRI

CULTURAL-ARTISTICE
In incinta zonei A, în partea 

dreaptă, spre Casa Scînteii, e- 
xistă un modern teatru-ciner 
ma în aer liber, cu 2 000 de 
locuri. Aici, și pe scena ame
najată lîngă debarcaderul de 
la lacul Herăstrău, sînt pre
zentate numeroase programe 
cuitural-artistice. La teatrul- 
cinema se organizează zilnic 
prezentări de filme documen
tare, tehnice, simpozioane ; an
sambluri artistice, orchestre și 
formații de estradă susțin 
spectacole și concerte. Dumi
nica dimineața se organizează 
spectacole speciale pentru co
pii, demonstrații sportive etc.

„baruri“ vă oferă băuturi răco
ritoare, gustări, cafele. Se pot 
cumpăra și obiecte create special 
pentru expoziție — baticuri, 
mape, pixuri, articole alimentare 
etc. Complexele sînt bine aprovi
zionate, iar deservirea promptă și 
rapidă. S-au amenajat și cîteva 
umbrare frumoase și mai ales 
practice pentru clipe de odihnă.



Adunare publică
■ consacrată kptelor
de eliberare '

a R. D
Vizitele delegației de partid și de stat 

a U. R. S. S.
Marți, delegația de partid și de 

stat a U.R.S.S., condusă de tovarășul 
A. I. Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președintele pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S,S., a făcut o vizită Ia Galați.

Membrii delegației au fost însoțiți 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, precum și de 
tovarășul Vasile Patilineț, membru 
al C.C. al P.M.R.

La sosire, oaspeții au fost întîm
pinați de tovarășii Constantin Scar- 
la-t, membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Galați al P.M.R., Constantin Dumi- 
trache, președintele sfatului popular

regional, și de alți membri ai comi
tetului regional P.M.R.

La combinatul siderurgic» delega
ția a fost întîmpinată de tovarășul 
Ion Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice. După vizitarea șantie
rului, membrii delegației s-au oprit 
la comitetul regional al P.M.R., unde 
arhitectul șef al orașului, Octavian 
Chivu, i-a informat despre lucrările 
de reconstrucție și sistematizare a 
Galațiului. Delegația a făcut apoi o 
plimbare prin oraș, oprindu-se în 
cartierul nou construit — Țiglina, 
unde a admirat blocurile de locuințe 
destinate constructorilor combinatu
lui siderurgic și a făcut o scurtă vi
zită într-unul din noile magazine.

Vizitele delegației de partid și de stat
Germane

ședințe al Consiliului' de 'Miniștri; și- 
Alexandru - Sendoviei','-.membru- al • 
C.C. al P.M.R., ministrul industriei 
ușoare...............

La intrarea în fabrică,, .membrii 
delegației au fost întîmpinați de to-: ;

Delegația de partid și de stat a 
R. D. Germane, condusă de tovarășul 
Hermann Matern, membru al Bi-, 
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al președintelui Camerei 
Populare, a vizitat marți dimineața 
Fabrica de mașini-unelte și agregate ' v’arășii Gheorghe Oprea, adjunct al 
„București“. 1~._ _1_1 .1,-’.—-----

Oaspeții au fost însoțiți de tovară- de mașini, și Iop« Cîrcei, secretar al 
șii Petre Borilă, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vicepre-

ministrului- . 'industriei construcțiilor

Comitetului orășenesc București al 
P.M.R.

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P.

de stat a
de tovară-

ff '■ r •

Vizitele delegației de partid și de stat
a R. P.

în cursul zilei de marți, delegația 
de partid și de stat a R. P. Chineze, 
condusă de tovarășul Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, a făcut o vizită în re
giunea Ploiești.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Emil Bodnăraș, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și Cornel Onescu, membru al C.C. al 
P.M.R.

La rafinăria de la Brazi și la Com
binatul petrochimic Ploiești, oaspe
ții au fost întîmpinați de tovarășii 
Dumitru Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.M.R., Nicolae 
lonescu, adjunct al ministrului in-

dustriei. petrolului și chimiei, Gheor
ghe Stan, președintele sfatului popu
lar regional, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

în continuare, delegația a vizitat 
Uzinele de utilaj petrolier „1 Mai“ 
din Ploiești, unde a fost întîmpinată 
de tovarășul Tiberiu Abrihan, 
junct al ministrului industriei 
strucțiilor de mașini.

Tot în cursul dimineții s-a
tat stațiunea experimentală viticolă 
de la Valea Călugărească.

După-amiază, membrii delegației 
au vizitat G.A.S. din Băicoi, Muzeul 
Doftana, stațiunile de pe Valea Pra
hovei, iar seara s-au oprit la Pre
deal.

ad- 
con-

vizi-

rășii Alexandru Moghioroș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Vicepreședinte al Consiliului dé Mi
niștri, bostin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Dumitrii 
Cănilă, adjunct al, ministrului indus
triei petrolului și chimiei, și Traian 
Dudaș, secretar al Comitetului oră
șenesc București,' al ‘p.M.R.

Vizitele delegației de partid și de stat
........................... ................ ■-■< '" '■ 1, *' "

Delegația de partid .și de stat a stan tin Drăgan, membru supleant al 
R. P. Albania, condusă de tovarășul *
Manush Myftiu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, prim-vicepreședinte 
al Consiliului dé Miniștri, a făcut 
marți dimineața o vizită la Uzinele 
„23 August“ și la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate „București“.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Constantin Tuzu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și Con-

partid și
condusă
armată Ivan Mihai- 

al

Delegația de 
R. P. Bulgaria, 
șui general de 
Iov, membru al Biroului Politic 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R- P. Bulgaria, 
a vizitat marți Uzinele „Danubiana“ 
și cartierul de locuințe Sergent Nițu 
Vasile.

Oaspeții au fost însoțiți de tova-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). în 
sala Palatului culturii din orașul 
Brașov Ja ăviit loc ieri'după-amiază 

' o adunare publică là care ău'părtici- 
pat un însemnat număr de oameni 
ai muncii, veterani '‘in războiul an
tifascist, precum și foști participant 
la luptele de eliberare a Brașovului.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
general-colonel în rezervă Ion Dumi- 
trache, fost comandant a! corpului 

■•vîhâtori'dé "muhte,- general-cölonel 
-, în,rezervă Radu D. Rusescu, Gheor

ghe Chivulescu și Nicolae Cristolo- 
veanu. Vorbitorii au evocat luptele 
eroice ale formațiunilor de luptă pa
triotice și unităților militare romîne 
care, . acum 20 de ani, au zdrobit 
trupele fasciste de pe teritoriul re-- 
giunii Brașov, A fost prezentat apoi 
filmul documentar-romînesc „Pagini 
de nntejie“-; ■ -

DE 23
Camebei dé comerț ‘din Londra, Val 

' Arno'tt, șeful 'sdeției romîrte':a Ca-'.- 
•1 77 1 ' - " ■ 'v ’merei'dë" comerț" <Kn'- Lbndra, 1N« ■

Mircea Ocheană, ambasadorul ciapham, director, pentru relațiile 
extraordinar ’ și plenipotențiar« al -extethfe: al '' cöhcefnului '• Irhperial- 
R. P. Romîne în Austria, a ofe- i 
rit o recepție cu prilejul eeleb de-a 
XX-a aniversări a» eliberării Remît 
riiei de sub jugul fascist. La recep
ție au participat : Otto Probst, mi
nistrul transporturilor -și ^energiei e- 
lectrice,. Franz Monas, -primarul ora- 
șului Vieniâ.lbForster,«vicepreședinA 
tele Camerei federale pentru comerț 
și industrie, Sigvard Eklund, direc
tor general al Agenției internaționa
le pentru energia atomică, șefi și 
membri ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Viena, funcționari supe
riori din diferite ministere.

PEKIN

YIENA :

Chemical Industries, reprezentanți 
ăi uilor-'mărî îhtrë£>rihdëri indus--, 
tfiale ca ’„English', Electric“, ’„Elliott 
Automation", „Dunlop ‘Rubber *' -Co“ 
și altel'e.’.' Aù ■ ’participât ’ "șefi și 
membri ai misiunilor diplomatice a- 
cre’ditați la Londra, ziariști englezi 
și străini, membri ai Ambasadei 
R. P. Romîne la Londra. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

GENEVA i.- .

Cu prilejul celei de^a XX-a ani
versări a eliberării Romînfei de sub 

■jugul fascist,'-Nicolae'Ecôbescü, re-

O nouă revistă

a fi. P. Albania
C.C. al P.M.RÎ, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor.

La amiază, tovarășul Manush Myf- 
' tiu a făcut o’, vizită la Ministerul în- 
vățămîntului, unde a avut o întreve
dere cu Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului. • •».

La întrevedere a asistat și Răpi 
Gjermeni, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Albania la 
București. ■

de cultură : „Ramuri“

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
•La- Craiova a apărut- primul număr 
al revistei „Ramuri“, editată de Co
mitetul pentru cultură și artă al re
giunii Oltenia.

Revista „Ramuri“ reflectă în., pa
ginile sale multiple aspecte ale vie
ții culturale din regiunea Oltenia și 
din țară. Primul . număr, apărut în 
24 de pagini, cuprinde -articole -sem
nate de personalități culturale mar
cante, reportaje, lucrări' literare 
unoh scriitori din' regiune. Noua 
Vistă va apărea lunar.

ale 
re-

1 -jugul fascist, -Nicolae Ecôbescü, re- 
_ h.’ <,» A"' b^ezentaritul 'pérmân'ënt ‘àu? ăl R.PUPresa chinez^ dm, 24..august m-;. ^omjne. pe lîngă oficiih'European\ " 

■''al NafidhiTör Unit'éMè'ia Geneva, a 
oferit o recepție. Au partfhipat Jean 

• 1 os Tréinà, Vicepreședinte 'M* tÖnsiliu-
lüi /è" Stat al "Cantonului'Geneva,

■ Andre Ctlâvaniie, ' consihër de stat, 
ministrul' " insti-iicțiuriii" pdblice, ' .

" Charles" Schleaiț-'' seçrètàrul Cönsi- 
• liuluî de Stat, Păuî G'ottret,.''șeful 
'"protocoliilui Consiliului" de Stat, 

PierO PasQuale S^ihè'ïli,' dirèctôrül 
Oficiului European al OfN.U., D. A.'; 
Davies,’' secretar' general àl Ôrgani- 

ui.:., 'l.
Ruppert, 'séCrètar general al Comi
siei ' electrotehnice ' internaționale, 
Hamrîiarskjoeld, "sècrétar ’ general 
adjunct a! A.E.'L'.S., ' Abba’s Ammàr, .

farmează'<.citi'țorii. despre, parada mi-» 
litară și demonstrația oamenilor 
muncii, din Bucureștj.. Ziarul „Jen-.,

textul integral., aj..expunerii tovară-,,, 
șului «Gheorghe .Gheorghiu-pej.^la 
adunarea solemnă a„ Marii. Adunări, 
Naționale. Ziarul publică, de «aseme
nea, o știre de.șpre. recepția Care.a. 
avut loc-ia .București» Celelalte ziarç. 
■din capitala R. P. Chineze publică 
■extrase din cuvîntarea rostită de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la , ...... ■ • ■-
adunarea solemnă, a Marii Adunări,..
Naționale.

ULAN BATOR

Vizitele delegației de partid și de stat
5

a R. P
aDelegația de partid și de stat 

R. P. Polone, condusă de tovarășul 
Franciszek Waniolka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a făcut o vizită în regiunea 
Bacău.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte aî Consiliului de Mi
niștri, și Mihai Suder, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul economiei 
forestiere.

La sosire, pe aeroportul Bacău,

membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Gheorghe Roșu, 
membru al C.C. al P.M.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului regional Ba
cău al P.M.R., și Ștefan Boboș, pre
ședintele sfatului popular regional.

Oaspeții au vizitat Combinatul de 
cauciuc sintetic și produse petrochi
mice și rafinăria Onești, Combinatul 
chimic Borzești, precum și noul oraș 
al chimiștilor ■ și petroliștilor de pe 
valea Trotușului. în cursul după-a- 
miezei, membrii delegației au făcut o 
vizită în orașul Brașov.

a Kepi®
în cursul zilei de marți, delegația 

de partid și de stat a Republicii' 
Cuba, condusă de tovarășul Secun- 
dino Guerra, membru al Secretaria
tului organizatoric al Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste din Cuba, a 
vizitat stațiunile 
de pe litoral - 
Nord, Mangalia ■

: balneoclimaterice
- Mamaia,, Eforie-
— Muzeul regional

de arheologie Dobrogea și. acvariul 
din Constanța.

Oaspeții,. însoțiți de prof. univ. 
Valeriu Novacu, membru al C.C. al 
P.M.R., membru corespondent al A? 
cademiei R.P. Romîne,. au fost în
tîmpinați și conduși pe litoral de to
varășul Barbu Popescu, secretar al 
Comitetului regional. Dobrogea al 
P.M.R.

ȘTIRI SPORTIVE

ÎNTRECERE SPORTIVE

■ tl A

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Mongole ■ •

partid și de stat a lui industriei construcțiilor de ma- 
condusă de tovară- șini.

a R.S.F

Delegația de 
R. P. Mongole, 
șui D. Molomjamt, membru al Bi-■ - Apoi, membrii delegației, însoțiți 

..roului-Politic al C.C. al Partidului ...de Ion Mărcuș. președintele Sfatu- 
Popular Revoluționar Mongol, prim'- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și-a continuat marți călăto
ria în regiunile Brașov și Ploiești:

Membrii delegației au fost însoțiți 
de tovarășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., și Vasile Vaida, membru 
al C.C. al P.M.R.

La intrarea în uzina de tractoare, 
oaspeții au fost întîmpinați de Mi
hai Marinescu, adjunct al ministru-

lui popular regional Brașov; și Ion. 
•Bordaș, secretșr al Coțnitetplui. rg?. 
•gional Brașov al P.M.R., au vizitat 
noi cartiere de locuințe din locali
tate.

în continuarea vizitei, membrii 
delegației au fost oaspeții construc
torilor de utilaj ’petrolier din- Plo
iești. • • . • ' ’

în drum spre .Capitală, oaspeții au 
făcut un popas la .stațiunea experi
mentală viticolă Valea Călugărească. '

BASCHET. — Echipa masculină de 
baschet a R. P. Polone, vicecam-pioa- 
nă europeană, va susține în cursul 
acestei săptămîni trei întîlniri ami-- 
cale cu Selecționata R. P. Romîne. 
Jocurile dintre bd’schetbaliștii romînî 
și cei polonezi vor avea loc joi, vi
neri și duminică în sala Floreasca. 
Meciul de joi va începe la ora 19.

★
NATAȚIE. — Sîmbătă și duminică, 

la ștrandul Tineretului- din Capitglă 
va avea loc concursul internațional' 
dé natație al R. P. Romîne. Là aceste 
întreceri, și-au anunțat participarea 
și numeroși înotători de peste hota
re : din R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R. Ș. Cehoslovacă, R. P.. Bulgaria, 
R. P. Polonă, R.S.p. Jugoslavia și 
Turcia.. ......

Marți, delegația de partid și de 
stat a R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Lazar Kolisevski, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Comitetului Federativ 
al Uniunii Socialiste a poporului 
muncitor din Iugoslavia, a sosit în 
regiunea Dobrogea.

Oaspeții sînt însoțiți de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., și 
de Virgil Trofin; membru al C.C. al 
P.M.R.

Membrii delegației au fost întîm
pinați de Vasile Vîlcu, membru al 
Consiliului de Stat, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., Petre lonescu, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, și Petre Nicolae, 
președintele Sfatului popular al ora
șului Constanța.

în cursul dimineții, oaspeții au vi
zitat stațiunile Mamaia, Eforie-Nord, 
Eforie-Sud, Mangalia, iar după-a- 
miază Mozaicul din Constanța.

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. D. Vietnam

Membrii delegației de partid și de 
stat a R. D. Vietnam, condusă de to
varășul Hoang Van Hoan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam,' 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, au 
fost marți oaspeții oamenilor muncii 
din regiunea Dobrogea.

Delegația a fost însoțită de tova-

■ <■

. PUGBI. — Astăzi se vor desfășu
ra în Capitală dopa partide din ca
drul primei etape a returului cam
pionatului republican de rugbi. Pe 
stadionul din Parcul Copilului, de la 
ora 16, Grivița roșie va întîlni echipa 
Gloria, iar pe stadionul Dinamo, de 
la oră 17,30, Dinamo va juca cu Con
structorul.

' ’ “ ' " ’ ' ' '. director geheral adjunct ai Qrganir
în cinstea'celei de-a'XX--a aniver.-' zației' Internaționale a’ 'Muncii-, 

' sări a eliberării Romîrtiei de sub ju- 
fgul fascist^' Gh. Stoiah, însărcinat'cu 
afaceri àd-iritèrlm al R. P. Romîne 
în R. P. Mongolă, a oferit o recepție 
în saloanele ' restaurantului " „Ulari 
Bator1'. Au participât S. Luvsan, 
membru al Biroului Politic ăl C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri aT R. P. Mongo
le, N. Jâgvaral, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.P.R.M., 
T. Dughersuren, membru al Biroului' 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 

' B. Lhamsuren, membru supleant al
Biroului Politic, secretar al' C.C. al ' 
P.P.R.M., N. Luvosoriravdan; mem
bru supleant al Biroului Politic al 

■C.C. al P.P.R.M., președinte al Co
mitetului controlului de partid, M. 
Dughersuren, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Mongole, miniștri, 
•funcționări , superiori din ministère, 
conducători ai unor’ instituții cen
trale și obștești, Batmunh, președin

tele Asociației de. prietenie mopgolo- 
romîne, oameni de știință,; aftă și . 
cultură, fruntași ai muncii socialiste 
etc. Au luat . parte, ,de asemenea, 
membri ai corbului diplomatic. Gh. 
Stoian și S. Luvsan au rostit toas
turi. în aceeași: seară, Gh.' Stoian a

• oferit o gală de filme documentare.
★

în foaierul cinematografului cen
tral din Ulan Bator s-a deschis, sub 
auspiciile Comitetului mongol al 
păcii și prieteniei și ■ Asociației de 
prietenie mongolo-ronjîne, .expoziția 
„R. P. Romînă în plin progres“.

ambasadorii" Semion
(U.R.S.S.) și’'" Cläre

Țarapkin "
T. ------ Tim®eflake’

(S.Ü.A'.), copreședinți ai Conferinței 
celor 18 state pentru dezarmare, 
P, Thornaâ, ministru ' de stat al a- 
facerilor externe, șeful delegației 
engleze, precum și șefii'delegațiilor 
Braziliei, Birmaniei, Canadei, Ceho
slovaciei, Etiopiei, Indiei, Mexicu
lui, Nigeriei, Poloniei și Suediei la 
conferința dezarmării, șefi ai ' misi
unilor diplomatice acreditați pe 
lî’hgă Oficiitl European al O.N.U.; 
membri aî oficiilor consulare de la 
Geneva, reprezentanți ai instituțiilor . 
locale, ziariști elvețieni și străini.

Au participat, de asemenea, acad. 
Tudor Arghezi și ambasadorul Va
sile Dumitrescu, ' șeful delegației ro-:. 
mîne la Conferința celor' 18 state 
pentru dezarmare, precum și mem
brii delegației.

TOKIO

: •

LONDRA;

Pe trepte!© unei experiențe valoroase
(Urmare din pag. I-a)

menele de predare a blocurilor fiind 
scurtate cu 15—30 zile.

Am trecut, de asemenea, la orga
nizarea de brigăzi complexe, cu 
echipe specializate pe operații. Lu
crul în brigăzi complexe pre
zintă numeroase avantaje, asigurînd 
folosirea rațională a timpului de 
lucru și a utilajelor; lucrările se exe
cută conform graficului și în ordi
nea impusă de tehnologia realizării 
construcției respective. Executarea 
celor 100 apartamente din panouri 
mari prefabricate pe str. A. Pann 
s-a făcut de către o brigadă com
plexă compusă din montori, sudori, 
dulgheri, betoniști, fierar-betoniști. 
în acest fel s-a realizat o medie de 
montaj -de 2—3 apartamente pe zi. 
Blocul nr. 11, cu 60 apartamente, la 
carte au- lucrat tovarășii Nicolau 
Gheorghe, .sudor, Bulai Frent, fie- . 
rar-betonist, Achinfiu Moise, dul
gher, și alții a fost montat în mai 
puțin de o lună de zile

Organizarea executării lucrărilor 
în „lanț“ necesită o studiere atentă 
a procesului tehnologic și fragmen
tarea lui în procese separate, în or
ganizarea unor echipe de muncitori 
cu 'o structură permanentă, care să 
execute fiecare fază în același inter
val de timp, pe bază de grafic și în 
ordinea tehnologiei de execuție. A- 
ceastă metodă are numeroase avan
taje verificate și în practica șantie
relor noastre : folosirea mai raționa
lă a timpului de lucru și a utilajelor, 
efectuarea unui control riguros pe 
faze, creșterea productivității mun
cii cu circa 3 la sută față de alte 
metode.

Concret, iată cum a fost organi
zat lucrul după această metodă la 
execuția celor 4 blocuri de pe Bd. 
23 August. ,

Pe baza studiilor făcute s-a 
planificat ca structura de rezis-

tență pe un nivel (cofraje, armături, 
betoane) să se execute în 7 zile. 
Echipa de dulgheri condusă de 
Achinfiu Moise nu numai că a res
pectat acest termen, ci a reușit să-1 
reducă la 
toate cele 
stant cu 5 
rezistență
tă în 35 zile, față de 49 cît era pla
nificat inițial. După dulgheri au ur
mat succesiv zidarii, instalatorii, zu
gravii. Lucrînd după această meto
dă, echipele au obținut o producti
vitate sporită, precum și economii 
însemnate de material lemnos; co- 
frajele au fost executate numai pen
tru două nivele, ele fiind apoi mu
tate succesiv la toate blocurile. Blo
cul nr. 11, cu 60 apartamente, din 
panouri mari prefabricate, a fost 
predat cu o lună mai devreme. Pri
mul bloc din seria celor 4, și anume 
blocul nr. 3, a fost predat beneficia-

■ rului cu 15 zile înainte de termen, 
iar la blocul 2 se fac acum ultimele 
lucrări de finisaj, fiind create con
dițiile ca să fie terminat cu 50 de 
zile înainte de prevederi.

Organizarea lucrului în „lanț“ ■ a 
necesitat și unele măsuri legate de 
ridicarea calității lucrărilor. în pe
rioada de iarnă au fost organizate 
cursuri pe specialități, de ridica
re a calificării muncitorilor.

Se folosește în mod curent me
toda de predare-primire a lucrări
lor între echipe pe bază de proces- 
verbal pe faze ale procesului teh
nologic. Această metodă și-a dove
dit eficacitatea, antrenînd pe toți 
muncitorii la recepția lucrărilor pe 
faze .și prilejuind astfel un bun 
schimb de experiență.

Pe șantierele noastre se obișnu
iește ca înainte de a se începe o lu
crare, maistrul, împreună cu șeful de 
lot și cel de echipă, să analizeze pînă 
în cele mai mici amănunte toate de
taliile de execuție. în același timp

5 zile pe nivel. Apoi la 
4 blocuri s-a lucrat con- 
zile pe nivel, structura de 
la un bloc fiind executa-

rășii general d,e armată Leontin Șă-. 
lăjan, membru supleant. ăl Biroului 
Politic al C..C. al P.M.R., ministrul, 
forțelor" armate ale R. P. Romîne, și 
Gheorghe Cioară, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., ...

Oaspeții. au vizi.țat orașul Con
stanța, precum, și stațiunile. Mamaia, 
Eforie ..și Mangalia.

(Agerpres)

n. ‘ I ‘

alcătuite din 4—5 muncitori, condu
se de cei cu o calificare superioară.'. 
Fiecare echipă execută ..conform 
graficului , o 'anumită operație , .șau 
lucrare. Grija mea este-să asigur zil- 

. nie fiecărei echipe front de lucru. 
, Lucrările care se cer executate se 

stabilesc cu o zi înainte în prezența 
întregii brigăzi. Cu acest prilej se. 
fixează și'ordinea-'lucrărilor, repar
tizarea echipelor, materialele și scu
lele necesare etc. Caut ca totul să 
fie cît' mai • bine organizat ' îneît 

, timpul dë lucru să fie pe deplin' fo-
■ losit. De pildă, la blocul CI, la fie

care nivel au fost repartizați 3 mun
citori; printr-o bună 'organizare a 
muncii s-a reușit să șe execute un., 
nivel în 3 zile. Cînd constat unele 
deficiențe intervin operativ, căutînd 
să fac pe loc schimburi de. experien
ță între echipe. Un exemplu. Echipa 
condusă de Andriaș Celins’chi a exe-

■ cutat un atic în 6 zile. Membrii bri
găzii au socotit că e mult. Am dat 
lucrarea echipei conduse de Con
stantin Rusp. Aceasta a executat-o 
în mai puțin de. 4 zile. Cu acest pri
lej ca și cu altele s-au tras multe 
învățăminte. ■

Ca urmare a măsurilor de califi
care și ridicare a calificării, munci
torii din brigada noastră au în pre
zent o pregătire profesională: multi
laterală. Ei execută o gamă largă de 
lucrări : fațade cu terasit, lucrări de 
ipsos, tencuieli mozaicate la fațade, 
finisaje interioare, placaje ceramice, 
■montat faianță, mozaic și multe al
tele. Execuția fiecărei lucrări o ur- 

în'îrigÎdFîau^îbîoivențir^^^^ '1mâ1resc1 îndeaproape: zilnic trec pe 
profesionale sînt repartizați să lu
creze pe lîng'ă muncitori mai 1___
pregătiți, cu experiență în muncă. 
De unii dintre aceștia mă ocup per
sonal. în acest fel, o serie de munci
tori au reușit în scurt timp să exe
cute lucrări de'categoriile 5 și 6, iar 
recent alții — ca Ion Fieraru și Ion 
Suștac — lucrări de categoria a IlI-a.

Brigada este împărțită în echipe

se face' o probă-etalon la fiecare lu
crare. Măsurile luate au dat posibi
litate colectivului nostru-să obțină 
rezultate tot mai bune în ce pri
vește calitatea.

Luna aceasta, am început lucră
rile la un nou grup de locuințe, to- 
talizînd 600 apartamente din . pa
nouri mari. Și aici vom lucra folo
sind brigăzile complexe la montaj, 
după metoda lucrului în „lanț“. în 
acest scop am trecut la organizarea 
lucrărilor pe două loturi: unul care 
să execute lucrările de montaj, iar 
altul, pe cele de finisaj. Sîntem ho- 
tărîți să obținem o productivitate a 
muncii tot mai ridicată.

★
FOTBAL. Duminică, se. deschide 

noua ediție -a campionatului repu-. 
blican de fotbal pentru echipele de 
categoria A. în capitală, pe stadio- 

.nul „23 August“,, cu începere de la 
ora 14,45 se dispuită. în program,cu-, 
plat, meciurile: Rapid — C.S.M.S. Iași 
și Dinamo București — Crișul O- 
radea.

în țară sînt programate următoa
rele partide : Petrolul Ploiești — 
Știința Cluj; Farul Constanța —Di
namo Pitești;-Steagul roșu Brașov->-■ 
U.T. Arad; Minerul Baia Mare — - 
Progresul București-; Știința- Craio
va — Steaua București-, :• -

★

BOX. Pe ringul instalat în pot
coava stadionului Republicii va avea 
loc joi întîlnirea internațională de 
box dintre echipele de tineret ale 
R, P. -Romîne și ,R; P„. Ungare. Din 
lotul formației romîne fac parte .C. 
Buzûliuc, ' Pi Covàii'ov, V. MïrZàj ’ I. 
Olteanu și alții.

Ipn Obradovici.țai’nba'sadorul.R. P- 
Romîne în Japonia, a oferit; o 
recepție cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî- 
niei. Au participat : Etsusaburo 
Shiina, ministrul de externe, Naka 
Funada, președintele Camerei Re
prezentanților, Kogoro Uemura, 
vicepreședintele Federației orga
nizațiilor economice, .d.epuțați din. 
ambele camere ale țSarlâmeritului, 
funcționari ' superiori 'din diferite 
ministere,, profesori și. personalități 
din viața cultunal-științifică, pre
ședinți ai unor firme comerciale, re
prezentanți -ai partidelor .politice și 
organizațiilor obștești, șefi ai misitt- 

■ nilor diplomatice etc.

ANKARA
Cu prilejul celei de-a XX-a ani-- 

versări a ’ eliberării ■'Romîniei, am
basadorul R. P. Romîne la Londra, 
Alexandru Lăzăreanu, a oferit o re- 

' cepție în ; saloanele ' ămbasadel. ' Au 
participat Edward Heath, ’ sécrétai- 
de stat pentru industrie, comerț și 
dezvoltare regională, membru al Ca
binetului britanic, lordul. .Dundee, 
ministru de stat la Ministerul Afâ- 

■ cerilor Exterh’e, ' Robert Mathew, 
subsecretar de''.stätj funcționari su
periori din diferite ministere, de- 
putați. Au fost prezenți R. Palme 
Dutt și Peter Kerrigan, membri ai 
Comitetului’ èxecutiv al Partidului " 
Comunist, clin ' Marea Britanie, Cu- 
noscuți fruntași ăi ' mișcării sindi
cale englpze,. printre . care ...Frank , . . .... ,T7. -•--■--r-«----
Cousins,- șecre.tgr general .al- sindj-, 
catelor muncitorilor din .transporturi_ -X «... T- . ziariști, oameni de cultura. Au luat,
și al muncitorilor necalificați. Au 'parte, de asemenea*,'șefi ăi oficiilor 
fost de față''oameni de afaceri, prin-'" diplomatice "și' alțî 'mënfbfl ai cor- 
tre care A. R. B. Hore, secretar al puiluf dip'lofriatic.................

‘ I.

t.,. Ambasadorul R.P. Romîne la Anka
ra, Ion Drînceanu, a organizat o-re
cepție cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a zilei de 23 August. Au par
ticipat : ..Eeridum,. Cemal Erkin, mi
nistrul de externe, Bayramoglu, se
cretar general al M'.’A.EIÿ /Necdet 

• Kent,, «secretar general,adjunct al
M.A.E., M'as Ahmet Kocâk, subsecre
tar de stat la Ministerul de Interne, 
Halit Unal, subsecretar--de-stat' la 
Ministerul Muncii, Ihsan Dogramaci, 
rectorul“ Univârsității din Ankara,. 
Sézai Erkut, primarul Ankarei, di
rectori 'generali și alți ’’ funcționari 
superiori din M.A.E. și Ministerul

Ing. Victor GHERMAH 
șeful grupului de șantiere . 
Roman

Cm lucrează brigada 
noastră

O mare importanță pentru activi
tatea unei brigăzi au organizarea ei, 
stabilitatea oamenilor, ' grija față de 
pregătirea profesională continuă a 
muncitorilor. într-un timp relativ 
scurt am reușit să formez o brigadă, 
numai din muncitori localnici, înlă- 
turînd fluctuația mare care exista 
cu cîțiva ani în urmă. Majoritatea 
muncitorilor din brigadă aU o bună 
.calificare profesională. Ceinouveniți

Grație, .tinerețe șl măiestrie. (Imagine din spectacolul .eulfural-sportiv ea a-avutloc luni seara pe stadionul 
Republicii) : K. Costin

. la locul fiecărei echipe, unde verific 
bine stadiul lucrărilor pe baza graficului, 

calitatea lor. în acest fel, toate' lu
crările executate de brigadă s-au în
cadrat în grafice sau au fost termi
nate mai- devreme, asigurîndu-se- 
concomitent o calitate tot mai bună 
a lucrărilor.

Dumitru COSMA 
șef de brigadă
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TELEGRAME
Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a eliberării, am 

plăcerea să adresez ^Excelenței Voastre, .în numele meu personal, al parti
dului F.L.N., al guvernului și poporului, algerian, cele mai călduroase fe
licitări., .....

Vă transmit urări sincere pentru fericirea Excelenței Voastre și a 
guvernului dv.

Poporul algerian aduce.,vsaluțul. său prietenesc, valorosului popor 
romîn și se asociază din plin bucuriilor care marchează acest important 
eveniment în istoria Romîniei.

Cüiconsi'déràt'iüni prietenești.
AHMED BEN BELLA

............. Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București
Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei vă prezint, domnule pre

ședinte, cele mai bune urări pentru prosperitatea Romîniei și pentru fe
ricirea dv. personală.

GUSTAV ADOLF
rege 

Stockholm

La Moscova a apărut

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

București 
Dragi tovarăși,
în ziua în care sărbătoriți a XX-a aniversare a eliberării patriei 

voastre, premisă istorică a nașterii Romîniei democratice și socialiste, 
dorim să ajungă la Comitetul Central, la întregul partid și la poporul 
vostru salutul frățesc și urarea fierbinte a comuniștilor, muncitorilor 
și democraților italieni.

Deoarece am trăit ca și voi tragica experiență a tiraniei fasciste și 
a_ ocupației naziste și deoarece am consacrat toate forțele noastre do- 
bîndirii libertății și independenței simțim pe deplin valoarea și semni
ficația datei istorice pe care o sărbătoriți ca pe un fapt care aparține 
patrimoniului comun de libertate și progres al Europei și al întregii lumi. 
Șînt de acum 20 de ani de cînd Romînia a încheiat o fază întunecată a 
istoriei sale, a dat lovitura decisivă regimului reacționar care o gu
verna și a pus bazele lichidării unei monarhii incapabile care supusese 
țara alianței fasciste'.

Configurația politică a Balcanilor a suferit o schimbare: imperialis
mul a pierdut o zonă 'vastă dé dominație și o regiune întreagă a Euro
pei a putut în acest fel să se sustragă tradiționalului său destin de focar 
imperialist și să ajungă Ia echilibru și pace.

în' actuala situație din Europa încă plină de pericole provenind din 
partea forțelor revanșarde ale fascismului și din partea imperialismului, 
are loc lupta forțelor populare și progresiste pentru pace, dezarmare și 
progres. în acest cadru se înscrie acțiunea noastră pentru a face din 
Italia un factor activ al coexistenței pașnice și pentru a transforma Me- 
diterana într-o mare a păcii. Tocmai de aceea propunerile făcute de Ro- 
mînia și de alte țări socialiste pentru a face din Balcani o zonă denu- 
clearizată sînt prețioase pentru noi.

La a XX-a aniversare a eliberării Romîniei, gîndul nostru se în
dreaptă și către victoriile voastre interne: către transformările sociale 
îndrăznețe care au făcut din muncitori conducătorii unei noi orînduiri 
de dreptate și libertate, către dezvoltarea viguroasă a economiei, pe care 
numai o orînduire care construiește socialismul o putea permite, către 
dezvoltarea unei largi culturi de masă. Noi știm că aceste victorii care 
au dus la creșterea considerabilă a prestigiului Romîniei pe arena inter
națională sînt rodul revoluției politice care a avut loc în țara voastră, 
al capacității și muncii constructive a poporului romîn și al colaborării 
frățești cu celelalte țări socialiste. Noi urmărim cu interes acești factori 
hotărîtori ai istoriei voastre din ultimele două decenii într-un moment 
în care ne-am angajat într-o luptă grea, dificilă, pentru a înainta pe 
drumul socialismului ținînd seamă de condițiile specifice ale realității și 
istoriei' noastre. Succesele voastre constituie un aport prețios la întări
rea întregului sistem socialist care este principalul factor progresist al 
epocii noastre și al tuturor forțelor antiimperialiste.

Posibilitatea victoriei generale a forțelor progresiste din lume re
zidă în unitatea și colaborarea strînsă dintre statele care construiesc so
cialismul, în înțelegerea frățească a acestora cu mișcarea muncitorească 
din țările capitaliste, în solidaritatea cu popoarele subjugate care luptă 
pentru eliberare națională.

Salutînd a XX-a aniversare a eliberării voastre, partidul nostru îșl 
exprimă dorința de'à întări'și pe viitor legăturile de prietenie dintre 
partidele și popoarele noastre și. vă urează vouă, dragi tovarăși,, noi 
succese în construirea socialismului.

Cu salutări frățești, 
pentru C.C. al P.C.I.

Secretar general adjunct, 
LUIGI LONGO

Exnplpnfpi Salp
- Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București

Cu ocazia sărbătorii eliberării Romîniei, sînt fericit să adresez Exce
lenței Voastre felicitările mele foarte călduroase și urările cele mai sin
cere pe care, împreună cu poporul khmer, le exprim pentru prosperitatea 
țării dv. și pentru fericirea poporului romîn.

Țin, de asemenea, să vă exprim din nou sentimentele noastre de re
cunoștință pentru sprijinul pe care Romînia l-a adus întotdeauna Cam- 
bodgiei amenințate și adesea atacate de imperialiști.

NORODOM SIANUK 
Șeful Statului Cambodgla 

Phnom-Penh

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

București 
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei, Comi

tetul Central al Partidului Comunist Francez adresează urările sale fră
țești și călduroase poporului romîn și Partidului Muncitoresc Romîn.

Partidul Comunist Francez, educat în spiritul internaționalismului 
proletar de către Maurice Thorez, credincios legăturilor tradiționale 
de prietenie care unesc cele două popoare ale noastre, se bucură de 
succesele obținute de Republica Populară Romînă în construirea so
cietății socialiste.

în decursul acestor douăzeci de ani, fața Romîniei s-a schimbat 
profund. Astăzi, în Republica Populară Romînă industria se dezvoltă, 
agricultura este prosperă, cultura națională în slujba poporului cunoaș
te un mare avînt, iar condițiile de trai ale maselor populare cresc în 
mod continuu.

Alături de Uniunea Sovietică și de țările comunității socialiste, Re
publica Populară Romînă contribuie în mod activ la rezolvarea pașnică 
ă problemelor internaționale litigioase, la colaborarea politică, econo
mică și culturală cu toate statele, la cauza coexistenței pașnice, a păcii 
și dezarmării.

Comitetul Central al Partidului Comunist Francez vă urează noi 
succese în marea dv. sarcină — construirea socialismului. El va ac
ționa pentru întărirea prieteniei dintre cele două popoare ale noastre 
și pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și culturale dintre cele două 
țări.

El vă dă asigurarea voinței sale ferme de a activa pentru apăra
rea unității mișcării comuniste internaționale, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului proletar, pentru cauza păcii 
și socialismului.

Primiți, dragi tovarăși, o dată cu toate urările noastre cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei, salutul nostru frățesc.

WALDECK ROCHET
Secretar general

al Partidului Comunist Francez 
Paris

Excelenței Sale
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia aniversării eliberării, am plăcerea de a exprima, în nu
mele,meu personal și în numele poporului și guvernului Republicii Arabe 
Yemen, cele mai sincere felicitări cordiale împreună cu urările cele mai 
prietenești de sănătate și fericire pentru dv. personal, de glorie și în
florire pentru poporul romîn prieten.

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen 

Sanaa2 •

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ .

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Excelența Voastră 
să primească urările sincere pe care le formulez în numele poporului 
brazilian și al meu personal pentru prosperitatea crescîndă a națiunii 
romîne și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO 
Președintele Republicii Statelor Unite ale Braziliei 

Rio de Janeiro

Volumul 48 al operelor 
complete ale lui V. I. Lenin;

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova a apărut volumul al 48-lea 
al operelor complete ale lui V. I. 
Lenin. Volumul cuprinde 173 de 
scrisori care n-au fost incluse în 
edițiile precedente. Dintre acestea, 
70 de scrisori sînt inedite. Noul vo
lum reflectă perioada noiembrie 
1910 — iulie 1914. Scrisorile arată 
lupta lui Lenin pentru reconstitui
rea și consolidarea partidului mar
xist revoluționar de tip nou, lupta 
împotriva menșevicilor-lichidato- 
riști, troțkiștilor, împăciuitoriștilor. 
O mare parte din corespondență este 
dedicată luptei pentru puritatea ba
zelor filozofice ale marxismului.

A XX-a aniversare

Funeraliile lui Palmiro Togliatti

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N 

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
București

Dragi prieteni,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării țării vă transmit 

în numele Partidului Comunist din Spania un salut tovărășesc și cordial, 
urîndu-vă dv. și întregului popor romîn noi și mari succese în construi
rea socialismului în Romînia.

Marile și minunatele transformări înfăptuite sub conducerea dv. în 
toate domeniile vieții naționale în Romînia, o țară care în trecut a cu
noscut un regim burghezo-moșleresc, în frunte cu o monarhie străină, 
dominația' capitalismului străin și mizeria maselor muncitoare și țără
nești, sînt dovada cea mai pună a . imensei deosebiri existente între capi
talism și socialism și ceea ce acesta din urmă reprezintă pentru popoare 
și îndeosebi pentru clasa muncitoare și oamenii muncii din fiecare țară.

Alături de toate popoarele și țările lagărului socialist, minunata Ro- 
mînie, atît de apropiată și scumpă nouă, comuniștilor spanioli, pășește 
cu hotărîre spre culmile victorioase ale luptei pentru socialism, inițiată 
acum 20 de ani și posibilă datorită marii victorii a Uniunii Sovietice asu
pra agresorilor hitleriști. In această zi jubiliară a celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei, permiteți-mi să spun, unind glasul nostru 
cu cel al poporului romîn :

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 1
Trăiască Romînia socialistă !
Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste inter

naționale !
........................... Cu dragoste, a dv., 

DOLORES IBARRURI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

București
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei de sub 

jugul fascist, Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia trans
mite Partidului Muncitoresc Romîn și întregului popor romîn felicitări 
cordiale.

Poporul grec urmărește cu sentimente de bucurie șl entuziasm ma
rile succese obținute de poporul romîn în construcția socialistă, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, prețuiește întotdeauna efortu
rile depuse de R. P. Romînă pentru crearea climatului de colaborare și 
înțelegere în Balcani, contribuția țării dv. în lupta pentru pace și coexis
tență pașnică în lumea întreagă.

Cu prilejul sărbătorii dv. naționale, vă urăm, dragi tovarăși, dv. și 
poporului frate romîn noi victorii în opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste în R. P. Romînă, noi succese în lupta pentru pace și prietenie 
între popoare.

Trăiască Republica Populară Romînă !
Trăiască pacea în Balcani și în lumea întreagă !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN GRECIA

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București
Cu ocazia Zilei Eliberării Romîniei, am plăcerea de a vă transmite, 

în numele poporului irakian și al meu personal, cele mai bune urări pen
tru sănătatea dv. și pentru prosperitatea poporului romîn.

Feld-Mareșal
ABDUL EL-SALEM MOHAMMED 

AREF
Președintele Republicii Irak

a eliberării Parisului

FESTIVITĂȚILE 
DE LA PARIS

PARIS 25. — Corespondentul
Agerpres, Tudor Vornicu, transmite :

între 22 și 25 august populația 
Parisului a sărbătorit a XX-a ani
versare a eliberării orașului de sub 
jugul fascist. Sîmbătă, în marea 
piață a Concordiei, a avut loc pînă 
noaptea tîrziu un mare spectacol. 
Duminică dimineața, într-una din 
piețe, unde acum 19 ani grădinarul 
Rivière a plantat un copac care 
poartă numele de „Eliberare-Victo- 
rie“, a avut loc o ceremonie la care 
au luat parte numeroase personali
tăți, în. frunte cu ministrul foștilor 
combatanți, Jean Santenay, după 
care au fost depuse coroane de flori 
în diferite puncte ale orașului. în 
după-amiaza aceleiași zile a avut 
loc un pelerinaj la Monumentul din 
Bois de Boulogne, înălțat în locul în 
care la 16 august 1944 au fost 
împușcați de trupele germane 35 
luptători din Rezistență. Seara, a- 
proape 300 000 de parizieni, precum 
și numeroși turiști au asistat din 
nou în Piața Concordiei la un mare 
spectacol.

Marți a avut loc la sediul Direc
ției căilor ferate franceze o ceremo
nie în memoria feroviarilor căzuți 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial. în după-amiaza aceleiași 
zile a avut loc o ceremonie în fața 
Gării Montparnasse, în prezența gene
ralului de Gaulle, a primului minis
tru Georges Pompidou, unde șeful 
statului a remis o serie de decorații. 
Generalul de Gaulle a inaugurat în 
aceeași zi Muzeul celui de-al doilea 
război mondial și al Rezistenței. Sea
ra la o ceremonie comemorativă, or
ganizată la Primăria orașului Paris, 
generalul de Gaulle a rostit un dis
curs.

Saigon MARI MANIFESTAȚII »ToirwtTo ib-rf nr1 »1
ANTIGUVERNAMENTALE 
o S-a anunțat alegerea unui nou 
președinte o Constituția provizorie 
a fost abrogată

SAIGON 25 (Agerpres).— Demon
strațiile de la Saigon și din 
alte orașe principale ale Viet
namului de sud au luat o mare 
amploare. Zeci de mii de oameni 
au umplut străzile capitalei sud- 
vietnameze,. scandînd „Jos dicta
tura !“, „Jos Khanh !“. Ei cereau, de 
asemenea, abrogarea „Cartei națio
nale“, anularea restricțiilor de cir
culație și a cenzurii, eliminarea 
membrilor fostului partid diemist, 
înlocuirea actualului consiliu militar 
printr-unul compus din personalități 
civile. Postul de radio Saigon a 
transmis marți după-amiază o de
clarație a Consiliului militar revo
luționar sud-vietnamez în care se 
precizează că a fost abrogată „carta 
națională" (constituția provizorie), 
că se va proceda la alegerea unui nou 
președinte, va fi dizolvat Consiliul 
militar revoluționar, iar noul șef de 
6tat va convoca o Convenție Națio
nală (Adunare Națională). Se pre
vede că actualul guvern este împu
ternicit să rezolve deocamdată pro
blemele curente. Actualul consiliu 
militar revoluționar se va transfor
ma într-un „organism mixt civilo- 
militar". Agențiile de presă men
ționează că marți după-amiază au 
continuat demonstrațiile. La Saigon, 
de pildă, sute de studenți au ocupat 
pentru mai bine de trei ore studiou
rile radiodifuziunii.

ROMA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, Octavian Paler, transmite :

Marți după-amiază au avut loc la 
Roma funeraliile lui Palmiro To
gliatti, secretar general al Partidu
lui Comunist Italian, militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Ultimele 
schimburi ale gărzii de onoare au 
fost formate din tovarășii Luigi Lon
go, Giorgio Amendola, Pietro Ingrao, 
Mario Alicata, Giancarlo Pajetta, 
Alessandro Nata, Enrico Berlinguer, 
Emanuele Macaluso și Umberto 
Terracini, membri ai conducerii 
P. C. Italian. Peste 500 000 de per
soane se aflau în fața sediu
lui C. C. al P. C. I. și în Piața 
Veneția din apropiere. La ora 16 
(ora Romei) sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Palmiro Togliatti a 
fost scos din sediul C.C. al P.C.I. 
și așezat pe un car funerar acoperit 
cu garoafe roșii. Sute de coroane de 
flori precedau carul funerar, în 
urma căruia se aflau, în primele 
rînduri, membrii familiei defunctu
lui, membrii conducerii P. C. Ita
lian, delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești de peste 
hotare, membri ai conducerii Federa
ției tineretului comunist italian, al 
Confederației generale a muncii din 
Italia, ai diferitelor organizații ob
ștești și de masă, reprezentanți ai 
statului italian, conducători ai altor 
partide din Italia. Partidul Munci
toresc Romîn a fost reprezentat la 
funeraliile lui Palmiro Togliatti de 
o delegație compusă din tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., și Florian Dănălache, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc P.M.R. 
București.

Palmiro Togliatti a fost condus pe 
ultimul său drum de sute de mii de 
comuniști, oameni ai muncii, cetă
țeni din capitală și din toate regiu
nile Italiei. Cortegiul, lung de cîțiva 
kilometri, a parcurs pe rînd străzile 
Dei Fori Imperiali, Cavour, Manzoni 
pînă în Piața San Giovanni, ui.de a 
avut loc mitingul de doliu. Deasupra 
mulțimii imense care popula piața 
și străzile învecinate fluturau mii de 
drapele roșii și drapele naționale în 
bernă.

Luînd cuvîntul la miting, Luigi 
Longo, secretar general adjunct al 
P. C. Italian, a evocat activitatea 
lui Palmiro Togliatti timp de aproa
pe patru decenii în fruntea Parti
dului Comunist Italian. După ce a 
amintit că în aceeași piață în urmă 
cu numai cîteva săptămîni a răsu
nat vocea caldă și convingătoare a 
marelui dispărut, vorbitorul a ară
tat că Palmiro Togliatti avea o ca
pacitate rară de a se apropia de 
popor, de a sta de vorbă atît cu oa
menii simpli, cît și cu intelectualii ; 
el îi asculta pe toți și învăța de la

toți. Luigi Longo a arătat apoi că 
istoria vieții lui Palmiro Togliatti 
se împletește cu însăși istoria Parti
dului Comunist Italian. Activitatea 
partidului șl viața lui Togliatti se 
înscriu în epoca cotiturilor furtu
noase și a prefacerilor revoluționa
re. Opera lui Togliatti pune o am
prentă hotărîtoare pe mișcarea re
voluționară a clasei muncitoare, pe 
istoria națională, pe mișcarea ome
nirii progresiste. La Togliatti, revo
luționar și marxist, conștiința na
țională și internaționalismul prole
tar se împletesc și formează un 
singur tot. Pentru el lupta de cla
să a proletariatului pentru elibera
rea sa și necesitatea salvării pro
gresului civilizației formează un 
tot unitar.

Tovarășul Togliatti nu mai este 
printre noi dar de la el ne rămîne 
o mare moștenire. Această moștenir 
este opera sa care intră în patrimo
niul Partidului Comunist Italian, în 
patrimoniul luptei poporului nostru. 
Ultimul nostru salut pe care îl adu
cem în această piață tovarășului 
Palmiro Togliatti este un angajament 
solemn al partidului nostru : Vom 
depune toate forțele noastre, toată 
pasiunea noastră, toată energia noa
stră spirituală în slujba marii cauze 
a socialismului și comunismului, a 
spus în încheiere Luigi Longo.

L. I. Brejnev, membru al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.U.S.', care 
a luat cuvîntul, a arătat că comuniș
tii din Uniunea Sovietică și întregul 
popor sovietic împărtășesc durerea 
comuniștilor italieni, a prietenilor și 
tovarășilor de luptă ai lui Palmiro 
Togliatti. încetarea din viață a to
varășului Togliatti, a spus L. I. Brej
nev, este o pierdere grea nu numai 
pentru comuniștii și oamenii muncii 
din Italia, ci și pentru întreaga miș
care comunistă internațională, pen
tru toți partizanii păcii, democrației 
și progresului.

în numele comuniștilor spanioli, 
Dolores Ibarruri, a evocat personali
tatea lui Palmiro Togliatti, subliniind 
rolul pe care el l-a avut în dezvol
tarea mișcării comuniste și munci
torești internaționale, în întărirea 
rîndurilor ei, în dezvoltarea continuă 
a teoriei marxist-leniniste.

La miting au mai luat cuvîntul 
Fernando Santi, secretar general ad
junct al Confederației Generale a 
Muncii din Italia, Umberto Terra
cini, membru al conducerii P.C.I., 
Francesco de Martino, secretar al 
Partidului Socialist Italian, Tullio 
Vecchietti, secretar al P.S.I.U.P., 
Ferruccio Pari, senator, și Achille 
Occhetto, secretar al Federației Ti
neretului Comunist Italian.

Din Piața San Giovanni carul fu
nerar s-a îndreptat spre cimitirul 
Verano.

Conferința internațională pentru 

problemele educației tineretului 
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

PARIS 25 (Agerpres). — în cadrul 
discuțiilor generale ale Conferinței 
internaționale pentru problemele e- 
ducației tineretului de la Grenoble, 
a luat cuvîntul marți după-amiază 
conducătorul delegației romîne, Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului. El a spus, printre al
tele : „Conferința noastră marchează 
o cotitură pe drumul eforturilor pe 
care U.N.E.S.C.O. le-a întreprins în 
ultimii ani în toate domeniile de 
activitate ale tineretului. Ceea ce 
așteptăm noi de la această primă 
reuniune este în primul rînd un 
schimb substanțial de experiență 
între specialiști veniți din țări și

organizații foarte diferite. Oricare 
ar fi diferențele care ne despart de 
alte țări, noi sîntem convinși că nu
mai o colaborare sinceră, respectînd 
interesele reciproce, este capabilă să 
asigure pacea și, în consecință, pro
gresul general al omenirii“. Repre
zentantul țării noastre și-a exprimat 
convingerea că conferința de la Gre
noble poate să realizeze un fructuos 
schimb de experiență, să încurajeze 
opera deja întreprinsă de Națiunile 
Unite în favoarea Declarației pri
vind promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, de res
pect mutual și de înțelegere inter
națională.

SCURTE ȘTIRI
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GENEVA. Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Elveția anunță, 
cu profundă durere, că la 22 august, 
în urma unui accident care a avut loc 
în munții din apropiere de Alphubel 
(sudul Elveției) a încetat din viață, în 
mod tragic, tovarășul Andre Corswant, 
membru al Comitetului de conducere 
al Partidului Muncii din Elveția.

ATENA. La invitația primului mi
nistru grec, a sosit la Atena președin
tele Ciprului. Marți președintele Ma
karios a avut o întrevedere cu premie
rul Papandreu. După cum relatează

France Presse, „în cursul întrevederii 
s-a stabilit o identitate de vederi în 
ceea ce privește linia care trebuie să 
fie urmată în problema cipriotă“.

LUSAKA. La 25 august, Kenneth 
Kaunda, primul ministru al Rhodesiei 
de nord, a fost desemnat în unanimi
tate președintele viitoarei Republici 
Zambia care își va proclama inde
pendența la 24 octombrie. El a fost 
singurul candidat la acest post. în fa
voarea lui s-au pronunțat toate parti
dele, inclusiv cele de opoziție.

Pyrplpntpi Snip
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de . Stat al Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei, rog pe 
Excelența Voastră să primească .cele mai sincere, felicitări și cele mai 
bune urări pentru sănătatea dv. personală și pentru fericirea și prospe
ritatea poporului Romîniei.

ZALMAN SAZAR 
Președintele Izraelulul 

Ierusalim

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

București
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a victoriei poporului dv. călit 

în lupta contra'.dominației fasciste și pentru instaurarea regimului de 
democrație populară în vederea construirii socialismului, trimitem eroi
cului partid frățesc din Romînia călduroase felicitări comuniste.

împreună cu poporul argentinian, iubitor al democrației și păcii, vă 
urăm să obțineți și pe mai departe cele mai mari succese în construirea 
socialismului și în apărarea cauzei comune : pacea.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ARGENTINIAN
Buenos Aires

T E A T R E • C I N EMATOGRAFE

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat

București
Cu ocazia zilei eliberării țării dv., doresc să exprim Excelenței Voas

tre cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru pros
peritatea și bunăstarea poporului romîn prieten.

ABDULLAH AS-SALIM AL-SABAH
Emirul kuweitului

Kuweit

Fvrplpntpi Salp
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia sărbătorii eliberării Romîniei, am plăcerea să exprim, în 
numele poporului arab al Siriei și în numele meu personal, felicitările 
și urările mele sincere, pentru fericirea dv. personală și pentru prospe
ritatea poporului ’ romîn prieten.

General AMIN HAFEZ 
Președintele Consiliului Prezidențial 

Damasc

TEATRE . Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (La Teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău,”) : O femeie cu bani (orele 
20). Circul de stat : Sărbătoare la Circ 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. Pagini de Istorie — 
Romînia, orizont 64 : Lumina (10 ; 12,45 ;
16 ; 19). Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Patria (10 ; 12,45 ; 15,30 ; 
18,15 ; 21). Sechestratul din Altona : Re
publica (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,30), 
Excelsior (10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20), Fero
viar (8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15), 
Melodia (9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15), Flamura (9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30), Grădina „Modern" (Str. 11 
Iunie nr. 75 — orele 19,30), Stadionul Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 20). 
Madame Sans-Gêne — cinemascop : Fes- 
Wval (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 ; — 
rulează și la grădină — Pasajul Eforie. — 
orele 20). Rîul negru : Carpați (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Cel șapte magnifici
— cinemascop : Luceafărul (9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21), Tomis (8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16,15 ; 19
— la grădină orele 20), Miorița (8 ; 11 ; 14 ;
17 ; 20), Floreasca (10,30 ; 15 ; 18 ; 21), Mo
dern (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Gră
dina „Vitan" (Calea Dudești — orele 
20,45), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie 
orele 20). Bărbații : Capitol (10 ; 12,15 ; 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 — Ia grădină orele 
20), Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30
— la grădină orele 20), Aurora (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 — la grădină orele 
20,30). Rebelul magnific : București (9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Grlvlța (10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20), Flacăra (10,30 ; 15,15 ;

17.30 ; 19,45), Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 21,30), Grădina Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20,45). Ah, 
fetele ! : Victoria (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . Inspectorul și noaptea : Central 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45), Bu
zești (15 ; 17 ; 19). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Crîngași (16 ; 19,30). Lu
mea comică a lui Harold Lloyd : Union 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10). Comisarul : Doina (11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Dacia (9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21,15). Imblînzitorii de bici
clete — cinemascop : Giulești (10 ; 12 : 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,15). Porto Franco (10—15 
în continuare). Temelii de oțel — Ro
mînia pe meridianele lumii — Instalații 
de foraj — Tonitza — C-așa-i jocul în 
Făgăraș — Sîmbra oilor — Marile emoții 
mici : Timpuri noi (17—21 în continuare). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : ' înfrățirea între popoare (10 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30), Popular (10,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Drumul Sării (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
Grădina „Unirea” (Bd. 1 Mai nr. 143 — 
orele 19,30). Unde-i generalul ? : Cultu
ral (16 ; 18,15 ; 20,30). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Colentina (16 ; 18,15 ;
20.30 — la grădină orele 19,45), Progresul 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). Domnul Topaze — cine
mascop : Unirea (10,30 ; 16 ; 18). Lovitura 
de pedeapsă : Vitan (16 ; 18 ; 20). Popasul : 
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). Căliți în foc — 
cinemascop : Arta (16 ; 18 ; 20 — la gră
dină orele 20,15). Limuzina neagră — 
cinemascop : Moșilor (15 ; 17 ; 19 — la gră
dină orele 20,15). Două duminici : Cosmos 
(16 ; 18 ; 20). La strada : Viitorul (16 ;
18,15 ; 20,30). împușcături în ceață : vol

ga (10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vldu nr. 5 — 
orele 19,45). Vara în nordul sălbatic : Ra
hova (15,30; 17,30; 19,30 —la grădină o- 
rele 20,15). Asasinul din cartea de tele
fon : Lira (15 ; 17 ; 19 — la grădină orele 
20,30). La vîrsta dragostei : Ferentari (16 : 
18 : 20). Dragoste lungă de-o seară ; Co- 
troceni (16 ; 18.15 ; 20,30). Ocolul Pămîn- 
tului în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Pacea (10 ; 16,15 ; 19,30).

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cer variabil. Vînt slab, 
pînă la potrivit, cu intensificări pînă Ia 
tare în estul țării din sectorul nord- 
vest. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 26 grade la 
Calafat, Bechet, București, Turnu Măgu
rele și Budeștl și 18 grade la Huedin și 
nordul Moldovei. In București : Vremea 
a fost frumoasă, cu cer variabil, vîntul 
a suflat potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura maximă — 26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
și 29 august. In țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cer schimbător. Vor cădea 
averse izolate. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar maximele între 22 
și 32 grade. In București șl pe litoral : 
Vreme în general frumoasă, cu cer 
schimbător. Temperatura ușor variabilă. 
Vînt slab, pînă la potrivit.
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