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Arăturile de vară

Ritmul rapid de creștere a producției industriei construcțiilor de 
mașini în perioada planului de șase ani a constituit un factor impor
tant in dezvoltarea armonioasă a întregii economii naționale. A sporit 
continuu participarea industriei naționale de mașini și aparate la în
zestrarea diferitelor ramuri cu utilaje și instalații tehnologice de înalt 
nivel tehnic.

Directivele Congresului al IX-lea al partidului acordă o mare 
atenție dezvoltării în continuare, în ritm rapid, a industriei constructoare 
de mașini. Se prevede ca producția acestei ramuri să crească în 1970 cu 
circa 75 la sută față de 1965, intr-un ritm mediu anual de peste 12 la 
sută, superior celui mediu pe ansamblul industriei. în următorii cinci 
ani, industria construcțiilor de mașini se va dezvolta pe linia sporirii

producției și diversificării ei, asimilării de noi tipuri de utilaje, agre
gate și instalații moderne, la cel mai înalt nivel al tehnicii actuale. 
Un loc important îl vor ocupa utilajul petrolier, mașinile agricole, uti
lajul minier și chimic, mijloacele de transport, utilajul energetic și ma- 
șinile-unelte. Va crește aportul acestei ramuri la realizarea insialațiilor 
complexe cu care urmează să fie dotată economia. Circa două treimi 
din cantitatea de mașini, instalații șl utilaje necesare înzestrării ramu
rilor economiei naționale vor fi livrate in viitorul cincinal de industria 
noastră constructoare de mașini. în fotografie : una din secțiile moder
nei fabrici de mașini-unelte ți agregate din Capitală.

Foto : Gh. VfnțilS

La invitația tovarășului TOdor 
Jivkov, prim-secretar al C. C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
sîmbătă au făcut o vizită de o zi 
la Varna tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici și Vasile Vîlcu, 
împreună cu soțiile lor. Tovarășii 
au fost însoțiți de Ioan Beldean,

ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Române la Sofia.

După convorbirile care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordiala, 
tovărășească, oaspeții, însoțiți de 
Todor Jivkov, Mitko Grigorov, 
Jivko Jivkov, Encio Staikov și 
Lîcezar Avramov, au vizitat com
plexele balneare „Prietenia“ și 
„Nisipurile de aur".

Președintele Consiliului de Stat

ÎNTRECEREA

ÎN CINSTEA

MARII

SĂRBĂTORI

PRESTIGIUL SE ClȘTIGĂ
PRIN MUNCĂ

O activitate rodnică, plină de 
avînt creator, se desfășoară în toa
te secțiile uzinei „Industria sir-- 
mei“-Cîmpia Turzii. Siderurgiștii 
înscriu în aceste zile dinaintea lui 
23 August noi realizări pe graficele 
de producție. Hotărîrile Congresu
lui al IX-lea al partidului au dat 
un nou impuls întrecerii socialiste 
în întreaga uzină.

Consemnăm cîteva din realizări
le colectivului. In șapte luni din 
acest an planul producției globale 
a fost depășit cu 7 329 000 lei, iar 
cel al producției marfă cu 
12 593 000 lei. Au fost fabricate su
plimentar 7 456 tone de produse 
metalurgice ; productivitatea mun
cii a sporit cu 2,1 la sută peste 
sarcina planificată.

Și aici, la uzina de pe malurile 
Arieșului, pe primul plan al preo
cupărilor este calitatea. Din docu
mentele Congresului partidului, si
derurgiștii au reținut îndeosebi 
sarcinile ce le revin cu privire la 
sporirea producției oțelurilor de 
calitate. Ei sînt hotărîți să intensi
fice acțiunea de ridicare a calității 
produselor, dezvoltînd experiența 
pozitivă acumulată pînă acum.

— Uzinei noastre — ne spune 
tov. Sergiu Stoleru, inginer șef de 
concepție — îi revin sarcini deo
sebite în ce privește fabricarea de 
oțeluri, laminate, sîrme, electrozi 
de sudură, cu înalte caracteristici 
tehnice. Chiar în acest an, la unele 
sortimente, cum ar fi oțeluri pen
tru rulmenți, electrozi de sudură, 
sirmă pentru beton precomprimat, 
am atins performanțe calitative su
perioare. Vom aplica tehnologii 
noi, perfecționate, ca, de exemplu, 
laminarea sîrmei pe blocuri de la
minare continuă, decaparea sîrme- 
lor în buclă, patentarea și decapa
rea în flux continuu.

Sectorul oțelărie. Aflăm că 
toate cuptoarele sînt „ocupate“ cu 
șarje pentru oțeluri speciale. Echi
pele care lucrează la cuptorul Mar
tin, după ce luna trecută au bătut 
recordul în ce privește cantitatea 
de oțel dată peste plan — 129 de 
tone — acum se evidențiază prin 
oțelurile de calitate superioară pe 
care le realizează. Cuptoarele e- 
lectrice nr. 2 și 4 au fost 
profilate pe producția de oțeluri 
pentru rulmenți. După cum se

vede, se bucură de o grijă deo
sebită specializarea cuptoarelor și 
a oamenilor în elaborarea anumi
tor tipuri de oțel.

Același avînt îl întîlnim la lami
norul de sirmă. Laminatorii susțin 
că prestigiul uzinei se cîștigă prin 
muncă, iar rezultatele obținute de 
ei confirmă acest lucru.

Graficele întrecerii din toate sec
țiile uzinei arată zi de zi un urcuș 
continuu. Eforturile întregului co
lectiv sînt canalizate în aceeași di
recție : realizarea și depășirea pla
nului pe 1965 și a tuturor angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

La IPROMIN — București. Inginerii 
Gheorghe Palade și Pavel Miclea ve- 

riiicind macheta unui proiect
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noastre glorioase
Alexandru VOITINOVICI

rămîne vara a-Neuitată va 
cestui an.

Congresul al 
Comunist Român a făcut bilanțul 
înfăptuirilor noastre din ultimii ani, 
a chibzuit și a hotărît ce vom avea 
de făcut în viitor. Bilanțul monu
mental și perspectivele de dimen
siuni istorice ne întețesc bătăile 
inimilor.

Realizările și obiectivele anilor 
ce vor urma se exprimă în mod 
succint, dar convingător, prin 
date concrete și prin diferiți indici. 
Este de observat cum toate aceste 
date au ajuns de circulație gene
rală ; le știm cu toții și pentru noi 
ele și-au pierdut ariditatea cifre
lor, devenind mai grăitoare decît 
cuvintele multe și meșteșugite.

Oiensiva înnoitoare a socialis
mului se materializează în rezul
tatele muncii și în experiența do- 
bîndită. Tot ce ne înconjoară con
firmă caracterul realist, științific, 
al politicii partidului, înțelepciunea 
sa de conducător încercat. Este te
meiul însuflețirii tuturor, acum la 
începutul acestei noi etape, deo
sebit de importantă pentru desti
nele poporului român.

Publicarea, în ajunul Congresu
lui partidului, a proiectului Consti
tuției Republicii Socialiste Româ
nia, a reprezentat reflectarea în le
gea fundamentală a izbînzilor isto
rice ce le-am dobîndit. Interesul și 
adeziunea deplină cu care a fost 
întîmpinat textul — ce urmează a 
primi învestitura reprezentanților 
poporului — se contopesc în însu
flețirea unanimă prilejuită de lucră
rile și documentele Congresului. Ce
tățenii patriei salută deopotrivă 
hotărîrile înaltului for al comuniș
tilor și dispozițiile legiuirii de bază, 
conștienți că ele constituié o uni
tate indestructibilă.

Drapelele partidului și ale repu
blicii flutură sărbătorește pe tot 
cuprinsul patriei. Stindardele noas
tre sînt astăzi mereu strălucitoare 
sub aurul soarelui și sub argintul 
electricității.

Ar fi de prisos încercarea de a 
afla cînd a devenit flamura roșie 
însemnul luptelor pentru dreptate 
socială. Nimănui nu i-ar folosi a- 
cordarea priorității simbolului și 
poate în asta constă măreția sa 
universală. Din adîncul vremurilor 
ni s-a transmis metafora steagului 
roșu pentru sîngele vărsat de oa
meni în bătăliile cu asupritorii.

Poporul nostru și-a purtat și el 
marile lupte sociale sub faldurile 
drapelelor înflăcărate.

Sînt ispitit să reamintesc un a- 
semenea moment, folosindu-mă de 
mărturia unui politician de pe vre
muri, care, în jurnalul lui zilnic, 
consemna înspăimîntat, în ziua de 
13 decembrie 1918, următoarele a- 
supra situației din București : „Tre- 
cînd azi spre casă pe la ora 1 pe 
Calea Victoriei, am văzut Ministe
rul de Industrie complet înconju
rat, curte și stradă, de o imensă 
mulțime turbulentă. Erau greviștii 
Capitalei, nici urmă de autoritate. 
Pe poarta mare a intrării era înfipt 
un imens steag roșu. Pe ușa de in
trare în minister era fixată o pla
carda de cîțiva metri lungime, tot 
din pînză roșie pe care sta scris 
cu litere de o palmă : „Trăiască 
Republica Socialistă". Visul de odi
nioară a devenit realitate. Țara

IX-lea al Partidului

noastră a devenit republică în 
1947, iar azi este Republica Socia
listă România, stat al oamenilor 
muncii, suveran, independent și 
unitar.

Am învins timpul și am fost în 
stare să ajungem din urmă istoria. 
Trăim această zi de nestăvilită 
bucurie, fiindcă partidul nostru a 
știut să înalțe mereu steagul lup
telor revoluționare și a știut să 
mobilizeze sub același steag, în 
încrîncenatul și eroicul august al 
anului 1944, pe făuritorii insurec
ției armate, începutul libertăților 
astăzi împlinite.

Și tot sub același stindard, tre
cutelor lupte pentru eliberare na
țională și socială le urmează azi 
asaltul muncii constructive și paș
nice pe care îl purtăm cu aceeași 
hotărîre și pasiune ca și înaintașii. 
Drapelele noastre se înalță în semn 
de cinstire și salut a înfăptuirilor 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității : drapelul roșu și 
tricolorul românesc, înflorat cu 
stema republicii, simbol al patriei, 
astfel consfințit în constituțiile ani
lor de putere a poporului.

agricolă de pro- 
raionul Iași, 

a 
Holboca

8 tractoare 
Cu 4 se 
lucrări de

După încheierea treierișului, 
majoritatea cooperativelor a- 
gricole din regiunea Iași și-au 
îndreptat toate forțele spre gră
birea arăturilor și fertilizarea 
solului, lucrări care în raioa
nele Huși, Birlad, Vaslui și în 
comunele aparținînd orașului 
Bîrlad se desfășoară în ritm 
susținut. în raionul Huși, spre 
exemplu, s-au făcut arături • pe 
aproape 14 000 hectare, ceea ce 
reprezintă mai bine de 70 la 
sută din suprafețele ce au fost 
ocupate cu păioase.

în ultimele zile, ritmul exe
cutării arăturilor se intensifică 
și în restul raioanelor. Sînt însă 
multe unități rămase în urmă 
cu această lucrare din cauza 
slabei organizări a muncii. La 
cooperativa
ducție Popricani, 
mecanizatorii din brigada 
10-a de la S.M.T. 
arau numai cu 
din 15 existente, 
efectuau diferite
transport, iar restul așteptau să 
fie eliberate terenurile de paie.

— Nu- putem folosi din plin 
tractoarele — ne informează 
Victor Găliceanu, șeful brigăzii 
de tractoare. Miriștile sînt ocu
pate cu paie. Chiar lingă bri
gada noastră sînt 27 de hec
tare, iar la circa 300 metri de
părtare alte 66 hectare recol
tate cu combina, pe care nu le 
putem ara din cauză că paiele 
acoperă terenul. Conducerea 
cooperativei nu tine seama că 
timpul pînă la semănat se apro
pie și orice zi de întirziere în
seamnă pagubă de recoltă.

O situație asemănătoare am 
întîlnit și la cooperativa agri
colă Vînători care aparține de 
orașul Iași. Tractoriștii din bri
gada 12,. tot de la S.M.T. Hol
boca, condusă de Constantin 
Țintea, se sileau să termine în 
seara zilei de 14 august o tarla 
de 18 hectare de la brigada 
Cuza Vodă. Dar pentru a doua 
zi ei nu mai aveau teren eli
berat. Deși nu sînt suficiente a- 
telaje, aici nu se folosesc re
morci pentru transport. Preșe
dintele cooperativei, Nicolae 
Răuț, caută diferite „motive". 
Dar adevăratul motiv e că nu 
au luat măsuri de organizare a 
echipelor la încărcat și descăr
cat pentru a se efectua mai 
multe transporturi pe zi.

Exemple asemănătoare se pot 
da multe. Consiliile agricole ți 
conducerile cooperativelor tre
buie să ia cele mai corespun
zătoare măsuri pentru elibera
rea terenurilor de paie și plea
vă, pentru folosirea la arături 
a tuturor tractoarelor.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii

DJAKARTA 15 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, Chivu Stoica, înso
țit de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, au sosit dumi
nică dimineața la Djakarta, la invi
tația președintelui Sukarno și a 
ministrului afacerilor externe. Su- 
bandrio, pentru a participa la festi
vitățile în legătură cu împlinirea 
a 20 de ani de la proclamarea in
dependenței Indoneziei.

înalții oaspeți au fost întimpinați

la aeroport de Sukarno, președin
tele Indoneziei, dr. Subandrio, 
prim-viceprim-ministru, ministru I 
afacerilor externe, Leimena, al doi
lea viceprim-ministru, Chaerv.l 
Saleh, al treilea viceprim-minis
tru, înalți demnitari guvernamen
tali și ofițeri superiori. A fost de 
față, de asemenea, D. N. Aidit, pre
ședintele C.C. al Partidului Comu
nist din Indonezia. Au fost prc- 
zenți membri ai corpului diploma
tic.

IN ZIARUL DE AZI

1 Un an — un singui anotimp
— CONSFĂTUIRE DESPRE ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
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Alimentația publică 1966-1970

Cerințe și perspective
Congresul al IX-lea al partidului a pus în fața comerțului 

o serie de obiective importante cu privire la dezvoltarea re
țelei comerciale. în legătură cu proiectele de viitor în sec
torul alimentației publice și activității hoteliere, am solicitat 
tovarășului N. Alexe, secretar general în Ministerul Comer
țului, să răspundă la cîteva întrebări.

Care sînt preocupările actuale 
in domeniul alimentației publice 
și al activității hoteliere ?

în cincinalul viitor se prevede 
construirea de noi spații comer
ciale, modernizarea în continuare 
a magazinelor existente, introdu
cerea unor forme avansate de des
facere. Un sprijin deosebit se a- 
cordă comerțului în ceea ce pri
vește dezvoltarea bazei materiale a 
turismului intern și internațional, 
în perioada 1966—1970, sînt alocate(Continuare în pag. a IlI-a)

comerțului sume destinate dublării 
spațiilor, hoteliere existente.

Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului pun accentul 
pe utilizarea unor forme cît mai 
variate de cazare și de alimenta
ție publică și pe amplasarea judi
cioasă a unităților.

în anul 1964 și în prima jumătate 
a anului 1965 au luat ființă noi uni
tăți hoteliere și de. alimentație pu
blică. Cităm complexul hotelier 
Nord din București, restaurantul 
din Bușteni, complexul de la Sibiu 
(împăratul Romanilor), tabăra de 
corturi (camping) Mamaia cu 2 500 
locuri, campingul Dumbrava-Si- 
biu, cabana din Poiana Brașov cu 
140 locuri etc.

Pînă la sfîrșitul anului 1965 vor 
mai intra în funcție : 6 campinguri 
pe principalele trasee turistice, a- 
ripa nouă a hotelului Athenée Pa- 
iace din București, aripa nouă a 
hotelului „Carpați“ Brașov, com
plexul „Palace-Cazino“ Sinaia etc.

în perioada 1966—1970, se pre
vede un volum mare de construcții 
și modernizări de hoteluri, mote
luri,campinguri, restaurante, café- 
baruri etc. Pentru anul 1966 s-a 
prevăzut grupul hotelier din sta
țiunea Mamaia cu 1 000 locuri, a- 
menajarea și extinderea hotelului 
Bulevard-Sibiu, motel și camping 
la Căciulata, motel și camping în re
giunea Suceava etc. — unități mo
derne, dotate cu o bază tehnico-ma- 
terială corespunzătoare și amplasa
te în locuri frecventate de turiști.

O serie de servicii ca : spălatul 
și călcatul lenjeriei, călcatul îm
brăcămintei, reținerea de bilete la 
spectacole și manifestări sportive, 
recomandarea de expoziții și alte 
manifestări culturale, informarea 
exactă asupra posibilităților de 
transport și a orarelor respective 
trebuie ca în viitor să intre în a- 
tribuțiile majorității unităților 
noastre hoteliere.

înființarea, modernizarea și re
profilarea unităților de alimenta
ție publică, o dată cu dezvoltarea 
orașelor și a cartierelor, va avea 
drept urmare o mai justă ampla
sare și repartizare a unităților res
pective.

Direcțiile comerciale, organi
zațiile și întreprinderile comercia
le cu unități de alimentație pu
blică și hoteliere vor trebui să a- 
nalizeze cu mai multă grijă mo
dul de amplasare a rețelei pentru 
a se evita 
de unități 
perimetrul 
cartiere.

aglomerarea excesivă 
pe anumite artere din 
central în dauna altor

(Continuare în pag. a Il-a)
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.Sindicatele... trebuie să desfășoare o muncă susținută pentru mai buna organizare a întrecerii socialiste, să mobilizeze mai 
stat...“

»•
larg oamenii muncii la îndeplinirea obiectivelor

Organizația de partid,
sindicatul

și fluxul continuu
al întrecerii

planului de

. Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Carnaval 
la Tănase (ora 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R. (Teatrul de vară 
din parcul Herăstrău) : Băiat 
bun, dar... cu lipsuri (ora 20).

(Din Raportul Comitetului Central la Congresul al IX-lea al P.C.R.)

UN AN
TELEVIZIUNE

UN SINGUR ANOTIMP
După ce au raportat Congresului

în muncă, colectivele întreprinderilor desfășoară mai depar
te întrecerea în cinstea zilei de 23 August. Ea va continua și 
după aceea. Din prima și pînă în ultima zi a anului, între
cerea socialistă are un singur anotimp. Ea nu cunoaște 
reflux.

Pe baza unor constatări făcute în cîteva întreprinderi oră- 
dene și a unei consfătuiri organizate de redacția ziarului 
nostru cu sprijinul Comitetului orășenesc Oradea al P.C.R., la 
care au luat parte activiști ai comitetului orășenesc de partid 
și ai consiliului local al sindicatelor, secretari ai comitetelor 
de partid și președinți ai comitetelor sindicatelor din unitățile 
Industriale ale orașului, ne-am propus să găsim răspuns la 
unele întrebări legate de organizarea, conținutul, desfășu
rarea întrecerii socialiste, de menținerea ei la înalta tensiu
ne a autodepășirii continue.

• CUM SE MANIFESTA ROLUL COMUNIȘTILOR, AL OR
GANIZAȚIEI DE PARTID IN ÎNDRUMAREA 
PENTRU O CIT MAI BUNA ORGANIZARE A 
CIALISTE ?

• CUM IDENTIFICAȚI SURSA CELEI MAI 
PERIENȚE î
•

DE

partidului succesele lor

SINDICATELOR 
ÎNTRECERII SO-

PREȚIOASE EX-

PUBLICITATEA IN JURUL ÎNTRECERII ESTE DE AJUNS 
ATRACTIVA ȘI CONVINGĂTOARE?

uzina „înfrățirea", 
întreprinderii și-a

Pornim de la 
Aici colectivul 
îndeplinit aproape integral angaja
mentele asumate pe anul în curs ; 
la unii indicatori ele au și fost de
pășite. In majoritatea secțiilor im
portante, dintre sutele de munci
tori nu se găsește nici unul care 
să nu-și fi îndeplinit în ultimul 
timp sarcinile de plan. Un succes 
exprimat laconic prin săgețile de 
pe graficul întrecerii.

— In urmă cu un an-doi uzina 
nu se putea mîndri cu aseme
nea fapte. Multă vreme ea nu și-a 
realizat sarcinile. Cum s-a reușit 
să se ajungă la realizările de azi ?

ții primul rind — 
exemplul personal

secretarul comite-A. COZIC,
tului de partid al uzinei „Înfrăți
rea": Aș putea să vă enumăr- con

NOTE DE LECTOR
CONSTANTIN GEORGESCU SALAMON ERNO :

Geamul dinspre drum“ Cîntec pentru urmași“

tivului acționează ca o puternică 
forță pe care organizațiile de par
tid, sindicatul o transformă într-un 
mijloc eficace de înrîurire.

Așadar, confruntarea experienței 
și atitudinii față de muncă între 
membrii aceluiași colectiv are da
rul de a scoate la lumină și gene
raliza metodele bune și a combate 
ceea ce este dăunător bunului 
mers al producției.

Îndrumarea concretă
nu înseamnă substituire

Apariția volumului de nu
vele „Geamul dinspre 
drum’, al fînărului prozator 
Constantin Georgescu, are 
mai pufin semnificajia unui 
debut, cît aceea a unei reîn- 
tîlniri cu un autor cunoscut 
din coloanele presei literare. 
Reunirea acestor nuvele în 
volum nu este întîmplătoare, 
ele alcătuind, prin conjinutul 
lor tematic, un fel de „mi- 
cro-monografie’ a satului 
muntenesc contemporan, 
privit în diverse faze ale 
dezvoltării sale sociale.

O primă etapă în evolu
ția acestui proces ar mar
ca-o nuvela „Drumul cu că
ruța", de altfel una dintre 
piesele de rezistență ale vo
lumului. In linii mari, conflic
tul se rezolvă aici ca în une
le balade populare : eroul 
cade răpus mișelește, iar 
omorîtorul — întrupare a 
descompunerii unei clase 
parazitare — își primește o- 
sînda cuvenită. Confrunta
rea dintre Ion Gangă și 
fostul jandarm Mircea Lungu 
e situată însă într-un mo
ment istoric bine precizat, 
de care se leagă primele 
eforturi de înfăptuire a coo
perativizării agriculturii în 
lumea satului nostru. Scrii
torul a încercat să creeze o 
atmosferă densă, încordată; 
el a știut să pregătească și 
să imprime un anumit tem
po momentelor de tensiune, 
orientîndu-le spre un punct 
culminant, uneori întreru- 
pîndu-le și intercalînd între 
ele episoade anterioare fap
telor narate, menite să soli
cite și mai mult atenția ci
titorului. în definirea stărilor 
sufletești alo personajelor, 
autorul apelează -recvent la 
monologul interior sau re
curge la observafii analitice 
pe care le transpune într-un 
limbaj figurat, plastic, sur- 
prinzînd prin ineditul aso
ciațiilor, prin comparații su
gestive. Ion Gangă ni se re
levă ca un personaj cu un 
bogat conjinuf sufletesc. A- 
semenea multor eroi sado- 
venieni, mișcările sale sînt 
domcale, ceremonioase : 
pășește încet, îngînă un 
clntec, se oprește la răstim
puri, sună din corn dînd 
„brînci singurătății", în vre
me ce gîndurile îi năvălesc 
tn minte. Desenîndu-se so
lemnă pe fundalul nopții în
stelate, silueta sa domină vi
zual imaginea de ansamblu.

în nuvela „Vreme de 
ploaie", așa cum sugerează 
și titlul, stăruie, de la în

ceput, o atmosferă cenu
șie, întunecată, în concor
danță parcă cu starea sufle
tească a personajelor, ființe 
tenebroase de tipul jandar
mului Mircea Lungu, ultimi

descendenfi ai unei lumi 
imunde. Vindicative la mo
dul ridicol și grotesc, ele se 
dovedesc refractare prefa
cerilor sociale, care influ
ențează structural 
satului. Discuția dintre 
teni, din finalul nuvelei, are 
efectul unei readuceri 
timp, restabilind cadrul lu
minos al unei realități do
minate de năzuințele și 
preocupările oamenilor de 
a-și alătura eforturile în- 
fr-o mare unitate agri
colă socialistă. Acestor as
pirații 
și 
din 
lui

lumea 
să-

în

noi le corespund 
frămîntările eroului 
povestirea „Necazul 

Costică Zengher", a 
cărei acțiune e localizată în
același univers de viață pe 
care, pe alte coordonate, îl 
configurase și nuvela pre
cedentă. Proaspăt localnic, 
Costică Zengher manifestă 
totuși un pronunțat simț al 
răspunderii, al apartenenței 
depline la viața colectivită
ții. în genere, eroii pro
bează într-un fel sau al
tul trăinicia legăturilor din
tre oameni și locuri, între 
individ și colectivitatea u- 
mană căreia îi aparține. Așa 
cum remarca, pe bună drep
tate, criticul Marin Bucur în 
„Cuvîntul înainte", oamenii 
înfățișați aici sînt reflexivi, 
conversează cu ei înșiși, 
dînd impresia că se adre
sează unui ascultător nevă
zut. Uneori, însă, dezbat lu
cruri mărunte cu o stăruință 
naivă, obositoare pentru ci
titor. Marin Mareea, din 
„Cîntecul de nuntă", se 
gîndește la bricheta promi
să de fiul său ca la un in
strument cu totul ieșit din 
comun, dătălor de mari sa
tisfacții. în aceste cazuri, 
contrar efectului scontat de 
autor, monologul sună pue
ril, neconvingător și, în loc 
să învioreze ritmul narațiu
nii, în loc să contribuie la 
reliefarea unui caracter com
plex, autentic, duce, dimpo
trivă, la sărăcirea vieții su
fletești a personajului.

Din acest mănunchi de nu
vele, „în ajunul culesului’ 
reușește prea pujin să spo
rească substanța volumului. 
Episoadele nu sînt îndea
juns de sudate, subiectul, 
în ansamblu, e minor, iar 
personajele par sterse, lipsi
te de individualitate.

Volumul „Geamul dinspre 
drum" atestă totuși un talent 
în plină formare, căruia nu-i 
lipsește nici puterea de ob
servație în stare să absoar
bă un bogat material de 
viață, nici capacitatea de a-l 
structura, de a-i da o expre
sie artistică corespunzătoare.

Adrian ANGHELESCU

Salomon Ernö (1912— 
1943) a fost una din figu
rile proeminente ale poe
ziei maghiare din Transil
vania in deceniul premer
gător celui de-al doilea 
război mondial ; culegerea 
din versurile sale, apărută 
fn Editura pentru literatu- 
iă (antologie și prefață de 
Szăsz là nos-, In românește' 
de Virgil Teodorescu, Ve
ronica Porumbacu, Hara- 
lambie Grămescu), ni-l În
fățișează ca pe un poet 
militant, cu o reală capaci
tate de înțelegere a sufe
rințelor și aspirațiilor 
populare.

Poezia lui Salomon Ernö 
e expresia unei vieți dedi
cate cauzei revoluției, eli
berării de fascism, păcii și 
înfrățirii popoarelor. Dacă 
In versurile de început 
poetul recurgea la o sim
bolistică agitatorică destul 
de facilă, o dată cu clari
ficarea și adincirea con
cepției despre lume, el lși 
găsește vocea proprie. In 
versurile sale începe să a- 
pară lumea bine cunoscută 
a muncitorilor forestieri -, 
aspecte ale vieții cotidiene 
pătrund în poezie, sporin- 
du-i veridicitatea și forța 
de evocare. E zugrăvită o 
lume a mizeriei provocate 
de exploatarea sălbatică : 
barăci sordide cu copii 
mulți și flăminzi, codri 
despuiați, oameni muncind 
din greu în scrișnetul cir
cularelor și gaterelor, te
mei imbătrlnile de lipsuri. 
Astfel, în Rugăminte e e- 
vocată tragedia flăcăului 
cu brațul zdrobit de un 
buștean, devenit o povară 
nentru ai lui, far trista via
tă de fiecare zi a muncito
rului e sugerată în poezia 
Descînlec.

Ar fi de citat în întregi
me poezia Fără nădejde, un 
tablou expresiv al mizeriei 
și al lipsei de perspectivă 
In orfnduirea capitalistă, 
tablou desenat cu o nepă
sare simulată, care nu înă
bușe, ci lace, dimpotrivă, 
mai deslușit scrișnetul de 
revoltă al autorului.

Pentru că Salomon Ernö 
e un poet angajat, un cin- 
lăreț al proletariatului re
voluționar carț luptă îm
potriva exploatării capita
liste și a fascismului în as
censiune. El știe că nu are 
dreptul să tacă : „... trăim 
fn pivniți, lotuși, cuvintăl 1 
Poți pierde capul, și totuși: 
cinlä I“ Mesajul poeziei 
sale devine mai răspicat și 
lși adincește conținutul, 
mai ales după anul revo
luționar 
sează 
zistență 
ză pe 
pentru amnistierea

nuților politici și chea
mă la solidarizare cu ei, 
la lupta revoluționară ca 
singura ieșire din starea 
de mizerie In care slnt a- 
duși cel ce muncesc : „Susl 
Nu mai sla I / Ca un ecou 
sună-n zări viatul... / Se
cera ta / lingă ciocan are 
cuvintul“ (Vară-ncruntală). 
Această luptă ii înfrățește 
pe români și pe maghiari. 
In Versuri pentru pace 
poetul — traducător asi
duu din literatura română 
— ia atitudine împotriva 
curentelor șovine. El se 
simte legat cu mii de fire 
de pămintul patriei, pri
menit cu fiecare anotimp. 
De altfel, unul din ulti
mele sale gfnduri a fost 
ca traducerile din româ
nește să-i apară sub titlul 
Trăim împreună.

Solidaritatea cu proleta
riatul împilat e fntemeiată 
la Salomon 
o mare 
dăruire de 
credincios 
dorește ca 
plinea și ceaiul 
tulul, uleiul care să ungă 
mașinile și să le îndulceas
că vuietul -, fi menește cln- 
tecului său să înfrumuse
țeze viața oamenilor sim
pli.

Viața chinuită pe care a 
fost silit să o ducă, norii 
ce se îngrămădeau în za
rea istoriei l-au obligat pe 
poet să se deprindă cu i- 
deea morții apropiate, idee 
care revine des fn poeziile 
ultimilor săi ani. Dar poe
tul lși manifestă neconte
nit încrederea Intr-un vii
tor fericit al omenirii. Re- 
vela'or din acest punct de 
vedere, tn afară de poe
ziile Vei ști cîndva. Pilda 
copacului de rezonantă, 
Cîntec pentru urmași și 
altele, este Testamentul 
poetului :.... In armonia și
dezordinea vieții mele n-a 
fost nici o clipă in 
să-mi fl pierdut 
tn

1933. Poetul lan- 
apeluri la re- 
și-l Imbărbălea- 

qreviști, militează 
deți-

Ernö pe 
capacitate de 
sine, fn Cîntec 
de recunoștință 
versul lui să fie 

muncito-

care 
credința 

posibilitatea eliberării 
omului. Aruncați-mi ver
surile, dacă le socotiți za
darnice, dar cinsliți-mi 
mormlntul : eu am crezul 
Intr-o lume a muncii, a li
bertății și a păcii I“ Aceste 
rinduri poetul le scria la 
Tg. Mureș, tn 1942, puțin 
înainte de a fi dus fnlr-un 
detașament de muncă, 
de. tn februarie 1943. 
fost ucis mișelește de 
soldați fasciști.

Societatea noastră 
„lume a muncii, a libertății 
și a păcii“ — prețuiește la 
adevărata lor valoare ar
tistică și umană versurile 
poetului Salomon Ernö șl-i 
cinstește memoria.

un- 
a 

doi

loanlchie OLTEANU

tabilicește, un lung șir de ședințe, 
analize, dezbateri. Socot că n-ar fi 
nici interesant, nici destul de con
cludent. Mai bine mă voi referi la 
unul din efectele acestora : faptul 
că astăzi comuniștii din întreaga 
întreprindere se simt direct răs
punzători de mersul întrecerii. în 
primul rind, prin exemplul lor 
personal. Organizația de partid s-a 
îngrijit ca activul sindical, mem
brii de partid care au sarcini pe 
linia muncii sindicale să-și concen
treze eforturile spre laturile hotă- 
rîtoare ale producției, să determi
ne un climat de întrecere la fie
care loc de muncă.

— Mai concret, v-am ruga...
— Voi da un fapt. înainte de 

Congres birourile organizațiilor de 
bază de la liniile de piese mici, 
mijlocii și grele au pus un accent 
deosebit pe munca politică în ju
rul întrecerii socialiste.

Discuțiile pe această temă din fie
care secție au avut un larg ecou. 
Numai după cîteva zile, comunistul ( 
Dumitru Matiu de la forjă, șeful u- > 
nei echipe fruntașe pe 1964, a cerut 
să-i fie încredințată sarcina de a 
conduce o echipă care să-i cuprindă 
pe toți cei ce nu reușesc să-și înde
plinească sarcinile de plan. Dorința 
i-a fost satisfăcută. întreaga uzină 
a urmărit îndeaproape evoluția noii 
echipe a lui Matiu. Munca era bine 
organizată, disciplina se întărise. 
Matiu reușise să se apropie de oa
meni, să-i însuflețească atît prin 
cuvînt cît și prin exemplul lui în 
muncă. S-a dovedit încă o dată ce 
mare lucru înseamnă exemplul 
personal în muncă. De cîteva luni, 
acest colectiv tînăr se aliniază ală
turi de cele mai bune echipe de la 
forjă și chiar din uzină. Exemplul 
comunistului Matiu, popularizat 
larg în uzină, a fost curînd 
și de alți membri de partid.

0 punte vie pe 
circulă experiența

urmat

care

al co-
„In-

— Tovarășul președinte 
mitetului sindicatului de la 
frățirea" vrea să. adauge ceva ?...

IULIU SUNAȘI : Noi avem o e- 
vidență precisă a calității muncii 
fiecărui muncitor, maistru. Am a- 
dus ca mostră un registru de acest 
fel. Abaterile de la cerințele cali
tative sînt viu discutate în adună
rile lunare ale grupelor sindi
cale. Dar nu întotdeauna o ședință 
sau două rezolvă lucrurile. S-au 
mai găsit unii care puneau vina 
producției de slabă calitate fie 
pe mașină, fie pe scule sau pe 
maistru. în asemenea cazuri gru
pa sindicală intervenea pe lin
gă maistrul, șeful de schimb sau 
de secție. Nu ai scule bune ? 
primești. Nu merge mașina ? O pu
nem la punct. Important ni s-a pă
rut la un moment dat să facem to
tul ca oamenilor noștri să li se 
creeze condiții cît mai bune de 
muncă. Dacă rămînerea în urmă se 
datora însă muncitorului, la su
gestia birourilor organizațiilor de 
bază, grupele sindicale, colectivul, 
interveneau prompt. Opinia colec-

După „veteranii" de la „Înfrăți
rea", in consfătuirea noastră au 
luat cuvîntul și reprezentanții unei 
întreprinderi mai tinere.

Tovarășul inginer V. TOMA, se
cretarul comitetului de partid de 
la Uzina de alumină, a declarat 
din capul locului : „Sindicatul nos
tru de abia se pune pe picioare“. 
Tovarășul ȘTEFAN BULZAN, pre
ședintele Consiliului local al 
dicatelor, a completat : „Cu 
sprijinul acordat, mai sînt 
destule neajunsuri în munca sindi
cală și în organizarea întrecerii 
socialiste de la Uzina de alumină“.

Prima șarjă de alumină a fost 
dată la începutul lui aprilie. Ro
dajul instalațiilor s-a încheiat de 
mult. De ce continuă încă „roda
jul" muncii sindicale ?

Intr-o uzină nouă se pun zilnic 
zeci de probleme complexe. In so
luționarea lor un cuvînt ar fi avut 
să-și spună și comitetul sindicatu
lui. De aceea erau necesare un a- 
jutor și o îndrumare mai intensă 
din partea organelor sindicale lo
cale și regionale, din partea orga
nizației de partid din uzină. Nu se 
poate spune că n-au existat inten
ții. Tovarășul Bulzan, ca și tovară
șul Toma, ne relatează :

„în luna aprilie un colectiv a 
controlat și ajutat efectiv munca 
comitetului sindicatului din uzină. 
O zi pe săptămînă un membru al 
biroului executiv al consiliului lo
cal al sindicatelor se află în uzină 
pentru a sprijini și îndruma sin
dicatul în organizarea întrecerii 
socialiste“.

— Cu ce efecte s-au soldat con
trolul și îndrumarea organelor su
perioare sindicale ?

Concluzia care s-a desprins după 
o discuție de mai bine de o oră: s-au 
întocmit planuri peste planuri. Co
lectivul a plecat cu inima împăca
tă. Activiști ai consiliului local al 
sindicatelor au venit să întocmeas
că planuri de măsuri pentru înde
plinirea... planurilor de muncă în
tocmite anterior. Crezîndu-se pro
babil că se va cîștiga în operativi
tate, a fost omis un „amănunt“ : 
antrenarea la îndeplinirea proprii
lor sale sarcini a comitetului sin
dicatului din uzină, adică a acelui 
organ care trebuie să desfășoare 
activitatea vie, concretă, în mijlo
cul oamenilor.

Substituirea rolului și atribuții
lor comitetului sindicatului, mun
ca peste capul acestuia, într-un 
cuvint un asemenea stil defec
tuos de îndrumare și control nu 
este de natură să învioreze mun
ca sindicală, să dea avînt întrece
rii socialiste, să stimuleze iniția
tiva organelor sindicale, să le 
crească răspunderea față de sar
cinile încredințate.

sin- 
tot 

încă

Cu o floare ne 
prinde iarna !

Ne aflăm la Uzina de alu
mină. Aici s-a născut o nouă 
ramură a industriei metalurgice, o 
nouă meserie ; oamenii de-aici pă
șesc pe drumuri nebătătorite. Cri
teriile întrecerii socialiste nu pot 
fi stabilite aici o dată pentru tot
deauna. Ele se schimbă mereu. E- 
xistă insă și un țel constant.

Raportul C.C. al P.C.R. la Con
gresul al IX-lea, referindu-se la 
sarcinile de mare răspundere ce 
revin întreprinderilor de curind 
intrate in funcțiune, a subliniat cu 
tărie necesitatea atingerii într-un 
timp cît mai scurt a parametrilor 
proiectați. Prin urmare și la uzina 
de alumină, îndeplinirea acestei in
dicații reprezintă unul dintre o- 
biectivele de bază ale întrecerii.

Am vizitat secțiile uzinei. Ne-am 
întrebat, la un moment dat, care 
sînt parametrii proiectați ? Ei pot 
fi aflați doar la conducerea tehni
că a uzinei. Citim, e adevărat, pe 
un panou în 
„500 tone de 
cu maximum 
concis. Omul 
noaște unitatea de măsură pentru 
munca lui. Căutăm și în alte sec
ții o inscripție concretă de felul 
celei amintite. Zadarnic. Aflăm că 
și la secția de calcinare a alumi
nei a fost o lozincă. Vîntul a su
flat necruțător, a rupt-o și n-a 
mai rămas din ea decît un petec.

— De ce lipsește agitația vi
zuală ?

Justificările se țin lanț. Argu
mentul îmbrățișat face întrucîtva 
lumină : „Agitația vizuală este ră
masă în urmă pentru că graficia
nul angajat în urmă cu două luni 
lucrează cu viteza melcului".

A fost găsit principalul vinovat...

19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,20 — Emisiune de știință pen
tru tineretul școlar : „Cunoștințe 
șl îndemînare" 20,00 — „In obiec
tiv". 20,10 — Tclefilatelie. 20.25 — 
Mari comici ai ecranului : Igor 
îlinski. 22,15 — Jurnalul televi
ziunii II. în încheiere : Buletin 
meteorologic.

CINEMATOGRAFE
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(Urmare din pag. I-a)

— Pe baza experienței de pînă 
acum, la ce concluzii ați ajuns 
în ce privește tipurile de unități 
cele mai solicitate de publicul 
consumator și ce măsuri intențio
nați să luați pentru dezvoltarea 
lor?

în sectorul de alimentație publi
că sînt numeroase tipuri de unități 
care s-au dovedit de la început a- 
greate și solicitate de consumatori. 
Pe viitor, se va insista în mod 
deosebit pe înlăturarea monotoniei 
existente în unele unități, pe va
rietatea zilnică a preparatelor. Se 
va asigura o diferențiere precisă 
între unitățile de diferite tipuri din 
aceeași localitate, precum și între 
sortimentele desfăcute în același 
tip de unitate din diferite locali
tăți. Indiferent de profil sau mă
rimea lor. unitățile vor trebui să 
dobîndească fiecare o „personali
tate“ distinctă.

Recent s-a dat indicația ca în 
orașe și în principalele localități 
de pe traseele turistice să existe 
unități care prin organizare, decor, 
mobilier și în special prin sorti
mentele ce le desfac să reflecte 
specificul local, constituind un 
punct de atracție pentru consuma
torii locali și turiștii autohtoni și 
străini. Astfel de unități avem în 
orașele București, Cluj, Brașov,

secția filtrare albă : 
hidrat pe 24 de ore 
10 la sută apă“. Clar, 
de la instalație cu-

Tezaur de gîndire
și înțelepciune colectivă

După bilanțul de realizări rapor
tat Congresului, întrecerea socia
listă continuă cu avînt sporit. Do
cumentele Congresului partidului. 
Directivele lui sînt un generator de 
energii.

— In ce constă dinamismul în- 
trscßTÜ ?

LUDOVIC FAZEKAȘ, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Oradea: în întrecere nu 
poate fi vorba de jumătăți de 
drum. Ea este neîntreruptă. Prin 
natura ei, întrecerea presupune 
dezvoltarea unor rezultate bune în 
altele și mai bune. Dinamismul în
trecerii constă în autodcpășirea 
continuă, în a răscoli, moment de 
moment, inițiativa, elanul creator 
ai oamenilor și a le fructifica in 
rezultate din ce în ce mai bune. 
Condiții pentru a adăuga succese
lor de pînă acum altele noi, supe
rioare sînt create. în mîinile noas
tre avem o mare rezervă. Cu pri
lejul dezbaterii proiectului de Di
rective ale Congresului al IX-lea 
al P.C.R. în întreprinderile din 
orașul Oradea au fost prezentate 
peste 2 600 de propuneri de îmbu
nătățire a muncii. Ele reprezintă 
un adevărat tezaur de gîndire și 
înțelepciune colectivă.

care s-a desprins din confruntareaO constatare esențială 
de păreri prilejuită de consfătuirea noastră este că munca 
sindicatelor pentru extinderea experienței înaintate mai are 
încă lacune serioase.

Pentru ca întrecerea socialistă să declanșeze energii spo
rite, mereu reînnoite, se cere organizațiilor de partid să în
drume sindicatele spre asigurarea prin toate mijloacele a 
unui circuit viu al experienței, menit să propulseze în toate 
„arterele' suflul proaspăt al noului. Aceasta va asigura 
alinierea tuturor după exemplul celor ce pășesc înainte, fă- 
cînd din întrecere un factor dinamic de autodepășire, o ade
vărată forță motrice de înfăptuire a mărețelor obiective tra
sate de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Un an — un singur anotimp : anotimpul întrecerii bogate 
în roade I

ROMULUS și REMUS - cine
mascop . Patria (completare Me
lodiile străzii - cinemascop). 
București (completare Melodiile 
străzii — cinemascop), Flamura 
(completare Melodiile străzii 
cinemascop), Tomis (completare 
Melodiile străzii — cinemascop), 
rulează și la grădină, Arenele Li
bertății (completare Melodiile 
străzii — cinemascop). UNORA LE 
PLACE JAZUL : Republica (com
pletare Prietenul meu Max), Fes
tival — rulează și la grădină, Sta
dionul Dinamo (completare Lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.), Melodia. CĂPITANUL 
DIN TENKEB (ambele serii) : Lu
ceafărul, Flacăra. HATARI (am
bele serii) : Carpați (completare 
Totul pentru viață), grădina Co- 
lentina (completare Și atunci). 
UN ȘOARECE PRINTRE BĂR
BAȚI : Capitol (completare Amin
tiri contemporane), grădina Ca
pitol (completare Lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.CJL), 
Grivita (completare Muzeul Zam- 
baccian), Modern (completare La 
hotarul a două lumi). LALEAUA 
NEAGRA — cinemascop : Victo
ria (completare Laminorul de 
țevi), Feroviar (completare Dru
mul), grădina Progresul (comple
tare Laminorul de țevi). ÎNTÎLNI-* 
RE LA ISCHIA — cinemascop : 
Central (completâre Spre cer — 
cinemascop), Drumul Sării (com
pletare Sore cer — cinemascop). 
SCARAMÖUCHE — cinemascop : 
Lumina (completare Zîmbetul). 
CTNTTND IN PLOAIE : Union.
PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na (rulează numai dimineața). UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP : Doina 
(completare La cel mai înalt ni
vel), Dacia (completare La cel 
mal înalt nivel), grădina Buzești 
(completare La cei mai înalt ni
vel). ANACONDA : Timpuri Noi 
(completare Goso mincinosul). 
PENSIUNEA BOULANKA : Giu- 
lești (completare Muzeul Cornel 
Medrea), Lira (completare Casa 
cetate) rulează și la grădină. 
ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATĂ : 
Cultural (completare Al III-lea 
Festival muzical internațional 
„George Enescu"). JUNGLA TRA
GICĂ ; înfrățirea între popoare 
(completare Xavery Dunikowski). 
FEMEIA NECUNOSCUTĂ t Excel- 
sior (completare Sport nr. 3/1965). 
DECORAȚII PENTRU „COPIII 
MINUNE" : Buzești (completare
Lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.). ZIDUL ÎNALT : 
Crîngași (completare Pionie- 
ria nr. 4/1965). DOMNUL — ci
nemascop . Bucegi (completare 
Construim), rulează și la grădină. 
Floreasca (completare Construim). 
CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOS
TE . Munca (completare Fotba
liști, nu uitați copilăria), grădina 
Doina (completare Melodiile stră
zii — cinemascop). OLIVER 
TWIST : Unirea (completare Și 
atunci), rulează și la grădină 
NUNTA CU PERIPEȚII : Vitan 
(completare Istoria cifrelor). STRI
GATUL : Arta (completare Surî- 
sul), rulează și la grădină, Mio
rița (completare Surîsul). BRĂȚA
RA DE GRANATE — cinemascop : 
Popular (completare Sport nr. 
3/1965). NEAMUL ȘOIMĂREȘTI- 
LOR —• cinemascop (ambele serii): 
Moșilor (completare Șopîrle), ru
lează și la grădină. SĂRITURA 
IN ÎNTUNERIC : Cosmos. WIN
NETOU — cinemascop ; Viitorul 
(completare Dincolo de codri și 
păduri — cinemascop), Volga 
(completare Muzeul Cornel Me
drea). DAȚI-MI CONDICA DE RE- 
CLAMAȚII : Colentina (completa
re Oltenii din Oltenia) LOGOD
NICELE VĂDUVE : Rahova (corn 
pletare Gust bun... bun gust), 
rulează și la grădină. AMERICA. 
AMERICA (ambele serii) : Progre
sul. Ferentari. RABY MATYAS : 
Cotrocem FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop : Pacea 
(completare Pionieria nr. 4/1965), 
grădina Vitan (completare Primul 
carnaval socia’ist). ROȘU ȘI NE
GRU (ambele serii) : grădina Pro- 
gresul-Parc. MARȘUL ASUPRA 
ROMEI ? Expoziția — Piața Scîn- 
te<i (completare Nuntă țără
nească).

Cum va fi vremea

C. MORARU 
H. GROSU

Timpul probabil pentru zilele 
de 17. 18 .1 19 august a.c. tn țară : 
Vreme schimbătoare. cu ceru) 
temporar poros. Va ploua local 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura in creștere ușoară ; mi
nimele vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, tar maximele intre 18 și 
28 grade. In București și pe lito
ral : vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar noros. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

Cerințe și perspective
Oradea, Ploiești, Craiova și pe li
toral, iar pînă la sfîrșitul 
vor mai fi organizate și 
orașe mari ale țării.

Pe traseele turistice, în 
palele orașe, vor lua ființă 
unități de alimentație publică, 
unele amplasate la parterul hote
lurilor sau în imediata lor apro
piere. Ele vor oferi și o serie de 
servicii suplimentare : servirea 
micului dejun în saloane sau în 
cameră, gustări și aperitive la di
verse ore, minuturi la comandă în 
tot timpul zilei, precum și o gamă 
variată de băuturi.

Din experiența de pînă acum am 
constatat că o formă mult solici
tată de deservire este „meniul- 
pensiune“ ; consumatorul poate 
să-și compună din mai multe sor
timente, Ia 
dorit. La 
din Eforie 
peste 1 000 
Alt tip de 
este „restaurantul cu autoservire“. 
Consumatorilor grăbiți sau celor 
care nu doresc un meniu complet 
li se oferă la orice oră o gamă va
riată de preparate și băuturi. Ne 
propunem să dezvoltăm în conti-

anului 
în alte

princi- 
și alte

cele trei feluri, meniul 
restaurantul „Cazino“, 
sud, se consumă zilnic 

de meniuri-pensiune. 
unitate mult solicitat

nuare astfel de tipuri de unități 
de alimentație publică.

— Dar fn problema ridicării 
gradului de pregătire a cadre
lor din alimentația publică și 
activitatea hotelieră, ce proiecte 
există ?

Unitățile de alimentație publică 
și de activitate hotelieră sînt so
licitate de un public tot mai pre
tențios în ceea ce privește nivelul de 
deservire. în restaurante, braserii, 
cofetării, laboratoare și în celelalte 
unități numeroși lucrători stăpî- 
nesc cunoștințele necesare privind 
arta deservirii și prepararea unor 
sortimente renumite. Documentele 
Congresului au subliniat că este 
necesară ridicarea gradului de pre
gătire a cadrelor din comerț, în 
sșopul asigurării unei deserviri ci
vilizate a populației.

Ministerul Comerțului Interior 
a prevăzut în planurile de școla
rizare pe viitorii 5 ani mărirea 
numărului de școli și sporirea ca
pacității 
cît să se 
torul de 
tivitate

mare de cadre calificate în mese
riile specifice (ospătar, bucătar, 
cofetar, recepționer hotel etc.).

S-a prevăzut organizarea unul 
număr sporit de cursuri pentru ri
dicarea gradului de calificare și 
specializare a actualelor cadre În
cadrate în restaurante, hoteluri 
etc.

Un rol important îl prezintă ri
dicarea calificării la locul de mun
că, însușirea deplină a măiestriei în 
domeniul artei culinare și al deser
virii consumatorilor. Numeroase 
cadre au fost trimise la specializare 
în străinătate.

celor existente, astfel în- 
pregătească și pentru sec- 
alimentație publică și ac- 
hotelieră un număr mai

După cum se vede din cele 
arătate mai sus. Ministerul 
Comerțului Interior preconi
zează un șir de măsuri impor
tante pentru a traduce in via
ță indicațiile partidului refe
ritoare la ridicarea nivelului 
deservirii în alimentația pu
blică și sectorul hotelier.

Publicul consumator așteap
tă, în mod justificat, ca măsu
rile anunțate să devină reali
tate cit mai grabnic și pretu
tindeni. Iar pentru aceasta, fi
rește, e necesar un control 
sistematic’ efectuat cu exigen
ță de conducerea ministeru
lui, de direcțiile de resort, 
precum și de forurile locale 
cărora le incumbă sarcini și 
răspunderi în această privință.
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România —primul loc
CANOE

CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII 
COREEI

în clasamentul pe națiuni

EUROPENELE

DE CAIAC

Comentariu de
MIRCEA ANASTASESCU

maestrul emerit al sportului

Campionatele 
pene de

euro- 
caiac-canoe 

de la Snagov au fost 
de o amploare și de o 
spectaculozitate, aș pu
tea spune, fără prece
dent. Valoarea majori
tății concurenjilor ne-a 
dat prilejul să asistăm 
la întreceri de rar di
namism, încheiate cu 
rezultate tehnice ridica
te. Chiar și pe lacurile 
cele mai „repezi”, bine 
adăpostite de vînt, nu 
se scot 
viteze 
gistrate 
govului 
medalia, 
trebuie precizat, în cele 
trei zile de concurs n-a 
fost întotdeauna „calm 
plat" — ca să folosesc 
expresia consacrată în 
canotaj, referitor la cal
mul optim al apelor în 
timpul desfășurării pro
belor.

Bucuria noastră este 
cu atît mai mare, cu 
cît, în compania a- 
tîtor caiaciști și ca
noiști de reputafie
mondială, sportivii ro
mâni și-au reafirmat
iarăși valoarea interna
țională. La cele 
titluri europene 
rite sîmbătă, ieri 
mai adăugat încă 
— la caiac dublu 
m (prin experimenfafii 
Vasile Nicoară și Hara
lambie Ivanov) și la 
ștafeta de caiac 4 x 500 
m (în ordinea schimbu
rilor: V. Nicoară, A.
Sciotnlc, H. Ivanov și A. 
Vernescu]. Așadar, 6 ti
tluri I Este o performan
ță asemănătoare cu cea 
din 1963, de la campio
natele mondiale și euro
pene de la Jajce. Acum, 
ea și atunci, România a 
ocupat cu autoritate lo
cul Intîl în clasamentul 
general pe națiuni, tota- 
lizînd 139 puncte. Caia- 
eiștii și canoiștii

în mod curent 
ca acelea înre- 
pe apele Sna- 
de mulfi dintre 

iții europeni. Și,

patru 
cuce- 
ei au 
două
1 000

viefici au ocupat 
locul doi, la o di
ferență aproape du
blă fa(ă de cea cu care, 
și la Jajce, se clasaseră 
imediat în urma tării 
noastre. Ungaria, cu 
106 puncte, s-a sifuat 
pe locul al treilea, îna
intea R. D. Germane 
(91 p), R. F. Germane 
(83 p), Suediei (34 p), 
Danemarcei (25 p) efc.

Consider că nu sînt 
lipsite de interes cîfeva 
amănunte referitoare la 
finalele de ieri. în mod 
deosebit a entuziasmat 
lupta pentru victorie 
din proba de caiac du
blu 1 000 m. Nicoară, 
Ivanov — cuplu ce se 
dovedește toi mai su
dat și mai omogen — 
au cîștigat la mare 
luptă. Rivalii lor cei 
mai puternici au fost, 
cum se așteptau de alt
fel fofi specialiștii noș
tri, Vernescu și Sciot- 
nic. Acest cuplu, al
cătuit cu numai două 
luni în urmă, n-ar fi 
produs vreo surpriză 
dacă ieri ocupa primul 
loc; în concursuri prea
labile, a făcut acest lu
cru de cîfeva ori. O 
formă remarcabilă au 
arătat canoiștii sovie
tici. La dublu 1 000 m, 
echipajele U.R.S.S. s-au 
clasat ieri pe primele 
două locuri. Și echipa
jele feminine de caiac- 
dublu 500 m 
U.R.S.S. au realizat 
ceeași 
finala 
teptată 
feres, 
de 
dintre suedezul 
son, campion 
și danezul nonsen, 
campion mondial al 
probei, s-a încheiat cu 
succesul net al lui 
Hansen. Caiacistul sue
dez mi s-a părut a nu 
fi în formă; el n-a pu
tut ocupa decît locul

ale
a- 
în

Aș- 
in-

performantă 
respectivă, 
cu justificat 
disputa directă 

la caiac 1 000 m 
Pefer- 

olimpic, 
Hansen,

patru, după maghiarii 
Kemecsei și Szölösi. 
Deși n-a învins, cano- 
isful român Igor Lipalil 
merilă călduroase feli
citări pentru nespera
tul, dar extrem de 
lorosul loc secund 
proba pe 1 000 m. I 
gur Lewe (R.F.G.) 
învins. Campionul 
limpic al probei, 
chert (R.D.G.), nu 
putut clasa decît 
treilea.

Tot ieri, printr-un 
niș impresionant, 
fetul” de caiaciști al 
R. D. Germane a ter
minat primul în finala 
de 10 000 m, înaintea 
echipajului sovietic.

Cu ocazia „europe
nelor" de la Snagov 
am remarcat o anumită 
noutate de ordin teh
nic. Mă refer la stilul 
original, caracteristic 
al danezilor și suedezi
lor. Ei padelează prin 
răsucirea corpului, stînd 
aplecafi mult pe spate, 
în majoritate, 
celorlalte 
padelarea 
din braje, 
în fa(ă.

Părerea 
succesul 
mânești putea fi și mai 
mare. Unele greșeli de 
ordin tactic, la caiaciști! 
de fond mai ales, au 
influenta! rezultatele 
sportivilor noștri. Este 
un lucru căruia specia
liștii, sportivii înșiși nu 
i-au prea acordat im
portantă. Destul de slab 
s-au prezentat caiacis- 
tele. Nici chiar Hilde
Lauer n-a ieșit din ano
nimat; se pare că me
dalia de la Tokio i-a
dat o exagerată încre
dere în sine. In ultima 
vreme, din cîte am a- 
flaf, ea nu s-a anfrena! 
cu sîrguinfa necesară, 
ba a fost chiar în con
trazicere cu recoman
dările antrenorilor.

fi-
„cvar-

CHARLES DE COQUEREAUMONT (Franța), preșe
dintele Federației internaționale de caiac-canoe : 
„A fost o întrecere minunată a celor mai buni caia
ciști și canoișfi de pe continent. De fapt, întrece
rile celor mai buni sportivi europeni reunesc și pe 
cei mai 
știe, la 
odată 
concurs 
lor competiții. Am . remarcat 
balizarea ingenioasă, care au întrecut orice 
așteptări. Românii au dovedit o înaltă clasă ; pen
tru comportarea lor în concurs, pentru frumoasele 
lor victorii, merită să fie felicitați călduros. Deose
bit de reușite au fost întrecerile juniorilor, care 
mi-au întărit convingerea că asemenea competiții, 
rezervate viitorilor campioni mondiali sau olimpici, 
sînt deosebit de utile".

★

buni din lume, pentru că, după cum se 
acest sport „elita" Europei este tot- 

și cea a globului. Condițiile de 
au fost excelente, la înălțimea mari- 

Am remarcat pista excelentă, 
ingenioasa, care au întrecut

ERIK HANSEN (Danemarca), campion olimpic 
(Roma, 1960), mondial (Jajce, 1963) și european (Sna
gov. 1965) : „După performanța slabă de la Tokio, 
mi-am luat revanșa. Dar impresiile extrem de fru
moase cu care mă înapoiez acasă nu se datoresc 
doar titlului cîștigat. Țin să vă spun că sînt profund 
impresionat de prietenia cu care am fost primit și 
de grija afectuoasă pe care au arătat-o colegii mei 
români Noțiunea de rivalitate își schimbă sensul 
aici, în România, devenind echivalentul prieteniei".

★

Festivitate de premiere la caiac dublu 1 000 m. Cuplul 
cîștigător — Vasils Nicoară, Haralambie Ivanov — a 
primit „Cupa de argint", oferită de ziarul „Scîntela"

țări 
mai 

ușor

caiaciștii 
preferă 

suplă, 
aplecafi

mea 
culorilor

este că
ro-

PAVEL NOVOTNY, conducătorul delegației spor
tive a Cehoslovaciei : „Românii, ospitalitatea și ca
pacitățile lor de organizatori — iată cunoștințe de 
fapt vechi pentru noi. Și totuși, la fiecare reîntîl- 
nire cu ele căpătăm impresia uneia noi... Valoa
rea ridicată, aș spune echivalentă cu a „mondia
lelor", pe care au dovedit-o „europenele" de la Sna
gov a contribuit și ea la completarea frumoaselor 
amintiri și impresii cu care plecăm acasă".

★

YOSHITERU SHIRATORI, conducătorul delegației 
japoneze : „Deși neeuropeni, am cerut și am obținut 
permisiunea de a participa cu tinerii noștri sportivi 
alături de cei mai buni caiaciști și canoiști din 
lume. Am cîștigat mult prin această participare — și 
nu numai pe plan tehnic. Prietenia cordială a ori- 
rgirii este de neuitat. Adaug impresia frumoasă des
pre competența de înalt nivel a românilor în pre
gătirea sportivilor de ținută mondială și în construc
ția de minunate ambarcații de concurs. De altfel, 
ne întoarcem în Japonia și cu o garnitură de am
barcații.

Mai presus de toate însă, amintirea excelentă 
despre români și România",..

★

HANS-HEINZ SCHMIDT, redactor de specialitate la 
ziarul „Zeit lm Bild" din Hamburg (R. F. Germană) : 
„O regată reușită ca cea la care am asistat este 
întotdeauna ceva frumos pentru iubitorii sporturilor 
nautice, iar concursul de la Snagov se numără in
discutabil printre aceste reușite’.

ÎN CÎTEVA
ai La concursul internațional 

de dirt-track desfășurat ieri pe 
stadionul Dinamo din Capitală, 
au participat alergători fruntași 
din tara noastră și Cehoslova
cia. Sportivul român Ion Cucu 
a ocupat locul I, totalizînd 
maximum de puncte : 12.

a Pe stadionul „White City“ 
din Londra a luat sfîrșit întîl- 
nirea de atletism Anglia—Un
garia. Victoria a revenit gaz
delor cu 114—96 la masculin și 
cu 63—52 la feminin.

• La Budapesta, in cadrul 
concursului de natație Unga
ria—Olanda, fnotătoarea olan
deză Ada Kok a i 
nou record mondial 
de 100 m 
1’04'’5'10.

fluture cu

stabilit un 
I în proba 
. timpul de

două noi 
mondiale

• Alte 
recorduri 
au fost stabilite la 
concursul de înot de 
la Toledo (S.U.A.) : 
echipa feminină de 
ștafetă 4 x 200 m li
ber „Club City“ a 
realizat 9’00”l/10. Al

a

început campionatul !

O lnterven|la curajoasă a portarului craiovean Papuc Foto : Gh. Amuza

U. T. Arad !

FOTBAL
■■ hi-'1

Rezultatele primei etape
Rapid — Știința Craiova s 

(0—0).
Steaua 

(0-2).
Dinamo Pitești — Petrolul : 

(0-2).
Știința Timișoara — Steagul 

roșu Brașov : 2—1 (0—1).
C.S.M.S. Iași — Farul : 1—0 

(1-0).
Știința Cluj — Crișul Oradea ! 

1-1 (1-1).
Siderurgistul Galați — Dinamo 

București : 2—3 (0—1).

Ieri echipele de categoria A au 
disputat primele meciuri ale nou
lui campionat republican de fot
bal. Din păcate însă, nu s-a făcut 
nimic pentru a da meciurilor pri
mei etape o notă inaugurală (din 
acest punct de vedere ne raliem 
aprecierii crainicului televiziunii 
că federația de specialitate n-a 
asigurat acest cadru festiv).

La București, Cluj, Timișoara, 
Pitești, Iași și Galați, cele 14 e- 
chipe angajate în lupta pentru 
titlul de campioană au dat cel 
dintîi examen. Nu s-ar putea spu
ne că debutul a fost de prea bun 
augur. Deși scorurile arată că pe 
teren a existat, în general, un 
sensibil echilibru de forțe, factu
ra tehnică a jocurilor a lăsat de 
dorit. Pe de altă parte, formații 
ca Știința Cluj, Steaua, Rapid, 
Dinamo Pitești (și nu numai ele!) 
au manifestat o evidentă obosea
lă, numeroși jucători acționind 
fără vlagă, plictisiți chiar. De ce ?

Record de ratări

RÎNDURI
doilea record ; Martha Randall 
(S.U.A.) în proba de 400 m 
liber — 4’39”2/10.

A Duminică pe șoseaua Bra
șov— Sighișoara s-a disputat 
ultima etapă a „Cupei orașului 
București“ la ciclism fond. Vic
toria a revenit olandezului Da
niel Holst, care a parcurs 180 
km in 4h24’25”. Au urmat în 
clasament Ed. Engels (Olanda), 
R. Zielinski (Polonia), Ke
gel (Olanda), C. Dumitrescu 
(Steaua), Hecke (Belgia), etc.

• „Criteriul Internațional al 
Juniorilor“ s-a încheiat cu un 
frumos succes al tînărului ci
clist brașovean Stefan Suciu. 
El a dominat categoric pe aler
gătorii francezi și bulgari, ocu- 
pînd primul loc în clasamentul 
final.

Steaua învinsă pe teren 
propriu

Cuplajul desfășurat pe stadionul 
„23 August" din Capitală a furnizat 
una din surprizele etapei inaugu- 

' : rale: victoria cu 2—1 a formației 
U. T. Arad în meciul cu Steaua. Re- 

’ zultatul poate fi surprinzător compa- 
rînd situația celor două echipe la fi
nele sezonului trecut. Apreciind însă 
comportarea lor în partida de ieri, 
scorul apare foarte echitabil. A- 
părarea masivă, dar greoaie și lipsită 
de siguranță a Stelei, a fost prinsă 
deseori pe picior greșit de atacurile 
simple și rapide ale arădanilor, al 
căror principal atu a constat într-un 
plus evident de mobilitate. în afară 
de aceasta, compartimentul ofensiv 
al militarilor n-a construit decît 
rareori acțiuni închegate. în plus, 
veteranului Constantin i se poate 
imputa ratarea unui penalti (I)

încheiat cu victoria scontată a 
bucureștenilor (2—0) meciul din des
chiderea cuplajului a satisfăcut doar 
parțial așteptările : în repriza se
cundă, cînd au și fost înscrise cele 
două goluri. In primele 45 de mi
nute jocul a fost anost, de uzură, 
garnisit cu multe greșeli tehnice de 
ambele părți. Semnificativ în acest 
sens este și faptul că primul șut spre 
poartă a fost înregistrat cam după 
douăzeci de minute.

După pauză, rapidiștii forțează a- 
lura, pătrund mai des și mai orga
nizat spre poarta craiovenilor și 
marchează două goluri spectacu
loase : Georgescu, printr-un șut pu
ternic de la circa 16 metri, și Du- 
mitriu II, în urma unei centrări a lui 
Kraus. în ultima parte a jocului, a- 
pararea oaspeților (exceptîndu-1 pe 
portarul Papuc), cedează sub toate 
aspectele permițînd adversarilor s-o 
depășească de nenumărate ori și să... 
rateze tot atîtea ocazii mari de a 
marca, unele — fără exagerare — 
mai mari chiar... decît roata caru
lui.

trat scorul etapei (4—1), și încă în 
dauna formației locale. Fotbaliștii 
piteșteni — ne transmite cores
pondentul nostru ■— au abordat 
jocul înfumurați după recenta vic
torie asupra formației braziliene 
Sao Cristovao. Petrolul, făcînd ri
sipă de energie, a realizat o ade
vărată demonstrație de fotbal.

și comportării discipli-

Scorul etapei
Meciurile din provincie au fost, 

în general, echilibrate, cu excepția 
celui de la Pitești unde s-a înregis-

Startul noilor 
promovate

La Timișoara formația Știința 
și-a inaugurat revenirea In ca
tegoria A printr-o prețioasă vic
torie 
însă 
riei 
mul 
promovată, 
comis la începutul jocului 
de greșeli și după douăzeci 
nute era condusă cu 1—0. 
rînd treptat tracul, gălătenii 
ză după pauză, dar superioritatea 
tehnică și tactică a dinamoviștilor 
bucureșteni se concretizează prin 
încă două goluri. In ultimele minu
te, Voinea transformă un penalti 
pecetluind scorul de 3—2 în favoa
rea oaspeților. Corespondentul nos
tru din Galati face în relatarea sa 
o mențiune pozitivă la adresa or-

în ( 
fără 

fiind 
sfert

dauna brașovenilor. Nu 
i emoții,

înscris
de oră.
Siderurgistul-Galați,

golul victo- 
abia în ulti- 

Cealalta nou 
a 

o serie 
de mi- 
înlătu- 
egalea-

ganizatorilor 
nate a celor două echipe.

★
Formația ieșeană C.S.M.S., în lo

tul căreia au apărut cîțiva tineri ta- 
lentați.fRomila, Aurelian, Malschi 
etc.), a obținut o victorie la limită 
(1—0) în meciul cu Farul. în mecjul 
cu Crișul Oradea, studenții clujeni au 
dominat mai mult, mai ales în re
priza a doua, dar echipa n-a dat 
randamentul obișnuit, obținînd doar 
un rezultat de egalitate. Cel mai 
bun de pe teren: clujeanul Ivan- 
suc

PRONOSPORT
Concursul nr. 33 din 15 august

Slderurgistul—Dinamo București
Steaua—U.T.A. Arad
Dinamo Pitești—Petrolul
Știiiața Timișoara—Steagul roșu 
C.S.M S. Iași—Farul
Rapid—Știința Craiova
Știința Cluj—Crișul
Szeged—Vasas
Tatabanya—Salgofarjan
Botev Burgas—Cerno More Varna 
Spartak Plovdiv—Lokomotiv Sofia 
Levski Sofia—Dunav Russe

Rubrică redactată de 
Ion DUMITRII! 
Constantin ANI

La cooperativa agricolă „Priete
nia româno-coreeană“ din comuna 
Făcăeni, raionul Fetești-, regiunea 
București, a avut loc duminică o 
manifestare consacrată aniversării 
a 20 de ani de la eliberarea po
porului coreean.

Cooperatorii au salutat în mij
locul lor pe Giăn Du Hoan, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. La 
această manifestare a prieteniei 
româno-coreene au luat parte re
prezentanți ai Comitetului regional 
București al P.C.R., ai Comitetului 
de cultură și artă al regiunii Bucu
rești, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Oaspeții au vizitat unele sectoa
re de producție ale cooperativei, 
după care la căminul cultural a 
avut loc o adunare festivă a lo
cuitorilor comunei.

Adunarea a fost deschisă de Ia- 
cob Ștefan, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
raional Fetești. Președintele coope
rativei agricole, Toma Dimache, a 
vorbit despre succesele obținute în 
R.P.D. Coreeană în opera de con
strucție socialistă. El a transmis 
poporului coreean urări de noi 
succese în activitatea sa creatoare.

A luat apoi cuvîntul ambasado- 
R.P.D. Coreene la București,

care a transmis un călduros salut 
cooperatorilor din Făcăeni din par
tea membrilor cooperativei agrico
le „Prietenia coreeano-română“. El 
a mulțumit pentru organizarea a- 
cestei calde manifestări de prie
tenie.

A urmat un program artistic 
susținut de formații artistice din 
raionul Fetești și a fost prezentat 
filmul documentar „Coreea—Cen
tima“.

în cinstea oaspeților coreeni, ță
ranii cooperatori din Făcăeni au 
oferit o masă.

★
Cu prilejul aniversării a 20 de 

ani de la eliberarea poporului co
reean, . ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Giăn Du Hoan, 
a rostit o cuvîntare duminică seara 
la posturile noastre de radio și te
leviziune. (Agerpres)

ÎNTÏLNIRE 
CU RENE CLAIR

Duminică dimineața, în sala 
Dalles, în prezența unui numeros 
public, cunoscutul cineast francez 
René Clair, membru al Academiei 
franceze, a conferențiat despre 
unele probleme actuale ale cine
matografiei. A urmat un program 
de filme create de regizorul fran
cez. (Agerpres)

Decernarea premiilor 
la Festivalul de la Mamaia

Duminică seara s-a încheiat a 
3-a ediție a Concursului și festiva
lului de muzică ușoară româneas
că — Mamaia 1965. Compozitorul 
Gherase Dendrino, maestru emerit 
al artei, președintele juriului, a 
înmînat premiile acordate compo
zitorilor, autorilor de texte și in- 
terpreților.

Au fost distribuite următoarele 
premii:

Premiul Uniunii Compozitorilor 
— melodiei „SPUNE-MI ȘI TE 
CRED“ de Radu Șerban. pe ver
suri de Mihai Maximilian.

Premiul Uniunii Scriitorilor — 
melodiei „DORULE“ de Temistocle 
Pona, pe versuri de Aurel Storin.

Premiul Radioteleviziunii — me
lodiei „CU TINE“ de Vasile Ve
selovschi, pe versuri de Aurel 
Storin,

Premiul Uniunii Tineretului Co
munist — melodiei „SĂ CÎNTĂM" 
de George Grigoriu, pe versuri de

Angel Grigoriu și Romeo Iorgu- 
lescu.

.,Premiul litoralului“ — melodiei 
„LUNA LA MAMAIA“ de Vasile 
Veselovschi, pe versuri de Con
stantin Cîrjan.

Marele premiu al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă nu a 
fost acordat.

Premii de interpretare au fost 
decernate soliștilor: Constantin 
Drăghici, Margareta Pîslaru. Ilinca 
Cerbacev și Aurelian Andreescu.

S-au înmînat, 
premii dirijorilor 
Alexandru Imre, 
mențiune lui 1

Totodată, au fost 
rite mențiuni unor 
Festival.

, de asemenea, 
Sile Dinicu și 
precum și o 

Horia Moculescu. 
acordate dife- 
participanti la

★
Marți seara, în

R. P. Române, va avea loc un con
cert cuprinzînd toate cele 27 de 
melodii selecționate în faza finală 
a concursului. (Agerpres)

sala Palatului

Sub steagurile noastre glorioase
petroliștilor reprimate sîngeros, 
mișcările greviste și mișcările ță
rănești ale anilor 1934—1937 înă
bușite cu ferocitate, larga mișcare 
populară și antifascistă sugrumată 
prin măsurile cele mai drastice.

a
(Urmare din pag. I-a)

ȘiAcelași tricolor, roșu, galben 
albastru, a fost simbolul revo
luționarilor din 1848, statornicit 
printr-unul din primele acte ale gu
vernului revoluționar. Tricolorul 
lui Nicolae Bălcescu, al revoluțio
narilor, provenea din steagul gal- 
ben-albastru al oștirii din Țara 
Românească, căruia i s-a adăugat 
roșul de pe steagul roșu-albastru 
al oștirii din Moldova. Aspirațiile 
de unire ale revoluționarilor de la 
1848 se exprimau și prin steagul 
țării.

Nu e lipsit de interes faptul că 
oligarhia regală a încercat să 
mistifice și adevărul Istoric cu pri
vire la steagul țării. Astfel, în 
„Enciclopedia României" din 1938, 
ticluită sub „augustul patronaj" al 
lui Carol al II-lea von Hohenzollern 
— Sigmaringen, se arată că mo
mentul apariției tricolorului este 
nelămurit, dar totodată se atribuie, 
fără nici un temei, unor steaguri 
tricolore vechime din 1834, primul 
an al domniei lui Alexandru D. 
Ghica. în ciuda faptelor șl a do
cumentelor, istoriografii monarhici 
nu-șl amintesc nimic de anul 1848, 
de Nicolae Bălcescu și de guvernul 
revoluționar. Nu este de mirare că 
ei au încercat să fure poporului 
pînă și steagul aspirațiilor revolu
ționare Pentru ei era mai conve
nabil să dea uitării că tricolorul 
românesc a fluturat în timpul răs
coalei și al citirii proclamației de 
la Islaz și pe „Cîmpia Libertății' 
de lîngă Filaret, cînd mulțimile 
Bucureștiului, tăbăcari, măcelari, 
postăvari, tipografi, țărani, apro
bau programul expus la Islaz și-l 
denumeau „constituție”, punîndu-și 
în el nădejdile pentru o viață mai 
omenească. Revoluționarii anului 
1848, pe care cercurile din jurul 
domnitorului Bibescu îi gratiiicau 
cu denumirea de „comuniști", au 
fost primii purtători ai drapelului 
românesc.

In scurt timp, steagul tricolor a 
devenit și în Moldova și în Transil
vania simbolul luptelor pentru eli
berarea socială și națională ; pre
tutindeni în țările românești po
porul lega de culorile patriei aspi
rațiile sale spre cîștigarea unor 
drepturi constituționale.

Dar clasele exploatatoare se îm
potriveau înfăptuirii aspirațiilor 
poporului. Sub faldurile aceluiași 
tricolor, agitînd lozinci patriotarde 
menite să înșele poporul, burghe
zia și moșierimea s-au unit pentru 
a-și menține și întări dominația lor. 
Unitatea intereselor lor de clasă a 
fost pecetluită prin Constituția din 
1866.

Dimitrie Bolintineanu denunță, 
printr-o elocventă comparație, cîr- 
dășia care-i lega pe „constituant!": 
„In cameră se discută constituția 
de două partide : conservatoare și 
liberală Liberalii noștri erau ca 
conservatorii din alte (âri. Conser
vatorii ca retrograzii din alte țări.

Se menageau unii pe alții și sacri
ficau principiile libertății".

Sub masca unor norme împru
mutate din constituții străine și 
perfid adaptate pentru uz și folos 
personal, spre a anihila în fapt 
orice urmă de libertate, exploata
torii și-au exercitat dominația de 
clasă. In acest timp, în regatul 
României — unde conform consti
tuției nu exista nici o deosebire de 
clasă și toti românii erau egali — 
sîngele muncitorilor și al țăranilor 
curgea în nenumărate șuvoaie. 
1876, 1907, 1918, 1920 sînt numai 
datele de intensificare a luptelor 
de clasă.

Ipocrizia dispozițiilor legii de 
bază a recunoscut-o pînă și Carol 
I von Hohenzollern — Sigmaringen, 
care spunea că normele constitu
tionale sînt „forme utopice". Po
porul nostru a sesizat însă mai bine 
realitatea vechilor reglementări a- 
tunci cînd, cu minunata sa destep- 
tăciune și cu ascuțită ironie, făcea 
din noțiunea „constituție" sinonimul 
maltratărilor și înjosirilor ce le în
dura din partea autorităților. „A i 
se aplica constituția' a însemnat 
pentru omul simplu a fi bătut, a fi 
schingiuit.

După primul război mondial, în 
condițiile creșterii spiritului revo
luționar sub influenta ideilor bi
ruitoare ale revoluției din octom
brie 1917, guvernanții, înspăimîn- 
tați de asaltul forțelor revoluțio
nare — care de această dată își 
găsiseră conducătorul în Partidul 
Comunist Român, constituit în mai 
1921 — sînt nevoiți să-și poleiască 
învechita și inutila constituție. In 
1923 se fac unele modificări consti
tutionale, menite să ascundă sub 
alte forme dictatura claselor do
minante.

Textul constituției din 1923 men
ținea dispoziția din trecut referi
toare la inexistența deosebirilor de 
clasă. In timpul dezbaterilor din 
camera deputaților Nicolae lorga 
spunea : „Nu există în stat nici o 
deosebire de clasă. Dar desigur că 
există ! Dumneavoastră nu puteți 
suprima prin lege o deosebire care 
există“ Cu inocența care I-a făcut 
să devină o figură nepieritoare a 
anecdotei românești, politicianul 
D. R. foanițescu Intervenea : 
„Domnule lorga, este textul vechei 
constituții de la 1866“

Fără a mai insista, Nicolae lor
ga replica ironic și plictisit: 
„Credeți că numai noi avem prile
jul de a redacta prost ? Aveau și 
alții !“ Și, între paranteze, un cu- 
vtnt : ilaritate, în camera deputa
ților hohote de rîs și în tot cuprin
sul țării foamete, sărăcie și îm
pilare.

„Armonia socială", ridicată la 
rangul de normă de drept consti
tutional, nu va putea împiedica 
evenimentele ce se vor succeda 
și-i vor demonstra „valoarea" : 
aruncarea în ilegalitate a Partidu
lui Comunist Român, masacrele de 
la Lupenl, luptele ceferiștilor și

Treptat, procesul de tascizare 
țării se accelerează.

Constituția regală din 1938 a 
marcat instaurarea dictaturii 
Carol al II-1ea von Hohenzollern— 
Sigmaringen. Prin acest act tiranic 
au fost răpite și cele mai elemen
tare drepturi pe care masele le 
dobîndiseră în decursul deceniilor 
de luptă. Regimul fascist ce a ur
mat 
nici 
unor norme de bază, 
militaro-fascistă din 
1940—1944 a Instaurat cea mai săl
batică teroare împotriva maselor 
populare și în primul rînd împo
triva comuniștilor, purtătorii stea
gului libertăților democratice.

Urmează tragicul cortegiu al pă
timirilor poporului nostru din tim
pul războiului, curmate prin actul 
istoric de la 23 August 1944. 
Neștearsă va rămîne în veacuri 
gloria Partidului Comunist Român 
șl a tuturor iuntătorilor pe care el 
i-a condus în' lupta de eliberare a 
patriei.

1848—1948 I A trebuit să treacă 
un veac de frămîntări și lupte pen
tru ca poporul nostru să-si dăl- 
tulască constituția din 1948, care 
consacra smulgerea puterii din 
mîinile claselor exploatatoare și 
instaurarea puterii democrat-popu- 
lare.

A doua noastră constituție, din 
1952, a consfințit victoriile obținute 
de popor în consolidarea regimu
lui democrat-popular și în opera 
de construire a socialismului.

Constituția ce ne va guverna de 
aici înainte înregistrează victoria 
definitivă a socialismului în pa
tria noastiă și. stabilind denumirea 
statului — Republica Socialistă 
România — constată realitatea vie 
a statului socialist, edificat prin 
munca poporului condus de Parti
dul Comunist Român.

Manifestările de unanimă șî de
plină adeziune fată de prevederile 
viitoarei constituții îmbracă forme 
emoționante.
, Dispozițiile proiectului constitu

tional au sobrietatea proprie pre
vederilor legale, așa cum cere 
buna rînduială a întocmirilor de 
legi, dar cu toate acestea inspiră 
pe sute și sute de mii de oameni 
să-și exprime înaripat qîndurile 
lor. Mi-aș îngădui să spun că, în 
tot ce se discută și în tot ce se 
așterne pe hîrtie în legătură cu 

se

lui

n-a mai considerat necesară 
măcar existența formală a 

Dictatura 
perioada

lenea noastră fundamentală, 
află și un subtext liric pornit din 
aăîncul sufletelor noastre, fiindcă 
în tot ce s-a făcut și în tot ce se 
va face în patria noastră regăsim 
ceva din fiecare din noi, din ființa 
noastră, din munca noastră, din vi
surile și nădejdile noastre și ale 
înaintașilor noștri.

Salutul nostru nentru noua con
stituție poartă în el sentimentul 
mîndriei de a fi cetățeni al Repu
blicii Socialiste România și fiii unui 
ponor vrednic, înțelept șl cutezător.

Noua constituție este o nouă vic
torie dobîndită sub steaaurile de 
luptă ale partidului și ale patriei 
noastre.



LOS ANGELES

Bilanțul 
celor 4 zile 
de incidente

LOS ANGELES 15 (Agerpres). 
— Ultimul bilanț al „insurecției“, 
cum denumesc autoritățile ame
ricane gravele incidente rasiale 
din cartierul Watts din Los An
geles, este de 20 de morți, 592 de 
răniți și 1 396 persoane arestate. 
Glenn Anderson, guvernator ad
junct al statului California, a 
proclamat Los Angeles „zonă si
nistrată“ și a decretat interzice
rea circulației în timpul nopții. 
10 000 de soldați ai gărzii națio
nale au fost mobilizați, alți 8 000 
de soldați aparținînd unei divizii 
de infanterie din nordul Cali
forniei au sosit în oraș ca „întă
riri".

în cursul după-amiezii de sîm- 
bătă în cartierul Watts s-a des
fășurat o vastă „operație de cu
rățire“. Sute de polițiști și membri 
ai gărzii naționale, înarmați cu 
mitraliere, au percheziționat sis
tematic întreg cartierul, arestînd 
un mare număr de negri. Cu toa
te acestea, William Parker; șeful 
poliției din Los Angeles, a decla
rat că „situația nu se află încă 
sub controlul autorităților“.

Cunoscutul lider al populației 
de culoare, pastorul Martin Lu
ther King, a declarat că >,la origi
nea incidentelor se află greută
țile „vieții de ghetou", în care sînt 
obligați să trăiască majoritatea 
negrilor“.

La New York, în cartierul ne
grilor, Harlem, a avut loc o ma
nifestație a populației de culoa
re, condusă de Jesse Gray, care și 
anul trecut a organizat în același 
cartier „greva locuințelor“ pentru 
a protesta împotriva condițiilor 
insalubre în care locuiesc negrii. 
Manifestația, în cursul căreia au 
fost distribuite manifeste cerînd 
punerea în libertate a luptători
lor pentru drepturile civile, s-a 
desfășurat sub supravegherea 
poliției.

Imagini din viața
internațională

Duminică, la Los Angeles. După ce au pătruns in „ghetoul negru”, tru
pele se grăbesc să blocheze șoseaua de acces. Circulația a iost 

interzisă după orele 8 seara
Telefoto : Agerpres

Agenția de presă portugheză Lusitania relatează că actualmente in An
gola se duc lupte crincene între trupele coloniale portugheze și forțele 
de eliberare națională. în imagine : o unitate de partizani trecind prin 

savană

In timp ce noi trupe americane debarcă la Saigon, în 
țața centrului de recrutare din New York au loc de

monstrații împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

Un tanc petrolier 
japonez s-a scu
fundat, după ce a 
luat foc și a ex
plodat în apele 
din zona neu
tră Kuweit-Saudi. 
Timp de citeva 
zile, accesul în 
port a fost blocat

La primul Festival balcanic al filmului de la Varna. Artiștii români au 
i apărut in fața publicului care îi aplaudă

HIROȘIMA. La împlinirea a 20 de 
ani de la bombardamentul ato
mic, in fața monumentului din 
Parcul Păcii ridicat in memoria 
victimelor, a avut loc un miting 

comemorativ
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Evoluția crizei politice 
din Grecia

9 Lideri ai Uniunii de centru constituie grupări 
independente H Un nou 
formare a guvernului 
cerea demonstrațiilor.
ATENA 15 (Agerpres).— După 

ce Stephanopoulos și Tsirimokos, 
lideri ai Uniunii de centru, au a- 
nunțat că se constituie în gru
pări independente, un al treilea 
lider al acestei uniuni, Savas Pa- 
papolitis, sprijinit de 10 deputați, 
a declarat, de asemenea, că este 
gata să primească mandatul de a 
încerca să formeze un nou guvern. 
Se crede că Tsirimokos sau 
Stephanopoulos vor fi sprijiniți de

pretendent la mandatul de 
Apelul E.D.A. g| Interzi-

55 de deputați din Uniunea de 
centru, la care se vor adăuga cei 
99 de deputați ai partidului Uniu
nea radicală națională.

Partidul E.D.A. a făcut apel la 
populație pentru a continua de
monstrațiile pe străzile Atenei, îm
potriva formării unui guvern fără 
Papandreu. Poliția, însă, a anunțat 
interzicerea tuturor demonstrațiilor 
în aer liber, amenințînd că orice 
încercare de această natură va fi 
pedepsită.

A 20-a aniversare a eliberării Co reei

Festivitățile de la Wonsan

In Vietnamul
• Noi debarcări 

trupe americane
• Rapoartele aviatori

lor : 30 la sută realitate 
— restul ficțiune

• După ajutor in Taivan

de

SAIGON 15 (Agerpres). — O dată 
cu debarcarea celor 1200 de sol
dați ai infanteriei marine de la Da 
Nang, duminică cea de-a treia di
vizie americană 
afla în întregime 
Vietnamului de sud. 
Chu Lai, au sosit, 
2 800 de soldați din 
a infanteriei marine 
purtător de cuvînt militar al S.U.A. 
a declarat duminică seara că ulti
mul grup de militari trimiși la baza 
militară Chu Lai fac parte din 
noul detașament de 50 000 de oa
meni care urmează să debarce aici, 
în urma deciziei președintelui 
Johnson.

Aviația americană își continuă 
raidurile împotriva localităților a- 
flate sub controlul forțelor patrio
tice. Duminică, bombardiere B. 52 
au efectuat zboruri repetate asu
pra regiunii Guam, după care s-a 
raportat că un număr de 36 de sol
dați aparținînd forțelor de elibe
rare națională au fost uciși. Dar 
agenția americană U.P.I. își expri
mă îndoiala în legătură cu efica
citatea bombardamentelor ameri
cane în Vietnamul de sud arătînd 
că rapoartele care au fost făcute 
de aviatorii americani luna tre
cută au exagerat cu mult rezulta
tele obținute și că statul major a 
apreciat că aceste rezultate cores
pund realității numai în proporție 
de 30 la sută. „în felul acesta, 
menționează agenția, se repetă si
tuația din timpul războiului din 
Coreea, cînd forțele 
tindeau că au distrus 
locomotive mai mare 
întreaga Asie".

Pe de altă parte, 
presă comentează 
primul ministru 
Ky, a întreprins-o duminică în Tai- 
van. Majoritatea observatorilor a- 
preciază că scopul acestei vizite 
este de a obține un ajutor sporit de 
la Cian Kai-și în lupta împotriva 
forțelor de eliberare națională din 
Vietnamul de sud și de a grăbi for
marea unui bloc agresiv în Asia de 
sud-est.

din Okinawa se 
pe teritoriul 
în regiunea 

de asemenea, 
prima divizie 
a S.U.A. Un

aeriene pre- 
un număr de 
decît cel din

agențiile de 
vizita pe care 
sud-vietnamez,

DELHI 15 (Agerpres).— La 14 
august, S. Radhakrishnan, pre
ședintele Indiei, a rostit o cuvîn- 
tare radiodifuzată cu prilejul săr
bătorii naționale — Ziua indepen
denței. Referindu-se la problemele 
politicii interne a guvernului, pre
ședintele a subliniat că „de la do- 
bîndirea independenței, această po
litică a urmărit să sprijine dezvol
tarea economică și să asigure ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai al poporului“.

După ce a arătat că, în dezvol
tarea economiei naționale, țara în- 
tîmpină încă anumite greutăți, 
președintele a menționat că între
gul popor indian este dator să 
muncească pentru ca economia In
diei „să devină pe deplin indepen
dentă“.

Sarcina principală a politicii ex
terne a Indiei, a declarat președin
tele în continuare, rămîne, ca și 
înainte, întărirea păcii. Toate li
tigiile internaționale trebuie rezol
vate pe cale pașnică.

I'

de sud
HANOI 15 (Agerpres). — Misiu

nea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a trimis duminică un 
mesaj de protest Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol din Vietnam, în legătură cu 
bombardamentele efectuate sîmbă- 
tă de avioane cu reacție america
ne, care fac parte din cea de-a 
7-a flotă a Statelor Unite.

★
HAVANA 15 (Agerpres). — Gu

vernul și poporul Cubei sprijină în- 
trutotul lupta eroică a poporului 
vietnamez împotriva agresorilor a- 
mericani și lacheilor lor sud- 
vietnamezi — se spune în declara
ția publicată de Ministerul Aface
rilor Externe al Cubei în legătură 
cu situația din Vietnam.

în declarație se exprimă un pro
test energic împotriva acțiunilor 
S.U.A. în Vietnam șl deplina soli
daritate cu poporul vietnamez.

COMERȚUL JAPONIEI 
CU ȚĂRILE SOCIALISTE

TOKIO 15 (Agerpres). — Comer
țul Japoniei cu țările socialiste a 
cunoscut în primele luni ale aces
tui an o creștere considerabilă, de
clară într-un comunicat Asociația 
pentru promovarea comerțului in
ternațional al Japoniei. Valoarea 
schimburilor comerciale cu țările 
socialiste a atins în primele 6 luni 
ale anului suma de 483 milioane 
dolari, cu 100 milioane mai mult 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului precedent.

WONSAN 15 (Agerpres). — La 15 
august, cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Coreei, la 
Wonsan a avut loc un miting, la 
care au participat aproximativ 
200 000 de locuitori ai orașului. La 
miting au luat parte Kim lr Sen, 
președintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, și alți con
ducători de partid și de stat, pre
cum și membrii delegațiilor străine 
sosite la sărbătorirea Zilei elibe
rării.

La miting a luat cuvîntul Kim 
Ir, prim-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene. 
El a vorbit despre lupta dusă cu 
succes de poporul coreean pentru 
îndeplinirea planului septenal, 
pentru construirea socialismului. 
El a arătat că în 1964 producția 
globală industrială a crescut de 11 
ori față de 1949. S-a dezvoltat baza 
tehnică-materială a agriculturii, 
producția agricolă înregistrează o 
creștere rapidă.

în numele poporului coreean, 
Kim Ir a adus mulțumiri tuturor 
popoarelor din statele socialiste, 
popoarelor Asiei, Africii și Ameri- 
cii Latine, întregii omeniri progre-

RELAȚIILE 
SOVIETO TURCEȘTI
Un interviu al lui Ismet Inönü

MOSCOVA 15 (Agerpres).— „îm
bunătățirea relațiilor între U.R.S.S. 
și Turcia va fi folositoare pentru 
rezolvarea marilor probleme mon
diale și, în orice caz, nu poate 
deveni o piedică pentru soluționa
rea lor“, a declarat, într-un interviu 
publicat de ziarul „Pravda“, Ismet 
Inönü, cunoscut om politic turc. 
„Afirm aceasta — a precizat el — 
ca un om care dorește foarte mult 
ca rezultatele obținute deja în re
lațiile dintre țările noastre să fie 
consolidate și dezvoltate, ca ele să 
fie folositoare nu numai pentru 
Turcia și Uniunea Sovietică, ci și 
pentru întreaga lume. Trebuie să 
fim atenți și răbdători, a declarat 
în încheiere Ismet Inönü. Știu că 
conducătorii țărilor noastre sînt 
ferm hotărîți să învingă greutățile 
și de aceea afirm : viitorul 
promite multe lucruri bune“.

METODELE GESTAPOULUI
ÎN TEMNIJELE

Cu foaie încercările lor, guvernan
ții din Republica sud-africană n-au 
reușit să înăbușe „scandalul închiso
rilor", în legătură cu teroarea la care 
sînt supuși deținuții politici din 
temnifele acestei țări. Acesta a luat 
asemenea proporfii încît figurează la 
rubrica actualităfii și în presa occiden
tală. Nu pufine ziare au acuzat regi
mul sud-african că folosește „meto
dele Gestapoului nazist* și în închi
sori, unde tortura cu șocul electric 
constituie ceva „obișnuit". Ziarele 
„Rand Daily Mail* (editat de Lau
rence Gandar) și „Sunday Times" din 
Johannesburg au publicat un șir de 
articole în care au făcut public „scan
dalul închisorilor", au dezvăluit meto
dele barbare folosite în închisori, 
velajiile au fost furnizate de un

ne

SUD-AFRICANE
definut politic, Harold Strachan, de doi 
alți definufi africani și de doi gar
dieni. Aceste dezvăluiri au produs o 
puternică emoție în diferite pături 
ale opiniei publice din fără, nume
roase glasuri cerînd efectuarea unei 
anchete.

Ziarul „Rand Daily Mail* a publicat 
un articol de fond semnat de Lau
rence Gandar, care scrie că, în loc să 
cerceteze situația din închisori, guver
nul sud-african a răspuns prin repre
siuni ; autorităfile i-au arestat pe au
torii declarațiilor, dar nu au luat mă
suri împotriva acelor funcționari ai 
închisorilor care îi schingiuiesc pe de
ținuți.

Știrile care au parvenit la cunoștinfa 
opiniei publice internationale sfîrnesc 
pe drept cuvînt o profundă indig
nare.

Revisfa americană 
„Newsweek" a pu
blicat fotografia e- 
diforului ziarului 
„Rand Daily Mail", 
Laurence Gandar, și 
o imagine dintr-o 
închisoare sud-afri- 
cană.

siste, care au sprijinit lupta revo
luționară a poporului coreean.

Vorbitorul i-a condamnat pe im
perialiștii din S.U.A. pentru faptul 
că au transformat Coreea de sud 
„într-o colonie și bază militară a 
lor, într-o uriașă închisoare, ame
nință serios pacea în Coreea, întă
rind considerabil forțele armate 
agresive, ceea ce constituie o în
călcare flagrantă a acordului dé 
armistițiu din Coreea“. El a scc 
în evidență răspunderea ce re
vine S.U.A. pentru faptul că au 
îndemnat regimul de la Seul și pe 
militariștii japonezi să semneze 
tratatul japono—sud-coreean în ve
derea înjghebării pactului NEATO.

Referindu-se la situația din Viet
nam, vorbitorul a declarat că po
porul coreean va sprijini și de a- 
cum înainte lupta dreaptă a po
porului vietnamez.

în continuare, Kim Ir a spus : 
„Lucrul cel mai important în lupta 
popoarelor lumii împotriva impe
rialismului, pentru pace și pro
gres, îl constituie întărirea unității 
lagărului socialist și a solidarității 
mișcării comuniste internaționale“.

După miting a avut loc o demon
strație a oamenilor muncii din 
Wonsan. în aceeași zi, Cabinetul 
de Miniștri al R.P.D. Coreene a 
oferit în acest oraș o recepție, în 
cadrul căreia Kim Ir Sen a rostit 
o cuvîntare.

La Expoziția

economică
a R.P. Romane

„Luomania cin ci cian lan huei" 
— cuvinte care în limba chineză 
înseamnă Expoziția economică a 
R. P. Române, sînt frecvent 
rostite de numeroși oameni care 
se îndreaptă 
vardul Cian An, spre palatul 
„Peicing cian 
se profilează, 
clădirii, silueta zveltă a unei in
stalații petroliere deasupra că
reia flutură tricolorul românesc. 
Aici este deschisă de cîteva zile 
expoziția economică a țării noas
tre, care suscită un viu interes 
în rîndul opiniei publice chineze. 
Aceasta se reflectă și în numă
rul mare de vizitatori : aproa
pe 250 000 în primele 8 zile. 
După aprecierile gazdelor, aceas
ta vădește marea atenție de care 
se bucură expoziția în rîndurile 
populației capitalei chineze.

Vizitînd expoziția, oamenii mun
cii chinezi se opresc îndelung 
în fața exponatelor, se intere
sează îndeaproape de diverse 
date și caracteristici tehnice, stau 
de vorbă cu competență cu ghizii 
standurilor, iar adesea iau locul 
muncitorilor și inginerilor ro
mâni încercînd mașinile în timpul 
demonstrațiilor practice.

Un interes deosebit se acordă 
produselor ce reprezintă, pe a- 
proximativ jumătate din cei 
10 000 mp ai' expoziției, indus
tria constructoare de mașini. Din
tre acestea au reținut îndeosebi a- 
tenția instalația de foraj 3 DH-200, 
tractoarele și mașinile agricole, 
mașinile-unelte, autocamioanele 
și utilajul pentru construcții.

In legătură cu expoziția, vice
președintele comitetului chinez 
pentru promovarea comerțului 
internațional, Lei Jen-min, 
junct al ministrului 
lui exterior, remarca:

— Vizitînd expoziția 
în față un tablou al 
obținute de România. Varietatea, 
complexitatea și tehnicitatea înal
tă prin care se caracterizează pro
dusele expuse mi-au lăsat o a- 
dîncă impresie... Sîntem con
vinși că această expoziție va con
tribui și mai mult la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare existen
te între cele două țări ale 
noastre.

Expoziția va rămîne deschisă 
pînă la 25 august.

Adrian IONESCU

zilnic, pe bule-

lan cuan" unde 
alături de turnul

ad-
comerțu-

dv. avem 
succeselor
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CAIRO. Ziarul „Al Ahram" a- 
nunță că guvernul republican din 
Yemen intenționează să invite un 
comitet al reprezentanților șefilor 
statelor arabe să țină o reuniune 
extraordinară la Sanaa. Țările a- 
rabe vor fi astfel în măsură să cu
noască situația reală din Yemen, în 
special în ce privește faptul că gu
vernul revoluționar deține contro
lul efectiv asupra întregii țări. 
R.A.U. așteaptă cu interes, conti
nuă ziarul, răspunsul Arabiei Sau- 
dite la propunerile privind resta
bilirea păcii în Yemen, pe care 
le-a transmis regelui Feisal.

Ministrul afacerilor externe al 
Yemenului a adresat un memo
randum țărilor arabe în care acuză 
Arabia Saudită că folosește armele

obținute de la guvernul S.U.A. 
împotriva Yemenului. In me
morandum se arată că orașele Gi- 
zan și Najran de la frontiera cu 
Yemenul sînt folosite ca puncte de 
atac împotriva acestei țări.

CARACAS. Cel de-al doilea con
gres al Organizațiilor democrat- 
creștine din țările Americii a a- 
doptat o moțiune condamnînd in
tervenția militară a Statelor Unite 
în Republica Dominicană. Delega
tul Partidului democrat-creștin din 
Republica Dominicană, Javier Cas
tillo, a dezvăluit în fața partici- 
panților la congres noile presiuni 
exercitate de Comisia O.S.A. în 
vederea impunerii unui guvern

provizoriu în Republica Domini
cană, fără consimțămîntul forțelor 
constituționaliste.

BUENOS AIRES. Luînd cuvîntul 
la „Masa rotundă", organizată de 
Comitetul argentinian de sprijin 
al Congresului latino-american de 
solidaritate cu Cuba și cu Repu
blica Dominicană, Eduardo Varsa- 
ver, unul din militanții Asociației 
juriștilor din Argentina, a decla
rat că constituirea forțelor armate 
interamericane este o ilegalitate, 
avînd ca scop înăbușirea mișcării 
de eliberare națională din emisfera 
vestică. La consfătuire participă re
prezentanți ai diferitelor partide, 
organizații sociale și culturale din 
Argentina.

TOKIO. Comentînd știrea referitoare la ratificarea tratatului de 
„normalizare" a relațiilor cu Japonia de către parlamentul sud-co
reean, secretarul general al Partidului Socialist din Japonia, T. Na
rita, a declarat că partidul său va lupta împotriva ratificării acestui 
tratat de către guvernul japonez. Ratificarea acestui tratat de către 
parlamentul sud-coreean, tocmai în momentul cînd Seulul se pregătește 
să trimită noi trupe în Vietnamul de sud, nu face decît să confirme 
declarația partidului nostru, că acest tratat este legat de crearea unui 
bloc militar anticomunist, a declarat Narita.

autovehicule au pornit în plină vi
teză trecînd peste cordonul de po
litie spaniol și, fără să țină seama 
de controlul pașapoartelor, au pă
truns în „țara nimănui", care se
pară Gibraltar de Spania. Nu se 
ș.tie încă dacă ei au reușit să intre 
în Spania.

KHARTUM. Forțele guvernamen
tale sudaneze au continuat să a- 
tace bazele disidenților din regiu
nea sudică Ecuatoria. Sîmbătă ele 
au distrus baza din apropierea lo
calității Meredi, ucigînd șapte disi
dent! și capturind întregul mate
rial de război aflat în interiorul 
fortăreței.

GIBRALTAR. Agențiile de presă 
relatează despre un incident pro
dus la frontiera dintre Gibraltar și 
Spania, în urma restricțiilor intro
duse de autoritățile spaniole. în 
timp ce în ultimele zile mașinile 
turiștilor provenind din Maroc tre

ceau frontiera fără să aștepte prea 
mult, un număr de 27 de mașini, 
care au sosit sîmbătă, au fost blo
cate Ia postul de frontieră de la 
Linea. După șase ore de așteptare, 
iritați de procedeul autorităților 
spaniole, conducătorii celor 27 de

Comunitatea negrilor din Londra a hotărît organizarea unor uni
tăți de protecție proprii. Originari în majoritate din Antile, imigranții 
negri din regiunea Londrei, grupați în mai multe organizații care nu
mără 6 000 de aderenți, consideră că securitatea lor este amenințată 
de „Ku-Klux-Klanul“ britanic. In ultimul timp, rasiștii britanici au 
aprins mai multe cruci în fața caselor locuite de negri. La Wilver- 
hampton, districtul Midlands, mai multe sute de rasiști albi s-au strîns 
în fața domiciliului unei familii de culoare, agitînd bîte și huiduin- 
du-i pe negri.


