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Ședința plenară
a Comitetului Central al P.C.R.

în ziua de 19 august a. c. a avut loc ședința plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al P.C.R. a examinat probleme legate de desfășurarea 
sesiunii Marii Adunări Naționale și a adoptat hotărîri corespunzătoare.

Ședința Comisiei pentru elaborarea
«

proiectului de Constituție
Joi dimineață, la Consiliul de 

Stat al Republicii Populare Ro
mâne, a avut loc ședința Comi
siei pentru elaborarea proiectu
lui de Constituție.

Ședința a fost prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Comisiei.

Comisia a examinat propune
rile făcute în cadrul dezbaterii 
publice și a introdus în proiec
tul de Constituție modificările

corespunzătoare. A fost adoptat 
în unanimitate textul definitiv 
al proiectului de Constituție 
care urmează a fi supus dezba
terii Marii Adunări Naționale, 
convocată în sesiune la 20 au
gust 1965.

Adunări festive 
consacrate zilei 
de 23 August

în întreprinderi, instituții, coo
perative agricole de producție din 
Întreaga tară au continuat să aibă 
loc joi adunări festive consacrate 
celei de-a XXI-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub ju
gul fascist.

La uzinele „Grivița Roșie' a- 
proape 2 000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni au luat parte la o 
asemenea adunare, la care a luat 
cuvîntul Gheorghe Panțuru, se
cretar al Comitetului raional Gri- 
vita Roșie al P.C.R. După ce a 
vorbit despre importanța zilei de 
23 August, el a arătat că harnicul 
colectiv al acestei uzine și-a depă
șit planul producției globale pe 7 
luni ale anului cu 2 065 000 lei.

Adunări festive au mai avut loc 
la uzinele „Republica", „Autobu
zul" și „Filatura românească de 
bumbac" din Capitală, la întreprin
derea de construcții siderurgice 
Hunedoara, la rafinăria din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la sche
la Boldești, Combinatul chimic 
Craiova și în alte întreprinderi, 
cooperative agricole de producție 
și instituții. (Agerpres)

NOI, CETĂȚENII
::£:

Trăim vremuri mari șl zile 
mari.

Sub ochii noștri, Istoria pa
triei se îmbogățește acum cu o 
dată de neșters. Astăzi, 20 Au
gust, Marea Adunare Națională 
se întrunește pentru a lua în 
dezbatere și a adopta noul act 
fundamental al poporului nos
tru, Constituția Republicii Socia
liste România.

De la 24 septembrie 1952 — 
cînd Marea Adunare Națională 
a votat constituția de pînă a- 
cum a republicii populare — 
s-au produs schimbări conside
rabile în structura țării noastre, 
a economiei noastre, a demo
crației noastre socialiste. Indus
tria a progresat cu pași repezi, 
modificînd fizionomia economi
că și geografică a țării, în a- 
griculfură a învins și înflorește 
forma socialist-cooperafivistă, de 
la un capăt la altul al țării tră
iesc oameni însuflețiți de ma
rile idealuri ale desăvîrșirii con
strucției socialiste, uniți prin 
interesele lor fundamentale, prin 
munca lor comună și prin tra
dițiile luptei desfășurate sub 
conducerea partidului pentru 
înflorirea patriei.

Sesiunea de azi se deschide 
după ce, vreme de 52 de zile, 
masele populare din țara 
noastră au avut la îndemînă și 
au discutat, în presă și adunări, 
textul proiectului publicat la 29 
iunie 1965. Sesiunea de azi se 
deschide după ce întregul po
por a discutat Directivele isto
ricului Congres din iulie al 
Partidului Comunist Român, 
Congresul al IX-lea, ale cărui 
hotărîri au fost adoptate de ma
sele populare din țara noastră 
ca programul lor pentru înflo
rirea multilaterală și rapidă a 
României socialiste.

înseși aceste dezbateri și 
largi discuții ale maselor au fost 
o manifestare din cele mai grăi
toare a dezvoltării și adîncirii 
copfinue a democrației socia
lii a ponderii pe care o au 
masele populare în conducerea 
mecanismului statal și a proble
melor construcției și mersului 
nostru înainte. Noua Constitu
ție este oglinda atotcuprinză
toare a cuceririlor realizate de 
poporul nostru în cei 21 de ani 
de la eliberare, care consfin
țește rolul conducător al clasei 
muncitoare în societate, alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea 
ca bază a orînduirii noastre, 
prietenia oamenilor muncii fără 

i deosebire de naționalitate, rolul 
conducător al partidului clasei 
muncitoare, desființarea exploa
tării omului de către om, 
triumful deplin al socialismului 
la orașe și safe, drepturile și 
îndatoririle cetățenilor, precum 
șj alcătuirea organelor prin care 
poporul exercită suveranitatea 
sa, asigură conducerea treburi
lor țării.

Stat suveran, independent, u- 
nitar și indivizibil, România so
cialistă este un pămînt al păcii 
și prieteniei între popoare, con
stituie un exemplu viu și grăi
tor al puterii transformatoare a 
comunismului.

Intre munca noastră de pînă 
ieri și cea de azi, în curgerea 
neîntreruptă a timpului istoria a- 
șează azi o mare piatră de ho
tar. lncepînd cu sesiunea Marii 
Adunări Naționale, patria noastră 
capătă denumirea de Republica 
Socialistă România și dobîndeș- 
te o Constituție la înălțimea cu
ceririlor ei istorice și a drumu
lui ei înfloritor.

Anchetă 
de Mihai STOIAN

Microfonul si aparatul fotografic au surprins instantaneele pe care
* » - ă I ” ‘* » w i- • * "

vi le prezentăm. La locul lor de muncă ori de odihnă, am solicitat 
interlocutorilor noștri o scurtă declarație cu privire Ia CONSTITUȚIA 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

.• :

(In pagina 2-a publicăm răspunsurile la ancheta noastră.)

Transmisie directă la radio și televiziune

de la sesiunea Marii Adunări Naționale
Vineri, 20 august a. c., in jurul orei 10,00, Stațiile 

noastre de radio $1 televiziune vor transmite ședința de 
deschidere a sesiunii Marii Adunări Naționale.

întrecerea în cinstea marii sărbători

ilanț brașovean
Pe harta economică a țării, so

cialismul a înscris spectaculos ora
șul de la poalele Tîmpei. Prin pu
ternica sa dezvoltare industrială, 
prin marea varietate de produse 
care ies zilnic pe porțile fabricilor 
și uzinelor sale, Brașovul ocupă un 
binemeritat Ioc fruntaș în econo
mia noastră națională. Din vecină
tatea munților cu crestele împădu
rite ia drumul ogoarelor întreaga 
cantitate de tractoare a țării ; și tot 
de aici pornesc modernele auto
camioane „Carpați“ și „Bucegi“, 
care, alături de alte autovehicule și 
de motoarele cu combustie internă, 
fac ca Brașovul să realizeze 2/3 din 
întreaga producție de autovehicule 
și motoare a țării. Iar acele biju
terii strălucitoare de oțel, rul
menții, însumează 4/5 din toată

producția de rulmenți a României. 
Completînd cele de mai sus cu țe
săturile și bunurile de consum, cu 
cimentul și chimicalele, avem o 
imagine cuprinzătoare a potenția
lului industrial al orașului de la 
hotarul Țării Bîrsei.
------------------- *.. .
(Continuare in pag. a IlI-a)

La hidrocentrala
de pe Arge;

A treia străpungere
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Constructorii hidrocentralei „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș au 
marcat ieri un nou succes în între
cerea în cinstea zilei de 23 August : 
străpungerea tronsonului Oiești-Mă- 
tușa, în lungime de 1 892 m. Aceas
ta este cea de-a treia străpungere pe 
galeria de fugă a hidrocentralei — 
noua cale subterană a apelor Arge
șului, după trecerea lor prin paletele 
turbinelor. Succesul aparține brigă
zilor de mineri conduse de Șerban 
Damaschin și Constantin Sava.

Minerii din cele două brigăzi 
au muncit fără preget pentru a 
înainta lunar cît mai mulți metri 
în stîncă. Ei au excavat pe lungimea 
acestui tronson aproape 65 000 m c 
steril și au turnat peste 25 500 m c 
de beton. Iată-i acum cu toții sărbă
torind un eveniment care-i bucură 
deopotrivă : străpungerea traseului 
subteran încredințat cu 57 de zjle 
mși devrenie față de termenul pre
văzut în proiect.

O nouă fabrică
de furnire estetice

CRAIOVA (redacția ziarului „îna
inte"). în cadrul complexului pen
tru industrializarea lemnului din Tr. 
Severin a început să producă joi 
fabrica de furnire estetice — cea 
de a treia unitate intrată anul a- 
cesta în funcțiune. Noua fabrică va 
produce anual 4 milioane mp fur
nire estetice 
esențe.

Pregătirea din timp a cadrelor 
care lucrează 
permis ca instalațiile moderne, de 
înaltă productivitate, cu care este 
înzestrată noua unitate a comple
xului, să fie folosite încă din prima 
zi la parametrii proiectați, obți- 
nîndu-se totodată și furnire de ca
litate superioară.

din fag, nuc și alte

în această fabrică a

Joi la amiază s-a înapoiat în Ca
pitală președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Române, Chivu Stoi
ca, împreună cu ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, 
care, la invitația președintelui In
doneziei, Sukarno, și a ministrului 
afacerilor externe, Subandrio, au 
participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XX-a aniversare a

La aoslr«, pe aeroport

proclamării independenței Indone
ziei.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau de față tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Ștefan Voitec, Flo
rian Dănălache, Vasile Patilineț, 
Avram Bunaciu, Grigore Geamănu, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în R. P. 
Română, alți membri ai corpului 
diplomatic, membrii ambasadei In
doneziei la București în frunte cu 
însărcinatul cu afaceri ad-interim, 
Wisnu, precum și studenți indone
zieni aflați în țara noastră.

(Agerpres)

încheierea vizitei în
La invitația președintelui Repu

blicii Indonezia, dr. Sukarno, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Române, Chivu Stoica, a făcut o 
vizită în Indonezia pentru a parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării in
dependenței Republicii Indonezia. 
Președintele Consiliului de Stat a 
fost însoțit de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Române.

In cursul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat și ministrul afa
cerilor externe au avut convorbiri 
cu președintele Sukarno, cu dr. Su
bandrio, prim-vice-prim-ministru 
și ministru al afacerilor externe, 
și cu alți conducători ai Republicii 
Indonezia. Discuțiile au avut loc 
într-o atmosferă prietenească și 
cordială.

Președintele Consiliului de Stat a 
adus un omagiu poporului indone-

Geo BOGZA

Indonezia
zian și guvernului său pentru rea
lizările obținute în cei 20 de ani 
de la independență.

Președintele Sukarno și-a expri
mat recunoștința față de președin
tele Consiliului de Stat pentru par
ticiparea sa la sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări.

Președintele Sukarno a acceptat 
cu plăcere invitația de a face o vi
zită în R. P. Română.

ne pre- 
o dată

nu este

Sub cerul tot mai înalt 
gătim să sărbătorim încă 
marea zi de 23 August.

Sub cerul tot mai înalt... 
un fel de a vorbi, ci o realitate
care se reflectă intens în conștiin
ța noastră. Cerul unei patrii nu e 
fix, ci urcă sau coboară în func
ție de conținutul asupra căruia se 
boltește. Cerul unei patrii urcă sau 
coboară după munții și inimile oa
menilor ei ; cu cît mai multe inimi 
sînt pe înălțimi, cu atît cerul este 
mai înalt ; cu cît mai multe inimi 
sînt în fundul văilor, cu atît cerul 
coboară.

Degeaba în noiembrie 1916, cînd 
armatele noastre prost pregătite se 
retrăgeau în fața inamicului care

cotropea țara, flăcările rafinării
lor de pe valea Prahovei se ridi
cau spre cer asemeni unor uriașe 
coloane. Inimile noastre erau pe 
pămînt, inimile noastre erau sub 
pămînt, în mormîntul părinților noș
tri, iar cerul era jos, jos de tot, pe 
umerii noștri, ca un cort de plumb.

Cerul unei patrii urcă sau co
boară, după cum urcă sau coboa
ră Inimile fiilor ei. Cerul unei patrii 
este membrana care acoperă ini
ma poporului.

Degeaba în anii de dinaintea 
celui de al doilea mare război se 
dărîmau casele vechi din centrul 
Capitalei spre a face loc unui pa
lat ; acela era un palat al trădării, 
al afacerilor oneroase, iar în acei

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL PAKISTANULUI

IN REPUBLICA POPULARĂ ROMĂNĂ
Vicepreședintele Consiliului d,e kistanului în Repul 

Stat, Ștefân Voitec, a primit la 19 Română, M. Shafqat, 
august 1965 pe gmoasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Ra-

kistanului în Republica Populară 
‘..X care și-a pre

zentat scrisorile de acreditare. 
(în'ipag. a III-a cuvîntărite rostite)

ani, ani ai corupției și ai fascismu
lui, cu toate fireturile și galoanele, 
cu toate parăzile și recepțiile, ce
rul sub care trăiam, cerul de dea
supra țării noastre, era mai jos ca 
oricînd și foarte murdar.

Dar în vara anului 1944, cu toate 
că era plin de bombardiere, cu 
toate că era plin de fumul războ
iului, cerul sub care trăiam a în
ceput deodată — cine nu-și aduce 
aminte ? — să fie tot mai înalt și 
mai albastru. Triumful unei idei, 
triumful unei mari și nobile idei, 
pentru care atîția fii ai poporului 
își jertfiseră viața, era aproape. 
Atunci, tot mai multe inimi au fost 
pe înălțimi, pe piscuri, pe vîrfuri, 
pe creste, cît e de lung lanțul Car- 
paților, iar cerul a urcat și el, ca 
să le poată cuprinde.

Astfel, a venit în istoria noastră 
ziua de 23 August, pe drept cuvînt 
numită cea mai mare sărbătoare 
națională a poporului român.

De atunci, cerul sub care se des
fășoară viața noastră a fost tot 
mai înalt. El a fost tot mai înalt 
spre a putea cuprinde noul conți
nut și noua vibrație a patriei. Din 
timpuri foarte vechi, Ceahlăul, Pa- 
rîngul. Retezatul îngăduiseră ini
milor noastre să fie pe înălțimi.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Producția industriei chimice este In 1965 de 3,6

creștere din întreaga industrie, 

se realizeze cel mai înalt ritm de creștere a producției.

puternic se va pune In continuare pe dezvoltarea petrochimiei, asigurlndu-se prelucrarea superioară
a gazelor naturale și a produselor petroliere. In fotografie : Clteva dlntss unitățile Combinatului chimic din Craiova

ori mai mare declt In 1959, Inregistrlnd In anii șesenalului cel mai rapid ritm de 
Directivele Congresului al IX-lea al partidului prevăd ca și In viitorul cincinal In industria

Pină In 1970 producția chimică va crește de circa 2,3 ori, cu un
chimică să 
spor mediu

anual de 18,5 la suta. Un accent
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Gara Brașov. Sintern la bordul 
locomotivei „Diesel" care pleacă, 
peste cinci minute (personalul 
3004 a și fost anunțat la difuzor) 
spre București. Mecanic de loco
motivă : Constantin Sîrbu.

— Eu am transportat mult pes
te un milion de călători în acești 15 
ani de cînd conduc o locomotivă. 
Cite n-am văzut ! Țara s-a înnoit 
și se înnoiește într-una, fiindcă așa 
cum noi, pe locomotivă, avem un

— De cînd zburați ?
— De 16 ani, ne spune în con

tinuare pilotul Andrei Braiosin. 
întîi am făcut școala de zbor fără 
motor, apoi cea cu motor, ca spor
tiv. Visul ăsta era visul „irealiza
bil“ al copilăriei mele. Noi sîntem 
o familie de muncitori mecanici : 
tata a lucrat la „23 August“, un 
frate de-al meu este mecanic de 
întreținere, iar eu am lucrat, de
asemenea, ca muncitor la „23 Au
gust“.

— Ne-am căsătorit acum 10 mi
nute, ne spune tînăra soție.

— Felicitările noastre. Numele ?
— Nicoleta Barna. Adică nu : 

Nicoleta Cîrpușan, studentă în a- 
nul V la Facultatea de industrie 
ușoară din Iași. Soțul meu: Mir
cea Cîrpușan, student și el, dar la 
electrotehnică, tot în Iași, anul IV.

— Firește, ne declară Mircea 
Cîrpușan, pentru noi doi dreptul 
la învățătură este un lucru la fel 
de concret ca aerul și apa. Locu
im în cămin, avem asigurată li
niștea materială și sufletească ne
cesară studiului serios.

— Eu, ține să adauge Nicoleta 
Cîrpușan, am subliniat pe ziar pa
sajul în care se vorbește despre 
egalitatea bărbatului și a femeii. 
Despre aceasta, de altfel, ni s-a 
vorbit în urmă cu zece minute, la 
Starea Civilă. Noi, tinerii, credem 
profund în asta.

— De astăzi, de la ora 4 dimi
neața, deci de aproximativ șase 
ore, sînt mama unui băiat de 3,550 
kg, cu nume încă nestabilit — pre
gătisem un nume pentru o fată — 
dar pe care, pe semne, pînă la 
urmă, îl va chema Octavian. Se 
poate spune că e un copil de o... 
constituție sănătoasă. Pe mine 
mă cheamă Eugenia Ludoșan și 
am, în afară de actuala mea 
funcție... maternă, încă una : ingi- 
ner-chimist la Institutul politehnic. 
Fac parte dintr-un colectiv de stu
dii. Am avut simțămîntul că se 
vorbește și despre mine în proiec
tul de Constituție, atunci cînd se 
arată că astăzi societatea nouă se 
bazează pe datele cele mai avan

Anchetă de Mihai STOIAN

itinerar, are și ea drumul precis 
de parcurs — și știm cu toții că 
acest drum a fost trasat la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. Acum, în 
plin sezon al odihnei, priviți pe
ronul : e plin de oameni care vin 
din stațiuni. Dreptul la odihnă, în
scris în noua Constituție, este, 
dacă vreți, o încununare a drep
tului la muncă, principiu suprem 
pentru care, cîndva, ceferiștii, a- 
lături de întreaga clasă muncitoa
re, s-au luptat din greu. Pentru 
noua Constituție simt o mare mîn- 
drie patriotică. Tovarășii mei de 
muncă, orice cetățean al acestei 
țări, întregul popor, privim cu toa
tă încrederea viitorul. Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului proiectează — 
ca un far puternic — drumul fe
ricit. Sîntem, din adincul inimii, 
alături de Partidul Comunist Ro
mân, de Comitetul său Central.

Muzeul de Istorie a orașului 
București. Ne conduce muzeolo- 
gul Alexandru Cebuc.
— Aici, la noi, sînt păstrate 

două cunoscute proclamații din is
toria patriei : cea de la Padiș, a 
mișcării revoluționare conduse de 
Tudor Vladimirescu, și cea de la 
Islaz. Ambele — în original. Ci
tind, mai exact spus studiind, pro
iectul noii Constituții, pentru mine, 
ca profesor de istorie, e limpede 
că toate cuceririle înscrise în ea 
marchează o altă etapă a dezvol

— Peste citeva clipe veți fi în 
zbor deasupra lașului. Cind ați 
zburat prima dată deasupra lui ?

— Cred că sînt cam zece ani 
de-atunci. Era altfel. Pentru noi, 
piloții, punctele de reper vizibile 
din aer sînt de mare ajutor. Clădi
rile înalte — ale anilor aceștia — 
au schimbat mult fizionomia ora
șelor peste care trecem, fiind vi
zibile de departe. Știți, luînd cu

citorilor și-a țăranilor, și-a cărtu
rarilor. Că toți punem umărul s-o 
săltăm cît mai sus. Dacă saltă țara, 
saltă și omul.

— De cînd a început clădirea 
școlii ?

— De la 20 iunie. Eu, ca zidar, 
am venit ceva mai tîrziu — ne 
spune Vasile Pavel.

Sîntem pe schelă, la primul ni
vel. Școala nouă din comuna 
Strîșnicu, raionul Ploiești, va avea 
opt săli mari de clasă, laborator, 
bibliotecă, depozit pentru materia
lele didactice, cancelarie. Sînt în 
sat 700 de elevi. Clasele școlii 
de-acum sînt risipite prin comună. 
Copiii n-au învățat încă, mulți 
dintre ei, Constituția, dar cînd e 
vorba de carte, ei parc-ar ști că 
dreptul ăsta le este dat lor. Toți 
vor să învețe.

— Ai mai lucrat la construirea 
unei școli ?

— È prima dată. Ba nu, am mai 
lucrat cu tata, foarte de tînăr, la 
școala din comuna mea natală, 
Rîfu. O să învețe în ea fata mea. 
Merge anul ăsta într-a întîia. Știu 
că-s gratuite cărțile și toate cele

Așadar, atunci cînd am citit Cons
tituția, împreună cu colegii mei, în 
colectiv, mi s-a părut deosebit de 
importantă precizarea că dezvol
tarea aptitudinilor, afirmarea mul
tilaterală a personalității umane 
este un. drept și o îndatorire a fie
cărui om. Omul contemporan, nici 
în profesie, nici în viața lui perso
nală nu se mai poate mulțumi cu 
o existență restrînsă, lipsită de un 
orizont corespunzător civilizației 
socialiste. Unilateralitatea este de 
domeniul trecutului. M-au interesat, 
de asemenea, și punctele privitoare 
la egalitatea în drepturi a tuturor 
cetățenilor, indiferent de naționa
litate. E tot un cuvînt al socialis
mului.

In parc, citind ziarul, pensionarul 
DImîtrie Ștefănescu își petrece orele 
de dimineață.

— Sînt un pasionat cititor al 
presei. Ca fost judecător (am func
ționat timp de 38 de ani) este ex
plicabil că mi-a atras atenția, ca 
o caracteristică a Constituției noi, 
lărgirea continuă a democrației so
cialiste. Am 78 de ani și de două 
decenii îmi duc viața asta de pen
sionar, care pe parcurs s-a îmbu
nătățit substanțial. Din Constitu
ție am mai reținut în mod special

Constituție partea din care se vede 
clar politica de pace pe care o duce 
țara noastră, și-n care se spune că 
numai în cazul unei agresiuni ar
mate împotriva Republicii Socia
liste România sau a altui stat fră

tării noastre, fiind totodată rezul
tatul existenței poporului român 
de-a lungul veacurilor, al luptei și 
muncii pentru înfăptuirea aspira
țiilor sale de bunăstare și fericire. 
Ideea aceasta, de continuitate, care' 
străbate ca un fir roșu noua Con
stituție, mi-a rămas mie după lec
tura proiectului. Pentru că. vedeți, 
muzeul dispune de peste 30 000 de 
fotografii în arhiva sa. Iată în vi
trină una dintre ele : anii 1932—• 
33. Muncitorii manifestează pe 
străzile Capitalei. O lozincă uria
șă deasupra capetelor: „Cerem 
dreptate“. Dreptate, libertate — 
același lucru îl cerea și proclama
ția lui Tudor Vladimirescu, vor
bind despre înlăturarea boierilor și 
ciocoilor, a elementelor care ex
ploatau sau cum spune el — ciorna 
păstrată la noi în muzeu este scrisă 
chiar de mina lui — de cei care sug 
sîngele poporului. Actuala Consti
tuție e legea sfîntă a urmașilor ce
lor care-au luptat pretutindeni, pe 
meleagurile românești, pentru 
dreptate socială. Istoria modernă 
a României este strîns legată de 
lupta clasei muncitoare, care s-a 
dovedit a fi la înălțimea misiunii 
sale istorice — de clasă conducă
toare în stat.

Aeroportul din Iași. Sîntem la 
bordul avionului de pasageri care 
urmează să decoleze, în cîteva se
cunde, cu direcția București.

noștință de proiectul de Constitu
ție, mi-am adus aminte nu numai 
de visul copilăriei mele, care părea 
irealizabil, ci și de ceva mai con
cret : casa copilăriei mele. Altfel 
stăm astăzi. Realitatea aceasta o 
consemnează și articolul 13, care a- 
rată că întreaga muncă pe care 
statul o depune are drept țel dez
voltarea buneistări materiale. Fie
care beneficiază de această nobilă 
grijă. Sînt mîndru că aripile avio
nului meu — iertați-mi patetismul, 
dar e în întregime justificat — îm
brățișează, de fiecare dată cînd 
zbor, această țară a mea, liberă, 
independentă, unitară: Republica 
Socialistă România.

Doi tineri, înconjurați de un 
grup vesel de prieteni. După bu
chetele de flori e limpede că sînt 
abia căsătoriți.

sate ale științei și culturii, și deci, 
implicit, contribuția noastră, a in
telectualilor, crește în perspectivă. 
Acum însă sînt în concediu de naș
tere și trebuie să vă spun că efec
tiv m-a emoționat faptul că am gă
sit în Constituție înscrise și cuvin
tele (pe care le-am memorat) : 
„Concediul de maternitate plătit 
este garantat“. Nu este vorba nu
mai de bani, ci mai ales de grijă. 
Pe mine m-a emoționat sincer a- 
cest lucru pentru că atunci cînd 
citeam am avut sentimentul că nu 
există om care să aibă o problemă, 
o preocupare oricît de personală, 
fără ca respectiva problemă, res
pectiva preocupare să fie, într-un 
fel, rezolvată fericit în noua Con
stituție.

Prezentul interviu a fost luat 
în rezerva nr. 17 a Maternității 
Polizu din București.

Sîntem la arhiva Tribunalului 
Capitalei. Interlocutor : Ion Dâs- 
câlescu.

— Eu m-am gîndit așa, citind 
noua Constituție : într-adevăr, la 
noi, acum, oamenii trăiesc după 
alte idealuri. Altădată — că eu lu
crez de 32 de ani ca arhivar — 
ce se mai războiau cei avuți între 
ei, ca să-și fure unul altuia bogă
ția (mi-au trecut mie prin mînă 
ceva dosare dintr-astea). Astăzi, 
oamenii vor să muncească ei în
șiși și să-și trăiască deci viața așa 
cum și-o gîndesc.

introducerea, ca principiu consti
tuțional, a conducerii colective. 
Despre așa ceva nu putea fi vorba 
în trecut. De asemenea, articolul 
104, care precizează că judecătorii 
și asesorii populari, în activitatea 
lor de judecată, se supun numai 
legii, sînt independenți. Ce vreți, 
deformație profesională : fiindcă 
nici asta nu era ușor pe vremea 
noastră.

Instructoarea de pionieri Goor- 
geta Bursan, din comuna Indepen
dența, raionul Brăila, regiunea 
Galați :

— Sînt profesoară de științe na
turale. Tatăl meu e muncitor, iar

țesc, armata română va acționa. 
Ca și strămoșii noștri, noi ne apă
răm pămîntul, viața, obiceiurile. 
Relațiile cu alte state sînt o dova
dă a spiritului internaționalist, a 
justeței politicii partidului nostru. 
Sînt foarte tînăr și entuziast. Mă 
entuziasmez ori de cîte ori am încă 
o dovadă a bunului nume de care 
se bucură țara noastră pe glob.

Fotograful Teodor Chirica, de la 
cooperativa „Fotografia“ :

— Am avut înainte un mic ate
lier. De 13 ani sînt cooperator. Sînt 
mulțumit. După muncă și răsplată. 
Mă bucură și că fiica mea, care-i 
studentă în anul II, va ieși ingi
neră. Are alt destin decît mine. 
Eu, la 14 ani, developam filme la 
„Stănescu“, dar îi și spălam va
sele, îi și legănam copiii. Există o 
demnitate a muncii, oricît de mo
destă. Eu, ca fotograf aici, în Ciș- 
migiu, o văd pe fețele tinerilor care 
„se trag în poză“ la minut. Fiecare 
poză e un minut de adevăr pentru 
mine.

Gospodina Ortansa Brahâ din 
Ploiești :

— Stăm în casă nouă. Eu am 
muncit ca magazioner la Brazi. Sînt 
la pensie. Ginerele meu e inginer 
tot Ia Brazi. Fiica mea — medic 
pediatru. Am și-o nepoțică, de 3 
ani, Amelia. Bătrînețe mulțumită.

— In primul rînd vreau să arăt 
cît de mîndru am fost văzînd că 
noua Constituție consfințește rolul 
Partidului Comunist Român de 
forță politică conducătoare a în
tregii societăți.

— Deși am fost foarte ocupați 
cu munca la cîmp — ne declară 
țăranul cooperator Florea Drăgă- 
nescu din comuna Oinacu, raionul 
Giurgiu, regiunea București — 
am citit seara Constituția asta 
nouă și am înțeles că țara noas
tră ‘din ce în ce progresează. Ceea 
ce ne bucură și pe noi, oamenii 
de la țară, că ne-am ridicat și noi 
nivelul de trai. Mai cu seamă că e 
vorba și despre noi în Constituție. 
Nu se putea altfel, scrie și-acolo, 
negru pe alb, că asta-i țara mun

lalte, nu ca pe vremea mea, că de 
aia m-am și oprit eu la patru cla
se. Sînt aici pe schelă, dau cu mis
tria și zău dacă nu-mi văd fata în 
bancă. O văd cum deschide abece
darul. Dă de stema nouă : cu mun
ții împăduriți, cu soarele deasupra, 
cu sonda — și eu, că-s prahovean 
de baștină, mă bucur mult că e și 
sonda în stemă, cu o cunună de 
spice — și de asta mă bucur, că-s 
doar născut și trăit la țară, și pes
te toate o să fie steaua în cinci col
țuri, iar jos panglica tricoloră și 
scrisul : „Republica Socialistă Ro
mânia“. E țara noastră frumoasă și 
bogată din moși-strămoși, dar care 
în zilele noastre s-a îmbogățit cu 
avuțiile cele mai de preț: desființa
rea exploatării omului de către om 
și proprietatea socialistă.

De vorbă cu Cristian Körner, stu
dent în anul III al Facultății de 
matematică — Institutul pedagogic 
București.

— Mă tem să nu vă par un tip 
capricios, plütind încă pe valurile 
nehotărîrii. Asumîndu-mi însă a- 
cest risc, trebuie să mărturisesc 
că-mi plac deopotrivă o mulțime 
de lucruri : matematica — am ab
solvit anul II cu note foarte bune, 
literatura — citesc mult, sportul 
— am participat și la campionate
le naționale de juniori, la marș ; 
joc șah ; fac alpinism — am tra
versat Făgărașii, mă pregătesc să 
străbat Retezatul ; ascult muzică...

eu am urmat facultatea, am o soră 
profesoară de filologie, doi frați 
dau admiterea la politehnică și la 
matematici, unul a terminat co
merțul, alții sînt la elementară. 
Sîntem șapte copii cu totul. Mai e 
nevoie de alte cuvinte ca să arăt 
ce înseamnă la noi dreptul la în
vățătură ?

Soldatul Marian Vasilescu este 
în armată de 9 luni. își face sta
giul militar. Mai are încă 5 luni. 
Acum e în permisie.

— îmi fac datoria din toată ini
ma. Armata înseamnă pentru mine, 
am doar 21 de ani, o școală a vie
ții. Respect și sînt respectat, învăț. 
De meserie — conducător auto. 
Am umblat, civil fiind, prin toată 
țara. Ca ostaș, am reținut din

Doi tineri fac o plimbare pe lac— 
Niculinci Anton, țesătoare la „Mă
tasea populară", și Francise Pavel, 
elev într-a Xl-a :

— Idealul meu — declară Fran
cise Pavel — este să urmez comer
țul exterior. Am reținut partea din 
Constituție care se referă la relații
le externe ale Republicii Socialiste 
România, întemeiate pe respecta
rea suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne.

— Eu — completează Niculina. 
Anton — fiindcă exact de-o lună 
m-am calificat ca țesătoare, mă 
bucur că la muncă egală salariul 
este egal. Țesătoarele mai vîrstnice 
mi-au povestit că nu era deloc așa 
înainte.

Fotografii de Mihai ANDREESCU

î E A Ï RE
Teatrul Național „I. L. Ca a- 

giale" (Teatrul de vară .,23 Au
gust") : Tezaurul lui Justinian — 
(ora 20). Teatrul satiric-muzlcal 
„C. Tănase" (grădina Boema) : 
Carnaval la Tănase — (ora 20), 
Sala Savoy : Veselie la 174 — (ora 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(Teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Mușcata din fereastră 
— (ora 20). Circul de stat : Circus 
variété — (ora 20).

TELEVIZIUNE
19,00 — Jurnalul televiziunii (I).

19.20 — Pentru pionieri gl școlari: 
Jurnal de excursie. 19,45 — Șah. 
20,00 — Săptămîna. 21,00 — Avan
premieră. 21.10 — Film : „Nimeni 
nu știe nimic". 22,30 — VVKa de
legației române în îndoiala — 
reportaj filmat.

CINEMATOGRAFE
APORT MUHTAR ! — cinema

scop : Patria (completare Acolo 
unde Carpațli întîlnesc Dunărea
— cinemascop) — 10; 12,15: 14,30:
16,45; 19: 21 ROMULUS SI RE
MUS — cinemascop : București 
(completare Melodiile străzii —■ 
cinemascop) — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Flamura (com
pletare Melodiile străzii — cine
mascop) — 10; 12,30: 16: 18,30: 21. 
Tomis (completare Melodiile străzii
— cinemascop) — 8.45; 11,15: 13,45;
16,15; 18.45: 21.15. rulează și la gră
dină — ora 20. Arenele Libertății 
(completare Melodiile străzii — 
cinemascop) — ora 20. Grădina 
Doina (completare Melodiile stră
zii — cinemascop) — ora 20. MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI : Republi
ca (completare Prietenul meu 
Max) — 9,15; 11.30; 13.4S 16.30:
18,45: 21, Capitol (completare
Prietenul meu Max) — 9,30; 11,45: 
14: 16,30; 18,45, 21, rulează și la 
grădină — ora 20. Expoziția — 
Piața Scîntell (completare Nuntă 
țărănească! — ora 20. UNORA LE 
PLACE JAZUL : Festival — 8,45: 
11,15: 13.45: 16,15: 18.45: 21,15. ru
lează și la grădină — ora 20.15, 
Stadionul Dinamo (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Con-, 
greș al P.C.R.) — ora 20 Melodia
— 9; 11.30; 14: 16,30; 19: 21,30. CĂ
PITANUL DIN TENKF.S (ambele 
serii) : Luceafărul — 9.30; 13: 16.30, 
Flacăra — 16: 19,30 EVADATUL
— cinemascop : Luceafărul (com
pletare Muzeul Zambacclan) — 
ora 20.30. HATARI (ambele serii): 
Carnați (completare Totul pentru 
viată) — 10: 13.15; 16.45: 20. Grădina 
Colentina (completare Si atunci)
— ora 20. UN ȘOARECE PRIN
TRE BĂRBAȚI: Grivlta (completa
re Muzeul Zomhacclan) —10:12.15: 
16; 18,15; 20.30, Modern (completa
re La hotarul a două lumi) — 9; 
11.15; 13.30; 16' 18,30; 21. LALEAUA 
NEAGRĂ — cinemascop: Victoria 
(completare Laminorul de țevi)
— 9; 11,15; 13 30: 16: 18,30; 21, Fe
roviar (completare Drumul) — 
9.45: 12,15: 15: 17.45; 20.30, Grădina 
P'-ogresul (comnletare Laminorul 
de țevi) — ora 20. INTILNIRE LA 
ISCHIA — cinemascop : Central 
(completare Sure cer — cinema, 
scop) — 9,30: 11.45: 14: 16,15; 18.3«-, 
20.45, Drumul Sării (completare 
Sure cer — cinemascon) — 15,30: 
17.45: 20 SCARAMOUCHE — cine
mascop : Lumina (completare
Zîmhetul) — 9,30: 11.45: 14: 16.15: 
18.30; 20.45. CINTIND IN PLOAIE: 
Union — 11: 18; 18.15: 20.30 PRO
GRAM PENTRU COPII : Doina
— ora 10. UN LUCRU FĂCUT LA
TIMP : Doina (comnletare La cel 
mal înalt nivel) — 11,30: 13,45; 16: 
18.15: 20,30, Dacia (completare La 
cel mal înalt nivel) — 9,45; 14,15: 
16,30; 18,45; 21, Grădina Buzești 
(completare La cel mai înalt ni
vel) - ora 20.15. ANACONDA : 
Timpuri Noi (completare Goso 
mincinosul) — 10—21 în conti
nuare. PENSIUNEA BOULANKA: 
Glulesti (completare Muzeul Cor
nel Medrca) — 16; 18.15; 20.30, Lira 
(completare Casa cetate) — 15,30; 
18, rulează și la grădină — ora 
20,15. ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ : Cultural (comnletare Al 
III-lea Festival muzical Interna
țional „George Eneșcu") — 15;
17,45: 20,30. JUNGLA TRAGICĂ : 
înfrățirea între popoare (comple
tare Xaverl Dunikowski) — 10,30: 
15.45: 18: 20,15. FEMEIA NECU
NOSCUTA : Excelsior (completa
re Sport nr. 3/1965) — 9,30; 1.2,15; 
15; 17,45; 20,30. DECORAȚII PEN-, 
TRU „COPIII MINUNE" : Buzești 
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.) — 15,30;
18. SPĂRGĂTORUL : Crîngașl 
(completare Pionlerla nr. 4/1965)
— 15,30; 18; 20,30. DOMNUL — ci
nemascop ; Bucegl (completare 
Construim) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,15 rulează șl la grădină — 
ora 20. Floreacca (completare 
Construim) — 10,30; 13; 15,30; 18.
20,30. CUM SE REUȘEȘTE ÎN 
DRAGOSTE : Munca (completar« 
Fotbaliști, nu uitați copilăria) . 
10,30; 16; 18,15; 20,30, Cosmos (com
pletare Fotbaliști, nu uitați copi
lăria) — 16; 18; 20. OLIVER
TWIST : Unirea (completare Și a- 
tunci) — 16; 18,30, rulează și la
grădină — ora 20. NUNTA CU 
PERIPEȚII : Vitan (completare 
Istoria cifrelor) — 16: 18; 20. STRI
GATUL : Arta (completare Surî- 
sul) — 15,30; 18; 20,30. rulează șl 
la grădină — ora 20, Miorița (com
pletare Surîsul) — 10; 12,30; 16;
18,30; 21. Grădina Moșilor (com
pletare Surîsul) — 19,45. BRĂȚA
RA DE GRANATE — cinemascop: 
Popular (completare Sport nr. 
3/1965) — 16; 18,15; 20,30. NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii) : Moșilor (comple
tare Șopîrle) — 15,30; 19. WINNE
TOU — cinemascop : Viitorul 
(completare Dincolo de codri și 
păduri — cinemascop) — 15,30; 18; 
20,30 Volga (completare Muzeul 
Cornel Medrea) — 9 45; 12; 14,15; 
16,30; 13,45; 21,30. DAȚI-MI CON
DICA DE RECLAMAȚII : Co)->:ltl- 
na (completare Oltenii din jlte- 
nia) — 16; 18,15; 20,30. LOGODNI
CELE VĂDUVE : Rahova (com
pletare Gust bun... bun gust) — 
16; 18,15, rulează și la grădină — 
ora 20,30. AMERICA, AMERICA 
(ambele serii) : Progresul — 15,30;
19, Ferentari — 16,15: 19,30. RABY 
MATYAS : Cotrocent — 16: 18.15; 
20,30. FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop : Pacea (comple
tare Pionlerla nr. 4/1965) — 11; 16; 
18; 20, Grădina Vitan (completare 
Primul carnaval socialist) — 
ora 20,15. ROȘU ȘI NEGRU (am
bele serii) : Grădina Progresul- 
Parc — ora 20,15.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost 

schimbătoare, cu cer mal mult 
noros în Ardeal. Banat și Oltenia, 
unde au căzut ploi locale st b 
formă de averse însoțite de « s- 
cărcărl electrice. In celelalte .p- 
giuni cerul a fost variabil. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 16 
grade la Boița și Tntorsura Bu
zăului șl 29 de grade la București, 
Turnu Măgurele șl Alexandria. In 
București : Vremea a fost în ge
neral frumoasă cu cer variabil. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins 30 de 
grade, iar pe sol. la soare. 55 de 
grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 21, 22 și 23 august. In
țară : Vreme frumoasă și căl
duroasă Cer variabil, mai mult 
senin. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Mi
nimele vor fi cuprinse între 9 și 
19 grade, iar maximele între 22 și 
32 de grade. In București și pe 
litoral : Vreme frumoasă și căl
duroasă cu cer variabil, mai mull 
senin. Vînt slab pînă la potrivit 
Temperatura ușor variabilă.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Pakistanului 

in Republica Populară Romană
Cuvîntările rostite

După ce a transmis din partea 
președintelui Pakistanului și a po
porului pakistanez felicitări calde 
și sentimente cordiale de stimă și 
prietenie vicepreședintelui Consi
liului de Stat și poporului român, 
ambasadorul M. Shafqat a relevat 
că guvernul și poporul pakistanez 
acordă o mare importanță dezvol
tării relațiilor prietenești și extin
derii cooperării cu guvernul și po
porul român. Ambasadorul 
M. Shafqat a arătat că poporul 
pakistanez are cea mai profundă 
admirație și respect față de obiec
tivele și sarcinile nobile pe care 
guvernul și poporul român le-au 
trasat pentru progresul țării și 
pentru înaltul rol constructiv ju
cat de guvernul român în dome
niul politicii naționale și interna
ționale. în încheiere, ambasadorul 
Pakistanului a declarat că nu-și 
va precupeți eforturile pentru a 
promova în continuare o mai mare 
înțelegere, colaborare și prietenie 
în toate domeniile relațiilor dintre 
cele două țări.

E‘-primînd sincere mulțumiri 
pentru frumoasele cuvinte rostite 
la adresa României și a poporului 
român, vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Ștefan Voitec, a rugat pe 
ambasadorul M. Shafqat să trans
mită cele mai sincere urări de bine 
și multă sănătate .Excelenței Sale 
președintelui Pakistanului, precum 
și calde urări de prosperitate și 
progres poporului pakistanez.

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, a apreciat că 
numirea ambasadorului M. Shafqat 
la București — primul reprezen
tant diplomatic al Pakistanului în 
Republica Populară Română — 
reprezintă un moment important 
în dezvoltarea relațiilor româno- 
pakistaneze. Guvernul român, a 
arătat vicepreședintele Consiliului 
de Stat, animat de dorința de a 
dezvolta relații normale cu toate 
statele, întemeiate pe respectarea 
independenței, suveranității, egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc, va promova și în viitor în
tărirea colaborării dintre cele două 
țări.

în încheiere, vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, 
a urat ambasadorului M. Shafqat 
succes în activitatea sa, asigurîn- 
du-1 că se va bucura de sprijinul 
deplin al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Române, al gu
vernului român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Ștefan 
Voitec, a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Pakistanu
lui, M. Shafqat.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat 
parte Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Cronica
_ _ _ _ zilei

Joi la amiază, primul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Kuweitului în Republica Populară 
Română, Saeed Jacoob Shammas, 
a depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei. Au fost 
de față reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministeru
lui Forțelor Armate și Sfatului 
popular al Capitalei. (Agerpres)

★
La invitația prezidiului Acade

miei R. P. Române, ne vizitează 
țara dr. D. C. Martin, secretar exe
cutiv al Societății regale din An
glia, împreună cu soția. Oaspetele 
a avut o întrevedere cu acad. Ior- 
gu Iordan, vicepreședinte, și acad. 
Dumitru Dumitrescu, secretar prim 
al Academiei R. P. Române, a vi
zitat unele institute de cercetări 
științifice din Capitală. în conti
nuare, el va face o călătorie de 
studii prin țară.

★
în cadrul planului de colaborare 

culturală și științifică dintre țara 
noastră și U.R.S.S., joi dimineața 
au plecat spre Uniunea Sovietică 
colectivul de balet al Teatrului de 
Operă și Balet din București și or
chestra de estradă a Radiotele- 
viziunii. Balerinii români vor sus
ține spectacole la Moscova cu ba
letele „întoarcerea din adîncuri“, 
„Lacul lebedelor“ și ,.Gisèlle“, iar 
orchestra de estradă va prezenta 
concerte în orașele Baku, Moscova, 
Vilnius și Leningrad.

★
După succesul repurtat pe scena 

Teatrului „Olympia“ din Paris, co
lectivul Teatrului satiric-muzical

„C. Tănase“ s-a înapoiat joi seara 
în Capitală.

Numeroși iubitori ai spectacole
lor de revistă, aflați pe aeropor
tul Băneasa, au făcut artiștilor o 
caldă primire.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE ZIARIȘTI 
DIN R. P. CHINEZĂ

La invitația ziarului „Scînteia“, 
joi la amiază a sosit în Capitală o 
delegație de lucrători ai ziarului 
„Jenminjibao“, condusă de Wuan 
I, redaetor-șef adjunct, pentru a 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai conducerii ziarului „Scîn
teia“ și ai organelor centrale de 
presă, ai Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Română și ai Direcției pre
sei din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

în seara aceleiași zile, Dumitru 
Popescu, redactorul șef al ziaru
lui „Scînteia“, a oferit o masă în 
cinstea oaspeților.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Inima și cerul
(Urmare din pag. I-a)
Dar lor 11 s-au adăugat, în acești 
ani, atîtea mari realități : Săvineș- 
tii, Borzeștii, Brazii, Bicazul, atîtea 
mari realități cu o estetică și o di
namică nouă, care au făcut ca mii 
și mii de inimi, inimi de tineri și 
inimi de bătrîni, să se simtă mai 
mult decît oricînd pe înălțimi. Iar 
cerul s-a înălțat deasupra lor, ca 
să le poată cuprinde.

Cerul fusese înalt și pe vremea 
cînd tracii cei viteji trăgeau cu su
lițele în el. Dar în zilele noastre 
înălțimea lui a fost determinată de 
furnalele Hunedoarei, de clădirile 
litoralului, de verticalitatea albă și 
optimistă a fostelor periferii ale 
Bucureștiului.

Anul trecut, cînd se împlineau 
două decenii de cînd pe aceste pă
mânturi a început o nouă istorie, 
lsJ '’ia construirii societății socialis
te și comuniste, pentru a putea cu
prinde marea cupolă argintie care 
conținea puzderia de mașini și u- 
nelte moderne pe care poporul 
nostru a învățat între timp să le 
construiască pentru sine însuși și 
pentru alte popoare, cerul a urcat 
foarte sus. Anul trecut, de 23 Au
gust, dată jubiliară, deasupra țării 
noastre s-a boltit cel mai înalt cer.

Iar anul acesta, cerul sub care 
vom sărbători ziua de 23 August 
este și mai înalt. El este și mai 
înalt conform cu legile înălțimii lui. 
El este și mai înalt pentru a putea 
cuprinde dimensiunile, dinamica, 
vibrația marelui eveniment ce a a- 
vut loc între timp.

Pentru că nimic pînă acum nu a 
oferit poporului nostru, în lunga lui 
Itorie prilejul de a-și sui inima pe 

î.iălțiml, pe nemaiatinse înălțimi, ca 
al IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Iar cerul unet patrii urcă sau co
boară după cum urcă sau coboară 
inima poporului.

porteze partidului înfăptuirea an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Acum, în ajun de 23 Au
gust, ei înfățișează un bilanț bogat, 
rod al muncii entuziaste, al hotă- 
rîrii de a înfăptui cu cinste sarci
nile încredințate de partid. Iată pe 
scurt realizările dobîndite la ca
pătul a șapte luni :

• Planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 
102,2 la sută.

• La producția marfă, graficele 
consemnează 102,9 la sută.

• Din angajamentul anual la e- 
conomii peste plan de 40 milioa
ne lei, s-au obținut pînă acum mai 
bine de 35 milioane.

Pe panoul de onoare al între
prinderilor fruntașe merită a fi 
trecute cu majuscule : Tractorul,

Metrom, Hidromecanica, Uzina 2, 
Colorom Codlea, Uzina chimică 
Rîșnov, care, pe lingă depășirea 
sarcinilor de producție, au înre
gistrat indici înalți de calitate.

La Comisia economică a comite
tului orășenesc de partid ni s-a 
relatat că de-a lungul a șapte luni 
industria orașului a produs peste 
prevederile planului 1 632,6 tone 
oțel, mai bine de 27 000 rulmenți, 
460 tone ciment și multe altele.

O vizită făcută în aceste zile în 
fabricile și uzinele brașovene ofe
ră noi mărturii ale avîntului cu 
care colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni își realizează 
angajamentele însuflețitoare luate 
în întrecere.

La „Tractorul", colectivul secției 
motor a realizat peste plan 40 de

motoare, precum și însemnate canti
tăți de piese de schimb. In frun
tea întrecerii se află colectivele de 
la liniile chiulase, arbore motor, 
ambreiaj, din atelierele montaj 
motoare și banc de probă.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii secției presaj a uzinelor „Stea
gul Roșu“ s-au angajat să realize
ze sarcinile de plan cu două zile 
înainte de termen și să obțină noi’ 
procente la reducerea prețului de 
cost.

însuflețirea și entuziasmul cu 
care colectivul secției rectificare 
de la uzina „Rulmentul“ întîmpină 
23 August s-au concretizat în obți
nerea a 75 000 inele de rulmenți, 
ceea ce înseamnă o depășire cu a- 
proape 10 000 bucăți rulmenți a 
mediei zilnice.

Azi la Budapesta

ÎNCEPE UNIVERSIADA

Bilanț brașovean
(Urmare din pag. I-a)

Oamenii muncii brașoveni țin la 
tradiția ca în preajma marilor noa
stre sărbători să se prezinte cu 
succese tot mai mari, să ra

Azi după-amiază, la Budapesta va 
avea loc deschiderea oficială a Jocu
rilor Mondiale Universitare După 
cum s-a mai anuntat. marea compe
tiție se va desfășura pînă la 29 au
gust In vitrinele marilor magazine 
de pe principalele artere ale capi
talei maghiare pot fi văzute meda
liile de aur. argint și bronz ale Uni
versiadei. care vor fi decernate în
vingătorilor

Dintre disciplinele cuprinse în 
proqramul Universiadei, cel mai 
mare interes îl prezintă atletismul și 
natatia. în ceea ce privește atletis
mul. cu excepția cursei de 3 000 m 
obstacole, a probei de 10 000 și 400 
m fete programul cuprinde toate 
probele olimpice Pe „Nepstadion" 
— unde. în cei 12 ani de existentă 
ai acestuia, au fost stabilite 17 re
corduri mondiale -- publicul spec
tator va asista la dispute pasionantei 
proba de săritură în lungime băr

bați îl reunește pe medaliații olim
pici de la Tokio — Boston, Davies 
și Ovanesian La săritura cu prăjina 
vor fi prezent! la start nu mai puțin 
de 7 concurenți cu performante în 
jurul a 5 m în frunte cu sovieticul 
Bliznetov, învinqătorul lui J Pennel 
la Kiev La înălțime polonezul Czer- 
nik și suedezul Peterson vor fi prin
cipalii adversari ai recordmanului 
lumii Valeri Brumei în întrecerile 
feminine, favorite indiscutabile sînt 
considerate lolanda Balaș (România), 
surorile Press (UR.S.S.) și sprintera 
Cobian (Cuba)

La piscina de pe insula Margare
ta, probele de natatie se vor desfă
șura. de asemenea, după programul 
olimpic. Dintre participanti se remar
că sovieticul Belitz Gheiman. noul 
recordman european la 1 500 m, 
maghiarul Katona, fost campion eu
ropean la această probă, și america
nul Roy Saari, fost deținător al re
cordului mondial.

PE SCURT
• Echipa poloneză de rugbi Lechia 

Gdansk își începe turneul în țara noas
tră jucînd duminică în Capitală (la ora 
10, pe stadionul Dinamo) cu formația 
Dinamo București.

• Echipa braziliană de fotbal Sao 
Cristovao Rio și-a încheiat joi turneul 
în țara noastră sustinînd un meci la 
Ploiești cu echipa Petrolul. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
’—1 (1—0). Scorul a fost deschis de 
gazde în minutul 27 prin Badea. Oas
peții au egalat cu 9 minute înainte de 
sfîrșit prin Jarr. Intîlnirea a fost urmă
rită de peste 10 000 de spectatori.

• Campionatul categoriei A de fot
bal programează duminică de la ora 
17, pe stadionul Republicii, meciul din
tre Dinamo București și Știința Ti
mișoara. în deschidere de Ia ora 
14 se dispută finala campionatului 
bucureștean de juniori inter-străzi, 
in care se întîlnesc echipele raioane
lor „30 Decembrie“ și „Lenin". Apoi, 
de la ora 15,15 are loc meciul Dinamo 
Victoria-Unirea Rm. Vîlcea, din cadrul 
categoriei B.

• Turneul Internațional de șah „Me
morialul Lajos Asztalos“, care se des
fășoară la Gyula (R. ,P. Ungară), a 
continuat cu desfășurarea partidelor 
din cea de-a 8-a rundă. Pire (Iugosla
via) și Günsberger (R.P.R.) au terminat 
remiză.

(Agerpres)

„Concluzii majore din Vietnam“
Guvernul de la Saigon — o ficțiune 

grea eroare politică comisă de S. U. À. 
războiului*1 £ Realitatea care se cheamă

Fernand Giron, reîn
tors recent din Vietnamul 
de sud, scrie în „LE FI
GARO LITTÉRAIRE" un 
articol în care își expune 
considerentele asupra si
tuației din țară, la trei 
luni de la începerea bom
bardamentelor asupra 
R. D. Vietnam.

„Statele Unite — scrie 
autorul — pot să cîștige 
bătălii în Vietnam dar ele 
nu vor cîștiga războiul. 
Există și alți factori care 
i-ar putea obliga să dea 
înapoi. Unul dintre a- 
cestea ar decurge din 
demonstrațiile publice din 
marile orașe americane. 
Cohortele de femei de-a 
lungul străzilor New York- 
uiui sau ale capitalei, pur- 
tind pancarte cu revendi
cări, au fost un factor care 
a impresionat întotdeauna 
pe politicienii americani. în 
această împrejurare, ei iau 
în considerare nu atît nu
mărul manifestanților, cît 
al voturilor care se anga
jează prin aceste acțiuni de 
protest. Altă cauză care ar 
putea determina pe ameri
cani să părăsească Viet
namul ar fi prăbuși
rea totală a Vietnamului 
de sud. Practic, guvernul 
de la Saigon nu există. Mai 
mult, în pofida decretelor 
teroriste luate de ultimul 
cabinet aflat la putere, in
flația continuă să împovă
reze familiile și nici o 
compensație nu se ofe
ră în schimb funcționarului, 
muncitorului sau acelor 
nenorociți care fug din sa
tele lor spre Saigon. Nu
mărul acestora crește zi de 
zi.

în ultimă instanță, ame
ricanii se află într-o țară 
(e vorba de regimul de la 
Saigon — n.r.) golită de 
substanța sa națională, fără 
spirit civic, fără coordona
tor legal. E greu să duci 
un război pornind de la

război, spun unii ofițeri, ci 
genocid". Statul major le 
reamintește despre contrac
tul semnat și îi obligă să 
semneze o nouă declarație 
potrivit căreia pilotul se 
angajează ca reîntors în 
Statele Unite să nu dezvă
luie nici- motivele pentru 
care a abandonat războiul, 
nici scenele la care au fost 
martori. Fără multă vorbă, 
ofițerul e degradat, avan
tajele sale militare — su
primate.

Americanii se află azi 
în fața acelorași probleme 
ca francezii cînd erau în 
fața lui Dien Bien Phu. La 
rîndul lor, sînt obligați 
să-și protejeze bazele, să 
lărgească cîmpurile mina
te, să-și activeze în perma
nență radarurile miniatura
le; să-și imobilizeze trupe 
din ce în ce mai numeroa
se.

Pentru a mări efectivele, 
Saigonul a decretat mobili
zarea generală. Nimeni n-o 
ia însă în serios. Bărbați — 
de la 18 la 35 ani — sînt 
chemați să răspundă la a- 
pel. în realitate nici 3 la 
sută din cei „posibili" se 
prezintă la centrele de re
crutare. Ceilalți sînt vînați. 
Poliția face razii pe străzi, 
vînează muncitori, prinde 
funcționari și salariat! din 
magazine și îi închide în 
lagăre de instrucție. Dar 
are grijă să nu sancțione
ze pe cei din barurile de 
noapte și de zi, care ocu
pă majoritatea parterurilor 
din centrul Saigonului. 
Aici tineri de bani gata, e- 
leganți, cu ochelari negri 
și costum de tergal, mănîn- 
că veseli beneficiile pe 
care le aduce părinților lor 
specula de război. întot
deauna se va găsi în buzu
narul familiilor respective 
zece mii de piaștri pentru 
a plăti o scutire medicală 
sau cinci mii de piaștri 
pentru a smulge de la un 
ofițer de la starea civilă un

Ziarul vest-german „Die Welt" redă în acest 
desen efectul difuzării știrilor prin radio în rîn
dul trupelor americane din Vietnamul de sud 
compuse din albi și negri.

„...35 de morți la Los Angeles..."

zero. Gu sprijinul a milioa
ne de dolari, Washingtonul 
susține o țară din ce în ce 
mai puțin autentică. Pînă 
cînd va reuși s-o mențină 
ca să nu se asfixieze ? Oa
menii politici nu se aven
turează să dea măcar un 
embrion de răspuns aces
tei întrebări.

Falimentul moral se face 
simțit chiar în rîndurile 
armatei americane. Cunoș
tințele ofițerilor, piloților 
sînt folosite pentru incen
dierea satelor, a recoltei 
de orez, pentru distrugerea 
pădurilor și transformarea 
în cenușă a tot ce e viu, fie 
oameni sau animale. Une
ori cite o conștiință se a- 
larmează. „Acesta nu mai e

certificat de naștere fals.
Față de adversari atît de 

redutabili ca cei din Viet- 
cong, uniți prin ideologia 
lor, viitorii soldați ai for
țelor guvernamentale sud- 
vietnameze nu inspiră a- 
mericanilor nici o încrede
re. Pentagonul știe că le 
va furniza arme, muniții, 
le va amenaja lagăre de 
instrucție, îi va conduce în 
camioane pe cîmpul de 
luptă — dar fără folos.

Vietcongul, care pînă la 
urmă a decimat 35 la sută 
din forțele armate ale 
Vietnamului de sud, acti
vează de fapt prin mici 
grupe de luptători. Maxi
mum trei batalioane. Lovi
turile împotriva bazelor a-

DIN CAUZA „DORINȚEI DE A FI 
MINISTRU“

In Portugalia au fost confiscate 
exemplarele unei cărți de dr. Fer
nando Luso Soares, fost inspector 
al politiei judiciare, care și-a pără
sit postul pentru a practica avoca
tura și a scrie romane polițiste. 
Cartea, numită „Dorința de a fi mi
nistru", este considerată ca o sati
ră socială.

1 529 KM DE FUGA

Un alergător de fond australian, 
Bill Emerton, a obținut o perfor
manță deosebită traversînd întrea
ga Anglie, de la punctul nordic ex
trem pînă la cel mai de sud punct 
în 19 zile. Emerton, care este în 
vîrstă de 45 ani, a plecat în cursă 
la 31 iulie și a parcurs alergînd 
1 529 km. La încheierea turului el

H „Cea mal 
de la sfîrșitul 
Vietcong

mericane necesită chiar 
mai puțini oameni, dar mai 
multă ingeniozitate. în a- 
cest domeniu Vietcongul 
nu duce lipsă. Cînd comu
nicatele vorbesc de dispa
riții în junglă ale unităților 
sud-vietnameze trebuie să 
ne gîndim la dezertare sau 
la înfrîngere totală. Se a- 
preciază la circa cincispre
zece mii numărul soldaților 
din sud care au trecut cu 
șefi, cu arme și bagaje cu 
tot, de partea VietconguluL 
Acesta desfășoară acum o 
tactică de uzură generali
zată, prin acțiunea unor 
grupe mici și în același 
timp în locuri diferite. A- 
ceastă tactică tinde să păs
treze mobilitatea micilor u- 
nități și eficacitatea lor. Ele 
sînt astfel dispuse îneît să

„AMERICA 
PROVOACĂ

lovească tot atît de puter
nic și de repede ca o di
vizie întreagă. Este un 
vîrf de lance care „străful
gera" în timp și spațiu și 
care se retrage imediat.

Pentagonul intenționa să 
utilizeze cadrul natural 
vietnamez pentru a-și an-. 
trena oamenii pentru even
tuale conflicte pe care le 
prevede, de pildă, în Ame
rica de sud. Dar în acel 
moment, nu știa că va tre
bui să angajeze muniția ar
matei americane pe loc. Nu. 
pentru a învinge, ci pen
tru a nu sucomba.

Statele Unite plătesc cea 
mai grea eroare politică pe 
care au comis-o de la sfîr
șitul celui de-al doilea răz
boi mondial : refuzul de a 
recunoaște o realitate care 
se cheamă Vietcong. Acest 
adversar este singurul care 
deține realmente terenul, 
care impune legea, dictea
ză tactica și își manifestă 
voința".

LATINĂ
SURPRIZE..."

După eșecul proiectului „Camelot“

PAESE SEHA

Ziarul italian „PAESE 
SERA“ a publicat sub sem
nătura lui Edgar Triveri un 
articol consacrat eșecului 
suferit In Chile de proiec
tul nord-american „Came
lot“. in articol se arată :

„Efectele publice ale u- 
nui studiu politic al Penta
gonului în Chile sînt atent 
analizate de observatorii 
latino-americani, ca o in
dicație a rolului Statelor 
Unite în domeniul politico- 
militar în emisfera latino- 
americană. Este vorba, în 
cazul, de față, de proiectul 
cunoscut sub numele de 
«Camelot».

Proiectul «Camelot» a 
devenit public atunci cînd 
un profesor chilian, Eduar
do Hamuy, conducătorul 
Centrului de studii sociale 
și economice al Facultății 
de economie de la Santia
go de Chile, a refuzat o 
ofertă de 2 000 dolari pen
tru a participa la un studiu 
despre „potențialul în ve
derea unui război civil" în 
tara sa. Propunerea a fost 
prezentată de Birourile 
Speciale de Operațiuni și 
Cercetări ale Universității 
americane (S.O.R.O.), grup 
finanțat de armata ameri
cană și condus de dr. Rex 
D. Hopper. Prof. Hamuy a 
relatat faptul cotidianului 
chilian „Ultima Hora". O- 
ferta a fost denunțată re
pede ca un „spionaj pe 
scară largă". Din surse de 
informații se pare că gu
vernul chilian a împărtășit 
acest punct de vedere : a 
ordonat o anchetă și a dat 
instrucțiuni ambasadorului 
său la Washington de a 
prezenta un protest autori
tăților americane.

Proiectul «Camelot» a 
fost conceput în 1964 «cu 
scopul de a găsi proceduri 
care să stabilească gradul 
de posibilități de războaie 
interne în societățile na
ționale latino-americane. El 
trebuia să identifice acele 
acțiuni pe care un guvern 
le poate întreprinde pentru 
a-și mări eficienta în fața 
unui eventual război civil».

în afară de Chile, pro
iectul prevede «studii» în 
Columbia, Paraguay, Peru 
și Venezuela. O anchetă 
asemănătoare asupra «răz
boiului civil» în America 
Latină a fost în mod apa
rent oprită atunci cînd De
partamentul de Stat și-a

exprimat nemulțumirea în 
fața forurilor militare din 
S.U A. pentru daunele di
plomatice care puteau de
curge de pe urma faptului 
că se ocupă de probleme 
atît de delicate.

Totuși, la 5 aprilie 1965, 
în timpul discuției din Ca
mera Reprezentanților asu
pra alocării unei sume din 
buget, generalul William 
W. Dick, conducătorul sec
ției de cercetări și dezvol
tare a armatei S.U.A., a 
fost interpelat de deputa
tul Glenn Lipscomb cu pri» 
vire la proiectul «Came
lot» Răspunsul său a fost 
că proiectul privea «cule
gerea și sistematizarea da
telor privitoare la regiuni
le mai puțin dezvoltate..; 
în așa fel ca Departamen
tul Apărării să poată avea 
o sumă de noțiuni folosi
toare despre regiunile în 
care eventual este necesar 
să acționăm în viitor». •

După intervenția ameri
cană în Santo Domingo și 
după proiectele succesive 
urmărind crearea unei for
te interamericane, atitudi
nea chiliană în legătură cu 
proiectul «Camelot» este 
puțin favorabilă ideii ame
ricane.

Observatorii din Chilă 
și din America Latină 
consideră : faptul că Chile 
a fost aleasă ca una dintre 
primele ținte ale proiectu
lui «Camelot» este prea 
semnificativ pentru a fi în- 
tîmplător. Politica inde
pendentă a președintelui 
Frei și dezacordul fățiș în 
legătură cu intervenția a- 
mericană la Santo Domin
go au făcut ca funcționarii 
Departamentului de Stat 
să-l denumească pe Frei 
„cel mai bun dușman al 
nostru" Interesul Pentago
nului de a verifica gradul 
de posibilitate a unui 
război civil într-o tară tra-_ 
dițional stabilă, dar puțin 
înclinată să se lase călă
uzită de Statele Unite, a i- 
ritat cea mai mare parte a 
taberei latino-americane.

Proiectul «Camelot» a 
fost lăsat la o parte în ce 
privește Chile. Totuși, bu-. 
getul Pentagonului pentru’ 
1966. privind «dezvoltarea 
și cercetarea», se ridică la 
1,5 miliarde dolari, astfel 
îneît curiozitatea militari
lor S.U.A. nu riscă să su
fere de lipsă de fonduri".

a declarat că tentativa sa constituie 
una din cele mai grele încercări 
pentru un alergător de fond, iar e- 
fortul cerut din punct de vedere 
fizic echivalează cu ascensiunea 
Everestului.

32 DE ANI CAPTIV

Poliția italiană a descoperit în 
localitatea Gaeta un bărbat ținut 
timp de 32 de ani închis într-o co
libă de către cei doi frați ai săi. 
Ferestrele colibei au fost acoperite, 
iar de jur împrejur a fost ridicat 
un gard de sîrmă ghimpată. Fran
cesco Leccese, în vîrstă de 56 ani, 
a avut cu trei decenii în urmă un 
diferend cu frații săi mal mari, 
care l-au pedepsit la detențiune pe 
viață în coliba din curtea casei 
lor. Victima a tost internată în spi
tal pentru a ft tratate bolile con
tractate în timpul detențiunii.

TN ANZI DUPĂ AVALANȘA

De trei ziie se află blocate apro
ximativ 600 de persoane în regiu
nea Mendoza, la e altitudine de 
4 000 m, ca urmare a avalanșelor 
care s-au produs duminică și luni 
pe Munții Anzi. Vremea nefavora
bilă împiedică zborul avioanelor 
sau elicopterelor spre această re
giune. Singurul ajutor încearcă 
să-l acorde două echipe de schiori 
militari trimise de urgentă în cău
tarea persoanelor date dispărute. 
La pericolul unor noi avalanșe se 
adaugă amenințarea cu inundații, 
ca urmare a blocării cu rocă și 
gheată a cursurilor celor două rîuri 
Las Cuevas și Tupungato. Autorită
țile apreciază că numai prin bom
bardarea acestor „baraje natura
le" se poate evita Inundarea a mari 
suprafețe de teren din regiunea în
vecinată, Puente del Inca.



■I

MANIFESTĂRI 
IN ÎNTÎMPINAREA 
LUI 23 AUGUST
MOSCOVA

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Co
respondență de la A. Munteanu : 
Là 19 august s-a deschis la cine
matograful „Hudojestvennîi“ din 
Moscova săptămîna filmului româ
nesc.

La festivitatea deschiderii au 
luat parte numeroși reprezentanți 
ai vieții artistice și culturale, 
membri ai corpului diplomatic. Din 
partea Ambasadei R. P. Române 
au asistat Titus Sinu și Gheorghe 
Stoian, consilieri și alți membri ai 
ambasadei.

Festivalul a fost deschis de V. 
Golovnia, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru cinematogra
fie de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., care a vorbit 
despre cele mai recente realizări 
ale cinematografiei românești. Din 
partea delegației de cineaști ro
mâni a luat cuvîntul regizorul Ma- 
nole Marcus.

Programul săptămînii cuprinde 
filmele „Pădurea Spînzuraților“, 
„Cartierul veseliei“, „Gaudeamus 
Igitur“, „La patru pași de infinit“, 
„Un suris în plină vară“, „Mofturi 
1900“.

în afară de Moscova festivale ale 
filmului românesc vor mai avea 
loc la Leningrad, Kiev, Riga, Tbi
lisi și Chișinău.

★
în cadrul manifestărilor cultu

rale care se desfășoară la Mosco
va în preajma zilei de 23 August, 
joi a avut loc la clubul tipografiei 
„Proletarul roșu“ un miting al 
prieteniei sovieto-române. Au luat 
cuvîntul Sofia Ghilevskaia, mem
bră în comitetul de conducere a 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mâne, și Gheorghe Marin, secre
tar al ambasadei R. P. Române la 
Moscova.

★
Melodii populare românești au 

răsunat miercuri seara pe estradele 
Parcului de cultură și odihnă 
„Gorki“.

Pe estrada centrală a parcului a 
avut loc un miting al prieteniei 
sovieto-române. Au vorbit A. I. 
Grișaev, fruntaș în producție la 
uzina „Ordjonikidze“, Ana Țuka- 
nova, vicepreședintă a Asociației 
de prietenie sovieto-române, F. A. 
Grecu, doctor în științe istorice, și 
Florea Traian, prim-secretar al 
Ambasadei R. P. Române la Mos
cova.

PHENIAN
PHENIAN 19 (Agerpres). — La 

19 august a avut loc la spitalul pro
vincial Pyungan un miting în cin
stea celei de-a 21-a aniversări a 
eliberării României. Au participat 
Florea Vodiță, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. P. Române 
la Phenian, și membri ai amba
sadei române. A fost, de aseme
nea, prezent Țoi An Ku, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Societății pentru răspîndirea știin
ței și culturii din R.P.D. Coreea
nă. Despre importanța istorică a 
eliberării României de sub jugul 
fascist și despre realizările obținu
te de poporul român în ultimii 21 
de ani a vorbit Kim Ți Nam, di
rector la Societatea pentru răspîn
direa științei și culturii.

PEKIN
PEKIN 19 (Agerpres). — în cin

stea celei de-a 21-a aniversări a 
eliberării României, la 19 august 
a avut loc la fabrica de cherestea 
din Pekin un miting la care au 
participat Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Române în 
R. P. Chineză, și membri ai Amba
sadei române, precum și Ciju Min, 
secretarul general al Asociației de 
prietenie chino-române.

Ciu Lin hui, secretarul comite
tului de partid al fabricii, a vorbit 
despre realizările în construcția 
socialistă a României în ultimii 
21 de ani și despre dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele chinez 
și român. A luat, de asemenea, cu
vîntul Lucian Petrescu, al doilea 
secretar al ambasadei române, care 
a vorbit despre relațiile frățești 
dintre popoarele chinez și român 
și despre dezvoltarea continuă a 
relațiilor de colaborare și ajutor 
reciproc dintre cele două țări.

TOKIO
TOKIO 19 (Agerpres). — în în

tâmpinarea celei de-a XXI-a ani
versări a eliberării patriei noastre, 
Ambasada R. P. Române la Tokio 
a organizat în sala Centrului cul
tural Metropolitan o gală de filme 
în cadrul căreia au fost prezentate 
producțiile „Comori de artă româ
nească“ și „România Orizont 1964“.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
personalități ale vieții culturale, 
atașați culturali ai misiunilor di
plomatice, membri ai Asociației de 
prietenie Japonia — România, zia
riști.

încă o 
„justificare“

/

pierdută
Neașteptata recunoaștere 
a lui Eisenhower

înfr-o conferinjă de presă finufă 
la 17 august, fosful președinte al 
S.U.A., Eisenhower, a declarat că 
în perioada mandatului său prezi
dențial, el nu a făcut guvernului 
sud-viefnamez nici un fel de pro
misiuni cu caracter militar. Declara
ția a stîrnit o vie surpriză în cercu
rile politice și ziaristice din Wa
shington. Este știut că președintele 
Johnson, căutînd să justifice inter
venția militară americană, a decla
rat în repetate rînduri că amestecul 
militar american i-a fost lăsat 
„moștenire" de predecesorii săi, 
Eisenhower și Kennedy, și că el nu 
face altceva decît să respecte „obli- • 
gafiile* asumate de aceștia fa)ă de 
Saigon. Eisenhower a declarat fără 
echivoc că guvernul său nu și-a 
asumat nici un fel de obligații cu 
caracter militar, cu excepția celor 
prevăzute în pactul S.E.A.T.O. El a 
spus că guvernul S.U.A. a promis 
Saigonului un ajutor, dar nu a fost 
vorba de un ajutor cu caracter 
militar.

„Această neconcordanfă, între 
Johnson și Eisenhower, remarcă zia
rul „New York Times" este esen
țială, deoarece în Statele Unite se 
desfășoară discufia dacă S.U.A. tre
buie să continue războiul în Viet
nam pentru a-și respecta cuvîntul 
dat". Dezvăluirea lui Eisenhower 
pune în încurcătură Casa Albă lă- 
sînd sub semnul întrebării identi
tatea celui care a dat acest cuvînf. 
Totodată este spulberată încă una 
din justificările invocate insistent de 
oficialitățile americane referitor la 
intensificarea acțiunilor agresive în 
Vietnam.

Textul explicativ al fotografiei de mai sus transmisă de serviciile 
UNESCO este clar : „în cartierele sărace din Mexico City aproape toți 
locuitorii sînt analiabeți". Se lac însă eforturi pentru remedierea situa
ției. Din inițiativa Comitetului de alfabetizare creat cu cîțiva ani in 

urmă au fost organizate 27 de mici centre de învățămînt

SUB SEMNUL
„DEMOCRAȚIEI“ CAPITALISTE

Vietnamul de sud

Puternic atac al forțelor patriotice 
in regiunea platourilor inalte
SAIGON 19 (Agerpres). — Con- 

tinuînd acțiunile în regiunea pla- 
tourilor înalte, forțele patriotice 
sud-vietnameze au reușit în urma 
unui puternic atac lansat miercuri 
noaptea să ocupe capitala distric
tului Dak Sut din provincia Kon- 
tum și o tabără a forțelor specia
le americane amplasate aici cu un 
efectiv de aproximativ 350 de mi
litari sud-vietnamezi și 12 consi
lieri americani. începînd de 
miercuri seara, patrioții sud-viet
namezi au supus orașul unui pu
ternic atac de mortiere. Exploziile 
obuzelor au distrus numeroase de
pozite de muniții, precum și clă
direa statului major al garnizoa
nei. în zorii zilei patrioții sud- 
vietnamezi au pătruns pe terito
riul taberei speciale.

Joi dimineață au fost reluate, 
de asemenea, luptele din regiunea 
situată la sud de baza de la Chu 
Lai, unde începînd de miercuri se

Frankfurt pe Main

VERDICTUL ÎN PROCESUL AUSCHWITZ
FRANKFURT PE MAIN 19 

(Agerpres). — Curtea cu Juri din 
Frankfurt pe Main a pronunțat 
joi verdictul în procesul celor 20 
foști gardieni și funcționari ai la
gărului de concentrare de la 
Auschwitz. în timpul celor 20 de 
luni de dezbateri, tribunalul a ți
nut 200 ședințe și a audiat 360 
martori sosiți din lumea întreagă. 
Doi acuzați, printre care coman-

dantul lagărului de la Auschwitz, 
Richard Baer, au decedat în 
timpul procesului. Curtea cu Juri 
a pronunțat șase sentințe la închi
soare pe viață și 11 la închisoare pe 
diferite termene. în ciuda depoziției 
martorilor acuzării care au decla
rat că toți acuzații sînt vinovați, 
Curtea cu Juri a achitat pe trei 
dintre aceștia.

desfășoară una dintre cele mai 
mari bătălii în care sînt angajate 
forțele americane din Vietnamul 
de sud.

Importantele forțe americane 
și guvernamentale care au fost 
trimise săptămîna trecută în spri
jinul postului de la Duc Co, ase
diat de forțele patriotice, au în
ceput să părăsească această regi
une.

★
HANOI 19 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că în cursul lunii 
iulie forțele patriotice sud-viet
nameze au scos din luptă un 
număr de 10 038 de militari ina
mici, dintre care 7 723 morți sau 
răniți, 1183 prizonieri și 1132 de
zertori. Printre morți și răniți se 
află 861 de militari americani, 
australieni și sud-coreeni.

HANOI 19 (Agerpres). — La 18 
august forțele- aeriene americane 
au efectuat noi acțiuni agresive 
împotriva R. D. Vietnam. în pro
testul adresat de înaltul comanda
ment al Armatei populare vietna
meze Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam se arată că numeroase reac
toare de luptă ale S.U.A. au bom
bardat și mitraliat centre popu
late și obiective economice din pro
vinciile Thanh Hoa și Nghe An.

★
Norman Paul, ministrul adjunct al 

apărării S.U.A., a declarat miercuri că 
Pentagonul studiază în prezent posibi
litatea chemării sub arme a tinerilor 
căsătoriți, dar care nu au copii, pentru 
a fi trimiși în Vietnam. Necesitățile 
noastre în Vietnam, care au crescut în 
ultimele luni în mod dramatic, a spus 
el într-un interviu televizat, ne vor 
determina să dublăm încorporările.

ÂNGLIÀ

La muncă egală 
salariu inegal

Femeile din Anglia care lucrează, 
scrie ziarul englez „The Sun", nu 
vor fi sprijinite de guvern în lupta 
lor pentru obținerea de salarii egale 
cu ale bărbaților. într-o scrisoare 
adresată consiliului general al 
Trade-Unionurilor, ministrul mun
cii Ray Gunter a spus că o ega
lizare a salariilor ridică „probleme 
sociale și economice atit de com
plexe“ încît guvernul nu poate cere 
în prezent industriei să dea curs a- 
cestei cereri.

Imediat, liderii sindicali au acu
zat guvernul că nu respectă promi
siunile electorale. John Newton, li
derul sindicatului lucrătorilor din 
confecții, în care sînt multe mun
citoare, a cerut ca consiliul sindical 
să ceară explicații.

în noiembrie Consiliul Trade-Uni
onurilor i-a cerut lui Gunter să ra
tifice convenția Organizației Inter
naționale a Muncii în care se cere 
o salarizare egală. Anglia nu a ra
tificat convenția.

Acum desigur că se vor exercita 
presiuni asupra guvernului. în An
glia lucrează peste 8 milioane de 
femei — care constituie peste o trei
me din forța de muncă, dar în me
die ele cîștigă numai jumătate din 
cit cîștigă bărbații. S-a apreciat re
cent că numai zece la sută din fe
meile care lucrează primesc un sa
lariu egal cu al bărbaților.

S. U. A.

De citeva ori mai mulți 
șomeri în rmdul negrilor

Vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, a afirmat într-o cu- 
vîntare pregătită pentru deschide
rea unei conferințe la Casa Albă 
cu privire la posibilitățile egale la 
angajări că „negrii reprezintă în 
S.U.A. .un element major de criză 
economică“. „Automatizarea, con
ducerea tehnică, precum și alte 
modernizări ale producției, reduc 
practic cererile de muncă necali
ficată și semicalificată“, a spus el, 
menționînd că numeroși negri și 
alte pături ale populației nu au o 
calificare corespunzătoare. Humph
rey a declarat că guvernul va tre
bui să aibă în vedere creșterea 
eficacității programului de măsuri 
pentru posibilități egale la înca
drări, prin extinderea proiectelor 
de construcții la care contribuie și 
guvernul federal.

Miercuri seara, în cartierul 
Watts din Los Angeles, domnea 
un calm relativ, relevă agențiile 
de presă. Liderul populației de cu
loare din S.U.A., Martin Luther 
King, care a sosit la Los Angeles, 
a declarat la un miting că practi
cile rasiale și sărăcia în care tră
iesc negrii au fost factorii princi
pali de tensiune. El a arătat că 
procentul șomajului în rîndul 
populației din cartierul Watts se ri
dică la 34 la sută, adică de cîteva 
ori mai mare decît media procen
tului șomajului înregistrat în S.U.A.

Atena

Perspectivele noului
ATENA 19. — Presa ateniană 

de joi relatează despre greutățile 
pe care le întâmpină noul premier 
al Greciei, Tsirimokos, în asigu-

LANSAREA NAVEI 
„GEMINI-5“
A FOST AMiNATĂ

CAPE KENNEDY 19 (Ager
pres). — Lansarea navei cosmice 
„Gemini-5“ avînd la bord pe cos- 
monauții Gordon Cooper și Charles 
Conrad, prevăzută pentru joi a 
fost amînată. Purtătorul de cu- 
vînt al Centrului. N.A.S.A. a decla
rat că amînarea a fost determina
tă de unele defecțiuni tehnice des
coperite în ultimele minute, pre
cum și de înrăutățirea neașteptată 
a condițiilor meteorologice. Direc
torul programului de zbor al na
vei „Gemini-5“, Verett Christen
sen, a ordonat ămînarea lansării 
cu 48 de ore.

guvern rămin neclare
rarea investiturii guvernului său. 
Ziarul „Anendotos“ scrie că majo
ritatea deputaților de centru, ră
mași credincioși liniei politice a 
liderului lor Papandreu, refuză 
orice colaborare cu noua echipă 
ministerială.

Oficiosul E.D.A., „Avghi“, publi
că un comunicat al Comitetului 
Executiv, prin care se anunță că 
toți membrii grupului parlamentar 
al E.D.A. se pronunță împotriva 
noului guvern și cer organizarea 
imediată a alegerilor.

Ziarul dreptei, >,Mesimvrini“, pu
blică declarația liderului E.R.E., 
Kanellopoulos, în care se arată că 
„E.R.E. urmărește cu rezervă noua 
fază a crizei politice“. Un alt ziar 
de aceeași tendință — „Acropolis“ 
— relevă că cei opt deputați ai 
Partidului progresist (de dreapta) 
sînt hotărîți să voteze contra in
vestiturii guvernului.

★
Noul prim-ministru, Elias Tsiri

mokos, care urma să depună joi 
seara jurămîntul, a anunțat că a 
hotărît să amîne această ceremonie 
deoarece nu a reușit să-și comple
teze lista cabinetului.

BOULOGNE SI CONSTANTA 
ORAȘE ÎNFRĂȚITE

Boulogne și Constanța au deve
nit orașe înfrățite, în cadrul fede
rației internaționale a orașelor în
frățite. în cursul ședinței extraor
dinare a consiliului municipalității 
boulogneze, Petre Nicolae, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, și Henneguelle, primarul 
orașului Boulogne, au semnat ac
tul oficial — Carta înfrățirii.

SINGAPORE. Primul ministru al 
Federației Malayezia, Tungku Ab
dul Rahman, a anunțat că statul 
Singapore a refuzat sprijinul pu
terilor occidentale în legătură cu 
admiterea sa în O.N.U.

IERUSALIM. Cu prilejul prezen
tării scrisorilor de acreditare de 
către primul ambasador al R.F.G. 
în Izrael, Rolf Pauls, în fata pala
tului prezidențial, înconjurat de 
forte polițienești, joi a avut loc o 
demonstrație de protest la care au 
participat numeroși foști deportați 
în lagărele de exterminare și lup
tători din rezistentă.

MELBOURNE. 22 000 de munci
tori portuari din Australia au de
clarat miercuri cea de-a doua gre
vă de 24 de ore din cursul acestei 
luni, revendicînd majorarea sala
riilor. Numeroase nave din portul 
Melbourne au rămas inactive, pro- 
vocînd mari pierderi companiilor 
de navigație.

N O T E

Ca în ghicitoarea 
cu ciuperca...

După ce Tanzania și-a 
retras personalul diplo
matic din capitala ame
ricană, în semn de pro
test împotriva ameste
cului în treburile ei in
terne, iată că Republi
ca Congo (Brazzaville) 
și-a rechemat reprezen
tanța diplomatică de la 
Washington. Relațiile 
dintre ea și S.U.A. sînt 
practic suspendate. O- 
ficialităfile americane și 
congoleze au precizat 
că nu este vorba de o 
rupere a relațiilor, ci 
doar de o „răcire" a 
lor, survenită în ulti
mul timp.

Cauzele nu trebuie 
căutate îndelung. Este 
vorba de una singură : 
sprijinul acordat de 
Washington lui Chom- 
be, cunoscut ca unul 
dintre adversarii înver
șunați ai actualului gu
vern de la Brazzaville. 
Autoritățile de la Leo

poldville nu și-au as
cuns ostilitatea pentru 
înlăturarea de la pu
tere, cu doi ani în ur
mă, a fostului președin
te al Congoului (Braz
zaville) Fulbert Youlou, 
care l-a sprijinit pe 
Chombe încă pe vre
mea secesiunii katan- 
gheze.

Venirea la putere a 
lui Chombe pe malul 
stîng al fluviului și ma
nevrele acestuia au dus 
la o ascuțire a re
lațiilor dintre cele 
două Congouri. Avînd 
sprijinul cercurilor im
perialiste, Chombe a 
organizat repetate ten
tative de răsturnare a 
guvernului de la Braz
zaville. Ultima de acest 
fel a fost descoperită 
la mijlocul lunii tre
cute.

Faptul că guvernul 
de la Brazzaville a luat 
o serie de măsuri me

nite să apere și să con
solideze independenta 
țării, acordînd tota‘> tă 
sprijin pafrioților con
golezi care luptă împo
triva lui Chombe, i-a 
iritat pe sprijinitorii de 
peste Ocean ai a- 
cestuia. Drept urmare, 
membrii misiunii diplo
matice americane de la 
Brazzaville, însumînd 
inițial 30 de oameni, 
au fost retrași rînd pe 
rînd pînă n-a mai ră
mas nici unul. Evident, 
fînăra țară africană a 
răspuns prin măsuri si
milare. Și după toate a- 
cestea, mai sînt unii 
comentatori occidentali 
care pun întrebarea : 
care dintre cele două 
părți ar fi răspunzăt6a,- 
re pentru „răcirea" 
laț iilor dintre ele ? Ca 
în ghicitoarea cu ciu
perca — mînăstire în- 
fr-un picior...

Augustin BUMBAC

Cursa calculatoarelor 
electronice

Nu de mult s-a ținut 
la Londra o confe
rință despre tehnolo
gia avansată. Dezbate
rea a fost dominată de 
îngrijorarea ce i-a cu
prins pe industriași în 
fața concurenței ame
ricane. Cel mai evi
dent s-a manifestat a- 
cest lucru în comisia 
care s-a ocupat cu si
tuația industriei vest- 
europene de calcula
toare electronice.

Se știe că în acest 
sector trusturile ame
ricane au acaparat în 
cea mai mare măsură 
piața mondială, provo- 
cînd insomnie îndeo
sebi reprezentanților 
ramurii similare de pe 
vechiul continent. Pia
ța europeană și mon
dială de calcula
toare electronice e do
minată de un gi
gant, care, se înțele
ge de la sine, este a- 
merican: I.B.M., al că
rui avans științific și 
tehnologic este consi

derabil și care deține 
de unul singur 80 la 
sută din piața mon
dială. Urmează apoi 
un alt gigant ameri
can, „General Electric“, 
care a pus stăpînire 
pe societatea franceză 
Bull și pe secția de 
calculatoare electroni
ce a firmei italiene 
„Olivetti".

Cu ce se prezintă în 
fața acestor adevărațl 
căpcăuni industriașii 
vest-europeni ?

Cu întreprinderi de 
proporții mult mai re
duse din Franța, An
glia, R.F.G., Olanda 
etc. Autorul articolului 
din „Le Monde“ ob
servă că, în timp ce în 
alte domenii, indus
triașii își propun să-și 
păstreze piața, în lup
tă cu concurența de 
dincolo de ocean, în 
cazul industriei elec
tronice, ei sînt puși în 
fața unei probleme 
mult mai dificile, în- 
trucît este vorba de

recucerirea pieței. Cer
cetările științifice — au 
subliniat specialiștii 
întruniți — trebuie să 
vizeze de pe acum rea
lizările de mîine. In a- 
cest scop, ei ar urma 
să se folosească — 
de ce nu? — chiar de 
licențele americane ! 
— scrie „Le Monde“.

Lupta ce se anunță 
și în acest domeniu al 
concurenței, Europa 
occidentală — S.U.A., 
apare cu toate acestea 
ca inegală. De aceea, 
la conferința de la 
Londra s-au făcut au
zite pledoarii pentru 
realizarea unității vest- 
europene în această 
luptă. Dar, așa cum se 
intîmplă în întreaga 
problemă a „unificării 
Europei occidentale“, 
de la vorbă și pînă la 
faptă distanța e mare, 
căci interesele partici- 
panților sînt contra
dictorii.

Eva SZABO

O zonă a liberului 
schimb miniaturală?

Din Canberra, capi
tala celui de-al cinci
lea continent, agențiile 
de presă au transmis 
două știri, care au re
ținut mai mult atenția. 
Prima știre: anul fiscal 
1964—1965 se Încheie 
pentru Australia cu un 
deficit al balanței de 
plăți de 300 milioane 
lire sterline, cifră care 
n-a mai fost înregis
trată decît o singură 
dată In istoria țării. 
Cealaltă: Australia și 
Noua Zeelandă au că
zut de acord asupra ți
nui aranjament privi
tor la crearea unei 
zone a liberului schimb 
intre cele două țări, 
care va intra In vi
goare ia Începutul a- 
nului viitor.

Aparent, intre cele 
două știri nu există 
nici o legătură. Dacă 
se ține seama însă de

relatările din ultima 
vreme ale ziarelor 
occidentale, potrivit 
cărora companiile au
straliene ar căuta cu 
febrilitate piețe de des
facere, legătura nu-i 
greu de făcut. Pentru 
a-și echilibra deficitul 
balanței de plăți, Au
stralia a început să-și 
îndrepte privirea spre 
vecina sa, de care o 
leagă trăsături comu
ne ca dezvoltarea is
torică și culturală, o 
relativă izolare geogra
fică de restul lumii și, 
nu in ultimul rînd, in
terese economice. O 
mai strînsă colaborare 
cu Noua Zeelandă pare 
să accentueze distan
țarea Australiei de 
Marea Britanie, tradi
ționalul ei partener co
mercial. tn treacăt 
fie spus, Australia se 
mai teme că, într-o

bună zi. Anglia s-ar 
putea alătura Pieței 
comune, ceea ce ar 
gîtui exportul de pro
duse agrare australie
ne pe piața britanică. 
Lucru la fel de valabil 
și pentru Noua Zeelan
dă, considerată drept 
una din principalele 
„ferme de carne și 
lapte" ale Marii Bri
tanii.

Presa engleză nu as
cunde o anumită în
grijorare a guvernu
lui laburist pentru care 
perspectiva intrării in 
C.E.E. este încă des
tul de neclară, iar o 
astfel de „piață comu
nă", miniaturală, fără 
Anglia, ar da incă o 
lovitură pozițiilor ca
pitalului englez în cele 
două țări.

Radu BOGDAN 
----------------------------------TJ

SEUL. Aproximativ 60 de 
membri ai unităților auxiliare 
sud-coreene, care deservesc tru
pele americane dizlocate în pro
vincia Kyonggi, au declarat gre
va foamei în semn de protest 
împotriva tratamentului la care 
sînt supuși. Intr-o notă adresată 
autorităților militare americane, 
ei au cerut să se pună capăt 
violării drepturilor omului și 
discriminării.

NAIROBI. în capitala Kenyei au 
început joi lucrările Consfătuirii 
șefilor de state și guverne ai țări
lor din Africa de est, la care par
ticipă președintele Tanzaniei, Ju
lius Nyerere, primul ministru al 
Ugandei, Milton Obote, și preșe
dintele Kenyei, Jomo Kenyatta.

CAIRO. Președintele Yemenului, 
Abdulah As Sallal, care se află tntr-o 
vizită tn R.A.U., a avut joi întreve
deri cu președintele Gamal Abdel 
Nasser. A fost examinată șl pregătită 
întrevederea pe care președintele

președintele de Gaulle va tine cea 
de-a doua conferință de presă a 
sa din acest an. Cu această ocazie, 
șeful statului francez va face o ex
punere asupra situației internațio
nale în general, și a situației din 
Piața comună, în special. Se aș
teaptă ca șeful statului să facă o 
serie de precizări importante pri
vind alegerile prezidențiale din 
Franța.

TOKIO. Aproximativ 70 de re
prezentanți ai județului Kitatama,

SCURTE ȘTIRI

CHILE. O parte a orașului Concepcion inundată de apele riului Blo. 
50 000 de persoane au rămas fără adăpost

Nasser o va avea cu regele Arabiei 
Saudite, Felsal, la Jeddah în cadrul 
căreia vor fi examinate căile de resta
bilire a păcii în Yemen.

PARIS. Miercuri a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri 
francez, la care a participat și 
președintele de Gaulle. André Mal
raux, ministrul de stat însărcinat 
cu problemele culturale, a făcut un 
raport privind vizita pe care a 
efectuat-o în R. P. Chineză. Data 
reluării activității politice franceze 
s-a hotărît să fie 9 septembrie, cînd

din prefectura Tokio, au făcut o 
vizită ministrului apărării naționa
le, Matsuno, și au protestat împo
triva planurilor de construire în 
regiunea acestui județ a unei baze 
pentru proiectile teleghidate Hawk.

PARIS. Proiectul de buget pen
tru exercițiul financiar următor al 
Ministerului francez al armatelor, 
dat publicității zilele acestea, pre
vede o creștere a cheltuielilor mi
litare cu 1,2 miliarde franci în com
parație cu bugetul pe anul în curs.

LA BALCANIADA CÎNTECULUI POPULAR „APLAUZE PENTRU 
ARTIȘTII ROMANI“

La 18 august, cea de-a patra zi a Balcaniadei cintecului popu
lar, care se desfășoară la Burgas, a fost consacrată cintecului popu
lar românesc. In legătură cu aceasta, sub titlul „Aplauze pentru ar
tiștii români“, ziarul „Otecestven Front“ scrie : „Timp de două ore 
artiștii români au demonstrat o înaltă măiestrie muzicală... Publicul 
i-a răsplătit cu aplauze binemeritate“. Ziarul „Narodna Mladej“ 
notează : „Trimișii poporului frate român au pregătit și au adus
pentru acest concert oficial tot 
folcloric“.

CIUDAD DE MEXICO. Ploile to
rențiale căzute în ultimele trei săp- 
tămîni în mai multe regiuni din 
Mexic continuă să agraveze inun
dațiile care fac ravagii în diverse 
localități din țară, ha Puebla, apele 
au inundat principalele străzi ale 
orașului, ajungînd pînă la un 
metru.

KUALA LUMPUR. Cei nouă sul
tani din Malaya au ales pe sultanul 
Ismail Nasiruddin Sha, ca rege al 
Federației Malayezia pe o perioadă 
de cinci ani.

TOKIO. Primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, a sosit în capitala O- 
kinawei, Nahaa. Sute de demon-

ce au mai bun din tezaurul lor

stranti l-au întâmpinat purtând pan
carte cu inscripții: „Sato, întoar- : 
ce-te acasă", și „Americani, redati ’ ' 
Okinawa Japoniei!".

BOGOTA. Mai multe conducte de 
petrol apartinînd societăților ame
ricane „Texas Petroleum Compa
ny“ și „Colombian Cities" din cen
trul petrolier Barranca Bermeja 
(Columbia) au fost aruncate în aer.

LIMA In regiunea de junglă din 
munții Anzi au fost semnalate în 
ultimele zile mai multe lupte între 
forțele guvernamentale trimise să 
lupte împotriva detașamentelor de 
partizani din această parte a tării.
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