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SOCIALISTE
noastră este Republica 

Sărbătorim a 
zilei de 23 
ai Republicii 

Manifestațiile

Patria
Socialistă România !
21-a aniversare a 
August ca cetățeni 
Socialiste România.
care au avut loc pretutindeni, la 
orașe și sate, la vestea adoptării 
de către supremul for legiuitor al 
țării a noii Constituții, cîntecele, 
horele ce s-au încins pe străzi și 
în piețe sînt mărturii elocvente 
ale uriașei însuflețiri cu care po
porul a primit acest eveniment, ale 
bucuriei și mîndriei lui patriotice. 

* Avînd loc în pragul aniversării 
a 21 de ani de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, istorica se
siune a Marii Adunări Naționale 
care a adoptat noua Constituție a 
dat marii noastre sărbători o și 
mai mare strălucire. Raportul cu 
privire la proiectul de Constituție 
a Republicii Socialiste România, 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C.

Partidului Comunist Român, a 
făcut o analiză profundă, multila
terală, a marilor transformări pe
trecute în cei 21 de ani de la eli
berare în viața sociai-politică și 
economică a țării, a principiilor și 
prevederilor de bază ale Consti
tuției și a trasat principalele direc
ții de perfecționare continuă a ac
tivității organelor puterii^ admi
nistrației dè stat și 'judecătorești, 
corespunzător sarcinilor noii etape 
de dezvoltare a societății pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste, 

în lumina marilor biruinți 
consfințite de legea fundamentală 
a țării, apar și mai evidente mă
rețele perspective pe care le-a des
chis poporului nostru insurecția 
armată victorioasă din august 1944. 
în urma înfrîngerii Germaniei hit- 
leriste omenirea a fost salvată de 
barbaria fascistă și s-au creat con
diții favorabile pentru dezvoltarea 
liberă, democratică a unui șir de 
țări. Rolul hotărîtor în obținerea 
victoriei asupra fascismului l-a 
avut Uniunea Sovietică, o contri
buție importantă au adus cele
lalte țări ale coaliției antihitleriste, 
precum și popoarele care s-au ri
dicat cu arma în mină împotriva 
cotropitorilor fasciști. în urma in
surecției armate, România s-a ală
turat coaliției antihitleriste, parti- 
«;ipînd cu toate forțele sale la lupta 

r .mpotriva Germaniei naziste. însu
flețită de un fierbinte patriotism, 
armata română a luptat umăr la 
umăr cu armata sovietică pentru 
izgonirea trupelor hitleriste și 
hortyste de pe întreg teritoriul 
țării, a participat apoi activ la eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, 
luptînd pînă la capitularea Ger
maniei hitleriste, poporul ro
mân aducîndu-și astfel contribuția 
de singe la marea victorie asupra 
fascismului. Lupta comună pe 
frontul antihitlerist a cimentat 
prietenia frățească, de nezdrunci
nat, dintre popoarele român și so- 
vietic.în ziua marii sale sărbători 
naționale, poporul român își expri
mă recunoștința față de glorioșii 
ostași români și sovietici care au 
luptat împotriva fascismului, față 
d. toți patrioții și revoluționarii 
care și-au închinat viața măreței 
cauze a luptei pentru fericirea po
porului român.

înaintînd, sub conducerea parti
dului, pe drumul deschis la 23 
August 1944, poporul nostru, în 
frunte cu clasa muncitoare, a 
smuls, prin grele bătălii de clasă, 
poziție după poziție din mîinile 
claselor exploatatoare, a cucerit în
treaga putere politică și a instaurat 
dictatura proletariatului, a luat în 
stăpînire principalele mijloace de 
producție, a pășit la construirea 
socialismului și a asigurat trium
ful deplin al noii orînduiri în pa
tria sa.

La 21 de ani de la eliberarea ță
rii, ori încotro ne îndreptăm pri- 

' virile vedem roadele acestor minu
nate izbînzi : fabrici și uzine mo
derne, puternice centrale electri
ce, noi mine și schele petroliere, 
vaste șantiere de construcții, care 
au adus suflul dătător de viață ai 
industrializării în toate regiunile 
țării, au sporit considerabil pu
terea economică a patriei ; coopera
tivizarea agriculturii, atenția deo
sebită acordată întăririi bazei ei 
tehnice-materiale și organizării 
producției după metode științifice 
au dus la creșterea permanentă a 
producției agricole; cartiere și orașe 
întregi care au devenit de nerecu
noscut — cu magistrale și artere 
largi, cu blocuri de locuințe lumi
noase : o vastă rețea de institute 
de învățămint și sănătate, cultură 
și artă, de care beneficiază între-

gul popor ; strălucite succese, ale 
științei și artei.

Făcînd bilanțul marilor izbînzi 
obținute de poporul nostru pe toate 
fronturile construcției socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
în Raportul asupra proiectului de 
Constituție : „In România, socialis
mul a învins deplin și definiții'. 
De Ia o țară cu industrie slabă în 
care monopolurile imperialiste de
țineau poziții dominante, cu agri
cultura înapoiată în care mai con
tinuau să existe rămășițe ale rela
țiilor feudale — la țara socialistă 
de azi. cu o industrie dezvoltată și 
o agricultură în continuu progres ; 
de la monarhia burghezo-moșie- 
rească — Ia Republica Socialistă 
România este o întreagă epocă is
torică pe care poporul român a 
străbătut-o cu succes sub condu
cerea Partidului Comunist Român“.

Izbînzile dobîndite în toți acești 
ani sînt rezultatul muncii pline de 
fierbinte patriotism a poporului, 
care a scris, literă cu literă, cartea 
de aur a țării — Constituția Re
publicii Socialiste România. Ele au 
fost asigurate de faptul că întreaga 
putere de stat aparține poporului, 
de continua dezvoltare a proprietă
ții socialiste asupra mijloacelor de 
producție — realități fundamen
tale ale vieții noastre noi, care-și 
găsesc consacrarea în Constftdtie.

Deținător suveran al întregii pu
teri, liber și stăpîn pe soartă sa, 
pe bogățiile țării, poporul își fău
rește propria istorie, conștient că 
tot ce realizează slujește propășirii 
țării, făuririi unui trai mai bun 
pentru toți cei ce muncesc. Eroica 
noastră clasă muncitoare, care-și 
îndeplinește cu cinste misiunea de 
clasă conducătoare a societății, ță
rănimea, aliata ei de nădejde, inte
lectualitatea, care și-a pus cunoș
tințele și forțele creatoare în slujba 
poporului, celelalte categorii de 

oameni ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, bu- 
curîndu-se de deplină egalitate în 

în lupta 
comu- 
unire, 

edificiul luminos al socialismu
lui. Realitățile din țara noastră 
confirmă că numai în socialism se 
poate manifesta în toată plinătatea 
lor comunitatea reală de interese 
a tuturor cetățenilor, sînt create 
toate condițiile pentru dezvoltarea 
și înflorirea materială și spirituală 
a națiunii.

O caracteristică fundamentală a 
vieții social-politice din țara noas
tră este profundul 
participarea maselor 
largi ale poporului la 
puterii, la conducerea 
rea treburilor de stat 
Reflectînd această realitate, noua 
Constituție reprezintă Carta liber
tății și suveranității naționale, a 
înfloririi națiunii socialiste, a ega
lității în drepturi pentru toți ce
tățenii țării, fără deosebire de na
ționalitate, a afirmării multilate
rale a demnității și personalității 
omului. Prevederile ei, garantate 
materialicește, oglindesc lărgirea 
continuă a democrației noastre so
cialiste.

Marile realizări în făurirea vieții 
noi au fost posibile datorită faptu-' 
lui că poporul are în fruntea sa o 
asemenea călăuză încercată cum 
este Partidul Comunist Român. 
Poporul s-a convins, pe baza fap
telor, că în decursul existenței 
sale de aproape patru decenii și 
jumătate, partidul comunist a fost 
mereu exponentul credincios al nă
zuințelor lui, JLib conducerea că
ruia aceste năzuințe și-au găsit îm
plinirea. De aceea, el și-a unit tot 
mai strîns rîndurile în jurul parti
dului, l-a urmat și îl urmează cu 
nețărmurită încredere și dragoste.

drepturi și înfrățiți
pentru înflorirea patriei 
ne, înalță, în strînsă

democratism, 
celor, mai 

exercitarea 
și rezolva
și obștești.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Desen de Vincențiu GRIGORESCU

de sub jugul fascist!

23 AUGUST:

Tudor ARGHEZI

Ceasul în care s-a luminat de ziua.
Printre toate marile fapte ale timpului de muncă 

uriașă, de la 1944 încoace, se alege și Lumina. Ea 
ne privește pe toți migălitorii cu condeiul ai cuvin
telor împărăchiate, lumina cărții, păzită pînă 
atunci la întuneric de lacăte fără cheie. Cheia era 
păstrată în buzunarul cu birlici, dame și fanți, al 
domnilor din boierie.

Lumina ochilor și a minții a intrat în toate cămi
nele semenilor dumitale.

Aveai o vorbire, Bade ioane :

Cîmpu-i alb, oile-s negre 
Cin’le vede, nu le crede, 
Cin’le paște, le cunoaște.

Acum, ciobanule, baciule, ca și frații de la cup
toare și mașini, le paști, ca un cărturar și dum
neata, și tu. Știi neștiutele, tainele și închipuitele.

Ți-aduci aminte ce era pe vremuri Constituția ? 
Pe aceea nu o puteai citi : era interzisă muncito
rimii și era ascunsă. Avem o Constituție nouă : pe 
esta o citești, o înțelegi, și ți-e dragă — și-o pă
zești cu toate însuflețirile tale E Constituția ta, a 
poporului tău, scrisă de poporul tău, gîndită de 
mințile limpezi ale Partidului care-i însuși poporul 
cu toate puterile și înzestrările lui.

Exiști în țara ta îmbelșugată, bogată, vestită în 
toată lumea. Avuțiile țării sînt avuțiile fale. Lumea 
știe că ai dreptul să te mîndrești de marile și cu
ratele tale frumuseți. Țara ai făcut-o tu cu brațele, 
răbdarea și dragostea ta. Tu ești întreg patriotis
mul, tu ești socialismul, care-i adevăratul patrio
tism. Gîndindu-mă la tine, ghemuit pe masa de 
lucru, mă scol, Bade Ioane, în picioare a cuviință 
și a recunoștință că porți în fața omenirii stea
gul tău cel nou cusut cu litere de aur „Republica 
Socialistă România“.

De departe, dă-mi voie să-ți sărut mîinile bătă
torite de plug și de ciocane, arse în topitorii, în
negrite de păcura pămîntului, frate cu Meșterul 
Manole și cu Făt-Frumosul din poveștile tale.

Altă dată aveai înfipte în brîu pistoale și cu
țite de luptă, astăzi ai deasupra lui floarea împle
tită a tuturor visurilor tale și fiindcă scrii cum și 
citești, un condei de tînăr cărturar. E o nouă mîn- 
drie pentru tine. Du-te voios înainte învesmîntat în 
soare, în stele și luceferi.

Slavă Luminii ! Slavă ție iubitul meu popor, că 
ai știut să-ți meriți lumina întreagă !

Geneva, august 1965.

De multe ori în acești ultimi 21 de 
ani am avut sentimentul că asist la 
lucruri irepetabile, grandioase pe 
care urmașii mei le vor găsi consem
nate în manualele de istorie. Senza
ția imediată este aceea a unei mîn-

Eugen BARBU

Plecarea tovarășului Luigi Longo
în ziua de 22 august, tovarășul 

Luigi Longo, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, împreună cu so
ția au vizitat șantierele de cons
trucție ale sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier, precum și orașul Tr. Severin, 
Muzeul Porțile de Fier și Cetatea 
Drobeta.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și conducătorii șantierelor 
vizitate.

în cursul aceleiași 
Longo a părăsit țara, 
du-se spre patrie.

zile, Luigi 
îndreptîn-

(Agerpres)

drii de nestăpînif, o euforie necon
trolată îți invadează ființa și multă 
vreme exerciți un control involun
tar asupra propriei ființe. O șansă 
statornică a făcut să mă găsesc în 
august 1944, în București prinzînd 
clipa întoarcerii armelor, a răsturnării 
fascismului. Era atunci o minunată 
seară cu stele înalte și cu un văzduh 
imaterial, începea una din acele nopți 
în stare să te facă să iubești fot pă- 
mînful și să juri omenirii că o vei a- 
juta cu forțele tale în drumul ei spre 
fericire. Un semnal repetat anunța o 
veste extraordinară. Vecinii mei, ui- 
tînd orice prudență, au deschis feres
trele larg și, sfidînd camuflajul, au săr
bătorit imediat anunțarea marei noas
tre Eliberări... Minunată seară de au
gust ! Sînt 21 de ani de atunci... în 
fața Cercului Militar o mulțime de ce
tățeni, sfidînd somnul și grijile de 
peste zi, se bucurau în mod spontan.

Cu toții ne gîndeam la viitorul, atunci 
încă incert, pîndif de primejdii nevă
zute. Mai multe ore, pînă în zori, ig
noram cu toții răspunsul violent al 
hitlerișfilor, lunile de luptă ce ne 
mai așteptau încă. Am mers atunci 
cu pași rari spre fostul Palat Regal, 
privind imensa piață plină de lume, 
încă năucită de surpriză și bucurie. 
Mi-am dat seama dintr-o dată că viața 
mea și a tuturor celor ce mă înconju
rau avea să se schimbe într-un mod 
nemaipomenit. Undeva, modest, visa
sem la acea victorie a poporului a- 
supra celor care aduseseră țara în
tr-o stare de nedescris.

Sîmbătă dimineață am trăit un alt 
moment la fel de tulburător, neaș
teptat. Veneam din Sala Palatului 
unde cîteva sute de deputali manda
tari ai poporului hofărîseră ca din 
acea clipă, România să se numească 
republică socialistă, hofărîseră ca să

i se acorde țării o nouă Constituție, 
pe dimensiunile noului stat... Rare
ori n-am reușit să mă stăpînesc și 
acest lucru mi se întîmpla acum cînd 
laolaltă cu ceilalți m-am trezit acla- 
mînd fără stăpînire...

Tulburat încă am ieșit în stradă și 
am văzut în fafa Comitetului Central 
o mulțime imensă, dezlănțuită într-o 
bucurie fără margini. Radioul trime
sese peste acoperișurile țării marea 
veste. Imensa piață era invadată de 
femei și bărbați. Iarba fusese strivită, 
conducătorii partidului și statului au 
fost chemați cu frenezie și i-am pu
tut vedea înconjurați cu dragoste de 
cei de pe stradă, abia străbătînd 
rîndurile.

Admirabilă clipă !
Mi-am amintit atunci, cum într-o zi 

de februarie, în același loc, pe imensa 
scenă de asfalt, gloanțele trupelor lui 
Rădescu au încercat să oprească mer
sul tumultuoasei istorii a poporului nos
tru.

(Continuare în pag. a III-a)

Vara 
împlinirilor

Paul ANGHEL

Anotimpul nostru socia
list e matur, el se află în 
cel de-al 21-lea an, pe cren
gile lui, bogate și arcuite 
sub roade, nădejdile s-au 
aurit devenind fructe. E 
vremea lui august...

Istoria a hotărît ca sem
nalul Eliberării să sune la 
noi într-o anume secundă 
a verii, cînd pămîntul ro
mânesc capătă o f rumusețe 
de legendă și o bogăție de 
basm. August e luna auru
lui din văzduh, din țărînă și 
de pe fețe ; august e clipa 
cînd anul, rezemat cu spi
narea în soare, scutură lu
mina solstițiului în ploaie 
feerică peste tot pămîntul 
românesc.

Eliberarea a sunat din 
chiar miezul de grădină al 
verii. Pulberea drumuri
lor noastre a devenit, sub 
picioarele fasciștilor, pulbe
re de pușcă, iar livezile 
noastre au scuturat peste 
ei obuze și pluinbi. Carpa- 
ții au căpătat glas de tun, 
Dunărea mînie de mamă 
răzbunătoare :

„Eu nu ți-aș dori vre-odată / 
să ajungi să ne cunoști...“

Eliberînd patria ne-am 
făcut stăpîni, pe tot
deauna, peste pămîntul nos
tru vechi și lăudat. Lan
țul luptelor pentru liber
tate și independență, în
ceput de la Mircea și zu- 
ruind prin veacuri și gene
rații, s-a împlinit în chip 
strălucit sub conducerea 
celui mai viteaz și mai în
cercat erou colectiv, Parti
dul Comunist Român. Stea
gul său roșu este cea mai 
fierbinte culoare din stea
gul național. El va fîlfîi 
mereu, încălzindu-ne ini
mile, alături de steagul pa
triei, purtîndu-ne înainte 
spre noi culmi ; .el este cel 
care deschide României fe
reastra panoramică a viito- 
rului comunist.

August e luna aurului 
din văzduh, din țărînă și 
de pe fețe, august ca sin
teză a verii este simbolul 
socialismului biruitor. Ne 
umple inima un puternic 
sentiment de mîndrie, care 
este al întregului popor ro
mân. în această vară a îm
plinirilor am legiuit ceea 
ce istoria a cucerit în a- 
ceste două decenii, stare 
de fapt și de drept, încunu
nare a visurilor noastre : 
Republica Socialistă Ro
mânia.

Semănăm spicele din 
noua ei stemă, de vreo două 
mii de ani. Ciocănim me
talul aceleiași steme, scos 
din adîncul Munților Apu
seni, din aceleași vremi ne
guroase. Am păstrat nestră
mutată nădejdea că și spi
cele, și aurul, și întregul 
pămînt ce le poartă, vor fi 
cîndva ale noastre. Ele sînt 
ale noastre. Semănăm azi 
sonde alături de brazi, 
creștem turme, livezi și 
schele, ridicăm orașe și fa
brici, împodobind România 
și stema ei pentru nevoile 
poporului. Puterea apelor, 
puterea fertilă a pămîntu
lui, puterea cugetării și a 
creației, puterea brațului 
înarmat, sînt ale noastre, 
numai ale noastre, pe 
drept, după lege :

„întreaga putere în Re
publica Socialistă România 
aparține poporului, liber și 
stăpîn pe soarta sa“.

August este luna aurului 
din văzduh, din țărînă și de 
pe fețe, august ca sinteză a 
verii este simbolul socia
lismului biruitor. Jertfa din 
august 1944 s-a împlinit 
strălucit.

Te vom confunda, lună 
generoasă, lună bogată, lu
nă a soarelui atotputernic, 
cu însăși stema pe care ne-o 
dăruiești ! Vom citi cu e- 
moția mereu trează pe 
frontispiciul tău de raze 
primul articol al constitu
ției noastre noi :

„România este republică 
socialistă. Republica Socia
listă România este stat al 
oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate, suveran, inde
pendent și unitar. Terito
riul său este inalienabil șl 
indivizibil“.

Divizibilă este numai bu
curia. O împărțim între 19 
milioane de inimi.

Trăim vara marilor îm
pliniri.
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Dacă ar putea exista vreo măsurătoare și în 
domeniul spiritual, tabelele și statisticile ar 
indica o creștere treptată dar constantă a 
staturii sufletești a omului.

Fiecare om din patria noastră știe că a de
venit cetățean al unei republici socialiste. La 
iiecare zece oameni, există unui care e 
membru al partidului comunist. Fiecare fa
milie, dacă ar exista o măsurătoare de acest 
fel, ar înregistra explozia tăcută a centime
trilor, creșterea staturii omenești la toți pa
rametrii pozitivi ai personalității, activității, 
creativității.

— Cum vedeți descătușarea forțelor 
creatoare ale individului și colectivității, 
afirmarea nestinjenità a personalității 
umane ?

Nici unul dintre cei întrebați nu spunea că 
el ar fi Omul cu literă mare către care merg 
gîndurile și întrebările noastre — dar fiecare 
se știa rudă cu acest om, tovarăș apropiat, și 
mi l-a descris cu patimă și cu exactitate, cu 
plăcere și cu inspirație, așa cum nu poți vorbi 
decît de o ființă dragă, pe care o cunoști și 
o iubești de mult.

Nici o generație nu s-a simțit atît de aproape de țelul fericirii po
porului. Ca într-un peisaj alpin, viitorul se vede neobișnuit de aproape. 
Floriul ne înalță pe toți. Omul face marele pas despre care vorbea 
Engels : devenit stăpîn al mijloacelor de producție, el pășește în îm
părăția libertății, se simte stăpîn pe viața, pe țara lui și cintă :

Din uzine, din ogoare * Stăm cu fața cătră soare, / Azi horim și nu 
ne pasă, / Azi stăpîni sîntem acasă !

înflorirea tuturor devine condiția pentru înflorirea fiecăruia, iar 
creația și strădania pentru binele cel mare al patriei așează pe frunți 
o strălucire mai nobilă ca a aurului și din adîncul ființei scoate nehă- 
nuiie zăcăminte de talent, inventivitate și patriotică putere de dăruire.
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Sub soars, să ta »imji în largul tău, ca la mar»

s

Dunărea, cînd 
trece, să și 
scoată pălăria

— In momentul cînd cre
ionul s-a oprit în dreptul 
localității Turnu Măgurele, 
mii de oameni din oraș, 
din raion și mulți din țară, 
fără s-o știe, aveau desti
nul gata schimbat.

— Puteți raporta la viața 
dvs. toate acestea ?

FLORIAN SAICA ne 
privește prietenos, dar și 
puțin bănuitor.

— Dacă Gogoană Lucian, 
care lucrase toată viața pe 
cîmp, a devenit cuptorhr- 
șef la cel mai modern pro
cedeu de ardere a piri
tei sau dacă subsem
natul Saica Florian a a- 
juns inginer chimist și di
rector general al combina
tului din Turnu Măgurele, 
aici nu e vorba numai de 
omul individual, ci de co
lectiv. de orînduire. și de 
aceea n-are prea mult, rost 
să mă întrebați despre 
mine și viața mea.

Florian Saica. e vizibil 
stingherit de prezența fo
tografului, dă din mină ca 
și cînd l-ar deranja o 
muscă ; e un om de 38 de 
ani cu părul tuns scurt ca 
de boxeur și cu fața ener
gică; ca să-și dea avînt in 
vorbire plasează cite un 
„dom'le", care joacă rol. de 
virgulă și semn de excla
mație. Fanfara, dom'le, era 
semnul clasic al monoto
niei tîrgușoarelor de pro
vincie. în orășelul moldo
vean unde nu s-a întim- 
plat nimic, singurul lucru 
ce se întâmpla era, dumi
nica, strîngerea în jurul 
pavilionului din parc unde 
cinta fanfara. Tatăl lui 
Florian Saica era militar, 
dom’le, dirijorul unei fan
fare din Focșani. Fiul n-a- 
vea de ales decît cariera 
militară, pentru că aceea 
inginerească nu era un lu
cru posibil — studiile ce
reau bani — și nici avan
tajos : erau ingineri care 
șomau, meseria era serioa
să și rentabilă mai mult 
pentru aceia care aveau 
plasament în vreo firmă. 
Dar eliberarea i-a dat pu
tința s-o cîrmească. cu a- 
jutorul noilor legi, de la li
ceul militar spre politeh
nică

— Eu nu pot să vorbesc 

despre personalitatea uma
nă dacă n-o să explicați ci
titorului ce înseamnă pen
tru țăran și pentru pămînt 
îngrășăminteie: trecerea de 
la truda de lfi ore pen
tru un boț de mămăligă la 
o muncă civilizată, normală,

„A fost una din cele mal 
plăcute oboseli' trăite în 

viață"

parcă plătită în bare de 
aur. Pămîntul parcă înne
bunește, porumbul se face 
verde ca bradul și gras, ță
ranul socotește că din atî- 
tea kilograme de azot îi 
vor ieși atîtea kilograme 
carne de vită.

— Și ploile ?
— Personalitatea umană 

se schimbă radical și dato
rită faptului că nu mai 
depinde de capriciile altuia 
— fie acest altul numit 
boier, stăpîn, ploaie. Pe 
drumul dintre azot și car
ne apa e silită să intre la 
socoteală ca un element 
disciplinat și sigur Cum ? 
Chiar combinatul nostru e 
prins într-o centură de 
îndiguiri. Lîngă noi au 
fost recuperate 6 000— 
7 000 de hectare. De cîte 
ori se înfuria Dunărea, te
renul era inundat. Și anul 
acesta, se știe. Dunărea a 
fost teribil de furioasă, dar 
aici n-a mai izbutit să 
inunde nimic. DE ACUM 
ÎNAINTE, DE ClTE ORI 
VA TRECE PRIN DREP
TUL COMUNEI SEACA, 
DUNĂREA VA FI NE
VOITĂ SĂ ȚINĂ SEAMA 
CU CINE ARE DE-A 
FACE. CÎT O FI EA DE 
MARE ȘI DE AL DOILEA 
FLUVIU AL EUROPEI, 
SĂ ȘTIE SĂ-ȘI SCOATĂ 
PĂLĂRIA.

Istoria, rulată 
cu încetinitorul

— Ideea dumneavoastră 
este clară: scăpînd de ex
ploatare și învățînd să 
stăpînească tot mai bine 
capriciile naturii, omul pă
șește în imperiul liber
tății, cum spunea deună
zi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul 
prezentat la Marea A- 
dunare Națională, per
sonalitatea omului se dez
voltă multilateral. , Știam 
insă că dumneavoastră, in 
ultimii trei ani, ați colecțio
nat cu migală diferite ima
gini ale acestei înfloriri a 
omului, așa cum a putut fi 
ea observată la. Turnu Mă
gurele. Aud că ați făcut, 
vreo 1 200 de fotografii și 
că aveți un caiet cu însem
nări.

— E adevărat, am multe 
fotografii ; din cauză că 
nu mai prididesc cu trebu
rile de director am căutat 
să formez un colectiv de 
fotografi amatori. Și în 
privința, asta, însă, nu sînt 
eu ațîta autorul fotogra
fiilor, cît un fel de rezul
tat al împrejurărilor. Ce 
vreau să spun ? Eu n-am 
ștofă de istoric și poate 
nici de fotograf ; te uiți 
însă Ia oameni, cum lu
crează, vezi cum se trans
formă locurile, și ai sen
timentul că vezi istoria, 
rulată cu încetinitorul, zi 
de zi și oră de oră. Iți pare 
rău. pentru că se fac lu
cruri extraordinare și oa
menii nu mai stau să în
registreze ce au făcut și 
te întrebi dacă vreun isto
ric de mîine va reuși să 
reconstituie ce a fost. După 
un os, un naturalist poate 
reconstitui un mamut în
treg, dar după un combi
nat chimic cum poți să 
reconstitui un gigant al 
forțelor sufletești, un sen
timent și un efort gigantic ?
Dintre sentimentele oame

nilor noștri, aș vrea să sub
liniez mai cu seamă două, 
care joacă rolul unei mari 
forțe. Unul e acest senti
ment, de autor colectiv al 
istoriei. Ei știu că, în parte 
de anul viitor, în total din 
1967, spre țărănimea noas
tră vor porni în fiecare oră 
douăsprezece vagoane de 
îngrășăminte chimice com
plexe. La fiecare cinci mi
nute, cîte un vagon de în
grășăminte. Omul, firește, 
compară aceste condiții cu 
cele dinainte de cooperati
vizare și dinainte de elibe

rare : această comparație 
între ieri, azi și miine dă 
acel sentiment istoric de 
care vorbeam, un mare 
sentiment de răspundere a 
omului socialist față de 
istoria patriei sale. A- 
cest sentiment de răs
pundere față de trecut și 
viitor, i-aș zice vertical, se 
completează cu un altul, 
orizontal, de comparație cu 
contemporanii săi.

— Contemporanii săi din 
alte țări ?

— Da, ați înțeles că mă 
refer la comparația cu ni
velul tehnic din alte părți. 
N-o să mai vorbesc de stu
dierea tehnicii, a limbilor 
străine, ci de un aspect mai 
restrîns poate, dar mai ex
presiv : oamenii care plea
că anual să studieze ex
periența unor industrii mai 
avansate. înainte, de la noi 
pleca în străinătate omul 
bogat atras de cazinoul de 
Ia Monte Carlo, moșierul 
care juca pe postav verde 
banii argaților, cîte un căr
turar. O singură secție a 
combinatului nostru va tri
mite în scurtă vreme 36 de 
oameni la specializare în 
Italia. Germania și Dane
marca, pe lîngă alții care 
pleacă în mod curent în 
țări socialiste sau din Apus. 
Omul care pleacă nu e nu
mai inginer, ci și maistru, 
adică un muncitor de vreo 
treizeci de ani, care a lucrat 
în producție și a studiat 
școaia de maiștri trei ani la 
rînd, un om al cărui îna
intaș — muncitorul sau 
maistrul sau chiar ingine
rul din producție de ieri — 
nu putea visa să plece, să 
compare tehnica și munca 
lui cu a altora. înainte 
omul simplu mergea în 
străinătate doar în cazu
rile extrem de rare cînd 
vreun bogătaș era atît 
de bogat încît să-i convină 
să ia și servitorul cu el, iar 
ceea ce învăța omul era 
cum să fie mai bun servi
tor. Am călătorit cu oa
meni de-ai noștri, în An
glia și alte țări ale conti
nentului, și mi-am dat sea
ma că gîndirea lor e com
petentă, critică și reflexi
vă, îmbrățișînd tot ceea ce 
și numai ceea ce este in
tr-adevăr bun și ne poate 
fi și nouă de folos real...

Discuția ne poartă din 
nou spre Turnu Măgurele.

— Așadar, populația tîrgu- 
lui crește nu numai prin 
înmulțire, dar prin „reîn
toarcere" și sosire, centrul 
orașului se umple cu șase 
sute de apartamente noi și 
încă două mii patru sute în 
construcție și în plan, iar 
numele — Turnu Măgu
rele — intră deodată în 
sfera notorietății repu
blicane. Se instalează un 
turn neobișnuit de înalt — 
174 de metri — o priză de 
aer, pe care cetățenii speră 
s-o poată folosi și pentru 
releul de televiziune, o înăl
țime care domină locul 
pînă departe și de unde — 
pe calea fluvială a Dunării, 
privirea va putea urinări 
sosirea vaselor dinspre Mol
dova Nouă ți Baziaț, adu- 
cind minereuri pentru noi 

și magnetite pentru uriașul 
siderurgic de la Galati. La 
figurat vorbind, de la 
această înălțime și privind 
acest peisaj, e clar că per
sonalitatea umană înflo
rește.

Florian Saica se uiță. la 
ceas. Au trecut trei ore de 
cînd stăm de vorbă, iar ar
ticolul 19 din Constituția 
pe care abia a votat-o — e 
deputat în Marea Adunare 
Națională, am stat de vor
bă cu dînsul cîteva ore 
după ce s-a fotografiat pe 
treptele sălii palatului — 
ii garantează dreptul la o- 
dlhnă.

— Un moment spontan, 
pe care nu-1 voi uita nicio
dată — spune el — o filă de 
istorie : in frunte cu con
ducătorii de partid și de 
stat, am pornit-o toți prin 
piața Republicii ; s-au în
cins, sub soarele de august, 
hore lungi și fierbinți. E 
una din cele mai plăcute 
oboseli trăite în viața mea.

Străpungeri
Doi oameni, unul ras 

proaspăt și îmbrăcat în
tr-un elegant costum bleu
marin, celălalt cu pleoa
pele încă. înroșite de praf, 
cu părul unei bărbi respec
tabile, refuzînd să se lase 
fotografiat. Amîndoi au a- 
ceeași muncă, șefi de • bri
gadă, numai că ȘERBAN 
DAMASCHIN a apucat să 
se schimbe, pe cînd CON
STANTIN MOȘNEGUȚ a 
ieșit de-a dreptul din pă
mînt. Am stat de vorbă cu 
ei cîteva ore înainte de 
marea străpungere de la 
Argeș — joia — cînd tu
nelul subteran dinspre 
puțul Mătușa a fost 
unit cu porțiunea de care 
răspunde Damaschin, din
spre Oești.

— Pe vremuri, spune 
Moșneguț. constructorii as
cundeau în gips și beton 
cîte o semnătură, să le ră- 
mînă numele pe undeva. 
Noi vrem să ne semnăm pe 
geografia țării, pe relie
ful regiunilor Argeș și 
București, care vor aduna 
apele de pe nu știu cîte 
mii de hectare.

Cuvintele lui Moșneguț 
m-au surprins. îl cunoscu
sem la sfîrșitul anului 1963, 
ca pe un moldovean timid, 
venit de la tunelul centra
lei Bicaz să facă un nou 
tunel, argeșan. S-a ținut de 
cuvînt. Intre timp, pe pă
mîntul țării au avut loc 
mari evenimente istorice, a 
trecut un an și mai bine în 
care oamenii au crescut, 
și-au adincit ocupațiile, 
s-au perfecționat — și Moș
neguț a rămas la puțul Mă
tușa, zilnic încleștat cu 
stânca pentru a mai cîștiga 
cîțiva metri de subteran, 
spre Oești și spre Rotunda. 
Și, reîntoreîndu-mă pe la 
Argeș, găsesc în locul lui 
alt om : în locul unui mi
ner care părea surprins de 
lumina zilei și neobișnuit 
cu interviurile, un condu
cător de echipă și secretar 
al organizației de bază care 
vorbește cu mult mai mare 

siguranță, își cîntărește 
formulările cu precizie, 
contrazice ferm și politicos 
pe cei din jur cînd i se pare 
că au spus vreun lucru 
greșit, găsește metafore.

— Pînă acuma, oamenii 
noștri au săpat peste nouă 
kilometri. Ca să vă dați 
seama ce înseamnă asta, 
închipuiți-vă o stradă care 
merge din Piața Sfîntu 
Gheorghe pină Ia Băneasa 
sau Chitila, numai că mer
ge pe sub pămînt, la mai 
bine de o sută metri adîn- 
cime, un tunel cu diame
trul de șase metri. Con
structorii mineri vor ca 
semnătura lor să fie repre
zentată de calitatea lucră
rilor : nici o întîrziere, nici 
o fisură. Aceasta este, după 
părerea mea. trăsătura 
principală a omului Româ
niei socialiste : cînd se a- 
pucă de un lucru, îl duce la 
bun capăt.

— Eu. adaugă Damas
chin, cu un picior am și 
plecat.

— Unde ?
— Trebuie să tragem To- 

pologul pe o albie nouă, 
să-l tragem prin Cumpăni
ta împreună cu Topologe- 
lul, ca să se verse în albia 
lărgită a Argeșului.

Vorbește de rîuri ca o 
gospodină care mi-ar expli
ca liniștit cum și pe unde 
trage ața. 1 700 de metri rîu 
reprofilat și betonat se chea
mă în limbajul lui Damas
chin „captare secundară" 
și „lucrare mică“.

— Constituția — ne spu
ne tovarășul NICOLAE 
ȘTEFAN, directorul gene
ral al hidrocentralei — este 
documentul nostru stabil, în 
mijlocul unei națiuni de 
constructori revoluționari 
care transformă țara din te
melii. Personalitatea omului 
de azi eu aș defini-o ca 
personalitatea unui con
structor, a unui creator 
conștient.

— Probabil că sînteți in
giner constructor și că ați 
avut o viață de construc
tor.

— Hm, n-aș putea spune 
contrariul : am fost cu so
ția. ca inginer, pe șantie
rul de la Bumbești-Live- 
zeni, cele două fetițe ale 
noastre s-au născut pe șan
tier și vor amîndouă să se 
facă inginer constructor, cea 
mare se pregătește chiar 
acum pentru admitere. To
tuși, nu-mi vine să cred 
că aș fi subiectiv. Sîntem, 
la ora de față o națiune 
de constructori. Meșterul 
Manole e legenda noastră, 
pe care o retrăim fără sa
crificiile vechiului meșter, 
iar principala noastră pre
vedere constituțională cu 
privire la viitor mi se pare 
că se află în Directivele 
Congresului, in planurile 
noastre economice. Pentru 
libertatea și demnitatea o- 
mului, mai mult decît ori
ce frază am combina noi 
doi. contează faptul că tu- 
nelistul, constructorul-mi- 
ner, știe că imediat ce ter
mină lucrul aici pleacă la 
marea centrală Lotru, dacă 
nu cumva Ia Porțile de 
Fier.

— Bine, dar ce s«

Se înalță statura omului, se înalță barajele. (Dublul arc de beton de la Argeș a trecut 
de 150 metri înălțime)

va întâmpla cu noțiunea de 
constructor atunci cînd 
vom sfîrși de construit ma
rile noastre obiective ?

— Nu vom termirfa nici
odată, zîmbește Moșneguț. 
Mereu vom avea de făcut 
altă lucrare.

„Cine i om,
acum trăiește“

Govora, pe o bancă.
— Nu știu de ce vreți să 

vorbiți tocmai cu mine, ne 
spune ANA DELIU. Eu nu 
sînt creatoare sau savantă, 
de o mișcare a condeiului 
meu nu depinde munca al
tora, sînt, cum se zice, o fe
meie simplă

— Tocmai de aceea am 
vrut să stăm de vorbă.

— Ce pot eu să vă spun? 
Eu nu lucrez într-un do
meniu prea calificat ; sînt 
vînzătoare la un chioșc de 
pîine.

— Șl de ce să ți se pară 
neimportantă pîinea noas
tră? E înscrisă în Consti
tuție. Depinde și de dum
neata ca oamenii să fie 
mulțumiți.

— E adevărat, e dreptul 
lor. Ce pot eu să vă spun ? 
Nici soțul meu nu are mai 
multă carte decît mine. 
Totuși noi doi, oameni 
simpli, am putut să a- 
vem în casă televizor, 
mașină de spălat, aspirator, 
și, lucrul cel mai impor
tant, să avem un băiat la 
studii superioare — I.S.E. 
— și altul la liceu. Asta e. 
Eu, după cum vedeți, 
stau aici la Govora, să-mi 
vindec reumatismul. Ma
ma a fost femeie de ser
viciu. Nu putea să năzuias
că la dreptul de a sta la 
Govora.

— Mă aflu la începutul 
practicii mele la uzinele 
„Tractorul“ din Brașov, ne 
spune VASILE SZEKELY. 
Egalitatea națională e un 
lucru gata rezolvat, care nu 
mai constituie o problemă 
pentru noi; eu sînt în anul 
cinci la institutul politeh
nic din Cluj. Situația fie
căruia este dictată, la noi în 
an, de meritele omului res
pectiv și nu de faptul că 
ține de o naționalitate sau 
alta. Mă gîndesc, de pildă, 
la George Vernescu și An
drei Daly; ambii au ab
solvit institutul cu nota 
zece și ambii au devenit 
asistenți. La cîntar au atîr- 
nat cunoștințele lor, acesta 
este elementul hotărîtor în 
aprecierea omului la noi.

— Sînt încă sub impre
sia marii serbări populare 
care a avut loc la noi după 

votarea Constituției, ne 
spune arhitectul VASILE 
DRÀGULESCU din Bacău. 
Personalitatea omului con
temporan al socialismului 
și cerințele sale mi s-au 
conturat și mai bine, o spun 
fără exagerare, după ser
barea care a luat sfîrșit a- 
cum cîteva ore : am simțit 
nevoia de a face o piață 
mare, monumentală, un 
mare forum al Bacăului, 
unde să se desfășoare acest 
entuziasm al masei. M-am 
gîndit, in același timp, că 
— fără nici un fel de rupe
re intre viața obștească și 
cea personală — asemenea 
piețe șl ambianțe arhitec
tonice ale colectivității tre
buie să se completeze cu 
un cadru de intimitate, de 
strictă respectare a vieții 
de familie și personale a 
omului, a tihnei lui ; dacă 
Constituția vorbește de o- 
dihnă și de inviolabilitatea 
domiciliului, să facem ca
sele inviolabile și din punct 
de vedere al zgomotului, al 
izolării acustice, al odihnei 
cetățeanului. Constituția 
este o oglindă, dar și un in
strument de perfecțio
nare ; cum spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ea 
ține seama de „necesitatea 
perfecționării continue a 
activității organelor puterii, 
administrației de stat și ju
decătorești“

Controloare de calitate la 
„Tehnica textilă" și în ace
lași tâmp, cum spune ea, 
„instrument al legii“ — e 
asesoare populară — ELE
NA DOBRE vorbește rar și 
măsurat, de parcă ar cîn- 
tări un verdict. .

— Lucrez în fabrică de 
12 ani, soțul meu e munci
tor la „Grivița“, iar ca ase
soare am pretenția de a fi 
văzut și studiat nenumăra
te cazuri : într-un cuvînt 
cred că posed oarecare ex
periență a vieții. Părerea 
mea despre om și persona
litatea lui este că el a că
pătat, prin orînduirea noas
tră, cadrul cel mai potrivit 
pentru fericire, muncă, 
pentru creație. Trebuie însă 
ca fiecare dintre noi să 
se mențină la înălțimea 
acestui cadru : putința de 
a fi fericit nu e tot
una cu fericirea însăși. Ca să 
folosești putința asta, tre
buie să ai o conștiință înal
tă, și nu numai tu : așa 
cum spunea tovarășul Nico
lae Ceaușescu în Raportul 
pe care îl studiem zilele a- 
cestea cu toții — cetățenii, 
inclusiv organele legii, au 
sarcini mari în munca edu
cativă și dé respectare a le
gilor, „întreaga lor activi
tate trebuie să fie pătrunsă 
de grija față de om. de spi
ritul răspunderii pentru 
respectarea legalității socia
liste“. Constituția nu poate 

prevedea obligația tatălui 
sau mamei de a-și iubi co
pilul, dar oferă cadrul so
cial cel mai bun pentru în
tărirea familiei, cadrul le
gal pentru apărarea ei, iar 
noi, în acest cadru juridic, 
social și moral trebuie să

„Avem de muncit ca să ne 
arătăm la înălțimea cadru
lui ce i s-a creat omului 

de azi"

muncim neobosit ca adevă- 
rați comuniști pentru a-i 
face pe toți membrii socie
tății demni de înaltul titlu 
dobîndit zilele acestea : tit
lul de cetățean al Republi
cii Socialiste România.

E titlul despre care.' 'ne 
vorbea cu mîndrie PETRE 
TU DOSE țăran cooperator 
din comuna Lanurile-Do- 
brogea.

— Sîntem în toiul mun
cilor agricole — că orice 
sărbătoare ar fi, orice zile 
am trăi, cel mai bun mijloc 
de sărbătorire rămîne tot 
munca. Ne pregătim acum 
pentru recoltatul florii-soa- 
relui. Asta e prima noa
stră politică, dar ast; 
nu înseamnă că nu ne 
rămîne destul timp pen
tru ca să simțim și să 
discutăm marile evenimen
te, cum au fost Congresul 
IX al P.C.R.. iar acum a- 
doptarea noii Constituții, 
Am destule rude și la oraș, 
pe la Constanța, știu cum 
s-a schimbat traiul oameni
lor. Eram argat, iar acum 
trăiesc într-o comună de oa
meni liberi și îndestulați. 
Sîntem pe calea cea bună, 
satul nostru și țara noastră 
înfloresc; de multi ani sin
tern pe calea cea bună, dar 
rar ne-am simțit cu toții 
atît de fericiți și de mîndri. 
Ca în cîntec, vorba ceea :

Foaie verde flori mărunte, 
Dă-mi. Doamne, zile mai 

multe !
Iarba pin' frunze că-mi

crește, 
Cine-i ont, acum trăiește I
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ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România

UN LOC DE CINSTE
IN LUME

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și 
generali !

Sărbătorim astăzi glorioasa aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist, în condițiile puternicului 
avînt al întregului popor prilejuit de istoricele hotă
râri ale celui de-ăl IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, ale entuziasmului creat de adopta
rea noii Constituții care consfințește triumful deplin 
al socialismului pe pămîntul patriei noastre — Re
publica Socialistă România.

Muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii, toți cei 
ce muncesc, miîndri de marile victorii obținute, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, în toate do
meniile construcției socialiste, își consacră întreaga 
lor energie și pricepere înfăptuirii mărețelor sarcini 
trasate de Congres, însuflețiți de hotărîrea de a 
înălța România Socialistă spre noi culmi ale civiliza
ției și progresului, ale bunăstării și fericirii.

Militarii Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România, profund devotați patriei, poporului și parti
dului, își perfecționează pregătirea lor de luptă și 
politică, muncesc cu pasiune pentru întărirea capaci
tății combative a unităților și marilor unități. 
Conștienți de răspunderea ce le revine, ei stau de 
strajă cuceririlor revoluționare ale poporului, apără

cu fermitate independența și suveranitatea țării și, 
împreună cu militarii celorlalte state participante la 
Tratatul de la Varșovia, ai tuturor țărilor socialiste, 
apără cauza socialismului și păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și 
generali !

Vă felicit cu prilejul zilei de 23 August și vă urez 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor ce vă revin.

în cinstea celei de-a 21-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist,

ORDON :
Astăzi, 23 August 1965, la București se vor trage 

în semn de salut 21 salve de artilerie.
★

Trăiască 23 August — ziua eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist !

Slavă Partidului Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului, inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre !

Slavă poporului român — constructor al socialis
mului !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România !

Ministrul Forțelor Armate 
Republicii Socialiste România

General de armată
LEONTIN SÄLÄJAN

Depuneri de coroane cu prilejui celei de-a XXI a aniversări 
a eliberării României de sub jugul fascist

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, duminică di
mineața au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, la Monu
mentul Eroilor Patriei și la hțonu- 
mentul Eroilor Sovietici.

La solemnități au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, general de armată 
Leontin Sălăjan. Janoș Fazekaș. 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
generali activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, conducători ai 
unor instituții centrale și organi
zații- obștești, reprezentanți ai. Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R. și ai Sfatului Popular al 
Capitalei, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi bucu- 
reștene,

Au fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniș
tri, Ministerului Forțelor Armate, 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, C.C. al U.T.C, și Consiliu
lui U.A.S.R., Consiliului Național al 
Femeilor. Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti

fascist, Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R. și Sfatului Popular 
al Capitalei, Uzinelor „Grivița Ro
șie“, „Republica“, „23 August“ și 
„Vulcan“. Pionieri au depus jerbe 
de flori.

în fața monumentelor, cei pre- 
zenți au păstrat un moment de re
culegere.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiilor de onoare.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
a fost prezent și I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, împreună cu atașatul 
militar sovietic.

★
în aceeași zi, la amiază, au fost 

depuse coroane de flori la Cimiti
rul militarilor britanici "căzuți ' pé 
teritoriul României în lupta împo
triva fascismului.

Au participat Ilie Murgulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Janoș Fazekaș și Gogu Ra
dulescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, miniștri, generali 
și ofițeri superiori și alte persoane 
oficiale.

Au asistat L. Ch. Glass, amba
sadorul Marii Britanii la București, 
și membri ai ambasadei.

O pompanie de onoare a pre
zentat onorul.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Ministeru
lui Forțelor Armate, Comitetului 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regio
nal București.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Asistența a primit defilarea com
paniei de onoare.

★
La Cimitirul eroilor români de 

la Ghencea și la cimitirele eroilor 
sovietici din comunele Herăstrău 
și Jilava au avut loc solemnități, 
în cadrul cărora au fost depuse 
coroane de flori din partea Mi
nisterului Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România și a 
unor mari întreprinderi bucureș- 
tene.

în numeroase localități din țară, 
la cimitire. monumente și plăci 
comemorative ale eroilor români 
și sovietici au fost depuse coroane 
și jerbe de flori din partea orga
nelor locale de partid și de stat, 
organizațiilor de masă și obștești, 
unităților forțelor armate din gar
nizoanele respective, întreprinde
rilor și instituțiilor din locali
tate.

(Agerpres)

Aniversăm anul acesta elibera
rea patriei de sub jugul fascist In 
condițiile unor evenimente care 
conferă marii sărbători naționale 
o strălucire deosebită. Istoricul 
Congres al Partidului Comunist 
Român, adoptarea legii fundamen
tale a țării. Constituția Republicii 
Socialiste România sînt evenimen
te al căror ecou entuziast în mintea 
și inima fiecărui om al muncii din 
țara noastră se propagă peste 
hotarele țării. Urmărite cu inte
res viu de opinia publică din ță
rile socialiste și din numeroase 
alte țări, ele sînt larg reflectate 
în presa internațională ; ziare de 
cele mai felurite orientări le consa
cră numeroase articole și co
mentarii, în care se fac aprecieri 
elogioase asupra realizărilor noa
stre, a etapelor drumului parcurs 
de România în ultimele decenii. 
„Poporul României Socialiste — 
scrie ziarul „PRAVDA“ — a străbă
tut un drum glorios și el are cu ce 
se mîndri. Succesele lui sînt remar
cabile și în industrie și în agricul
tură. Socialismul a învins pe pă
mîntul românesc, la orașe și la 
sate. Comuniștii români și toți oa
menii muncii privesc cu optimism 
în viitor".

Numeroase articole relevă meri
tele Partidului Comunist Român, ca 
organizator și conducător încercat 
al muncii și luptei poporului nos
tru, rolul său de stat major în o- 
pera de transformare socialistă a 
societății. „Partidul Comunist Ro
mân — arată ziarul „JENMINJIBAO"
— se bucură de un mare prestigiu 
în rîndurile poporului român. El a 
dus cu perseverență politica de 
desființare a proprietății capitalis
te, de industrializare socialistă și 
de colectivizare a agriculturii. Ro
mânia a obținut mari victorii în 
transformarea ei socialistă și în 
construcția socialistă".

Zecile de reprezentanți ai ziare
lor și marilor agenții de presă oc
cidentale, care au asistat la lucră
rile Congresului, au rezervat, zile 
de-a rîn.dul, multe coloane acestui 
eveniment, dedicîndu-i în conti
nuare ample relatări și comentarii. 
„Cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
—arăta ziarul francez „LE MONDE"
— va fi considerat, fără îndoială, 
printre marile evenimente ale anu
lui. Se cunosc puține documente 
atît de sobre și de clare ca Directi
vele în leaătură cu dezvoltarea e- 
conomiei României în cursul nou
lui plan cincinal. Atitudinea condu
cătorilor români este caracterizată 
prin chibzuință și realism".

Comentatorii care scriu despre 
țara noastră sînt în mod firesc ten
tați să pună față în față realită
țile de astăzi cu stările de lucruri 
din România antebelică. Ne adu
cem aminte cum era categorisită 
pe atunci țara noastră peste hota
re. „România — menționa în anul 
1933 Larousse du XX-ème siècle
— este esențialmente o țară agri
colă și de creștere a vitelor". Iar 
în manualele de geografie pentru 
școlile medii dintr-o țară nord-eu- 
ropeană România figura cu trei 
rînduri : „O țară situată în sud-es- 
tul Europei, bogată în petrol și cu

Octav LIVEZEANU

o sondă care arde încontinuu de 
cîțiva ani". Un ecou întîrziat al 
faimoasei sonde de la Moreni, 
care a ars vreo două luni în 1927... 
Asemenea aprecieri au rămas și 
ele de domeniul trecutului. . Iată ce 
scriu acum ziare influente din 
străinătate : „Odinioară un colț vi
tregit al Europei, săracă și aproa
pe în exclusivitate agricolă, Româ
nia se găsește în plin drum spre 
dezvoltare. Industria a progresat 
într-un ritm mediu de 14,4 la sută, 
cel mai înalt ritm de creștere în 
Europa" — scrie cunoscutul ziar 
englez „ȚHE TIMES".

Referindu-se la „modul în care 
s-a realizat trecerea de la condi
țiile din România antebelică la 
realitățile românești de astăzi", 
ziarul italian „MONDO NUOVO" 
scrie că progresul economic al ță
rii a fost „pregătit cu răbdare și 
îndelung". „N-ar mai trebui să ne 
uimească — afirmă autorul arti
colului — că România a devenit 
dintr-o dată la modă, că toate zia
rele au scris despre situația din 
România și despre valoarea reală 
a progresului său industrial".

Unele ziare, mai analitice, remar
că justețea politicii de industria
lizare socialistă promovată de 
partidul nostru. Ziarul francez „LE 
FIGARO" scria : „Bilanțul României, 
trebuie s-o spunem fără gînduri 
ascunse, este pozitiv. Politica de 
utilare industrială a țării, recunos
cută de multă vreme atît de prie
tenii cît și de adversarii regimu
lui, a dat roade". Ziarul olandez 
„DE VOLKSKRANT" precizează : 
„Această țară, care promovează in
dustrializarea, dezvoltînd cu prio
ritate industria grea și construcția 
de mașini, a creat o bază adevă
rată pentru independența naționa
lă și suveranitate".

Ca un corolar firesc al transfor
mărilor pe plan economic și so
cial, presa relevă înflorirea cultu
rii, științei, artei, îrivățămîntului. 
Cu multă căldură vorbește profe
sorul Jean Roche, rectorul Univer
sității din Paris, despre „dezvolta
rea pe care a cunoscut-o în ultimii 
ani cultura românească, efortul 
considerabil depus în domeniul 
educației și învățămîntului, despre 
valoarea muncii universitare care 
se situează la un nivel ridicat". 
Această părere se bazează pe im
presiile oaspeților care ne vizitea
ză țara, ca și pe impresia lăsată 
de participarea noastră la congre
se științifice sau reuniuni culturale 
internaționale, traducerea de lu
crări literare românești în diferite 
limbi străine, expozițiile despre 
țara noastră organizate peste ho
tare, prezența solilor artei noastre 
în alte țări — atîtea și atîtea ma
nifestări care fac cunoscute în 
lume valorile spirituale ale po
porului român, cele mai bune 
creații cărora el le-a dat naștere 
în focul făuririi noii orînduiri.

Succesele noastre în diferite do
menii trezesc un larg răsunet în

țările în curs de dezvoltare, exer
cită o puternică atracție asupra 
multor popoare din Africa, Asia, 
America Latină. „în anii care au 
trecut de la eliberarea sa — scrie 
ziarul Uruguayan „EL DEBATE" — 
România a realizat o dezvoltare 
care poate fi calificată drept im
presionantă, dezvoltare care a in
fluențat pozitiv și schimburile sale 
externe. Evoluția acestei țări sus
cită interes în lume și, evident, în 
Uruguay". Iar d. David Owen, pre
ședinte — director al Biroului de 
asistență tehnică al O.N.U., arată : 
„Am fost extrem de impresionat 
de înaltul nivel al tehnicii indus
triale din România — și îmi permit 
să spun că România nu numai că 
face mari progrese ea însăși, dai 
se află în situația de a contribui 
la dezvoltarea tehnică a altor țări".

Completînd imaginea pe care o 
înfățișează lumii succesele româ
nești în dezvoltarea economiei și 
culturii, politica de pace și cola
borare internațională pe care o 
promovează consecvent țara noa
stră pe plan internațional, politică 
puternic afirmată la Congresul 
partidului și oglindită în noua 
Constituție, aduce o contribuție de 
preț la sporirea prestigiului Româ
niei peste hotare. Cu prilejul re
centei sale vizite în țara noastră, 
d Alex Quaison-Sackey, președin
tele Adunării Generale a O.N.U., 
declara : „Am fost la Națiunile Unite 
timp de 6 ani și pot să vă spun 
că delegațiile române au depus 
întotdeauna o activitate foarte efi
cientă... întotdeauna reprezentanții 
României au adoptat o poziție con
structivă, de natură să faciliteze un 
rezultat concret".

Am spicuit și adunat intr-un ar
ticol unele aprecieri și constatări 
ale opiniei publice de peste hotare 
cu privire la drumul străbătut de 
țara noastră în anii libertății, în 
care, sub conducerea încercată a 
partidului comunist, cu mintea 
ageră și brațul călit al constructo
rilor socialismului, visuri vechi au 
fost transformate în realitate vie. 
Azi, România ocupă în lume un 
loc de cinste, iar acest fapt, pe 
lîngă importanța uriașă pe care o 
are pentru poporul nostru, are și 
o semnificație internațională de 
necontestat. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Raportul cu privire la proiectul de 
Constituție a Republicii Socialiste 
România — „Constituția României 
Socialiste, realizările mărețe ale 
patriei noastre, demonstrează su
perioritatea orînduiriî socialiste 
asupra celei capitaliste, contribuie 
la creșterea forței de atracție a 
ideilor socialiste, constituie un 
aport al poporului român la mă
reața cauză a libertății popoarelor 
și victoriei socialismului în lume". 
Sînt cuvinte care îndeamnă pe 
fiecare om al muncii să-și consa
cre cu și mai mult elan aptitudi
nile creatoare și puterea de mun
că pentru a face să rodească și 
mai din plin resursele patriei 
noastre, pentru a-i spori frumuse
țea și a-i mări, în continuare, 
prestigiul pe meridianele lumii.

Luni 23 August
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 

(grădina Boema) : Carnaval la Tănase
— (ora 20), Sala Savoy : Veselie la 174
— (ora 20). Teatrul Evreiesc (grădina 
de vară din str Mircea Vodă nr. 5) : 
Idei... pentru o revistă — (ora 20). Cir
cul de stat : Circus variété — (ora 20).

Marți 24 August
Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase' 

(grădina Boema) : Carnaval la Tănase
— (ora 20), Sala Savoy : Veselie la 174
— (ora 20). Teatrul Evreiesc (grădina 
din str. Mircea Vodă nr. 5) : Idei... pen
tru o revistă — (ora 20). Circul de stat : 
Circus variété — (ora 16 șl ora 20).

TELEVIZIUNE
Luni 23 August

8,00 — Transmisiune do la parada 
militară și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală cu prilejul zilei de 
23 August. 20,00 — Patetice viori — 
montaj de versuri. 20,20 — Reportaj 
filmat la parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din Capitală. 20,40 
— Filmul documentar : „Mîine începe 
azi". 21,00 — Seară de august — Emi
siune muzieal-coregrafică (Transmisiu
ne de la Nord-Hotel București). 22,30 — 
Jurnalul televiziunii și Buletin meteo
rologic.

Marți 24 August
19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 19.20

— „Vacanță veselă". 19,45 — Filmul do
cumentar : Printre lebede șl baloane 
(Sui'îsul). 20,00 — Intilnire cu tinerețea
— Emisiune muzical-distractivă. In 
pauză : Istoria cifrelor. 22,15, — Jurna
lul televiziunii (II) și Buletin meteo
rologic.

Marea 
sărbătoare 
a României 
Socialiste

(Urmare din pag. l-a)

Consfințirea de către legea funda
mentală a țării a faptului că Parti
dul Comunist Român este forța 
politică conducătoare în Republica 
Socialistă România constituie re
zultatul istoric al luptei de elibe
rare națională și socială duse timp 
de decenii, al desfășurării victo
rioase a revoluției socialiste.

Intrind în al 22-lea an de viată

liberă, poporul nostru are în față 
perspectivele pline de măreție tra
sate prin programul adoptat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — de 
dezvoltare multilaterală a patriei, 
de continuare, pe o treaptă mai 
înaltă, a procesului de desăvîrșire 
a construcției socialiste, de realiza
re a unui puternic avînt al in
dustriei socialiste, făurire a unei 
agriculturi moderne, dezvoltare a 
culturii și ridicare a nivelului de 
trai al poporului. Succesele obți
nute în întîmpinarea zilei de 23 
August, faptul că, așa cum s-a sub
liniat la sesiunea Marii Adunări 
Naționale, planul producției globa
le industriale a fost realizat în 
primele" șapte luni ale anului în 
proporție de 101,8 la sută, munca 
plină de avînt ce se desfășoară în 
toate domeniile construcției socia
liste constituie dovezi ale- voin
ței nestrămutate a oamenilor mun
cii de a-și pune toată energia 
și capacitatea de mutică în slujba 
înfăptuirii sarcinilor trasate de 
Congres.

întregul popor este însuflețit de 
convingerea că fiecare succes ob
ținut în construcția socialistă în 
țara noastră reprezintă o contribu
ție la întărirea sistemului socialist 
mondial, la victoria cauzei socialis
mului și păcii în întreaga lume. 
Exprimînd interesele fundamentale 
ale poporului român, interesele ge
nerale ale cauzei socialismului. 
Constituția Republicii Socialiste 
România exprimă voința poporului 
român de pace și prietenie între 
popoare, Țara noastră pune în cen
trul politicii sale externe întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socialiste, 
aduce' o contribuție activă la întă
rirea unității sistemului mondial 
socialist, sub steagul marxism-le- 
ninismului. Totodată. Republica 
Socialistă România dezvoltă rela
ții multilaterale, economice, teh- 
nico-științifice, culturale cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. România So
cialistă își manifestă solidaritatea

frățească cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor națio
nală și socială, condamnă cu ho- 
tărîre agresiunea imperialistă a- 
mericană în Vietnam, sprijină 
lupta eroică a poporului vietna
mez pentru victoria cauzei sale 
drepte.

Cetățenii Republicii Socialiste 
România privesc cu încredere vii
torul. Avem un minunat program 
de dezvoltare a patriei elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., a- 
vem asigurat cadrul constituțional 
al desăvârșirii construcției socia
liste și pregătirii condițiilor de tre
cere treptată la comunism — 
poporul nostru, harnic și talentat 
este strîns unit în jurul încercatei 
călăuze, Partidul Comunist Român. 
Cu legitimă mîndrie pentru victo
riile obținute, poporul român pă
șește ferm înainte, pe drumul des
chis la 23 August 1944, plin de vi
goare și de optimism, hotărît să 
obțină noi și strălucite victorii, să 
ducă patria tot mai departe pe 
drumul însorit al socialismului, 
bunăstării și fericirii.

Moment istoric
(Urmare din pag. I-a)

Eram tot aici, amestecat în coloa
nele sindicaliste, privind pe oratorii 
care cereau instituirea unui guvern 
democrat. Poale multi dintre manifes
tantă de sîmbăfă își aminteau, ca și 
mine, străbătînd nesfîrșita piață, clipa 
cînd au răsunat, în 1945, primele îm
pușcături și acordul grav ce însoțește 
marile revoluții, strigătul împotrivirii 
celor ce părăsesc istoria.

Intr-un minut mi-am evocat toata 
istoria anilor plini de înfăptuiri fără 
seamăn. Turiștii străini fixau pe peli 
cula aparatelor lor de filmat bucuria 
nestăvilită a mulțimii care sărbătorea 
spontan vestea că România a devenit 
republică socialistă. Am stat deoparte 
și am privit jocul necunoscujilor : un 
zidar, stropit încă de var pe salopetă 
cîțiva soldați, o echipă de călușari, 
aflată probabil în drum spre o casă 
de cultură, mai multe femei, abia re
ușind să-și scoată vîrful pantofilor

din asfaltul topit... O fanfară cînta 
neistovit alături... Vîntul mișca florile 
violent roșii de pe gazonul bine tuns 
pesle care trecea toată lumea fără 
să-i pese. Mi-am amintit de toți cei 
ce au visat ani de-a rîndul în celule 
umede această clipă, mi-am amintii 
de morții clasei muncitoare, mi-am a- 
mintit de țăranii uciși și lepădșfi în 
șanțuri, de scriitori terminați de foa
me în mansarde, de lungul convoi 
al martirilor acestui neam vrednic, in
teligent, tinzînd mereu spre o viață 
mai bună și mereu trădat de dema
gogi și politicieni înrăiți.

O țară liberă, o țară mîndră, o țară 
a poporului descătușat, o țară plină 
de energie, qăsindu-și locul meritat 
sub soare : ROMÂNIA SOCIALISTĂ ! 
O țară condusă de un partid glo
rios : PARTIDUL COMUNIST RO
MÂN !

Peste ani de zile școlarii vor rosti 
sceste cîfeva cuvinte simple : Româ
nia a devenit Republică socialistă în 
21 august 1965 ; am fost și eu acolo, 
în cel mai înalt sfat al țării și, laolal
tă cu alți vrednici bărbați, am decis 
să punem României o temelie de gra
nit ; hotărîrile fără seamăn ale aces
tei istorice sesiuni a Marii Adunări 
Naționale.

Idei pentru filme

-------------- - NELL C O B A R ----- ----- -----

CARICATURI ȘTIINȚIFICO-FANTASTICE

— Alo, deschideți repede televizorul 11 E ceva 
grozav : o imagine pe care-o poți vedea o datâ-n 
zece-cincisprezece ani l

Turisme-planoare pentru a evita cetățenii care 
trec strada distrați.

APORT MUHTAR ! — cinemascop : 
Patria (completare Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea — cinemascop)
— 10; 12,15; 14.30; 16.45: 19: 21, Festival 
(completare Acolo unde Carpațil întîl
nesc Dunărea — cinemascop) — 10; 12; 
14,15; 16.45; 19: 21; rulează și la grădină
— ora 20. Melodia (completare Acolo
unde Carpații întîlnesc Dunărea — 
cinemascop) — 10; 12; 16; 18,15; 20,30,
Grădina Doina (completare Acolo unde 
Carnații întîlnesc Dunărea) — ora 20. 
MARȘUL ASUPRA ROMEI : Republica 
(completare Prietenul meu Max) — 
9,15; 11,30; 13,45: 16,30; 18.45: 21, Capitol 
(completare Prietenul meu Maxi — 9.30; 
11,45: 14; 16,30: 13.45; 21, rulează și la 
grădină — ora 20 Feroviar (completare 
Prietenul meu Maxi — 9,15: 11,30: 13,45; 
16, 18,15; 20.30. Stadionul Dinamo (com
pletare Prietenul meu Max) — 19,45.
EVADATUL — cinemascop : Luceafărul 
(completare Muzeul Zambaccian) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,30. Excelsior 
(completare Drumul) — 9,45; 12: 14;
16,15; 18,30; 20.45. Grădina Progresul 
(completa’-e Muzeul Zambaccian) — 
19,45. GAUDEAMUS IGITUR : Carpați 
(completare Muzeul Cornel Mcdțea) — 
9.45; 12; 14.15: 16.30; 18.45: 21 PROCESUL 
PROFESORULUI WEIR : București 
(completare Mîine începe azi) — 9: 12: 
15; 18; 21. Expoziția — Plata Scînteii
— (completare Mîine începe azi) —
19,45. CĂPITANUL DIN TENKES (am
bele serii) ; victoria — 10; 13,15; 16.30; 
20, Grivița — 10; 16; 19,30. NEAMUL
ȘO1MARFȘTILOR — cinemascop (am
bele serii) : Central (completare So
phie) — 9.45 ; 13 : 16.15 : 19.30. DECO
RAȚII PENTRU „COPIII MINUNE" : 
Lumina (completare Gust bun... bun 
gust) — 10: 13: 15,30: 13; 20.30. ClND 
MARTIN AVEA 14 ANI : Union i (com
pletare Delta — raiul albinelor) — 16; 
13,15: 20,30. PROGRAM PENTRU COPII: 
Doina — ora 10 ZEORU7, întrerupt: 
Doina (completare Pionieria nr. 4/1965)
— 11.30: 14 30: 16.30; 18.30: 20,30. A IX-A 
EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE 
IARNA : Timpuri noi (completare 180 
zile în Atlantic) — 10—21 în continuare. 
LALEAUA NEAGRA — cinemascop : 
Ciulești (completare Dincolo de codri 
și păduri — cinemascop) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, Arta (completare o călătorie 
spre inima Reșlței) — 11; 15; 18: 21; ru
lează si la grădină — ora 20. PENSIU
NEA BOULANKA : Cultural (comple
tare Sport nr. 3/1865) — 16; 18.15; 20,30. 
Volga (completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P C.H.) — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30. CINTIND DESPRE ARI
ZONA : înfrățirea între popoare (com
pletare Amintiri contemporane) — 
10,30: 15.30; 18; 20,30. FEMEIA NECU
NOSCUTA . Dacia — o—-13,45 în conti
nuare, 16,15; 13,45; 21,15, Grădina Unirea
— ora 20. WINNETOU — cinemascop : 
Buzeștl (completare Laminorul de țevi)
— 10,30; 14,15; 16,30; 18,45; rulează și la
grădină ora 20, Pacea (completare 
Muzeul Zambaccian) — 11; 16; 18.15;
20,30. RACHETELE NU TREBUIE SA 
DECOLEZE — cinemascop ; Crîngași — 
16; 18,15; 20,30. UNORA LE PLACE JA
ZUL : Bucegi — 10- 12,30; 16; 18,30; 21; 
rulează și la grădină ora 20, Tomis — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulea
ză și la grădină ora 20, Flamura — 10; 
12,30: 15,30: 18; 20,30, Flacăra — 9,45;
15.15. DAȚI-MI CONDICA DE RECLA-
MAȚII : Flacăra (completare Oltenii 
din Oltenia) — 18; 20, Munca (comple
tare Oltenii din Oltenia) — 16: 18,15;
20,30. AMERICA, AMERICA (ambele 
serii) ; Unirea — 16. UN LUCRU FĂ
CUT LA TIMP : Vitgn (completare La 
cel mai înalt nivel) — 16; 18, rulează 
și la grădină ora 19,45 Popular (com
pletare La cel mai înalt nivel) — 10,30; 
16; 18.30; 20,45. ROMULUS ȘI REMUS — 
cinemascop ■ Miorița (completare Me
lodiile străzii — cinemascop) — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45: 21,15, Floreasca 
(completare Melodiile străzii — cine
mascop) — 10,30; 13; 15,30: 18; 20,30.
FIUL CĂPITANULUI BLOOD : Moșilor 
(completare Pionieri» nr. 4/1965) —
15,30: 18 20,30, Colentina (completare
Xavery Dunikowski) — 15; 17; jg; 21. 
ZIDUL, ÎNALT . Cosmos (completare 
Pionieria nr. 4/1965) — 16.15; 18: 20.
BRAȚARA DE GRANATE : Viitorul 
(completare Lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.) - 15,30; 18: 20,30.
STRIGATUL • Rahova (completare Su- 
rîsul) — 15,30; 18, rulează și la grădină 
ora 20. DOMNUL — cinemascop : Mo
dern (completare Construim) — 9,30: 
11,45; 14; 16,30; 19; 21, Arenele Libertății 
(completare Construim) — ora 20. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI : Lira 
(completare Amintiri contemporane) — 
15; 17,15; 19.30: rulează și la grădină ora
20.15. JUNGLA TRAGICA : Drumul 
Sării — 15,30 ; 17,45 ; 20. INTILNIRE LA 
ISCHIA — cinemascop : Ferentari 
(completare Spre cer — cinemascop) : 
10,30; 16; 18,15; 20,30. CUM SE REUȘEȘTE 
IN DRAGOSTE : Cotroceni (completare 
Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 15; 17; 
19: 21, Grădina Moșilor — ora 20. NE 
ASUMAM RĂSPUNDEREA : Grădina 
Colentina — ora 20. DE DOI BANI 
VIOLETE : Progresul — Parc — ora 20.

CUM VA FI VREMEA

— Cum ? în București intrarea în troleibuze se
face fără înghesuială, în ordinea sosirii în sta
ție ? Cum s-a reușit ? '

— Uite-te la titlu : deocamdată este un desen 
științiiico-fantastic.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 august 1965. In țară : Vreme 
relativ călduroasă la început apoi în 
răcire, c'erul va fi variabil mai mult 
noros în jumătatea de vest a țării. A- 
verse locale. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6—16 grade, iar maximele între 
15—25 grade. In București și pe litoral : 
Vreme relativ călduroasă la început 
apoi în răcire. Cerul va fi favorabil 
tendinței de ploi slabe. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura va scă
dea la sfîrșitul intervalului.
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TELEGRAME EE PESTE HOTARE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniți

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
în numele poporului sovietic, transmit Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, întregului popor frate român și dv. personal 
felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia sărbătorii naționale, 
cea de-a XXI-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist.

Poporul român întîmpină cea de-a XXI-a aniversare a eliberării 
țării în condițiile unui mare avînt politic și de muncă, determinat de 
hotărîrile Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Pro
gramul construirii și consolidării pe mai departe a socialismului pe pă- 
mîntul românesc, adoptat în unanimitate de Congresul P.C.R. și aprobat 
de poporul român, este o manifestare vie a hotărîrii maselor muncitoare 
ale României de a realiza o dezvoltare continuă a economiei, științei și 
culturii patriei sale socialiste.

Sărbătorirea aniversării eliberării coincide în acest an cu adopta
rea noii constituții și proclamarea Republicii Socialiste România. Aceasta 
marchează o nouă etapă importantă în opera de construire cu succes a 
socialismului în țara dv.

Republica Socialistă România se călăuzește după principiile leni
niste ale coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, se 
pronunță cu consecvență pentru slăbirea încordării internaționale, pen
tru consolidarea tuturor forțelor antiimperialiste, pentru prietenia între 
popoare și își aduce o contribuție demnă la cauza întăririi sistemului 
mondial socialist.

Oamenii sovietici se bucură din toată inima de realizările remar
cabile ale poporului român în construirea socialismului. Noi remarcăm, 
cu un sentiment de satisfacție, că relațiile de prietenie frățească, ajutor 
reciproc tovărășesc și egalitate în drepturi între statele și popoarele 
noastre se întăresc și se dezvoltă continuu spre binele popoarelor ambe
lor țări, în interesul întăririi continue a unității țărilor socialiste și al 
victoriei socialismului și păcii pe pămînt.

Din tot sufletul vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoastră și tutu
ror oamenilor muncii români, noi și mari succese în construirea socia
lismului, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Să se î-ntărească prietenia de nezdruncinat și colaborarea multila
terală sovieto-română.

LEONID BREJNEV ANASTAS MIKOIAN
Prim-secretar al Comitetului Președintele Prezidiului

Central al Partidului Comunist Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
al Uniunii Sovietice

ALEXEI KOSÏGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a eliberării României, în nu
mele poporului chinez, al Partidului Comunist Chinez și al guvernului 
Republicii Populare Chineze, transmitem poporului român, Partidului 
Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste România calde fe
licitări.

Poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român și a 
guvernului român, perseverînd în orientarea independentă și de sine 
stătătoare, strîns unit, muncind cu hărnicie și cu entuziasm avîntat, a 
obținut mari realizări în domeniile industriei, agriculturii, științei și cul
turii. Planul cincinal și planul de electrificare pe o perioadă de 10 ani, 
planuri de înflorire mai departe a României, adoptate recent la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român au deschis perspective 
strălucite de dezvoltare a României. Sîntem profund convinși că po
porul român va obține cu siguranță realizări și mai mari în înfăptuirea 
noului plan grandios de construire a socialismului, înaintînd din victorie 
în victorie.

Republica Socialistă România și poporul român au adus o con
tribuție importantă la lupta împotriva politicii de agresiune și război a 
imperialismului american, la sprijinirea luptei de eliberare a popoarelor 
din diferite țări și la cauza apărării păcii mondiale. Partidul Co
munist Român și guvernul român au depus mari eforturi pentru men
ținerea unității lagărului socialist, pentru apărarea normelor relațiilor 
între partidele frățești și țările frățești.

Prietenia dintre popoarele chinez și român este o prietenie de 
luptă bazată pe marxism-leninism și internaționalismul proletar. Rela
țiile dintre cele două țări ale noastre corespund normelor relațiilor re
ciproce între țările socialiste frățești, sînt relații de respectare reciprocă 
a independenței și suveranității, de egalitate în drepturi, de sprijin și 
ajutor reciproc. Vedem cu bucurie că colaborarea dintre cele două țări 
ale noastre în domeniile politic, economic, cultural și tehnico-științific 
a cunoscut o dezvoltare continuă.

Sîntem profund convinși că prietenia de luptă dintre partidele și 
popoarele chinez și român și relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor întări și dezvolta în mod sigur și permanent.

MAO TZE-DUN LIU ȘAO-ȚI
Președintele Comitetului Central Președintele Republicii

al Partidului Comunist Chinez Populare Chineze

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

MANIFESTĂRI CONSACRATE LUI 23 AUGUST

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Centpal al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Corespondență de la A. Muntea- 
nu: Ziarul „PRAVDA“ din 22 
august publică o știre despre lu
crările Marii Adunări Naționale 
și adoptarea Constituției Repu
blicii Socialiste România. Sub 
titlul „Steagul nostru — socialis
mul și pacea“, ziarul publică, de 
asemenea, largi extrase din rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire Ia proiectul 
noii Constituții, precum și tele
grama de felicitare trimisă tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și Ion Gheorghe Maurer de 
tovarășii Leonid Brejnev, Anastas 
Mikoian și A. Kosîghin cu oca
zia adoptării noii Constituții și 
proclamării Republicii Socialiste 
România.

Ziarele din 22 august publică, de 
asemenea, diferite materiale cu 
prilejul zilei de 23 August. Printre 
acestea se numără interviul acor
dat de tov. N. Guină, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., ziarului „KRASNAIA 
ZVEZDA“, articolul intitulat „Cu 
pași siguri spre socialism“ publi
cat de „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA“, un reportaj despre ora
șul Constanța în ziarul „SO- 
VETSKAIA ROSSIA“ și altele.

★
SOFIA 22. — Corespondentul 

Agerpres, C. Linte, transmite : în 
după-amiaza zilei de 21 august, la 
cinematograful de vară din Parcul 
Libertății din Sofia, a fost organi
zată o conferință cu tema: „Reali
zările poporului român în cei 21 
dé ani de la eliberarea României 
de sub jugul fascist“. A fost pre
zentat apoi filmul românesc „Cerul 
fără gratii“, care s-a bucurat de 
succes.

Presa bulgară publică nume
roase știri și reportaje însoțite de 
fotografii care oglindesc succesele 
obținute de Republica Socialistă 
România. Astfel, ziarul „RABOT- 
NICESKO DELO“ publică un arti
col redacțional intitulat „Marea 
sărbătoare a poporului român“, 
precum și ufi reportaj despre cas
cada de centrale hidroelectrice de 
pe Bistrița, numeroase știri des
pre succesele obținute de oamenii 
muncii din România.

PEKIN 22 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 21-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist, în sala Palatului Naționali
tăților din Pekin a avut loc un 
miting organizat sub auspiciile 
Asociației de prietenie chino-ro- 
mână și Consiliului sindicatelor din 
capitala R. P. Chineze. Au luat 
parte Li Sien-nien, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Van 
Bin-nan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Li Ci-tao, vice
președinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, și 
alte personalități. Au participat, de 
asemenea, Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Chineză, lucră
tori ai ambasadei și specialiști ro
mâni care au luat parte la orga
nizarea expoziției economice a Ro
mâniei deschise la Pekin.

Lu Pin, președintele Asociației 
de prietenie chino-română, și Du
mitru Gheorghiu, au rostit cu- 
vîntări. în încheiere a fost prezen
tat un program artistic.

Ziarul „JENMINJIBAO“ din 22 
august a publicat o amplă știre 
despre lucrările Marii Adunări 
Naționale și adoptarea Constitu
ției Republicii Socialiste România.

Ziarul scrie despre drumul glorios 
parcurs de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist, 
de la eliberare și pînă la procla
marea Republicii Socialiste Româ
nia.

★
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 21-a aniver
sări a eliberării României, la Var
șovia s-a desfășurat o „Duminică 
a culturii românești“. în parcurile 
de cultură și odihnă „Eielany“ și 
„Powsinie“ au avut loc o serie de 
manifestări cultural-artistice în
chinate României. Au fost organi
zate vitrine cu cărți, reviste și al
bume românești, fotoexpoziții cu 
aspecte din realizările economiei.

în seara zilei de 22 august, pe 
scena Teatrului „Romy“ din Var
șovia, orchestra de jaz „București“, 
soliști interpreți de muzică ușoară 
și balerini români au susținut un 
concert de gală, la care au asistat

reprezentanți ai Ministerului Cul
turii și Artei, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Sfatului popular 
al Varșoviei, oameni de cultură și 
un numeros public. A fost de față 
Gheorghe Diaconescu. ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R. P. Polonă.

★
TIRANA 22 (Agerpres). — în 

articolul său redacțional intitulat 
„Glorioasa sărbătoare a poporului 
frate român“, ziarul „ZERI / I 
POPULLIT“ scrie, printre sa
tele : La 23 August poporul frate 
român sărbătorește cea mai im
portantă zi din istoria sa — a 21-a 
aniversare a eliberării de sub ju
gul fascist. Prin traducerea în via
ță a politicii Partidului Comunist 
Român, harnicul popor român, în 
cei 21 de ani de viață liberă, a 
schimbat în mod radical înfățișa
rea patriei sale, a transformat țara 
sa într-o țară socialistă cu o in
dustrie și agricultură dezvoltată 
și cu o cultură înaintată. Ziarul 
„BASHKIM“ scoate în evidență 
realizările poporului român în con
strucția socialismului, precum și 
perspectivele ce i se deschid. Pre
sa albaneză publică, de asemenea, 
numeroase materiale despre lucră
rile sesiunii Marii Adunări Națio
nale, aprobarea noii Constituții si i 
proclamarea Republicii Socialist 
România.

★
PRAGA 22 (Agerpres). — Re- 

latînd despre desfășurarea lucrări
lor Marii Adunări Naționale și a- 
doptarea Constituției Republicii 
Socialiste România, ziarul „RUDE 
PRAVO“ din 22 august subliniază 
puternicul entuziasm cu care a fost 
primită de oamenii muncii adopta
rea Constituției și proclamarea Re
publicii Socialiste România. Ziarul 
publică extrase din raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau
șescu la sesiunea Marii Adunări 
Naționale, relevind faptul că noua 
Constituție și noua denumire a sta
tului — Republica Socialistă Româ
nia — oglindesc etapa actuală a 
evoluției României, consfințind rea
lizările pe care le-a obținut po
porul român în cei 21 de ani de la 
eliberarea sa de sub jugul fascist.

Dragi tovarăși,
BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării României de 
sub fascism și capitalism, vă transmitem dv. și poporului român frate 
cele mai cordiale și tovărășești felicitări.

Harnicul popor român, sub conducerea glorioasei sale avangărzi, 
Partidul Comunist Român, întîmpină sărbătoarea sa națională cu noi 
succese în lupta pentru avîntul economic și cultural al patriei sale și 
însuflețit de hotărîrile celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., merge ferm 
înainte pe drumul construirii socialismului. Datorită muncii eroice a 
poporului român, colaborării strînse și ajutorului reciproc între țările 
socialiste frățești, in cei 21 de ani care au trecut România s-a transfor
mat într-un stat socialist înaintat și a devenit un factor important al 
luptei pentru menținerea păcii în Balcani și în lumea întreagă.

Relațiile frățești dintre cele două țări și popoare ale noastre în 
domeniul colaborării politice, economice și culturale s-au dezvoltat și 
adîncit în anii puterii populare, pe baza marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar și contribuie activ la lupta noastră comună 
pentru construirea socialismului și comunismului în R. P. Bulgaria și 
Republica Socialistă România. Sîntem ferm convinși că relațiile dintre 
țările noastre se vor dezvolta neîntrerupt în interesul celor două po
poare frățești, al marii familii a țărilor socialiste, al unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, împotriva încercărilor impe
rialiștilor de a înrăutăți situația internațională, în folosul consolidării 
păcii în lumea întreagă.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale, cea de-a XXI-a aniversare a elibe
rării României, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare 
Polone, cît și în numele nostru personal, vă transmitem dv. și în persoa
na dv. întregului popor român, cele mai cordiale felicitări și urări de 
bine.

Poporul polonez salută cu un sentiment de profundă simpatie rea
lizările poporului frate român care, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, obține succese de seamă în opera de construire a socialismului 
și în dezvoltarea țării sale.

Sîntem profund convinși că prietenia frățească și colaborarea între 
popoarele comunității socialiste și între ambele noastre țări se vor dez
volta cu succes și în viitor spre folosul nostru comun, pentru cauza socia
lismului și a păcii în întreaga lume.

Vă dorim din toată inima dumneavoastră, dragi tovarăși, și între
gului popor român noi succese în înflorirea multilaterală a Republicii 
Socialiste România.

WLADYSLAW GOMULKA EDWARD OCHAB
Prim-secretar al Comitetului Președintele Consiliului de Stat 

Central al Partidului Muncitoresc al Republicii Populare Polone 
Unit Polonez

JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
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HANOI. Misiunea de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
populare vietnameze a transmis 
un mesaj de protest Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control în legătură cu dislocarea 
în Vietnamul de sud a „Institutului 
mobil de cercetări“, aparținînd 
secției speciale nr. 406 a armatei 
S.U.A. pentru războiul chimic și 
bacteriologic avind baza la Saga- 
mihara, în Japonia.

ATENA. După manifestațiile de 
vineri seara de la Atena, la care, 
potrivit agenției Reuter, au luat 
parte aproximativ 15 000 de cetă

țeni, guvernul a luat unele măsuri 
cu caracter excepțional.

NEW YORK. Administrația Na
țională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a transmis celor doi 
cosmonauți de pe „Gemini-5" să 
rămînă în spațiul cosmic pînă la 
cea de-a 33-a rotație. S-a renunțat 
la orice proiect privind întilnirea 
dintre „Gemini-5" și satelitul „Lit
tle Coquin", deoarece s-a consta
tat o anumită pierdere de energie 
la aparatura navei cosmice.

LIMA. Parlamentul peruvian a 
aprobat proiectul de lege prezentat

de guvern, care instituie pedeapsa 
cu moartea pentru partizani și pen
tru toate persoanele care acordă 
ajutor partizanilor. Această măsu
ră este interpretată în cercurile 
politice drept o confirmare a inten
sificării acțiunilor partizanilor pe- 
ruvieni în ciuda importantelor for
te ale armatei și poliției trimise 
împotriva lor.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, deasupra teritoriului 
R. P. Chineze a fost doborît încă un 
avion de recunoaștere american, 
fără pilot.

LONDRA. La 22 august a încetat 
din viață deputatul laburist Nor
man Dodds. Majoritatea laburistă 
în parlament s-a redus astfel la 
două voturi.

De ziua sărbătorii dv. naționale vă dorim, din toată inima, dragi 
tovarăși, dv. și poporului român frate noi succese și mai mari în dez
voltarea continuă a Republicii Socialiste România, în lupta pentru apă
rarea păcii și colaborarea între popoare.

Trăiască și înflorească în veci prietenia frățească între popoarele 
bulgar și român, între Republica Populară Bulgaria și Republica Socia
listă România !

TODOR JIVKOV
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

' Cu ocazia aniversării eliberării României, în numele popoarelor 
din Iugoslavia și al meu personal adresez cu deosebită satisfacție po
porului frate român și dvs. personal felicitări calde și cele mai bune 
urări pentru prosperitatea Republicii Socialiste România și fericirea dvs. 
personală.

Sînt convins că relațiile prietenești dintre cele două țări ale noas
tre vor continua să se dezvolte și că se va întări colaborarea noastră in 
lupta pentru pace și socialism.

IOSIP BROZ TITO

IERI LA FOTBAL

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 2—3 (0—1). Au mar
cat : Mițaru și Kotormani (2) pentru timișoreni ; Pîrcălab și Ene II 
pentru bucureșteni.

PETROLUL PLOIEȘTI—SIDERURGISTUL 3—0 (1—0). Au înscris : 
Dridea I (2) și Juhasz.

U. T. ARAD—C.S.M.S. 2—1 (1—1). Au înscris : Comisar și Jack pen
tru U.T.A. ; Cuperman pentru C.S.M.S.

CRIȘUL ORADEA—STEAUA 2—2 (1—1). Au înscris : Szücs (2) pen
tru Crișul ; Constantin și Pavlovici — din 11 m pentru Steaua.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—DINAMO PITEȘTI 3—0 (2—0). Au înscris: 
Pescaru și Goran (2).

ȘTIINȚA CRAIOVA—ȘTIINȚA CLUJ 1—1 (1—0). Au înscris : Onea 
— din 11 m pentru craioveni ; Adam pentru clujeni.

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimați tovarăși,

în ziua celei de-a 21-a aniversări a eliberării României de sub 
fascism vă transmitem dv. și în persoana dv. întregului popor român, 
în numele oamenilor muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă și al 
nostru personal, felicitări cordiale și salutări tovărășești. Poporul ceho
slovac se bucură sincer de rezultatele pe care le-a dobîndit poporul ro
mân, sub conducerea partidului său comunist, în dezvoltarea țării sale, 
în cei 21 de ani care au trecut, s-a întărit prietenia noastră și s-a adîn
cit colaborarea mutuală cehoslovaco-română, care a dat rezultate fruc
tuoase. Vom depune eforturi pentru dezvoltarea ei multilaterală, în fo
losul ambelor părți și pentru întărirea unității țărilor comunității so
cialiste.

Vă dorim, dragi tovarăși, multe și noi succese în construirea 
socialismului și în lupta pentru pace și, de asemenea, în îndeplinirea 
importantelor sarcini de viitor trasate de Congresul al IX-lea al parti
dului dumneavoastră.

ANTONIN NOVOTNY 
Prim-secretar al C.C. 

al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia 

Președinte al Republicii 
Socialiste Cehoslovace

BOHUSLAV LASTOVICKA 
Președintele Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Cehoslovace

IOZEF LENART 
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Cu ocazia marii sărbători naționale a poporului român, cea de-a 

21-a aniversare a eliberării României, în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, al Prezidiului Adunării Populare Su
preme și al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și, de 
asemenea, în numele nostru personal, vă transmitem dv. și prin dv. po
porului român frățesc cele mai călduroase felicitări.

După eliberare, poporul român, sub conducerea justă a Partidu
lui Comunist Român, luînd viguros puterea în mîinile sale, a obținut 
mari victorii în revoluția socialistă și în construcția socialistă și desfă
șoară astăzi o muncă și luptă energică pentru ridicarea patriei sale pe 
culmile tot mai înalte ale socialismului.

Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele obținute de 
poporul frate român, ca de propriile sale succese și îl felicită călduros 
pentru aceste succese.

Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie și colaborare pro
letară internațională care s-au statornicit între popoarele țărilor noas
tre, Coreea și România, se vor consolida și mai mult în viitor și se vor 
dezvolta în lupta comună împotriva imperialismului, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim din toată inima, dv. și poporului frate român, mari suc
cese în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor grandioase trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN TOI EN GHEN
Președintele Comitetului Central Președintele Prezidiului Adunării 

al Partidului Muncii din Coreea, Populare Supreme
Președinte al Cabinetului de Miniștri a Republicii Populare Democrate 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Coreene

începută o dată cu campionatul, 
seria surprizelor în meciurile echi
pelor de A continuă. Și în etapa a 
Il-a s-a înregistrat o victorie ne
așteptată : jucînd pe stadionul Re
publicii din Capitală, Știința Timi
șoara, nou promovată în categoria 
A, a reușit să-i domine și să-i în
treacă pe campionii țării, dinamo- 
viștii bucureșteni. Față de aspectul 
partidei, succesul timișorenilor 
este pe deplin meritat. A surprins 
însă jocul slab, nehotărît prestat 
de dinamoviști. Apărarea, în spe
cial — care (rețineți 1) se confun
dă cu a reprezentativei — s-a 
comportat lamentabil. Petrolul se 
menține în fruntea clasamentului, 
cu un golaveraj foarte bun (7:1). 
Ieri, ploieștenii au condus cu auto
ritate în jocul cu echipa din Galați. 
Aceasta din urmă nu s-a remarcat 
decît prin... numeroase faulturi. 
Din cîte ne-a relatat coresponden
tul nostru pentru regiunea Oltenia, 
la Craiova formația locală a în
registrat un număr record de ra
tări ; înaintașii craioveni au șutat 
de zeci de ori pe deasupra și pe 
lingă poarta apărată de Gaboraș. 
Tînărul portar al clujenilor a apă
rat excepțional, inclusiv o lovitu
ră de la 11 m. Selecționerii F.R.F. 
nu l-ar putea încerca în lotul o- 
limpic ? De la Oradea ni s-a trans
mis că partida Crișul—Steaua a 
fost presărată cu numeroase duri

tăți. în repriza a doua, ambele e- 
chipe au jucat extrem de dur. Ar
bitrul medieșan P. Sotir a asistat 
impasibil la duelurile nesportive 
ale majorității jucătorilor. Meci 
frumos Ia Brașov ! La realizarea 
lui au contribuit însă numai fot
baliștii brașoveni. Adversarii lor 
— dinamoviștii din Pitești — nu 
și-au făcut deloc simțită prezența.

★
Partida Farul—Rapid se dispută 

azi după-amiază pe stadionul „1 
Mai” din Constanța.

REZULTATE
ÎN CATEGORIA B
SERIA I. Metalul Tîrgoviște — Pro

gresul București 0—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Metalul București 3—0 ; Di
namo Bacău — Știința Galați 1—0 ; 
Poiana Cîmpina — C.F.R. Roșiori 0—0 ; 
C.F.R. Pașcani — Constructorul Brăila 
1—1 ; Dinamo Victoria — Unirea Rm. 
Vîlcea 2—0 ; Știința București — Flacă
ra Moreni 2—0.

SERIA A II-A. C.F.R. Arad — Mine
rul Baia Mare 0—0 ; Arieșul Turda 
— Recolta Carei 5—1 ; Jiul Petrila — 
C.S.M Sibiu 3—0 ; C.S.M. Reșița — 
A.S.A Tg. Mureș 1—0 ; Gaz me
tan Mediaș — Minerul Lupeni 1—0 ; 
Clujeana — Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii 2—2 ; A. S. Cugir — Vagonul 
Arad 3—1.

Comportare bună a sportivelor 
române la „europenele" 
de canotaj academic

DUISBURG 22 (Agerpres). — 
în apropiere de Duisburg au luat 
sfîrșit ieri campionatele europene 
feminine de canotaj academic. Pro
ba de 4 plus 1 rame a fost cîștiga- 
tă de echipa U.R.S.S. în 3’26’' 
63/100. Echipa României (Florica 
Ghiuzelea, Ana Tamaș, Doina Ba- 
lașa, Emilia Rigard și Borisenco) 
s-a clasat pe locul doi cu rezul
tatul de 3’29” 37/100, intrînd în po
sesia medaliei de argint. Echipajul 
nostru în proba de 8 plus 1 a ocu
pat locul trei, cucerind medalia de 
bronz.

ATLETISM

„Cupa Europei“
CONSTANȚA (prin telefon). — Cele 

11 probe care au figurat în progra
mul semifinalei feminine de la Con
stanța a „Cupei Europei" au oferit 
dispute dîrze pentru obținerea unor 
locuri mai bune și implicit pentru ca
lificarea în finala competiției. Pînă la 
urmă pentru finală s-au calificat re
prezentativele Uniunii Sovietice (53 
puncte) și R. F. Germane (53 puncte). 
Echipa Republicii Socialiste România 
s-a clasat pe locul al ’3-lea, cu 49,5 
puncte. în cadrul concursului repre
zentantele noastre s-au comportat 
bine, objinînd rezultate valoroase. 
Trebuie amintite cele 3 noi recorduri 
ale țării : 6,52 m la lungime — Vio
rica Viscopoleanu ; 46"8/10 la ștafeta 
4x100 și 24"1/10 la 200 m plat — 
Ioana Petrescu.

Numărul următor 
al ziarului va apărea 
miercuri 25 rugust

------------------------------------ .--
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