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E mai frumoasă țara în marea 
sărbătoare, 

șl ora ei în inimi adie mai 
înaltă, 

să urce-n limpezimea luminii 
laolaltă 

recoltele din suflet și cele de 
pe zare.

Sonoră cu mulțimea coloanelor 
la praguri 

i-e dat acestei zile din frunți sâ 
ne răsară, 

amiezei 
de vară 
deschise 
steaguri.

SOCIALISM

TINEREU
loan GRIGORESCU

După cum destinele indivi
duale, oricît ar fi de deosebite, 
sînt crescute și hrănite din 
seva puternicului trunchi al 
ființei naționale, vîrstele noas
tre, desfășurate pe scara de 
timp a cîtorva generații, își 
trag aspirațiile și împlinirile 
comune de la marea zi de naș- 
t ,e a libertății patriei, deschi
zătoare de epocă.în lunga, fră- 
mîntata și glorioasa istorie a 
poporului român. într-un fel, 
s-ar putea spune că împlinim 
mîine cu toții, noi, cei nouă
sprezece milioane de fii ai a- 
cestui pămînt, una și aceeași 
vîrstă : 22 de ani. 23 August 
este luceafărul acestei istorii . 
și generațiile viitoare, omagi- 
indu-1 de pe piscurile comunis
mului, îi vor invidia pe băr
bații care i-au pregătit și i-au 
văzut întîiul răsărit pe bolta 
limpezită pentru vecie de norii 
asupririi naționale și sociale.

Ziua venea de departe. A 
străbătut veacuri, a sîngerat, 
a fost steag de luptă, idee și 
acțiune, nădejde, steaua că
lăuzitoare a voinței naționale. 
Expresie cea mai înaltă a vo
inței poporului, a aspirațiilor 
sale, Partidul Comunist Român 
a fost forța care a mobilizat, 
a strîns într-un mănunchi 
forțele patriotice, antifasciste, 
ducîndu-le la izbînda eliberă
rii, cucerită cu arma în mînă 
în zilele de clocot ale lui au
gust 1944.

Acest act istoric, care apus 
temelia de granit a libertății, 
independenței și suveranității 
naționale, a deschis calea lu
minoasă a revoluției popu
lare, a făuririi orînduirii so
cialiste. Iar ziua cînd a răsă
rit luceafărul libertății a de
venit cea mai mare sărbătoa
re de pe plaiurile noastre, 
îngemănată cu timpul maxi
mei lor rodnicii.

întoreîndu-ne îndărăt pri
virile spre cele 22 de trepte, 
vedem că acel moment de vîrf 
a fost abia începutul unei des
fășurări de forțe creatoare 
fără precedent, al unei necon
tenite spirale de prefaceri re
voluționare, de la înălțimea 
căreia poporul își privește cu 
mîndrie, mai puternic și mai 
încrezător decît oricînd, „vii
torul de aur".

Aceeași voință a poporului, 
care a surpat temeliile putrede 
ale unei orînduiri de tragică 
memorie, și-a suflecat mâne
cile și și-a durat, sub încer
cata conducere a marelui cons- 
tructor-partidul, în vatra pă
rintească izbăvită de exploa
tarea omului de către om, mă
rețul edificiu pe frontispiciul 
căruia a înscris cu litere săpate 
în piatra Carpaților : victoria 
definitivă a socialismului. Edi
ficiu înălțat pe o temelie de 
nezdruncinat, căreia timpul 
socialist îi desăvîrșește necon
tenit tăria : unitatea muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, 
care chezășuiesc progresul și 
prosperitatea patriei. La ca
pătul unor lupte grele, deve
nit stăpîn pe propriul său 
destin, poporul, creatorul so
cialismului victorios, pășește 
în imperiul libertății.

Este tărîmul vieții noastre de

azi, șantier dinamic al creației 
materiale și spirituale, care a- 
sigură. nemărginite condiții 
pentru afirmarea din plin a 
ființei naționale, pentru înflo
rirea patriei socialiste și a 
personalității umane. Privind 
tabloul României — pentru 
mulți prilej de uimire și admi
rație — descifrezi în conturu
rile sale viguroase dinamica 
unor ample prefaceri, amplul 
fenomen social, transpunere 
aievea a ceea ce părinții „Mio
riței" numeau „creștea într-un 
an cît alții în șapte". Creșterile 
ai căror martori și făuritori 
Sîntem, ritmurile, cotele pă- 
rînd cîndva de neatins — de 
la schele la inventivitate teh
nică, de la noul nomenclator 
industrial la milioanele de oa
meni de toate vîrstele care în
vață, de la orașele proaspăt 
răsărite pe hartă la continua 
sporire a prestigiului țării 
noastre pe glob — sînt rezul
tate ale politicii partidului, ale 
capacității lui de a mobiliza, 
sub stindardul unui țel măreț, 
toate resursele omenești și 
materiale ale țării. Bogățiile ei

Și oamenii își cîntă în piejele 
rotunde 

mîndria-ncununată victorios în 
lume, 

cei care-au dat eroic 
prezentului un nume, 

slujindu-i totdeauna chemările 
profunde.

Ei una sînt cu Jara, fereastră de 
nădejde, 

la focul ce-l treziră măiastru în 
unelte 

iluminaji-n unghiuri și linii vaste, 
svelte, 

să ne privim destinul departe, 
vulturește.

Le caută profilul medalia 
cîntărît, 

cuvintele cu unda adine 
împrospătată, 

șl Ura ml se-acordă, senin 
înfiorată, 

cu griul șl cu brazii vuind din 
stema țfirîL

JVJ
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întîi au fost acel băr
bați încercați al unor 
timpuri întunecate, urcînd 
pe baricade și vorbind 
mulțimilor năpăstuite des
pre libertate și egalitate, 
cu riscul vieții și al pro
priei lor libertăți. Ei urmau 
unor mari visători, unor 
filozofi și luptători în spi
rit, căutînd să dea viață 
unor lucruri socotite mul
tă vreme utopice. în con
dițiile înstăpînirii unei 
forțe brutale, cu tradiție 
în ce privește folosirea 
riguroasă a pușcăriilor și 
a glonțului, împotrivirea 
costa sînge și lacrimi. 
Clasa muncitoare din 
România lupta cu un a- 
parat de opresiune tena
ce, cu o organizație im
placabilă ce cu greu pu
tea fi clătinată. Țara avea 
un rege crud și escroc, 
exista pînă în lumea rura
lă o gheară violentă ce 
descuraja opoziția, parla
mentul de operetă cînta 
după struna unor politi
cieni veroși. Ruina, nești
ința, șperțul erau zeițele 
instigatoare ale unei so
cietăți, chipurile, creștine 
și solid burgheze. A ob
serva inechitatea, a rosti 
cu voce tare că te desoli
darizezi de această că
pătuială deșucheată în
treprinsă pe spinarea ce
lor ce asudau !n uzine și 
pe ogoare era egal cu

de instituții 
silă să

de 
ne

distrugerea fizică. Au ur
mat ani crînceni, cînd bă
taia a fost înlocuită cu ra
fala de mitralieră și spi
talul cu cimitirul, tocmai 
pentru a se consolida or
dinea, democrația și alte 
parodii
care ne este 
mai amintim.

Exista pe 
mănunchi de 
cizi, gata să 
dintr-o aventură sinistră și 
care în cele din urmă a 
reușit să facă acest lu
cru, adunînd laolaltă pe 
toți patrioții, pe cel de 
bună credință, pe oa
menii în stare să crea
dă într-un viitor cin
stit al României. Muncitori, 
țărani, intelectuali, ofițeri 
sau simpli soldați au ris
cat multe zile la rînd să 
termine la zid numai pen
tru a reuși să alunge din 
satele și de pe șoselele 
noastre trupele naziste, 
dezlănțuite în fuga lor 
spre bîrlog. A existat 
ziua de 23 August’ 1944, 
au existat tulburătoarele 
ore ale insurecției ro
mânești, datorită 
războiul, după 
autorizate, a fost 
cu 6 luni de zile.

unatunci 
oameni lu- 
scoată țara

cărora 
mărturii 
scurtat

Din acele zile de neuitat 
l-am văzut luptînd în pri
mele rînduri ale luptei pe 
comuniști. Ieșeau din a- 
dînca ilegalitate, înar
mați cu o înaltă ideologie 
și cu o forță titanică de a 
munci, de a trece imediat 
la reconstrucția a ceea ce 
fusese fărîmat, distrus de 
război. Monumente măre
țe însoțesd marile magis
trale amintind de cei ce 
au căzut pentru ca fas
cismul să nu mai fie.

După victorie, i-am pri
mit cu toții pe acești băr
bați cu flori și cu îmbră
țișări. Ei aveau dreptul la 
odihnă, ei puteau să aș
tepte să-și refacă brațele 
slăbite de rosătura cătu
șelor, dar nu au făcut-o. 
Trebuiau încă să lupte cu 
răsuflata demagogie a u- 
nora, să înscăuneze la pu
tere clasa muncitoare ce 
nu se mai putea lăsa a- 
măgită cu vorbe chioare 
și cu promisiuni. în anii 
grei ai consolidării puterii 
populare încă au căzut 
comuniști, luptînd cu for
țele întunecate ce se o- 
puneau suflului proaspăt 
al progresului, cu pre
judecățile unor îndărăt
nici, cu o propagandă de-

șănțată care mai amăgea 
pe unii. Au existat, fi
rește, și erori, dar ele 
au fost repede îndrep
tate pentru că acest par
tid, ce aduna pe cel mai 
buni fii ai poporului 
român, nu putea să nu 
ajungă acolo unde visă
torii lui din anii de res
triște visaseră.

Perioada reconstrucției 
va rămîne pentru orice om 
al generației mele care 
atunci pășea în viață o 
epocă de mare romantism 
revoluționar. Tîrnăcopul și 
lopata, pîinea cu mălai și 
nopțile nedormite, acele 
cîntece fără moarte ale 
brigadierilor vor stărui 
veșnic în amintirea noa, 
stră. Cine poate uita alfa
betizarea masivă și intra
rea în pămînturile moșie
rești, cine poate uita că 
pe tractor comuniștii așe
zaseră și abecedarul pen
tru ca, o dată cu luarea 
în stăpînire a ceea ce po
porului i se cuvenea de 
mult, să vină și lumina 
unei învățături refuzate de 
secole. Au existat și oa
meni care, apărînd pozi
țiile trecutului, s-au opus 
mărețelor acțiuni ale pro
letariatului ; dar vremea 
aduce totdeauna înțelep
ciune și a arătat de par
tea cui era dreptatea.

Ce splendidă imagine acest 
portret de țară nouă făurit prin 
credința nestrămutată a comu
niștilor, prin forța lor inspiratoa
re de izbînzi și prin talentul des
cătușat al poporului devenit stă
pîn în casa lui, pe viața lui fi pe 
ziua lui de mîine I

Imaginea ce ni te înfățișează 
ochilor în toată măreția ei o încă 
plină de amintirea începuturilor, 
de primii pași în acest nestăvilit 
urcuș, de înflăcărată chemare spre 
înălțimi a cutezătoarei noastre 
călăuze — partidul comuniștilor 
— de entuziasmul cu care un 
întreg popor l-a urmai, angaftn- 
du-se pe drumul plin de respon
sabilitate față de generațiile vii
toare, al construirii unei vieți noi.

La început a fost puțin; lu
minile acelui capăt de drum se 
întrezăreso la poalele muntelui a- 
rătînd calea ca niște faruri nes
tinse ale speranței. Le-am numii 
Bumbești-Livezeni, Agnita-Botor- 
ca, Bicaz și Hunedoara, Reșița yî 
„Tractorul". Le-am numit Apaca, 
Grivița Roșie, Trotuș și Tazlău, 
Sadu, Victoria, Brazi și „Steagul 
Roșu". Apoi luminile au prins să 
irumpă, numele lor pe harta țării 
să se înmulțească și să împînzeas- 
că tot cuprinsul patriei de la Du
năre la Dome și de la Marea 
Neagră pînă dincolo de Munții 
Apuseni. Azi lista acestor nume de 
lumină ar cuprinde sute și mii de 
locuri, iar mîine cînd vom fi și 
mai aproape de culmile spre care 
am pornit, numărul lor ni se va 
părea de necuprins.

In acest August, al 22-lea de la 
primul August scăldat în flăcă
rile , insurecției victorioase, în în
treaga țară se desfășoară adună
rile oamenilor muncii pentru dis
cutarea prevederilor cincinalului. 
Am avut bucuria să particip la 
cîteva adunări. Este o caracte
ristică a momentului pe care îl 
trăim — analiza plină de con
cret a ceea ce am realizat, 
conturarea zilei noastre de mîine 
dominată de simțul responsabili
tății colective, al științei gospo
dăririi avutului obștesc. Dacă 
din aceste zile de August 
aș încerca să realizez fișa de 
temperatură a României de azi, a- 
tunci din patosul cu care se mun
cește în construcția economică, 
din felul cum se analizează pa
rametrii viitorului, aș desprinde 
în continuitatea ei neîntreruptă 
linia roșie a elanului revoluționar 
al poporului, acea flacără vie și 
forță motrică de neasemuită 
putere care a stat întotdea
una la baza tuturor înfăptuirilor 
noastre. E în acest prezent, ast
fel înfățișat, demonstrația unei 
întregi evoluții, dovada unității 
permanente dintre spiritul nați
unii și spiritul fiecărui cetățean.

Străinii ne privesc cu uimire 
și admirație și din amestecul a- 
cestor două omenești sentimente 
au scos o expresie frecventă în 
presa de peste hotare : „miracolul i 
românesc". Pentru mulți dintre 
ei, așa cum i-am auzit mărturi
sind, România de ieri era doar 
o țară pitorească cu un aer pa
triarhal, un popor de nobilă os
pitalitate dar sărac în țară bo
gată, pămînt cu datini și obi
ceiuri pline de farmec, rodind ar
tiști uluitori, aprigi mînuitori ai 
arcușului, iscusiți meșteri ai cu
lorilor, ai cîntecului și povestitu
lui, pașnici și prietenoși.

Și, deodată, în numai 22 de 
ani, apare acest „miracol" în
făptuit de revoluție — chipul 
nou al țării și puterea României 
socialiste, sufletul ei întinerit și 
izvorul ei de înțelepciune. E fi
rească uimirea. Dar noi ne cu
noaștem începuturile, greutățile 
și lipsurile lor; ele sînt însă ziua 
noastră de ieri căci din ele 
ne-am născut, și n-am ajuns a- 
colo unde să le putem uita. Toc
mai munca entuziastă a poporului 
condus de comuniști este înfăți
șarea pe care o capătă neîntre
rupta prefacere revoluționară pe 
care de 22 de ani o trăiește țara.

Conștiința izbînzilor de pînă 
acum și a celor viitoare, de care 
nimeni astăzi nu se mai îndo
iește, nu ne trezește nici lauda de 
sine și nici automulțumirea. Căci 
flacăra spiritului revoluționar al 
poporului, flacăra lui August, e 
mereu vie, în faptele de azi ale 
întregului popor — constructor al 
noii orînduiri —, luminează pu
ternic alimentată de cei ce ne con
duc pe drumul mereu ascendent 
al înfloririi țării din flacăra lupte
lor revoluționare ale trecutului 
strămoșesc, din nepotolita sete a 
pămîntului românesc de tot mai 
multă lumină.

Spiritul revoluționar de muncă, 
elanul de nestăvilit cu care po
porul român a pornit pe drumul 
deschis de acel August '44 trans
formă perspectivele cele mai te
merare în realitate; acordul per
fect dintre idealurile națiunii și 
idealurile omului — realizabil nu
mai prin victoria revoluției — dă 
certitudinea depășirii anilor de ră
mânere în urmă, a realizării rit
mului cu care ne-am propus a- 
propierea de scopul final: bună
starea și fericirea poporului, a ce
lor de azi și a celor de mîine, a 
copiilor, nepoților și strănepoților 
noștri.

(Continuare în pag. a IV-a)
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înăbușe în sînge insu-

Muncitorii 
puternică 
rapaci și 
celulei de

din membrii formațiu- 
de luptă am primit mi-

hi- 
La 
din 
cu 
au

de cind 
Bucu- 
răsu- 

cizme-

Vasile CÂPRĂROIU

DESCĂTUȘĂRI
Muncitorimea Capitalei, ca de 

altfel imensa majoritate a popu
lației țării noastre, nu s-a putut 
împăca niciodată cu starea jalnică 
în care aduseseră România dicta
tura militară fascistă și ocupanții 
hitleriști. De la instaurarea dic
taturii militaro-fasciste, 
pe caldarîmul străzilor 
reștiului a început să 
ne, strident, bocănitul 
lor naziste, și pînă la Eliberare, 
în inimile noastre, ale muncitori
lor, au crescut cu vigoare mereu 
sporită ura împotriva fascismului, 
dorința de a vedea țara liberă.

Lucram pe atunci la cea mai 
mare fabrică de pîine a orașului 
— la „Gagel" — întreprindere cu 
capital german. Ca multe alte fa
brici ale Capitalei, era militari
zată, iar lucrătorii mobilizați pe 
loc. Regimul de muncă era abru
tizant, iar mizeria în care trăiau 
muncitorii și familiile lor tot mai 
crîncenă. 
de. o ură 
tleriștilor 
îndemnul 
care făceam parte, 
alți comuniști — 
trimis o delegație la Ministe
rul Finanțelor pentru a obți
ne o mărire a salariului. în fața 
poziției dirze a delegației, mi
nistrul de atunci al finanțelor a 
fost nevoit să aprobe, iar patronul, 
Karol Gagel, să accepte sporul 
cerut. în acele condiții, acesta a 
fost un important succes. Reușita 

; acțiunii a determinat lărgirea in
fluenței organizației noastre de 
partid într-un moment cînd do
rința arzătoare a maselor de a răs-

erau cuprinși 
împotriva 
insolenți.

partid — 
împreună 

muncitorii 
delegație la

(Urmare din pag. I)

străvechi, atît cele naturale, 
cît și celelalte, inepuizabile — 
talentul, elanul, hărnicia, ini
țiativa — urcă deopotrivă, 
într-o strînsă unitate, treptele 
valorificării lor superioare.

Simțămintele nu se măsoară 
cifric — este adevărat — dar 
există raporturi precise între 
trecut și prezent. Zece 
Românii într-una I — arată 
statisticile care compară de 
cîte ori a crescut producția in
dustrială a țării astăzi față de 
1938. E vorba, firește, despre 
oțel și mase plastice, despre 
tractoare și energie electrică, 
despre noi profiluri de uzi
ne. Dar oare nu în aceeași 
măsură și despre profilul crea
torilor, despre „indicii" demni
tății, ai competenței, ai pasiunii 
și ai răspunderii sociale ?

Există și alte instrumente de 
măsură care redau cu nu mai 
puțină fidelitate structura, țe
lurile și chiar — sau mai ales 
— climatul orînduirii noastre, 
socialiste : atitudinea colecti- 

de timp, față 
istorică și socială, 
se desprinde din 
de fapte cotidi-

turna dictatura fascistă și domina
ția Germaniei hitleriste trebuia 
canalizată spre fapte.

Pretutindeni în țară, rezistența 
față de dictatura militaristă și 
Germania hitleristă cuprindea 
cercuri largi. Acest curs al eveni
mentelor se resimțea și la noi în 
fabrică. Pe la mijlocul lunii iulie 
1944, după un bombardament an- 
glo-american, a venit la noi to
varășul „Jean“ — legătura supe
rioară a celulei noastre de partid 
(abia după eliberare am aflat că, 
de fapt, numele său era Ion Do- 
bocan...), și ne-a convocat la o în- 
tîlnire conspirativă deosebit de 
importantă. Ne-am strîns în casa 
lui Gh. Iacob, de pe str. Moș 
Ajun, undeva pe cîmpul Sebastian. 
Aici am fost informați asupra si
tuației exacte de pe front și din 
țară. Ni s-a comunicat că partidul 
a trecut la pregătirea unei mari 
acțiuni insurecționale, menite să 
elibereze țara din robia fascistă și 
că, pentru aceasta, organizează în 
taină detașamente înarmate for
mate din cei mai hotărîți patrioți. 
Ni s-a transmis sarcina de a or
ganiza și în fabrica noastră o ase
menea formațiune și de a ne pre
găti pentru ziua cînd se va da sem
nalul de luptă. Acționînd în â- 
dîncă conspirativitate — așa cum 
era necesar în acele condiții — 
celula de partid a reușit în urmă
toarele săptămîni să recruteze din 
rîndul muncitorilor celor mai îna
intați și curajoși, deciși să lupte 
cu arma în mînă împotriva hitle- 
riștilor, un număr de 10—12 
patrioți care au intrat în forma
țiunea noastră de luptă.

Evenimentele din 23 August sînt 
bine cunoscute. Dictatura lui An
tonescu a fost răsturnată. Armata 
și formațiunile patriotice au trecut 
la imobilizarea și dezarmarea mi
litarilor germani. Prin lupte grele, 
ele au eliberat Capitala și mare 
parte din teritoriul patriei noastre. 
După începerea insurecției, mem
brii formațiunii de luptă din fa
brică s-au împărțit pe grupe și 
ne-am îndreptat spre locurile unde 
se aflau cei peste .60 de ofițeri și 
soldați fasciști care păzeau între
prinderea. Surpriza acestora a fost 
atît de marș cînd ne-au văzut în 
fața lor înarmați, cu banderole 
tricolore pe brațe. încît s-au pre
dat fără să crîcnească.

Chiar în acea noapte, reprezen
tanți ai Comandamentului forma
țiunilor de luptă patriotice au ve
nit în fabrică și, în mijlocul unei 
însuflețiri generale, au transmis 
muncitorilor brutari îndemnul 
partidului comunist de a munci 
fără preget pentru a asigura apro
vizionarea cu pîine a Capitalei 
luptătoare și a armatei. Totodată, 
adresîndu-se nouă, celor care for- • 
mam nucleul formațiunii de luptă 
din fabrică, ne-au cerut să fim 
în permanentă stare de alarmă,

pentru că puteam primi în orice 
moment o misiune de luptă.

Dis-de-dimineață, un muncitor a 
adus în mijlocul nostru un ziar abia 
ieșit de sub tipar: era primul număr 
legal al ziarului „România liberă" 
— ale cărui știri și articole le sor
beam cu nesaț, firește pe ascuns, 
de aproape un an de zile... Par
curgeam nerăbdători rîndurile gra
ve de pe prima pagină ale Decla
rației Comitetului Central al 
P.C.R. : „în ciocnirea inevitabilă 
cu forțele hitleriste, Partidul Co
munist din România cheamă mun
citorimea, țărănimea, intelectuali
tatea... toți cetățenii României la 
luptă fără cruțare...". Entuziasmul 
și hotărîrea neclintită de luptă se 
citeau pe fețele fiecăruia dintre 
noi. în curînd am primit ordin să 
pornim către Aleea Alexandru, 
unde se afla comandamentul for
mațiunilor de luptă patriotice din 
Capitală. Aici ne-am încrucișat 
cu muncitorii de la S.T.B., care se 
îndreptau în grabă spre podul Bă- 
neasa, pe unde hitleriștii încercau 
cu disperare să pătrundă în Capi
tală și să 
recția.

O parte 
nii noastre 
siunea să ne îndreptăm pe drumul 
cel mai scurt spre clădirea fostei 
prefecturi de Ilfov, unde era pe 
atunci misiunea hitleristă pentru 
armata aerului. în clădirea aceea 
masivă de pe Splaiul Independen
ței, unde în prezent se află Sfatul 
popular al regiunii București, hi
tleriștii erau puternic baricadați : 
ferestrele erau acoperite de saci 
cu nisip printre care răzbateau doar 
gurile mitralierelor, în șanțurile 
de apărare antiaeriană din curte 
se aflau, de asemenea, soldați și 
ofițeri nemți cu mitraliere și pis
toale automate. Hitleriștii din clă
dire aveau o poziție foarte bună, 
putînd ține sub observație și sub 
focul armelor toate străzile încon
jurătoare. La adăpostul nopții, clă
direa fusese blocată dinspre talu- 
zul opus al Dîmboviței de ostașii 
escadroanelor 2 și 3 ale regimentu
lui 2 Călărași. în-zorii zilei, ei în
cepuseră atacul.

Cînd am ajuns acolo, pe la ora 
8, venind dinspre strada pe care se 
află azi Magazinul Victoria, 
luptele erau în toi. Am intrat în 
dispozitiv, sprijinind atacul ostași
lor care trăgeau în direcția clădi
rii, folosindu-se, ca acoperire, de 
cunoscutele gherete ale anticarilor 
și de construcția stației de benzină 
de pe chei. Am aflat de la ei des
pre fapta eroică a locotenentului 
Gh. Dumitrescu și a ostașului Ni- 
colae Pascu, care, deși grav răniți, 
au continuat lupta pînă la ultima 
suflare.

Cu ajutorul patrioților din car
tier, ostașii au adus la un moment 
dat un mic tun antitanc cu care 
au deschis imediat focul asupra

naziștilor. încercuiți 
părțile, strînși ca 
hitleriștii au fost 
dea. Pe la ora 11, 
dirii a apărut un 
al capitulării. Apoi, 
în mare majoritate ofițeri și doar 
puțini soldați — au fost dezarmați 
și luați prizonieri. Aveau fețele 
livide, pecetluite de disperarea în- 
frîngerii.

După terminarea luptei, ne-am 
întors la fabrică. în furia ei oarbă, 
aviația hitleristă încerca să în- 
frîngă elanul patriotic de luptă al 
locuitorilor Capitalei, bombardînd 
clădiri publice și mitraliind popu
lația pe străzi. Fabrica noastră fu
sese și ea bombardată, instalațiile 
de apă și păcură grav avariate. 
Pe vremea aceea nu se vorbea de 
întrecere, dar pot spune că a fost 
o adevărată întrecere pentru a 
asigura populația cu pîine. Am re
parat în grabă, cum ne-am pri
ceput, conducta de apă, în loc 
de păcură am ars lemne. Timpul 
era neînchipuit de prețios. Era 
doar timpul nostru, al muncitori
lor care trăiam în 
intensitate, epopeea unei mari și 
nestăvilite descătușări.

din toate 
într-un clește, 

siliți să se pre
ia subsolul clă- 
steag alb, semn 

hitleriștii —

fie 
din 
vii-

acum 
între- 
tării, 

un re- 
întim- ÎNSEMNĂM

vității față 
de devenirea 
atitudine ce 
multitudinea 
ene de pe șantierul construc
ției socialiste. Veștile sosite din 
toată țara aduc ecoul unor re
marcabile succese în întrecerea 
cu calendarul, desfășurată în 
uzine, în mine, pe sche
lele combinatelor în cons
trucție, în leagănul de aur al 
bărăganelor. Regiuni întregi și 
ramuri industriale în ansam
blu au raportat îndeplinirea 
inainte de termen a sarcinilor 
de plan, la toți indicatorii, pe 
primele 7 luni ale anului. în- 
tîiul an al noului cincinal : 
început bun l Cîștigul de cau
ză în lupta cu timpul este ex
presia însuflețirii, a înaltului 
simț de răspundere și a pa
triotismului cu care între
gul popor transpune în 
viață Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
planul cincinal, văzînd în ele 
programul dezvoltării de per
spectivă a întregii vieți econo
mice și sociale, al întăririi^ și 
înfloririi multilaterale a orîn- 
duirii noastre socialiste.

Certitudinea perspectivei, 
mai clară ca oricînd de-a lun
gul celor 22 de trepte 
pînă azi, prefigurează 
nirile mai înalte din 
ani. Muncind cu avînt 
a apropia mai mult 
i
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urcate 
împii- 

viitorii 
pentru 
aceste 

împliniri, poporul nostru are 
conștiința înaltă a faptului că 
realizarea cu succes a mărețe
lor sarcini stabilite de Congre
sul al IX-lea al Partidului Co
munist Român este și un înalt 
act internaționalist, că înflori
rea necontenită a patriei re
prezintă o contribuție de sea
mă a sa la întărirea forței 
sistemului mondial socialist 
la nobila cauză a păcii.

Cu tradiționala pîine și sare, 
cu optimism în inimi, ieșim în 
întimpinârea viitorului, ale 
cărui porți — înalte și lumi
noase — poporul român le-a 
deschis larg în neuitata zi de 
August 23.

Aspect din luptele duse 
de formațiile ae luptă pa
triotice și unitățile mili
tare in timpul insurecției 

armate din Capitală

Tn facsimil, pagina I a 
primului număr legal al 
ziarului „România liberă" 

din 24 august

Ati observat cît de mult a cres
cut, în vremea din urmă, frecvența 
viitorului în viata noastră cea de 
toate zilele ? Nu numai gramatical, 
deși poate o dată n-ar fi rău ca o 
mașină cibernetică (firește, ca o 
destindere, în concediul ei de odih
nă I) să calculeze procentul de uti
lizare a acestui timp în conversa
ția socială curentă. Cîndva — 
absent, fie amenintînd sumbru 
umbră, fie romantic-nebulos —
torul era un personaj cețos. în ge
nul fantomei din „Hamlet", nepof
tit la masa unei orînduiri care se 
agăța de trecut. Printre noi, astăzi, 
e o prezentă a prezentului, robustă, 
familiară, cu care ne aflăm într-un 
permanent schimb de idei și trans
fer reciproc de energii.

De la scara individului la cea a 
societății, contactul cu viitorul, de 
parte de a speria sau măcar a sur
prinde, este tonic și vital necesar. 
Este poate singura oglindă care nu 
te îmbătrînește, materialul din care 
e plămădită avînd însușirea irezis
tibilei atracții. Rîndurile de pînă 
aici, care pol părea o simplă „in 
troducere", sînt sugerate, impuse de 
însuflețitorul dialog cu viitorul 
desfășurat 
în toate 
prinderile 
și care dă 

lief aparte
pinării din acest 
an a marii noas
tre sărbători na
ționale.

Obiectul dialo
gului, 
stituie 
scrutate 
lepciune, 
prumutăm expresii din dialogul mi
nerilor—de „străpungere" și „înain
tare". E supusă întîi cercetării ga
leria străpunsă și armată din prima 
zi a cincinalului pînă acum. în lu
mina experienței dobîndile se pre
gătesc măsurile în vederea urmă
toarei porțiuni a acestui an, ca și 
a „tronsonului" din anul viitor. 
Apoi se scrutează posibilitățile rea
lizării exemplare a sarcinilor pînă 
în 1970, finele celor cinci ani de 
creație închinați întăririi și înflori
rii multilaterale a orînduirii noas
tre socialiste. Perspectiva clară — 
autentică „unealtă de producție" — 
este asigurată de faptul că noul 
cincinal prevede, pentru prima dată, 
atît proporțiile generale de dezvol
tare a economiei, raporturile între 
ramurile economice, cît și dezvol
tarea fiecărei ramuri în parte, 
fiecărei întreprinderi, anual și 
întreaga perioadă.

Tonul dialogului cu viitorul este 
robust, de o mare exactitate, ingi
neresc. Se discută despre parametri, 
fluxuri tehnologice, perfecționări de 
utilaje, însă nu de dragul discuției 
în sine, ci în lumina obiectivului 
de bază al cincinalului — creșterea 
eficientei economice. Oamenii simt 
pe umeri răspunderi sporite: cum 
se poate fructifica optim fiecare leu 
investit ? Cum pot fi gospodărite, 
la nivelul cerințelor moderne, fon
durile, materiile prime, utilajele — 
mult sporite fată de perioada an
terioară — pe care statul le intro
duce ca pe niște proaspete și pu
ternice șuvoaie în circuitul econo
miei naționale ? Semnificativ e, de 
pildă, faptul că numai investițiile 
prevăzute pentru 1970, ultimul an 
al cincinalului, sînt cu cinci miliar
de de lei mai mari decît totalul in
vestițiilor realizate în perioada 
1951—1955. Tara devine incompara
bil rrrai bogată, mai cu „dare 
mină", semn de prosperitate, 
spiritul gospodăresc tine pasul 
această spirală a avuției naționale ?

Unii parcă sînt dispuși să uite 
cîteodală de valoarea lucrurilor așa- 
zis mici. Ce contează. își spune cu
tare risipitor, luînd în brațe filozo
fia „mai mare daraua decît ocaua", 

•un procent în plus sau în minus?
O picătură l . Ridicată la scara de, 
valori a economiei naționale, „pică
tura" cîntărește astfel: în 1970, un 
singur procent de sporire supli
mentară a productivității muncii 
echivalează cu 2,7 miliarde lei pro-

de Victor VÎNTU

amplă dezbatere, II con- 
prevederile cincinalului, 
cu gospodărească înțe
pe elape — ca să îm-

ductie industrială. Pleclnd de 
astfel de elemente ae ansamblu, 
de la un orizont larg de gîndire, 
participanții la dezbateri scrutează 
cu simt de răspundere „microcos
mosul" fiecărui loc de muncă, să- 
pînd mai adine în filonul de aur al 
inițiativei. Viitorul e abordat, astfel, 
cu îndrăzneală și certitudine.

Constructorii de tractoare brașo
veni n-au o sarcină ușoară: fată 
de cele 17 500 de tractoare din acest 
an, ei vor avea de dat tării 22 600 
în 1968 și 27 500 în 1970. Din mul
țimea rezervelor lăuntrice aduse în 
focul dezbaterii, sustinînd toate po
sibilitatea de a atinge și aceste 
înalte, mobilizatoare cote ale pro
ducției, una îndeosebi sintetizează 
direcția principală a căutărilor în
drăznețe. „Va trebui — spunea in- 
ginerul-șef de concepție, unul din
tre cei aflați lingă bornele cele mai 
avansate pe teritoriul viitorului — 
să punem în mișcare un mare fond 
de gîndire tehnică și economică de 
specialitate" Așadar, creatorii unei 
mărci de reputație, încununată cu 
premii în confruntări internaționale, 
se apleacă cu stăruință și autoexi
gență asupra propriei munci, găsesc 

că e loc pentru 
—mult mai 

pune în 
un mare 
gîndire 
vintele, ca un an
gajament respon
sabil conectează 
ziua de azi la vol
tajul în creștere 
și energiilor de-

bine. A 
mișcare 
fond de 
— cu-

a 
pe

de
Dar

cu

al exigentelor 
clanșate de cincinal

Undeva in nordul tării, în Mara
mureșul de piatră, la Șuior, colec
tivul celei mai tinere mine din în
tregul bazin a! regiunii s-a adunat 
pentru a găsi căile de a scoate la 
ziuă, în actualul cincinal, de patru 
ori mai mult minereu decît în în
tregul șesenal. De fată la dezbatere, 
corespondentul nostru a 
competenta și maturitatea 
tînăr colectiv, ale cărui propuneri 
alcătuiesc substanța vie, în mișcare, 
a unui Judicios plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Discuțiile cele 
mai aprinse au atins punctul nodal 
pentru această unitate în plină dez
voltare : urgentarea lucrărilor de 
investiții. S-au confruntat păreri și 
termene, au fost trecute prin sită 
tehnologii depășite, s-au adus critici 
conducerii exploatării și a combi
natului minier pentru faptul că ne
glijează să asigure asistenta teh
nică.

Asistînd la dezbateri sau parcur- 
gînd stenogramele lor, veritabile 
seismografe ale nașterii unor Idei 
în climatul stimulator al ridicării 
pe o treaptă superioară a întregii 
activități economice, impresionea
ză spiritul de prevedere, de res
ponsabilitate colectivă, intersec
tat de spiritul critic față de Iner
ție și de mulțumirea flască. S-ar fi 
părut, în lumina depășirilor la prin
cipalii indicatori de plan de pe pri
mul semestru al anului, prezentați 
în dezbaterea minerilor din Valea 
Jiului, că adunarea va fi „calmă". 
N-a fost. Adevărat, și-au unit vor
bitorii glasurile, 
muncii planificată a fost 
cu aproape 4 la 
înregistrat încă 
cient de rapidă, 
existente. Media 
semnificativă, și 
atîta vreme cît 
sînt sprijinite cum se cuvine pen
tru a-și alinia realizările ritmic 
deasupra sarcinilor de producție.

Colocviul cu viitorul, în plină 
desfășurare de-a lungul și de-a la
tul tării, supune unei gîndiri active, 
exigente clarvăzătoare — stimu
lată de oamenii cei mai ' înaintați 
din colectivele respective — toate 
compartimentele de activitate. Efi
cacitatea dezbaterilor se sprijină pe 
claritatea, realismul 
caracter mobilizator 
cincinalului - încă 
toare a caracterului 
țelepciunii politicii duse de marele 
inginer al progresului și prosperi
tății naționale, partidul.

reținut 
acestui

productivitatea 
depășită 

sută, dar ea nu a 
o dinamică sufi- 
potrivit condițiilor 
nu e suficient de 
nici satisfăcătoare, 
unele brigăzi nu

și profundul 
al obiectivelor 
o dovadă grăi- 
știintific. a in-

In cinstea mani sărbători

Bilanț rodnic
Acum, în preajma celei de-a 

XXII-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, colectivele 
fabricilor, uzinelor și șantierelor ra
portează un bilanț bogat de rea
lizări’ în întrecerea socialistă. Din 
toate colțurile țării au sosit vești 
care consemnează rezultatele obți
nute pînă acum în îndeplinirea pla
nului și angajamentelor în acest 
prim an al cincinalului.

® Pe ansamblul in
dustriei orașului Bucu
rești, planul pe 7 luni 
a fost realizat la pro
ducția globală în pro
porție de 102 la sută, la 
producția marfă de 
101,8 la sută, iar la pro
ducția marfă vîndută și 
încasată — de 101,3 la 
sută. Productivitatea 
muncii planificată a fost 
depășită cu 1,6 la sută. 
Planul livrărilor la ex
port a fost realizat în 
proporție de 102,1 la 
sută. Pînă la 20 august 
au fost realizate peste 
prevederile planului 
2 534 tone țevi oțel, 
1 703 tone laminate fi
nite pline, 6 100 anve
lope, 89 000 mp țesă
turi lînă, 279 000 mp 
țesături bumbac și tip 
bumbac, 162 000 perechi 
încălțăminte, 2 113 tone 
ulei comestibil și alte 
produse.

® De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, 
colectivele întreprinde
rilor industriale din re
giunea Ploiești au li
vrat peste plan produse 
a căror valoare depă
șește 100 de milioa
ne lei. Aproape 86 
la sută din sporul 
de producție s-a rea
lizat prin creșterea 
productivității muncii. 
La prețul de cost s-au 
obținut economii supli
mentare de 93 milioa
ne lei, iar beneficiile 
peste plan se ridică la 
103 milioane lei.

© Cu realizări impor
tante ' întîmpină ziua de 
23 August și colective
le întreprinderilor tex
tile, de tricotaje și con
fecții din regiunea Cri- 
șana. Ele au dat, peste 
angajamente, produse în 
valoare de aproape un 
milion de lei. Econo
miile și beneficiile rea
lizate de aceste colec
tive sînt, de asemenea, 
superioare sarcinilor 
pentru care s-au anga
jat.

® Siderurgiștii hune- 
doreni și-au depășit

sarcinile de plan, pe 7 
luni, cu 22 500 tone 
de fontă, 17 700 tone 
de oțel și 4 560 tone de 
laminate finite pline. Ei 
au depășit sarcina pla
nificată de creștere a 
productivității muncii 
cu 4,18 la sută. La pre
țul de cost s-au reali
zat economii suplimen
tare de 11 280 000 lei, 
iar la beneficii plusul 
se ridică la 11 436 000 
lei. în această perioadă 
a crescut producția o- 
felurilor aliate și carbon 
de calitate, a fost di
versificată gama sorti
mentelor de laminate.

o Pînă acum, indus
tria orașului Cluj a de
pășit planul la produc
ția globală cu peste 88 
milioane lei, iar la pro
ducția marfă cu a- 
proape 94 milioane lei. 
Numai întreprinderile 
constructoare de mașini 
au livrat în acest timp, 
peste sarcinile prevă
zute, utilaje frigorifice, 
mașini textile, bujii auto 
și piese de schimb în 
valoare de aproape 6 
milioane lei. în sectorul 
industriei ușoare valoa
rea producției supli
mentare se ridică la a- 
proape 5 milioane lei, 
iar în industria alimen
tară — la 30 milioane 
lei.

o Sondorii din ca
drul întreprinderilor 
Trustului de foraj Moi- 
neșfi au terminat fora
jul la 22 de sonde, ca
re au fost predate ex
ploatării peste preve
derile planului la zi, fo- 
rînd suplimentar a- 
proape 15 000 de metri. 
Constructorii și montorii 
hidrocentralei Bacău II, 
ultima din salba de lu
mini de pe Bistrița, au 
terminat montarea pri
mului hidroagregat de 
7 500 kilowați.

® In primele 7 luni ale 
anului, întreprinderile 
industriale din regiunea 
Banat au realizai o 
producție globală care 
depășește cu peste 230 
milioane lei pe cea pla
nificată. Au fost date 
în plus față de preve
derile planului mai 
mult de 31 000 tone

fontă, oțel și laminafe, 
60 vagoane de marfă 
de mare tonaj, 20 
strunguri paralele, pes
te 200 000 m p țesături 
de bumbac, aproape 
40 000 perechi încălță
minte și alte produse. 
Pe ansamblul industriei 
regiunii, sarcina planifi.-,.. 
cată de creștere a pro- . 
ductivității muncii a 
fost depășită cu a- 
proape 2 la sută.

® 107 milioane lei 
reprezintă valoarea pro
ducției globale obținută 
peste plan de industria 
regiunii lași în primele 
7 luni ale anului, ceea 
ce corespunde cu o 
creștere de 10,2 la sulă 
față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Valoa
rea producției marfă 
vîndută și încasată de
pășește cu 47 milioa- , 
ne lei prevederile. Prin
tre produsele livrate în 
acest timp, peste plan, 
de industria regiunii, se 
numără 650 de tone de 
țevi sudate, 13 000 ruL 
menți, 12 000 kg de fire 
de bumbac, 1 000 kg 
de fire pieptănate, 
118 000 m p țesături de 
bumbac, 14 000 bucăți 
tricotaje, 1 600 tone u- 
lei comestibil și altele.

’***?;,

© La uzinele „Elecfro- 
putere"-Craiova au fost 
realizate, de la începu
tul anului și pînă în 
prezent, 85 de locomo
tive Diesel electrice de 
2 100 C.P., față de 82 
prevăzute în plan. Mi
nerii Olteniei și-au rea
lizat angajamentul de a 
extrage, pînă la 23 Au
gust, 47 000 tone de 
cărbune peste sarcinile 
de plan ; ei au econo
misii 1 280 mc lemn de 
mină și 1 300 mc che
restea.

® Colectivele între
prinderilor industriale 
ale regiunii Galați au 
depășit, pe 7 luni, pla
nul la producția globa
lă industrială cu a- 
proape ■ 158 milioane 
lei, iar la oroducția 
rrjarfă vîndută și înca
sată. important <ndice 
al activității economice 
— cu 175,5 milioane 
lei. Rezultatele obținu
te se da'oresc creșterii 
productivității muncii, 
care în această perioa
dă a sporii cu 2,6 la 
sută față de prevederi. 
Bilanțul se înlregește 
cu cele 14 600 000 lei 
economii la prețul de 
cost și 38 600 000 lei 
beneficii obținute pests 
plan.
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m trăit deunăzi, la Tîrgu-Mureș, 
o frumoasă, o neuitată seară cu cer 
senin. Printre bătrînii stejari de pe 
dealul Corneștilor, pe o scenă im
provizată, cei mai buni dansatori fi 
cîntăreți amatori ai regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară au susținut un 

aproape două ore. Gongul ce are 
ridicarea cortinei a fost 

de niște focuri ce se

NELINIȘTEA DESCOPERIRII
sau trei momente din dialectica acestei zile

faptele 
IX V-- fzuyvuv «xvx-x-x-xm-----—-------- — J---------- strictă,
și se înscriu pe orbita unui sens. Răsturnind pe masa redacției, sau acasă, 
pe birou, foile caietului de note, ești surprins să constațl că, fie șl arun
cate in neorindulală, ele se așează după niște linii magnetice într-o anume 
ordine care desenează pînă la urmă o hartă — realitatea pe care o par
curgem zilnic cu pasul pînă dincolo de orizont, in viitor. Reporterul, ca 
unul dintre cei Însărcinați să exploreze această tumultuoasă realitate, In- 
tîlnește adesea In drumul său... reporterul. Sînt amîndoi grăbiți, angajați 
într-o cursă pe itinerare identice sau contrare, fiecare cu o oglindă par
ticulară a faptelor pe care le culege. Confruntarea carnetelor este o in
terferență de oglinzi în care fapta se reflectă prin ea însăși, într-o corecție 
continuă de unghiuri ce duc în infinit. Alăturînd aceste două carnete de 
reporter, punindu-le in condiția dialogului asupra acelorași iapte, numin- 
du-le ca pe niște personaje — carnetul 1 și carnetul 2 — invităm cititorul 
la o călătorie spre semnificații, îmbiindu-1 să intre in interferența acestor 
oglinzi.

Carnete de reporter, Îngrămădiri de fapte și de zile... Dar 
depășesc adesea realitatea jurnalieră, valoarea lor de informație

HĂȘMAȘUL MARE
CARNETUL 1 : (note din 

viteza mașinii) : Urcăm spre 
Hășmașul Mare, l-am ghicit 
statura fără 
dată.

Explozia 
felui spre 
simultan 
un anume tipar pe față, cu 
tăietura adîncă a fascinației. 
Am simjif-o mai întîi pe chi
pul vecinilor, și e posibil ca 
și vecinii s-o fi simțit vibrînd 
pe chipul meu, în frisonul de 
furtună magnetică ce pune în 
mișcare privirile, masele no
rilor, acele de busolă ale fi
relor de iarbă. Suim spre 
Hășmașul Mare.

CARNETUL 2 : Ceea ce este 
tulburător în această ascen
siune este nu atît întîlnirea 
cu muntele cît faptul că vom 
coborî în adîncul lui, înlr-o 
ascensiune inversă spre cres
tele lui subterane. Vom vizi
ta mina „Bălan". O unitate 
industrială despre care nu 
știm nimic și care se anunță 
din zare într-un chip origi
nal. Valea s-a strîmfat, n-are 
loc decît Oltul, dar pe coaste 
s-au și că|ărat blocurile nou
lui oraș minier. Iși fac loc 
printre casele țărănești care 
își au modelul la Muzeul Sa
tului. Mari conducte traver
sează valea, fug spre unde
va, dispar în dosul uriașelor 
halde vinete de steril, bă
nuiesc că prin trupul lor de 
fier trebuie să alunece Oltul, 
lată un început de aven-

să-l fi văzut vreo-

stîncoasă a mun- 
cer îți îndreaptă 

umerii, îți imprimă

tură...
CARNETUL 1 : Da, locul are 

un magnetism special, presu
pune temeritate, căutarea fe
brilă, neliniștea descoperirii. 
Dacă n-ar fi fost arama, la un 
etaj subsumat acesteia s-ar fi 
găsit altceva. Au căutat cu 
instinctul toți oamenii de pe 
aceste locuri, încercînd să 
desfacă strînsoarea pumnului 
de piatră al muntelui, cu mîi- 
nile, cu invocarea, cu dălțile 
primitive. Din opoziția aceas
ta seculară nu putea să rezul
te nimic. Oamenii erau prea 
slabi. Furau ce scăpa mun
telui printre degete. Din 
pumnul lui, descleștat cu 
dalta, nu se puteau smulge 
decît niște bănuți de aramă, 
cîțiva cercei. Se află în mu
zeele regiunii, în vitrine, nu
mite pretențios tezaure. Hăș- 
mașului Mare nu putea să i 
se opună decîf ceva pe mă
sura lui, o eră cu instrumen
tele și oamenii ei, singura în 
stare să-i desfacă subteranele 
și să aducă suflul vieții mo
derne în acest coif sălbatic și 
sublim.

CARNETUL 2 : Deci, după 
geologi au intrat minerii. Ei 
au trăit aceeași neliniște a 
descoperirii, aceleași frigjri 
fertile ale pionieratului, în
scriind, în drumul spre fruc
tul roșu al muntelui Bălanul 
din fața Hășmașului Mare, 
niște fapte de bravură des
pre care se va mai vorbi. Ei 
au despicat vertical masivul, 
cale de jumătate de kilome
tru, fierăstruindu-l apoi late
ral pe 6 orizonturi, rupîndu-și 
în sfîncă drumuri de acces 
care măsoară nu mai puțin 
de 35 kilometri.

Cum arată mina ? Sălbăti
cia locului pare neclintită. 
Brazi, risipire de sfînci, liniș
te cu veverițe. Dar în adînc 
a pătruns civilizația. Drumu
rile subterane tăiate în mun
te, cu profil de adevărate 
metrouri, ar putea înconjura 
un oraș, iar locomotivele e- 
lectrice tîrînd sute de vagoa
ne ar putea asigura transpor
tul urban al unei mari așezări. 
Vertical, prin munte, circulă 
lifturi cu care urcă și coboară 
2 000 de mineri.

CARNETUL 1 : Cum întîmpi- 
nați neprevăzutul ?

CARNETUL 2: Cum asigu
rați înaintarea și exploatarea 
ritmică ?

Ing. MARIN CRISTI, directo
rul minei, care lucrează aici 
de la prima străpungere, ne 
răspunde cu o cifră: 3 325 1 

Este numărul unui abataj în 
care se experimentează o 
nouă metodă, așa-numita 
metodă de exploatare prin 
surpare, care mărește simțitor 
productivitatea 
munca

Stăm 
vastă a 
nul de 
pei, comunistul Gheorghe M. 
Munteanu. Ne propune o de
finiție a minerului, ca apoi 
s-o rectifice.

GHEORGHE M. MUNTEA
NU : „Minerul e un om încă- 
păfînal — ne spune meșterul. 
Cînd învață un lucru, apoi nu 
i-l mai scoți din cap, fiindcă 
meseria e grea, nu te joci cu 
muntele... Dar să nu greșesc, 
la fel de încăpăfînat devine 
minerul și cînd îi pui în față 
o datorie nouă. E musai 
s-o ducă la capăt. Am primit 
sarcina să dăm minereu mai 
mult. Cînd am fnfeles asta, 
am lăsat baltă tot ce știam și 
am trecut 
Acum vin 
lucrăm".

Sosisem 
zafia timpului 
ochilor sticloși ai 
dar orarul 
meșterul se ridică și se 
pleacă să bea apă. Bea din 
apa Oltului, care coboară 
pînă aici, la abatajul 3325.

CARNETUL 1 (notă pentru 
„Cartea Oltului" pe care am 
recitit-o înainte de această 
ascensiune) : Abia fîșnit din 
fîmpla de granit a Hășmașu- 
lui Mare, Oltul, cu spiritul 
lui de temeritate și bărbăfie, 
nu putea să nu ia parte la 
această aventură. La numai 
cîjiva pași de izvoare, el co
boară din nou în subteran, 
înso|indu-i pe oameni în o- 
fensivă, cale de 35 kilometri, 
dîndu-le apa de băut, poten- 
țînd energia uneltelor, par- 
ficipînd alături, cot la cot, cu 
ei pînă în ascuțișul perfora
toarelor care dislocă roca. 
Sătul de geologie, el s-a re
întors la rocile mamă, a de
venit ortac cu minerii, coau
tor al aramei scoase cu miile 
de tone la zi, iar o dată a- 
juns deasupra, la zi, 
sează într-o 
Am ieșit 
cu apele 
dem cum 
drăznef, în vîrlejurile 
trei gigantice mori cu 
care sfărîmă 2 000 de 
de rocă în 24 de ore. 
vedem apoi cum își răstoar
nă apele în clocotul sutelor 
de palete din bateriile de 
flotare, ajutînd la separarea 
și concentrarea minereurilor, 
îl vedem cum asudă pe ma
rile valfuri care usucă pasta 
metaliferă. El părăsește insta
lațiile industriale numai cînd 
fotul e gata, numai în clipa 
cînd concentratul, încărcat 
în vagoane, ia drumul uzi
nelor și cînd, mulțumit, 
poate reîntoarce în albie ca 
să-și continue destinul.

CARNETUL 2 : Așadar, ciclul 
valorificării s-a terminat. 
Muntele, Oltul, minerii și-au 
dat darul lor. Și totuși, o 
dată ajunși la Uzina de pre
parare asistăm la o discuție 
surprinzătoare :

— Ce rezerve mal 
după separarea cuprului 
pirită ?

— Circa 50 la sută 
deci o mină de fier pe 
am scos-o la suprafaja 1

— ...Și pe care, de 
înainte, 
tăm I

Ni se părea însă, că asis
tăm, în această zi de august, 
la dezvelirea unui nou zăcă- 
mînf, aici, sub fîmpla Hăș- 
mașului Mare, unde neliniș
tea locului f_ ... .....“ ‘ '
deauna să 
peri.

Era în 
conducătorilor de partid

te îndeamnă fot- 
cau)i și să desco-

dimineafa vizitei 
Și

de sfat. Da lîngă brazii care 
coborau pînă la gura minei, 
de lîngă oamenii care urcau, 
într-un spectaculos amfitea
tru, pînă pe umerii munte
lui, în fața tribunal de cu
loarea aramei profilata pe 
parapetul uriaș al Hășmașu- 
lul Mare, se ridicau, în aceas
tă dimineață, expresive pa
nouri care traduceau sintetic 
faptele. Dincolo de ele se 
întindea viitorul, se defineau 
treptele valorificărilor urmă
toare, un întreg program de 
creație în ofensivă. Conducă
torii de partid și de stat au 
discutat gospodărește cu mi
nerii, cu specialiștii de aici, 
acest program, parte d:n 
marele program de dezvol
tare a patriei. Se vor între
prinde cercetări șl pentru 
valorificarea fierului. Nimic 
nu se pierde. E o lege a 
vieții noastre.

FILĂ COMUNĂ (propuneri 
pentru noi simboluri pe_har- 
tă) : Parîngul are la picioare 
negrul cărbunelui, 
argintul lacului de 
lare de la Bicaz.
Mare își măsoară 
albe în roșul aramei și stră
lucirea fierului. Sînf atribute 
pe care socialismul le-a a- 
dăugaf acestor monumente 
ale naturii, ca să le înnobi
leze prin creația umană.

Ceahlăul, 
acumu- 

Hășmașul 
crestele

CATALIZATORII
Un relief de metaforă ?
Un catalizator • un băț 

metalic nu mai mare decît o 
țigară din care al tras cîfeva 
fumuri. Nu cînfărește decît 
vreo cîfeva grame. Pentru 
mai multă exactitate șl ca să 
nu vă ostenim cu descrierea, 
dăm cuvîntul dicționarului de 
chimie : „catalizator “ sub
stanță care modifică viteza 
unei reacții chimice, ea însăși 
rămînînd aparent neschimba
tă. Are aceeași compoziție la 
început ca și la sfîrșiful reac
ției".

Un Ideal este egal cu sine. 
Are aceeași compoziție de 
substanfă la începutul reac
ției, procesul social de însu
șire sau de adeziune la el, șl 
este egal cu sine în timpul

un 
se 
de 
se

și ușurează 
oamenilor.
de vorbă, în camera 
abatajului, sub plafo- 
piatră, cu șeful echl-

la noua metodă, 
toți să vadă cum

și noi. Nu ai sen- 
sub țintirea 

masivului, 
muncii e strict, 

a-

se lan- 
nouă aventură, 

la zi o dată 
Oltului și îl ve- 

se aruncă în- 
celor 
bile, 
tone 

îl

se

rămîn 
de

fier, 
care

aici
urmează s-o exploa-

Dacă oamenii de sub Hăș
mașul Mare au despicat ver
tical masivul pe o lungime 
de o jumătate de kilometru, 
ca să ajungă la roșul a- 
ramei, sondajul în sol între
prins de un inginer agronom 
în Bărăgan sau aiurea nu 
depășește 30-35 cm. îți scu
funzi piciorul pînă la rădă
cina plantelor ; pe verticală, 
apuci cu mîna spicul porum
bului și-i scuturi polenul în 
palmă. La Fundulea, gestul 
ar fi imediat sancționat. Aici 
polenul se socotește cu mili- 
gramul pe cînfarul farmaceu
tic, iar spicul porumbului este 
izolat în foițe transparente, 
ca să primească, în forma cea 
mai pură, lumina. Aici se mă
soară recordurile plantelor, 
aici se stabilesc criteriile au- 
fodepășirii vegetale continue, 
dar dincolo, în jur, pe suia 
de mii de hectare, se hotă
răsc producțiil 
tălia anuală a 
amendamente 
criteriilor de 
borate de un 
de cercetări ?

Dar intervine dialectica 
practicii. între principiu și 
faptă se stabilește pretutin
deni la noi un dialog activ, 
cu termenii contradicției ast
fel așezați, înqît ciocnirea să 
devină pînă la urmă fertilă, 
într-o cooperativă agricolă, 
într-un sat oarecare din Bă
răgan sau de aiurea, nu se 
face cercetare, ci producție. 
Ce se înfîmplă însă, cînd, 
pornind de la rentabilitate, de 
la rezultatul practic, ajungi 
la observația științifică ? în- 
tr-un asemenea caz, cîmpul 
de producție devine, paralel, 
și cîmp experimental, iar oa
menii de aici se 
în colaboratorii 
care depășește 
strict, recolta.

CARNETUL 1 : — Nu primiți 
regulat recomandările agro
tehnice din partea forului 
științific care vă îndrumă ?

CARNETUL 2 : — Nu apli
cați realizările vecinilor de la 
Fundulea, care au și autori
tate și experiență, și știu 
exact ce este de făcut în a- 
ceastă zonă pedoclimatică în 
care vă aflați ?

CARNETUL 1 : —Lucrați aici 
de numai 3 ani ; e oare su
ficient ca să stăpînîfi toate e- 
lementele care decid ferti
litatea solului, astfel încît să 
luați pe cont propriu măsuri 
radicale, deosebite de expe
riența vecinilor?

în fața carnetelor deschise 
stă o fată măruntă și brună, 
cu obraz palid, gata să-și 
apere ochii de bliful indis
cret și razant al întrebărilor 
grăbite. Sîntem, însă, pe te
ritoriul ei — 2 170 hectare de 
Bărăgan — la 
raionul Lehliu, 
insolită a celor 
n-o tulbură pe 
clipă. Vorbește 
nea dragoste și 
pre plante, încît acestea sar 
parcă din planșele de bota- 

I nică și devin personaje de

e mari, în bă- 
recoltelor. Ce 

se pot aduce 
producție ela- 
institut central

fransformă 
unei idei 
rezultatul

Săpunari, în 
iar prezen|a 
două carnete 
fată decîf o 
cu o aseme- 
pasiune des-

RĂGANUL
roman sau de piesă de tea
tru. Aflăm că „Bezosfaia mer
ge splendid”, că „Triumful e 
mediocru și s-a plafonat”, că 
„HD 409, contrar recomandă
rilor, dă aici producjii exce
lente.

GEORGETA GHENCIU (ingi
ner agronom, sosită în comu
nă în 1962, a prins aici pu
ternice rădăcini, ca și plantele 
despre care vorbește) : La a- 
ceste abateri de la recoman
dări m-a silit practica. N-am 
luat măsuri, fără ca mai întîi 
să experimentez. întrebați de 
rezultate ? lată creșterea lor, 
la grîu : 1963—1 870 kg la 
hectar, 1965 — 2 791, anul 
acesta — peste 2 000 la hec
tar, dar în condiții climatice 
defavorabile. La porumb 
n-am scăzut sub 3 500 kg la 
hectar în nici un an. Avem 
producfii-record și la sfeclă, 
și la floarea-soarelui.

CARNETUL 2 : — Ce temă 
științifică urmăriți în pre
zent :

GEORGETA: — Am organi
zat, anul acesta, un lot de
monstrativ pe 30 de hectare 
—- 6 hectare pentru fiecare 
soi — pentru a determina 
condijiile maxime de pro
ductivitate prin densitatea 
plantelor pe metru pătrat. Voi 
relua tema, la grîu, anul vii
tor. Tot în anul viitor vom or
ganiza un lot de 100 hectare 
pentru toate culturile, ca să 
stabilim condițiile optime de 
lucru și tratament.

Un tînăr cercetător, o fată 
în Bărăgan, departe de ca
binete de studiu și de labo
ratoare, purtînd de una sin
gură dialogul cu solul — dar 
nu singură, ci ajutată de 374 
de familii, sute de 
care au transformat 
științifică în recoltă. Ambele 
carnete fotografiază 
ma evolujiei acestei coopera
tive sporul de avere în ani : 
fondul de bază — 152 323 lei 
în 1962, 4 380 984 lei în 1966; 
averea obștească — 567 402 
lei în 1962, 7 216 192 lei în 
1966.
CARNETUL 1 : Dar dacă ideea 

șfiinfifică își măsoară exact 
rezultatele pe un număr mai 
larg de ani, cînfărindu-și efi
cienta într-o perspectivă glo
bală, ce poate să însemne un 
sezon sau două în 
unui inginer abia 
răspunde inginera 
ciană lulita Teică, 
listă cu experiență, 
treprins, în acest 
de cînd se află la Săpunari, 
măsuri radicale în sectorul 
pe care-l conduce. Nu ne 
mărturisește că situația grea 
pe care a moșfenif-o se da- 
torește specialistului care a 
precedaf-o și care a lucrat 
iresponsabil, mai bine zis n-a 
lucrat. Nu notează la bilan
țul greutăților — îi cerem cu 
insistență să ne mărturisească 
greutățile — decîf pe cele 
de ordin strict științific.

CARNETUL 2: — De ce nu
ne mărturisiți greutățile ?

IULITA : — Fiindcă ele sînf 
exterioare femei profesionale

oameni 
ideea

diagra-

activitatea 
sosit ? Ne 
zootehni- 
o specia- 
care a în- 
singur an

pe care mi-am propusI-- ---- , . ; s-o
rezolv aici. Greutăți de ordin 
exterior întîlnești și într-un 
laborator de cercetări. Bi
neînțeles, rezultatele mele 
sînt deocamdată modeste.

CARNETUL 1 : — Găsiți to
tuși, în rezultatele modeste 
pe care le-ați obținut pînă a- 
cum, o satisfacție majoră ?

IULITA: —Această satisfac
ție nu (ine, de data asta, atît 
de rezultatul profesional di
rect, cît de unul indirect. Oa
menii învață să lucreze bine, 
își însușesc știința. Cei care 
mi-au dat pînă ieri bătaie de 
cap, necazuri, enervări, au 
învățat să lucreze științific, 
iar de aici încolo rentabiliza
rea sectorului pe care îl 
conduc se află în mîna lor.

CRISTACHE TOMA (briga
dier, 26 de ani, membru de 
partid, înalt, blond, inteli
gent, unul dintre fruntașii a- 
cesfui sector) : — Adevărul 
e că situația mergea prost 
în sectorul nostru, 
irucfiile zootehnice 
vechi, spațiile de producție 
neîncăpăfoare, igiena anima
lelor lăsa de dorit. Anul tre
cut, mortalitatea la purcei era 
o pacoste. Acum, în 1966, din 
800 de purcei fătați n-am 
pierdut decîf 5. Am obținut 
sporuri de creștere mari și la 
porcine, și la taurine, și la 
păsări.

CARNETUL 2 : — Ce vă 
propuneți pentru următorii 
ani? (Curios, ne răspunde fot 
brigadierul Crisfache Toma) : 

CRISTACHE TOMA : Am 
observat și eu, lucrînd alături 
de tovarășa ingineră, că fap
tul de temelie al rentabiliză
rii sectorului este, de-aici în
colo, nu numai îngrijirea ani
malelor, dar mai cu seamă 
selecția lor. Avem un nucleu 
puternic de vaci din rasa 
brună de Sighef, pe care ne 
propunem să-l dezvoltăm.

CARNETUL 2: - Să ne 
oprim aici. Am vrea să des
prindem împreună, din aces
te prime rezultate, o semni
ficație.

MARIN DAVID (președinfe- 
le cooperativei): — Am învă- 
îat cp de importantă e clipa. 
Am învățat ce înseamnă să 
iei măsuri energice la timp. 
O clipă poate să fie hotărî- 
foare.

FILĂ COMUNĂ: - Aici, în 
agricultură, unde timpul se 
măsura nu cu ora, ci cu se- 
zoanele, unde ziua era o dată 
lungt f'f anul ?' unde anul 
d0 sărăcie și nevoie ținea o 
viață, oamenii au învățat să 
măsoare timpul pe cronome
tru. Ei valorifică nu numai 
pămîntul, nu numai turmele, 
nu numai apele subterane cu 
care irigă ogoarele, dar și 
clipa care poate decide un 
spor substanțial de recoltă 
sau un pas hofărîtor înainte.

Lanurile acestei cooperati
ve sînt vecine cu lanurile 
Institutului de la Fundulea. 
Trecînd pa lîngă ele, le-am 
unit în aceeași perspectivă 
panoramică a viitorului.

Cons-
erau

cela 
ale combina- 
în plină func- 
întreg 
muncii

marele 
Industri- 

plin. Pu- 
zbîrnîie,

desfășurării reacției de tra
ducere în viață, cînd faptele 
își suie cota către acest zenit. 

Gîndurile de mal sus, co
mune celor doi reporteri, sînf 
inspirate din confruntarea a- 
celorașl carnete care au con
semnat un fapt simplu, oare
care i

CARNETUL 1: La Craiova, în 
cadrul marelui combinat chi
mic cu 14 fabrici șl sute de 
agregate, se construiește șl o 
unitate aparte, cea mai puțin 
spectaculoasă dintre toate — 
o fabrică de catalizatori. O 
hală cu două etaje și nu prea 
multe încăperi. în anexă, 
laborator. Instalațiile ce 
montează îi dau aspectul 
moară. Materiile prima
macină. Calciu, siliciu, mag
neziu, crom, fier etc. devin 
făină, apoi aluat ruginiu care 
frece prin niște mașini de fi
letat ce scot un fel de maca
roane, ce sînf tăiate după a- 
numlte dimensiuni șl sa trimit 
la copt. Cam asta a tot. Ce 
rezultă — niște bețișoare nu 
mal mari decît o țigară din 
care al tras cîteva fumuri și 
care costă... Imens. E artico
lul de lux al chimiei da pre
tutindeni — catalizatorul.

CARNETUL 2 : Și aici Im
presionant este zbuciumul 
creației umane. Unul dintre 
creatorii catalizatorului româ
nesc, îmi explică prețul capi
tal al acestei „bagatele" chi
mice : „închipulți-vă 
14 fabrici 
tulul nostru 
țiune, cu 
spectacol al
ale desfășurate din 
pifrele de comandă 
la comenzile electronice răs
pund prompt toate agregate
le, cu mișcări automatizate 
sincronizate pe cronometru. 
Intră pe conducte metanul, 
intră pe o altă conductă ae
rul ; toate materiile prime, 
purificate, comprimate, selec
tate, străbat Imensul circuit al 
agregatelor, recipientelor, 
Instalațiilor, dar fără să se 
logodească între ele, fără să 
Intre în metamorfozele pre
conizate, desfăcîndu-se pînă 
la urmă în elementele din 
care au Ieșit. Uriașul com
plex chimic funcționează în 
gol. De ce ? Lipsește ceva. 
Un nimic, fiindcă de fapt ni
mic nu lipsește : catalizatorul. 
Știți ce sînf catalizatorii ?’

La Craiova s-au produs pri
mii catalizatori românești, 
înainte se importau. Crearea 
lor a exprimat o necesitate, 
o necesitate atît de stringen
tă încît oamenii, înțelegînd-o, 
nu și-au mai pus problema 
dificultăților, ci doar cît de 
repede și de bine să îndepli
nească această sarcină, lată, 
spre exemplu, cum s-a impus 
necesitatea creației originale, 
în munca pentru realizarea 
catalizatorilor de sinteză a a- 
moniacului. Linia tehnologică 
pentru acest produs fusese 
montată, procedeele de pro
ducție fuseseră prevăzute ini
țial, după un patent străin. în 
munca practică, chiar în pe
rioada probelor, s-a observat 
însă că procedeul de pro
ducție e greoi, Iar rezultatul 
nu răspunde celor mai severe 
exigențe. Un grup de specia
liști, în frunte cu inginerii I. 
Varfolomeu șl C. Șfefănescu, 
au început cercetările pentru 
a obține un tip superior de 
catalizator, prin modificarea 
instalațiilor șl a procedeului 
de producție. Au reușit. Noul 
catalizator de sinteză a amo
niacului e opera lor. .Nu e 
nevoie să reconstituim lunile

de muncă șl zbucium, cînfa- 
fele nopți albe ale acestui 
grup de tineri Ingineri șl 
tehnicieni, în frunte cu Ingi
nerii I. Varfolomeu șl Con
stantin Șfefănescu, fiindcă le
gile creației sînf la fel pre
tutindeni, fiindcă febra des
coperirii e comună construc
torilor noștri. Vom aminti 
numai un fapt, care atunci ni 
s-a impus ca un semn de în
trebare. Deși sigur pe rezul
tate, anul trecut, la aceeași 
vreme, Ing. Varfolomeu, îm- 
părtășindu-ne bucuria înfăp
tuirii, ne-a oprit s-o comuni
căm cititorilor.

— De ce ? Nu sînf încă 
mature rezultatele? Nu s-au 
verificat la scara Industrială ?

— Ba da, fabricile combi
natului chimic-Craiova își vor 
sprijini Integral producția pa 
catalizatori românești. Mal 
mult, toate fabricile de amo
niac din țară, pe măsură ce 
se vor uza vechil catalizatori, 
vor lucra pa baza catalizato
rilor noștri.

— Atunci î
— E o problemă de res

ponsabilitate. Vrem ca produ
sul nostru să se verifica nu 
numai la scara uzinelor noas
tre ci și la scara întregii In
dustrii. Și apoi, mai avem da 
lucru. Rezolvînd problema 
catalizatorului pentru sinteza 
amoniacului n-am rezolvat 
decîf una dintre problemele 
producției de catalizatori. In
stalațiile pentru producerea 
catalizatorului de conversie a 
metanului au Intrat chiar în a- 
ceasfă lună în probe tehno
logice. S-ar putea să avem 
surprize, s-ar putea să fim 
siliți să repetăm munca de 
cercetare și în acest caz. Pro
bleme noi ne va pune, desi
gur, și catalizatorul pentru 
oxid de carbon. Vom putea 
raporta despre îndeplinirea 
sarcinii noastre 
ceste probleme 
vate.

Carnetele au 
merite, la aceeași filă.

: — E un

cînd toate a- 
vor fi rezol-

rămas, nedu-

— Nu sînt 
o chestiune 

filozofie.

numai în 
sarcinile 

le au în 
rezolvate.

CARNETUL 1
scrupul bizar.

CARNETUL 2:
de acord. Nu e
de chimie, ci de 
Acești tineri își consideră în
deplinită misiunea 
clipa cînd toate 
complexe pe care 
față vor fi integral
Aceasta transcrie, într-un fel, 
însăși ecuația catalizatorului 
pe care am notat-o la în
ceput : catalizator — substan
ță care modifică viteza unei 
reacții chimice, ea însăși ră
mînînd aparent neschimbată.

CARNETUL 1 : — Da r aces
ta e un proces care se petre
ce la o scară mai largă. Oa
menii noștri cunosc cu toții 
bucuria de a-și măsura idea
lul în bilanțul împlinit al fap
telor... Ce înțelesuri filozo
fice se pot deci extrage din 
acest rond sumar ?

CONCLUZII (după cele 
două carnete): Tnforcîndu-ne 
la imaginea atît de grăitoare 
despre rolul funcțional al ca
talizatorilor ne-am gîndif la 
marele spectacol al creației 
de pe întreg cuprinsul țării, 
splendidă desfășurare de 
energii care își află majora 
fructificare istorică sub pu
terea unui înalt ideal catali
zator — planurile partidului 
nostru comunist. Ele trasează 
nu numai profilul României 
de mîine, dar și cotele valo
rificării spirituale a capacită
ților poporului român, la tem
peratura înaltă a creației.

program de i 
menirea de-a vesti 
înlocuit, de astă dată, , ______
aprindeau pe dealurile dimpotrivă, pentru 
mai apoi la fel să se aprindă focuri, rînd pe 
rînd, și jos pe malul Mureșului. Erau focuri de tabără 
ale căror pălălăi luminau pînă în depărtare. Ele ne 
prindeau în sărbătorescul lor cerc de lumină, pîlpîirile 
flăcărilor evocîndu-ne, cu putere de simbol, gîndul 
de temelie al programului festiv: simțămîntul viu, 
întăritor, al frăției dintre națiunea română și cele
lalte naționalități conlocuitoare. Din cercul de lu
mină al focurilor ce ardeau cu mare vîlvătaie răsă
reau figuri de călăreți, ce veneau parcă de demult. 
Iar în urma lor răsunau cîntece străvechi ce se re
vărsau asupra luminișului în care ne găseam, umplînd 
cotloanele codrilor de stejăriș bătrîn. Călăreții, aidoma 
unor statui de bronz ce prinseseră viață, urcau rînduri- 
rînduri, coasta repede. In inimile noastre imaginea 
lor aducea icoane din trecut: așa va fi mers, în 
fruntea armiei pedestre înarmată cu coase, Gheorghe 
Doja înconjurat de căpitanii săi. Așa se vor fi pro
iectat, pe orizontul peisajului mureșean, siluetele călă
reților lui Petru Rareș, la 1475, pe cînd Domnul Mol
dovei zorea în ajutorul Tîrgu-Mureșului. Jos, acolo 
unde șerpuiește apa Mureșului, pe șoseaua ce duce 
spre Sighișoara, așa vor fi mărșăluit oștile generalului 
Bem, purtînd în inimă năzuinți înălțătoare. Așa vor 
fi pornit, în 1849, spre Sfîntu-Gheorghe, artilerlștii 
lui, spre a lua în primire proaspăt turnatele tunuri 
ale lui Găbor Ăron, meșterul. Și poate că tocmai 
într-o noapte cu cer spuzit de stele, ca cea de deunăzi, 
își va fi formulat Avram Iancu, în acest oraș, înflă- 
cărata-i, frumoasa-i profesiune de credință: „Firea 
ne-a așezat într-o patrie, ca împreună să asudăm cul- 
tivînd-o. Ca împreună să gustăm dulceața fructelor 
ei". Luate pe aripile închipuirii, gîndurile noastre 
zboară spre Vaslui: ni se pare că vedem cu ochii 
cum, alături de români, sub steagul lui Ștefan cel 
Mare, luptă și secui.

De la Vaslui amintirile se întoarnă iar; de astă 
dată spre munții Gurghiulul: acolo paloșul lui Ștefan 
Vodă, aici, mai tîrziu, spada lui Răkoczi luptă împo
triva autocrației habsburgice.

Se prea poate ca tot o ștafetă călare să fi adus șl 
vestea răscoalei din Valea Ghimeșului din 1934 atunci 
cînd, la îndemnul Partidului Comunist, țăranii români 
și maghiari au pornit, de-a valma, la luptă grea împo
triva exploatatorilor lor comuni. Cite nemuritoare tra
diții ale căror pale de lumină se proiectează în 
prezent!

Călăreții au trecut. Pe scena puternic luminată de 
enorme reflectoare răsună cîntecele zilei de azi. Sînt 
cîntece ce preamăresc forța care a devenit realitate.

ca

SUTO ANDRAS
Forța care a oțelit frăția dintre români ți celelalte 
neamuri conlocuitoare. Cîntece ce vorbesc despre 
Partidul Comunist Român.

Veșmintele de sărbătoare, numai flori și mărgele, 
ale secuiencelor din Ciuc și ale româncelor din raionul 
Reghin se împletesc într-o neînchipuit de frumoasă 
feerie de culori. Răsună cîntec românesc, unguresc 
și nemțesc. Se-aud chiuituri... Iar la urmă, cînd corul 
și orchestra prind a zice de joc, pe fundal se înalță 
ca două columne de foc, drapelul patriei și drapelul 
Partidului Comunist Român, simboluri ale unității, 
ale înfrățirii, ale idealurilor noastre comune.

Odată sfîrșit minunatul, tulburătorul program, a- 
supra cuprinsului s-a lăsat liniște adîncă. Melodiile, 
vorbele, învolburarea jocului au rămas în amintire. 
Totuși, în cercul de lumină al aceluiași gînd ne gă
seam mii de oameni. De forța aceluiași curent ni se 
înflăcăraseră tuturor gîndurile. Am fi rămas încă 
multă vreme laolaltă, vrăjiți de poezia acelei seri a 
înfrățirii, trăite sub coroanele stejarilor bătrîni.

Știu bine că, părăsind acel loc, mulți, foarte mulți 
din cei ce au stat acolo, împreună, mîine vor face 
să se stîrnească alte izvoare ale înfrățirii. Au plecat 
cei din Gurghiu, dar știu că mîine modernele mașini 
de tăiat lemnul vor prinde din nou a hurui. Au plecat 
cei din Reghin, dar știu că după ce vor lepăda straiele 
de sărbătoare același huiet de mașini îi va învălui în 
enorma, moderna hală a uzinei. Poeticelor manifes
tări ale înfrățirii le vor lua locul fenomenele firești 
ale cotidianului. Ritmului de cîntec și de joc îi va 
lua locul ritmul atotcuprinzător al muncii, al consfă
tuirilor de producție. Un ritm care pregătește izbînda 
planului nostru cincinal.

Am luat parte la nenumărate asemenea consfătuiri: 
cifre, sume alocate pentru investiții. Nu prea sînt eco
nomist : în închipuirea mea ziua de mîine ia contu
ruri de tablou. Un tablou ale cărui contururi 
le-a trasat planul de cinci ani. Îmi revin în me
morie cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Po
litica marxist-leninistă a partidului nostru se reflectă 
și în grija pe care el o acordă dezvoltării forțelor de 
producție în toate regiunile țării, fapt care asigură în 
practică egalitatea deplină dintre toți oamenii muncii 
indiferent de naționalitate".

Noua înfățișare a regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară exprimă elocvent această realitate. Se înalță 
spre cer zveltele turnuri ale combinatului chimic din 
Tîrgu-Mureș. Iar împrejurimile se transfor
mă, pe măsura uzinei de alături, și în aspectele 
ei cotidiene: magazinele, frumoasele case noi, dru
murile... De ani de zile îmi e familiară imaginea cen
tralei termo-electrice din Luduș, dar acum privesc 
noua secție ce i s-a adăugat: monotonia culorii sum
bre de altădată e ruptă de roșu și'azuriu... Nu știu 
încă unde se va clădi, în Tîrgu-Mureș, șiragul noilor 
uzine. După cum nu știu cum ni se va înfățișa fa
brica de cărămizi după modernizare, sau care va 
fi aspectul noilor uzine ce se vor construi aici... Nu 
știu cum vor arăta uzina textilă din Odorhei, stația de 
mașini din Iernut, noul aeroport. Nu știu cum va 
arăta șiragul noilor internate, noul spital cu o mie de 
paturi, școala tehnică din Gurghiu, noul hotel al Tîrgu- 
Mureșului. Și nu cunosc nici planul noului teatru. 
Știu doar atît că va fi unul dintre cele mai frumoase 
teatre din țară. Asta o deduc din exigența extremă cu 
care trudesc specialiștii la alcătuirea planurilor. Cu 
ochii minții văd așezată această modernă cetățuie a 
culturii în cea mai frumoasă piață a urbei. Iar dacă 
modestia nu m-ar stînjeni, mai-mai că mi s-ar părea 
a zări jucîndu-se pe noua scenă și noua mea piesă...

După cum se vede este vorba despre o privire fu
gară aruncată asupra noilor înfăptuiri. Noi înfăptuiri 
de care se leagă planuri, nădejdi și multă, multă osîr- 
die. Astfel se manifestă, zi de zi, ca factor activ, în 
mii și mii de fapte, forța înfrățirii.

Cu prilejul lui 23 August aici la Tg. Mureș oamenii 
muncii vor defila strîns uniți sub faldurile înălțătoare
lor stindarde ale partidului. Vor duce și vor depune 
proaspete jerbe de flori la picioarele ostașului român 
ce stă de strajă, turnat în bronz, în piața orașului. In 
cîntecele prezentului și ale trecutului, în inimile noas
tre se sudează trainic învățămintele și poruncile isto
riei. Ale istoriei noastre comune...



PAGINA 4 SCÎNTEIA

artei

r

Bătrînul și DunăreaIOAN MICLEA MIHALE

(Urmare din pag. I)
domeniile

Aurelia GOLIANU

viață și a 
ță, manifeste 
tru, asupra 
natura care 
și inspiră pe 
mului intens și 
duioșie și dor, 
ciune iubitoare 
te, armonie. Toate acestea se vă
desc din cele mai vechi timpuri 
și s-au -continuat în forme noi, spor
nic, pe măsură ce societatea a cu
noscut trepte de organizare mai e- 
voluate. Este drept că progresul a 
fost uneori stînfenit și întîrziat de 
cumplitele încercări și suferințe pe 

m mai încercat cu 
alte prilejuri să pre
cizăm unele din con
stantele culturii 
noastre, stăruind a- 
supra dragostei de
încrederii în via- 
la poporul nos- 

comuniunii lui cu 
mereu vitalizează 

om, asupra lirls- 
stăpînit, trecînd în 
legat de o înțelep- 
de adevăr, drepta-

Petru COMARNESCU

să ne oprim acum asu- 
constante caracteristice 
nostru, comportării lui

care le știe oricare cercetător al 
măreței și dramaticei noastre isto
rii Cînd însă a fost cu putință, 
pierderile și întîrzierile au fost răs
cumpărate și încă prisoselnic. Este 
ceea ce face astăzi socialismul 
prin intensa industrializare, prin 
marile construcții tehnologice, prin 
îmbunătățirea condițiilor de viață, 
prin răspîndirea culturii pînă și în 
cele mcÂîndepărtate și răzlețe sate 
sau cătSîie. păstrînd totodată va
lorile trecutului, bogatele noastre 
tradiții.

Am dori 
pra altor 
poporului 
în viață și în cultură. Ne gîndim 
mai ales Ia anumite însușiri ale 
inteligenței lui, la capacitatea oa
menilor din popor de a-și îmbogăți 
mereu experiențele, de a se adap
ta împrejurărilor, fără a-și pierde 
identitatea și însușirile fundamen
tale — adică la raportul dintre 
tradiție și înnoire, la corelația din
tre cele moștenite din generație în 
generație și cele dobîndite de că
tre fiecare nouă generație, 
vorba aici de un specific al 
genței poporului nostru'—o 
gență mereu vie, spontană, 
nioasă, capabilă de mari surpri
ze, deschisă noului și inventivită
ții.

Pentru a ne explica mal din 
adînc reușitele de azi ale construc
torilor socialismului, sumedenia de 
inovații, perfecționări, invenții in
tr-unele dintre cele mai înaintate 
și dificile domenii trebuie să ne 
gîndim tocmai la modul de com
portare al poporului nostru în vre
murile cînd nu existau condițiile 
de azi, imboldul și sprijinul din 
partea statului, organizarea siste
matică actuală. Ceea ce se înfăptu
iește astăzi în proporții monumen
tale și cu un dinamism pilduitor, 
în condiții și într-un spirit inexis
tente odinioară, se explică în par
te prin vrednicia și inteligența de 
totdeauna specifice poporului nos
tru.

Cine citește printre rîndurile is
toriei noastre, descifrînd, dincolo 
de faptele și înfăptuirile concrete, 
starea de spirit a vremurilor, ca
litatea oamenilor cunosauți și ne- 
cunoscuți, a multitudinii de ano

Este 
inteli- 
Inteli- 
inge- ,

nimi, care, peste trudă, peste jertfă 
și suferință, au av it tăria de a 
lupta pentru statornicirea și conti
nuitatea vieții și civilizației pe a- 
cest pămînt, își dă seama că nu
mai datorită unei structuri popula
re, solid închegate, numai printr-o 
mare tărie morală, încrezătoare în 
viață și în valorile umane s-a pu
tut făuri ceea ce s-a făurit, păs- 
trîndu-se și dezvoltîndu-se. In toa
te acestea, trebuie pusă la soco
teală inteligența ponorului, cu da
tele și continuile ei cuceriri. Ceea 
ce uneori nu dăruiesc bogăția și 
traiul lesnicios, dăruiesc inteligența 
și bunul gust, o anumită pricepere 
concretă și o vrednicie, călăuzită 
de țeluri superioare.

Gînduri mari și procedee inge
nioase se găsesc la temeliile atî- 
tor cetăți și monumente din între

gul cuprins al țării. Există înfăp
tuiri care, privite în condițiile vre
mii respective, apar ca minuni ale 
gîndirii și ale vredniciei româ
nești. Nu este uimitoare știrea păs
trată în 
că Ștefan 
din cetăți 
aure veri, 
losind 800 
ajutoare ? 
ajutoarele ?
unii meșteri, dar majoritatea imen
să simpli muncitori ai ogorului, 
pentru care spiritul de a construi 
nu era o taină.

A realiza fapte mari cu mijloace 
modeste, a găsi soluții originale 
și ingenioase, refuzînd imitarea 
sau copierea, adaptînd ce ni se 
oferea de la alții și mai ales tre
cînd influențele în sinteze organi
ce, aceasta constituie o trăsătură 
a inteligenței de totdeauna a po
porului nostru, a oamenilor pe 
care i-a dăruit el științei, artelor 
și în general culturii. Nu am trăit 
izolați sau cu mentalitate de oa
meni izolați, ci mereu, pe cît s-a 
putut, am fost receptivi la ceea ce 
ne-a adus contactul direct și indi
rect cu civilizațiile și culturile al
tor popoare, dar primind fireștile 
influențe și sugestii în măsura în 
care ne erau utile și puteau fi in
tegrate organic în viziunea noastră 
despre lume. în năzuințele spre 
progres. Primind și dînd, la rîn- 
dul nostru, altora. Așa se explică 
bogăția, dar și originalitatea cul
turii și artei noastre, varietatea, 
dar și unitatea ei organică.

Nenumărate sînt exemplele prin 
care se face dovada că arta noas
tră a dat creații unice în lume, 
păstrîndu-și caracteristicile și tot
odată îmbogățindu-le, conservînd 
tradiția și inovînd de acord cu ea. 
Să ne gîndim la stilul arhitecturii 
moldovenești — dezvoltat din tra
diții mai vechi și închegîndu-se 

cronica moldo-germană 
cel Mare și-a zidit una 
doar în lunile unei sin- 
acea a anului 1479, lo
de zidari și 17 000 de 
Cine au fost zidarii și 

Oameni din popor,

strălucitor în tjmp'ur'Tuî' Ștefan - cel 
Mare și sub îndrumările sale de 
mare ctitor de cultură. Să ne gîm 
dim la ingeniosul sistem de băl
tire moldovenească, original și u- 
nic în felul său, constituind și as
tăzi obiectul unor controverse în
tre specialiștii care îi caută origi
nile, fără a le găsi nicăieri întoc
mai și nicăieri rezolvate ca în 
Moldova. Să reflectăm la nota de 
originalitate a frescelor moldove
nești, pictate de meșteri care, pri
mind modelele curente în lumea 
bizantină, nu le-au acceptat ca sim
pli copiști, ci 
lui, legîndu-le 
lui, de viața 
preajmă, deci 
nația și cunoștințele lor ceea 
au primit și dînd mai mult decît 
au primit. La fel s-a petrecut și cu

le-au adaptat locu- 
de coloritul peisaju- 
și obiceiurile din 

trecînd prin (magi
ce

arhitectura și frescele din vremea 
lui Matei Basarab și Constantin 
Brâncoveanu, cînd s-a creat de a- 
semenea un stil propriu nouă.

în arta populară, care mereu 
și-a avut influentele ei asupra ar
tei culte, sînt adevărate minunății 
turlele înalte și ascuțite ale Mara
mureșului, porțile monumentale din 
Oltenia și din Maramureș, prid- 
voarele sau foișoarele, prispele 
sau tindele din mai toate regiunile 
țării. Pînă și la cele mai sărace 
locuințe, ca acelea făcute din 
lemn și acoperite cu paie, găsim 
splendide arcade la pridvoare, 
cum sînt de pildă exemplarele de 
la Muzeul Satului, originare din 
comuna de moți Sălciua de Jos, 
raionul Cîmpeni. Modeste, aceste 
arcade au proporțiile, ritmica și 
frumusețea arcadelor, mai preten
țioase și construite din materiale

se 
unei noi generații, 
a consolida era lo- 

fier a acestor ani. 
o înapoiere seculară

Cînd țelurile mărețe ale comu
niștilor au devenit și mai evidente, 
pentru că din neantul războiului 
răsărea o țară nouă, începuseră 
să se ivească orașe, uzine, spita
le, școli și universități, teatre și 
cinematografe, cămine culturale 
și creșe, n-a mai existat forță crea
toare care să nu adere la cauza 
partidului. Ștafeta răspunderii 
transmitea 
A construi, 
zinca de 
A lichida 
era dorința cea mai fierbinte a con
ducătorilor țării. Ceea ce altădată 
părea de nerealizat se înfăptuia 
acum într-un ritm fenomenal. Au 
fost construite șosele în munți, au 
fost deschise mine noi, s-au ridicat 
baraje uriașe, milioane de oameni 
au părăsit bordeiele și casele aco
perite cu paie, instalîndu-se în ci
vilizația veacului nostru. Nu putem 
să fim modești și să uităm toate 
acestea. Ele sînt opera partidului

chiar 
indi- 

artei noastre de 
de larg suflu și 
crea un stil cu 
și diferențieri în

scumipe, gle fațadelor -venețiene. 
după cum' a remarcat un vizitator 
străin, entuziasmat de cele văzute 
la noi și mărturisindu-ne că, vă- 
zînd felul în care a fost prelucrat 
lemnul la noi și la ce mare artă a 
ajuns arhitectura lemnului și sculp
tarea lui, l-a înțeles mai bine pe 
Brâncuși. în fața tablourilor lui 
Ion Țuculescu, prezentate în pavi
lionul nostru de la Bienala din Ve
neția, o seamă de vizitatori ne-au 
spus că nu se miră de o aseme
nea pictură valoroasă și nouă 
cînd știu cît de viu, de bogat este 
folclorul nostru, stilistica 
noastre populare.

Este uimitor — mai mult 
decît unele strălucite creații 
viduale — darul 
a fi creat stiluri 
lungă durată. A 
trăsături comune 
aceeași artă și mai ales în mai 
multe arte — arhitectură, pictură, 
sculptură, muzică, dans — nu 
este posibil decît cînd sînt puse 
în acțiune mari gînduri și senti
mente, cînd apare conștiința a 
ceea ce ești tu șl lumea ta, cînd 
nevoia de exprimare și comunica
re cunoaște o vie însuflețire șl dis
pune de mijloace autentic trăite 
și devenite obștești.

La fel de uimitor este și proce
deul stilizării, folosit de milenii șl 
secole, în arta noastră populară. 
Stilizarea — adică simplificarea și 
condensarea formelor, înscrierea 
obiectelor reprezentate în forme 
geometrice viu ritmate, accentuate 
prin puternice armonii coloristice 
— din scoarțele, ceramica, icoa
nele pe sticlă, din crestăturile în 
lemn etc. constituie un proces de 
intelectualizare, de esențializare 
spirituală și decorativă a celor vă
zute în natură șl în viață, în înfă
țișarea șl proporțiile corpului 
uman. Stilizarea se face numai cu 
o mare inteligență, cu o putere de 
abstragere șl sintetizare, iar la 
noi stilizarea este vie, posedă acel 
lirism viu șl stăpînit de rațiune.

înseși dansurile populare folo
sesc stilizarea, dînd vitalității șl 
ritmicii forme mai dinamice, ca în 
dansurile din Oaș și în dansurile 
Călușarilor sau forme mai îndrep
tate spre hieratism șl contemplație, 
cum sînt gingașele și grațioasele 
hore ale fetelor de pe Mureș. Mol
dova posedă un tezaur de figuri 
și tempouri unice în lume, ca și 
unele dansuri din alte părți ale 
țării. Comoara noastră folclorică 
este ’așa de imensă încît vor fi 
necesare decenii și secole pentru 
a fi deplin valorificată, iar pînă 
atunci poporul va crea noi comori, 
noi sinteze, continuînd tradiția și 
constituind noi tradiții.

care a strîns laolaltă energiile tu
turor generațiilor și dacă ne amin
tim de înfăptuirile lui în gîndire și 
în viața de toate zilele o facem 
fără infatuare. Mă gîndesc cîte- 
odată, cu simpatie și optimism, la 
generația ce s-a născut o dată cu 
luminoasa zi a eliberării noastre, 
mă gîndesc la oamenii de 22 de 
ani, cei care au fost încă din co
pilărie martorii renașterii României. 
Nu putem spune că această gene
rație vine la o masă întinsă, că 
nu mai are nimic de făcut. Răspun
derea ei este mare. Țara noas
tră are încă foarte multe lu
cruri de înfăptuit în condițiile unei 
civilizații ce evoluează cu repezi
ciune uluitoare. In era atomului e 
greu să ne închipuim că putem re
zolva sarcinile ce ne stau în față, 
cu metode depășite, după tipicuri 
vechi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne amintea într-o recentă cuvîntare 
îndatoririle pe care le avem de a 
ajunge din urmă națiunile cele mai 
înaintate, de a ne pune la punct 
cu sistemele cele mai avansate de

ȘT. ALBESCU

Comitetu- 
se adresa

lucru, de a ne însuși cuceririle cele 
mai recente din toate 
tehnicii.

Secretarul general al 
lui Central al partidului 
mai ales tineretului, adică acestei 
generații ce va prelua de la noi 
frînele conducerii în toate sectoa
rele vieții sociale. Răspunderea ce 
revine tinerilor, maturii de mîine, 
este imensă. în circumstanțele ac
tuale se simte nevoia teribilă de 
a fi informat, este nevoie să spo
rești ceea ce afli, să perfecționezi, 
să economisești muncă și forță spi
rituală. Sarcinile noului plan de 
stat, adoptat cu atîta entuziasm de 
către toată țara, nu sînt dintre cele 
mai ușoare și hotărîrea și siguran
ța cu care sînt îndeplinite preve
derile și coeficienții planului, res
pectate termenele, arată seriozita
tea celor C9 au pornit la lucru ; nu 
e însă mai puțin adevărat că ne 
așteaptă pe fiecare un efort deo
sebit, o muncă neprecupețită. Moș
tenirea trecutului a fost foarte 
grea, dar important mi se pare

faptul că astăzi țara întreagă, toa
te generațiile se află grupate în 
jurul partidului, într-un splendid e- 
fort de a ridica țara pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației și pro
gresului, că om cu om, la locul său 
de muncă, căutăm să ducem răs
punderea generației 
mai 
miți.

noastre șl 
departe. Avem savanți renu- 
avem ingineri eminenți, ar- 
desăvîrșiți, geniul românesc 
larg recunoscut în lume; ne re

vine sarcina de onoare de a trans
forma în fapte politica partidului — 
a partidului ce ne conduce pe un 
drum glorios — fără gînd la altă 
răsplată, decît la imensa satisfac
ție că mîine vom fi mîndri de tre
cutul nostru.

Cu prilejul celei de-a 22-a ani
versări a eliberării să ridicăm un 
toast în cinstea celor care au fău
rit România Socialistă, indepen
dentă, liberă și suverană, a celor 
care o ridică pe culmi tot mai 
înalte, în cinstea celor ce ne con
duc ferm pe drumul unui viitor fe
ricit și prosper.

Asociația fotoreporterilor a or
ganizat la sediul Uniunii Ziariș
tilor o expoziție cu lucrări rea
lizate de membrii ei. Intitulată 
sugestiv „România pe treptele 
cincinalului — 1966 , expoziția 
reunește 151 de lucrări fotogra
fice semnate de fotoreporteri din 
întreaga țară. Organizatorii expo
ziției au selectat imagini ce re
dau impresionantul peisaj indus
trial îmbogățit permanent cu noi 
obiective, succesele agriculturii 
socialiste, arhitectura modernă, 
bogata viață artistică, culturală, 
sportivă a țării, precum și peisaje 
pitorești. Atrag atenția, dintre 
multele lucrări expuse, fotografiile 
„Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș" de Eugen 
Iarovici, „Rafinărie pe Valea Tro- 
tușului" de Nicu Vasile, „Gigantul 
Galați" de Dimitrie Rădulescu. 
Omul apare adesea în fața marilor 
furnale, a mașinilor de înaltă 
precizie, pe marile șantiere, ca în 
„Oțelarul" de Ion Midea, „Au
tomatizare" de P. Dumitrescu, 
„Constructorii marilor șantiere" 
de Mihai Andreescu, pe ogoa
rele agriculturii socialiste^ ca în 
„Așa începe zahărul" de V. Mol
dovan.

Dintre fotografiile înfățișînd 
frumusețile naturale ale țării a- 
rnintim: „Sfinx cu diamant" de 
V. Moldovan, „Asprimea înălți
milor" de Ștefan Albescu, „Um
bre și lumini" de A. Cartojan.

Prima expoziție a Asociației 
fotoreporterilor din țara noastră, 
deschisă în cinstea zilei de 23 
August, este un omagiu adus 
României socialiste aflate pe pri
ma treaptă a cincinalului.

PROGRAMUL I : Buletin 
de știri (5,00). Salut voios 
de pionier (7,45). La mi
crofon, melodia preferată 

(8,30). Roza vînturilor. „Itinerare și popasuri pe harta pa
triei" (10,30). „Patria mea"—poem vocal-simfonic de Doru 
Popovici, tripticul simfonic „Impresii din Reșița" de 
Walter Mihai Klepper (10,55). Buletin meteo-rutier (14,00). 
Concert de estradă (14,08). Caleidoscop muzical (15,30). 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic (16,00). Cîntecul 
săptămînii: „Mîndră zi a libertății" de Radu Paladi (16,40). 
Melodii populare cerute' de ascultători (16,50). în jurul 
globului (18,05). Ritmurile cincinalului. Jurnal de întrece
re (18,40) Radlogazeta de seară (20,00). Sport, Post-scrip- 
tum (20,20). Concert de melodii românești (20,30). Duminica 
veselă (reluarea emisiunii din 21 august) — (21,05), „Pen
tru prietenii magnetofonului" — emisiune de muzică ușoară 
(21,35). Radiojurnal. Sport, Buletin meteorologic (22,00). 
Buletin de știri (23,52). PROGRAMUL II: Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteo-rutier (7,30). Bun venit pe litoral — muzică 
ușoară (9.42) Cîntare României Socialiste (10,15). Matineu 
de operă : fragmente din opera „Fata cu garoafe" de 
Gheorghe Dumitrescu (11,20). Buletin de știri (13,00). Pe 
aripile cîntecelor (13,30) Radiojurnal. Sport. Buletin me
teo-rutier (15 00). Vreau să știu (15,30). Actualitatea tea
trală. Idei si personaje în dramaturgia noastră contempo
rană (17,401 Buletin de știri (19,00). Program folcloric cu 
Aurelia Fătu-Răduțu, Emil Gavriș, Nicu Stănescu și Gri- 
gore Kiazim (19,03) Călătorie în istoria civilizației. „Co
loana infinită" (19,30). Buletin de știri (21,00). întrecere 
pe microsion — muzică ușoară (21,05). Teatru radiofo
nic : „Ferestre deschise" de 
diofonică de Val Săndulescu 
(23,00). Buletin de știri (0,52), 
(0,55). Buletin de știri (1,52).

Paul Everac, adaptare ra-
(21,30). Radiojurnal. Sport 
Dansați în ritmul preferat

de cîntece (7,30). Cîntece Și

PROGRAMUL I : Radio
jurnal (6,30). 
mânești (7,00). 
gul partidului" 

jocuri (7,45).

Plaiuri ro- 
„Sub stea- 
— program

Transmisiune de la parada militară și de
monstrația oamenilor muncii cu prilejul zilei 

de 23 August (8,00).

Buletin de știri (14,00). Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii. Dirijor : Sile Dinicu. Soliști Dorina Dră- 
ghici, Ilinca Cerbacev și Nicolae Nițescu (14.05). Interpret 
de muzică ușoară: Gigi Marga, Roxana Matei, Margareta 
Pislaru, Gică Petrescu, Cristian Popescu (15,30). Buletin de 
știri (16,00). „La horă-n sat" (16,05). Rapsodia I, de George 
Enescu (17,32). Buletin de știri (18,00). Interpret de 
frunte ai muzicii populare : Ioana Radu, Angela Moldo-

van, Fănică Luca, Ionel Budișteanu, Alexandru Grozuță 
și Traian Lăscuț Făgărășanu (18,05). „La focul de tabără" 
— emisiune pentru copii (18,30). Recital Nicolae Herlea 
(19,45). Radiojurnal (20,00). Concert de melodii românești 
(20,30). Stanțe pentru 23 August (20,50). Vă invităm la 
dans (21,00). Radiojurnal (22,00). Ritm și melodie — mu
zică de dans (22,20). PROGRAMUL II : Itinerar folcloric 
muzical (14,00). Buletin de știri (15,00). Pagini alese din 
muzica ușoară românească (16,00). Opereta „Lysistrata" 
de Gherase Dendrlno (montaj muzical-literar) — (17,15). 
Inscripții lirice la peisajul contemporan românesc (18,15). 
Buletin de știri (19,00). Seară de dans (20,00). Radiojurnal 
(21,00). Arii din opere interpretate de Elena Cemei, Dan 
Iordăchescu, Ion Buzea (21,45). Moment poetic : „Parti
dului, inima și versul" (22,30). Buletin de știri (23,00). 
„Dansați cu noi I" (23,05). Buletin de știri (1,52).

PROGRAMUL I : „De 
Ia munte la mare" — pro
gram muzical pentru oa
menii muncii aflați la o- 

dihnă (11,15). De toate, pentru toți (12,00). Radio
jurnal. Buletin meteorologic (13,00). Noutăți de mu
zică ușoară (13,13). Actorii și muzica ușoară : Mar
cela Rusu, Flavia Buref, Dany Saval și Forry
Etterlâ (14,35). Am ales pentru dumnevoastră a- 
ceste melodii (15,30), Buletin de știri (16,00). Concert 
simfonic popular : „Două uverturi" de Iacob Mureșianu; 
„Balada" de Ciprian Porumbescu; poemul simfonic „Pre
ludiile" de Liszt (16,03). Program muzical pentru iubitorii 
de folclor (17,15). „Am cîntat și noi 'in operetă" — mu
zică și amintiri cu Miluță Gheorghiu, Elena Zamora, 
Marilena Bodescu, Nicu Kaner, Migry Avram-Nicolau, 
Geo Barton, H. Nicolaide și Ion Lucian (18,10). O me
lodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radiojurnal 
(20,00). Concert de melodii românești (20,15). De la Emi- 
nescu la Arghezi. Versuri antologice (20,45). „Mamaia — 
1966“. Din cîntecele festivalului de muzică ușoară româ- . 
r.ească (20,55). Melodii-magazin (21,20). Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic (22,00). Seară de dans (22,25). 
PROGRAMUL II : „Oraș iubit, București" — pro
gram de muzică ușoară (6,45). Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier (7,30). Program susținut de orches
tra Electrecord (9,25). Melodii populare cerute de
ascultători (10,00). Estrada melodiilor (12,30). Radiojurnal. 
Buletin meteorologic (14,00). Cin» știe, ctștlgă. Alegeți

MIERCURI

muzical distractiv (14,30). Arii din 
de Zenaida Pally, Nicolae Herlea, 

Galina Vișnevskaia, 
versuri din

răspunsul. Concurs 
opere interpretate
Joan Sutherland, Franco Corelli, 
Nicolae Secăreanu (15,30). „De dragoste' 
lirica universală (18,00). Opera și interpretul preferat 
(19,03). Tinerețea în sărbătoare (19,30). Cîntă Maria Lă- 
tărețu și Marcel Budală (20,00). Radiojurnal (21,00). 
Seară de romanțe (21,15). Clasici al umorului : I. L. Ca- 
ragiale (21,30). Buletin de știri (23,00). Interpreții săptă- 
mînii : Ștefan Gheorghiu, Radu Aldulescu și Valentin 
Gheorghiu (23,10). Dansul dumneavoastră preferat (23,50). 
Buletin de știri (0,52).

Moment poetic. Pasteluri (22,30). Poemul simfonic „Ma
rea Neagră" de Alexandru Pașcanu (23,10). Concertul 
melodiilor de dragoste (23,40).

PROGRAMUL I: Salut 
voios de pionier (7,45). 
Sumarul presei (8,00). La 
microfon, melodia prefera

tă (8,30). Cărți care vă așteaptă (11,20). Uverturi la ope
rete (12,10). Muzică populară interpretată de Ștefan Lă- 
zărescu, Tony Iordache și Iosif Milu (13,30). Duete co
mice din operete (14,40). Muzică ușoară de Nicolae Kir- 
culescu (16,15). Puccini și operele sale. Emisiune de 
Ionel Hristea (16,30). Tribuna radio. Științele tehnice în 
sprijinul dezvoltării economiei naționale. (17,15). în jurul 
globului (18,05). Dinamica industrială (18,40). Seară pen
tru tineret. Din cuprins : Realizări și proiecte. Instantanee 
de la serbările tineretului. Trasee turistice (19,00). Radio- 
gazeta de seară (20,00). Parada soliștilor și orchestrelor 
de muzică ușoară (21,25). Noi înregistrări de muzică 
românească de cameră (22,40). „în liniștea nopții" — 
muzică ușoară (22,54). PROGRAMUL II : Valsuri din 
operete (7,45). Piese distractive de estradă (8,15). Balada 
„Toma Alimoș" pentru tenor și orchestră de Theodor 
Rogalski ; Concertul pentru pian și orchestră de Adal
bert Winkler i „Poemul bucuriei" de Dumitru Bughici 
(9,03). Cîntă tenorul Cornel Stavru (10,00). Vechi melodii 
populare (10,30). „înalță-te, liberă țară" — program de 
cîntece patriotice (11,56). Ziare, ziariști, opinii (12,10). 
De la frunză la marile ansambluri (12,45). Concert de 
prînz (14,30). Emisiune de basme.:, „Paloșul de foc" de 
Călin Gruia (15,30). Re'cital de operă : David Ohanesian 
(16,00). Invitata noastră : muzică ușoară (16,30). Amfitea
tru literar : Clasicismul și romantismul (17,40)., Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii, dirijată de Emanuel Ele- 
nescu, prezintă : Concertul 
Dumitru Capoianu (solist 
V-a de Arthur Honegger 
(20,40). Da 1* o melodia la

pentru 
George 
(19,30). 
alta —

vioară și orchestră de 
Hamza); Simfonia a 
Pagini din operete 

muzică ușoară (21,05).

PROGRAMUL I: Salut 
voios de pionier (7,45). 
Sumarul presei (8,00). Cîn
tece populare (9,35). Ra- 

dioracheta pionierilor : „Expediție în istoria teatrului". 
(10,30). Noi înregistrări de muzică vocală românească 
(11,00). Coordonate culturale : Ascultătorii întreabă — bri
gada științifică a emisiunii răspunde (11,20). Să ascultăm 
împreună aceste melodii — muzică ușoară (12,50). Din re
pertoriul soliștilor și orchestrelor de estradă (14,08). Mu
zică populară (15,00). Caleidoscop muzical (15,30). In 
slujba patriei (17,15). In jurul globului (18,05). Radioslm- 
pozion. „Patriotismul socialist — forță motrice a socie
tății noastre" (18,40). Radlogazeta de seară (20,00). Con
cert de melodii românești (20,30). Atențiune, părinții — 
„Curînd începe școala" (21,05), Muzică de compozitori 
preclasici (22,20). PROGRAMUL II : Melodii fără cuvinte 
(7,55). Teatru radiofonic. „Mitică Popescu" de Camil Pe
trescu (10,15). „Ciobănaș de la miori" — program de 
muzică populară (11,34). Dinamica industrială (12,10). 
Concertul pentru orchestră de Zeno Vancea (12,34). 
Răsfoind albumul muzicii de estradă (13,20). Concert de 
prînz (14,30). Ineluș-învîrtecuș (emisiunea pentru cei 
mici). „Aici Rita poștărița 1“ (15,30). Arii din opere in
terpretate de soprana Maria Crișan (16,00). Piese de 
virtuozitate din repertoriul interpreților noștri de folclor 
(17,15). „Cîntați cu noi" — muzică ușoară (18,35). Seară 
de operă „Carmen" de Bizet (19,39). Moment poetic. 
Manne (22,35). Din repertoriul dirijorului George Geor
gescu : Simfonia a IV-a în re 
(23,10). împreună cu muzica

VINERI

SETHB

minor de Robert Schumann 
ușoară (23,41)

PROGRAMUL
gram muzical de
tă (5.06). Marșuri
(7,15). Sumarul 

preferată (8,30). Cîntece de

I: Pro- 
diminea- 
sportive 

presei
(8,00). La microfon, melodia
Mauriciu Vescan (10,03). Emisiune muzicală pentru 'șco
lari ■ „Căsuța poștală muzicală" (10,30). Revista literară 
radio. Număr consacrat istoriei și criticii literare (11,20). 
Caleidoscop muzical (15,30). Melodii mai puțin cunoscute 
(17,15). In jurul globului (18,05). Știință, tehnică, fantezie. 
Din sumar : Actualitatea științifică. Coralii și lumea lor. 
Televiziunea la mari distanțe (18,40). O melodie pe adresa

dumneavoastră (19,00). Radlogazeta de seară (20,00). 
Sport (21,05). Seară de bal (21,15). PROGRAMUL II : 
Estrada soliștilor (8,15). Interpreții săptămînii : Valentin 
Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu, Radu Aldulescu (9,03). Să 
citim împreună. Al. Odobescu: „Pseudo-kinegeticos" (frag
mente) — (10,15). Muzică ușoară interpretată de Ionel Miron 
(11,07). Simfonia românească: Simfonia I în Fa major de 
Ion Dumitrescu (11,20), Revista revistelor economice — de 
Emil Burlacu (12,10). Am ales această melodie pentru 
tine (13,30). De ce? De unde? De cfnd (emisiune pentru 
copii) (15,30). Recital de operă — Magda Ianculescu 
(16,00). Muzică ușoară interpretată de Luminița Cosmin, 
Georges Jouvin, Jean Ionescu și Gianni Morandi (16,30). 
Cronica literară (17,45). Edmond Deda, compozitor, dirijor 
și interpret vocal (18,00). Selecțiuni din programele de 
muzică populară ale acestei săptămîni (18,35). Oameni 
de seamă. Din istoria culturii : Traian Vuia (19,30). Mu
zică de dans (19,50). Pagini din opereta „Culegătorii de 
stele de Florin Comișel (20,401, Program pentru iubitorii 
de romanțe (21,35). Moment poetic. La fîntîna Meșterului 
Manole (22,30). Festival „Primăvara la Praga 1966" (23,10). 
Muzică de dans (23,47).

DUMINICA PROGRAMUL I : Bule
tin de știri (6,00). Concert 
de dimineață (6,10) Trans
mitem pentru sate (8.00). 

își alege o meserie" — sce- 
Breslașu (19,00). Radio-atlas

Clubul voioșiei : „Bondocei 
netă în versuri de Marcel ______
(11,03). De toate pentru toți (12,00). Radiojurnal. Buletin 
meteorologic (13,00). Noutăți de muzică ușoară (13,13). 
Program pentru iubitorii de folclor (14,15). Joc si voie 
bună (15,30). Interpreți de muzică ușoară : Gigi Marga 
și Vito Benvenutti (15,45), Sport și muzică (17,00). „Am 
îndrăgit o melodie" — muzică ușoară românească (19.45). 
Radiojurnal. Sport (20,00). La microfon. Ioana Radu (20.15). 
Teatru radiofonic : „Nu e adevărat, totuși cred" ele 
Peppino de Filippo (20,45). Ringul de dans vă așteanlă 
(22,25). PROGRAMUL II : Buletin de știri (6,30). Bună 
dimineața, dragi melodii I (6,45). „Cîntec mîndru-n iară 
auzi" — cîntece din folclorul nou (7,00). Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier (7.30). Coruri de copii (8 30). 
Teatru radiofonic pentru copii : „Ce se ascundea în Insula 
comorii" — dramatizare de Maria Preduț, după romar.nl 
„Coiful de aur" de Alexandru Sahighian (8,40). Un gînd, 
un surîs și o melodie (10,00). Actualitatea cinematografică 
(10,45). Soliști de muzică ușoară : Dorina Drăghici și Louis 
Alberto del Parana (12,10). Cîntece populare de petrecere
(12.30) . Din cele mai cunoscute melodii populare (13 18) 
In lumea canțonetei (14,10)
(14.30) . Melodii magazin (15,10). Opera
'In avanpremieră : „Tosca" de Puccini „„ ___ _
Stănescu și Ludovic Spiess (15,45). Piese instrumentale 
de mare popularitate (17,00). Noutăți pentru iubitorii de 
folclor (17,45). Opereta „Lăsați-mă să cînt" de Gherase 
Dendrino (18,07). Pagini alese din muzica de estradă 
(19,03). Revista literară radio (19,20). Dans și voie bună 
(20,00). Romanța primei iubiri (21,15). Moment poetic: 
Versuri de Ion Minulescu (22,30). Muzică simfonică : 
Suita în Re major de Mihail Jora ; Concertul în Sol 
major pentru pian și orchestră de Ravel (Samson 
Franțois) — (23,10). Muzică de dans (23,49).

Cine știe, țîștigă 
săptă nunii 

Puccini cu Lucia

romar.nl
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întoarcerea din Congo - Brazzaville 
a delegației de partid 

și guvernamentale române
Duminică seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Congo-Braz
zaville, delegația de partid și gu
vernamentală condusă de Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Mișcării 
naționale revoluționare — partid 
de guvernămînt din Republica 
Congo, a făcut o vizită în această 
țară cu prilejul Zilei naționale.— 
15 august.

Din delegație au făcut parte 
Ștefan Cleja, ambasador, director 
în ”...................... ■
Și 
în

Afacerilor Externe,Ministerul
Gheorghe Stoianovici, consilier 
Ministerul Comerțului Exterior.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Ion Iliescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Lazăr, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Dumitru Gheorghe, secretar 
al Comitetului Orășenesc București 
al P.C.R., de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Exterior.

(Agerpres)

Vizitele delegației
parlamentare bulgare

După vizita făcută în regiunea 
Brașov, delegația parlamentară 
bulgară condusă de prof. ing. G. I. 
Brankov a sosit în regiunea Ba
cău. Ea este însoțită de ing. Cris- 
tinel Vîlciu și Mircea Rebreanu, 
deputați în Marea Adunare Na- 
ționa’ă, și de Atanas Gheorghiev, 
secretar al Ambasadei R. P. Bul
garia la București.

La Combinatul chimic Borzești, 
ing. Gheorghe Caranfil, adjunct al 
ministrului industriei chimice, a 
urat membrilor delegației bun ve
nit, iar ing. Aurel Teodoru, direc
torul combinatului, a făcut o 
scurtă prezentare a acestei mari 
unități a industriei noastre. Au 
fost apoi vizitate expoziția labora
torului central, instalațiile de po
limeri suspensie, electroliză și ra
finăria, precum și noul spital din 
localitate.

După-amiază, delegația a sosit 
la Piatra Neamț unde a participat 
la un miting al oamenilor muncii 
din întreprinderile orașului, orga
nizat cu prilejul vizitei în locali
tate a parlamentarilor bulgari.

Mitingul a fost deschis de ing. 
Nicolae Batin, președintele Sfatu
lui populai' al orașului Piatra 
Neamț. Au luat cuvîntul ing. chi- 
mistă Magda Gheorghiu, de la Fa
brica de hîrtie și cartoane „Co
muna din Paris", Ion Radu, ope
rator chimist la Uzina de fire și 
fibre sintetice Săvinești, și Dona 
Fiscuteanu, artistă la Teatrul de 
stat din Piatra Neamț.

Apoi a rostit o cuvîntare Ștefan 
Boboș, președintele sfatului popu
lar regional. Vorbitorul a salutat 
prezența delegației Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria în regiunea 
Bacău, și a transmis poporului bul
gar urări de noi succese în con
strucția

I.Șeful delegației bulgare, G. 
Brankov, a exprimat mulțumiri 
pentru invitația de a lua parte la 
miting și a urat poporului român 
noi succese în îndeplinirea direc
tivelor Congresului al IX-lea al 
P.C.R.

După miting a urmat un specta
col folcloric.

Duminică, în ultima zi a vizitei 
prin regiunea Bacău, delegația 
parlamentară bulgară a fost oas
petele energeticienilor hidrocentra
lei „V. I. Lenin" de la Stejaru. 
Directorul întreprinderii de cen
trale hidroelectrice de pe Bistrița, 
ing. Ghiță Anghel, a dat oaspeților 
explicații asupra construcției, în
zestrării tehnice și exploatării hi
drocentralei. S-au vizitat apoi sala 
turbinelor și sala de comandă și 
în continuare barajul de la Bicaz.

în cursul aceleiași dimineți, par
lamentarii bulgari au poposit la 
Uzina de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești. Ing. Mihai Beri, 
directorul general al uzinei, a făcut 
un scurt istoric al acestei unități 
industriale. Apoi, parlamentarii 
bulgari au vizitat cîteva din sec
țiile de producție. Prof. Ing. G. I. 
Brankov a exprimat în numele 
membrilor delegației mulțumiri 
pentru primirea cordială făcută și 
pentru explicațiile deosebit de in
teresante primite.

în încheierea vizitei făcute în 
regiunea Bacău, Comitetul Execu
tiv al Sfatului popular regional 
Bacău a oferit un dineu în cinstea 
delegației bulgare. Ștefan Boboș 
și prof. ing. G. I. Brankov au ros
tit toasturi.

Seara, delegația 
bulgară a sosit în

socialistă.

parlamentară 
București.

(Agerpres)

□E

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÂNE

zilei de 28 Au-

CUM NE VOM PETRECE

Este o întrebare pe care și-o pun 
mulți bucureșteni și locuitori ai 
altor orașe acum, înaintea celor 
două zile de sărbătoare. Iată cîteva 
informații care, sperăm, vă vor 
ajuta să găsiți răspuns la între
bare :

în piețe, grădini, parcuri

Duminică dimineața a sosit în 
Capitală o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-române, con
dusă de V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române, care, la 
invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., face o vizită în țara

noastră cu prilejul 
gust.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de Ion 
Pas, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S., Marin 
Florea lonescu, vicepreședinte 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
prezentanți ai conducerii unor 
stituții de cultură și știință.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri al Ambasa
dei.

al 
re- 
in-

După cum ne-a informat Comitetul 
pentru cultură și artă al orașului Bucu
rești, în serile de 23 și 24 augusf, pe 
64 de estrade și scene în aer liber 
vor avea loc bogate programe artis
tice susținute de artiști profesioniști 
și de peste 300 de formații dintre 
cele mai bune ale amatorilor. Spicuim 
din programele care vor începe în 
jurul orei 18,00.

Pe estrada din piața Gheor- 
ghiu-Dej vor susține un spectacol mu- 
zical-coregrafic fanfara M.F.A., acto
rii și soliștii Horia Șerbănescu, Bița 
Radulescu, Mihaela Cotaru, Sergiu 
Cioiu, Roza Petrovic), Rodion Hodo- 
vanski, Gabi Pascu, Elena Neagu și 
Gioni Dimitriu de la Teatrul ,,C. Tă- 
nase", orchestra de mandoline cu so
liști de la Ministerul Industriei Meta
lurgice, un grup vocal, soliști și for
mația de dansuri de la Ministerul In
dustriei Alimentare, corul cooperati
vei „Igiena". Bucureșfenii vor putea 
urmări pe această estradă, de ase
menea, și concertul unui taraf al An
samblului Sindicatelor, dirijat de Vic
tor Popescu. Tot aici vor evolua în 
fața spectatorilor și artiști ai Ansam
blului „Perinifa”. Miercuri 24 se vor 
perinda pe această estradă actori și 
soliști de la Teatrul „C. Tănase", or
chestre cu soliști de la Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale și de 
la Casa de cultură a raionului 30 De
cembrie, taraful cu soliști de la Casa 
de cultură a raionului N. Bălcescu.

Pe estrada din grădina Cijmigiu 
programul va fi susținut marți de o 
fanfară a M.F.A. și de artiști amatori 
de la Casa raională de cultură și de 
la Casa de cultură a tineretului din 
raionul 16 Februarie, iar miercuri de 
artiști amatori de la I.S.B.

La estrada amatorilor din parcul 
„Herăstrău'’ programele vor fi susți
nute de corul, orchestra și soliștii de 
la M.I.C.M., orchestre cu soliști și for
mafii de dansuri de la întreprinderile 
„Automatica", Panificafie-Herăsfrău și 
întreprinderea poligrafică „13 Decem
brie" (marți 23), grupul vocal, forma
ția de fluierași, echipa de dansuri, 
soliștii vocali de la P.T.T.R., taraful cu 
soliști de la I.C.A.R. (miercuri 24).

Tot în Parcul „Herăstrău", teatrul 
de varȘ va găzdui marți 23 programul 
prezentat de taraful cu soliști și de 
echipa de dansuri de la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii", 
de muzică 
„Doina", o 
M.A.I.

Soliștii de la 
Lili Dușescu, Mircea Nemens, Gabriel 
Gheorghiu, Lucia Roic, Lia Turovschi, 
Dia Panaitescu, Dușan Bugarin și Co
rina Bărbulescu, Ansamblul „Perinifa" 
și formațiile de amatori de la 
I.C.S.I.M. asigură aici programul de 
miercuri.

Scena teatrului de vară N. Bălcescu 
va găzdui programe prezentate de 
corul, fanfara, taraful cu soliști, bri
gada artistică de agitație și echipa de 
dansuri de la Uzinele „Grivița Ro
șie", corul, formația de dansuri, or
chestra cu soliști și brigada artistică 
de agitație de la Direcția Regională 
C.F.R. București, orchestre cu soliști 
și formația de dansuri de la Ministe
rul Căilor Ferate (marți 23). Brigada 
artistică de agitație, orchestra cu so
liști, formația de dansuri de la între
prinderile „Dacia" și „Tableta", or
chestra de muzică ușoară cu soliști, 
formația de dansuri populare de la 
Casa de cultură a raionului Grivița 
Roșie și orchestra cu soliști de la

„Tehnometal* prezintă programul de 
miercuri seara.

Estrada amenajată în cartierul Dru
mul Taberei va găzdui marți specta
cole susținute de taraful cu soliști, 
formația de dansuri, grupul vocal și 
brigada artistică de agitație de la 
I.C.A.B., Fabrica de țigarete, între
prinderea de panificație „23 August", 
orchestra cu soliști, formația de dan
suri și brigada artistică de agitație de 
la Uzina „Semănătoarea", soliștii, e- 
chipa de dansuri, brigada artistică de 
agitație de la Căminul cultural Drago- 
mirești.

frig*, „Clujana", „Unirea", „Carbo- 
chim". în pădurea Făget vor susține 
programe artistice formațiile Trustului 
minier, ale fabricii de confecții Fla
căra și altele. După 
iui, aceleași formații 
cole pe scenele din 
Mihai Viteazu.

La Ploiești..,

formații

B CINEMA |
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT : Patria. 
« ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Republica, Capitol (ru
lează și la grădină), Stadionul Dinamo 
(la toate completarea Orizont științific 
nr. 4).
9 CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : 
Luceafărul (completare Insula sclavilor), 
Feroviar (completare Picătura),
9 CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
serii) : București, Excelsior.
O IN NORD, SPRE ALASKA I — cine
mascop : Festival (rulează și la grădi
nă), Arenele Libertății, Patinoarul „23 
August", Gloria, Flamura (la toate com
pletarea Far-West), Aurora (completare 
Pe calea înfloririi patriei socialiste ; 
rulează șl la grădină).
9 SETEA — cinemascop : Lumina.
9 CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎNTU- 
LUI : Victoria (completare Carnet de 
schite).
® BEL-AMI: Cinemateca — 10; 12i 14; 
16; 18,30; 21.
• PROGRAM DE FILME ROMÂNEȘTI- 
Central — orele 18,30.
9 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Cen
tral (completare Ajutor, mă înec), Co- 
lentina.
• CARTIERUL VESELIEI : Union.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
9 COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Doina 
(completare Nimeni nu se gîndește la 
noi).
© VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PAR
TID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA OLTE
NIA _ PARTIDULUI, SLAVĂ I — CAR
TIERE NOI ÎN BUCUREȘTI — LA CEL 
MAI ÎNALT NIVEL : Timpuri Noi.
a JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : 
Giulești, Tomis (rulează și la grădină), 
Lira (rulează și la grădină).
• URME ÎN OCEAN : înfrățirea între 
popoare (completare Nimeni nu se (jln- 
dește la noi), Modern (completare Ti
nerețe).
9 FANFAN LA TULIPF. : Dacia, Viito
rul (la ambele completarea Orizont știin
țific nr. 3).
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cine
mascop ■ Buzești (completare Simfonie 
în alb), Moșilor (completare Borodino). 
© MONEDA ANTICĂ .- Cringași (com
pletare Apartamentul).
® 5 000 000 DE MARTORI I t Grivit»

(completara Vizita tovarășului Clu En- 
lai în Republica Socialistă România), 
Volga (completare Orizont științific 
nr. 4).
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : Bucegi (rulează și la grădină), 
Arta (rulează și la grădină).
O IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Unirea.
• SOȚIE FIDELĂ : Flacăra (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat In regiunea Oltenia).
e CELE DOUĂ ORFELINE : Vitan (ru
lează și la grădină, completare Soluție 
patent), Munca (completare Collegium 
Majus al Universității Iagellone).
• COPIII MĂRII — cinemascop : Mio
rița (completare Mingea furată), Melo
dia (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Argeș).
e DRAGOSTEA ȘI MODA : Popular 
(completare Koprivșcița).
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Cosmos 
(completare N-o să doară ?).
• SE INTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Floreasca (completare Insula sclavilor), 
e PROCESUL ALB — cinemascop : Ra
hova (rulează și la grădină).
A FANTOMAS — cinemascop : Pro- 
qresul.
A SERBĂRILE GALANTE ; Cotrocenl 
(completare Tinerețe).
O PROGRAM DE FILME ROMANEȘTI; 
grădina „Doina", qrădina „Unirea"
A CAMERA ALBĂ : grădina „Colenti- 
na” (completare Inimi mari).

23 AUGUST
8,00

18,00

19.00

19,30

în păduri

Pe estradele din pădurea Mogo- 
șoaia, Pustnicul, Buda-Argeș, Zăvoi- 
Argeș și Andronache vor putea fi vă
zute programe susfinufe de numeroa
se formafii artistice de amatori ale 
institufiilor și întreprinderilor bucu- 
reșfene.

Carnavaluri ale tinereții

Tn seara zilei de 23 August, peste 
10 000 tinere și tineri din Capitală 
vor participa la carnavalurile organi
zate de comitetele raionale U.T.C. 
Programele artistice ale acestei seri 
vor fi susținute de către formațiile 
caselor de cultură și ale diferitelor 
întreprinderi din .raioanele respec
tive. Asemenea vesele carnavaluri vor 
avea loc în grădina Ministerului in
dustriei Construcțiilor de Mașini din 
Calea Victoriei, precum și la casele 
de cultură ale tineretului din raioanele 
1 Mai, 16 Februarie, Lenin, N. 
cescu, T. Vladimirescu și Grivița 
șie. Studenții bucureșteni vor 
trece la 24 august, cu începere
la orele 19,30, o seară în tovărășia 
...măștilor și a bunei dispozițiiJa baza 
culfural-sporfivă de la

Băl- 
Ro- 
pe- 
de

în excursii

Lacul Tei.

litoral —
pe care

ușoară cu 
formație a

orchestra 
soliști de la 
Ansamblului

La munte sau pe 
cele două alternative 
oferit pentru apropiatele zile de 
băioare programul agenfiei ~ 
București. Potrivit preferinfelor, se or
ganizează excursii de una pînă la 
patru zile și jumătate. Cei care merg 
cu autocarele vor parcurge rutele 
București — Galafi — Suceava — 
Pufna ; București — Agapia — lași — 
Lacul Roșu ; București — Tg. Neamf 
— lași — Bicaz ; București — Tr. Se
verin — Timișoara etc. Cu trenul se 
va pleca la mare și pe Valea Praho
vei. Cei care merg la munte își vor 
petrece zilele de odihnă la cabanele 
din Bucegi.

La Cluj...
Teatrul de operetă

patra pași de

specta-
Păcii și

artistice...în parcul Bucov, 
vor prezenta programe bogate ds 
cînfece și dansuri populare, de mu
zică ușoară. Pădurea Păuleșfi, împo
dobită cu becuri multicolore și sfe- 
gulețe, va găzdui în seara de 24 au
gusf „carnavalul tineretului", pentru 
care s-au pregătit numeroase sur
prize ; asemenea carnavaluri ale ve
selei și voii bune vor mai avea loc 
in parcul Crîng din Buzău, pe sta
dionul orașului Mizil, în Piața Cen
trală din Rm. Sărat. La Sinaia, Bușteni, 
Azuga, Comarnic, pe întreaga vale 
a Prahovei, vor avea loc serbări noc
turne urmate de baluri, la care vor 
lua parte și oamenii muncii aflați la 
odihnă. Pe stadionul Petrolul din Plo
iești și pe alte stadioane din Tîrgoviș- 
fe, Pucioasa și alte localități, vor avea 
loc, în după amiaza zilei de 24 
gust, concursuri sportive, la care 
participa gimnașfi, boxeri, cicliști, 
leibalișfi.

La Craiova..,

au-
vor
vo-

iată 
le-a 
săr- 

O.N.T.

...pădurile Hoia și Făget constituie 
locuri tradiționale de odihnă și agre
ment pentru clujeni. La Hoia au fost 
amenajate patru scene pe care vor 
evolua : taraful căminului cultural 
din Cojocna, echipa de dansuri din 
Feleac, formațiile artisfice ale Pala
tului culturii, ale fabricilor „Tehno-

OAME-
CU PRI
DE 23

copii și 
Mici in-

— TRANSMISIUNEA PARA
DEI MILITARE ȘI A DE
MONSTRAȚIEI 
NILOR MUNCII 
LEJUL ZILEI 
AUGUST.

— Emisiune pentru 
tineretul școlar ;
terpreți, mari speranțe.

— Recital literar muzical. își 
dă concursul corul Filar
monicii de stat „George 
Enescu".

— Telejurnalul de seară.

I
I
I

I
I
I
I
8
8
8

I
I

de caiac-canoe
Cinci medalii de aur, 

de bronz
una de argint

și una
medalii de aur, 

de argint, și una 
bronz, însumează

19,45 — Filmul: La 
infinit.
Cîntec în i 
muzical - 
Constanța 
Drobotă și 
Distribuția : 
Gigi Marga, 
cev, Aurelian Andreescu, 
Constantin Drăghici, Lu
dovic Spiess, 
Popescu, Florin 
Maria Lătărețu, 
Pietraru, Lucreția Cio- 
banu, Angela Buciu, Vlad 
Dionisie, I. Ioniță. Imagi
nea : Constantin Moțiu și 
Gheorghe Dulgheru. Co
regrafia : Adriana Dumi
trescu și Ion Văleanu.

22,40 — Telejurnalul de noapte.

21,30 august : Film 
coregrafic, de 

Anghelescu- 
Letiția Popa. 

: Doina Badea, 
Ilinca Cerba-

Cristian 
Dorian, 

Maria

24 AUGUST
16,00 — Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar: în că
lușeii vacanței.

18,45 — Circ pe peliculă. 
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Mari ansambluri: An

samblul de cîntece și dan
suri al Armatei.

— Varietăți pe pelicula.
— Pe malul lacului... cu sex

tetul instrumental „Sin
cron".

— La drum cu opereta. 
Montaj muzical-coregra- 
fic. își dau concursul: 
Valy Niculescu, Valeria 
Rădulescu, Ștefania Pir- 
vulescu, Lidia Popescu, 
Doina lonescu, Maria Mo
raru - Hurduc, Virginia 
Gudzickievici, Livia Pe- 
trovici, Ion Stoian, Nico
lae Țăranu, Eugen Savo- 
pol, Constantin Mihăescu 
și un grup de balerini de 
la Teatrul de operetă.

20,15
20,35

21,00

2145
22,25 — Telejurnalul de noapte.

...și în celelalte orașe ale Oltenie’ 
se pregătesc, pentru după-amiaza de 
23 și ziua de 24 august, manifestări 
artistice și serbări cîmpenești în lun
cile Jiului, pădurile de la Saru, lun
ca Banului, în poienile de la Tis- 
mana. Minerii din fînărul oraș Mofru 
vor petrece în aceste zile în pito
rescul crîng Zăvoi din imediata apro
piere. Tn fiecare centru de raion mii 
de oameni ai muncii vor asista la fi
nalele ștafetelor culturale care vor 
avea loc în după amiaza zilei de 23 
Augusf. Dunărea va fi gazdă a nu
meroase excursii — de la Corabia și 
pînă la Cazane. Cîfeva mii de oa
meni ai muncii vor petrece aceste 
zile vizifînd marile șantiere de la 
Porțile de Fier, peștera Topolnița din 
munții Mehedinfului, monumentele 
naturii de la Ponoare, Novaci, ca și 
alte locuri pitorești din Oltenia.

La Galați...

...pădurea Gîrboavele din apropie- re 
rea orașului, de la înfrățirea Dunării H 
cu Șiretul, loc mult îndrăgit de Io- 8 
calnici, va găzdui serbări în aer li-
ber unde-și vor da concursul formafii H 
artistice și tarafuri. Suprasolicitate 
sînt și navele de pasageri" — ne fi 
spune tov. Dumitru Pencea, director g 
adjunct al Direcției navigației fluviale _ 
Galafi. Pentru zilele de 23 și 24 au- H 
gust se organizează excursii pe dis- W 
tanțele Brăila—Sulina, Galați—Crapi- a 
na, precum și spre locurile de agre- “ 
ment de pe insula Chiciu, unde se i 
îmbină, într-un pitoresc cadru natu- | 
ral, plaja fierbinte și răcoarea de sub ™ 
sălciile luncii.

Orarul magazinelor

progra-în aceste zile se modifică . 
mul de lucru al unităților comerciale 
din Capitală după cum urmează :

Pentru produsele alimentare : Luni 
22 august unitățile de produse ali
mentare (alimentarele generale, bă
căniile, magazinele de mezeluri, brîn- 
zefuri, produse lactate, produse zaha
roase, depozite pentru vînzarea vi
nului) vor fi deschise între orele 7—12 
și 15,30—20 (cele cu un singur 
schimb) și între orele 6,30—14 și 
14,30—22 (cele cu două schimburi). 
Magazinele de carne, legume-frucfe, 
precum și halele și piețele sînt des
chise între orele 6—12 și 14—22.

Mărfi 23 August. Toate unitățile co
merciale vor fi închise.

Miercuri 24 augusf vor fi deschise 
numai unitățile comerciale care au 
program și duminica.

CENTRELE DE PÎINE 
AU URMĂTORUL PROGRAM. :

Luni 22 august, unitățile sînt des
chise între orele 6—13 și 16—21 (cele

t

cu 
cu

24

un singur schimb) șl 5,30—22 (cele 
două schimburi). Marți 23 August 
numai între orele 
august, cele care

duminica.

5,30—9, iar pe 
au program și

magazinele cu® Luni
produse
dimineafa
Iar după-amiază înfre orele 16—21.

22 august
nealimentare funcfionează 
după programul obișnuit,

o Tn ziua de 23 August centrele 
de desfacere a laptelui și a gheții își 
vor începe activitatea la 5 diminea
ța. Tutungeriile vor fi deschise numai 
4 ore, în cursul dimineții.

I
I
8

I

PE TRASEELE CARE DUC | 
LA PIAȚA AVIATORILOR |

...vor fi instalate 111 bufete, 159 
centre de desfacere pentru dulciuri 
și răcoritoare, 49 centre de înghețată 
și 31 de truote.

I
I

Cum se va desfășura transportul în comun

spre și de la locul demonstrației...

August toate vehicu-în ziua de 23
lele I.T.B. vor fi pe traseu la ora 5 di
mineafa. Tramvaiele, autobuzele și 
troleibuzele al căror traseu se inter
sectează cu al coloanelor de demon
stranți vor fi deviate. Liniile de tram
vai 1, 11, 17, 18, 21, 23, 28 și 29 
vor circula normal. Pentru transportul 
oamenilor muncii care au participat la

trei 
asi-

demonsfrafie se vor organiza 
puncte unde (după cum am fost 
gurafi) vor exista mijloace de tran
sport suficiente — la Floreasca, Piața 
Scînteii și Depoul llie Pintilie. în a- 
celași scop, în str. Av, Oculeanu vor 
fi parcate dinainte un număr de 66 
autobuze.

...spre și de la locurile de agrement

în zilele de 23 (după demonstrație) și 
24 august liniile de autobuze și trolei
buze care duc spre locurile de odihnă 
și agrement din jurul Capitalei vor cir
cula cu un număr sporit de autovehi-

cule. Pentru evitarea aglomerației vor 
fi înfiinfafe linii speciale de autobuze 
pe următoarele trasee : Piafa Scînieii 
— Piața Unirii, Piața Unirii — Șoseaua 
Nordului, str. Verdi — Piafa UniriL

I
I
I

5 
una 
de 
bilanțul sportivilor ro
mâni la cea de-a 7-a 
ediție a campionatelor 
mondiale de caiac- 
canoe, încheiată dumi
nică pe lacul Griinau 
din apropiere de Ber
lin. Reprezentanții ca
iacului și canoei din 
tara noastră au confir
mat din nou clasa lor 
internațională, numă- 
rîndu-se printre prin
cipalii protagoniști ai 
întrecerii, la care au 
participat sportivi din 
24 de țări ale lumii.

A 5-a medalie de 
aur a fost cîștigată 
duminică de cuplul 
Covaliov,' Calabiciov, 
învingător în proba

de canoe dublu (1 000 
m) cu timpul de 
4'10"93/100. Ei au do
minat net această pro
bă, sosind cu un avans 
apreciabil față de echi
pajul Suediei, clasat 
pe locul secund, Ver- 
nescu și Sciotnic au 
cucerit medalia de ar
gint în proba de caiac 
dublu (1 000 m) cu tim
pul de 3’38"23/100, pri
mul loc fiind ocupat 
de Saparenko, Ste- 
zenko (U.R.S.S.) —
3'37"51/100. In proba 
de caiac 4X500 m, e- 
chipajul Nicoară, Iva
nov, Sciotnic, Vernes- 
cu și-a adjudecat me
dalia de bronz ciasîn- 
du-se pe locul al trei
lea, 
7'40"56/100.

cu timpul de 
Primele

două 
venit 
prezentanților U.R.S.S. 
(7'36"05/100) și Unga
riei (7'36"90/100).

Alte rezultate: ca
noe (1 000 m) Lewe 
(R.F.G.); caiac 4 
(10 000 m) U.R.S.S.; 
caiac 4 fete (500 m) 
U. R. S. S.; caiac 1 
(1 000 m) Saparenko 
(U.R.S.S.); caiac 2 fete 
(500 m) Kobuss, Ulze 
(R.D.G.).

Clasamentul pe me
dalii: 1. — U.R.S.S.
6—3—4; 2. — Româ
nia 5—1—1 ; 3. — Un
garia 3—3—5 ,- 4. —
R.F. Germană 1—3—1; 
5. — R. D. Germană
1—0—3; 6. — Danemar
ca 0—2—0 ; 7. — Ce
hoslovacia 0—1—1 ele.

locuri au re
in ordine re-

NATAȚIE Nou record românesc
ia campionatele europene

UTRECHT 21. (Prin telefon de la 
trimisul special „Agerpres", llie 
Goga). — Inaugurată sîmbătă 
seara, a 11-a ediție a campiona
telor europene de natație a con
tinuat duminică la complexul nau- 

Hommel" din Utrecht pe 
frumos și în fața unui 
public. în cadrul probei 
de 100 m spate, repre- 
României Cristina Bala-

tic ,;Den 
un timp 
numeros 
feminine 
zentanta 
ban a confirmat rezultatele bune 
din ultimele concursuri obținînd 
al treilea timp al seriilor : 1’ 09” 
6/10, performanță care constituie 
și un nou record al țării noastre. 
Cristina Balaban a concurat în se
ria a 4-a, alături de Christine Ca-

ron (Franța) recordmana 
nă a probei. Cele două 
niște au luptat cu multă 
Caron reușind să se detașeze abia 
cu 15 m înainte de sosire. Ea a 
fost cronometrată în 1’ 08” 9/10, la 
1 secundă de recordul european 
care-i aparține.

în preliminariile probei mascu
line de 100 m liber, cel mai bun 
timp a fost realizat de Poser 
(R.D.G.) : 54”7/10. Favoritul pro
bei, McGregor (Anglia), a realizat 
55”, calificîndu-se și el pentru se
mifinale. VI. Moraru nu s-a califi
cat pentru finala probei de 400 m 
mixt.

europea- 
protago- 
dîrzenie,

FOTBAL A început
campionatul 86f>67

REZULTATE TEHNICE
PROGRESUL-DINAMO PITEȘTI 1—0 

(0—0). A marcat : Ciucu (min. 55).
DINAMO BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 

CRAIOVA 4—1 (2—0). Au 
Frățilă (mln. 1 și 
autogol (min. 15),
— pentru Dinamo;
— pentru Știința.

JIUL PETRILA-STEAGUL ROȘU 
7—0 (4—0). Au marcat : Casandra 
(min. 15, 36 și 87), Martinovlcl (min. 
40 șl 75), Peronescu (min. 44 șl 50).

marcat :
90), Mihăilescu — 
Pîrcălab (min. 73) 
Sffrlogea (min. 85)

C.S.M.S.-STEAUA 1—7 (0—2). Au 
marcat : Voinea (ruin. 46, 61, 70, 74 — 
din 11 m și 89), Sorin Avram (min. 10), 
Constantin (min. 41) — pentru Steaua; 
Vornicu (min. 60) — pentru C.S.M.S.

POLITEHNICA - PETROLUL 1—0 
(0—0). A marcat : Grizea (min. 60).

FARUL-RAPID 1—1 (0—0). Au mar
cat : lonescu (min. 65) — pentru Ra
pid; Tîlvescu. din 11 m (min. 78) — 
pentru Farul.

U.T.A.-UNIVERSITATEA 0—0.

Fotbaliștii din categoria A s-au 
întîlnit ieri pentru prima dată în 
ediția 1966-1967 a campionatului re
publican. Cele șapte meciuri, des
fășurate pe stadioanele din Bucu
rești, Petroșeni, Iași, Constanța, 
Timișoara și Arad — s-au soldat 
cu un număr promițător de go
luri : 24. Ceea ce reține însă a- 
tenția în mod deosebit, este fap
tul că Jiul Petrila, care revine în 
categoria A după o îndelungată

În cîteva rînduri
9 Ultima rundă a turneului feminin 

de șah de la Varna, contînd pentru 
preliminariile campionatului mondial, 
s-a soldat cu următoarele rezultate : 
Malipetrova—Haar 1—0; Teodorova — 
Eretova remiză ; Keller—Troianska re
miză ; Karakasz—Novara remiză : Pere- 
voznik—Sili 1—0; Nicolau—Litmanovicz 
remiză ; Asenova—Radzikovska 1—0. 
Clasamentul final : 1. Novara
(R.D.G.) — 9,5 puncte ; 2—3. Nicolau 
(România), Asenova (Bulgaria) — cite 9 
puncte : 4—5. Perevoznik (România),
Polihroniade (România)—cite 8,5 puncte; 
6—8. Eretova (Cehoslovacia), Karakas 
(Ungaria), Radzikovska (Polonia) — cite 
7,5 puncte, etc.

0 La Poiana Brașov a luat sfîrșit 
duminică „triunghiularul” international 
de atletism dintre echipele de juniori 
și junioare ale R. D. Germane, R. P. 
Polone și României. Tinerii atleți ro
mâni s-au comportat remarcabil, învin- 
gînd cu același scor, 179—139 puncte, 
echipele Poloniei și R D. Germane. E- 
chipa R. D. Germane a învins cu 176— 
142 puncte echipa Poloniei.

O Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Pasadena, atletul 
Babka (S.U.A.) a aruncat discul la 63,85 
m — a treia performantă mondială a 
tuturor timpurilor. Zilele trecute, Babka 
realizase 63,20 m.

——-—J
absență, a realizat scorul etapei : 
fotbaliștii din Valea Jiului i-au 
surclasat pe jucătorii brașoveni: 
7-0. Corespondentul nostru pentru, 
regiunea Hunedoara, L. Viski, ne-a 
transmis că meciul, disputat la Pe
troșeni, n-a avut istoric. Aceasta, 
datorită în primul rînd vervei 
deosebite a lui Casandra, Perones- 
cu și Martinovici (autorii celor 
șapte goluri înscrise de Jiul, dar și 
lamentabilei comportări a întregii 
echipe brașovene: obosită, îmbă
trânită, fără nici o concepție de 
joc.

Cu un scor categoric a învins 
și Steaua la Iași. Voinea, în mare 
vervă, a înscris cinci goluri, luînd 
conducerea cu autoritate în cla
samentul golgeterilor.

Cuplajul de la București 
bucurat de prezența prea 
spectatori. Programate în 
zilei, pe o căldură toridă ____
țață din vreme de institutul me
teorologic...), la concurență cu 
ștrandurile și „micile ecrane", me
ciurile — e drept, nu prea pasio
nante — au fost urmărite de pu
țini iubitori ai fotbalului. Oare 
cînd, dacă nu acum, în plină vară, 
pot fi programate nocturne pe sta
dionul „Republicii" ?

De la Timișoara ni s-a transmis 
că victoria echipei locale în fața 
campionilor este pe deplin meri
tată. Timișorenii au luptat mult și 
au cîștigat.

nu s-a 
multor 
miezul 
(anun-

Concursul din 21 august

I

I

Politehnlca—Petrolul
C.S.M.S.—Steaua
Farul—Rapid
U.T. Arad—Universitatea
Dinamo București-Știința Craiova 
Progresul-Dlnamo Pitești
Jiul-Steagul roșu
Beroe Stara Zagora-Levski Sofia 
Dobrudja Tolliuhin-Ț.S.K.A. Sofia 
Lok. Plovdiv-Cerno More Varna 
Spartak Sofia-Marek St. Dimitrovo 
Dunav Rnsse-Botev Burgas
Minior Pernlk-Lokomotiv Sofia

Timpul probabil pentru 
23, 24 și 25 august a.c. în 
me în general instabilă și 
coroasă. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice. Vint po
trivit, pe alocuri cu intensificări pînă 
la tare din sectorul nord-vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 7—17 grade iar maximele între 
18—28 grade. în București: Vremea 
în general instabilă și relativ răco
roasă. Cerul va fi schimbător. Ploaie 
sub formă de averse insotite de des
cărcări electrice mai ales în cursul 
după-amiezii. Vînt potrivit din nord- 
vest. Temperatura în scădere ușoară. 
La mare : Vremea devine ușor insta
bilă cu cerul temporar noroc, favora
bil aversei însoțite de descărcări 
electrice. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară.

zilele de 
tară : Vre- 
relativ ră-
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PEKIN 21 (Agerpres). — La fa
brica de mașini-unelte nr. 1 din 
Pekin a avut loc un miting con
sacrat sărbătoririi celei de-a 22-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

La miting au participat membri 
ai conducerii de partid și admi
nistrației fabricii, precum și re
prezentanți ai Asociației de prie
tenie China—România. Au fost 
prezenți, de asemenea, ambasado
rul României la Pekin, Aurel 
Duma, și membri ai ambasadei.

Directorul adjunct al fabricii și 
consilierul Ambasadei române 
Pekin, Nicolae 
rostit cuvîntări.

Iordăchescu,
la 

au

VIETNAMUL DE SUD Proiecte!

Interventionist» folosesc gaze toxice noii constituții

fost depuse coroane de flori din 
partea Sfatului Popular Județean 
Gyor și a colectivului Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

BUDAPESTA 
Cu ocazia 
României, 
români din 
purtate pe

★

21 (Agerpres). — 
aniversării eliberării 

la cimitirul ostașilor 
Gyor, căzuți în luptele 
teritoriul Ungariei, au

★

LONDRA 21 (Agerpres). — Aso
ciația de prietenie Anglia—Româ
nia a organizat o adunare festivă 
consacrată zilei de 23 August. Au 
participat membri ai asociației și 
numeroși invitați. Au fost de față 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, Vasile Pun- 
gan, și membri ai ambasadei.

Luînd cuvîntul, președintele a- 
sociației, comandorul Edgar P. 
Young, a expus principalele reali
zări în domeniul economiei și 
culturii obținute de poporul ro
mân în cei 22 de ani de la elibe
rare. în continuare a fost prezen
tat filmul românesc ..Gaudeamus 
igitur".

împotriva populației pașnice
ut®

HANOI 21 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția de presă 
„Eliberarea", în ultima vreme a- 
vioane ale forțelor aeriene ale 
S.U.A. au aruncat asupra cîmpiilor 
din apropierea satului Milok, pro
vincia Vinh Long, din Vietnamul 
de sud, un mare număr de contei- 
nere din material plastic conținînd

substanțe toxice. Paisprezece păs
tori, care au deschis unul din con- 
teinere, și-au pierdut fulgerător 
viața. Faptul s-a repetat și în pro
vinciile Kan Tho și Rât Gia, unde 
au avut de suferit mii de locuitori 
pașnici. Au fost provocate, de ase
menea, importante pagube mate
riale.

* ★

a Braziliei

ceremonii 
Laran- 
preșe- 
primit 

țării,

A

Gîndari
Tn întîlnirile avute cu oa

meni polifici ți industriași, 
cu reprezenfanfi ai culturii 
ți arfei, ori cu simpli cetă
țeni italieni am avut dese
ori prilejul să aud cuvin
te de caldă apreciere pen
tru realizările țării noastre 
în toate domeniile de acti
vitate, 
și-au 
pentru 
fente pe 
politic și 
România și Italia, raporturi 
care contribuie la mai bu
na cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei și cola
borării între cele două po
poare.

Acum, în pragul marii noa
stre sărbători nafionale 23 
August, am stat de vorbă cu 
directorul Tîrgului interna
țional de la Bari, Dr. Vit
torio Triggiant, și cu profe
sorul universitar Mario Ruf
fini, de la Universitatea 
din Torino, care s-au referit 
la aspecte ale colaborării 
româno-ifaliene, specifice 
activității lor.

„Prezența României la 
Tîrgul din Bari, care se va 
redeschide la 7 septembrie 
— ne-a declarat Dr. Vit
torio Triggiani — nu 
poale fi decît salutată cu 
satisfacție. Nu este pentru 
prima oară cînd România 
se numără printre partici- 
panți, dar existența în a- 
cesf an a unui pavilion ofi
cial al său poate ti consi
derată ca un semn al creș
terii interesului reciproc și 
al intensificării raporturilor 
comerciale și a colaborării

Interlocutorii mei 
exprimat satisfacția 

raporturile exis- 
plan economic, 
cultural între

HANOI 21 (Agerpres). —• Minis
terul Economiei Apelor și Energiei 
Electrice al R. D. Vietnam a dat 
publicității la 20 august o declara
ție în care condamnă bombardarea 
de către avioane ale S.U.A. a u- 
nor diguri și construcții de iriga
re din R. D. Vietnam.

în declarație se subliniază

numai în luna iulie avioanele a- 
mericane au efectuat 69 de raiduri 
împotriva unor diguri din regiuni 
cu populația cea mai deasă din 
nordul Vietnamului.

prietenești între popoarele 
noastre. Data inaugurării 
Tîrgului coincide cu împli
nirea unui an de la semna
rea acordului comercial pe 
termen lung între Italia și 
România. Acest acord a 
permis ca, pe parcursul ce
lor 12 luni de activitate, să 
se înregistreze o intensifi
care semnificativă a schim
burilor, care de altfel sînt 
susceptibile de noi creșteri.

favorizarea colaborării ro- 
mâno-ifaliene și la perspec
tivele de sporire a aces
teia.

Participarea română la 
tîrgul din Bari, ca și a al
tor fări cu economie socia
listă, este o demonstrafia 
concretă a marilor posibili
tăți pe care le are comer
țul de a întinde adevărate 
punți între popoare. Expe
riențele reciproce, progre-

este important da 
după părerea 

textul acordului, 
este intenția ambelor țări 
de a lărgi lista produselor 
ce fac obiectul schimburi
lor comerciale. România nu 
mai este considerată astăzi 
doar ca o tradițională ex
portatoare de animale, de 
petrol și produse de lemn, 
ci i se iau în considerație 
noile sale posibilități crea
te în urma procesului de 
dezvoltare continuă a eco
nomiei țării, proces care a 
permis prezența României 
pe piața internațională cu 
mașini și utilaje, 
duse tehnice de 
vel.

Tîrgul din Bari, 
Levanie, cum i se 
ne, născut, cum 
numele său, mai ales pen
tru a mijloci colaborarea cu 
țările răsăritului, atîf euro
pean cît și asiatic, poate 
contribui în mod concret la

Ceea ce 
subliniat, 
mea, în

cu pro- 
înalt ni-

Fiera del 
mai spu- 
arată și

sele tehnice și avîntul 
conomiei italiene și româ
ne sînt puse în slujba unei 
colaborări pașnice și con
structive, în slujba progre
sului și a civilizației”.

„Sînt deosebit de mulțu
mit de a putea constata și 
cu prilejul zilei de 23 Au
gust — spune prof. Ruffini 
— creșterea continuă a le
găturilor tradiționale dintre 
țările noastre. Ca unul ca
re de peste patru decenii 
mă ocup de literatura ro
mână, de difuzarea ei în 
rîndurile compatrioților mei, 
vreau să mă refer îndeo
sebi la raporturile pe plan 
cultural. Oprindu-mă nu
mai la evenimentele litera
re recente, amintesc tradu
cerea bogatei antologii a 
poeziei lui Arghezi, făcură 
de laureatul premiului No
bel, Salvatore Quasimodo, 
precum și o serie de tradu
ceri din Mihail Sadoveanu, 
Cezar Petrescu, Ion Slavici,

e-

Duiliu Zamfirescu, Zaharia 
Sfancu. Personal adun ma
terial pentru o istorie a 
teatrului românesc după 
primul război mondial, 
muncă ce o pravăd lungă 
și complexă. în această ac
tivitate am primit un spri
jin prețios din partea Insti
tutului român pentru rela
țiile culturale cu străinăta
tea și a bibliotecilor uni
versitare din București și 
lași, a multor prieteni ro
mâni. în luna septembrie va 
apărea, într-o revistă din 
Roma, un articol al meu 
consacrat celei de-a 250-a 
comemorări a morjii lui An- 
tim Ivireanu. In acest an, 
am avut marea bucurie de 
a fi distins cu premiul A- 
cademiei Republicii Socia
liste România pentru tradu
cerea unor poezii de dra
goste ale lui Eminescu. 
Sper să mă reîntorc în 
România în ultima decadă 
a lunii septembrie, cu pri
lejul aniversării primului 
centenar de la nașterea lui 
George Ccșbuc, poet de 
care mă simt atîf de apro
piat spiritual, datorită dra
gostei sale pentru Italia, 
dragoste pe care o împăr
tășesc la rîndu-mi pentru 
România prietenă.

Mă folosesc de acest 
prilej pentru a transmite cu 
prilejul zilei de 23 August 
urările mele de prosperita
te și pace poporului ro
mân și dorinja ca legătu
rile sale cu Italia să fie me
reu mai fecunde".

lon MARGINEANU

Urmările catastrofei DISPUTĂ AVIATICĂ

seismice din Turcia
ANKARA 21 (Agerpres). — în 

legătură cu catastrofa seismică 
care a avut loc în noaptea de vi
neri spre sîmbătă în regiunea A- 
natolia orientală din Turcia, se a- 
nunță că numărul morților s-a ri
dicat la circa 3 000. Alte cîteva 
mii de persoane sînt rănite, iar 
peste 3 000 de locuințe au fost 
complet distruse. De asemenea, că
ile de comunicație au fost tăiate 
de alunecarea unui munte între 
localitățile Varto și Mus. Operațiu
nile de salvare întîmpină dificul
tăți datorită faptului că liniile te
lefonice și rețeaua electrică au fost 
rupte. După primele calcule, pagu
bele materiale sînt evaluate la 100 
milioane lire turcești.

Localitatea Varto, aflată la 1 040 
de kilometri est de Istanbul, a 
fost rasă de pe suprafața pămîntu- 
lui. Cu 20 de ani în urmă, din cau
za unui alt cutremur puternic, 
Varto a fost complet distrus, fi
ind apoi reconstruit. în regiunile 
sinistrate din preajma orașului 
Erzerum, echipe de militari și ci
vili efectuează operațiunile de 
salvare a populației rănite aflată 
sub dărîmături și de restabilire a 
comunicației între localități. De 
asemenea, echipe sanitare speciali
zate s-au deplasat la fața locului 
pentru a lua măsuri în vederea 
prevenirii epidemiilor de holeră și 
febră tifoidă. Duminică un nou 
cutremur de mare intensitate a a- 
vut loc la Mus, în apropiere de 
Varto. Clădirea poștei și teleco
municațiilor s-a prăbușit și toate 
legăturile telefonice sînt întrerup
te. Nu se cunosc încă amănunte cu 
privire la victimele acestei 
tastrofe. în cursul zilei 
minică, primul ministru 
rel, însoțit de membri ai 
nului, s-a deplasat la fața 
pentru a inspecta regiunea
trată. Crucea Roșie Internațională, 
precum și organizații de Cruce Ro
șie din diferite țări au oferit aju
tor populației.

noi ca
de du- 
Demi- 
guver- 
locului 

sinis-

pe fondul contradicțiilor 
belgiano - congoleze

KINSHASA 21 (Agerpres). — 
Compania de aviație „Air Congo" 
este îngrijorată de eventualitatea 
suspendării de către Societatea 
„Sabena" a întreținerii avioanelor 
firmei congoleze, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă 
directorul general al acestei firme, 
Aubert Kizito Mekendi. Totoda
tă, el și-a exprimat regretul că 
alte companii de aviație au refu
zat să acorde ajutor societății con
goleze în cazul în care „Sabena" 
își retrage asistența tehnică.

Amenințarea companiei belgie- ■ 
ne a survenit în urma blocării de 
către guvernul de la Kinshasa a 
sumei de 4 milioane dolari, repre
zentând fondurile firmei „Sabena" 
în Congo. Agenția U.P.I. arată că 
disputa „Air Congo" — „Sabena" 
constituie una din problemele 
cele mai presante ce planează a- 
supra relațiilor dintre cele două 
țări.

de cuvînt al guvernului congolez, 
aceste convorbiri sînt posibile „nu
mai pe baza respectării în întregi
me de către Belgia a suveranității 
Congoului". Ziarul menționează că 
președintele Mobutu a făcut cu
noscut recent că reluarea dialogu
lui depinde de două condiții: nici 
o nouă convorbire despre proble
mele financiare și acordarea asis
tenței tehnice belgiene fără a se 
lega acest lucru de rezolvarea 
unor diferende financiare.

Evoluția statiei
J 2»

„Lunar Orbiter"

Dialog numai pe 
baza respectării 
suveranității

— declară guvernul congolez

KINSHASA 21 (Agerpres). — 
După cum s-a aflat la Kinshasa, 
între președintele Mobutu și amba
sadorul belgian Paul Bihin a avut 
loc o convorbire a cărei temă au 
fost relațiile dintre cele două 
țări. Nu s-a comunicat nimic 
asupra conținutului convorbirilor 
însă, potrivit unor surse bine in
formate, au fost abordate proble
me privind o eventuală nouă rundă 
de convorbiri belgo-congoleze. Zia
rul „Le Progres" din Kinshasa a- 
mintește că, potrivit purtătorului

PASADENA 21 (Agerpres). — 
Din Pasadena se anunță că pînă 
în prezent au eșuat încercările în
treprinse sîmbătă de a se remedia, 
cu ajutorul semnalelor emise de 
pe Pămînt, defecțiunile intervenite 
la obiectivele fotografice cu mare 
putere de separare de pe bordul 
stației cosmice americane „Lunar 
Orbiter". Aceste obiective sînt des
tinate luării de fotografii amănun
țite, de la o distanță mai mică de 
Lună. Obiectivele fotografice cu 
putere de separare medie, pentru 
înregistrări de la distanțe mai mari, 
funcționează însă în condiții bune 
și continuă să transmită imagini 
ale Lunii.

Potrivit programului de zbor 
stabilit, duminică, în momentul 
cînd „Lunar -Orbiter", a atins a- 
poluna de 1 ’850, kilometraj. a~-fost 
pusă în- funcțiune *o“ rachetă de, 
frînare care a modificat orbita sta
ției, micșorînd periluna de la 209 
kilometri la 58 kilometri.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — în 
ultimul număr al ziarului „Izves
tia" este publicat răspunsul pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. la scrisoarea filozofului 
englez Bertrand Russell în legătu
ră cu agresiunea S.U.A. în Viet
nam. Alexei Kosîghin declară că 
împărtășește pe deplin îngrijorarea 
filozofului britanic în legătură cu 
situația gravă creată în Vietnam, 
ca urmare a acțiunilor militare ale 
S.U.A. „Uniunea Sovietică - se 
spune în răspuns — acordă și va 
acorda Republicii Democrate Viet
nam sprijin sporit — moral-politic, 
precum și tehnico-material multi
lateral, inclusiv mijloace de apă
rare și specialiști — necesar res
pingerii agresiunii americane"!

RIO DE JANEIRO 21 Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, trans
mite : în cadrul unei 
care a avut loc la Palatul
jeiras din Rio de Janeiro, 
dintele Castello Branco a 
proiectul noii constituții a 
elaborat de o comisie specială al
cătuită din trei juriști. Acest 
proiect, prevăzut să fie înaintat 
Congresului după 15 noiembrie, 
adică după alegerile parlamentare, 

. restabilește, între altele, princi
piul alegerii directe a președinte
lui republicii, prevăzînd scrutinul 
indirect (adică alegerea de către 
congres) numai în cazul cînd nici 
unul din candidați nu obține 
majoritatea absolută a voturilor. 
Proiectul transferă, de asemenea, 
către justiția militară competența 
judecării celor acuzați de crime 
împotriva siguranței naționale, 
stabilește caracterul gratuit al în- 
vățămîntulul primar șl mediu, 
permițînd în același timp accesul 
gratuit în învățământul superior 
pentru studenții lipsiți de mij
loace sau care dovedesc merite 
deosebite pentru studiu etc. Pro
iectul menține integral capitolul 
constituției anterioare (din 1946) 
referitor la libertățile individuale.

Președintele Branco a declarat 
că, înainte de a înainta proiectul 
spre aprobare Congresului, îl 
supune unei dezbateri.

tural șl științific spre o mal bună 
cunoaștere reciprocă a valorilor 
materiale și spirituale create de 
popoarele noastre. „Noi — a de
clarat primul ministru danez, Jens 
Otto Krag — am văzut, cu mult 
respect, priceperea cu care Româ
nia a construit o industrie moder
nă în decurs de cîțiva ani și spe
răm într-o extindere 
în sectorul industrial, 
prevăzut în acordul 
lung".

Vizita, convorbirile 
deschis mai larg drumul colabo
rării româno-daneze reciproc a- 
vantajoase. în Comunicatul cu pri
vire la vizita oficială a președin
telui Consiliului de Miniștri în Da
nemarca se arată că există pers
pective pentru creșterea în con
tinuare a comerțului dintre cele 
două țări, că cele două părți 
au convenit să sprijine vizite de 
specialiști în diferite domenii in
dustriale, care să studieze noi po
sibilități de colaborare economică. 
De asemenea, se întrevede •’ ex
tindere a colaborării tehnico-știin- 
țifice în domeniul agriculturii. S-a 
convenit ca legăturile 
dintre cele două țări să 
rite în continuare și să 
reze un acord cultural.

Vizita premierului român în Da
nemarca, pe lîngă însemnătatea el 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării dintre cele două țări și 
a apropierii dintre popoarele român 
și danez, are o semnificație mai 
largă pentru înțelegerea și coope
rarea dintre state, pentru crearea 
unui climat de pace și securitate 
pe continentul european. „în cursul 
discuțiilor foarte cuprinzătoare a- 
supra problemelor bilaterale — se 
arată în Comunicatul cu privire la 
vizita premierului român în Dane
marca — miniștrii au constatat cu 
satisfacție că între cele două țări 
nu există probleme controversate și 
că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Danemarca 
se dezvoltă favorabil pe baza res
pectului șl avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne". 
Tocmai respectarea acestor princi
pii a asigurat și asigură colaborării 
româno-daneze continuitatea, vi
talitate. Se confirmă încă o dată că 
respectarea suveranității și inde
pendenței, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc constituie ca
drul pentru evoluția normală a 
relațiilor între state, indiferent de 
orînduirea lor soclal-politică, baza 
sigură pentru apropierea între 
țări șl popoare. ■ v

în spiritul bunelor raporturi per
sonale ce s-au stabilit între oame
nii de stat români și danezi șl al 
relațiilor de prietenie dintre 
România și Danemarca, președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a invitat pe pri
mul ministru danez, Jens Otto 
Krag, să viziteze țara noastră, in
vitație ce a fost acceptată eu plă
cere.

Vizita în Danemarca a președin
telui Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei a fost fructuoasă, a contri
buit la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la întărirea relațiilor prie
tenești dintre România șl Dane
marca în spiritul păcii șl înțelegerii 
internaționale.

Nicolae POPOV1C1

La încheierea vizitei oficiale pe 
care președintele -.Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
au făcut-o în Danemarca, se 
pune 
rea 
părți 
nivel 
celor 
eveniment însemnat în 
zarea 
verne de a întări și 
colaborarea româno-daneză. A- 
ceastă constatare se bazează, în 
primul rînd, pe evoluția pozitivă 
de pînă acum a relațiilor dintre 
România și Danemarca. O dez
voltare favorabilă au înregis
trat schimburile comerciale reci
proc avantajoase ce au loc în con
formitate cu actualul acord de 
lungă durată. în ultimii ani au de
venit mai frecvente întîlnirile din
tre oamenii de stat români și da
nezi. Țara noastră a avut ca 
oaspete pe ministrul de externe, 
Per Haekkerup, iar o delegație a 
Marii Adunări Naționale, în frun
te cu președintele acesteia, Ștefan 
Voitec, a vizitat Danemarca. Rela
ții de cooperare au fost înregistra
te și în cadrul O.N.U., Danemarca 
fiind coautoare a rezoluției inițiată 
de România cu privire la Dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene cu sisteme 
social-politice diferite.

Prezența premierului român șl 
a ministrului afacerilor externe în 
Danemarca a adăugat acestor an
tecedente de bun augur pentru le
găturile româno-daneze elemente 
noi, de natură să fertilizeze rela
țiile prietenești ce leagă popoarele 
noastre.

în timpul celor cinci zile, cît a 
durat șederea ' ~
oaspeții români 
fața locului unele aspecte din via
ța și preocupările poporului danez, 
succesele sale în domeniile econo
mic, tehnic și științific, dobîndite 
prin muncă pașnică, precum și re
marcabilele mărturii ale vechii ci
vilizații daneze. Gazdele i-au_ pri
mit cu căldură pe solii României, 
înconjurîndu-1 cu atenție și cor
dialitate.

Președintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor ex
terne au fost primiți de Maiesta
tea Sa regele Frederik al IX-lea. 
Oaspeții români au avut, de ase
menea, întrevederi cu primul mi
nistru Jens Otto Krag și cu mi
nistrul de externe, Per Haekkerup, 
în cadrul cărora s-au purtat, în- 
tr-o atmosferă sinceră, discuții 
rodnice asupra unor probleme in
ternaționale, precum șl asupra re
lațiilor 
lejuri s-a evidențiat faptul că 
ambele 
dorința 
relațiilor româno-daneze. „Putem 
constata cu satisfacție — a decla
rat președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer — 
că discuțiile purtate, caracterizate 
prin sinceritate șl cordialitate, au 
fost fructuoase, îndreptățind în
crederea noastră în perspectivele 
bune ale relațiilor dintre România 
și Danemarca".

Ambele părți au subliniat nece
sitatea de a se fructifica posibili
tățile multiple existente pentru o 
mai largă cooperare economică, 
industrială și tehnică, de a se ex
tinde schimburile pe tărîmul cul-

im- 
cu pregnanță constata- 

— exprimată de ambele 
— că vizita, prima la 

înalt din istoria relațiilor 
două țări, a constituit un 

concreti- 
dorinței celor două gu- 

diversifica 
româno-daneză.

a cooperării 
așa cum s-a 

pe termen

purtate au

culturale 
fie întă- 
se elabo-

guverne sînt animate de 
de a stimula intensificarea

în Danemarca, 
au cunoscut la

vor analiza 
de

bilaterale. Cu aceste pri-
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R.P.D. Coreene
ale agriculturii

BRAZZAVILLE, 
între 25 și 29 au
gust va avea loc o 
consfătuire a Con
siliului organizații
lor de eliberare 
națională din colo
niile portugheze.

La consfătuirea 
de la Brazzaville 
se
perspectivele 
întărire șl coordo
nare a luptei îm
potriva colonialis
mului portughez.

Fotografia înfăți
șează un sat dis
trus de colonialiștii 
portughezi în An
gola ; mame și co
pii râmași fărâ o- 

dâpost

PHENIAN 21 (Agerpres); — 
genția Centrală Telegrafică Co
reeană anunță că anul -acesta în 
Coreea de nord s-a realizat o re
coltă remarcabilă la toate culturile 
agricole. Actuala recoltă de cerea
le este de două ori mai mare de
cît recolta record înregistrată în 
timpul dominației japoneze.

Succesele înregistrate se dato- 
• resc acțiunilor intense desfășurate 
în ultimul an în vederea irigării, 
electrificării și mecanizării agri
culturii. Astfel, în decurs de 
cîțiva ani, în Coreea de nord au 
fost- construite 759 lacuri de acu
mulare și peste 6 800 stații de 
pompare a apei, au fost amenajate 
canale cu o lungime totală de 
28T00 km.

FESTIVALUL FILMULUI

DE LA VENEȚIA

î

VENEȚIA 21 (Agerpres). — La 
Veneția se fac intense pregătiri în 
vederea festivalului internațional. 
al filmului, care are loc periodic, 
în acest pitoresc oraș. Anul acesta 
festivalul se va desfășura între 

■ 28. august -șl- 10 , septembrie. - Sîih-, 
. bată a fost'ânunțâtăjcprnpdnență 

juriului festivalului , prezidat, de , 
scriitorul italian Giorgio Bassahi.
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ALGER. Cu prilejul Zilei luptătorilor, la Alger a 
™ avut loc Conferința națională a veteranilor de 
război, la care au luat parte 800 de delegați. In ca
drul lucrărilor, conferinței a rostit o cuvîntare preșe
dintele Consiliului revoluționar, Houari Boumedienne, 
care a subliniat rolul și sarcinile veteranilor de 
război, precum și scopul și principiile reformei agra
re și comunale.

SS3J PEKIN. Mao Tze-dun, președintele C.C. al P. C.
Chinez, l-a primit duminică dimineața la Pekin 

pe Reuben Kamanga, vicepreședintele Republicii 
Zambia, și pe ceilalți membri ai delegației guverna
mentale a Zambiei, care face o vizită oficială în Chi
na. A avut loc o convorbire prietenească.

MADRID. Deși s-a împlinit termenul de elibera- 
re a unui grup de deținuți politici din închisoa

rea spaniolă Burgos, aceștia continuă să se afle în 
detențiune. în această situație se află Jose Satue, a- 
flat în închisoare de 19 ani, al cărui termen de de
tenție a expirat acum șase luni, Benino Lorenzo 
Bautista, Cristino Sea Diaz, Miguel Munes Gonzales 
și alții.

Egj PARIS. Primul din cele 23 de generatoare ale hi
drocentralei care se-construiește la La Manche a 

început să furnizeze energie electrică.' Aceasta este 
prima centrală electrică care folosește ca izvor de 
energie forța mareelor marine.

n DAMASC. La Bludan (Siria) au luat sfîrșit lucră- 
Ka rile celei de-a 20-a sesiuni a Consiliului de ad
ministrație al Comitetului arab pentru examinarea 
problemelor privind exploatarea apelor fluviului Ior
dan. Au fost examinate mai multe proiecte privind 
construirea unor instalații hidroenergetice pe fluviul 
Iordan, precum și alte probleme referitoare la lucră
rile ce urmează să fie efectuate in vederea exploa
tării apelor afluenților săi.

HABAROVSK. A luat sfîrșit cea de-a doua în- 
tîlnire a reprezentanților opiniei publice sovieti

ce și japoneze. S-au adoptat o rezoluție intitulată 
„Pentru unitatea și coeziunea tuturor forțelor antiirn- 
perialiste”, o rezoluție „Pentru încetarea agresiunii 
americane în Vietnam șl întărirea solidarității cu po
porul vietnamez' și o rezoluție în care se sublinla-&

Bză necesitatea îmbunătățirii relațiilor dintre U.R.S.S. 
și Japonia.

OTTAWA. în Insula Campobello din Canada, a 
**■ avut loc o întîlnlre între președintele Johnson 
și primul ministru al Canadei, Lester Pearson. Cu 
toate că nu a fost dat publicității un comunicat co
mun cu privire la problemele discutate, din «urse in
formate s-a aflat că cei doi oameni de stat au abor
dat problema vietnameză și situația din N.A.T.O.

IgH CAIRO. Tribunalul suprem al R.A.U. a con- 
™ damnat la moarte șapte membri al organi
zației teroriste „Frații musulmani', acuzați de a fi 
inițiat un complot care viza răsturnarea guvernului.

TOKIO. Duminică s-a deschis Congresul mame- 
““ lor din Japonia, care, timp de două zile, va dis
cuta probleme legate de educația copilului, de viata 
și lupta pentru drepturi a femeii, de lupta pentru 
pace și independentă, precum și rolul femeii în lup
ta împotriva agresiunii americane în Vietnam.

IU NEW YORK. Starea sănătății pacientei Valle
Vasquez, care la 8 august a suportat o inter

venție chirurgicală, în cursul căreia i-a fost implan
tată o inimă artificială, continuă să se amelioreze. In 
decursul celor zece zile în care a funcționat inima ar
tificială, medicii au putut trata inima bolnavă. A- 
ceasta este prima din cele patru încercări de implan
tare a unei inimi artificiale în organismul uman, reu
șită.

BĂTRÎNEȚEA, MALADIE VIROTICAt

Bătrînețea nu este altceva decît o lungă maladie 
vlrotică și, ca la toate bolile de acest fel, distruge
rea virusului înseamnă înlăturarea ei. Această ipo
teză surprinzătoare a fost formulată de biologul 
britanic Robert Sims, care de peste 10 ani studiază 
fenomenul îmbătrînirii. Argumentîndu-și teza, Sims 
a precizat că este vorba de un virus transmis din 
generație în generație și care provoacă îmbătrîni- 
rea organismului. In mod teoretic, a demonstrat el, 
viața s-ar putea prelungi la infinit, deoarece toate 
părțile organismului se reînnoiesc succesiv. Inter
venția acestui virus provoacă însă o diminuare a 
procesului de diviziune celulară, și de aici îmbă- 
trînlrea.

„Pînă în anul 2 000, acest virus va fi descoperit, 
iar bătrînețea va deveni o boală tratabilă", a spus 
biologul brltanla.
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