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/?o/nâ/we/ A sub jugul
Cu prilejul celei de-a XXIII-a 

aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, marți după- 
amiază a avut loc în marea sală 
a Palatului Republicii adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
orășenesc București al P.C.R. și 
Comitetul Executiv al Sfatului 
popular al Capitalei.

Fundalul scenei era dominat de 
faldurile îngemănate ale drapele
lor patriei și partidului. Alături de 
stema Republicii Socialiste Româ
nia, sub care era înscrisă urarea 
atît de scumpă poporului nostru : 
„Trăiască 23 August", se aflau da
tele festive : 1944—1967.

Conducătorii de partid și de stat 
au fost salutați cu căldură la sosi
rea; în sală de participanții la a- 
duhare. In prezidiu au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Constantin Drăgan, 
președintele Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Vasile Vîlcu, preșe
dintele Uniunii naționale a coope
rativelor agricole de producție,

Dumitru Popa, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, membru 
al Consiliului de Stat, general-co- 
lonel Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, Ion Cosma, președintele 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, Alexandru Sencovici, minis
trul industriei ușoare, Gheorghe 
Vasilichi, președintele Uniunii 
Centrale a cooperativelor meșteșu
gărești, Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
general de armată Iacob Teclu, 
președintele Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist, Nicolaie Guină, 
membru în conducerea Comitetu
lui foștilor deținuți antifasciști din 
Republica Socialistă România, Pe
tru Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului for
țelor armate, general-colonel în 
rezervă Constantin Popescu, acad. 
Horia Hulubei, artistul poporului 
Radu Beligan, Maria Marin, mun
citoare la Fabrica de confecții și 
tricotaje București, Ton Dinu, mun
citor la Uzinele Grivița Roșie.

în lojile oficiale se aflau membri 
și membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv, secretarii C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliu
lui-de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri.

La adunare au participat mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, participanți la insurecția 
armată din august 1944, generali 
activi și în rezervă, foști conducă
tori de mari unități pe frontul an
tihitlerist, ofițeri superiori, acade
micieni și alți oameni de știință și 
cultură, activiști de partid și de 
stat, muncitori fruntași din între
prinderile Capitalei, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale economice a R. D. 
Vietnam, condusă de tovarășul Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. a! Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre-

fascist
I

ședințe al Consiliului de Miniștri 
al R D. Vietnam.

Au luat parte, de asemenea, 
oaspeți de peste hotare aflați în 
țara noastră.

în sală răsună acordurile Imnu
lui de stat al Republicii Socialiste 
România.

Adunarea este deschisă de tova
rășul Dumitru Popa, membru su
pleant’ al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R.

Despre cea de a XXIII-a aniver
sare a eliberării patriei a vorbit 
tovarășul Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Participanții la adunare au asis
tat apoi la un concert festiv la 
care și-au dat concursul colective 
artistice ale ansamblurilor „Ciocîr- 
lia“ și „Perinița", Orchestra simfo
nică a Cinematografiei, artiști de 
seamă ai scenelor bucureștene.

Concertul s-a bucurat de succes. 
Interpreților le-a fost oferit din 
partea conducerii de partid și de 
stat un coș cu garoafe.

(Agerpres)

Tovarăși,

Virgil Irotin

Marți la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit de
legația guvernamentală economică 
a Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Poliție 
al Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam.

La primire au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, Gheorghe Ra
dulescu, Mihai Daiea.

Au fost de fată membrii dele
gației guvernamentale economice 
române, Constantin Șandru, vice
președinte al C.S.P., general-loco
tenent Ionel Vasile, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, Mihal

Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

Au participat, de asemenea, 
membri ai delegației guvernamen
tale economice a R. D. Vietnam, 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, Dinh Duc Thien, 
membru supleant al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, Nghiem Ba Duc, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Ho Minh Kha, atașat comercial al 
R. D. Vietnam la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost discutate pro
bleme care prezintă interes pentru 
ambele țări.

(Agerpres)

NOI OBIECTIVE
INDUSTRIALI

TG. MUREȘ (cores
pondentul „Scînteii"). 
— în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
au fost puse în func
țiune, în acest an, 14 
noi obiective industria
le. între acestea se 
numără un grup, de 
200 MW Ia I.C.T. Lu- 
duș-Icrnut, creșterea 
capacității de produc
ție a fabricii de cără
mizi și țigle din Mure
șeni cu 5 milioane că
rămizi pe an, brutăria

de mare capacitate de 
la Reghin, îmbunătă
țirea sistemului de ali
mentare cu apă indus
trială a Combinatului 
chimic din Tîrnăveni 
și altele. Se află în 
construcție alte obiec
tive industriale, între 
care etapa a doua de 
dezvoltare a capacită
ții de producție la 
combinatul de îngrășă
minte azotoase și noua 
fabrică de mănuși din 
Tg. Mureș, cu o ca

pacitate de 1,5 milioa
ne perechi de mănuși, 
mari complexe agro
zootehnice la Ungheni 
și Gornești, extinderea 
capacității de produc
ție a minelor din ora
șul Bălan și altele.

Volumul investiții
lor cu caracter econo
mic și social-cultural 
prevăzute pe anul a- 
cesta în regiune se 
ridică la 1 187 000 000 
lei.

Muncind pentru înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist 
Român, pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste, oamenii 
muncii au întîmpinat cea de-a 
XXIII-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist 
cu însemnate realizări. Veștile 
sosite din toate colțurile țării 
consemnează succesele obținute 
în întreprinderi pe baza aplicării 
măsurilor stabilite în cadrul ac
țiunilor de organizare științifică 
a producției și a muncii, de 
creștere a rentabilității produc
ției, acțiuni menite să ridice efi
ciența întregii activități econo
mice.

Ploiești Pînă Ia 20 au
gust, 30 de între
prinderi indus- 

regiunea Ploiești 
prevederile olanului

triale din 
au realizat 
pe opt luni la toți indicatorii. 
S-au realizat în plus, 30 000 tone 
cărbune energetic, însemnate 
cantități de țiței, gaze și gazo
lină, 22 000 tone de benzină, 
2 000 tone îngrășăminte chimice, 
G00 000 mp geam tras, 70 000 mp 
țesături de lină și bumbac și 
alte produse a căror valoare 
depășește suma de 250 milioane 
lei. Din sporul producției globa
le, 94 la sută a fost obținut în 
acest an pe seama creșterii 
productivității muncii. în pri
mele șapte luni ale anului, s-au 
obținut suplimentar 167 436 000 
lei beneficii.

Cluj Colectivele în
treprinderilor re
publicane din re- 

Cluj au realizat, 
zilei de 23 Au-

giunea
în cinstea zilei de 23 
gust, o producție globală supli
mentară de peste 125 milioane 
lei. Planul la producția marfă 
vîndută și încasată a fost depă
șită cu 183 milioane lei, obți- 
nîndu-se economii suplimenta
re de aproape 53 milioane Iei. 
între întreprinderile fruntașe se 
numără Uzinele „Industria sîr- 
mei“ 
nele de 
Mureș.

din Cîmpia Turzii, Uzi- 
produse sodice Ocna

Iași Producția globa
lă peste plan 
ținută pînă 

întreprinderile 
se ridică 

lei.

Sărbătorim astăzi împlinirea a 
23 de ani de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, dată 
riemorabilă în istoria îndelungată 
a patriei, înscrisă în cartea de aur ' 
a luptelor poporului nostru pentru 
libertate națională și progres so
cial. Pe măsură ce trec anii, iar 
România se înalță pe noi trepte ale 
civilizației și prosperității, însem
nătatea și rolul insurecției armate 
din August 1944 se îmbogățesc cu 
noi și tot mai profunde semnifica
ții. Chipul luminos al patriei, care 
înflorește sub soarele socialismu
lui, puternica afirmare a națiunii 
române în contextul dezvoltării 
lumii contemporane, stau mărturie 
că 23 August a reprezentat începu
tul celei mai strălucite etape din 
istoria poporului român.

Evenimentele din august 1944 
au avut rădăcini adînci în realită
țile economice și sociale ale țării, 
în lupta pentru independența și 
suveranitatea patriei, în marile 
bătălii revoluționare și de clasă 
conduse de partidul comunist îm
potriva exploatării și reacțiunii, îm
potriva fascizării țării și a războiu
lui hitlerist. într-o perioadă de 
grele încercări, cînd se afla în 
primejdie însăși ființa națională a 
poporului român, cînd în sînul 
maselor clocoteau ura și nemulțu
mirea adîncă împotriva fascismu
lui, iar în rîndurile armatei sporea 
starea de spirit antihitleristă, i-a 
revenit partidului comuniștilor mi
siunea istorică de a uni într-un 
singur șuvoi masele largi de mun
citori și țărani, intelectualitatea, 
cercuri politice, toate forțele inte
resate în răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, de a organiza și 
conduce rezistența antihitleristă, 
lupta pentru eliberarea țării.

Victoriile obținute de puterile 
aliate, în primul rînd strălucitele 
victorii ale Uniunii Sovietice, care 
a dat cele mai mari jertfe și a pur
tat greul luptelor împotriva mașinii 
de război naziste, cucerindu-și ad
mirația tuturor popoarelor, au dat 
un puternic impuls și au însuflețit 
lupta antifascistă a poporului ro
mân.

Insurecția armată organizată și 
condusă de partid a descătușat 
energiile revoluționare ale poporu
lui nostru, a dus la răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste, la în
toarcerea armelor împotriva Ger
maniei naziste și alăturarea Ro
mâniei la coaliția antihitleristă. 
Unitățile armatei române, forma

țiile patriotice, mase largi ale 
populației, în frunte cu muncitorii 
principalelor uzine și întreprin
deri din București, Valea Pra
hovei, Brașov, Turnu Severin 
și din alte regiuni ale patriei 
s-au acoperit de eroism în bătăliile 
înverșunate duse împotriva hitle- 
riștilor. După trei zile de lupte, la 
26 august, orașul București, cen
trul insurecției armate, a fost eli
berat ; pînă la 31 august forțele 
insurecționale au alungat pe co
tropitori, eliberînd Muntenia, Do- 
brogea, Oltenia, Banatul, partea de 
sud a Transilvaniei și a Crișanei.

Răspunzînd cu însuflețire și elan 
patriotic la chemarea partidului 
comunist „Totul pentru front, 
totul pentru victorie !“, poporul 
nostru și-a pus întreaga sa capaci
tate, resursele și mijloacele umane, 
economice și materiale, în slujba

cauzei drepte a războiului anti
hitlerist. Continuînd lupta împo
triva fascismului, armata română, 
cot la cot cu armata sovietică, 
a săvîrșit neuitate fapte de eroism 
în bătăliile pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării, și dincolo 
de hotarele acesteia, pe teritoriul 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la 
zdrobirea definitivă a fascismului 
german. Efectivele militare cu 
care România a participat la 
războiul antihitlerist, începînd din 
august 1944, au cuprins peste 
540 000 de oameni, din care aproape 
170 000 și-au dat viața în lupta cu 
dușmanul. Peste 300 000 de ostași, 
subofițeri și ofițeri au fost distinși 
cu ordine și medalii românești, 
sovietice și cehoslovace, pentru 
eroismul și vitejia de care au dat 
dovadă.

Prin sîngele vărsat în comun s-a

cimentat frăția de arme româno- 
sovietică, s-a pus temelia unor re
lații adînci și trainice între po
poarele și țările noastre.

Cu prilejul zilei noastre națio
nale, poporul român, partidul nos
tru aduc omagiul și prinosul de 
recunoștință patrioților căzuți în 
lupta pentru eliberarea țării, os
tașilor români și ostașilor sovietici, 
tuturor celor care și-au adus con
tribuția la victoria asupra fascis
mului 1

Eliberarea de sub jugul fascist a 
deschis calea unor adînci transfor
mări care au dat noi sensuri isto
riei noastre naționale. în aprige 
bătălii de clasă, prin lupte sociale 
de o amploare fără precedent în 
istoria țării noastre, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea,

(Continuare în pag. a H-a)
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Postimle noastre 
de radio și televi
ziune transmit as
tăzi, de la ora 8, 
(posturi unite), pa
rada militară din 
Capitală și aspecte 
de la demonstrația 
oamenilor muncii 
din București și din 
tară.

s
I
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în timpul adunării festive JFoto t Gh. Vlnțilfl

ob- 
în 

din 
la 

iar

prezent 
regiunea 
suma 
economiile suplimentare la pre
țul de cost la 17 705 000 Iei. 
31 unități industriale au rea
lizat pînă acum producția 
marfă vîndută și încasată plani
ficată pentru primele 8 luni, 
între acestea se află Fabrica de 
rulmenți din Bîrlatț, Fabrica de 
antibiotice, Uzina metalurgică 
și Fabrica de ulei din Iași.

de
Iași 

de 141 591 000

Suceava Planul produc
ției marfă vîndută 
și încasată a fost 

depășit de întreprinderile din 
regiunea Suceava cu peste 184 
milioane Iei, livrîndu-se în a- 
celași timp Ia export, peste 
sarcinile planificate, produse în 
valoare de aproape 30 milioane 
lei. Un aport deosebit la aceste 
succese au adus Combinatul de 
celuloză și hîrtie Suceava, în
treprinderea minieră Vatra Dor- 
nei, Uzinele textile Botoșani 
și altele.

ORDINUL 
ministrului

Forțelor Armate 
ale Republicii 

Socialiste România
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri șl 

generali I
Sărbătorim anul acesta a XXIII-a aniversare a eliberării Româ

niei de sub jugul fascist. Liber și stăpîn pe propriile destine, bucu- 
rîndu-se de roadele muncii lui, poporul român își exprimă recunoștința 
fierbinte față de toți fiii săi care, la chemarea și sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, au înfăptuit insurecția armată antifascistă din au
gust 1944, deschizînd cel mai glorios capitol al istoriei României.

Purtînd în inimi flacăra nestinsă a dragostei de țară, hotărîrea de 
a ridica patria pe trepte tot mai înalte ale progresului și civilizației, 
muncitorii, țăranii și intelectualii, strîns uniți în jurul eroicului partid 
al comuniștilor, își consacră toată energia, talentul și priceperea lor în
făptuirii mărețului program elaborat de Congresul al IX-lea al partidului 
de dezvoltare multilaterală a economiei, știipței, artei și culturii, înflo
ririi națiunii noastre socialiste.

împreună cu oamenii muncii, militarii forțelor armate urmează neabă
tut politica internă și externă a partidului și guvernului, care exprimă 
interesele și năzuințele vitale ale întregului popor român. Ei muncesc cu 
abnegație și devotament pentru perfecționarea continuă a măiestriei de 
luptă, pentru sporirea capacității combative a unităților și marilor uni
tăți, pentru întărirea disciplinei și ordinii militare, a vigilenței revo
luționare. Strajă de neclintit a pămîntului strămoșesc, a cuceririlor so
cialiste ale poporului, a independenței și suveranității naționale, Forțele 
Armate ale Republicii Socialiste România, alături de armatele țărilor 
participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, își 
îndeplinesc cu fermitate îndatoririle ce le revin în apărarea cauzei socia
lismului și păcii.

Tovarăși soldați șl gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și 
generali 1

Cu prilejul zilei de 23 August, vă felicit și vă urez noi succese în 
îndeplinirea misiunii de onoare încredințate.

In cinstea marii sărbători naționale a poporului român, 
ORDON:
Astăzi, 23 August 1967, la București, se vor trage in semn de salut, 

21 salve de artilerie.

Trăiască 23 Augus't — ziua eliberării României de sub jugul fascist 1
Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al po

porului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !
Trăiască poporul român — constructor al socialismului !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România 1
Ministrul Forțelor Armate 

ale
Republicii Socialiste România 
general-colonel ION IONIȚĂ
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(Urmare din pag. I)

politicii

obțin în 
și învă-

noastre societăți. Continuînd succe
sele de pînă acum, lucrătorii ogoa
relor au realizat și depășit preve
derile din acest an. la producția de 
grîu, secară, mazăre. Sînt astfel 
încă o dată puse în evidență 
superioritatea relațiilor socialiste în 
agricultură, importantele rezerve 
de care dispun unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, hotărîrea cu 
care țărănimea și ceilalți lucrători 
de pe ogoare dau viață 
agrare a partidului.

însemnate realizări se 
domeniul științei, culturii
țămîntului. Oamenii de știință, artă 
și cultură, animați de un înalt pa
triotism, își închină talentul și ca
pacitatea progresului economic și 
social al țării, îmbogățirii patrimo
niului spiritual al națiunii noastre 
socialiste.

Progresul susținut al economiei 
naționale asigură creșterea bună
stării poporului — țelul suprem al 
întregii politici a partidului și sta
tului. Pe măsura sporirii venitului 
național, oamenii muncii se bucură 
tot mai mult de roadele strădanii
lor, ale eforturilor lor creatoare, 
în primul an al cincinalului, veni
turile salariaților au fost cu peste 
10 la sută mai mari decît în anul

intereselor poporului, cauzei socia
lismului, partidul nostru este as
tăzi mai puternic ca oricînd. în
tărirea continuă a partidului, a ro
lului său conducător în întreaga 
viață socială, chezășuiește îndepli
nirea cu succes a mărețelor obiec
tive care ne stau în față, înainta
rea României pe drumul desăvîr- 
șirii construcției noii orînduiri, în
florirea națiunii noastre socialiste.

Permiteți-mi ca 'de la această 
înaltă tribună, din însărcinarea 
Comitetului Central al Partidului, 
a Consiliului de Stat și a Consiliu
lui de Miniștri, să adresez munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor, 
țăranilor și celorlalți lucrători din 
agricultură, oamenilor de știință și 
cultură, tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, activiștilor de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, călduroase felicitări pen
tru succesele remarcabile obținute, 
să le urez multă fericire și sănă
tate, spor la muncă și noi izbînzi 
în activitatea de viitor I

eMberarea României 
fascist, întregul po- 
cu entuziasm pentru

masele largi populare, sub condu
cerea gloriosului partid comunist, 
au înfrînt rezistența reacțiunii bur- 
ghezo-moșierești, au cucerit pute
rea politică, au asigurat triumful 
revoluției, înaintarea României pe 
calea socialismului.

Prin victoria definitivă a noii 
orînduiri și-au aflat împlinirea vi
surile și năzuințele de veacuri ale 
poporului, făuritorul istoriei țării, 
care a devenit unicul și adevăra
tul stăpîn al patriei, al muncii 
sale. In perioada istoricește scurtă, 
dar atît de bogată în realizări, care 
a trecut din August ’44, oamenii 
muncii, prin patriotismul lor fier
binte, prin talentul și capacitatea 
lor creatoare, au schimbat întreaga 
înfățișare a țării. Munca neobosită 
a poporului nostiru a transformat 
România într-o țară cu o econo
mie și cultură în plin avînt, care 
înaintează în ritm susținut și con
stant spre bunăstare și progres. 
Clasa muncitoare și-a îndeplinit 
și își îndeplinește cu cinste rolul 
de forță conducătoare a societății, 
se întăresc necontenit alianța mun- 
citorească-țărănească, unitatea tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, în jurul 
Partidului Comunist Român — for
ța conducătoare a societății noas
tre socialiste.

Aniversînd 
de sub jugul 
por muncește
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Vastul și însuflețitorul program 
de dezvoltare multilaterală a orîn- 
duirii noastre a concentrat, ca în- 
tr-un uriaș torent generator de 
energie, toate forțele creatoare ale 
țării. In perioada care a trecut de 
la Congres, conducerea partidului 
și statului, analizînd profund rea
litățile, consultînd masele largi și 
ținînd seamă de condițiile concrete 
ale țării noastre, a întreprins nu
meroase măsuri menite să ridice 
nivelul calitativ și eficiența între
gii activități economice, să asigure 
mai buna valorificare a potenția
lului material și uman al patriei. 
Spiritul novator și dinamic, pro
movat cu hotărîre de conducerea 
partidului, în desfășurarea activi
tății din industrie, agricultură și 
din celelalte ramuri ale economiei 
naționale, din știință, învățămînt 
și cultură, asigură îmbunătățirea 
continuă a activității în toate do
meniile construcției socialiste, mo
bilizarea eforturilor întregului po
por pentru îndeplinirea cu succes 
a obiectivelor stabilite de Con
gres.

După cum se știe, prevederile 
planului pe anul 1966 au fost reali
zate și depășite atît în industrie, 
în agricultură, cît și în întreaga 
economie. Planul producției indus
triale globale pe primele 7 luni ale 
anului curent a fost, de asemenea, 
îndeplinit în proporție de 102,3 la 
sută, obținîndu-se peste prevederi 
o producție de 2,6 miliarde lei, 
ceea ce exprimă în mod elocvent 
elanul și hotărîrea cu care munci
torii, inginerii și tehnicienii trans
pun în fapt programul dezvoltării 
industriale a țării. Față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
producția globală a crescut cu 
13,9 la sută, reprezentînd un spor 
de produse în valoare de 13,9 mi
liarde lei. Relevăm cu satisfacție 
că în această perioadă s-au obținut 
peste plan 207 milioane kilowați- 
ore energie electrică, peste 30 mii 
tone de oțel, aproape 200 mii tone 
de cărbune, peste 110 mii tone țiței, 
1,6 milioane mp de țesături, 500 mii 
perechi de încălțăminte și impor
tante cantități de alte produse. 
S-au realizat 51,2 la sută din in
vestițiile planificate pentru acest 
an ; pe harta economică a patriei 
se înalță noi fabrici și uzine, com
binate moderne care întregesc ta
bloul industrializării socialiste ce 
se desfășoară 
și susținut.

O puternică 
asupra întregii
au măsurile întreprinse de partid 
și guvern pentru organizarea știin
țifică a producției și a muncii, 
pentru creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități pro
ductive. Peste trei pătrimi din 
sporul producției industriale globa
le obținute față de aceeași perioadă 
a anului trecut reprezintă rezulta
tul creșterii productivității muncii. 
Au fost reduse cheltuielile mate
riale de producție și a fost depășit 
planul de beneficii. îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de reducere a 
prețului de cost au dus la realiza
rea de economii peste plan în va
loare de 560 milioane lei. Toate 
acestea sînt expresia creșterii gra
dului de rentabilizare a activității 
economice, a dezvoltării sănătoase 
a întregii economii naționale.

Prin munca harnicei noastre ță- 
rănimi, care se bucură de un susți
nut sprijin din partea statului, se 
înfăptuiesc sarcinile de dezvoltare 
a agriculturii. în perioada care a 
trecut de la încheierea procesului 
de cooperativizare s-au obținut, an 
de an, recolte tot mai mari, agri
cultura dînd o contribuție impor
tantă 1§ mersul înainte al întregii

într-un ritm înalt

influență pozitivă 
economii naționale

1965. Au crescut, de asemenea, ve
niturile țărănimii. Anul acesta a 
intrat în vigoare noul sistem de 
pensionare, care îmbunătățește 
substanțial regimul general de a- 
cordare a pensiilor, s-au majorat 
salariile mici, au fost reduse prețu
rile la o serie de produse indus
triale. Țăranii cooperatori, ca răs
plată pentru truda închinată rodni
ciei pămîntului, se bucură, pentru 
prima oară începînd din acest an, 
de sistemul pensiilor.

Importante alte măsuri sociale 
întreprinse de partid și de stat 
contribuie la ridicarea nivelului de 
viață al celor ce muncesc. Cresc 
an de an sumele alocate pentru 
nevoile social-culturale, pentru să
nătate și asigurări sociale. In a- 
celași timp, ca rezultat al eforturi
lor făcute de stat și ca o expresie 
a sporirii veniturilor bănești ale 
populației, se extinde construcția 
de locuințe, atît la orașe cît și la 
sate. Au sporit desfacerile bunuri
lor de larg consum prin comerțul 
socialist, prestările de servicii că
tre populație — domenii impor
tante ale creșterii nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Toate înfăptuirile de pînă acum 
sînt rodul muncii avîntate a cla
sei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a întregului nostru 
popor, care realizează neabătut li
nia politică a Partidului Comunist 
Român. Ele constituie o strălucită 
dovadă a justeței drumului pe 
care partidul nostru a condus și 
conduce destinele României. Apli- 
cînd în mod creator principiile 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete ale țării, Partidul Comu
nist Român a reușit să îmbine în 
politica sa cerințele obiective ale 
dezvoltării societății românești cu 
năzuințele fierbinți ale poporului 
spre o viață mai bună, cu idealu
rile sale de libertate socială și na
țională.

„Factorul politic fundamental 
care a asigurat edificarea victorioa
să a socialismului în România — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român — a fost vasta' activitate 
desfășurată de partid' în toațe do- . 
meniile de activitate ; poporul .s-a ; 
convins prin propria sa experiență 
că partidul nostru comunist este 
exponentul fidel al intereselor sale 
vitale, călăuza sa încercată pe dru
mul libertății și fericirii, și de 
aceea îl înconjoară cu dragoste și 
devotament nețărmurit, îl

■ deră drept unic conducător 
țiunii socialiste".

Unind în rîndurile sale 
1.700.000 comuniști, exponenții cei 
mai înaintați ai muncitorimii, ță-. 
rănimii, intelectualității, devotați

consi- 
al na-

peste

Tovarăși,
Rezultatele bune dobîndite în 

primul an al cincinalului, bilanțul 
pozitiv pe cele șapte luni ale a- 
cestui an sînt îmbucurătoare, ates- 

tînd hărnicia, 
talentul și hotă
rîrea cu care în
tregul popor 
muncește pentru 
înflorirea patriei 
socialiste.

în același timp, 
trebuie subliniat 
că realizarea cu 
succes a marilor 
obiective stabili
te de Congresul 
partidului nece
sită eforturi spo
rite pentru pu
nerea în valoare 
a inepuizabilelor 
rezerve de care 
dispune econo
mia noastră na
țională, pentru 
atingerea unui 
ritm și mal sus
ținut, mai înalt, 
al dezvoltării 
țări! noastre.

îndeplinirea in
tegrală și în mod 
ritmic a planului 
de stat pe acest 
an de către toa
te întreprinderi
le și în toate ra
murile econo
miei naționale 
este sarcina 
principală care 

în centrul atențieitrebuie să stea 
conducerilor ministerelor și între
prinderilor, organizațiilor de par
tid, de sindicat și U.T.C., a tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. O preocupare sporită 
trebuie acordată în continuare 
creșterii productivității muncii, 
îmbunătățirii calității produselor 
și reducerii prețului de 
acțiunii de rentabilizare a 
turor întreprinderilor. Ținînd 
ma de eforturile pe care statul 
tru le face pentru dezvoltarea 
nomiei naționale, de volumul i 
de investiții care a mai rămas de 
realizat pînă la sfîrșitul acestui an, 
este necesar să acordăm deosebită 
importanță realizării planului de 
investiții, asigurînd darea în func
țiune la timp a tuturor obiective
lor industriale, agricole și social- 
culturale planificate.

Este o îndatorire de cinste a con
ducerii ministerelor, întreprinderi
lor, a organizațiilor de partid, a 
fiecărui muncitor și inginer de a 
valorifica experiența dobîndită 
pînă în prezent în organizarea ști
ințifică a producției și a muncii. 
Această acțiune, de mare însemnă
tate politică și economică, reprezin
tă un proces complex și dinamic, 
parte integrantă a progresului teh
nic contemporan, menită să valo
rifice toate rezervele existente, spi
ritul gospodăresc, în vederea ridi
cării eficienței întregii activități de 
producție — cale sigură pentru 
creșterea puterii economice a pa
triei și a bunăstării generale a po
porului.

In producția agricolă se prelimi- 
nă în acest an o recoltă bună de 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă, 
cartofi și alte culturi. Este nece
sar să se ia toate măsurile pentru 
a asigura buna desfășurare a strîn- 
gerii recoltelor de toamnă cît și 
executarea tuturor lucrărilor ne
cesare asigurării unei producții 
sporite în anul viitor, prin aplica
rea Cu consecvență a cuceririlor 
științei agrotehnice, extinderea me
canizării, chimizării, a irigațiilor. 
Manifestînd deosebită atenție creș
terii continue a producției de ce
reale;' trebuie în același timp îm- 

; buflătățită preocuparea pentru dez- 
vbltarea și mai puternică a zoo
tehniei, legumiculturii, viticulturii 
și - pomiculturii.

Manifestînd grijă deosebită pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, parti
dul și guvernul au întreprins re
cent o seamă de măsuri privind 
îmbunătățirea activității în comerț 
și cooperație, o mai bună aprovi
zionare cu produse industriale 
și agroalimentare, îmbunătățirea 
prestărilor de servicii. Este de da
toria tuturor celor care activează

cost, 
. tu- 

sea- 
l nos- 
i eco- 
mare

în aceste domenii să depună toate 
eforturile pentru a traduce în via
ță măsurile stabilite, asigurînd o 
tot mai bună deservire a popu
lației atît la orașe cît și la sate.

Conducerea partidului și statu
lui se preocupă de crearea în toa
te sectoarele societății a unui ca
dru cît mai corespunzător pentru 
valorificarea optimă a inițiativei 
creatoare a celor ce muncesc. Sînt 
în curs de elaborare măsuri de 
mare importanță pentru creșterea 
atribuțiunilor întreprinderilor și 
unităților economice, pentru spo
rirea răspunderii tuturor organe
lor și cadrelor de conducere față de 
sarcinile încredințate, pentru per
fecționarea conducerii și 
rii economiei naționale.

Concentrînd eforturile 
făptuirea exemplară a 
planului de stat 
partidul și guvernul acordă o 
atenție definitivării planului 
tru 1968, care va constitui o 
treaptă în îndeplinirea întregului 
cincinal.

Am obținut, tovarăși, rezultate 
bune în toate domeniile construc
ției noastre socialiste. Se îndepli
nesc bine, în ritmurile și propor
țiile stabilite de Congresul parti
dului, prevederile planului cinci
nal. în același timp, ne stau în 
față sarcini mari în domeniul in
dustriei, agriculturii, transporturi
lor, comerțului, în știință, învăță- 
mînt și cultură — obiective de în
făptuirea cărora sînt legate mersul 
înainte al patriei 
tarea construcției

Ne exprimăm 
harnica noastră 
re, cadrele de 
economie, lucrătorii 
cultură, intelectualitatea, toți oa
menii muncii își vor mobiliza 
forțele, întreaga lor energie și pri
cepere pentru a obține noi succese 
în înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, în înflorirea economiei și 
culturii României, în ridicarea con
tinuă a nivelului de bunăstare și 
civilizație al națiunii noastre socia
liste 1

Tovarăși,
Ridicînd edificiul socialismului în 

România, muncind cu abnegație 
pentru asigurarea progresului mul
tilateral al țării, poporul nostru își 
îndeplinește totodată îndatoririle 
sale internaționaliste, contribuind 
la dezvoltarea sistemului socialist 
mondial, la întărirea forțelor pro
gresului și păcii în întreaga lume.

Recenta sesiune a Marii Adtinări 
Naționale, care a analizat pe larg 
situația internațională actuală și 
relațiile externe ale României, a 
exprimat din nou hotărîrea nestră
mutată a partidului și guvernului 
de a promova neabătut linia întă
ririi prieteniei și alianței frățești cu 
toate țările socialiste, a întăririi 
unității sistemului mondial socialist 
și a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a dezvoltării 
relațiilor cu țările avînd o altă 
orînduire socială, extinderii coope
rării și înțelegerii între popoare și 
state, pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
ale egalității depline în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. 
România privește cu simpatie și 
sprijină popoarele care luptă pen
tru cucerirea și consolidarea inde
pendenței naționale ; ea militează 
pentru întărirea Unității tuturor 
forțelor antiimperialiste, împotriva 
politicii agresive a imperialismu
lui, pentru apărarea păcii mondi
ale. Solidar cu lupta dreaptă a 
eroicului popor vietnamez împotri
va agresiunii imperialismului ame
rican, poporul român acordă po
porului vietnamez întregul său 
sprijin pînă la cucerirea 
a victoriei.

Adeziunea unanimă a 
țări la politica externă a 
lui și statului constituie < 
vie că această politică 
năzuințele vitale ale j 
nostru, care, dedicîndu-și 
terile construirii noii 
manifestă un înalt spirit de răs
pundere față de evoluția istorică 
a lumii contemporane.

România este hotărîtă ca și în 
viitor să nu-și slăbească eforturile 
pentru a-și aduce contribuția acti
vă la statornicirea unui climat de 
pace și colaborare între toate sta
tele, în interesul cauzei progresu
lui și păcii în întreaga lume.

planifică-

spre în- 
sarcinilor 

pe anul 1967, 
mare 
pen- 
nouă

noastre, dezvol- 
socialiste. 
convingerea că 
clasă muncitoa- 
conducere din 

din agri-

deplină

întregii 
i partidu- 
o dovadă 

exprimă 
poporului 
toate pu- 
orînduiri,

Stimați tovarăși,
Aniversînd ziua eliberării noas

tre naționale cu noi și importante 
izbînzi pe drumul făuririi belșugu
lui și bunăstării celor ce mun
cesc, poporul român, stăpîn pe 
destinele sale, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, al Co
mitetului său Central, pășește în 
cel de-al 24-lea an de viață liberă 
cii hotărîrea de nestrămutat de a-și 
făuri viitorul măreț și fericit pe 
care îl merită, de a ridica Româ
nia Socialistă pe noi culmi ale ci
vilizației și progresului.

Trăiască 23 August, ziua elibe
rării României de sub jugul fas
cist !

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România !

Sub conducerea Partidului Co- 
: munist Român, înainte, spre noi

victorii în desăvîrșirea construcției 
1 socialiste !

fCuvîntarea a fost subliniată, în 
repet -te rînduri, cu vii și îndelungi 

. aplauze).
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» AGONIE ȘI EXTAZ — film pen
tru ecran panoramic : PATRIA 
(completare Permanențe) — 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 21.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — 
cinemascop : REPUBLICA (comple
tare Io, Ștefan Voievod) — 9 ; 11,30; 
14 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30, FEROVIAR 
(completare Triptic de artă 
Iară) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21, EXCELSIOR (completare 
nul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.45.
• SĂ-MI FACEȚI UNA
ASTA ! : LUCEAFĂRUL (comple
tare 450 de ani de la tîrnosirea 
bisericii Mînăstirea Argeș) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, CAPI
TOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 20, GRĂDINA
DOINA — 20 (la ambele completa
rea Mîinile pictorului), MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20 (la 
ambele completarea Io, Ștefan Vo
ievod).
© SPARTACUS — cinemascop (am
bele serii) : BUCUREȘTI — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15, STADIONUL
DINAMO — 19,30, GRĂDINA FES
TIVAL — 20,45.
© UN HECTAR DE CER : FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21.
© TATA, MAMA, BONA ȘI 
CINEMATECA — 10; 12; 14;
18.45 ; 21.
© TUDOR — cinemascop — ambele 
serii — 9,30 ; DACII — cinemascop
— 15 ; 18 ; LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT — 20,45 : CENTRAL.
© CANALIILE :
11,15 ; 13,30 ; 16 
RORA — 8,30 
20,30, ARTA
— 10 ; 16,15 ;
— 19,30.
9 PRINTRE
scop : LUMINA (completare Tutu
nul) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45, GIULEȘTI (completare Oa
meni deasupra norilor) — 10 ; 15,30; 
18 ; 20,30.
• VIAȚA LA CASTEL : UNION 
(completare Orizont științific nr. 6/ 
1987) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
• ORAȘUL MEȘTERILOR : DOI
NA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© VULCANUL INTERZIS — CO
PILĂRIE FURATĂ — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 7/1967 : TIMPURI 
NOI — 9 — 18 în continuare.
• VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIU
NEA BUCUREȘTI — PORȚILE 
DE FIER — ALUMINIUL — 
PUTNA 500 : TIMPURI NOI —
19.30 ; 21.
• CIOCÎRLIA — 14 ; FANFAN LA 
TULIPE — 16 ; 18,15 ; 20,30 : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Cucerirea succesului).
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : DACIA (com
pletare Tutunul) — 8,30 — 21 în 
continuare, FERENTARI (comple
tare Scoarțe din Rodopc) — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
© HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop : 
BUZEȘTI (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale) — 15.30.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN: 
BUZEȘTI (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale) — 18 ; la 
grădină - 20.30.
n MAIORUL ȘI MOARTEA — ci
nemascop : CRÎNGAȘI (completare 
Consfătuirea pe țară a lucrătorilor

popu-
18,30 ; 
Tutu- 
18,30 ;

CA

18,30 ;

EU :
16,30;

VICTORIA — 9 ; 
18,30 ; 20,45, AU- 

; 10,45 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 
(completare Tînjeaua) 
18,45 ; 21 ; la grădină

VULTURI — cinema-

clin industria chimică) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© CĂUTĂTORII DE AUR DIN AR
KANSAS — cinemascop : GRIVI- 
ȚA (completare Io, Ștefan Voievod)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
TOMIS (comDletare Mărășești 
1917 — 1967) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; la grădină — 20, MOȘILOR 
(completare Tînjeaua) — 10 ; 15 ;
17.45, VOLGA (completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale) — 
9,30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA V1TAN (completare Din pă- 
mînt și foc) — 20.
e MARELE RESTAURANT — cine
mascop : BUCEGI (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Brașov) — 10 ; 16 ; 
19 ; la grădină — 19,45, GLORIA 
(completare Vizita conducătorilor 
d-e partid și de stat în regiunea 
București) — 8,30 ; 11,30 ; 14 ; 17; 20. 
© DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop : UNIREA (completare Zbo
rul deasupra norilor) — 10 ; 16 ;
18.15.
® DON GABRIEL — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Orizont ști
ințific nr. 6/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e ROBII : VITAN (completare Din 
pămînt și foc) — 15,30 ; 18.
O COMISARUL X — cinemascop : 
MIORIȚA (completare Mîinile pic
torului) ■ 
REASCA
1917—1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,30;
20.45.
O PESCARUL DIN LOUISIANA : 
POPULAR (completare Orizont ști
ințific nr. 7/1967) 
20,30.
O PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : MUNCA 
(completare Orizont științific nr. 6/ 
1967) — 15,30 ; 17,45 ; 20, GRADI
NA AURORA — 19,15.
® ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : COSMOS
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
« LADY MACBETH 
RIA — cinemascop :

. (completare Neglijența
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

RELAXEAZĂ-TE,
COLF.NTINA 
zboară păsările) 
grădină — 20,30.
O PANTERA NEAGRA — cinema
scop : MELODIA (completare Mîi
nile pictorului) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FLAMURA (comple
tare Triptic de artă populară) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O OMUL PE CARE-L IUBESC — 
cinemascop : RAHOVA (completare 
Tutunul) — 15,30 ; 18.
O ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎM- 
PLAT : 15,30 ; 18 ; CHEMAȚI-L PE 
MARTIN — 20,15 : PROGRESUL 
(completare Dacă o iubești).
® ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : LIRA (completare Dacă o iu
bești) - 15,30 ; 18.
« FRENCH-CANCAN : DRUMUL 
SĂRII (completare Orizont științi
fic nr. 7/1967) — 10 ; 15 ; 17,30 ; 20.
O DRAGOSTEA MEA : COTRO- 
CENI (completare Orizont științific 
nr. 7/1967) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
GRĂDINA MOȘILOR (completare 
Tînjeaua) — 20.
« FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : PACEA (completare 
Din pămînt și foc) — 15,45 ; 18 ;
20.15.
9 ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎM- 
PLAT : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
0 ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE SALTIMBANCI : GRĂDI
NA EXPOZIȚIA (completare Ori
zont științific nr. 6/1967) — 20.
• TUNELUL: GRĂDINA RAHO
VA — 20,15.
e STRĂINUL: GRĂDINA UNI
REA —
© DACII 
REASCA

15,30 ; 18 ; 20,30, FLO- 
(completare Mărășești

15,30 ; 18 ;

DIN SIBE-
VIITORUL 

se plătește)

DRAGĂ!:
(completare Cum 

— 16 ; 18,15 ; la

as

20.
cinemascop : FLO- 

16.

„C. Tănase" (grădina
SCANDAL LA BOEMA

Giulești (la Muzeul de

• Teatrul
Boema) :
— 20.
• Teatrul
Antichități, str. I. C. Frimu nr. 11) : 
RIT STRĂBUN (spectacol experi
mental de sunet și lumină) — 
20,30 ; 21,15.
« Teatrul evreiesc de stat: UMOR 
DE VARĂ — 20,30.

OBHnaBvaKBMMMMaHHagnEB

MIERCURI 23 AUGUST

8,00 — Transmisiune de la pa
rada militară și demon
strația oamenilor mun
cii din Capitală cu pri
lejul zilei de 23 August 
Reportaje în direct din 
Cluj și Iași.

19.00 — Emisiunea pentru copii 
— Ilustrate de vacantă 

19,45 — Telejurnalul de seară

I

20,15 — ..Ce frumoși sînt anii
mei" — muzică 
Iară românească.

POPU-

20,45 — „Flori tării" — omagiu
liric

21.00 - Portativ muzical 
munte si mare

între

22.00 — Triptic de artă 
Iară

popu-

— Telejurnalul de noapte

JOI 24 AUGUST

22,10 — Varietăți, varietăți
22.50

18,30

19,05

19,30
20,00

vacantei" — e- 
muzical-distrac-

tineret : Croni-

— Pentru eonii : 
„D-ale 
misiune 
tivă

— Pentru

22,30 — Recital Juliette Greco si 
Charles Trenet

23.00 — Telejurnalul de noapte

că estivală studențească
— Telejurnalul de seară
— Varietăți si jocuri dis

tractive

Ieri în țară : Vrămea s-a men
ținut frumoasă, cu cerul mai 
mult senin în sudul și sud-ves- 

j tul țării. Vîntul a suflat slab 
I din nord-vest. Temperatura ae- 
E rului la ora 14 era cuprinsă în- 
I tre 16 grade la Ocna Șugatag și 
I 28 grade la Băilești și Turnu 
I Măgurele. în București : Vremea 
| a fost frumoasă, cu cerul va- 
8 riabil, mai mult senin. Vîntul 
fi a suflat slab. Temperatura ma- 
I ximă a fost de 26 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
| de 24, 25 și 26 august. In țară : 

Vreme frumoasă și în încălzire, 
cu cerul variabil, mai mult se
nin. Izolat, în nordul țării și 
regiunea de munte, se vor sem
nala averse de ploaie în cursul 
după amiezelor. Vînt în general 
slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 9 și 19 grade, 
iar maximele între 22 și 32 grade 
în București : Vreme frumoasă 

| și în încălzire. Cerul va fi va- 
I riabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
S Temperatura în creștere ușoară. I—

l
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Depuneri de coroane cu prilejul 
celei de-a XXIII-a aniversări

a eliberării României
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

de sub jugul fascist
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, marți dimineața 
au avut loc solemnități la Monu
mentul Eroilor luptei pentru Liber
tatea Poporului și a Patriei, 
pentru Socialism, la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri, Ministerului Forțelor Arma
te, Uniunii Generale a Sindicate
lor, C.C. al U.T.C.. și Consiliului 
U.A.S.R., Consiliului Național al 
Femeilor, Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști, Academiei, Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R. 
și Comitetului Executiv al Sfatu
lui popular al orașului București, 
uzinelor „Republica", „Grivița Ro
șie", „23 August", „Vulcan". Gru
puri de pionieri au depus numeroa
se jerbe de flori.

La solemnități au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Constantin 
Drăgan, Iosif Banc, Mihai Gere, 
acad. Ilie Murgulescu, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali 
activi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc București al P.C.R. și 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, delegații ale oamenilor mun
cii din întreprinderi.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
a fost prezent A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Participanții la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere 
în fața monumentelor.

La Monumentul Eroilor luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, 
pentru Socialism Foto : Agerpres

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI 

Dragi tovarăși,

S-a primit apoi defilarea com
paniei de onoare.

★
în aceeași zi, la Cimitirul mili

tarilor britanici, căzuți pe terito
riul României în lupta împotriva 
fascismului, au fost depuse coroa
ne de flori din partea Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
Ministerului Forțelor Armate, Co
mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar al regiunii București.

Au participat Petre Blajovici, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Vasile Mateescu, 
președintele Comitetului Executiv

al Sfatului popular al regiunii 
București, miniștri, generali și ofi
țeri superiori și alte persoane ofi
ciale.

Au asistat Sir John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, și membri ai ambasa
dei.

După ce au păstrat un moment 
de reculegere, cei prezenți au pri
mit defilarea companiei de onoare.

★
Și în alte localități din țară au 

avut loc solemnități în cadrul că
rora au fost depuse coroane și 
jerbe de flori la cimitire, la monu
mente și plăci comemorative ale e- 
roilor români și sovietici căzuți în 
războiul antifascist.

(Agerpres)

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și în numele 
nostru personal vă transmitem dv., și prin dv. tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România felicitări prietenești cu prilejul sărbă
torii naționale — cea de-a 23-a aniversare a eliberării țării de sub jugul 
fascist.

Pășind pe calea construirii societății socialiste, oamenii muncii 
din România au obținut, sub conducerea partidului comunist, într-o 
perioadă istorică scurtă, succese însemnate în dezvoltarea economiei 
naționale, științei și culturii, în ridicarea bunăstării materiale a 
celor ce muncesc.

în prezent, poporul român luptă cu succes pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului.

Oamenii sovietici, care sărbătoresc în mod solemn în cursul acestui 
an cea de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
se bucură de realizările oamenilor muncii din România socialistă.

Credincioasă ideilor nemuritoare ale Marelui Octombrie, Uniunea 
Sovietică promovează o politică îndreptată spre întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie cu Republica Socialistă România, cu toate țările 
socialiste.

în colaborarea statelor socialiste în domeniile economic, politic și al 
apărării își găsește o nouă și strălucită întruchipare ideea internaționa
lismului socialist. Țările socialiste unite în Organizația Tratatului de la 
Varșovia se pronunță cu consecvență pentru asigurarea securității euro
pene, pentru întărirea păcii și prieteniei popoarelor, împotriva imperia
lismului și acțiunilor sale agresive în Vietnam, în Orientul Apropiat, 
precum și în alte regiuni ale globului. Acțiunile lor colective solidare pe 
arena internațională creează posibilități favorabile pentru dezvoltarea 
pașnică a popoarelor pe cailea păcii, democrației și socialismului.

De ziua memorabilă a celei de-a 23-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist vă dorim dv., dragi tovarăși, și întregului 
popor român frate, noi succese în construirea socialismului, în lupta 
pentru pace în lumea întreagă.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea multi
laterală dintre popoarele sovietic și român I

Ou ocazia sărbătorii naționale a României, vă exprim dv., poporului 
român și guvernului Republicii Socialiste România calde felicitări.

între popoarele chinez și român există o prietenie profundă, 
această prietenie se bazează pe principiile marxism-leninismului și ale 
internaționalismului proletar. Sper că, prin eforturile comune ale celor 
două părți, prietenia dintre popoarele chinez și român și relațiile de 
prietenie și de colaborare dintre cele două țări se vor întări și dezvolta 
necontenit.

Urez oa poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român și a guvernului Republicii Socialiste România, să obțină realizări 
pe drumul construirii patriei sale.

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

L. BREJNEV 
secretar general 

al C.C. al P.C.U.S.

N. PODGORNÎI 
președintele Prezi
diului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

A. KOSÎGHIN 
președintele Con
siliului de Miniștri 

al U.R.S.S.

Sosirea unei delegații 
a Mișcării Naționale a Revoluției 
din Republica Congo - Brazzaville

Marți seara a sosit în Capitală o 
delegație a Mișcării Naționale a 
Revoluției din Republica Congo- 
Brazzaville, compusă din Julien 
Boukambou, membru al Biroului 
Politic al M.N.R., deputat în Adu
narea Națională, și Gaston Dibala, 
activist al M.N.R., care va face o 
vizită în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La aeroportul Băneasa delegația

a fost întîmpinată de tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.CR., Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Numărul 
următor 

al ziarului 

va apărea vineri

25 august

_________________________________________________

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

■ ■ BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătoririi eliberării naționale a Republicii Socialiste 

România, doresc să vă adresez dv. și poporului român, în numele po
poarelor Iugoslaviei, al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări și 
urări cordiale pentru noi succese ale poporului prieten al României în 
construirea socialismului și pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor 
și colaborării prietenești dintre țările noastre.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a eliberării României de 

fascism și capitalism, vă transmitem dv. și poporului frate român cordi
ale felicitări și urări.

în anii puterii populare, harnicul popor român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, a obținut mari succese în dezvoltarea industriei 
și agriculturii.

Oamenii muncii români traduc în viață hotărîrile celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, îndreptate spre desăvîrșirea con
strucției socialismului în patria lor.

Sîntem convinși că relațiile prietenești și colaborarea reciprocă dintre 
Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, pe baza principii
lor marxism-leninismului și ale internaționalismului socialist, se vor 
întări și se vor dezvolta neîncetat în folosul popoarelor bulgar și român, 
în interesul unității și coeziunii țărilor socialiste, al cauzei păcii și socia
lismului în lume.

De ziua sărbătorii dv. naționale, vă dorim din toată inima dv. și po
porului frate român succese și mai mari în înflorirea în continuare a Re
publicii Sdcialiste România. Să trăiască și să se întărească prietenia și 
colaborarea între popoarele bulgar și român !

TODOR JIVKOV 
prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Bulgar, 

președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV 
președintele Prezidiului 

Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

«'Cronica
zilei

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI

Marți după-amiază, membrii de
legației guvernamentale economice 
a R. D. Vietnam, în frunte cu Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, au depus o co
roană de flori la Monumentul E- 
roilor luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru So
cialism.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului Forțelor 
Armate, Comitetului orășenesc 
București al P.C.R. și ai Sfatului 
popular al orașului București.

Au fost de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

VIZITA REPREZENTANTULUI 
U.R.S.S. LA O.N.U.

La 22 august a sosit în Capitală 
prof. dr. N. T. Fedorenko, amba
sador, reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la Organizația 
Națiunilor Unite. N. T. Fedorenko, 
împreună cu soția, va face o vizită 
în țara noastră în calitate de 
oaspete al ministrului afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu.

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, și soția au ofe
rit în cinstea lui N. T. Fedorenko 
și a soției acestuia un dejun a- 
mical. Au participat Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentant permanent al Re
publicii Socialiste România la 
O.N.U., A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

SPORT Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

JlchiaUtatea Ia baschet
gȘSÎncepînd de astăzi, orașul Hu- 
““nedoara găzduiește a V-a edi

ție a Turneului balcanic de baschet
pentru țuniori, la care participă se
lecționatele Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei, României și Turciei. 
Competiția constituie, totodată, un 
criteriu de calificare pentru cam
pionatele europene programate 
anul viitor în Spania, la care vor
primi drept de participare primele 
două clasate, excluzînd echipa 
Iugoslaviei.

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea apropiatelor campio

nate europene din Finlanda, se
lecționata de seniori a României 
va evolua, între 26 șl 30 august, în 
turneul internațional de la Messina 
(Italia), alături de reprezentativele
Cehoslovaciei, Franței, Italiei și 
Poloniei. în fotografie: o acțiune 
ofensivă a jucătorilor români în 
recentul meci cu Ungaria, din ca
drul „Cupei Bucureștiului", cîștigat 
cu 69—51 (29—23).

FOTBAL : Steaua - Selec-1 
ționata armatei R.P.D. Co
reene

Pe stadionul Republicii din Capi
tală se desfășoară miine, în noctur
nă, întilnirea amicală de fotbal din
tre formația bucureșteană Steaua 
și selecționata armatei R. P. D. Co
reene. în deschidere, de la ora 17,30, 
vor evolua echipele de juniori | 
Steaua și Metalul Tirgoviște. Bile- | 
tele vindute pentru data de 13 au- S 

gust, cînd fusese programat inițial | 
acest meci, rămîn valabile.
A

In cîteva rînduri
CU PRILEJUL CAMPIONATELOR 

DE HALTERE ALE JAPONIEI, 
desfășurate la Tokio, „mijlociul" Hi- 
toschi Ouchi a stabilit cea mai bună 
performanță mondială la stilul „smuls" 
cu 149 kg.

IN TURNEUL MASCULIN DE 
ȘAH DE LA SKOPLJE au fost con
tinuate unele partide întrerupte din 
rundele precedente. Deli a cîștigat la 
Soos (România), iar Matulovici la Pa
nov. în clasament conduc Matulovici 
(Iugoslavia) și Holmov (U.R.S.S.) cu 
cîte 8,5 puncte fiecare. Soos totali
zează 5 puncte.

TURNEUL DE TENIS DE LA 0 

QUEBEC (s-a jucat după sistemul | 
fiecare cu fiecare) a revenit brazi- H 
banului Roland Barnes cu cinci vic- I 
torii, urmat de Santana (Spania) — 4, I 
Pilici (Iugoslavia) — 3, Emerson (Aus- | 
tralia), Mukerjea (India) și Belkin (Ca- H 
nada) — fiecare cu cîte o victo- B 
rie.

REZULTATE DIN TURNEUL FI
NAL AL CAMPIONATULUI EURO
PEAN de baschet pentru junioare, ce 
se desfășoară la Cagliari : U.R.S.S.— 
Italia 85—27 (43—14) ; Cehoslovacia— 
Iugoslavia 55—48 (26—19) ; Bulga
ria—Polonia 44—41 (22—26).

MECIUL DE ATLETISM SUE- | 
DIA—FINLANDA, desfășurat la | 
Stockholm, a revenit gazdelor cu sco- B 
rul de 212—198 puncte. B

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși, BUCUREȘTI

în numele Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, al poporului ungar 
și al nostru personal, vă transmitem dv., și prin dv. tuturor oamenilor 
muncii, din Republica Socialistă România, bunele noastre urări cu pri
lejul sărbătorii naționale a poporului român — cea de-a 23-a aniversare 
a eliberării României.

Succesele poporului român vecin obținute în construirea socialismu
lui, în dezvoltarea economiei naționale și a culturii umplu de bucurie 
poporul nostru.

De ziua sărbătorii dv. naționale vă dorim ca munca poporului ro
mân să fie încununată de noi și mari succese.

Sîntem încredințați că dezvoltarea legăturilor dintre țările noastre 
și creșterea eficacității lor contribiAe la întărirea forțelor progresiste ale 
lumii și a cauzei păcii.

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al 
Prezidiului Adunării Populare Supreme, al Guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene, al poporului coreean și al nostru personal, vă 
transmitem dv., și prin dv. Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România 
și întregului popor român, călduroase felicitări cu ocazia sărbătorii națio
nale a poporului român — a 23-a aniversare a eliberării României.

După eliberarea țării, poporul român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, luînd ferm puterea în mîinile sale, a obținut mari succese 
în industrializarea țării și în ridicarea nivelului de viață material și cul
tural al poporului, a transformat patria sa într-un stat socialist înfloritor 
în plină dezvoltare.

Poporul coreean se bucură sincer de succesele poporului român frate 
și îl felicită călduros pentru aceste succese.

Sîntem încredințați că relațiile care s-au statornicit între ambele noa
stre țări se vor dezvolta continuu și în viitor pe baza principiilor inter
naționalismului proletar, în lupta comună pentru triumful măreței cauze 
a socialismului și dorim din tot sufletul poporului român noi succese în 
lupta sa pentru îndeplinirea planului cincinal.

janos RADAR, 
prim-secretar 

al Comitetului 
Central al Partidu
lui Muncitoresc 

Socialist Ungar

PAL losonczi 
președintele Consi
liului Prezidențial 

al Republicii 
Populare Ungare

JENO FOK, 
președintele Guver
nului Revoluționar 
Muncitoresc Țără

nesc Ungar

KIM IR SEN 
secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare 

Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a eliberării României, în nume
le Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consi
liului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Polone, vă transmi
tem dv., și prin dv. poporului român prieten, felicitări cordiale și cele 
mai bune urări de ziua sărbătorii dv. naționale.

Vă dorim dv. și întregului popor român noi succese în construirea 
socialismului și în dezvoltarea multilaterală a patriei dv.

Sîntem convinși că prietenia dintre popoarele noastre și colaborarea 
dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta și în viitor și vor servi 
intereselor ambelor popoare, întăririi unității țărilor socialiste, cauzei 
socialismului și păcii.

WLADYSLAW 
GOMULKA 

prim-secretar 
al Comitetului 

Central al Partidu
lui Muncitoresc 

Unit Polonez

EDWARD OCHAB 
președintele Consi
liului de Stat al 
Republicii Popu

lare Polone

JOSEF
CYRANKIEWICZ 

președintele Con
siliului de Miniștri 
al Republicii Popu

lare Polone
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helsinki Reuniunea miniștrilor 
de externe ai țărilor nordice

MOSCOVA 22 — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: La Casa Centrală a 
Arhitectului din Moscova a avut 
loc marți după-amiază o adunare 
festivă consacrată sărbătorii na
ționale a României — ziua elibe
rării de sub jugul fascist.

In prezidiul adunării au luat loo 
F. Kulakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. Novikov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. Konotop, președintele 
Consiliului de conducere al Asocia
ției de prietenie sovieto-române, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S., L. Iliciov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, mareșalul Uniunii Sovie
tice F. Golikov, V. Gorșkov, prim- 
vicepreședinte al Prezidiului Uniu
nii asociațiilor sovietice de priete
nie și relații culturale cU țările 
străine, funcționari superiori ai 
M.A.E., reprezentanți ai unor or
ganizații obștești.

în prezidiu se aflau, de aseme
nea, Teodor Marinescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Moscova, membrii delegației 
Consiliului General . A.R.L.U.S., 
condusă de Ion Savu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.C.R., membrii delegației oa
menilor de cultură, conduse de 
acad. Zaharia Stancu.

Adunarea a fost deschisă de A. 
Șapoșnikova, secretar al Comitetu
lui orășenesc Moscova al P.C.U.S. 
Au luat apoi cuvîntul viceamiralul 
I. Azarov, I. Goremîkin, inginer la 
Uzina de frîne din Moscova, K. 
Beleaeva, șef de laborator. Vorbi
torii au relevat realizările obținute 
de România socialistă — rod al 
muncii creatoare a poporului des
fășurată sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist Român.

A luat cuvîntul Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova.

Marți seara a avut loc festivita
tea de deschidere a „Zilelor culturii 
românești". Ansamblul „Rapsodia 
Română" a prezentat primul său 
program pe scena Teatrului de Ope
retă din Moscova. La spectacol, 
care s-a bucurat de un deosebit 
succes, au participat Vasili Kono
top, președintele Consiliului de 
conducere a Asociației de prietenie 
sovieto-române, prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., I. I. Țvetkov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S., 
P. S. Kriukov, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relațiile cul
turale cu străinătatea de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

A luat parte ambasadorul Româ
niei la Moscova, Teodor Marinescu.

Reprezentanți ai opiniei publice 
din Moscova au rostit cuvinte de 
salut adresate artiștilor români. A 
răspuns acad. Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, con
ducătorul delegației oamenilor de 
cultură români.

★

PRAGA 22. — Corespondentul
Agerpres E. Ionescu transmite : 
Uniunea luptătorilor antifasciști 
din Cehoslovacia, garnizoana mili
tară din Praga și Institutul de is
torie a țărilor socialiste europene 
din cadrul Academiei cehoslovace 
de științe au organizat marți seara 
o adunare festivă cu ocazia zilei de 
23 August, ziua eliberării Româ
niei de sub jugul fascist .Adunarea 
a fost deschisă de general-locote- 
nent E. Hlad, șeful garnizoanei mi
litare din Praga. J. Husek, mem
bru al Prezidiului C.C. al Frontului 
național din Cehoslovacia și pre
ședinte al C.C. al Uniunii luptăto
rilor antifasciști din Cehoslovacia, 
a rostit o cuvîntare. Au fost prezen
tate apoi filmele documentare ro
mânești „Eroii de la Păuliș" și 
„Muzeul satului". La adunare au 
participat Ion Obradovici, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Praga, atașatul militar al 
României ia Praga și alți membri 
ai ambasadei.

★

VARȘOVIA 22. — Coresponden
tul Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : în cadrul „Zilelor culturii 
românești", la Casa de cultură a 
orașului Varșovia a avut loc o 
seară închinată României. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul M. Mămu- 
laru, secretar al ambasadei româ
ne la Varșovia, și directorul Casei 
de cultură din Varșovia care au 
vorbit despre succesele repurtate 
de poporul român în construcția 
socialistă. Au fost prezentate apoi 
filmele „Serbările galante" și „Suita 
bănățeană".

Ansamblul „Perinița" a prezen
tat pe scena Teatrului de Operetă 
din Varșovia un concert de gală 
la care a participat Z. Garstecki, 
ministru adjunct al culturii și. ar
tei. A fost prezent Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul României la 
Varșovia, precum și alți membri 
ai ambasadei. Programul bogat a 
fost primit cu căldură de publi
cul spectator. într-un salon de 
expoziții din parcul Lazienki a fost 
deschisă marți o expoziție de gra
fică românească.

PEKIN 22 (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei naționale a României, la
22 august, la Sala Palatului Cultu
rii naționalităților din Pekin a 
avut loc adunarea festivă organi
zată de Asociația de prietenie chi- 
no-română și Asociația populară 
chineză pentru relațiile culturale 
și prietenia cu străinătatea. La a- 
dunare au participat Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
Ciu Tu-nan, președintele Asocia
ției pentru relațiile culturale și pri
etenia cu străinătatea, Lo Kuei-bo, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Tin Si Lin și Gioti I-pin, 
vicepreședinți ai Comitetului pen
tru relații culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, muncitori, elevi, militari din 
Pekin.

Au luat parte, de asemenea, Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, și 
membri ai ambasadei.

Ciu Tu-nan și Aurel Duma au 
rostit cuvîntări în care au subliniat 
însemnătatea zilei de 23 August 
în viața poporului român, victorii
le repurtate de România in con
strucția socialismului.

în comuna „Prietenia China- 
România" din R. P. Chineză a fost 
organizată o seară festivă, urmată 
de prezentarea unui film. Au par
ticipat membri ai conducerii co
munei populare, funcționari supe
riori din Comitetul pentru relații 
culturale cu străinătatea. Au fost 
prezenți Aurel Duma, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Pekin, și membri ai ambasadei.

★

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal transmi
te : Cu ocazia zilei eliberării na
ționale a României,' 23 August, 
ambasadorul României la Paris, 
Victor Dimitriu, împreună cu 
France Daubrey, directoarea „Tea
trului în aer liber", au organizat 
luni seara în Grădinile Tuilleries 
din Paris un spectacol prezentat 
de Ansamblul de cîntece și dan
suri „Doina" al Centrului Universi
tar București. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes. 
Marți dimineața, radiodifuziunea 
franceză a consacrat o emisiune 
spectacolului dat de Ansamblul 
„Doina", iar Televiziunea a pre
zentat un reportaj filmat în Gră
dinile Tuilleries.

★

TIRANA 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a XXIII-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist,- Studioul cinema
tografic „Albania nouă" a organi
zat luni seara un spectacol în pre
mieră cu filmul artistic românesc 
„Dacii". La spectacol au luat parte 
Reiz Malile, ministru adjunct al a- 
facerilor externe, Vasil Kati, minis
tru adjunct al comerțului, repre
zentanți ai Ministerului învățămîn- 
tului și Culturii, ai Comitetului al
banez pentru relații culturale cu 
străinătatea. Au fost, de asemenea, 
prezenți Manole Bodnăraș, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Albania, membri ai Amba
sadei române și reprezentanți ai 
cinematografiei române.

★

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
Phenian a fost inaugurată marți o 
expoziție de fotografii consacrată 
celei de-a XXIII-a aniversări a eli
berării României de sub jugul fas
cist. La festivitatea organizată cu 
prilejul deschiderii expoziției au 
participat Kim Kuan Sup, vicepre
ședinte al Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea din 
R. P. D. Coreeană, reprezentanți ai 
Ministerului Culturii, oameni de 
artă și cultură. A fost prezent Ni- 
colae Popa, ambasadorul României 
la Phenian. După vernisajul expo
ziției a fost prezentat un film ro
mânesc.

★

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
Asociația culturală Belgia-Româ- 
nia a organizat în marea sală 
Schell-Building din Bruxelles g șe
dință festivă consacrată zilei de
23 August. Cu acest prilej, au luat g 
cuvîntul cunoscutul compozitor și I 
profesor Jean Absil, președintele g 
asociației, senatorul Elin Troclet, H 
fost ministru, și ambasadorul ro- g 
mân Ion Oancea, care au subliniat 
importanța acestei sărbători. Au 
fost prezentate filmele „Ceramica 
de Oboga", „Muzeul satului" și „E- 
forie", care s-au bucurat de o deo
sebită apreciere din partea celor 
prezenți. Festivitatea a fost urmată 
de un cocteil oferit de ambasadorul 
Republicii Socialiste România, Ion 
Oancea.

★

HAGA 22 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor consacrate zi
lei de 23 August, Ambasada Repu
blicii Socialiste România la Haga 
a oferit un spectacol cu filmul 

„Steaua fără nume". în sala cine
matografului „Metropol" din Haga. 
Au luat parte oameni de cultură 
și artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de afaceri, ziariști. Au parti
cipat, de asemenea, șefi ai misiu
nilor diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic. Postul de ra
dio olandez a transmis o emisiune 
consacrată României, în cadrul că
reia ziarista olandeză Wina Born 
a vorbit despre frumusețile țării 
noastre și realizările poporului ro
mân în dezvoltarea economiei și 
culturii sale naționale.

WASHINGTON 22 (Agerpres) — 
Cu ocazia zilei de 23 August, la 
Ambasada Republicii Socialiste 
România din Washington a avut 
loc o gală de filme pentru cetă
țenii americani de origine română. 
Participanții au avut prilejul să 
admire filme documentare despre 
litoralul românesc al Mării Negre, 
Delta Dunării, mînăstirile din nor
dul Moldovei, frumusețea dansu
rilor românești. După gala de fil
me, Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, a oferit 
un cocteil.

VIENA 22 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor organizate la 
Viena cu prilejul zilei de 23 Au
gust, Asociația de prietenie Aus
tria—România a organizat în sa
loanele Palatului Palfy o adunare 
festivă. Cu această ocazie, vicepre
ședintele asociației, Carl Diem, a 
rostit o cuvîntare în care a evo
cat importanța zilei de 23 August, 
principiile politicii externe a Româ
niei și principalele realizări obți
nute de poporul român în anii 
care au trecut de la eliberarea sa. 
După conferință a urmat un coc
teil.

Au participat prof. univ. dr. R. 
Plaschka, președintele Institutului 
de cercetări sud-est europene, dr. 
Carl Hauser, secretar general al 
Penclubului austriac, : prof; ' univ. 
dr. H. L. M. Koletzki, șeful Arhi
velor austriece, scriitori, ziariști, 
oameni de afaceri, precum și mem
bri ai Asociației de prietenie Aus
tria—România. La cocteil au luat 
parte, de asemenea, Gheorghe Pele, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, și membri ai 
Ambasadei române.

★

DJAKARTA 22 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Djakarta, V. Gîndilă, 
a oferit la 18 august o gală de fil
me cu prilejul zilei de 23 August. 
Au luat parte funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Indoneziei, reprezentanți ai Par
lamentului, oameni de artă și cul
tură, ziariști. Au participat, de a- 
semenea, șefi ai misiunilor diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic din Djakarta.

Aterizarea pe aeroportul din Copen
haga îți rezervă o surpriză : pînă în 
ultimul moment ai senzajia că avionul 
nu va atinge pămintul, ci marea. Pista 
de aterizare începe, parcă, direct din 
mare, continuă cu prelungiri de be
ton întinsul acvatic înțesat de va
poare, vaporașe și pescăruși. Drumu
rile mării, drumurile văzduhului și ale 
uscatului se învecinează, se întîlnesc 
într-o rară sinteză, peisaj de o frumu- 
sefe picturală.

Istoria „țării dintre mări*, cu ves
tigiile unui trecut glorios, dialoghează 
permanent cu prezentul, ale cărui în
semne apar mereu, conferind jării ti
nerețe și ritmuri contemporane. De 
altfel, demarcajii rigide nu există. La 
Copenhaga, clădirea ultramodernă a 
societății scandinave de transporturi 
aeriene se ridică zveltă deasupra aco
perișurilor unor clădiri vechi, sau foarte 
vechi, punctînd simbolic, pe verticală, 
era avioanelor cu reacție. Castelele și 
palatele orașului prelungesc în con
temporaneitate memoria timpului. De
desubtul actualului Christiansborg —- 
impunător și somptuos edificiu arhi
tectural, azi sediu al Parlamentului, al 
Curții supreme și al Ministerului Afa
cerilor Externe — se află ruine ale 
vechiului castel, construit încă din 1167, 
de către întemeietorul orașului, legen
darul pastor Absalon. Așa este Dane
marca : un perpetuu contrapunct. între 
prezent și trecut, o armonioasă îmbi
nare de stiluri și mentalități, comple
mentare.

Poate că sezonul estival nu este cel 
mai propice pentru cunoașterea detalia
tă a vieții culturale : diferite instituții 
de teatru, de operă etc. sînt în 
vacanță ; la fel, multe dintre perso
nalitățile vieții artistice. Și totuși, am 
acumulat un noian de felurite impresii 

Jn timpul vizitei în Danemarca, din
tre care voi încerca să selectez doar 
citeva notații.

Pretutindeni, în cursul călătoriei în 
■Danemarca, am avut prilejul să auzim 
cuvinte calde de prietenie și de apre
ciere la adresa României, să consta
tăm mult interes pentru cultura și arta 
poporului nostru. Semnificativă în a- 
cesf sens a fost vizita pe care am 
întreprins-o la Federația filmului danez. 
Această instituție, care a luat ființă în 
anul 1964, urmărește, printre princi-

România se pronunță 
pentru retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud

4 . • . •

La 17 august 1967, misiunile per
manente la O.N.U. ale R. P. 'Bul
garia, Cubei, R. S. Cehoslovace, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, 
R. S. S. Bieloruse, R. S. S. Ucrai
nene, R. P. Ungare și U.R.S.S. au 
cerut înscrierea pe ordinea de zi a

Presentarea 
scrisorilor 
de acreditare 
de către amba
sadorul României 
in Danemarca

COPENHAGA 22 (Agerpres). — 
La 21 august 1967, Gheorghe Plo- 
ieșteanu a fost primit de regele 
Frederik al IX-lea al Danemarcei, 
căruia i-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Danemarca. După ceremonia depu
nerii scrisorilor de acreditare, în
tre regele Danemarcei și ambasado
rul român a avut loc o convorbire 
cordială.

Convenție 
referitoare la 
desființarea 
vizelor între 
România 
și Bulgaria

SOFIA 22. — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite: In 
vederea dezvoltării în coritinuare a 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări și în scopul creării de 
noi facilități pentru cetățenii care 
călătoresc de pe teritoriul unui stat 
pe teritoriul celuilalt stat, la 22 
august 1967 s-a semnat la Sofia o 
convenție între guvernele Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria cu privire la 
desființarea vizelor de intrare-ie- 
șire pentru călătoriile în scop ofi
cial, particular și turistic, precum 
și a vizelor de tranzit.

Convenția va intra în vigoare 
după aprobarea acesteia de guver
nele ambelor țări. .

palele sale obiective, formarea cadre
lor de specialiști (regizori, operatori, 
tehnicieni), stimularea materială a crea
ției scenaristice, sprijinirea producției 
naționale (prin acordarea unor sub
stanțiale „premii de calitate"), a pu
blicațiilor editoriale cinematografice. 
Dl. lorgen Birkegard, unul dintre mem
brii de conducere ai federației, ne-a 
vorbit pe larg despre „Zilele filmului 
românesc” care au avut loc în această 
primăvară la Copenhaga, despre succe
sul unanim de care s-a bucurat filmul 

Dialoguri în țara 
lui Andersen
lui Liviu Ciulei „Pădurea spînzurafilor", 
ca și despre întîlnirea fructuoasă pe 
care a avut-o regizorul Ion Popescu- 
Gopo cu studenții „școlii de cinemato
grafie", al căror oaspete de onoare a 
fost. Știind că la sfîrșitul acestui an 
urmează să aibă loc la București „Zilele 
filmului danez", am pus interlocutoru
lui meu cîteva întrebări privind pro
ducția anuală a cinematografiei da
neze. „Programul definitiv al zilelor 
filmului danez în România nu a fost 
încă stabilit — a spus dînsul. Dar nu vor 
lipsi, desigur, printre producțiile pre
zentate cu acest prilej două dintre 
cele mai reprezentative filme daneze 
ale ultimilor ani : „Foamea", realizat 
de Henning Carlsen, după celebrul ro
man al lui Knut Hamsun, și „A fost 
odată un război", realizai de Palie 
Kjaerulff-Schmidt, filme distinse cu im
portante .premii la diferite festivaluri 
cinematografice. S-ar putea ca printre 
producțiile trimise în România să figu
reze și ultimul film al lui Carl Th. Dre
yer, „Gertrud", cea mai discutată din- 

celei de-a XXII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a unui 
punct intitulat: „Retragerea tru
pelor americane și a tuturor tru
pelor străine care, sub steagul 
O.N.U., ocupă Coreea de sud".

La 17 august, misiunea perma
nentă a Republicii Socialiste 
România la O.N.U. a trimis o scri
soare secretarului general al 
O.N.U., prin care aduce la cunoș
tința acestuia că România sprijină 
înscrierea pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U. a punctu
lui referitor la retragerea trupelor 
americane și a tuturor trupelor 
străine care, sub steagul O.N.U., 
ocupă Coreea de sud.

La 22 august. Secretariatul 
O.N.U. a difuzat aceste documente, 
în mod oficial, tuturor misiunilor 
permanente pe lîngă Organizația 
Națiunilor Unite.

agențiile de presă transmit:
Todor Jîvkov, președintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, l-a primit luni pe Asaad 
Takla, ministrul petrolului, energiei e- 
lectrice și executării noilor proiecte 
industriale al Siriei. Au fost discutate 
probleme referitoare la relațiile din
tre cele două țări.

Noi socieiăji de stat în 
fîl^erÎG. Printr-o ordonanță a 
președintelui Consiliului Național al 
Revoluției, Houari Boumedienne, 
au fost înființate două noi societăți 
de stat: Societatea națională pen
tru exploatarea plantelor oleagi
noase și Societatea națională de 
exploatare a plutei.

Vizita lui J. Luns în R. P.
- Polonă. invitația ministrului afa

cerilor externe al R. P. Polone, Adam 
Rapacki, luni după-amiază a sosit la 
Varșovia într-o vizită oficială Joseph 
Luns, ministrul de externe al Olandei.

Greva declarată de tele- 
grdiștii și factorii poștali 
din Australia în semn de Protest 
împotriva represiunilor autorităților a 
paralizat întreaga activitate a poștei și 
telegrafiei. Asociația oamenilor de afa
ceri din Australia a declarat că, în 
cele cinci zile ale grevei, membrii aso
ciației au pierdut cîteva milioane de 
dolari.

0 nouă violare a spațiu
lui aerian al R. P. Chineze. 
Agenția China Nouă anunță că, la 21 
august, două avioane americane de 
tipul „A—6“, care au pătruns în spa
țiul aerian al R. P. Chineze în re

ire creațiile binecunoscutului regizor 
danez".

Cineteca din Copenhaga, pe care 
am vizitat-o, întreține susținute legă
turi cu Arhiva Națională de filme din 
București. Printre cele mai prestigioase 
manifestări ale acestei instituții cine
matografice se înscrie ampla expoziție 
consacrată lui Carl Th. Dreyer, pre
zentată în diferite capitale europene 
și pe care organizatorii s-au arătat dis
puși să o deschidă și în România, even
tual cu prilejul „Zilelor filmului danez”.

Călătoria In Danemarca ne-a prile
juit multe alte impresii trainice despre 
viața spirituală a poporului danez. Nu
meroase exponate de artă contempo
rană, pe care le-am înfîlnit în diferite 
locuri ale țării, suprapuse pe fondul 
de bază al unor îndelungate tradiții,

note de drum
oferă o imagine bogată în semnificații 
despre cultura care a dat lumii pe 
Kirkegaard, pe Andersen,

Spre nord de Copenhaga, o auto
stradă modernă conduce spre castelul 
Kronborg din Blsinor, bătrînul castel 
al veșnic tînărului prinț shakespearean. 
Șoseaua urmează permanent țărmul 
mării și natura rezervă din nou privi
rilor încîntări unice. Muzeul din Loui
siana, de pildă, integrat perfect ca
drului natural, denotă o poetică și în-

HELSINKI 22 (Agerpres). — La 
Helsinki a început marți o reu
niune a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor nordice. Timp de 
două zile, miniștrii din Danemar
ca, Islanda, Norvegia, Suedia și 
Finlanda vor dezbate un cerc larg

CE URMĂRI AR AVEA PENTRU ANGLIA
ADERAREA LA PIAȚA COMUNĂ7

înfr-un raport ce urmează a fi pre
zentat la congresul anual al sindicate
lor britanice de la Brighton (4—8 sep
tembrie), comisia economică a acestor 
sindicate examinează consecințele pe 
plan economic și social pe care le-ar 
avea aderarea Marii Britanii la Piața 
comună. Intre altele, se estimează că 
primirea Angliei în C.E.E. comportă un 
serios pericol pentru balanța de plăți a 
țării. Economia engleză, se spune în 
raport, ar putea trece prinfr-o perioadă 
dificilă timp de cîțiva ani. Raportul a-

giunea Guansi din sudul Chinei, au 
fost doborîte de o unitate antiaeriană 
a Armatei populare chineze de elibera
re. Un pilot a fost făcut prizonier. 
Agenția precizează că este vorba de 
un nou tip de avion care își are baza 
pe navele port-avion ale flotei a VH-a 
americane. Comisia pentru problemele 
militare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez a adresat 
felicitări tuturor comandanților și sol- 
daților unității care au doborît avioa
nele agresoare.

In capitala Indieiau încePut 
lucrările reuniunii grupului de lucru al 
Indiei, R.A.U. și Iugoslaviei pentru 
colaborarea industrială, format la întîl- 
nirea miniștrilor economiei din cele 
trei țări care a avut loc în decembrie 
anul trecut la Delhi.

în urmă cu cîte
va zile, la închisoa
rea Camiri (Boli
via) a început pro
cesul intentat lui 
Regis Debray, pu
blicist francez, și 
a încă 6 persoane 
acuzate de a fi par
ticipat la mișcarea 
de partizani din 
această țară. In
tr-un interviu 
transmis ieri de 
radio Luxemburg, 
Debray a reafir
mat că acuzațiile 
care i se aduc sînt 
neîntemeiate și a 
adăugat că în în
chisoare a fost tor
turat pentru a i se 
smulge anumite de
clarații.

aripată gîndire arhitectonică. Parcurgi 
sălile muzeului ; operele de artă ale 
unor pictori celebri alternează cu ope
rele de artă ale naturii : prin uriașele 
ferestre, peisajele vestitului parc de la 
Louisiana — cu copaci seculari, cu 
alei nostalgice, avînd marea drept fun
dal — concurează cele mai strălucite 
pînze, conferind efecte spectaculoase 
ansamblului.

Feonia nu este numai „insula lui 
Andersen", dar și „insula din inima 
țării". Pe aici treceau toate vechile

drumuri comerciale ale Danemarcei, 
după cum o dovedesc și numeroasele 
puncte de plecare a ferry-boat-urilor, 
răspîndite de-a lungul coastelor feo- 
niene. Reputația de „grădină a Dane
marcei", pe care o deține Feonia este 
binemeritată. Capitala insulei (și al trei
lea oraș al Danemarcei, ca mărime), 
Odense, păstrează urme ale unui tre
cut îndepărtat și este astăzi un impor
tant centru industrial și comercial. Pe 
una dintre vechile sale străduțe, ne-arn 
oprit în fața unei case micuțe strîns 
îmbrățișate cu altele : e casa în care 
s-a născut Andersen. Locurile au ră
mas parcă neschimbate, ca-n basmele 
sale, care au făcut ocolul lumii... Doar 
muzeul e o clădire recentă, mai mare, 
mai modernă ; în interior, mii de ex
ponate vorbesc despre viața și opera 
genialului scriitor.

Jutlanda este singurul teritoriu pe
ninsular al Danemarcei și partea ei su
dică constituie singura graniță de pă- 
mînt cu restul Europei. Sfrăbătînd-o, 
de la sud spre nord, și de la vest spre 

de probleme, printre care pregăti
rile pentru apropiata sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. și pre
gătirea sesiunii Consiliului nordic, 
situația din Grecia, evoluția eveni
mentelor din Orientul Apropiat.

nunță că, după opinia guvernului bri
tanic, singurul mijloc de a se evita a- 
ceastă situație este stabilirea unei pe
rioade de acomodare între trei și cinci 
ani, înainte ca economia engleză să se 
adapteze structurii Pieței comune. Un 
capitol important din raport este de
dicat situației lirei sterline. In cazul ade
rării Angliei la C.E.E., se crede că lira 
sterlină riscă să fie devalorizată într-un 
viitor apropiat. Un alt subiect conținut 
în raport este acela al agriculturii bri
tanice.

Ministerul Economiei H- 
pelor din R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care con
damnă continuarea atacurilor aviației 
americane asupra sistemului de diguri 
din Vietnamul de nord. Declarația re
levă că prin aceasta se urmărește pro
vocarea de inundații în vederea distru
gerii producției și amenințării vieții 
populației din R. D. Vietnam. în în
cheiere se cere ca S.U.A. să pună ca
păt imediat atacurilor asupra digurilor 
și a altor lucrări de conservare a mei 
din R. D. Vietnam.

R 13-a adunare generală 
a Uniunii astronomice in
ternaționale s_a deschis marți 
la Praga. Participă oameni de știință 
din peste 40 de țări printre care și din 
România.

Sentinele în fața clădirii în care Debray a făcut unele 
declarații cu privire la acuzațiile ce i se aduc

est, trecem prin cîteva dintre orașele 
ei cele mai importante : Vejle, Her- 
ning, Holstebro, Aalborg. In fiecare din
tre aceste așezări există diferite puncte 
de interes. Vejle, de pildă, este un 
renumit centru turistic internațional da
torită mai ales așezării sale pe maluri 
de fiord și reliefului deluros. La Her- 
ning, un oraș din vestul Jutlandei, a- 
trage atenția o clădire impunătoare, 
de 15 etaje : este Școala superioară 
populară, una dintre cele 70 de școli 
similare răspîndite pe teritoriul Dane
marcei. Scopul acestor școli este dez
voltarea personalității cursanților prin
tr-o adevărată pregătire politică, artis
tică, economică (disciplinele sînt pre
ponderent umaniste) ; am înțeles, din 
discuțiile purtate cu profesori din Her- 
ning, că această școală populară, fără 
examene de admitere și de absolvire, 
și care nu eliberează nici un fel de 
diplome, este — înainte de toate — 
o excelentă „școală pentru viață”.

In nordul Jutlandei priveliștea so 
schimbă. Casele, plate (nu țuguiate, 
ca în alte părți ale țării), sînt așezate 
la adăpostul dunelor pentru a fi ferite 
de vînt și furtuni de nisip. Părăsim șo
seaua, într-unul dintre cele mai nor
dice puncte ale ținutului continental 
vestic și pe un drum lateral ajungem 
pînă la malul Mării Nordului. Locurile 
păstrează la tot pasul mărturii vikinge. 
Sfăpînii mărilor de odinioară vor fi scru
tat desigur, și ei, depărtările, peisajul 
de legendă, de o stranie frumusețe, 
de pe înălțimile Bulbjergului, sau de 
pe stîncile Skarreklifului.

La Aalborg, delegația noastră de 
ziariști români a avut mai multe con
tacte și întrevederi ca, de altfel, în 
toate regiunile prin care am trecut. 
Deosebit de interesantă a fost vizita 
la sediul și în tipografia unuia dintre 
cele mai importante ziare provinciale, 
bicentenarul „Aalborg Stifstidende". 
După această întrevedere, cotidianul 
danez a publicat un articol despre vi
zita ziariștilor români la Aalborg, sub 
titlul „Dialogurile sint utile". Este și 
opinia noastră, căreia dialogul cu rea
litățile Danemarcei de azi și cu per
sonalități ale vieții politice, economice, 
culturale i-a subliniat justețea.

Călin CĂLIMAN
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