
I

Pa 00'Pipop^unpj

?|onu»O eo®JO!iq!S ' Proletari din toate țările, uniți-vâ!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anul XXI, Seria II. Nr. 5058 4 PAGINI — 25 BANI Vineri 20 august 1965

Transmisie directă 
la radio și 

televiziune de la 
Sesiunea Marii 

Adunări Naționale

Vineri, 20 august 
a.c., în Jurul orei 
10,00, stațiile noastre 
de radio fi televiziune 
vor transmite ședința 
de deschidere a sesiu
nii Marii 'Adunări Na
ționale.

încheierea vizitei in Indonezia 
a tovarășului Chivu Stoica

La invitația președintelui Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno, președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, Chivu Stoica, a făcut o vizită în 
Indonezia pentru a participa la sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Indonezia. Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al R. P. Române.

In cursul vizitei, președintele Consiliului de 
Stat și ministrul afacerilor externe au avut con
vorbiri cu președintele Sukarno, cu dr. Subandrio, 
prim-vice-prim-ministru și ministru al afacerilor 
externe, și cu alți conducători ai Republicii Indo

nezia. Discuțiile au avut loc într-o atmosferă prie
tenească și cordială.

Președintele Consiliului de Stat a adus un 
omagiu poporului indonezian și guvernului său 
Îientru realizările obținute în cei 20 de ani de 
a independență.

Președintele Sukarno și-a exprimat recunoștința 
față de președintele Consiliului de Stat pentru 
participarea sa la sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări.

Președintele Sukarno a acceptat cu plăcere in
vitația de a face o vizită în R. P. Română.

CARTEA DE AUR Ședința plenară
A ROMÂNIEI

SOCIALISTE
a Comitetului Central al P.C.R

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

Comitetul Central al P.C.R. a examinat probleme legate de desfă
șurarea sesiunii Marii Adunări Naționale și a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

imagine se impune minții și inimii la lectura Noii 
Constituții: aceea a unui impunător șir de munți, 
profilați pe seninul cerului nostru și suind treptat, 
din creastă în creastă către vîrful cel mai înalt, cel 
care domină întreaga priveliște și îi conferă lar
gile dimensiuni și puternicul relief. Piscul acesta 
îl constituie afirmarea principiului că forța con
ducătoare în Republica Socialistă România este 
Partidul Comunist Român. De aci își trag forța

și strălucirea, pregnanța și temeinicia toate prevederile care se 
însumează în complexa și inextricabila împletire de drepturi și 
îndatoriri cetățenești. Dragostea fierbinte și încrederea neabătută 
pe care și le-a cucerit partidul de-a lungul luptelor și victoriilor 
noastre în conștiința întregului popor se proiectează asupra pre
zentului și a viitorului: tot ceea ce e scris în constituție e 
chezășuit de conducerea de către partid. Aceasta străluminează 
fiecare rînd și fiecare cuvînt cu inegalabila elocvență a realității.

Și pentru a ne întoarce la metafora inițială — apa vie și dătă
toare de viață care își are izvorul, acolo, sus, pe radioasa culme, 
își împînzește rețeaua de albii, pină hăt, departe către zările 
țării și către zările vremii.

întreaga arhitectură a acestui măreț edificiu care e legea noas-

Ședința Comisiei pentru elaborarea
La sosire, pe aeroport Foto: AGERPRES

proiectului de Constituție
Joi dimineață, la Consiliul de Stat al Repu

blicii Populare Române, a avut loc ședința 
Comisiei pentru elaborarea proiectului de 
Constituție.

Ședința a fost prezidată de tovarășul Nico
lae Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Comisiei.

Comisia a examinat propunerile făcute în 
cadrul dezbaterii publice și a introdus în pro
iectul de Constituție modificările corespunză
toare. A fost adoptat în unanimitate textul 
definitiv al proiectului de Constituție, care 
urmează a fi supus dezbaterii Marii Adunări 
Naționale, convocată în sesiune la 20 august 
1965.

Joi la amiază s-a înapoiat 
în Capitală președintele Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mâne, Chivu Stoica, împreu
nă cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, care, 
la invitația președintelui In
doneziei, Sukarno, și a minis
trului afacerilor externe, Su
bandrio, au participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a

XX-a aniversare a proclamă
rii independenței Indoneziei.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau de față tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Ștefan Voitec, Florian 
Dănălache, Vasile Patilincț, 
Avram Bunaciu, Grigore Gea- 
mănu, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului,

membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Română, alți membri 
ai corpului diplomatic, mem
brii ambasadei Indoneziei la 
București în frunte cu însăr
cinatul cu afaceri ad-interim, 
Wisnu, precum și studenți in
donezieni aflați în țara noas
tră. (Agerpres)

de MARCEL BRESLAȘU
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CU NOI SUCCESE

șantierul Termocentralei 
de la Iași lucrările sint avan
sate. Constructorii și montorii 
se pregătesc să intlmpine ziua 
de 23 August cu noi și Însem
nate realizări. Printre muncito
rii care au oblinut rezultate 
bune in producție se ailă și 
cei trei montori din fotografie : 
Ion Tolambă, Nifă Lefter și 

Elena Țăruș
Foto: O. PLECAM

Un nou combinat
A APĂRUT

tră fundamentală, respiră sobrietatea, echilibrul, viziunea limpede 
a ansamblului, minuțioasa atenție acordată fiecărui amănunt, 
organicitatea și armonia liniilor, planurilor, volumelor, perspecti
velor...

Pietrele unghiulare care susțin și străjuiesc construcția, sînt 
așezate dintru început, în enunțări lapidare, mărturii ale fermității, 
ale certitudinilor, ale voinței și hotărîrii noastre colective. Româ
nia este Republică Socialistă — stat al oamenilor muncii de la 
orașe și sate, suveran, independent și unitar. Teritoriul său este 
inalienabil și indivizibil. Întreaga putere aparține poporului, liber 
și stăpîn pe soarta sa. Puterea poporului se întemeiază pe alianța 
muncitorească-țărănească. In strînsă unire, clasa muncitoare — 
clasă conducătoare în societate, țărănimea, intelectualitatea, cele
lalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, 
construiesc orînduirea socialistă, creînd condițiile trecerii la comu
nism. In Republica Socialistă România, forța politică conducătoare 
a întregii societăți este Partidul Comunist Român. Deținător 
suveran al puterii e poporul.

Transcriu cu nețărmurită emoție, cu mîndrie și bucurie care nu 
încap în cuvinte, cuvintele înscrise cu slove de foc pe aceste pietre 
unghiulare... Pentru cei din generația mea ele nu sînt numai atît: 
sint pietre de hotar între prezent și trecut. Intre prezentul care a I 
început acum douăzeci și unu de ani, odată cu Eliberarea și | 
trecutul întunecatelor veacuri de robie, de împilare, de răzvrătiri 1 
odios reprimate. Da, veacuri de-a rîndul a purtat poporul aceste I 
pietre către hotarul vremurilor de azi, cînd putem înălța piramida | 
libertății și a demnității noastre. Cîte lacrimi și cît sînge au spălat * 
vechile inscripții: asuprire, umilințe, foame și superstiții, mizerie I 
morală și fizică; locul întîi în statisticile mortalității infantile și | 
ale analfabetismului.

Pe frontispiciul Constituției strălucesc nobilele idei ale umanis
mului comunist: creșterea continuă a bunăstării materiale și cul
turale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afir
marea multilaterală a personalității umane... Exploatarea omului | 
de către om este pentru totdeauna desființată... Munca este o | 
îndatorire de onoare pentru fiecare cetățean capabil de muncă.

Fără îndoială că nu terminologia, nu formulările imprimă trăsă- | 
turile NOULUI acestor comandamente morale, ci corespondența ■ 
lor cu realitatea noastră, cu stadiul de dezvoltare al societății ■ 
noastre, pe toate planurile, cu politica partidului și a statului nos- | 
tru, verificată și urmată cu entuziastă încredere de către întregul ' 
popor. Da, faptele sînt acoperirea în aur, garanția de stat a acestor ■ 
prevederi constituționale. I

La gospodăria, agricolă de 
stat Turda s-a terminat con
strucția unui combinat avicol 
specializat pentru producția de 
ouă de consum. Construit și 
organizat după procedee mo
derne, noul combinat este for
mat din 11 mari blocuri cu 
cile două etaje fiecare, desti
nat găinilor pentru ouă și pui 
de reproducție — o stație de 
incubație cu două incubatoare 
de mare capacitate, pavilion 
de sortarea și expedierea ouă- 
lor, o termocentrală.

(Agerpres)

VOLUMUL

CONGRESUL

AL IX-LEA

AL P.C.R

Oamenii muncii întimpină marea sărbătoare

A TREIA STRĂPUNGERE DE PE GALERIA DE FUGĂ

IN ÎNTRECEREA socialistă

C
u 9 zile în 
urmă construc
torii hidrocen

tralei de pe Argeș 
au sărbătorit a doua 
străpungere de pe 
galeria de fugă. Dar 
aici, în Cheile Arge
șului, evenimentele 
se succed cu o repe

ziciune uimitoare. 
Așadar, iată-ne par- 
ticipînd la a treia 
străpungere în gale
ria de fugă Oești- 
Mătușa. Tronsonul 
acesta care măsoară 
1892 metri liniari a 
fost terminat cu 57 
de zile înaintea ter
menului prevăzut în 
graficul general de 
execuție. Este încă o 
victorie a construc
torilor Hidrocentra
lei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" în lupta 
cu capriciile stîncii 
subterane. Timpul a 
fost supus mereu. 
Minerii de la Oești, 
aflați într-o entuzi
astă întrecere socia
listă, au comprimat 
zilele și lunile și ia- 
tă-i la 1 august cu 
planul anual îndepli
nit. De dincolo, din 
aval, ortacii conduși

de Constantin Sava 
au forțat și ei stîn- 
ca să cedeze loc ga
leriei subterane mai 
repede decît preve
dea planul. Un sin
gur atac subteran 
înseamnă pentru ei

Galeria de fugă își 
are istoria ei aparte. 
De fiecare metru 
cîștigat stîncii este 
legată o amintire. 
Dar în această clipă 
sărbătorească minerii 
au uitat prin ce

mai înainte 
așteptam.

Ritmurile

fruntașilor
liniari. Constan-

Sava a învățat

un avans de 2 me
tri 
tin
de la profesorul său,
Constantin Moșneguț, 
în brigada căruia a 
lucrat ani în șir că 
succesul vitezelor 
înalte de înaintare 
stă în exemplul în- 
suflețitor al comu
niștilor, în buna or
ganizare a muncii.

greutăți au trecut 
la traversarea rîului 
Varnisa, au uitat in
filtrațiile puternice 
de apă și presiunile 
care îi țineau în loc 
zile întregi.

— Principalul este 
— ne spune șeful de 
brigadă Șerban Da- 
maschin — că 
ne-am întîlnit
brigada lui C.onstan-

tin Sava 
decît ne

— La fel de prin
cipal este — comple
tează șeful de briga
dă Constantin Sava 
— că fiecare greuta
te întîmpinată aici 
a fost o bună lecție 
pentru munca noas
tră de mineri.

La străpungere 
erau prezenți și 
pometrii. Pe loc 
au consemnat 
procesul verbal: 
ferența de cotă — 
10 milimetri; abate
rea de la axul lon
gitudinal — 0 mili
metri. Iată ce în
seamnă precizia oa
menilor care lucrea
ză în subteran.

La străpungere 
l-am întîlnit și pe 
comunistul Constan
tin Moșneguț omul 
care a bătut în iarna 
anului 1963 primul 
țăruș la puțul Mă
tușa. A venit să par
ticipe la bucuria fos
tului său elev. Deși

• CRAIOVA. — La Combi
natul de industrializare a 
lemnului din Tr. Severin a 
început să producă joi fabrica 
de furnire estetice, cea de-a 
treia unitate intrată anul aces
ta în producție. Instalațiile mo
derne, complet automatizate, 
au permis atingerea parame
trilor proiectați încă din pri
ma zi de producție. In noua 
fabrică se vor produce anual 
4 000 000 m p furnire estetice.

•DEVA. — La Combinatul 
siderurgic Hunedoara s-a ela
borat joi cea de-a 70 000-a to
nă de metal dată peste plan de 
la începutul anului. Acest suc
ces înregistrat de furnaliștii și 
oțelarii hunedoreni mai are o 
semnificație. Astfel ei au în
deplinit și depășit angajamen
tul anual privind sporirea pro
ducției de metal, realizind, de 
asemenea, economii suplimen
tare de peste 40 milioane lei.

• PLOIEȘTI. — întreprin
derile industriale și unitățile 
economice din regiunea Plo
iești întimpină ziua eliberării 
patriei cu o depășire a planu
lui de producție de aproape 
180 000 000 lei, sumă care în- 

' trece cu 20 milioane lei anga
jamentul anual. Din valoarea 
produselor realizate peste plan 
81 la sută au fost obținute pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

azi
cu

to- 
ei 
în 

di-

M. GHEORGHE

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

Raport unanim: ÎNDEPLINIT
In fiecare zori de zi un fluviu de 

aproape 8 000 de bărbați și femei 
inundă Piața 1 Mai, citadela indus
trială a orașului Cluj formată din 
cele trei întreprinderi aflate față în 
față: „Unirea“, „Carbochim“ și
„Clujana“.

Muncind cu entuziasm și hotărîre 
cele trei întreprinderi clujene rapor
tează îndeplinirea tuturor angaja
mentelor.

UZINA METALURGICĂ ..UNI
REA". In clipa cînd pătrundem în 
biroul directorului Iosif Bot, tele
imprimatorul recepționa o tele
gramă.

„Colectivul de muncă al Uzinei 
„Semănătoarea“ avînd sprijinul ne
precupețit al muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor din uzina dv., 
vă comunică realizarea la termen a 

1 500 combine de recoltat porumb“.

— Să vă explic de ce ne mulțu
mesc tovarășii de la „Semănătoarea“ 
— ne spune tovarășul Bot. Colecti
vul nostru și-a luat o seamă de 
angajamente în cinstea zilei de 23 
August. Cele mai însemnate din a- 
cestea priveau executarea subansam- 
blelor fabricate la noi pentru com
bina ds recoltat porumb CT-2R 
produse de Uzinele „Semănătoarea“ 
din București. Prin buna organizare 
a fabricării și executarea a 350 de 
S.D.V.-uri la acest subansamblu noi 
am reușit ca pînă la 5 august să 
livrăm Uzinei „Semănătoarea" 1 505 
subansamble.

O altă realizare a colectivului 
nostru în cinstea zilei de 23 August, 
este intrarea în producția de serie 
(primele 290 bucăți) a unui nou 
produs românesc de înaltă tehnici
tate, războiul de țesut automat mă-

tase naturală și fire sintetice (relon, 
nylon).

FABRICA DE PIELĂRIE ȘI 
ÎNCĂLȚĂMINTE „CLUJANA“. în 
cinstea zilei de 23 August — ne re
latează tovarășul director Ștefan Nil- 
gesz — am creat noi modele de 
pantofi și am introdus pentru pri
ma oară în țara noastră un nou și 
modern procedeu de tălpuire a în
călțămintei prin injectare de P.V.C. 
O mașină electrică modernă, mînui- 
tă de un singur muncitor, tălpuiește 
în mod „miraculos“ o pereche de 
pantofi într-o fracțiune de timp. O 
întreagă secție produce de zor pe 
bandă rulantă fețe de pantofi, ali- 
mentînd neîncetat mașina flă-

ȘTEFAN HARALAMB

(Continuare in pag. a Il-a)

In Editura politică a apărut volumul 
CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN. Volumul cu
prinde lucrările și materialele Congresu
lui :

Raportul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire la activi
tatea partidului în perioada dintre Con
gresul al VlII-lea și Congresul al IX-lea 
al P.C.R., prezentat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Raportul Comisiei Centra
le de Revizie, prezentat de tovarășul 
CONSTANTIN PÎRVULESCU, Raportul 
asupra Directivelor Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român privind 
Planul de dezvoltare a economiei naționa
le pe perioada 1966—1970, prezentat de 
tovarășul ION GHEORGHE MAURER, 
Raportul asupra Directivelor Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist Român 
privind Planul de 10 ani pentru dezvolta
rea energeticii, prezentat de tovarășul 
CHIVU STOICA, Raportul cu privire la 
proiectul Statutului Partidului Comunist 
Român, prezentat de tovarășul 
GHEORGHE APOSTOL ; cuyîntările de- 
legaților la Congres, cuvîntul de salut al 
reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești și ai altor partide democrati
ce care au participat la lucrările Con
gresului, precum și mesajele de salut so
site pe adresa Congresului din partea 
unor partide comuniste și a unor partide 
democratice. Cuvîntarea de încheiere 
a Congresului, rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al C.C. al P.C.R.

în volum sint cuprinse: Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. cu privi
re la dezvoltarea economiei naționale în 
perioada 1966—1970, Directivele Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. cu privire la valo
rificarea surselor energetice și electrifica
rea țării în perioada 1966—1975, Statutul 
Partidului Comunist Român. Rezoluția 
Congresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român. De asemenea, în volum se 
publică moțiunea de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

Volumul redă componența Comitetului 
Central al P.C.R. și a Comisiei Centrale de 
Revizie, alese de Congres, componența or
ganelor executive ale C.C. al P.C.R.: Se
cretarul general, Comitetul Executiv, Pre
zidiul Permanent și Secretariatul, alese în 
prima ședință plenară a Comitetului 
Central.



s trenele urinei care încer- 
cuiesc orașul ca o centură 
fierbinte n-au mai făcut 
să răsune împrejurimile de 
glasul lor. Este zi de o- 
dihnă. Oamenii au ieșit la 
plimbare, se îndreaptă 
spre parcuri, stadioane, 
ștranduri... Faptul că pe

străzi aleargă cîteva camioane pline de 
tineri care cîntă nu pare a impresiona pe 
nimeni: se duc, ca de obicei, într-o ex
cursie mai îndepărtată, prin păduri, de 
aceea s-or fi îmbrăcat mai puțin preten

tuziasmul tineretului, principalul colector 
de metale vechi pentru oțelăriile patriei 
noastre !

Și tot astfel putem vorbi despre rever
sul medaliei. După cum în șarja hunedo- 
reană de oțel intră un masiv concentrat 
de muncă a oamenilor din mai toate colțu
rile țării, tot așa, de la Hunedoara numai, 
pornesc mii de tone de lingouri de oțel 
spre aproape 2 000 de întreprinderi aprovi
zionate de oțelarii de aici. Pentru că aici, 
de pildă, la oțelăria Martin II, pînă va 
intra în funcțiune Combinatul siderurgic

goane de șpan. Sau la Ctmpina, într-un 
mal prăbușit ar fi ruginit în continuare 
două cisterne. Ori vagonetele, cablurile, 
șinele pe care nu le mai folosea nimeni la 
Mîneciu, Tîrgoviște, Nehoiu sau alte loca
lități, ar fi fost distruse de ploi, degradate 
cu totul.

Dar la chemarea organizațiilor U.T.C. 
tineretul a răspuns cu entuziasm și metalul 
acoperit de rugină strălucește acum în lin
gourile de oțel, în piesele mașinilor și uti
lajelor fabricate în uzinele noastre. Fără 
fier vechi oțelul nu mai putea fi oțel. Și

— BUCUREȘTI (oraș): 44 728 tone, 
61,27 la sută din angajamentul anual.

— PLOIEȘTI: 35 890 tone, 65,25 la sută 
din angajamentul anual.

Și numărul miilor de tone se adună pe 
coloana contabilă reprezentînd sute de mii 
de ore de înflăcărată muncă patriotică. 
Care au fost oare urmările acestui efort 
plin de entuziasm ? Răspunsul este sim
plu: marile oțelării au avut totdeauna asi
gurate stocurile de metale vechi necesare 
și aceasta a fost una dintre chezășiile vic
toriilor lor.

țios I...
Din gara aceluiași oraș, sau poate a al

tuia, dar la aceeași oră, după ce s-a înop- 
tat poate, pleacă abia lunecînd pe șine, 
prinzînd apoi viteză, o garnitură de tren. 
Dacă cineva ar fi privit cu mai multă aten
ție fețele tinerilor din camioane, ar fi re
cunoscut de bună seamă pe mulți dintre 
cei care asistau acum la plecarea trenu
lui.

Aceste grupuri de tineri le poți întîlni 
pretutindeni în țara noastră și nu numai 
în zilele de sărbătoare, ci ori de cîte ori 
au timp liber. Ei sînt aceia despre care se 
spune că și-au pus în gînd să poarte de 
grijă oțelului patriei, să-l patroneze.

Este foarte adevărat că grija oțelului pa
triei apasă pe umerii celor care îl obțin 
direct și la fața locului, adică topitorii, 
oamenii aceia masivi, cu sudoarea șiroin- 
du-le veșnic pe frunte, care se uită prin 
sticlele lor fumurii în cuptoarele cu vîl- 
vălăi de magmă, oamenii aceia pe care 
majoritatea dintre voi îi vedeți aproape cu 
regularitate în jurnalele de actualități.

Totuși, în elaborarea șarjelor de oțel este 
înmagazinată o fierbinte cantitate de mun
că mai înainte ca elementele să intre în 
focul veșnic, în miile de grade din cup
toarele Martin sau electrice. Carbonul, 
manganul, fierul vechi, oxigenul cuprind 
în ele strădania unei țări întregi, începînd 
cu efortul de lingă șiștul luminat gălbui 
de lampa minerului, începînd cu praful 
alb al carierelor de calcar și isprăvind cu 
fabrica de oxigen din incinta Combinatu
lui siderurgic din Hunedoara, sau cu en

în oțelul Hunedoarei 

strălucește 

și strădania ta!
de la Galați, se produce jumătate și mai 
bine din oțelul țării.

Iată numai cîteva date, cîteva fapte care 
îți permit să fii mîndru de efortul tău și al 
tovarășilor tăi, de kilogramele de fier vechi 
pe care le-ai adunat, la transportul cărora 
ai ajutat și tu pînă ai asistat cu satisfacție 
la plecarea trenului, poate al doilea expe
diat de voi în acest an I

Peste tot în țară tineretul a descoperit 
și adunat însemnate cantități de metale 
vechi. Dacă n-ar fi existat o continuă preo
cupare în acest sens desigur că la Moreni 
mai puteau zace într-o groapă 20 de va-

tu, și tovarășii tăi de muncă ați înțeles 
asta. Iată cîteva date recente care ilustrează 
nemijlocit felul în care uteciștii au înțeles 
să-i ajute pe oțelari :

Pînă la data de 17 august 1965 tineretul 
a colectat fi predat oțelăriilor patriei 
174 216 tone metale vechi, ceea ce în 
procente reprezintă 62,08 la sută din an
gajamentul pe anul acesta.

Iată și cîteva regiuni fruntașe:
— BRAȘOV: 16 025 tone, 86,99 la sută 

din angajamentul anual.
— BACĂU: 6 434 tone, 78,94 la sută din 

angajamentul anual.

La Hunedoara, de pildă, s-au obținut 
zece mărci noi de oțeluri speciale. Iar pro
ducția totală de oțel, va fi în acest an de 
2,3 milioane tone.

Pentru asigurarea condițiilor acestor 
succese ai muncit și tu și tovarășul de 
lîngă tine !

I-am văzut nu demult la lucru pe maiș
trii topitori Aurel Stanciu, Valeriu Lăbuneț, 
Opriș Avram și pe mulți alții. Efortul lor, 
munca lor cere o ritmicitate încordată, o 
apreciere a procesului topirii de o iuțeală 
de necrezut. Amestecul metalului devenit 
incandescent-lichid trebuie dirijat uneori

în secunde și lipsa materialului ar slăbi 
calitatea șarjei. Dar, dimpotrivă, la cuptoa
re șarjele se succed rapid, ia» analizele de 
laborator, deși tot mai pretențioase, semna
lează tot mai puține deficiențe. Astfel 
discurile pentru agricultură vor fi mai 
bune, bilele și cămășile rulmenților mai 
trainice, țevile și cablurile speciale mai 
elastice și mai durabile.

Și acum cîteva cuvinte despre tinerii a- 
ceștia care s-au declarat singuri proteguitori 
ai șarjelor rapide și de calitate. Angajamen
tele lor, după cum am văzut, cîntăresc mii 
și mii de tone. Cine sînt ei ?

lată un exemplu luat la întâmplare de 
po fila unui carnet de însemnări:

— Tinerii de la Uzinele „Tractorul“ din 
Brașov. Iată și metoda lor de muncă: de- 
Î»starea surselor; organizarea frontului de 
ueru pe oameni; culegerea și expedierea 

metalelor vechi spre Reșița, Hunedoara și 
alte oțelării.

Fiecare tinăr de la „Tractorul“ oa adu
na în acest an, conform angajamentului 
global, 1 250 kg fier vechi.

Pînă la mijlocul lunii august au fost ex
pediate 1 600 720 kg.

Iată un alt exemplu, de pe următoarea 
filă a carnetului:

— Studenții facultății metalurgice a 
Institutului politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din București, aflați în perioada de prac
tică la Brașov, au făcut prin muncă pa
triotică lucrări de amenajare a stadionului 
Tractorul. Și, după cîte ne-a spus tov. 
Anton Bălan, secretarul organizației U.T.C. 
a anului IV, aveau în plan și alte acțiuni 
printre care și coleotarea metalelor vechi.

Două exemple. Dar ele sînt nenumărate; 
chiar în carnetele noastre de reporteri se 
găsesc cu sutele, culese din toate colțurile 
țării.

Aceasta înseamnă că ai răspuns cu entu
ziasm la îndemnul celorlalți tovarăși ai tăi 
și acum poți spune cu mîndrie: mi-am în
deplinit angajamentul ! Vreau să-l depă
șesc și îl voi depăși 1

Și atunci, în. sclipirea sobră, bărbătească 
a oțelului va străluci și strădania ta 1

PAVEL AIOANEI
Absolvenți ai Grupului școlar petrol- 
chimie din Ploiești in vizită Ia Rafi

năria Brazi,
Foto : O. PLECAN

bunii gospodari

Așa procedează
Foto: AGERPRES

Pretată la noul an școlar. 
In fiecare zi, din secțiile 
întreprinderii poligrafice nr. 
4 București, iar drumul 
librăriilor mii și mii de 

manuale.

So&irea unei delegații 
de ziariști 

din R. P. Chineză

celei de-a XXI-a aniversări
a eliberării patriei

Despre preocupările privind 
asigurarea bazei furajere 
ne-au vorbit — într-un raid 
recent întreprins în raionul 
Zalău — secretari ai organiza
țiilor U.T.C., tineri îngrijitori, 
brigadieri și specialiști.

Primul popas l-am făcut la 
cooperativa agricolă din Ho- 
rpatul Crasnei unde tovarășul 
Timotei Mureșan, secretarul 
organizației U.T.C. din secto
rul zootehnic, ne-a relatat 
despre acțiunile întreprinse de 
ei pentru asigurarea unui bel
șug de nutreț.

— Ne-am propus — spunea 
el — să depășim anul acesta 
producția medie de lapte pla
nificată de 2 800 de litri. Per
spectivele se întrevăd. După 
6 luni producția medie reali
zată este de 1 460 litri lapte. 
Producția va fi însă constantă 
și în timpul 
iernii, fiindcă... 
furajele ne vor 
veni în ajutor. 
Pentru 472 tau
rine și 1170 de 
oi am asigurat 
12 000 tone de 
silozuri, 900 
tone de lucer
na, 400 tone de 
trifoi, 
re etc.

— Ce 
merați 
etc. ?

— în afară de 
cantitățile de 
furaj obținute din culturi, 
membrii organizațiilor U.T.C. 
din brigăzile de cîmp și zoo
tehnie, au creat unele rezerve 
de fînuri cosite de pe margi
nea drumurilor comunale și 70 
tone de frunzare.

în raidul întreprins am a- 
flat că anul acesta, în raionul 
Zalău, organizațiile U.T.C. din 
cooperativele agricole au co
sit iarbă de-a lungul a 240 ki
lometri de șosele și drumuri 
comunale. La această 
te se mai adaugă 370 
de frunzare recoltate 
durile de foioase.

Pe tovarășul Popa Petre, 
brigadier zootehnic la coope
rativa agricolă de producție 
din Românași, l-am găsit la 
recoltatul semințelor de lu- 
cernă și sparcetă. Pe această 
temă s-a desfășurat și discu
ția noastră.

— Avem 900 de hectare de 
pășune dar numai jumătate 
din ele asigură o producție co
respunzătoare de iarbă. Anul 
acesta, prevăzători, am organi
zat un conveier pe 70 de hec
tare care ne-a dat posibilita
tea să suplimentăm hrana 
animalelor întrucît de la în
ceputul acestei luni pășunea 
nu ne-a mai putut asigura ni
mic. Pentru a înlătura acest 
neajuns, în anul viitor, cu să- 
mînța de lucernă pe care o 
strîngem acum, vom reînsă- 
mînța, după ce vor fi arate, 
700 hectare de pășune. Acum 
acordăm o atenție deosebită 
pregătirii furajelor pentru 
iarnă.

Tovarășul inginer Edmond 
Horvat, vicepreședinte al Con-- 
siliului agricol raional Zalău, 
ne-a prezentat tabloul general 
al acțiunilor și eforturilor ce 
se întreprind în acest sens, în 
cooperativele agricole de pro
ducție.

— Culturilor furajere — 
ne-a spus dînsul — le-au fost 
destinate anul acesta aproape 
10 000 de hectare. Unitățile 
s-au străduit să asigure un 
echilibru între sporirea numă
rului de animale (în prezent 
de 14 000 taurine și 30 000 ovi
ne) și suprafețele destinate 
culturilor furajere. Paralel cu 
acțiunea de fertilizare și reîn- 
sămînțare a unor întinse su
prafețe de pășuni naturale, 
care a făcut să crească produc
ția de iarbă a celor 21 000 de 
hectare pășune la circa 4 000 
de kg la hectar, cooperativele

Raidul nostru

în raionul
grosie-

enu-
prin

cantita- 
de tone 
din pă-

agricole au luat măsuri de a- 
sigurare a balanței furajere 
pe calea culturilor duble, in
tercalate și a lucemierelor. 
Anul acesta au fost cultivate 
în raion 827 hectare cu culturi 
duble, 6 000 hectare cu culturi 
intercalate și 1 200 hectare cu 
sparcetă și lucernă. Dar, pen
tru ca rezervele de furaje să 
rămînă nefolosite pînă la iar
nă era necesar ca acum, în 
perioada pășunatului pastoral, 
animalele să aibă asigurată o 
cantitate suficientă de masă 
verde. Astfel, pînă la ieșirea 
pe pășune, animalele au fost 
hrănite cu masă verde din 
conveier cultivată pe 1 200 de 
hectare. De-a lungul întregu
lui sezon de vară, cooperative
le agricole au trebuit să asi
gure 117 000 tone furaje masă 
verde. Această uriașă cantita

te de nutrețuri 
a fost realizată 
și chiar depăși
tă, în unități 
creîndu-se o re
zervă de 10 000 
tone furaje. 
Crearea acestui 
important stoc- 
tampon de nu
trețuri s-a rea
lizat și pe ca
lea economisi
rii furajelor 
prin pășunarea 
miriștei și a 
14 000 hectare 
de pădure.

în raidul întreprins am con
statat că circa două treimi din 
necesarul de furaje de care 
ne vorbea vicepreședintele 
Consiliului agricol raional a 
fost deja asigurată. O grijă 
deosebită a fost acordată con
servării fînurilor valoroase — 
de lucernă și sparcetă. Fînu- 
rile au fost depozitate în clăi 
sub șoproane acoperite. Ba
zele de furaje au fost ampla
sate pe coline împrejmuite cu 
sîrmă și șanțuri de scurgerea 
apei. Așa au procedat țăranii 
cooperatori din Someș-Odor- 
hei, Zalău, Horoatul Crasnei, 
Românași-Jibou și altele unde 
clăile de fîn și paie, frumos 
orînduite, se află în vecinăta
tea sectorului zootehnic. Păcat 
însă că consiliul agricol raio
nal nu a generalizat această 
experiență, nu a impus ace
eași ordine și grijă pentru 
conservarea și păstrarea fura
jelor și la cooperativele agri
cole din Chechiș, Aghireș și 
Meresid. Aceste unități, cu toa
te că au folosit multe brațe de 
muncă la recoltarea fînurilor, 
nu le-au depozitat la vreme și 
în bune condiții, diminuîn- 
du-le valoarea lor nutritivă. 
Se impune ca atît consiliul 
agricol raional cit și comite
tul raional U.T.C. să ia mă
suri ca o dată cu intensifica
rea acțiunilor de strìngere a 
furajelor să sporească și grija 
pentru conservarea lor cores
punzătoare.

ION MARCOVICI

Scintela 
tineretului

Pe munte, la cabana 
Postăvarul din Bucegi. 
O masă și cltev„ bănci 
așezate pe malul unei 
stînci, oferă un minunat 
prilej de contemplare: 
panoramicul larg deschis 
peste o lume de basm. 
Brașovul, Codlea, Cris
tianul... Sub poalele 
muntelui, în Poiana Bra
șovului, silueta gingașă 
a unui stadion pare in
tegrală complet în ar
monia peisajului. Pri
vind cu atenție, desco
peri oameni de propor
ții liliputane, care se agi
tă toată ziua, în sus șl 
în jos, pe roșul culoare
lor de alergări, pe vor. 
dele gazonului sau spre 
ceardacul vestiarelor.

Coborînd de la caba
nă, jos, pe stadion, pofl 
deslega rostul anima
ției, explicația prezen
tei continue pe stadion a 
„voinicilor“ care se 
gătesc să arunce 
mult, să fugă sau 
sară mai bine.

Prima cunoștință,
haela Peneș — surpriza 
Jocurilor Olimpice de la 
Tokio la aruncarea su
liței. „îmi pare rău — 
ne mărturisește ea — că 
din cele 3 întllniri pe 
care le are atletismul 
nostru în zilele viitoare, 
nu pot lua parte decît 
Ia două : „Cupa Euro
pei' Ia atletism — care 
se desfășoară la 22 Au
gust la Constanta, șl la 
Jocurile Mondiale Uni
versitare de la Buda
pesta, între 20—29 au
gust, iar pentru „Triun
ghiularul' de juniori de 
la Varșovia, din 21—22, 
unde ne lntllnim cu ju
niorii polonezi șl sirbl, 
voi da... delegație co
legelor mele Neacșu șl

Tatiana Bucura. Atunel 
mă voi alia In examene
le pentru studenție...“.

La iei si ceilalți in
terlocutori, Eugen Dueu, 
student In anul IV la 
l.C.F. șl proaspăt cam
pion republican la înăl
țime, vorbește de ambe
le concursuri : „Nici nu 
Știu Ia ce concurs o să

concursurile viitoare 
performante bune, încă 
neîndeplinite pînă acum.

„Si cu adversarele ce
le mai tari, rezultatul 
concursului se pecetlu
iește tot după ultima să
ritură, ne spunea Viori
ca Viscopoleanu, cu o- 
bișnuitul ei zimbet mo
dest, dar optimist.

Alleili la... startul

imposibil : să întrecem 
în „Cupa Europei“, e- 
chipa feminină a R.F.G. 
Apoi, la Budapesta, 
la „Universitare“, voi 
concura mai liniștită. 
Un concurs cu concu
rente multe, cu califi
cări, dimineața (la care 
sînt în elementul meu, 
la Tokio am sărit în ca
lificări 6,36 m, iar după- 
amiază, în finală, 6,35 
m). Speranțe ? Un loc 
pe podium la Budapes
ta și, dece să ascund, 
medalia de aur la Balca
niada de la Atena din 
8—11 septembrie“.

SI astfel, . pe micul 
stadion de la poalele 
Postăvarului s-au desfă
șurat ultimele antrena
mente ale atletilor-stu- 
denii care ne vot re
prezenta la Universia- 

împletite cu dîrze- 
încredere, speran-

pre
mei 

să

Mi-

am emoții mal mari. La 
„Cupa Europej-, pentru 
băieți, care se dispută la 
22 gugust la Zagreb 
(îmi cunosc adversarii și 
doar cu un salt de per- 
lormantă pot spera la 
un Ioc frumos). Pentru 
Budapesta, cunosc insă 
mai puțin pe cei cu care 
voi concura, 
că această 
bucură de o participare 
mult mal valoroasă de
ci t edițiile precedente. 
Fiind însă al doilea 
concurs, la intervale de 
cîteva zile, voi fi mai 
relaxat'.

In general, în mijlocul 
studenților noștri dom
nește optimismul, 
și firesc, fiindcă

Știu însă 
ediție se

Este 
s-au 

antrenat cu rîvnă, fără 
a se preocupeli nici up 
efort. Majoritatea afle- 
Iilor, In ascendent 
formă, așteaptă de

Pentru minerii Văii Jiu
lui s-au construit in ul
timii ani mii de aparta
mente. Aspect din orașul 

Petroșani.
Foto: AGERPRES

La invitația ziaiului „Scîn- 
teia“, joi la amiază a sosit în 
Capitală o delegație de lucrători 
ai ziarului „Jenrainjibao“, con
dusă de Wuan I, redactor-șef 
adjunct, pentru a face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe- 
țiți au fost întîmpinați de repre
zentanți ai conducerii ziarului 
„Scînteia" și ai organelor centra
le de presă, ai Uniunii Ziariști
lor din R. P. Română și ai Di
recției presei din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Chineze la 
București.

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

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

Informații

at-

Aș vrea șă contribui 
cu rezultatul meu să 
realizăm ceea ce este 
toarte greu, dar nu și

SILVIU 
DUMITRESCU

Joi la amiază, primul am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Kuweitului în 
Republica Populară Română, 
Saeed Jacoob Shammas, a de
pus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului For
țelor Armate și Sfatului popu
lar al Capitalei.

★
După succesul repurtat pe 

scena Teatrului „Qlympia“ din 
Paris, colectivul Teatrului sati- 
ric-muzieal „C. Tănase“ s-a îna
poiat joi seara în Capitală.

Numeroși iubitori ai spectaco
lelor de revistă, aflați pe aero
portul Băneasa, au făcut artiști
lor o caldă primire.

(Agerpres)

În întreprinderi, instituții, 
cooperative agricole de pro
ducție din întreaga țară au 
continuat să aibă loc joi adu
nări festive consacrate celei 
de-a XXI-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub 
jugul fascist. în expunerile 
ținute cu acest prilej a fost 
făcut bilanțul realizărilor ob
ținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în anii 
puterii populare, au fost sub
liniate perspectivele luminoase 
de dezvoltare ale României 
socialiste pe care le-a deschis 
hotărîrile Congresului al IX- 
lea al P.C.R., hotărîri ce însu
flețesc întregul popor în obți
nerea de noi victorii pe dru
mul progresului și civilizației.

La Uzinele „Grivița Roșie" 
aproape 2 000 de muncitori, in
gineri și tehnicieni au luat 
parte la o asemenea adunare 
la care a luat cuvîntul Gheor
ghe Panțîru, secretar al Co
mitetului raional Grivița Roșie 
al P.C.R. După ce a vorbit 
despre importanța zilei de 23 
August, el a arătat că la reali
zările obținute de oamenii 
muncii din Capitală, un aport 
important l-a adus și harnicul 
colectiv al acestei uzine, care 
și-a depășit planul producției 
globale pe 7 luni ale anului 
cu 2 065 000 lei.

Cei peste 2 000 de construc
tori ai cunoscutei uzine bucu- 
reștene „Autobuzul“, care au 
participat la adunarea festivă 
au ascultat expunerea despre 
semnificația zilei de 23 August, 
ținută de Ion Savu, secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R., care a felicitat 
colectivul uzinei pentru reali
zările obținute. în cinstea ma
rii sărbători muncitorii acestei 
unități au depășit angajamen
tul la producția globală cu 
peste 1 120 000 lei, iar la pro
ducția marfă cu 3 251 000, de- 
pășjndu-se astfel angajamen
tul luat pe întregul an.

Un mare număr de con
structori de pe șantierele hu- 
nedorene aparținînd între
prinderii de construcții side-

Hunedoa- 
a scos în 
construc-

din schela

rurgice din localitate, s-au a- 
dunat joi pentru a cinsti a- 
propiata sărbătoare a poporu
lui nostru. A luat cuvîntul 
Gh. Ordeanu, secretar al Co
mitetului orășenesc 
ra al P.C.R., care 
evidență realizările 
torilor.

Sute de petroliști
Boldești, cea mai mare exploa
tare de țiței din Valea Pra
hovei, s-au întrunit în sala de 
festivități a clubului. După ce 
a vorbit despre semnificația 
zilei de 23 August, Ion Ene, 
membru al Comitetului de 
partid al schelei, a relevat a- 
portul adus de petroliștii sche
lei la aprovizionarea rafinări
ilor cu țiței în sortimente pla
nificate, la timp și de bună 
calitate.

La adunarea festivă de la 
Combinatul de industrializarea 
lemnului Pitești a luat cu
vîntul Maria Radulescu, secre
tar al Comitetului orășenesc 
Pitești al P.C.R., care a scos 
în evidență succesele acestui 
colectiv în întrecerea socia
listă. Planul producției globale 
pe primele 7 luni ale anului a 
fost depășit cu peste 2 milioa
ne lei.

Adunări festive au mai avut 
loc la rafinăria „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, întreprinde
rea minieră Comănești, Fabri
ca de hîrtie Letea, regiunea 
Bacău, Combinatul chimic, în
treprinderea de prefabricate 
din beton, Uzina de reparații, 
întreprinderea poligrafică din 
regiunea Oltenia, la Trustul 
regional de construcții locale, 
cooperativele agricole de pro
ducție din Viile Noi, Palazul 
Mare, Poiana, Ovidiu din re
giunea Dobrogea, la Comple
xul C.F.R. Suceava-nord, în
treprinderea regională de elec
tricitate, Direcția regională a 
economiei forestiere, regiunea 
Suceava, Exploatările miniere 
Baia Sprie, Șuior dip regiunea 
Maramureș și în alte între
prinderi. cooperative agricole 
și instituții din Capitală și 
celelalte localități.

Rîndul de sus, de 
la stingă: Miha- 
ela Peneș (Româ
nia), Taisia Cen- 
cik (U.R.S.S.), 
Helga Hoffman 
(R.F.G.) șl Ioana 
Petrescu (Româ
nia). Rîndul de 
jos: Viorica Vis- 
copoleanu (Româ
nia), Olga Sico- 
vec (Iugoslavia) 
și Olga Geo (Iu

goslavia).

V&rate de NEAÖÜ R ADULES CÜ

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE DE CĂTRE AMBASADORUL 
PAKISTANULUI lN REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Ștefan Voitec, a pri
mit la 19 august 1965 pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Pakistanului în 
Republica Populară Română, 
M. Shafqat, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

Cu acest 
cuvîntări 
Shafqat și 
Consiliului 
Voitec.

După ceremonia prezentării

prilej, au rostit 
ambasadorul M. 

vicepreședintele 
de Stat, Ștefan

URMĂRI DIN PAQ.
Raport unanim: 
ÎNDEPLINIT

mîndă. Utecistul Somodi Mozeș 
este cismar. Dar el nu coase, nici 
nu lipește cu pap, nu bate nici 
măcar un cui, ci apasă numai pe 
butoane producînd astfel incredi
bila cifră de 550 de perechi în 
opt ore.

în puține locuri — reia tova
rășul director — secția de creație 
are un rol atît de mare ca la o 
fabrică de încălțăminte. De gus
tul artistic al proiectanților, de 
linia modernă și suplă, de fine
țea, culoarea modelelor realizate 
de ei depinde succesul întregii 
producții.

Pn tînăr inginer, Vasile Sptnu

(în urmă cu 3 ani era încă stu
dent al Facultății din Iași) con
duce competent și cu maturitate 
această adevărată casă de creație 
a fabricii unde munca este soră
eu arta.

De la el am aflat că noua
colecție de modele a fabricii
Cluj an a pe anul 1966 a fost
terminată de curînd. în cinstea
zilei de 23 August, cei de la sec
ția creație au multiplicat aceste 
modele executîndu-se 3 000 de 
bucăți.

ÎNTREPRINDEREA CARBO- 
CHIM. — Aș putea să vă vorbesc 
— ne spune inginerul șef Vale- 
rian Mangiurea — despre multe 
realizări ale fabricii în cinstea 
zilei de 23 August: îndepliniri și 
depășiri de plan, un nou produs : 
complexul de granulație de ear- 
bură de siliciu 125—250 și des-

pr-e altele. Dar, cel mai important 
spor al producției noastre și în 
același timp calitatea superioară 
a produselor se datorează înnoiri
lor tehnice și tehnologice aduse. 
Zilele acestea a fost înregistrată 
inovația nr. 100. Și aceasta este 
încă o confirmare a primului loc 
pe țară obținut de fabrica noas
tră la concursul organizat de 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini.

Aceste succese se datoresc fap
tului că spiritul inovator al mun
citorilor este aiei foarte ridicat: 
din 11 muncitori unul este ino
vator. în fabrică există multe 
brigăzi de inovatori care lucrează 
în colectiv pentru găsirea unor 
soluții tehnice și tehnologice mai 
productive.

♦
Am putea să mai vorbim mult

despre cele trei fabrici din Piața 
1 Mai. în dimineața zilei de 
23 August, fluviul viu de oameni 
va porni la manifestație cu un 
sentiment de mîndrie, sentimen
tul îndeplinirii tuturor angaja
mentelor.

Ritmurile 
fruntașilor

lucrează în amonte, Constantin 
Moșneguț era prezent mai toa
tă ziua în aval. Nu venea aici 
numai ca secretar al organiza
ției de partid, dar și ca prie
ten, ca tovarăș de muncă. As
tăzi se bucură din inimă de 
suecesul obținut de ortacii lui 
Sava, Mîine, desigur, și Sava

scrisorilor de 
președintele 
Stat, Ștefan Voitec, a avut

acreditare, vice- 
Consiliului de 

o 
convorbire cordială cu amba
sadorul Pakistanului, M. Shaf
qat.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

I
»

va participa la străpungerea e- 
fectuată de Constantin Moșne- 
guț. Așa este aici la hidrocen
trală, succesele, bucuriile sînt 
trăite în colectiv.

în ziua în care a avut loc 
cea de a treia străpungere de 
pe galeria de fugă, constructo
rii barajului Vidraru au tur
nat cel de al 400 000-lea metru 
cub de beton. Colosul de oțel ' 
și beton a ajuns azi la înălți- i 
mea de 150 metri. Mai sînt 
doar 15 metri pînă la înălți
mea finală. Sînt suficiente do
vezi că angajamentele oame
nilor de aici de a termina be- 
tonarea cu două luni înainte 
de termen vor fi realizate cu 
mult mai devreme.

Iată fapte și realizări pe care 
constructorii hidrocentralei de 
pe Argeș le închină măreței 
sărbători de la 23 August,



Pentru popor, 
in numele 
poporului

Ing. PETRE TURCU
director general al Uzinelor „23 August" -București

ițind proiectul 
noii Constituții 
— Constituția 
Republicii So
cialiste Româ
nia ■— avem în 
față imaginea 
însuflețitoare a 
marilor victorii

dobîndite sub conducerea
partidului, a profundelor
transformări revoluționare pe-

trecute în țara noastră. Chin
tesența tuturor acestor trans
formări o constituie victoria 
deplină și definitivă a socia
lismului în România.

In concordanță cu condițiile 
perioadei de trecere de la ca
pitalism la socialism, Consti
tuția din 1952 consemna exis
tența a trei formațiuni social- 
economice. O asemenea pre
vedere a devenit azi anacro

nică, deoarece, sub conduce
rea partidului, poporul no
stru a asigurat în acest 
timp victoria relațiilor de 
producție socialiste la ora
șe și sate. Noua Constituție 
consfințește această victorie 
istorică consemnînd că econo
mia națională a României este 
o economie socialistă unitară, 
bazată pe proprietatea socia
listă asupra mijloacelor de 
producție. In aceasta își gă
sesc cea mai înaltă formă de 
înfăptuire aspirațiile de 
veacuri ale poporului nostru 
spre dreptate socială, liber
tate națională, progres și bu
năstare. Stăpîn și gospodar al 
bogățiilor țării, stăpîn al des
tinelor sale, poporul român 
își croiește drum spre o via
ță mereu mai frumoasă.

Ca lucrător în domeniul 
economiei, în sectorul indus- 
trei constructoare de mașini, 
mă simt îndemnat să relev 
avîntul economiei noastre a- 
șezată pe fundamentul pro
prietății socialiste asupra mij
loacelor de producție. Numai 
în anii șesenalului s-au cons
truit și au început să producă 
502 întreprinderi și secții noi 
industriale, iar un număr im

portant de fabrici și uzine au 
fost dezvoltate și modernizate. 
Creșterea medie a producției 
industriale în șesenal este de 
14,4 la sută ; aceasta este cea 
mai grăitoare expresie a forței 
și vitalității economiei noastre 
socialiste. De la an la an se 
schimbă geografia economică 
a României, apar noi comple
xe industriale moderne, noi 
combinate, puternice centrale 
electrice, noi mine și schele 
petroliere, vaste șantiere de 
construcții. Pe ogoare mii de 
tractoare, combine, semănători, 
se adaugă în fiecare an par
cului tot mai bogat de mașini 
agricole.

Pe temelia trainică a reali
zărilor dobîndite, oamenii 
muncii pornesc cu însuflețire, 
cu elan inepuizabil la înfăp
tuirea mărețului program sta
bilit de cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., pentru ridica
rea patriei la nivelul țărilor 
cu economie avansată, pen
tru făurirea unei vieți mereu 
mai îmbelșugate.

Tot ceea ce realizăm, tot ce 
construim, roadele muncii sînt 
ale noastre, ale tuturora. Sco
pul suprem al politicii parti
dului și statului socialist îl 
constituie satisfacerea tot mai

deplină a nevoilor materiale și 
spirituale ale poporului, dez
voltarea multilaterală a omu
lui. în noua Constituție, care 
consfințește cuceririle și vic
toriile noastre, în această Lege 
fundamentală pe care noi în
șine ne-am dat-o, se consem
nează că întreaga activitate de 
de stat are drept scop dezvol
tarea orînduirii socialiste, 
creșterea continuă a bună
stării materiale și culturale a 
poporului, asigurarea libertă
ții și demnității omului, afir
marea multilaterală a perso
nalității umane.

Cu sentimentul mîndriei de 
cetățean al Republicii Socia
liste România, cetățean al u- 
nei țări în a cărei . Lege fun
damentală stau înscrise, cons
fințite ca țel suprem fericirea, 
demnitatea și bunăstarea o- 
mului, îmi exprim adeziunea 
deplină, fierbinte față de pro
iectul Noii Constituții. Adop
tarea Legii fundamentale a 
României Socialiste o vom pe
cetlui prin muncă entuziastă, 
creatoare, pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, 
pentru ridicarea patriei me
reu mai sus pe piscurile înal
te ale comunismului.

CARTEA DE AUR
Foto: ION CUCU

A ROMÂNIEI SOCIALISTE
I

Inalta mîndrie
a tinerei
generații

de DAN MARȚIAN
prim-secrefar al Comitetului orășenesc București gl U.T.G.

I
ntr»o atmosferă de avint și largă desfășurare a 
forțelor creatoare ale întregului popor, generată 
de istoricele documente ale Congresului al 
IX-lea al P.C.R., a primit întreaga țară proiec
tul noii Constituții a Republicii Socialiste Ro
mânia. întruchipînd concepția politică a parti
dului comuniștilor, mărețele realizări obținute 
în dezvoltarea economiei și a întregii vieți so- 
cial-politice, integrată logic în documentele de

mșr« importanță adoptate recent de cel mai înalt for al comu
niștilor din patria noastră, noua Constituție se profilează în 
modul cel mai pregnant ca o măreață cartă a izbinzilor re
purtate de poporul nostru, ca un act cu putere de lege supre-

mă care consfințește și apără drepturile și libertățile omului, 
personalitatea și demnitatea lui, aptitudinile sale, asigurîndu-i 
în același timp, cadrul și mijloacele realizării potențelor sale 
creatoare.

Exprimînd profundul umanism, caracteristic orînduirii noas
tre, liberă pentru totdeauna de exploatare și orice fel de în
grădiri în calea afirmării omului, proiectul de Constituție în
scrie, prin cel de-al 13-lea articol, prevederi menite să asigure 
ridicarea omului tot mai sus, spre idealurile de bunăstare și 
civilizație ale omenirii. „In Republica Socialistă România, în
treaga activitate de stat are drept scop dezvoltarea orînduirii 
socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și cultura
le a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afir
marea multilaterală a personalității umane“.

în mod firesc, asemenea prevederi bucură și însuflețesc tine
retul patriei noastre, care vede în ele o mare cucerire a poporu
lui nostru, o garanție a realizării visurilor sale îndrăznețe care 
îi înaripează mintea, insuflîndu-i optimism și încredere ne
strămutată în viitorul luminos și fericit al patriei, al generații
lor prezente și viitoare. înscriind preocuparea pentru creșterea 
și educarea tinerei generații în ierarhia marilor probleme so
ciale, proiectul de Constituție conține prevederi de mare im
portanță, pe baza cărora tinerilor le sînt asigurate în Republica 
Socialistă România „condițiile necesare dezvoltării aptitudinilor 
lor fizice și intelectuale“. Și, într-adevăr, nu poți să nu vezi ia 
tot pasul, în orice colț al țării, realismul deplin, strălucita și in
contestabila împlinire a acestor prevederi în realitățile în care 
muncește și trăiește tineretul. Aceste prevederi sînt întruchi
pate în uzinele și fabricile moderne, care asigură realizarea în 
fapt a dreptului la muncă, dezvoltarea capacităților și aptitudi
nilor profesionale ale tineretului, în, școlile, facultățile și edifi
ciile de cultură, puse neîngrădit la îndemîna tineretului, în 
grija pentru promovarea tinerilor . în munci de răspundere în 
industrie, agricultură, pe frontul creației științifice și cultural- 
artistice, ori pe linia conducerii treburilor de stat și obștești, 
în grija și veghea permanentă, părintească a partidului și 
statului asupra educării tineretului țării.

în deplină concordanță cu trăsăturile actuale ale dezvoltării 
social-politice a orînduirii noastre socialiste, proiectul noii 
Constituții, pornind de la asigurarea și garantarea drepturilor

șî libertăților cetățenilor patriei, de la necesitatea sporirii acti
vității creatoare a maselor, a creșterii participării lor la rezol
varea problemelor complexe ale construcției economice și so
cial-culturale subliniază puternic dreptul oamenilor muncii de 
a se asocia în organizații de masă și obștești, a căror activitate 
statul o sprijină.

„Organizațiile de masă și obștești — glăsuiește articolul 27 — 
asigură larga participare a maselor populare la viața politică, 
economică, socială, culturală a Republicii Socialiste România 
și la exercitarea controlului obștesc, expresie a democratismu
lui orînduirii socialiste. Prin organizațiile de masă și obștești, 
Partidul Comunist Român înfăptuiește o legătură organizată 
cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și celelalte 
categorii de oameni ai muncii, le mobilizează în lupta pentru 
desăvîrșirea construcției socialismului“.

Tineretul, ca și ceilalți oameni ai muncii, se bucură nu numai 
de drept ci și de fapt de aceste drepturi și libertăți ce-i sînt 
asigurate. Mobilizat de organizația sa revoluționară, Uniunea 
Tineretului Comunist, condus cu grijă și înțelepciune de către 
partid, tineretul este un participant entuziast și hotărît la tot 
ceea ce se înfăptuiește în patria noastră. în același timp, ne 
dăm seama că drepturile asigurate reprezintă și îndatoriri so
ciale, responsabilități cetățenești care, în mod firesc, trebuie să 
preocupe organizațiile noastre U.T.C., pe fiecare din membrii 
lor. Pe baza istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al 
P.C.R., organizațiilor noastre U.T.C. le revine sarcina de a pune 
în centrul preocupărilor lor educarea tineretului în spiritul dra
gostei față de muncă, al dăruirii totale cauzei înfloririi patriei, 
al înaltei răspunderi față de îndatoririle sociale, ale devota
mentului nemărginit față de patria socialistă și partidul 
comunist.

Nu încape nici o îndoială că tinerii și tinerele României so
cialiste, însuflețiți de politica înțeleaptă, clarvăzătoare a parti
dului comunist, de măreața cartă a cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a drepturilor și libertăților, a luminii, dreptății și 
demnității umane, o vor cinsti cu fapte mărețe, înălțătoare, cu 
o pilduitoare strădanie de slujire cu devotament a patriei so
cialiste, pentru înflorirea și ridicarea 
înalte ale progresului și civilizației.

ei pe culmile tot mai

ARTICOLUL 24: „Republica Socialistă 
România asigură tinerilor condițiile necesare 
dezvoltării aptitudinilor lor fizice și intelec
tuale".

(Dln proiectul Constituției Republicii Socialiste 
România).

de OCTAV PANCU-IAȘi

p
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• Adeziune• Izvorul marilor • Impresionanta
realitateenergii

Am citit, ca toți tovarășii mei de muncă, cu un 
de emoție noul proiect de Constituție. Spun cu un 
de emoție pentru că fiecare rînd al său consfințește, 
de lege, tot ce ne este mai drag și mai scump : 
noastre, îndatoririle noastre, destinul țării.

Să vorbim, de pildă, despre dreptul la muncă. Ca

sentiment 
sentiment 
cu putere 
drepturile

Să vorbim, de pildă, despre dreptul la muncă. Ca unul care 
în ultimii 20 de ani nu am o zi întrerupere în producție, pot 
spune că am trăit din plin acest drept. Și aceasta pentru că, în 
toți acești ani, dreptul la muncă a fost și este asigurat și garantat 
de către statul socialist.

Dreptul acesta l-am cucerit pentru vecie. Pentru el, mulți dintre 
muncitorii de la Uzina Lemetre, actuala uzină „Timpuri Noi“, 
și-au sacrificat viața. Constituția burgheză nu asigura nici un fel 
de garanții dreptului la muncă. Un tovarăș de al meu a fost 
concediat pentru simplul motiv că a refuzat să lucreze, cum îi 
cerea patronul, 16 ore pe zi. Tovarășului meu i s-au întocmit 
acte de instigator și 5 ani de zile n-a fost reprimit în nici o 
fabrică. Dreptul la muncă era anulat de patroni după bunul lor 
plac.

Astăzi, dreptul la muncă este dreptul marilor satisfacții și bucu
rii. Simți că muncești pentru tine, pentru ai tăi, pentru țara ta. 
Acest sentiment de stăpîn îți dă puteri uriașe.

PAUL IONESOU 
strungar, Uzina „Timpuri Nai" 

București

Citind proiectul de Constituție, m-a impresinat deosebit atenția 
ce se acordă cooperativelor agricole de producție, proprietății 
cooperatiste asupra pămîntului. Grija statului am simțit-o din plin 
și pînă acum. Cu ajutorul statului, muncind cu hărnicie în coope
rativă noi am reușit să ne creăm o viață bogată. Pe tarlalele 
cooperativei de producție din care fac parte lucrează 20 de trac
toare și alte mașini agricole moderne. An de an cooperativei 
noastre i-au fost repartizate de către stat, importante cantități 
de îngrășăminte chimice și amendamente calcaroase. Ca urmare 
a crescut considerabil producția agricolă la hectar. Mă servesc 
de un singur exemplu : în ultimii 5 ani noi am obținut un spor 
mediu la produoția de grîu pe hectar de aproape 55 la sută. 
Zootehnia, o a doua ramură principală a producției, numără în 
1965 cu 862 mai multe capete bovine, din care 340 vaci cu lapte 
și cu 850 mai multe capete ovine. Nivelul de trai al țărănimii 
cooperatoare, mereu mai ridicat, se reflectă și în faptul eă numai 
în ultimii ani în sat au fost înălțate 350 de case noi, iar multe 
au fost modernizate. în urma măsurilor luate de partidul și 
guvernul nostru privind cointeresarea materială a cooperativelor 
noi vom livra populației orașelor și industriei importante cantități 
de produse vegetale și animale. îmi exprim deplina mea adeziune 
față de proiectul de Constituție și alături de toți țăranii coopera
tori mă voi strădui să muncesc cît mai bine pe ogoarele înfrățite 
ale cooperativei noastre.

IOAN SENEȘ
Cooperativa agricolă de producție Ardud, 

regiunea Maramureș

Mărețele victorii obținute de poporul nostru, condus de 
partidul comuniștilor, în făurirea noii orînduiri își găsesc ex
presia în conținutul proiectului de Constituție a Republicii 
Socialiste România. Tot ceea ce cuprinde acest document sînt 
realități rupte din firescul vieții noastre de fiecare zi. O ase
menea realitate este cuprinsă concis și în cuprinsul art. 22 în 
care se spune : „In Republica Socialistă România naționalități
lor conlocuitoare li se asigură iolosirea liberă a limbii materne, 
precum și cărți, ziare, reviste, teatre, invățămintul de toate 
gradele, in limba proprie”.

Sînt profesor ia Școala medie nr. 10 din Timișoara, unde, 
sub același acoperiș, se predă concomitent în 4 limbi : română, 
germană, maghiară și sîrbă. Bibliotecile noastre sînt dotate cu 
cărți atît în limba română cît și în limbile minorităților națio
nale. Statul asigură elevilor cărți școjare în limbile amintite 
mai sus. Și pentru că vorbim de realitățile diurne ale vieții 
noastre, înscrise în proiectul de Constituție, este locul să 
amiptim și de cele 4 ziare regionale în limba română, germa
nă, maghiară și sîrbă care apar în Timișoara, de cele 3 teatre 
român, german, maghiar și ansamblul sîrbesc cît și alte fapte 
din viață care scot în evidență egalitatea deplină în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei noastre, indiferent de naționalitate, 
sex, rasă sau credință religioasă.

ADAM FISCHER

e dealul Copou- 
lui, la Iași, ră
sare vara din- 
tr-o vegetație 
luxuriantă, sub 
un cer cînd 
calm și medita
tiv, cînd chinuit 
de grave fră-

mîntări, atentă, parcă să prin
dă din depărtări zvonul păsă
rilor poposite în lunca Prutu
lui ori chemările tainice ale 
Ceahlăului, o casă masivă cu 
un turn de veghe. In urmă cu 
vreo zece ani, treceam pe a- 
colo, însoțind într-o drumeție 
pe șosele moldovene, un pu
blicist francez, atunci pentru 
prima oară în vizită la noi, 
dar pînă atunci și de atunci 
cu atît mai mult, un iubitor 
sincer al țării noastre, al lite- 
turii și artei noastre. Treceam, 
spun, prin dreptul casei cu 
turn și înainte de a o reco
manda oaspetelui, acesta și-a 
asumat el rolul de ghid, infor- 
mîndu-mă : „lat-o ! Așa cum 
mi-o imaginam 1 Casa în care 
a lucrat Sadoveanu! Sînt si
gur că ea este. Ambianța, 
atmosfera acelei case cu turn 
îi dăduse certitudinea că a- 
colo scrisese, trebuia să fi 
scris Sadoveanu. Și nu se în
șelase.

îmi cer scuze pentru acea
stă, desigur, prea lungă intro
ducere la modestele mele rîn- 
duri menite să omagieze fru
musețea și generozitatea de
gajate dintr-un articol cuprins 
în proiectul cărții de aur con
sfințind libertatea, victoriile 
demnitatea, visurile noastre, 
marea lege a legilor: Constitu
ția Republicii Socialiste Ro
mânia. Mi s-a întîmplat însă 
să am revelația oaspetelui po
menit în clipa cîrid am luat 
condeiul în mină. Privind pe 
fereastră, mi-am dat seama că 
e suficient să descriu ambian
ța, atmosfera locului unde mă
aflu, pentru ca cititorul, fără 
să i-l mai numesc, să intuias
că el însuși articolul pe mar
ginea. căruia așez un buchet 
omagial.

Așadar, de la fereastra lo
cuinței mele din Balta Albă, 
panoramez cu privirea. Iată 
clădirea Centrului școlar de 
construcții-montaj și, imediat, 
în vecinătatea ei, cea a Școlii 
profesionale patronată de Uzi
na „23 August“. In spatele a- 
cesteia, turnul de parașutism 
indicînd existența marelui sta
dion bucureștean. Alături, pa
tinoarul artificial, apoi, înși- 
rîndu-se ca într-o ghirlandă, 
o școală medie, alta de 8 ani, 
încă una, tot de 8 ani, un spi
tal pentru copii, două sau trei 
cămine pentru copii șl tineri, 
în sfîrșit silueta unei macara
le care înalță un nou centru 
școlar cu o capacitate de 3 009 
de locuri. Nu cred să mă 
înșel cînd afirm că, aici, 
în Balta. Albă, se stabilește un 
adevărat record mondial pri
vind densitatea pe kilometrul 
pătrat a construcțiilor desti
nate instrucției, educației, dez
voltării generale a tineretului. 

Și, cu certitudine, gîndul ci
titorului va descoperi în a- 
ceastă superbă priveliște in
tenția cu care am încercat s-o 
descriu: ea și atîtea altele ca 
ea, prezente azi pretutindeni 
la noi, sînt o ilustrare vie, 
pregnantă a ceea ce, sobru și 
solemn, legea fundamentală a

statului nostru socialist con
sfințește prin articolul 24: 
„Republica Socialistă România 
asigură tinerilor condițiile ne
cesare dezvoltării aptitudinilor 
lor fizice și intelectuale“.

Geneza unui asemenea arti
col de o frumusețe unică nu 
poate, n-are cum se încadra 
în expresia devenită clasică: 
„se pierde în negura vremuri
lor“. . „Negura vremurilor" ne 
vorbește, chiar într-un raport 
oficial susținut de ministrul 
Instrucțiunii publice în 1931 
că „abia 1 la sută dintre co
piii înscriși la școală termină 
cele 4 clase primare“; că „a- 
vem în țară 11931 șomeri din 
corpul didactic primar și 8 000 
de șomeri din corpul didactic 
secundar“ / Adevărul, 14 iu
lie 1933 /; că „Sportul ? 
Un lux ! Apanajul cîtorva !“ 
Titlu din Opinia, 2 mai 1935 /; 
că „diploma de bacalaureat e o 
hîrtie fără valoare“ / Uni
versul, 1 iulie 1933 /; că ....un
alt tînăr — al cîtelea numai în 
vara asta ? — și-a curmat fi
rul vieții pentru eă viața a 
refuzat să-i dea ceva..,“ / 
Lupta, 17 august 1937.., /

Geneza articolului 23 din 
legea-legilor României socia
liste fiind dragostea și grija 
pentru tînăra generație, nu 
poate fi căutată decit acolo 
unde această dragoste și a- 
ceastă grijă își găsesc expre
sia cea mai profundă'', în ma- 
rea cauză, în uriașa creație a 
partidului nostru comunist. 
Asigurarea tuturor condi
țiilor necesare tineretului 
pentru formarea sa multi
laterală presupune nu numai 
cheltuieli materiale pe care 
numai un stat socialist le 
poate afecta acestui scop, ca 
să spunem, așa, din principiu, 
actul deriyînd nemijlocit din 
esența orînduirii noastre so
ciale, ci dezvăluie o superbă 
atitudine față de tînăra ge
nerație, un imens interes pen
tru destinul ei, un nețărmu
rit sentiment de iubire pentru 
cei ce reprezintă viitorul. Par
tidul Comunist Român a do
vedit în fiecare clipă a exis
tenței sale o asemenea atitu
dine, o asemenea dragoste și, 
devenind forța conducătoare în 
patria noastră, a materializat 
necontenit prin creația sa maxi, 
ma preocupare față de tînăra 
generație, asigurîndu-i o dez
voltare armonioasă, un cli
mat exemplar pentru a-și 
pune în valoare tot talentul, 
întreaga energie, dăruindu-se 
operei care îi înaripează vi-operei care îi înaripează 
sul anilor țineri-

Școli gratuite de toate 
dele, stadioane, case de 
tură, asistență medicală 
tuită, concedii și vacanțe în 
poienele munților și pe pla
ja mării, iată numai cîteva 
cercuri concentrice ale armo
niei care caracterizează for
marea tineretului nostru.

Privesc de la fereastră o in
fimă parte din suma acestora, 
atîtea cîte se pot zări de la o 
fereastră, dar nici măcar atî
tea cîte sînt într-un singur 
cartier. Mă opresc asupra bra
țului macaralei construind o 
nouă școală și în mișcarea lui, 
ca o invitație la înălțime, la 
puritate, descopăr simbolul 
articolului 21: cuvintele sale 
consfințesc dreptul tineretului 
nostru la fericire, la demnita
te, la pasiune, la vis.

gra- 
cul- 
gra-



Manifestări consacrate celei 
de-a XXI-a aniversări 

a eliberării României
peste 
tare

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Corespondență de la A. Mun
teanul

La 19 august s-a deschis la 
cinematograful „Hudojestvennîi“ 
din Moscova tradiționala săptă- 
mînă a filmului românesc, care 
se desfășoară în Uniunea So
vietică în preajma sărbătorii de 
23 August.

La festivitatea deschiderii au 
luat parte numeroși reprezentanți 
ai vieții artistice și culturale, 
membri ai corpului diplomatic.

Din partea Ambasadei R. P. 
Române au asistat Titus Sinu și 
Gheorghe Stoian, consilieri și alți 
membri ai ambasadei.

Festivalul a fost deschis de V. 
Golovnia, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru cinema
tografie de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., care a vor
bit despre cele mai recente reali
zări ale cinematografiei româ
nești. Din partea delegației de 
cineaști români a luat apoi cu
vîntul regizorul Manole Marcus.

Programul săptămînii cuprinde 
filmele „Pădurea spînzuraților“, 
„Cartierul veseliei“, „Gaudeamus 
Igitur“, La patru pași de infinit“, 
„Un surîs în plină vară“, „Mof
turi 1900“.

Filmul „Cartierul veseliei“, 
prezentat joi seara, s-a bucurat 
de un mare succes, fiind îndelung 
aplaudat.

In afară de Moscova, festivale 
ale filmului românesc vor mai a- 
vea loc la Leningrad, Kiev, Riga, 
Tbilisi și Chișinău.

★
In cadrul manifestărilor cultu

rale care se desfășoară la Mosco
va în preajma zilei de 23 Au
gust, joi a avut loc la clubul ti
pografiei „Proletarul roșu“ un 
miting al prieteniei sovieto-ro
mâne. Au luat cuvîntul Sofia 
Ghilevskaia, membră în comitetul 
de conducere a Asociației de 
prietenie sovieto-române, și 
Gheorghe Marin, secretar al Am
basadei R. P. Române la Mos-

cova. După încheierea mitingu
lui a fost prezentat filmul româ
nesc „Dardée“.

★
Melodii populare românești au 

răsunat miercuri seara pe estra
dele Parcului de cultură și odih
nă „Gorki“. într-o sală din parc, 
cetățenii sovietici care ne-au vi
zitat țara au vorbit despre succe
sele obținute de poporul român 
în construcția socialistă.

Pe estrada centrală a parcului 
a avut loc un miting al prieteniei 
sovieto-române. Au vorbit A. I. 
Grișaev, fruntaș în producție la 
Uzina „Ordjonikidze“, Ana Țu- 
kanova, vicepreședintă a Asocia
ției de prietenie sovieto-române, 
F. A. Grecu, doctor în științe is
torice, și Florea Traian, prim- 
secretar al Ambasadei R. P. Ro
mâne la Moscova. In încheiere, 
a avut loc un spectacol susținut 
de artiști din Moscova.

PEKIN 19 (Agerpres) — In 
cinstea celei de-a 21-a aniver
sări a eliberării României, la 19 
august a avut loc la fabrica de 
cherestea din Pekin un miting 
la care au participat Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R. P. 
Române în R. P. Chineză și 
membri ai Ambasadei române, 
precum și Ciju Min, secretarul 
general al Asociației de priete
nie chino-române.

Ciu Lin-hui, secretarul comi
tetului de partid al fabricii a 
vorbit despre realizările în con
strucția socialistă a României 
în ultimii 21 de ani și despre 
dezvoltarea prieteniei dintre 
popoarele chinez și român. A 
luat, de asemenea, cuvîntul 
Lucian Petrescu, al doilea secre
tar al Ambasadei române, care 
a vorbit despre relațiile frățești 
dintre popoarele chinez și român 
și despre dezvoltarea continuă 
a relațiilor de colaborare și aju
tor reciproc dintre cele două 
țări.

A urmat apoi un program 
artistic.

PHENIAN 19 (Agerpres) — 
La 19 august a avut loc la spi
talul provincial Pyungan un 
miting în cinstea celei de-a 21-a 
aniversări a eliberării României.
Au participat Florea Vodiță, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Române la Phenian și 
membri ai Ambasadei române. 
A fost, de asemenea, prezent 
Țoi An Ku, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Societății 
pentru răspîndirea științei și cul
turii din R.P.D. Coreeană. Des
pre importanța istorică a elibe
rării României de sub jugul fas
cist și despre realizările obținute 
de poporul român în ultimii 21 
de ani a vorbit Kim Ți Nam, di
rector la Societatea pentru răs
pîndirea științei și culturii. A 
fost prezentat apoi un film do
cumentar românesc.

TOKIO 19 (Agerpres). —
In întîmpinarea celei de-a 

XXI-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, Ambasada R. P. 
Române la Tokio a organizat în 
sala Centrului cultural Metropo
litan o gală de filme în cadrul 
căreia au fost prezentate produc
țiile „Comori de artă româneas
că“ și „România Orizont 1964“.

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

Filmele s-au bucurat de apre
cierea asistenței.

Succese 
ale patrioților 
sud - vietnamezi

Continuînd acțiunile în regiu
nea platourilor înalte, forțele pa
triotice sud-vietnameze au reușit 
în urma unui puternic atac lansat 
miercuri noaptea să ocupe capi
tala districtului Dak Sut din pro
vincia Kontum și o tabără a for
țelor speciale americane ampla
sate aici cu un efectiv de aproxi
mativ 350 de militari sud-vietna- 
mezi și 12 consilieri americani.

Incepînd de miercuri seara, pa- 
trioții sud-vietnamezi au supus 
orașul unui puternic atac de mor- 
tiere. Exploziile obuzelor au dis
trus numeroase depozite de mu
niții, precum și clădirea statului 
major al garnizoanei. în ciuda 
atacurilor aeriene în zorii zilei, 
patrioții sud-vietnamezi au pă
truns pe teritoriul taberei specia
le, a declarat un purtător de cu
vînt american.

Joi dimineață au fost reluate, 
de asemenea, luptele din regiu
nea situată la sud de baza de 
la Chu Hai,

Ședința Consiliului
3 ■>

de Miniștri francez
Miercuri, a avut loc o ședință 

a Consiliului de Miniștri francez, 
care a întrerupt temporar vacanța 
politică din Franța. La ședință, 
la care a participat și președintele 
de Gaulle, Andre Malraux, minis
trul de stat însărcinat cu proble
mele culturale, a făcut un raport 
privind vizita pe care a efectuat-o 
în R. P. Chineză.

Data reluării activității politice 
franceze s-a hotărît să fie 9 sep
tembrie cînd președintele de 
Gaulle va ține cea de a doua con
ferință de presă a sa din acest an. 
Cu această ocazie, șeful statului

francez va face o expunere asupra 
situației internaționale în general, 
și a situației din Piața comună, 
în special. De asemenea, se aș
teaptă ca șeful statului să facă o 
serie de precizări importante pri
vind alegerile prezidențiale din 
Franța.

Obesrvatorii politici apreciază 
că declarațiile lui de Gaulle de la 
9 septembrie ar putea fi hotărî- 
toare privind viitorul Pieței co
mune, în lumina crizei declanșate 
în cadrai acestui organism la 30 
iunie, cu prilejul discutării fi
nanțării politicii agrare comune.

a început cu cîțiva ani în urmă.

Comentariile presei grecești

U.R.S.S. — Unul din hotelurile care se construiesc in stațiunea 
balneară Pițunda.

Foto: TASS
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Va primi guvernul lui 
Tsirimokos investitura?

„Lovituri frontale 
și in tlaneuri“

S
crlsoarea adresată generalului Lemnîtzer 
de către generalul Charles Aillert prin 
care îi făcea cunoscut că nici un ofițer 
francez afectat statelor majore integrate 
ale N.A.T.O. nu va participa Ia manevre
le „Fallex-66“ a fost apreciată de coti
dianul vest-german „DIE ZEIT“ ca fiind 
„cea mai dură lovitură primită de 
N.A.T.O.“. După ce amintea că Franța nu 
este prima oară cînd boicotează operații organiza

te de N.A.T.O., ziarul afirma că ,,guvernul de la 
Paris dă permanent ofițerilor săi indicații să ră- 
mînă numai la dispoziția sa“.

I
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ovestea
Elveția s-a hotărit să achiziționeze 100 de avioane 
„Mirage". Constructorul francez a făcut un deviz. 
Experții elvețieni și-au spus și ei 
la sfîrșit contractul prevedea suma < 
850 milioane franci elvețieni pentru cele 100 
de avioane. Mirajul nu a < 
timp. Intr-o bună zi, constructorii și-au anunțat 

beneficiarii că vechiul preț nu mai poate fi respectat din cauza 
creșterii costului vieții, din cauza scumpirii unor utilaje elec
tronice ele., etc.

Autoritățile direct interesate au cerut atunci noi credite 
pentru a se putea trece la executarea contractului. Deși nu s-a 
putut stabili cu precizie care ar fi fost costul total al celor 
100 de avioane, s-a apreciat însă că prețul aproximativ al fie
cărui avion ar fi fost de ordinul a 15—17 milioane franci elve
țieni în loc de 8,3 milioane cît se socotise inițial.

Creditele cerute nu au fost însă acordate. S-a afirmat că ele 
ar fi depășit posibilitățile Elveției. Nesuplimentarea fondurilor 
ar fi însemnat, în fapt, denunțarea contractului. Ar mai fi în
semnat însă, potrivit clauzelor contractuale, și pierderea su
mei de 850 milioane franci!

S-a instituit atunci o comisie care să studieze problema și 
să propună o soluție de compromis. Se preconiza achiziționa
rea unui număr mai mic de avioane pentru ca în acest fel să 
nu se depășească prea mult creditele cerute inițial. S-a ajuns 
astfel la cifra de 57 avioane.

Cu toate acestea fondurile tot nu erau suficiente. Pentru ca 
să nu se sisteze construirea aparatelor s-au mai acordat încă 
200 milioane. Acum se cer alte 150 milioane.

Aceasta nu este însă totul. S-a mai aflat că diferite dispozi
tive ale avionului, 
alte 300 milioa
ne 1

Pe scurt, este 
vorba despre 
un preț global 
de aproximativ 
1 600 milioane 
franci. In con
formitate cu 
formula actuală, 
asupra căreia 
s-a căzut de a- 
cord, fiecare a- 
vion va 
minimum 
milioane.

Se pare

calculate separat, ar mai trebui să coste

Afacerea

costa
25

„Mirage“
_ r___________nici această cifră nu este definitivă. „La Tri

bune de Geneve" afirmă că abia în 1970 se va putea afla costul 
exact. De ce ? Pentru că în permanență se va ține seama de 
scumpirea costului vieții iar factura va fi încărcată mereu cu 
sumele necesare acoperirii diferențelor dintre prețurile prevă
zute și prețurile reale ale pieței, în fiecare fază de execuție 
a comenzii.

S-a ajuns astfel ca cele 57 de avioane să coste (în proiect) 
tot atît de scump cît cele 100 de avioane despre care se vor
bise inițial.

In presa elvețiană se afirma că dacă în cursul anului trecut 
cererile suplimentare de credite ar fi fost satisfăcute cele 
100 de avioane ar fi costat aproximativ tot atît cit costă, în 
momentul de față, cele 57.

După cum scrie „Gazette de Lausanne", cu cele 200 mili
oane cerute suplimentar anul trecut, Elveția ar fi avut 43 de 
aparate în plus.

Anul trecut se spunea că sumele cerute peste cele 850 mili
oane inițiale ar depăși posibilitățile economice ale țării. Anul 
acesta, cînd se știe că prețul comenzii reduse va fi tot atît 
de mare cît și al primei, nu se mai spune nici un singur cuvînt 
în legătură cu lipsa posibilităților economice. Felul cum se 
duce discuția, cifrele contradictorii care sînt date publicității, 
echivocul care domnește în legătură cu prețul definitiv, amî- 
narea încheierii contului final pînă în 1970, demonstrează de 
fapt încercările de a 6e convinge contribuabilul de necesitatea 
de a scoate din buzunar mal mulți bani pentru achiziționarea 
unor avioane despre a căror utilitate militară se îndoiesc 
foarte mulți specialiști.

EUGEN PHOEBUS

însă că

I
I
I
I

S.U.A. — In timpul unui recent miting al populației din Wa
shington împotriva agresiunii americane în Vietnam, poliția a 
intervenit cu brutalitate operînd numeroase arestări. In loto- 

gralie: unul din cei peste 350 de arestați.

„Alianța pentru progres“ a împlinit patru ani. 
Copilul a crescut. Dar a crescut cu defecte conge
nitale și, s-o recunoaștem, mulți se îndoiesc de 
viitorul lui. Patru ani înseamnă, în materie de in
stituții, o vîrstă care presupune depășirea experi
mentelor publicitare și obligă la rezultate vizibile. 
„Alianța pentru progres“ nu oferă asemenea re
zultate, deși oratorii manifestărilor festive i-au 
lăudat imaginarele virtuți.

A
lianța“ a fost lan
sată la Washing
ton cu scopul măr
turisit de a com
bate sărăcia în 
America Latină și 
cu scopul nemărtu
risit de a îmbună
tăți imaginea pe 
care sud-americanii o au față de 

vecinii lor nordici. Bilanțul „A- 
lianței“ — economic și politic 
— nu poate fi satisfăcător nici 
pentru inițiatorii ambițiosului 
proiect și nici pentru cei ce ur
mau să devină beneficiarii lui.

Gabriel Valdes, ministrul de 
externe al Republicii Chile, spu
nea că „ceea ce trebuia să cons
tituie o etapă de seamă a istoriei 
Americii riscă să devină un eșec 
întrucît nu a putut cîștiga ini
mile popoarelor noastre“. „NEW 
YORK TIMES“ semnala „pră
pastia între promisiunile și rea
lizările «Alianței pentru pro
gres»“. Chiar bilanțurile oficiale 
arată cît de departe se află 
America Latină de promisiunile 
oferite de autorii zgomotoasei

.Alianțe“. Datoriile externe ale 
și 

mi-
Argentinei, Braziliei, Chile 
Columbiei se ridică la 1,9

Presa ateniană de joi relatează 
despre greutățile pe care le în- 
tîmpină noul premier al Greciei, 
Tsirimokos, în asigurarea învesti
turii guvernului său. Ziarul 
„Anendotos“ scrie că majoritatea 
deputaților de centru, rămași 
credincioși liniei politice a lide
rului lor, refuză orice colaborare 
cu noua echipă ministerială, iar 
în parlament se așteaptă să vo
teze împotriva investiturii.

Oficiosul E.D.A., „Avghi", pu
blică un comunicat al Comitetu
lui Executiv, prin care se anunță 
că toți membrii grupului parla
mentar al E.D.A. se pronunță 
împotriva noului guvern și cer 
organizarea imediată a alegerilor.

Ziarul dreptei, „Mesimvrini" 
publică declarația liderului 
E.R.E., Kanellopoulos, în care se 
arată că „E.R.E. urmărește cu 
rezervă noua fază a crizei poli
tice“. Un alt ziar de aceeași ten
dință — „Acropolis" — relevă 
că cei opt deputați ai Partidului

progresist (de dreapta) sînt hotă- 
rîți să voteze contra învestiturii 
guvernului.

Ziarul „To Vima“, referindu-se 
la poziția celor șapte deputați de 
centru, aflați sub influența fostu
lui lider al partidului Epek, Pa- 
papolitis, arată că nici aceștia nu 
vor vota în favoarea guvernului, 
în cazul că acesta se va prezen
ta în parlament.

Datorită continuei schimbări a 
raportului de forțe din parla
ment, în prezent nu se poate pre
ciza încă, dacă guvernul Tsiri
mokos va putea obține sau nu 
votul de învestitură.

★

Noul prim-ministru, Elias Tsi
rimokos, care urma să depună 
joi seara jurămîntul, a anunțat 
că a hotărît să amine această 
ceremonie deoarece nu a reușit 
să-și completeze lista cabinetului 
său.

„Alianța“ atlantică traversează 
o perioadă de acute dificultăți. 
Contradicțiile se înmulțesc, con
ducerea „americană“ este con
testată la Paris și nu numai ia 
Paris. In aceste împrejurări u- 
nele cercuri din S.U.A. se gîn- 
desc la posibilitatea de a adapta 
N.A.T.O. unor împrejurări vii
toare. In ultimul său număr re
vista americană „U.S. NEWS 
AND WORLD REPORT“ arată 
că Pentagonul ar fi pus la punct 
un plan privind reorganizarea 
N.A.T.O. fără ca Franța să mai 
fie luată în considerație ca mem
bră a acestui pact. Relatările 
revistei au pus în încurcătură 
oficialitățile de la Washington. 
Dat fiind implicațiile de ordin 
politic, dezvăluirea a provocat 
vii comentarii în Occident. Au
toritățile americane s-au mărgi
nit să reacționeze printr-o decla
rație în sensul că se pregătesc 
planuri „pentru toate situațiile 
care se pot ivi în lume, chiar 
pentru cele mai puțin proba
bile“. Efectul nu a fost totuși 
cel scontat. A reieșit pentru opi
nia publică îngrijorarea cu care 
Washingtonul privește evoluția 
situației din N.A.T.O.

„In fapt — scrie revista ame
ricană — Europa occidentală ar 
fi tăiată în două dacă Franța ar 
ieși din N.A.T.O.“. Pe hărțile 
strategice ale înaltului coman
dament al pactului, flancul din 
spre nord al N.A.T.O. ar cuprin
de Marea Britanie, Republica 
Federală Germană, Olanda, Bel
gia, Luxemburg, Danemarca și 
Norvegia. Flancul dinspre sud ar 
cuprinde Portugalia, Italia, Gre
cia și Turcia. In acest caz, Italia 
de nord, avînd în vedere posi
bila „defecțiune franceză" și 
neutralitatea Elveției și Austriei, 
nu ar mai putea fi folosită pen
tru stocarea rezervelor de mate
riale ale forțelor N.A.T.O. și ar
mamentului nuclear aparținînd 
Statelor Unite. Acestea ar trebui 
transportate la nord, în Marea 
Britanie. Observatorii politici

din Occident sînt unanimi în a 
aprecia că în cazul în care Fran
ța — partenerul care face „difi
cultăți“ — ar părăsi N.A.T.O. 
(deși la Paris se dezminte aceas
ta) alianța ar primi o puternică 
lovitură frontală, lipsind organi
zația militară atlantică de ceea 
ce „U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT“ denumea „puntea de 
legătură“.

Dar N.A.T.O. mai are și alte 
probleme. Sub titlul „Fărâmița
rea în flancul N.A.T.O." cunos
cutul comentator american C. L. 
Sulzberger a publicat în „NEW 
YORK TIMES" un articol, în 
care se spune printre altele: 
„Flancul răsăritean al alianței a 
fost deja slăbit prin procesul de 
eroziune care opune Grecia și 
Turcia în legătură cu Cipru". 
Comentatorul apreciază: „Se 
poate susține că a fost o greșea
lă din capul locului să se atragă 
Grecia și Turcia în N.A.T.O., în
trucît nici una din ele nu se poa
te pretinde a fi o țară «norcl-at- 
lantică»“. Referitor la situația 
din flancul occidental „NEW 
YORK TIMES" arată că „Anglia 
aflată într-o situație economică 
proastă se gîndește la o contri
buție mai mică pentru N.A.T.O., 
iar Portugalia trimite o mare 
parte din forțele sale armate în 
Africa pentru a înăbuși mișca
rea de eliberare din teritoriile 
„de peste mări".

Tabloul de ansamblu al „ali
anței atlantice" nu se înfățișează 
liniștitor pentru Washington. 
Planurile ce sînt elaborate la 
Pentagon nu vor putea, desigur, 
modifica această situație.

IOAN TIMOFTE

din Republica Dominicană — al 
cărei mecanism este de acum 
notoriu —- a accentuat dezacor
durile dintre S.U.A. și masele 
populare latino-americane. „Sta
tele Unite și America Latină 
vorbesc o limbă diferită — scria 
„NEW YORK TIMES“. Ele nu 
se înțeleg. O prăpastie s-a des
chis între ele de la intervenția 
în Republica Dominicană, pră
pastie peste care, pentru mo
ment, nu se poate construi nici

„Alianța
dezamăgirilor

liarde dolari, ceea ce reprezintă 
mai mult decît totalitatea inves
tițiilor de capital prevăzute a fi 
realizate sub egida „Alianței 
pentru progres“ (ca să nu mai 
pomenim de beneficiile mono
polurilor din nord, realizate pe 
continentul sud-american, și care 
sînt mult superioare „ajutorului“ 
promis).

Dar problema relațiilor dintre 
Washington și vecinii săi din 
sud nu se limitează doar la as
pectele economice. Intervenția

un pod". Podurile acestea nu se 
pot construi atîta timp cît „ma
rea bîtă“ nu este depusă într-un 
muzeu al instrumentelor politice 
anacronice.

Nu-i mult de cînd în Brazilia 
a sosit o impunătoare delegație 
de 21 personalități nord-ameri
cane. Oficial, au dorit să exami
neze rezultatele aplicării „Alian
ței pentru progres“. In realitate, 
binevoitorii oaspeți s-au deplasat 
să negocieze, ceea ce „COM
BAT“ denumea „o nouă traris-

„Marea bîtă" 
fuzie de sînge nord-americană 
pentru economia braziliană, în 
schimbul sprijinului integral din 
partea Braziliei pentru forța per
manentă interamericana“.

„NEW YORK TIMES“ sem
nala că influente cercuri latino- 
americane „exprimă temerea că 
la Washington se dezvoltă ten
dința de a pune pe primul plan 
al politicii în America Latină 
intervenția militară în loc de a 
sprijini obiectivele de comba
tere a mizeriei și de stabilizare a 
instituțiilor democratice“. Santo 
Domingo oferă cel mai proaspăt 
argument celor ce critică poli-

(După „Journal do Brasil") 
tica Washingtonului. Republica 
Dominicană se apropie vertigi
nos de ceea ce reprezintă un fa
liment economic. S.U.A. au ho
tărît, totuși, să suspende orice 
ajutor atîta vreme cît exigențele 
Departamentului de Stat nu sînt 
satisfăcute 100 la sută de către 
liderii dominicani. Ambasadorul 
american, Bartlow Martin, ar fi 
spus : „Aranjați-vă și executați 
instrucțiunile noastre, dacă nu, 
veți fi condamnați la foamete!“. 
Subtilitățile diplomatice au fost 
abandonate...

E. O.

Vizita lui Abdulah
As Sallal in R. A. U.

Președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdulah As Sallal, care 
se află într-o vizită în R.A.U., a 
avut joi la Alexandria întreve
deri cu președintele Gamal Ab- 
del Nasser. Din partea R.A.U. 
au participat mareșalul Ahdel 
Hakim Amer, prim-vicepreședin- 
te al R.A.U. și Anuar Sadat, 
președintele Adunării Naționale, 
iar din partea tjemenită Hasan 
Al-Amri, primul ministru al 
R.A.Y., Abdel Rahman Al-Iriani, 
președintele conferinței yemeni- 
te de pace de la Khamer, și fos
tul premier Ahmed Mohamed 
Noman. A fost examinată situa
ția din Yemen. După cum rela
tează agenția France Presse, 
personalitățile egiptene și yeme- 
nite au examinat și pregătit în
trevederea pe care președintele 
Nasser o va avea cu regele Ara- 
biei Saudite, Feisal, la Jeddah 
în cadrul căreia vor fi examina
te căile de restabilire a păcii în 
Yemen.

★
Înaintea plecării sale la Cairo, 

președintele Sallal a făcut, la 
sfîrșitul vizitei întreprinse în di
ferite regiuni ale țării, o declara
ție în care a arătat că a discutat 
cu conducătorii locali modul de 
restabilire a păcii în țară. El și-a 
examinat cu acest prilej speranța 
că președintele Nasser va intre- 
prinde eforturi utile pentru in
staurarea păcii și stabilității în 
Yemen și a spus că poporul său 
are nevoie de pace pentru a se 
putea consacra activității con
structive.

• JOI DIMINEAȚA a sosit pe 
aerodromul Seremetievo din 
Moscova ansamblul de balet al 
Teatrului de Operă și Balet din 
București, care întreprinde un 
turneu în Uniunea Sovietică.

Artiștii români vor prezenta pe 
scena Teatrului Muzical „Stanis
lavski și Nemirovici-Dancenko" ba
letele ,,întoarcerea din adîncuri" 
de Mihail Jora, precum și „Lacul 
Lebedelor" și „Gisèle".

Cu același avion a sosit la Mos
cova orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii române, care întreprin
de, de asemenea, un turneu în 
Uniunea Sovietică.

Oaspeții români au fost întîmpi- 
nați la aerodrom de reprezentanți 
ai Ministerului Culturii al U.R.S.S. 
și de artiști ai Teatrului „Stanis
lavski și Nemirovici-Dancenko".

• POTRIVIT planului de schim
buri culturale pe anul 1965, dintre 
R.P. Română și R.P. Mongolă, la 
18 august au sosit Ia Ulan-Bator

artiști ai Circului de Stat din 
București, care vor susține timp 
de două săptămini, spectacole in 
capitala țării și in alte localități.

• AGENȚIA B.T.A. anunță că 
mezzo-soprana Zenaida Pally, de la 
Teatrul de Operă și Balet din 
București, și tenorul Titus Mora
rii, de la Opera din Timișoara, au 
interpretat in seara zilei de 18 
august rolurile din opera „Truba
durul“ pe scena Teatrului de Ope
ră din Varna.

Ziua cîntecului romanesc 

la Burgas

• LA 18 AUGUST, cea de-a pa
tra zi a Balcaniadei cîntecului 
popular, care se destășoară la Bur
gas, a fost consacrată cîntecului 
popular românesc. In legătură cu 
aceasta, sub titlul „Aplauze pen
tru artiștii români', ziarul „Ote- 
cestven Front“ scrie printre alte
le : „Timp de două ore, artiștii 
români au demonstrat o înaltă mă
iestrie muzicală... Publicul i-a răs
plătit cu aplauze bine meritate'. 
Ziarul „Narodna Mladei' notează : 
„Trimișii poporului frate român au

pregătit și au adus pentru acest 
concert oficial tot ce au mai bun 
din tezaurul lor folcloric. S-a do
vedit că Ionel Banu este un vio
lonist de primă clasă. Melodiile 
de pe malul Oltului, „Doina olte
nească’, „Briul fetelor' și duetul 
său cu Nelu Stan au fost interpre
tate la înalt nivel artistic. De 
succes s-au bucurat și naistul Do- 
bre Constantin, acordeonistul Mar
cel Budală, lambalistul Nicolae 
Vișan șl clarinetistul Marin Ivaș- 
cu care, prin arta lor, i-au cucerit 
pe spectatori...'.

La 21 august va avea Ioc . con
certul de Închidere al Balcaniadei 
cîntecului popular.

• PRIMUL MINISTRU al Fede
rației Malayeze, Tungku Abdul 
Rahman, a anunțat mirecuri că 
statul Singapore, recent desprins 
din Federație, a refuzat sprijinul 
puterilor occidentale în legătură 
cu admiterea sa în O.N.U. „Sin
gapore, a spus el, are prea puțină 
încredere în acestea și preferă o 
țară afro-asiatică". El a spus, tot
odată, că din această cauză, am- 
basadorul la O.N.U. al Malayeziei, 
Ramani, care trebuia să se înapo
ieze în țară, a rămas la New York

pentru a stabili care dintre țările 
afro-asiatice va propune admiterea 
Singaporelui în O.N.U.

• PRIMUL ministru congolez, 
Moise Chombe, s-a întîlnit joi cu 
ministrul de externe belgian, Paul 
Henri Spaak și cu ministrul de fi
nanțe, Gaston Eyskens. Surse bel
giene, relatează agenția Associa- 
ted Press, au afirmat că principa
lele probleme discutate cu acest 
prilej au fost „cooperarea belgia- 
no-congoleză, protejarea vieții și 
proprietății belgienilor din Congo, 
precum și o serie de probleme fi
nanciare".

Amînarea lansării 

lui „Gemini - 5"

• LANSAREA navei cosmice a- 
mericane „Gemini-5‘ care trebuia 
să aibă loc joi la ora 19,30, a fost 
amînală iarăși cu Încă 48 de ore. 
Hotărlrea N.A.S.A. — Administra
ția Națională pentru Aeronautică 
și Cercetarea Spațiului Cosmic — 
de a amina lansarea navei „Gemi- 
ni-5“ ia’ bordul căreia trebuia să 
se afle cosmonauta Gordon Cooper 
și Charles Conrad a fost determi

nată de unele defecțiuni constatate 
In ultimul moment la echipamentul 
de telecomunicații al cabinei spa
țiale, precum și de Înrăutățirea 
condițiilor meteorologice.

Constanța și Boulogne 

au devenit orașe înfrățite
• BOULOGNE și Constanța au 

devenit orașe înfrățite, în cadrul 
Federației internaționale a orașe
lor înfrățite. în cursul ședinței ex
traordinare a consiliului munici
palității boulogneze, Petre Nicolae, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al orașului 
Constanța, și Henneguelle, pri
marul orașului Boulogne, au 
semnat actul oficial — Carta în
frățirii.

• ÎNTRE S.U.A. și Anglia se 
manifestă considerabile fricțiuni de 
culise la tratativele de dezarmare 
de la Geneva, transmite agenția 
United Press Internațional. Oficia
litățile americane, continuă agen
ția, sînt deosebit de iritate de cri- 
ticile formulate de britanici la a- 
dresa proiectului american de ne- 
proliferare a armelor nucleare. Ele

acuză Anglia de a fi dezvăluit în 
mod public divergențele dintre a- 
lîații N.A.T.O.

Se știe că după prezentarea pro
iectului amintit în comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, delega
tul Marii Britanii s-a disociat de 
conținutul lui.

• POLIȚIA italiană a descoperit 
în localitatea Gaeta, un bărbat fi
nul timp de 32 de ani închis în
tr-o colibă de către cei doi frați 
ai săi. Ferestrele colibei au fost 
acoperite, iar de jur împrejur a 
fost ridicat un gard de sîrmă 
ghimpată. Francesco Leccese, in 
virstă de 56 ani, a avut cu trei 
decenii in urmă un diferend cu 
frații săi mai mari, care l-au pe
depsit Ia detențiune pe viată în 
coliba din curtea casei lor. Cei 
doi frați au fost arestați, deoarece 
au opus rezistentă politiei. Vic
tima a fost internată în spital pen
tru a li tratate bolile contractate 
în timpul detențiunii.
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