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nu« DE LA ADOPTAREA NCIII CONSTITUȚII

CARTEA DE AUR 
A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE

Constituția României socia
liste de la a cărei adoptare 
se împlinește astăzi un an — 
are în viața poporului nostru 
o importanță covîrșitoare. Ea 
consfințește o realitate minu
nată, rod al unor strădanii 
colective de aproape două de
cenii, constituind, în același 
timp, călăuza eforturilor vii
toare. E „legea legilor" pe 
care noi înșine ne-am dat-o, 
făurită de noi lingă strun
guri, sau combine, la catedre, 
în laboratoare sau în atelie
rele de creație. Oglindă a cu
ceririlor noastre, expresie 
înaltă a timpurilor de uriașe 
realizări și transformări pe 
care le trăim, Constituția Ro
mâniei socialiste este o încu-

Acad. Victor Eftimiu

nunare a luptelor și străda
niilor de generații. în slovele 
ei se amestecă și jertfa lui 
Doja, și strigătul de luptă al 
lui Horia, și îndîrjirea plină 
de speranțe a minerilor gre
viști din Lupenii lui ’29 !

Cu deosebită pregnanță e 
sintetizată esența noii noastre 
Constituții, în cuvintele secre
tarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu :

„Constituția României So
cialiste reflectă împlinirea 
aspirațiilor de libertate ale 
celor ce muncesc, ea reprezin

tă Carta libertății și suverani
tății naționale, a înfloririi 
națiunii socialiste, a egalității 
depline în drepturi, pentru 
toți cetățenii patriei, fără deo
sebire de naționalitate, a afir
mării multilaterale, a demni
tății și personalității omului, 
constructor al socialismului, 
făuritor conștient al propriei 
sale istorii".

Constituția noastră este, 
vorbind la cel mai propriu 
sens, o operă și o izbindă a 
legilor istoriei. Creatorul aces
tei istorii a fost și va rămîne 
poporul. Promotorul ei au fost 
revoluțiile, dintre care cea 
mai puternică, cea mai desă-
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In cinstea
MARII SĂRBĂTORI

LĂUDĂ
de Â. I. Zâinescu

Ce mari sonorități de- 
atunci, însemne, ce zbo
ruri, parcă, din adine! 
Pe-o uriașă scoică de 
pămînt trăim și marea 
lovește-n țărm cu mii și 
mii de suflete pesemne, 
trăiește marea-n țărm și 
viața ei în praguri se 
aude: Marea I Munții 
lingă nouri, șesurile-n 
palmă; totul ca o pîine 
nesfîrșit de calmă și pe 
urmă rîuri ca un plug 
în brazdă. Țara tînără 
a noastră. E un ritm în 
lucruri, altul înafară — 
punți de raze-n ele lea
gă ochiul cald. Și pe ur
mă stele, dor de împli
nire, steaguri pe catar
gul cel mal înalt. Se 
cunoaște demnă cum 
trăiește-o țară, un po
por cum liber azi își 
naște fiii; după turle-n 
spațiu drumuri cum co
boară și-n aripi etaje 
păsările țin; laudă 
și iarba cerul Româ
niei, ca un arc Carpații 
sînt de soare plini. Și 
noi toți de-o vîrstă din 
oglinzi ne rupem, 
ochiu-n sine poartă un 
cristal de foc, și pe unde 
trecem punem stăpînire 
de zidire-naltă, pe-un 
baraj la vale, umbre 
sînt, de foc. Parcă-și 
plimbă pasul Miorița-n 
aer, ritmul ei într-o na
tură care-ntîmpină su
rori — temelii de altă 
piatră, plai cu un picior 
de basme, rai cu gură 
de izvor. Și rupînd ful
ger pe vatră sînt cetă- 
țile-nrămate în metal de 
rară vîrstă, pe traverse 
mișcă trenuri, liniile 
sînt carate și dura
tă a unor sensuri iz
bucnite furtunos din 
aceeași stemă — a mii- 
nii — seceră — aplecată 
dulce ca să-și culce-n 
aur spicele, și-n bronz. 
Și pe urmă brazii, mun
ții, aburul din țest al 
pîinii, tîmplele — ca 
scut al frunții; totu-n 
noi ca o cîmpie si un 
luptător frumos. Laudă 
și focu-o nouă Românie, 
numele ei mișcă sori în 
cumpănă, fîntîni; un 
bărbat cu steag trăiește, 
el stăpîn pe sine, drept 
și înțelept, iubit tot 
timpul; spui Partidul 
Comunist Român și-n 
stemă oamenii-și înalță 
pline brațele ca niște 
tineri statui. Se cunoaș
te demnă — cum trăieș
te-o țară, un popor cum 
liber azi își naște fiii; 
după turle-n spații, 
drumuri cum coboară 
și-n aripi etaje păsările 
țin; laudă și iarba ce
rul României, ca un arc 
Carpații sînt de soare 
plini.

Tinerii din fotografie — Ion Gherghișan, Nicolae Dumitra- 
che și Ion llie iac parte din „coloana" călor evidential! în 
întrecerea socialistă la Uzinele „Semănătoarea". Nu de mult in 
uzină a fost construită o nouă combină C 3 — care are un 
randament superior cu 50 la sută față de vechiul tip

Asimilarea
noilor utilaje

Fabrica de ma- 
șini-unelte și agre
gate — București 
este un puternic 
pilon al industriei 
constructoare de 
mașini. în cei a- 
proape patru ani de 
activitate, uzina 
bucureșteană a dat 
— în ciuda tinereții 
•— examenul matu
rității. Ea a înzes
trat uzinele pre
lucrătoare cu o ga
mă bogată de ma- 
șini-unelte și agre
gate, a produs uti
laje și agregate 
pentru export.

Constructorii de 
mașini-unelte și a- 
gregate bucureșteni 
au pășit în primul 
an al cincinalului 
cu hotărîrea fermă 
de a dezvolta succe
sele obținute, cu 
sentimentul răs

punderii plenare pe 
care o au pentru 
introducerea pro
gresului tehnic în 
economia țării.

Adunarea de dez
batere a prevederi
lor cincinalului a 
constituit un prilej 
de confruntare a 
posibilităților co
lectivului cu pro
priile hotărîrî de 
stabilire a unor noi 
direcții pentru îm
bunătățirea activi
tății de-a lungul 
întregii perioade a 
cincinalului. în pri
mele 7 luni, con
structorii de ma
șini-unelte și agre
gate au îndeplinit 
sarcinile de plan la 
producția globală 
în proporție de 102 
la sută, la produc- 
ția-marfă — 102,7
la sută, productivi

tatea muncii — 
101,7 la sută. în
deplinirea planului 
de colaborare, a 
planului de export, 
precum și a pla
nului tehnic și de 
beneficii întregește, 
în laturile esenția
le, bilanțul uzinei 
pe 7 luni.

Participanții la 
dezbatere au făcut 
o analiză aprofun
dată a rezultatelor 
obținute pînă acum, 
socotindu-le, pe bu
nă dreptate, teme
lia îndeplinirii sar
cinilor încredințate 
uzinei în 1967, în 
anii următori ai 
cincinalului.

I. BODEA

(Continuare 
în pag. a lll-a)

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, Chivu Stoica, a primit o telegramă de la președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. Podgornîi, 
în care acesta mulțumește pentru felicitările și urările adre
sate cu prilejul realegerii sale în funcție.

„împărtășesc convingerea dv. — se spune în continuare 
în telegramă — că prietenia trainică și colaborarea frățeas
că statornicite între statele noastre se vor dezvolta continuu 
spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii 
în întreaga lume".

De asemenea, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer a primit 
o telegramă de mulțumire din partea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, pentru felicitările 
și urările adresate cu prilejul numirii sale în această funcție.

(Agerpres)

prezent
Șl PERSPECTIVĂ

Mdrigt Nicolae Bologan
Directorul general al Direcției generale S.M.T. 

din Consiliul Superior al Agriculturii

Preocupîndu-se în perma
nență de întărirea economică 
a cooperativelor agricole și a 
gospodăriilor de stat, de creș
terea producțiilor vegetale și 
animale, statul nostru dez
voltă necontenit baza tehnico- 
mațerială a agriculturii. Cele 
90 000 de tractoare — de nouă 
ori mai multe decît în 1948 — 
70 000 semănători, 42 000 de 
combine, celelalte mașini agri
cole, mereu mai diversificate, 
mai moderne ce lucrează acum 
pe întinsele și mănoasele 
ogoare, permit efectuarea lu
crărilor la timpul optim și la 
un nivel calitativ superior, 
asigură respectarea regulilor 
agrozootehnice avansate.

înfăptuind neabătut planul 
de industrializare a țării, 
partidul și guvernul au asigu
rat un ritm intens de dezvol
tare și industriei construc
toare de mașini agricole. Ca 
urmare, an de an agricultura 
a primit mașini de un larg 
sortiment și de o productivi
tate mai mare, care au permis 
să se extindă continuu me
canizarea lucrărilor agricole 
în toate sectoarele. Se execută 
acum, cu mijloace mecanice, 
un volum important de lu
crări, pînă mai ieri efectuate 
nanual, cum ar fi: recol

tarea porumbului, împrăștierea 
îngrășămintelor minerale și 
organice, plantarea și recol
tarea cartofilor, treieratul tri- 
folienelor, recoltarea plante
lor furajere etc. în sectorul 
cooperatist al agriculturii s-a 
reușit să se mecanizeze inte
gral aratul și semănatul ce

realelor, întreținerea culturi
lor și recoltatul cerealelor în 
proporție de 60 și respectiv 67 
la sută. Toate acestea au făcut 
ca în anii din urmă să se în
registreze în agricultura țării 
noastre pași însemnați făcuți 
pe linia dezvoltării și moder
nizării ei. Producțiile medii 
de grîu și porumb, de floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr au 
crescut, anul trecut, realizîn- 
du-se cea mai mare producție 
de grîu din istoria țării, iar, 
în acest an, prin extinderea 
soiurilor și hibrizilor valoroși 
prin executarea lucrărilor a- 
gricole la un nivel agrotehnic 
superior, prin extinderea su
prafețelor amenajate pentru 
irigat, se preconizează produc
ții mari și la celelalte culturi.

Dar, ceea ce s-a obținut 
pînă acum, nici pe departe nu 
înst amnă a limită ; nu dove
dește că întregul potențial 
productiv al agriculturii noas
tre este pus pe deplin în va
loare. Reflectorul planului de 
stat pe cinci ani — ce se 
dezbate în aceste zile în 
adunări ale colectivelor de 
muncă — luminează perspec
tiva, locul prim pe care, 
alături de chimizare, îi este 
rezervat mecanizării în obți
nerea depășirii de 26—32 la 
sută la producția globală față 
de media perioadei 1961— 
1965. Pentru că, așa cum se 
subliniază în Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, pînă în 1970 urmează să

(Continuare în pag. a lll-a)

Lucrări de artă pe lacul Bicaz: podul de la Poiana Teiului de 
la capul lacului Bicaz

Foto: N. STELORIAN

Succese internaționale ale sportivilor noștri
Mondialele de caiac-canoe

4 medalii de aur
• Aurel Vernescu.
• P. Maxim și A. Simionov.
• Vernescu și Sciotnic.
• Sciotnic, Turcas, Ivanov și Calenic. 

(Amănunte în pag. a lll-a).
Viorica Viscopoleanu și Mihaela Peneș victorioase 

la Londra.

Noul furnal de 1 000 mc, aflat în construcție la Hunedoara
Foto; AGERPRES

întoarcerea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer 

din Danemarca
Sîmbătă după-amiaza s-a 

înapoiat în Capitală pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, care, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a făcut o 
vizită oficială în Danemarca, 
la invitația guvernului danez, 
împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri s-au 
înapoiat, de asemenea, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și 
grupul de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, llie 
Verdeț, Florian Dănălache, 
Constanța Crăciun, Gheorghe 
Gaston Marin, miniștri.

A fost de față Niels Neus- 
trup, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei la 
București. (Agerpres)

TELEGRAMA
Excelenței sale, 

Domnului JENS OTTO KRAG 
Primul ministru al Danemarcei

Părăsind teritoriul Danemarcei, permiteți-mi să vă adresez. 
Excelență, mulțumiri călduroase pentru primirea cordială, 
ospitalitatea și atenția de care am fost înconjurați în cursul 
vizitei noastre.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima, încă o 
dată, satisfacția pentru convorbirile rodnice avute cu dum
neavoastră și cu domnul ministru al afacerilor externe, si 
convingerea că ele vor contribui la dezvoltarea multilaterală 
a bunelor relații statornicite între Republica Socialistă 
România și Danemarca, spre binele popoarelor noastre și al 
colaborării europene.

Vă doresc, Excelență, succes în activitatea dv., multă 
sănătate și fericire, iar poporului danez pace și prosperitate.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
20 august 1966

De la bordul avionului special.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială a președintelui Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste România,
Ion Gheorghe Maurer, în Danemarca, între 15—20 august 1966

La invitația guvernului da
nez, președintele Consiliului 
de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a făcut o 
vizită oficială în Danemarca 
între 15—20 august 1966.

în timpul vizitei, președin
tele Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe 
au fost primiți de Majestatea 
Sa Regele Frederik al IX-lea.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, și ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, s-au 
întîlnit, de asemenea, cu pri
mul ministru Jens Otto Krag 
și ministrul de externe Per 
Haekkerup cu care au avut o 
serie de convorbiri rodnice.

Convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă sin
ceră și cordială, s-au referit 
în mod util Ia diferite pro
bleme internaționale, precum 
și la relațiile dintre România 
și Danemarca.

în cursul discuțiilor foarte

cuprinzătoare asupra proble
melor bilaterale, miniștrii au 
constatat cu satisfacție că în
tre cele două țări nu există 
probleme controversate și că 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Da
nemarca se dezvoltă favorabil 
pe baza respectului și avan
tajului reciproc și neameste
cului în treburile interne.

Comerțul dintre cele două 
țări se dezvoltă favorabil în 
cadrul actualului acord co
mercial de lungă durată, care 
se dovedește util și avantajos 
ambelor părți și există per
spective pentru creșterea sa 
în continuare.

Cele două părți au fost de 
acord că există posibilități 
pentru o colaborare economică, 
industrială și tehnică reciproc 
avantajoasă și au convenit să 
sprijine vizite de specialiști în 
diferite domenii industriale 
care să studieze astfel de po
sibilități între întreprinderi. 
De asemenea, se întrevede o 
extindere a colaborării teh- 
nico-ștlințifice în domeniul 
agriculturii.

S-a convenit ca legăturile 
culturale dintre cele două țări 
să fie întărite în continuare 
și să se elaboreze un acord 
cultural.

Cele două părți consideră că 
schimbul prietenesc de vederi 
efectuat în cursul vizitei a 
creat bune raporturi perso
nale și va stimula dezvoltarea 
și întărirea relațiilor de prie
tenie dintre România și Da
nemarca în interesul ambelor 
popoare și al cauzei păcii. 
Dînd o înaltă apreciere con
tactelor apropiate care s-au 
stabilit, părțile și-au exprimat 
dorința comună de a le con
tinua și dezvolta.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a exprimat mulțumiri 
călduroase pentru primirea ce 
i s-a făcut în Danemarca și 
a adresat, totodată, primului 
ministru Jens Otto Krag invi
tația de a vizita Republica 
Socialistă România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.
20 august 1966
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sărbă- 
cu in-

întîmpinînd marea 
toare, 23 August, trăim 
tensitate deosebită satisfacția 
și bucuria victoriilor pe care 
le-am dobîndit în anii libertă
ții, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului.

Toate realizările sînt rodul 
eforturilor îndelungate și e- 
roice ale muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, români și 
de celelalte naționalități, care 
alcătuiesc împreună marea fa
milie a României- socialiste și 
muncesc cu abnegație pentru 
înfăptuirea politicii partidu
lui, politica bunăstării între
gului popor. La punctul de 
pornire al fiecărei acțiuni ini
tiate de partid a stat și stă o 
finalitate unică : OMUL. Țelul 
suprem al politicii Partidului 
Comunist Român este bună
starea celor ce muncesc.

Preocuparea consecventă și 
multilaterală pentru ridicarea 
continuă a bunăstării materia
le și spirituale a poporului 
muncitor a stat continuu în 
centrul politicii științifice a 
Partidului Comunist Român. 
Această preocupare nu repre
zintă o sarcină de moment, ea 
s-a înscris și constituie o sar
cină programatică a partidu
lui nostru, un scop al său per
manent, în interesul căruia 
este condusă și coordonată în
treaga sa activitate.

încă înainte de cucerirea 
puterii politice de către clasa 
muncitoare, P.C.R. a organizat 
și condus lupta pentru îmbu
nătățirea condițiilor de mun
că, creșterea salariilor, obți
nerea zilei de muncă de 8 ore, 
pentru dreptul la concedii plă
tite, pentru îmbunătățirea a- 
sigurărilor sociale. împotriva 
concedierilor.

Conducînd lupta pentru sa
tisfacerea revendicărilor eco
nomice ale clasei muncitoare, 
partidul a organizat și a 
călăuzit poporul muncitor spre 
eliberarea socială,- punîndu-se 
capăt puterii capitalului și 
trecîndu-se la construirea u- 
nei noi orînduiri sociale, care 
asigură adevărata bună stare, 
în permanentă creștere, a tu
turor celor ce muncesc.

Urmînd neabătut învățătura 
marxist-leninistă după care 
creșterea bunăstării poporului 
este de neconceput fără exis
tența unei baze materiale pu
ternice, Partidul Comunist Ro
mân a mobilizat toate resur
sele țării și energia creatoare 
a clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare și intelectualității 
pentru dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a economiei na
ționale, pentru construirea și 
dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului.

Avîntul întregii noastre eco
nomii naționale a creat condi
ții favorabile pentru îmbună
tățirea necontenită a condiți
ilor de viață ale oamenilor 
muncii. în anul 1965 venitul 
național a fost cu aproape 65 
la sută mai mare decît în 
1959. Pe această bază a cres
cut nivelul de trai material 
și cultural al maselor, salariul 
real al muncitorilor și funcțio
narilor mărindu-se cu circa 35 
la sută în anii planului de 
șase ani. în aceeași perioadă 
fondul de salarii s-a dublat. 
S-au îmbunătățit în conti
nuare condițiile de viață ale 
țărănimii, veniturile bănești 
ale acesteia obținute din vîn- 
zarea produselor către stat fi
ind în 1965 cu circa 27 la sută 
mai mari decît în 1959.

Ca rezultat al creșterii veni
turilor populației și puterii de 
cumpărare, a sporit continuu 
volumul desfacerilor de măr
furi. Astfel, volumul desface
rilor de mărfuri cu amănun
tul către populație s-a dublat 
în anii șesenalului. O preocu
pare de seamă în această pe
rioadă a constituit-o îmbună
tățirea condițiilor de locuit ale 
oamenilor muncii. Au fost

NICOLAE APOSTOL

construite și date în folosință 
circa 270 000 apartamente, 
fapt care a permis ca aproxi
mativ un milion de locuitori 
să se mute în locuințe noi. 

în ultimii 15 ani au fost 
construite din fondurile pro
prii ale țărănimii peste 1 
milion de oase ; la fiecare pa
tru familii țărănești, una s-a 
mutat în acești ani în casă 
nouă.

Dacă adăugăm 
cestea multiplele 
domeniul învățămîntului, unde 
România socialistă se înscrie 
printre puținele țări din lume 
cu învățămîntul obligatoriu de 
8 ani, cu gratuitatea manuale
lor școlare, lipsa de taxe în 
toate formele de invățămînt 
din țară, dacă amintim de a- 
semenea eforturile făcute de 
statul nostru pentru a asigura 
gratuit asistența socială, efor
turi în ocrotirea sănătății a- 
vem o imagine generală a 
consecvenței cu care partidul, 
statul nostru socialist, promo
vează creșterea continuă a 
bunăstării poporului.

Planul cincinal (1966—1970) 
prin sarcinile trasate dezvol
tării economiei noastre națio
nale, continuarea neabătută 
a procesului de industrializare 
socialistă, concomitent cu creș
terea producției agricole creea
ză baza trainică a ridicării 
neîncetate și sistematice a 
bunăstării material-culturale 
a populației. în prevederile 
planului cincinal această legă
tură indisolubilă dintre pro
gresul economic al țării și îm
bunătățirea condițiilor de via
tă se reflectă pregnant.

La capătul cincinalului, eco
nomia României socialiste va 
fi de 17 ori mai puternică de
cît în 1938 ; forțele de produc
ție vor crește într-un ritm 
susținut, progresul tehnic se 
va extinde în întreaga econo
mie. în anii cincinalului se va 
înfăptui un vast program de 
investiții. Vor prinde contur 
noi combinate, utilate cu teh
nică modernă, vor fi puse în 
funcțiune centrale electrice, 
fabrici de bunuri de consum. 
Pulsul intens al industriei, 
despre care vorbeau cu dece
nii în urmă militanții mișcării 
socialiste din țara noastră, ?;e 
va simți în zone noi ale Ro
mâniei ; în 70 de raioane se 
vor forma nuclee industriale, 
germeni ai civilizației și bu
năstării, ai progresului, accen- 
tumd dezvoltarea armonioasă 
a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu. Va fi mai 
bogat rodul pămîntului, pro
ducția agricolă crescînd, în 
perioada 1966—1970. cu 26—32 
la sută față de media anilor 
1961—1965 ; se va 
în linii generale 
zarea și chimizarea 
tei ramuri importante 
economiei naționale.

Ca urmare a dezvoltării 
tregii economii naționale, 
anul 1970 venitul național 
înregistra o creștere de peste 
47 la sută comparativ cu anul 
1965. Paralel cu înfăptuirea u- 
nui vast program de investiții 
se va realiza o creștere a 
fondului de consum. Prin 
aceasta se creează în anii 
cincinalului posibilitatea creș
terii, pînă în 1970, a sa
lariului real cu 25 la sută 
față de 1965. Calea prin
cipală pentru îndeplinirea a- 
cestui 
rămînă 
minale, 
nuite 
acțiune generală de majorare 
a salariilor diferențiat pe ra
muri și categorii de salariați.

în anii cincinalului, venitu
rile țărănimii noastre munci
toare vor cunoaște o creștere

ani în casă

la toate a- 
realizări în

realiza 
mecani- 

aces- 
a

în- 
în 
va

continuă. Ca urmare a spori
rii producției agricole prin 
dezvoltarea sa multilaterală și 
intensivă și, pe această bază, 
a creșterii producției marfă 
și a valorificării ei către 
stat, ținînd seama și de veni
turile pe care țărănimea le va 
obține din fondurile sociale 
de consum, veniturile sale 
reale pe o persoană vor fi în 
anul 1970 cu 20—25 la sută 
mai mari față de 1965.

Creșterea continuă a venitu
rilor populației constituie baza 
reală a sporirii consumului 
personal al oamenilor muncii, 
în acest sens, pe lingă lărgi
rea volumului desfacerilor de 
mărfuri, care vor atinge în 
anul 1970 suma de 107,5 mili
arde lei, o atenție deosebită 
se va acorda diversificării ga
mei de produse de consum și 
îmbunătățirii permanente a 
calității produselor corespun
zător gustului și exigenței 
consumatorilor.

O contribuție însemnată la 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai o au cheltuielile sta
tului pentru acțiunile social- 
culturale. în anul 1970 statul 
va aloca în acest scop 31 mi
liarde lei, ceea ce va însem
na 5 000 lei anual pentru o fa
milie.

Un loc deosebit în cadrul 
acțiunilor social-culturale îl 
ocupă învățămîntul. Școala va 
cuprinde în următorii cinci ani, 
aproape un sfert din popu
lație. Paralel cu creșterea nu
mărului de elevi și studențl 
se va dezvolta și diversifica 
învățămîntul de toate grade
le. Alocațiile destinate lărgi
rii bazei materiale a învăță- 
mîntului însumează aproape 
3,7 miliarde lei, cu 67 la sută 
mai mult 
anteriori.

Grija 
materială 
lației se împletește 
parea permanentă 
crotirea sănătății, 
scop statul nostru 
permanent de sporirea conti
nuă a cadrelor sanitare cu 
studii superioare și medii, de 
repartizarea lor atît la orașe 
cît și la sate, de creșterea ba
zei materiale 
tații. în ani! cincinalului 
vor construi 45 policlinici, se 
vor da în folosință spitale noi 
cu circa 7 400 paturi și se va 
începe construcția altor spita
le, care vor însuma 10 900 de 
paturi.

Un obiectiv important îl 
constituie și îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, larga ac
țiune de construire de locu
ințe, care să satisfacă în tot 
mai mare 
populației, creșterea gradului 
de confort. în acest sens, în 
perioada planului cincinal se 
vor construi din fondurile 
statului 300 000 de apartamen
te. De asemenea, statul va 
sprijini construirea de locuin
țe proprietate personală 
fondurile 
lației.

Tot ce 
itorii ani 
in viața noastră a 
Totul în patria noastră socia
listă e subordonat luptei pen
tru bunăstarea și fericirea o- 
mului.

în ceea ce am dobîndit, ve
dem o chezășie, o trainică te
melie în urcușul spre noi 
culmi de progres și bunăstare. 
Vedem, totodată, un îndemn 
spre noi eforturi, spre o acti
vitate rodnică, entuziastă, pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram trasat de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

decît în cei 5 ani

pentru bunăstarea 
și spirituală a popu- 

cu preocu- 
pentru o- 
în acest 

s-a ocupat

Combinatul siderurgic „Gheorghe 
Imagine parțială a laminorului

(Utmate din pag. l-a)

vîrșită a fost revoluția socia
listă, strivind orice asuprire 
și exploatare. Este revoluția 
clocotitoare pregătită, organi
zată și condusă la biruință 
de Partidul Comunist Ro
mân. El, partidul comu
niștilor este și ctitorul și 
chezașul României socialiste 
de azi și al celei comuniste de 
mîine. Pe drept cuvînt îl con
sacră articolul 3 al Constitu
ției ca „forță politică condu
cătoare a întregii societăți". 
Consacrîndu-1, Constituția nu 
exprimă decît o unanimă con
vingere și o nestrămutată vo
ință a întregului popor.

Citesc și recitesc cu pătrun
dere, cu plăce-

pentru a 
știu cîta

re, 
nu 
oară Constitu
ția noastră. Mă 
întrebați, oare 
de ce ?

Ascultați ce 
spune articolul 
1 al Constitu
ției : „România 
este republică 
socialistă. Re
publica Socia
listă România 
este stat al oa
menilor muncii 
de la orașe și 
sate, suveran, 
independent și 
unitar". Re
citesc cu glas 
tare aceste 
mîndre și înăl
țătoare atestări 
ale unei vieți 
noi care s-a 
plămădit pe 
pămîntul stră
moșesc. Este, 
aici, împlinirea 
visului milenar, 
moșilor și părinților care 
luptat și au 
libertatea gliei acesteia, pentru 
independența țării, pentru uni
tatea mult încercatului popor 
trăitor de milenii pe meleagu
rile patriei.

Legea fundamentală a sta
tului nostru înscrie în para
grafele sale, limpede și lapi
dar, realități pe care noi, ce
tățenii acestei țări, le cunoaș
tem ca pe adevăruri absolute : 
faptul că în Republica Socia
listă România puterea apar
ține poporului liber și stăpîn 
pe soarta sa, faptul că po
porului îi aparțin toate bo
gățiile țării. Numai un popor

a

a ocrotirii sănă-
se

măsură cerințele

din 
proprii ale popu

vom înfăptui în vi
va rodi nemijlocit 

tuturora.

Gheorghiu-Dej" - Galați, 
de tablă groasă

Foto: N. STELORIAN

care trăiește în deplină liber
tate și își cîrmuiește singur 
destinel», poate păși spre înal
tele culmi de civilizație spre 
care pășim noi.

Parcurgînd paragrafele Con
stituției încerci cea mal in
tensă satisfacție prilejuită de 
constatarea că. de la începu
tul pînă la sfîrșitul ei „legea 
legilor" României e străbătu
tă de trăsătura cea mai ca
racteristică societății noastre : 
grija față de om, de omul in
dividual, ca și de omul în co
lectivitate, familie, profesie, 
națiune. Meritul de seamă al 
legii noastre capitale se află 
aici, în faptul că în spiritul 
și litera ei citim mereu intere
sul pasionat pentru un destin

consfințit ca principiu su
prem grija față de om, liber
tatea și demnitatea lui, crea
rea posibilităților celor mai 
largi pentru afirmarea nestin
gherită, în toate domeniile, a 
personalității umane. Iată dar, 
grija față de om sub forma 
perfecționării lui, exprimată în 
ideile pregnante de aptitudine, 
personalitate multilaterală și 
demnitate umană. în acest 
sens, îmi stăruie în memorie 
prevederea plină de profunde 
semnificații referitoare la ti
neretul țării, în care se vor
bește despre faptul că statul 
asigură tinerilor condițiile ne
cesare dezvoltării aptitudini
lor lor fizice și intelectuale. 
Am trăit în

A ROMÂNIEI
!*■

visului stră-
au

sîngerat pentru
mai bun al omului. Toate ar
ticolele, toate prevederile Con
stituției sînt animate de do
rința de a da nobilei energii 
umane cel mai larg cîmp de 
manifestare și împlinire. Spre 
omul muncii, spre creatorul 
de valori materiale și spiri
tuale se întorc toate marile 
înfăptuiri ale acestor ani : „în 
Republica Socialistă România 
— atestă Constituția — în
treaga activitate de stat are 
drept scop dezvoltarea orîn- 
duirii socialiste, creșterea 
continuă a bunăstării mate
riale și culturale a poporu
lui, asigurarea libertății și 
demnității omului, afirmarea 
multilaterală a personalității 
umane". Iată, proclamat și

vremurile de tris
tă amintire cînd 
tineretul țării 
acesteia, negli
jat și umilit, 
își striga neca
zurile și cerin
țele în toate 
părțile, dar ni
meni din 
torli de 
pundere 
auzea. La 
moment dat, în 
cercurile 
nisteriale 
exprima chiar 
ideea absurdă 
că „avem prea 
mulți tineri". 
Era semnul ca
tegoric că o- 
rînduirea socia
lă, care nu știa 
ce să facă cu 
generația tînă- 
ră, se apropia 
de pieire !

Cită deosebi
re între felul 
cum era privit 

omul, începînd 
în orînduirea 

cum 
și încurajat cu 

în orînduirea socialis- 
E aici una din cau- 
pentru care întregul

îac- 
rfa- 
nu-I

un

mi
se

și apreciat 
cu tineretul, 
burghezo-moșierească și 
e apreciat 
grijă 
tă ! 
zele 
popor e atașat trup și suflet 
cauzei socialismului, politicii 
partidului a cărei finalitate 
unică este omul, bunăstarea și 
fericirea lui.

Constituția noastră socialistă 
înseamnă un viu îndemn in 
munca creatoare, o chemare 
vibrantă, însuflețitoare în în
făptuirea grandiosului pro
gram al Congresului al IX-lea 
al partidului, pentru ridicarea 
României pe culmile prosperi
tății, progresului șl civilizației.

„PERFECȚIONAREA HOLAN"
Conf. univ. dr. Tiberiu Ho

lan, șeful secției de medicină 
nucleară din Cluj, a primit 
din partea „The Society of 
Nuclear Medicine" din Chi
cago titlul de membru titu
lar. El este autorul unor lu
crări științifice care abordea
ză dintr-un punct de vedere 
original 
folosirii 
Metoda 
retor de

cîteva probleme ale 
izotopilor radioactivi, 
elaborării aplicatoa- 
fosfor radioactiv pe

tumori benigne, de pildă, pre
conizat de el, a intrat în li
teratura de specialitate sub 
denumirea de „perfecționarea 
Holan", iar investigarea func
ției hepatice cu metionină 
marcată cu radiosul/ poartă 
numele de „metoda clujeană". 
Secția de medicină nucleară 
din Cluj, condusă de dr. T. 
Holan, în colaborare cu unele 
clinici, a pus la punct și alte

metode, Intre care explorarea 
permeabilității capilare în dia
bet cu serumalbumină mar
cată cu radioiod, înlocuirea 
tratamentului chirurgical în 
anumite forme de gușă cu ra
diații iodradioactive.

Colectivul de aici a efectuat 
cu succes, numai în ultimul 
an, aproape 5 000 de examină
ri și tratamente cu radioizo- 
topi.

(Agerpres)
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din Tecuci
obiectiv continuă să 
ridicarea salariilor no- 

prin creșterile obiș- 
precum și o nouă

strada 30 Decembrie

„Aș vrea să te 
să-ți arăt ce mă 
și m-a emoționat 
acest teritoriu aparent arid, din 
care emană o altă poezie decit 

’ aceea pe care o citim în cîteva 
limbi.,.". (Dintr-o „Tabletă- 
T. Arghezi).

î’rima carte poștală 
țărmul Tomisului reprezintă 
fragment din mozaicul desco
perit acum clțiva ani, în apro
pierea portului. Sint vii culo
rile pietrei — roșul, verdele, 
cărămiziul, brunul. Rămii înde
lung să admiri vrejul de iede
ră stilizat, in chenarul cu mo
tive vegetale ; apoi privirea In- 
tîrzie pe imaginea unui Kan- 
tharos — vas vechi, măiestrit 
îmbinat in mozaic.

Dar, acesta este numai unul 
din muzeele Constanței. Torni- 
sul a ieșit la lumină din teme
liile noilor construcții. Aleea 
coloanelor cu capiteluri ionice, 
dorice și compozite te con
duce de-a lungul a două mi
lenii printre bazilici și vesti
giile unor ateliere vestite, to- 
milane, către incinta vechiului 
port, din anul VI înaintea erei 
noastre, către harta care re
prezintă, pe un perele întreg, 
localitățile înfloritoare ale Sci- 
ției Minor.

Urmele in piatră au 
cuvinte — sandalele 
s-au suprapus carelor 
caii sciților și urmele 
goților, valurile de pradă 
intreg Aliotmanului lui Baiazid 
și Soliman, urmele galerelor 
genoveze —■ iată, pămîntul, pia
tra și apa le mai știu, urme 
adinei, dramatic 
șterse de vreme și mai drama
tic, peste toate au trecut tim
pul și marea s-a așezat, stra
turi —■ straturi, pâmintul do
brogean.

Și vin constructorii erei noas
tre să trezească, din somnul de 
milenii, statuile. Iată. Fortuna, 
zeița albă, finind în mină cor
nul abundenței acestor ținuturi, 
iată Pontos, zeul țărmului ospi
talier, iată Heracles — eroul și 
Cavalerul Trac, Thanatos, zeul 
morții și Bacchus, zeul veseliei.

însoțesc ?l 
emoționează 
mai mult pe

la portul Constanța, „Transilvania" debarcă un nou trans
port de turiști

Foto: O. PLEC AN

rămas sâ 
romane 

grecești, 
avarilor, 

ale

amestecate,

Noaptea se aude la țărm coloc
viul statuilor cu marea, cu 
timpul. Și-nvie versurile poetu
lui exilat, Ovidiu, scandate 
valuri repetate — ecou, 
piatra statuilor, la țărmul 
chiului Tomis-muzeu.

A doua 
carte poștală

de 
in 

ve-

Și„Aș vrea să te însoțesc 
să-ți arăt ce mă emoționează 
și m-a emoționat mai mult pe 
acest teritoriu aparent arid, din 
care emană o altă poezie decît 
aceea pe care o citim în citeva 
limbi..." (din aceeași „Tabletă- 
— T. Arghezi).

Constanța. Zorii cresc dezvă
luind orașul. Pintenul peninsu
lei înaintează In mare, răsar

clădirile — cele mai vechi pes
te care vremea și-a pus pece
tea ca pe niște obraze, redindu- 
le sau dindu-le seninătatea și 
măreția unei demnități și cele 
noi, grădini suspendate, înflo- 
rite-n cer — parcă nu-s beton 
și lemn și piatră, ci arbori in- 
volți, înfloriți somptuos.

Moscheea și cele două geamii 
își ivesc minaretele, acum ră
mase mici, intre înălțimile ora
șului ; casa, numită genoveză 
își înalță leii, pe coloanele 
frontonului, intr-o armonie se
veră cu partea aceasta veche 
a orașului.

Sînt toate vîrstele dezvăluite 
de lumina zorilor, pe țața ora
șului. E bătrln — de peste două 
milenii — și tinăr. de două de
cenii. Spre cel bătrin te pleci

și il saluți; spre cel tinăr spui 
simplu, cu fața în plin soare : 
„Bună dimineața" — cum fși 
spun oamenii care trec, la ora 
asta, in primul schimb.

De aici, în plin soare, blocu
rile complexului Gara veche — 
Gara nouă, cu 5 și 10 etaje, așe
zate de-a lungul cornișei care 
domină portul, impun prin mo
numentalitate și frumusețe. Ele 
dau țărmului o nouă lumino
zitate, armonizindu-se cu azu
rul cerului și al mării.

Constructorii vorbesc de obi
cei, în termenii lor, despre „a- 
sigurarea falezei cu un fronton 
susținut de clădiri", despre 
„ritmul accentuat al șirurilor 
lungi de construcții prin linear 
și vertical..." Din port, arcuirea 
elegantă, armonioasă, ritmică a 
ialezei spre Gara nouă, se vede 
scrisă pe orizont ca un vers de 
Ovidiu, cu accentele puse pe 
silabele inalte.

Se lucrează intens la extin
derea portului. Farul nou des
chide, cale de 25 de mile, drum 
corăbiilor, in larg. Mai depar
te, șantierul naval cunoaște 
loriota unei noi zile de lucru. 
Iată, brațele uriașelor macara
le, autostivuiloatele, autoca
mioanele. Constanța a devenit 
nu numai portul cel mai de 
seamă al țării, dar și un port 
important și modern al conti
nentului. Înzestrat acum cu u- 
tilajul electric șl mecanic cel 
mai bun. modernizat, extins și 
in curs de extindere încă, e 
poarta cea mai importantă a 
țării, spre lume.

Orașul dezvoltat anarhic pînă 
mai ieri, răsare nou. ordonat 
și proaspăt. A intrat in vocabu
larul constănțenilor un cuvtr. 
al constructorilor, al zileior 
noastre: sistematizarea. Siste
matizarea orașului, sistema:,za
rea Litoralului. Tradus cuvin- 
tul înseamnă ordine și alb- în
seamnă conioit și frumos: 
transpus in cărăm.dă și-n be
ton. in sticlă. In culoare. I.- e- 
leganță și armonie. Inse-’JiȘet o 
nouă Constanță.

(Continuare intr-un 
viitor)
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MANIFESTĂRI
ARTISTICE ȘI SPORTIVE

Cintecul și jocul, armonia înflăcărată a versului, atmos
fera de tinereasoă și exuberantă petrecere, mărturii ale 
bucuriei întinse în valuri nestăvilite pe întreg pămintu! pa
triei Ia sărbătoarea Eliberării, constituie nota distinctivă a 
manifestărilor care vor avea loc în zilele de 23 și 24 august. 
Tineretul țării iți va exprima astfel vitalitatea și talentul, 
bucuria de a trăi plenar un timp al împlinirilor, deschis cu 
generozitate afirmării tuturor aptitudinilor și posibilităților 
de creație.

Comitetele U.T.C., in colaborare cu U.C.F.S., Comitetele 
pentru Cultură și Artă, cu instituții cultural-artistice din 
Capitală și din țară au organizat un bogat program 
distractiv (carnavaluri, serbări cîmpenești, programe artis
tice, jocuri, concursuri ți demonstrații sportive etc.) care se 
vor desfășura in după-amiaza zilei de 23 August și toată ziua 
de 24 august la case de cultură, cluburi, în parcuri, în pă
durile din marginea orașelor. Spațiul patriei va fi populat 
în aceste zile de frumusețea cîntecului și armonia versului, 
de energia întrecerilor sportive.

Corespondenți și reporteri ai ziarului vă informează asu
pra unora din aceste serbări
țară.

box, lupte și jocuri distractive. 
Multe dintre întrecerile sportive se 
vor desfășura în cadrul Cupei 
23 August. Mii și mii de tineri vor 
petrece momente plăcute în cadrul 
sărbătoreșc al carnavalurilor care 
se vor 
ședință 
nu).

desfășura în orașele de re
ale raioanelor. fi. Beldea-

Hunedoara

ce se vor desfășura în inteaga

București un cadru sărbătoresc, 
satisfacă exigentele f

Despre serbările care vor avea 
loc în București în zilele de 23 și 
24 august ne-a vorbit tovarășul 
Vasile Timaru, secretar al Comite
tului orășenesc București al U.T.C.

— In seara zilei de 23 August, 
la orele 20,30, trompetii vor anun
ța deschiderea carnavalurilor tine
retului. Casele de cultură ale tine
retului din raioanele 23 August, 
Tudor Vladimirescu, Griviia roșie, 
16 Februarie, Nicolae Bălcescu vor 
arbora „marele pavoaz". Costume 
de epocă, măști, confeti, serpenti
ne vor crea fastul sperifir carna
valului. Orchestre de muzică popu
lară și ușoară, actori ai teatrelor 
d'n Capitală, soliști profesioniști si 
amatori vor întreține o atmosferă 
de bună dispoziție. Maeștrii artei 
culinare vor oferi, alături de pro
dusele renumitelor noastre podgo
rii, specialități de bucătărie româ
nească. Asemenea carnavaluri vor 
mai fi organizate la două case ra
ionale de cultură — 1 Moi și V. L 
Lenin — și la cluburile uzine’or 
Grivita roșie și Metalurgica. Pre
tutindeni vor fi prezente tradițio
nalele concursuri muzicale, de poe
zie, cintece și dans.

— Dar ziua de 24 august ce va 
Oferi tinerilor bucureșteni ?

— în primul rînd Un frurhos car
naval pe malurile lacului Tei, la 
baza sportivă studențească. Fante
zia viitorilor artiști, plastici '9-a 
concretizat in decoruri care vor in
cinta privirile. Artiști amatori din 
facultățile bucureștene — laureați 
ai ultimului festival de artă stu
dențească —- își vor dovedi încă 
o dată, în fața colegilor lor, măies
tria. La toate casele de cultură ale 
tineretului se vor organiza seri de 
dans. în mijlocul tinerilor Vor veni 
actori ai teatrelor din Capitală, 
soliști de muzică populară și 
ușoară.

— Tinerii Îndrăgesc mult serbă
rile cimpeneșli . locurile de agre
ment din jurul Caniialei devin mai 
ales în ziua de 24 august puncte 
de mare atracție. Vor găsi în aces-

te locuri 
care sâ le

— La Buda-Argeș, într-un cadru 
natural pitoresc, tinerii de la 
Vulcan, Electromagnetica, Tînâra 
gardă vor organiza întreceri spor
tive, concursuri pe teme populare, 
dans t artiștii amatori din întreprin
derile respective vor prezenta pro
grame artistice. Și în alte locuri 
— Snagov, Mogoșoaia, Băneasa, 
Pustnicii, Andronache — serbările 
cîmpenești vor atrage mii și mii de 
tineri.

Așadar, Capitala țării vd invită, 
dragi tineri, s& petreceți, să dan
sați, sd 
parcuri, 
locurile 
(Adrian

cîntați în frumoasele ei 
la casele de cultură, în 
pitorești din irprejurimi. 
V asiieseu).

Oradea
de trompete. „Crainici'Sunfet

călări, îmbrăcat! în costume națio
nale. Hore... in Parcul Muncitoresc 
din Oradea peste 5 000 de tineri, 
invitați să participe la carnavalul 
tineretului, vor petrece în compa
nia formațiilor artistice de ama
tori și a tarafului Filarmonicii Cri- 
șana. Seara, Ia ștrandul tineretului, 
va începe dansul. Torțe și focuri 
de artificii vor crea un cadru feeric 
concursurilor nautice, săriturilor de 
la trambulină etc. (C. Bejan).

în
— la 
liâ, Sebeș, Orăștie, Cugir. Petro
șeni, Lupeni, Călân, Brad, Hațeg, 
Simeria — carnavalurile tineretu
lui vor atrage mii de tineri mun
citori, intelectuali, elevi și stu
dent!. Peste 50 de formații ale ar
tiștilor amatori voi 
grame artistice pe 
parcuri sau piețe, 
cursurile distractive 
mente de bună dispoziție.

în ziua de 24 august, Festivalul 
tineretului, la care vor participa 
formațiile cultural-artistice clasi
ficate pe primele locuri Ia fazele 
inlercomunale, vă invită la un 
program bogat. O superbă trecere 
în revistă a portului specific pă- 
durenilor din Țara Hațegului, al 
moților de pe Valea Ampoiului și 
al locuitorilor din zona etnogra
fică Poiana-Săiiște, raionul Sebeș, 
va încheia festivalul.

în toate orașele regiunii, stadi
oanele vor_ găzdui întreceri spor
tive i Ia 
etapa a IV-a a spartachiade; de 
vară, la care voi participa repre
zentanții celor 71 OOO tineri care 
au fost prezenti la prima etapă a 
spartachiadei. Cabanele din Mun
ții Paring, Retezat și Sebeșului, 
celelalte locuri turistice sînt ame
najate pentru a primi mii de ex
cursioniști din toată regiunea. 
(R. Lai).

orașele regiunii Hunedoara 
Deva, Hunedoara, Alba lu-

prezenta 
estradele 
Dansul, 
vor crea

pro- 
din 

con- 
mo-

Deva se va desfășura

Timișoara

Suceava
Orașul Suceava va găzdui 

mare număr de manifestări cultura* 
le si sportive in aer liber. In pia
ța centrală și în parcul Hcani, pe 
estrade special amenajate vor fi 
prezentate programe artistice la 
care își vor da concursul formații 
ale artiștilor amatori din între
prinderile și instituțiile sucevene. 
Tinerii din întreprinderi, instituții 
și. școli sînt invitați, în ziua de 
24 august, la serbarea câmpeneas
că din pădurea Adîncala. Boqat și 
variat va fi și programul manifes
taților sportive. Pe agendă sînt în
scrise competiții de volei, fotbal, 
hndbal, baschet, demonstrații

un

La orele 18 — tn ziua de 23 Au
gust —■ în Parcul de cultură și 
odihnă vor evolua corurile reunite 
ale Sindicalelor C.F.R., P.T.T.R , 
Invătămlnt. O.C.L.-Lugoj, Casa de 
cultură din 
cultural din 
tivei Igiena. 
dansuri ale 
cultural din 
pova,

Lugoj, al
Chizătău, 
formațiile 
U.M.T., a 
Slmbăteni,

căminului 
a coopera- 
artistice de 

căminului 
raionul Li- 

căminul cultural din Cru- 
ceni, raionul Timișoara, al cămi
nului cultural Bornova, 
Caransebeș, al Casei pionierilor 
din Timișoara și căminul cultural 
din Căpilnaș, raionul Lfpova, ta
rafurile reunite ale sindicatelor 
U.M.T., C.F.R., 1.0.R., T.R.C.L.D., 
și orchestrele populare de stat din 
Caransebeș și Arad. în același 
timp, pe estrada de la Pădurea 
Verde, începînd de la orele 16 își 
vor da 
tice de
BEGA, 
dansuri

raionul

dova, Tehnolemn, Electromotor, 
orchestrele de muzică populară 
și ușoară de la întreprinderea 
Electromotor, Tehnblethn, Electro- 
banat și Tehnometal. J-a ora 20, 
pe stadionul 1 Mai, va avea loc un 
carnaval al tineretului, in Parcul 
de cultură și odihnă vor avea loc 
spectacolele brigăzii artistice de 
agitație a întreprinderii Electromo
tor, grupul folcloric de la 
I.O.R.T., formația de dansuri de la 
C.l .R.T.-Tebo și Întreprinderea 
poligrafică Timișoara, orchestra de 
muzică ușoară de la Fabrica Vic
toria, grupul vocal de la O.C.L. 
Alimentara. La Pădurea Verde for
mațiile artistice, muzica'.rcoregra- 
fice de la Clubul C.F.R., orchestra 
de muzică populară 
liștii de la Clubul 
formația de muzică 
liștii și formația de 
Clubul Banalul 
program variat, alături de 
stra de muzică ușoară, 
dansatorii de la Fabrica 
răpi, formatig de dansuri 
I.L.L.T. și grupul vocal de la Ban
co Națională. (Ion Marin Almă 
ian).

Adunări festive

91 ușoară, so- 
Constructorul, 
populară, so- 
dansuTi de la 

vor prezenta un 
orches- 
soiiștii, 
de clo- 
de Ia

Craiova

De curind a apărut la Edi
tura militară un amplu volum 
monografic: „România în răz
boiul antihitlerist”. Elaborată 
de un larg colectiv de Specia
liști, cartea reprezintă o însem
nată contribuție la cunoașterea 
uneia din epocile hotăritoare 
din istoria luptei poporului ro
mân pentru libertate și inde
pendenta nationdlă. Fundate pe 
un material bibliografic întins, 
cele 7 capitole luminează si
tuația din anii premergători 
războiului mondial și din timpul 
dictaturii militare fasciste, lupta 
forțelor patriotice — în frunte 
cu Partidul Comunist Român — 
împotriva dictaturii fasciste. 
Pagini străbătute, de un puter
nic patriotism sînt consacrate 
insurecției armate de la 23 Au- 
oust 1944 si operațiunilor de 
front ulterioare, evidentiindu-se 
aportul considerabil adus de 
Români? la in/rlngerea Germa
niei hitleriste.

Adunările festive consacrate 
celei de-a XXII-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist au continuat 
să aibă loc sîmbătă în nume
roase localități din țară.

Sute de muncitori, 
și tehnicieni de la 
„Electronica" din 
s-au îndreptat, după încetarea 
lucrului, spre sala de festivi
tăți, unde, despre semnificația 
marii sărbători a poporului 
nostru, a vorbit tov. Marin 
Rădoi, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R. 
Trecînd în revistă succesele 
întregului ponor, obținute în 

celui 
al 
în

ingineri 
Uzinele 

Capitală

înfăptuirea obiectivelor 
de-al IX-Iea Congres 
P.C.R., 
evidență și realizările 
tivului acestei uzine

IX-Iea 
vorbitorul a scos 

colec- 
bucu- 

reștene. Angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August 
au fost îndeplinite și depășite. 
La producția globală s-au rea
lizat peste plan 1 699 000 lei, 
la aparate de radio și televi- 
’oare. 1 510 bucăți, la econo
mii, 2 641 000 Iei, iar la bene
ficii peste plan 6 813 000 lei.

La adunarea festivă, care a 
avut loc la casa de cultură din 
Petroșani, a luat cuvîntul tov 
Gheorghe Călin, membru al 
C.C. al P.C.R., prim secretar 
al Comitetului regional Hune
doara al P.C.R.

In primele 7 luni minerii 
din acest mare bazin carboni
fer al țării au extras peste

prevederile de plan mai mult 
de 41 000 tone de cărbune 
energetic și cocsificabil, au. 
sporit productivitatea muncii 
în subteran cu 3,2 la sută față 
de sarcina planificată și au 
obținut economii și beneficii 
suplimentare în valoare de 
peste 23 milioane Iei.

In prezența a sute de fur- 
naliști, oțelari, laminatori de 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, a vorbit ing. Nico- 
dim Roșea, secretar al Comi
tetului regional de partid. El 
a subliniat activitatea rodnică 
desfășurată de siderurgicii 
hunedoreni care au dat peste 
prevederile de plan de la în
ceputul anului 22 527 tone de 
fontă, 18 147 tone de oțel. în
semnate cantități de laminate 
și alte produse siderurgice, 
realizînd o depășire a sarcini
lor de plân la producția glo
bală valorică de peste 121 mi
lioane lei.

CLEOPATRA — cinemascop 
(ambele serii)

rulează la Patria orele 9; 12,45; 
16.45; 20.30; București orele 
8,30; 12; 16. 19.45; Feroviar 
orele 9,30; 13; 17; 20,45.

(Agerpres)

Tovarășul Iosif Rlndașu — se
cretar al Comitetului regional 
Oltenia al U.T.C.. vă informează :

— In regiunea Oltenia nume
roase manifestări cultural-artistice 
vor antrena mii da tineri munci
tori, intelectuali,, studenti, elevi. 

In 8 localități se organizează 
carnavaluri ale tincretuilli. In pă
durile din împrejurimi, peste 509 
de artiști amatori voi prezenta 
spectacole in aer libe». In ziua de 
24 august, vasal „Porțile de Fier' 
va purta într-o călătorie pe Du
năre, la Cazane, peste 500 de ti
neri din Tr. Severin. La Craiova 
se organizează pentru tineret ser
bări cimpeneșli în locurile de a- 
grement : în Lunca Jiului și la 
Lacul Brunetul. Pe estradele ame
najate în oraș, peste 1 000 de ar
tiști amatori își vor dovedi măes- 
tria. Mai bine de 5 000 de tineri 
vor porni în excursii prin regiune 
și prin tară. Stadioanele și bazele 
spo tive vor găzdui întreceri de 
fotbal, handbal, volei, atletism.

In toată regiunea nu va există 
comună în care să nu se organi
zeze festivaluri
ale cîfifeculul șî fotului, progra
me artistice. La Oltetu, tineri din 
13 comune își vor da fntîlnire la 
Festivalul ctntecului, dansului și 
portului popular. Calafatul va găz
dui faza raională a „Cupelor re
coltelor" la care vor participa 
peste 1 000 de tineri sportivi din 
toate comunele. (M. Dumitrescu).

Stabilirea de relații diplomatice intre Republica Socialistă

România pi Republica Congo (Brazzaville)

La invitația guvernului con
golez, o delegație de partid și 
guvernamentală română, con
dusă de Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. ai P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și 
formată din Ștefan Cleja, 
ambasador, director în Minis
terul Afacerilor Externe, și 
Gheorghe StoiaPovici, consi
lier în Ministerul Comerțului 
Exterior, a participat, între 14 
și 18 august 1966, la Brazza
ville, la 
marcat 
versare 
leze.

Delegația a avut convorbiri 
cu A. Massemba Debat, șeful 
statului, secretarul general al 
Mișcării Naționale a Revolu
ției, cu A. Noumazalaye, pri
mul ministru, și cu D. Ch. Ga- 
nao, ministrul afacerilor ex
terne.

festivitățile care au 
cea de-a treia ani- 
a Revoluției congo-

Cu această ocazie, tovarășul 
ambasador Ștefan Cleja și A. 
Bakala, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne congolez, au semnat un 
comunicat privind stabilirea 
de relații diplomatice, la rang 
de ambasadă, între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Congo.

Această hotărîre se situează, 
pentru guvernul congolez, în 
cadrul politicii sale de neali
niere și cooperare cu toate 
statele, indiferent de regimul 
și ideologia lor, iar din partea 
Republicii Socialiste România, 
în cadrul politicii sale externe 
de cooperare cu toate statele 
pe baza principiilor respec
tului reciproc și independen
ței, egalității in drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

Ieri la Brașov a avu! loc 
spectacolul ,,Te cîntăm Pas!rieu 
organizat de Comitetul orășe
nesc U.T.C.. Consiliul local al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor. Comitetul de Cultună și 
Artă in cinstea tinerilor evi
dential in întrecerea socialis
tă. la care și-au adus contribu
ția ansamblul de cintece și 
dansuri „Șaibele Brașovului".

Cu această ocazie, tovarășul 
Cornel Șandru, prim secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
U.T.C., a vorbit despre însem
nătatea zilei de 23 August și 
contribuția adusă de tineretul 
brașovean la realizarea sarcini
lor de plan, după care Biroul 
comitetului regional a inmînat 
diplomele de onoare pentru or
ganizațiile U.T.C. care s-au e- 
vidențitit in întrecerea socialis
tă și unui număr de tineri evi
dential.

Plecarea delegației 
de activiști ai Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice
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ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CM 
ȘAPTE SALTIMBANCI. IN
SULA SCLAVILOR.

rulează ta Republica orele 8.45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18.45;
21.15; Capitol orele 8,45; 11,15; 
13.45; 16,15. 18,45; 21,15.

SE ÎNTIMPLĂ Șl DUMINI- 
CA. NIMENI NU SE GIN- 
DEȘTE LA NOI

rulează Ia Luceafărul
9; ll,15h 1(3,30; 16; 18.30; 21.

ÎN NORD. SPRE ALASKA S 
FAR-WEST l(l

rulează la Festival orele 9; 12; 
15; 18; 21; Grădina Festival 
ora 20. Mfelbdia orele 9; 12: 
14; 17; 20. Arenele Libertății 
ora 20.

ANGELICA, MARCHIZA „ÎN
GERILOR" — cinemascop — 

rulează la Lumina hrele 9; 
11.45; 14.45; 17.45 , 20,45; Daci* 
orele 9; 13.45. în continuate 
16.15; 18.45; 21.

COLIBA UNCHIULUI TOM 
cinemascop —

rulează la Victoria orele 8,30, 
11.30; 14,30, 17,30; 20,45;
Popular orele 15; 18; 21 ; du
minica ora 10.

concursul brigăzile artis- 
agitalie de Ia fabrica 

P.T.T.R. ; formațiile de 
ale întreprinderilor Mol-

Mondialele de caiac - canoe

boul peisaj al Galaților este înfrumusețai numeroase grupuri statuare 
Foto: N. STELORIAN

fost cronometrați în 1 37' 
62/100 întrecînd în ordine pe 
Zander—Buecker (R.F.G.) — 
1’38" 50/100 și respectiv Obrad- 
sov—Karjuchin (U.R.S.S.) —
1’38” 94/100. Seria victoriilor 
reprezentanților României a 
fost încheiată în prima zi a 
finalelor o dată cu cîștigarea 
medaliei de aur în proba de 
caiac 4 (1000 m) de către echi
pajul alcătuit din Sciotnic, 
Turcas, Ivanov și Calenic.

BERLIN 20 (Agerpres). — 
Sîmbătă, în prima zi a finale
lor campionatelor mondiale de 
caiac-canoe, care se desfășoa
ră pe lacul Griinau din apro
piere de Berlin, reprezentanții 
României au repurtat succese 
strălucite, cucerind 4 medalii 
de aur de campioni at lumii.

Campionul mondial Aurel 
Vernescu și-a reeditat victoria 
de la ultima ediție a campio
natelor, cîștigînd cu siguranță 
proba de caiac — 500 m. Re
prezentantul țării noastre a 
dominat încă de la început 
proba și a terminat victorios 
cu timpul de 1’48" 92/100. El a 
reușit să se impună în fața 
danezului Hansen 1’49” 94/100.

și a olandezului Hoekstra — 
1'50” 45/100. Suedezul Peterson 
s-a clasat pe locul 4 cu 1’50" 
51'100. Al doilea succes a fost 
realizat în proba de canoe 
(10 000 m) de către echipajul 
nostru alcătuit din P. Maxim 
și A. Simionov, care a realizat 
surpriza campionatelor. Ei au 
cîștigat titlul mondial cu 
timpul de 46’09” 41/100 învin- 
gînd pe favoriții competiției 
Drimbas—Khimich (U.R.S.S.) 
— 46’42”9/100 și pe maghiarii 
Peter—Cserna — 46’55” 25/100. 
Vernescu și Sciotnic au domi
nat proba de caiac (500 m) do
vedind pe ultima parte a 
parcursului, cînd s-au detașat 
o ambiție deosebită.

Sîmbătă a plecat spre pa
trie delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de tovară
șul V. M. Bușuev, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.U.S., șeful secției In
dustrie Chimică a Comitetu
lui Central al P.C.U.S., care a 
vizitat tara noastră în cadrul 
unui schimb de experiență.

In cursul șederii în Româ
nia, delegația de activiști ai 
P.C.U.S. a fost primită de to
varășul Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut discuții la secția Me
talurgie - Chimie a C. C. 
al P.C.R., la Ministerul In
dustriei Chimice și Ministerul 
Petrolului, a luat cunoștință 
de munca organelor și orga
nizațiilor de partid și a vizi
tat întreprinderi industriale și 
obiective culturale din Capi
tală și din regiunile Ploiești, 
Bacău, Oltenia și Dobrogea.

La plecare, la Gara de 
Nord, delegația a fost condu
să de 
taru, 
P.C.R., 
P.C.R., 
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Aurel Groapă, 
adjunct al ministrului indus
triei chimice, de activiști de 
partid.

Au fost de față A. V. Ba
sov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, precum și membri 
ai ambasadei.

tovarășii Aldea Mili- 
membru al C.C. al 
șef de secție la C.C. al 
Dumitru Lazăr, mem-
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Cadru din filmul 
„Copiau își asumă riscul’

in fiecare zi sărbă
toare — cinemascop — 
NAVIGATORI CARE DISPAR 
— cinemascop —

rulează la Central orele 8,45i 
11; 13,30; 16, 18.30; 21; Fereh- 
tarj orele 15,30; 18: 20,45; du
minică ora 10.30.

CELE DOUĂ ORFELINE. TI
NEREȚE

rulează la Union orele 10.30; 
14.45, 16.45; 19: 21.

FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ. KOPRIVȘCIȚA, 

rulează la Doina. Program 
pentru copii dimineața 9; 10; 
orele 11,30; 13,45; 16-, 18,30;
21. Duminică 9; 12; 15; în con
tinuare pentru copil, după *- 
miaza 13 45. 16; 18.30: 21.

ACOLO UNDE CARPATI1 
INTÎLNESC DUNĂREA — ci
nemascop — APUSENII — 
CĂLĂTORIE IN PARADISUL 
PĂSĂRILOR — PRIVELIȘTI 
CARPATINE „POIANA UR
ȘILOR" — RĂȘINARI — PE 
POTECI DE MUNTE

rulează la Timpuri No! Crel» 
9—21 în continuare.

BĂIEȚII DE LA TONOMAT. 
COLLEGIUM MAIUS AL 
UNIVERSITĂȚII IAGEL- 
LONE

rulează Ia Buzești Orele 15,30, 
18

SERBĂRILE GALANTE

Ei au
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PARTIDULUI SLAVĂ ! — ru
lează la Cosmos orele 15,30; 18: 
20,45; duminică ora 13 (d* 1*
18 august).

FANFAN LA TULIPE. — VI
ZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA OLTENIA

Campionatul republican de fotbal

Primul fluier!
spec- 
reîn-

începe un nou sezon fotbalistic ! Jucătorii șl desigur 
tatorii — dar cine nu ? — așteaptă cu nerăbdare să se 
tilnească pe stadioane, locul bucuriilor și necazurilor noa
stre. La acest debut, după ce bucuriile și dezamăgirile pro
vocate de sezonul precedent au trecut, după ce ecoul marii 
întreceri de la Londra s-a stins, socotim că nu se cuvine 
să ne amintim neapărat de acele umbre și abisuri care au 
întunecat pe alocuri activitatea competițională ci să ne ex
primăm plenar convingerea că jocurile fotbaliștilor noștri 
vor înregistra plusul de calitate așteptat. Să ne ocupăm, 
deci, un Ioc cît mai bun în tribună și la fluierul arbitrului 
să strigăm în cor amețitorul refren : „Hai băieți !“

Performanțe de valoare europeană

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
rulează la Crîngași orele
18. 21; (de la 18 august) Cos
mos 15,30; 18; 20,45; duminică 
ora 13 (pînă la 17 august).

URME IN OCEAN. PE CA
LEA ÎNFLORIRII PATRIEI 
SOCIALISTE

Asimilarea

Prima probă a concursului triun
ghiular de atletism dintre repre
zentativele de juniori ale R.D.G., 
R.P.P. și Republica Socialistă Ro
mânia a coincis cu o performantă 
excepțională realizată de Dan Hi- 
dioșanu. La proba de 110 m. gar
duri el 
toritar 
treacă 
cunde, 
un nou record european de 
ori ai probei.

După desfășurarea primei 
de concurs, reprezentativele 
tre

a reușit, dislantîndu-se au
de ceilalți concurenți, să 
linia sosirii după 13,6 se- 
performanlă ce constituie 

juni-

zile 
noas- 

atît la băieți cit și la fete 
conduc cu autoritate în întîl- 

nirile cu juniorii polonezi și ger
mani, care sînt socotiți printre cei 
mai buni din Europa.

Concursul continuă astăzi.

SILVIU DUMITRESCU

• Sîmbătă, la Londra, în 
cadrul concursului internațio
nal de atletism, recordmanele 
României Viorica Viscopo- 
leanu și Mihaela Peneș au 
repurtat două frumoase vic
torii. Fără îndoială, un succes 
valoros a realizat Viorica Vîs- 
copoleanu, care a cîștigat 
proba de săritură în lungime 
cu 6,22 m. Ea a întrecut-o pe 
Wilson (Anglia) — 6,13 m șl 
pe campioana olimpică Mary 
Rand (Anglia) — 6,08 m),care 
este și recordmana mondială 
a probei. Campioana olimpică 
Mihaela Peneș s-a clasat pe 
primul loc la aruncarea suliței 
cu 52,40 m.

I noilor utilaje
I
I—Producția fabricii noastre

— sublinia tovarășul director 
Aurel Bozgan — va fi în anul

I
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1970 de 6 ori mai mare față 
de nivelul anului 1965. De pe 
porțile uzinei vor ieși la sfîr- 
șitul cincinalului 32 de tipo- 
dimensiuni de mașini unelte și 
un volum de agregate de 3 
ori mai mare decît in prezent. 
Ritmul de sporire a producției 
va fi realizat nu oricum, ci in 
condițiile creșterii productivi
tății muncii cu 139 la sută și 
reducerii anuale a prețului de 
cost în medie

Sînt sarcini 
plin posibile 
ceasta a fost, 
unanimă a celor care au luat 
cuvîntul în cadrul adunării de 
dezbatere. Ea a fost funda
mentată chiar în adunare de 
către tovarășii E. 
Aurel Băncilă, Ilie 
alții, prin relevarea 
ței dobîndite pînă 
multiplelor posibilități pe care 
le are uzina pentru creșterea 
producției și productivității 
muncii, a nivelului tehnic al 
produselor fabricate.

Asimilarea unor mașini uni
versale de mare complexitate 
tehnică constituie principalul 
obiectiv al activității uzinei în

cu 14 la sută, 
calitative pe de- 
de realizat. A- 
de fapt, părerea

Tomasian, 
Petrea și 
experien- 
acum, a

actualul cincinal. Practica a- 
rată — au subliniat vorbitorii 
— că ritmul în care am asimi
lat mașinile pînă acum a fost 
lent. Ei și-au exprimat păre
rea, insistînd să se ia măsuri 
pentru specializarea proiectă
rii, pentru pregătirea temei
nică a fabricației, a cadrelor 
care lucrează în atelierele de 
prototipuri, că ritmul de asi
milare poate fi accelerat pen
tru ca economia națională să 
dispună în timp oportun de 
utilaje cu randamente ridicate.

— Uzina noastră — arăta 
tovarășul Gheorghe Gabor — 
dispune de o înzestrare tehni
că bogată. Obținerea unor re
zultate pe măsura acestei în
zestrări impune creșterea pre
ocupării pentru organizarea 
științifică a producției și, in 
primul rînd, pe linia progra
mării și eșalonării producției, 
a reducerii ciclului de fabrica
ție prin mecanizarea unor o- 
perațil, prin îmbunătățirea 
transportului etc.

Adunarea de dezbateri a 
conturat un bogat program de 
valorificare a rezervelor de 
care dispune uzina, a fixat 
principalele direcții ale activi
tății imediate și de perspecti
vă. Ele solicită, așa cum s-a 
subliniat și în dezbatere, în- 
tr-o măsură mai mare ca pînă 
acum, contribuția tineretului.

— Răspunderea organizației 
noastre in mobilizarea tineri
lor in producție — ne spune 
ing. N. Papaianu, secretarul 
comitetului U.T.C. — crește 
din ce în ce mai mult. Au re
zultat și pentru noi, din dez
baterea prevederilor cincina
lului, principalele direcții de

activitate. Consider că va tre
bui să ne îndreptăm eforturi
le spre îmbunătățirea pregăti
rii profesionale a tinerilor, 
spre creșterea răspunderii față 
de calitatea lucrărilor pe care 
le execută, în general, spre în
tărirea disciplinei în producție, 
care constituie condiția cen
trală a îndeplinirii în bune 
condițiuni a tuturor sarcinilor 
încredințate uzinei.

Am recunoscut în interven
ția secretarului comitetului 
U.T.C. cîmpul vast de activi
tate care-1 deschid prevederile 
cincinalului în fața organiza
țiilor U.T.C- din fabrică, a tu
turor tinerilor și, totodată, ho- 
tărîrea lor de a participa cu 
toate forțele la îndeplinirea a- 
cestor sarcini.

te-

ur- 
lăr-

Prezent
și perspectivă

fie rezolvată, în linii gene
rale, problema mecanizării si 
a chimizării agriculturii ; prin 
diversificarea gamei de trac
toare șl mașini agricole pro
duse, reușindu-se extinderea 
mecanizării în toate ramurile 
agriculturii.

în ultimul an al cincinalu
lui, 1970, numai stațiunile de 
mașini și tractoare vor dispu
ne de peste 82 000 tractoare 
fizice, 33 000 combine pentru 
cereale și un număr mare de 
alte mașini, pentru extinderea 
mecanizării lucrărilor atîț la

cultura cerealelor, plantelor 
furajere și plantelor tehnice, 
cît și în pomicultură, viticul
tură, legumicultură și pe 
renurile în pantă.

Caracteristica perioadei 
mătoare este faptul că
girea mecanizării se va realiza 
printr-o diversificare a tipuri
lor de tractoare și mașini 
agricole. Dar, întotdeauna 
mașinile noi au ridicat me
canizatorilor probleme în pro
cesul de exploatare. De aceea, 
cred că pe lîngă faptul că fie
care mașină omologată și in
trată în producția de serie va 
fi larg prezentată prin notița 
tehnică ce va fi pusă Ia înde- 
mîna mecanizatorilor, va fi 
nevoie să se organizeze mai 
multe instructaje la fabricile 
constructoare, să se insiste la 
cursurile profesionale și agro
zootehnice — ce se țin în 
fiecare an — asupra princi
piilor de funcționare și între
ținere ale acestora. Totodată, 
întrucît în cadrul stațiunilor 
de mașini și tractoare cea mai 
mare parte a mecanicilor agri
coli e formată dintre tineri — 
oameni ce se află în perioada 
formării lor ca meseriași — 
cred c* organizațiile U.T.C. 
vor aduce o contribuție în
semnată la dezvoltarea în 
rîndul tinerilor mecanizatori 
a pasiunii pentru studiu, pen
tru cunoașterea și aplicarea 
noului, a dragostei pentru me
seria îmbrățișată și a dorin
ței de concretizare cît mai 
deplină în producție a elanului 
și puterii lor de muncă.

Ca urmare a eforturilor de
puse, în acest an — primul 
an al cincinalului — mecani
zatorii au obținut pînă acum

rezultate însemnate. Planul 
lucrărilor agricole din campa
nia de primăvară a fost depă
șit cu 24 la suăt, iar lucrările 
de pregătirea terenului, însă- 
mînțare și întreținere a cultu
rilor prășitoare s-au executat 
la un nivel calitativ superior 
perioadelor anterioare. De 
asemenea, desfășurînd larg 
întrecerea socialistă, în cinstea 
marii sărbători a eliberării 
patriei — 23 August — ei au 
reușit 
sudul 
tatul 
epocii 
avansați cu Executarea arătu
rilor de vară. Mai buna pre
gătire a mașinilor și cunoaș
terea lor de către mecanicii 
agricoli au făcut ca, în efuda 
unor condiții climaterice nefa
vorabile, să se execute în mod 
corespunzător secerișul cerea
lelor păioase, eliminîndu-se 
în mare măsură pierderile de 
recoltă.

Această experiență trebuie 
însă dezvoltată. Cunoașterea 
din timp a sarcinilor de plan 
pînă în 1970 trebuie să mobi
lizeze, să determine o largă 
participare a mecanizatorilor 
la marea acțiune de descope
rire și punere în valoare a re
zervelor interne de care dis
punem în ce privește mai 
buna utilizare a mașinilor, 
reducerea prețului de cost al 
lucrărilor executate, creșterea 
contribuției la sporirea pro
ducțiilor agricole. Acest lucru 
poate fi dovedit prin ritmul 
și calitatea lucrărilor ce se 
execută acum — și în pe
rioada următoare — pentru că 
ele constituie baza viitoarelor 
recolte.

ca în regiunile din 
țării să încheie recol- 
păioaselor în limitele 
optime,, să se afle mult

rulează la Grivit* orele 9i 
11,30; 16, 18,30; 21.
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DUMINICĂ 21 AUGUST 1966
8,30 — Ora exactă ; Cum 

va fi vremea, astăzi ? 8,32 — 
Pentru noi, femeile I Sfaturi 
practice; 9,15 — Emisiune
pentru copii și tineretul șco
lar : „Raze de soare" — SS 
ne cunoaștem patria : Branul
— film realizat de Studioul de 
Televiziune; 10,30 — Emisiune 
pentru sate ; 15,15 — Trans
misiuni de la prima etapă a 
Campionatului republican de 
fotbal, de la Stadionul „23 
August", a întîinirilor dintre 
echipele Progresul Bucu
rești—Dinamo Pitești și Di
namo București — Știința 
Craiova. — Aspecte de la 
Campionatul mondial de 
caiac-canoe — transmisie de 
la Griinau — R. D. Germană; 
19,00 — Telejurnalul de seară;
19.10 — Cintare României so
cialiste; 19,30 — „T. V.-1U" — 
emisiune alcătuită la cerere» 
telespectatorilor; 20,00 —
Program de cintece și dansuri 
populare; 21,00 — Film „Răs
coala" — producție a Studiou
lui cinematografic „Bucu
rești". 22,50 — Telesport; 23.00
— Telejurnalul de noapte;
23.10 — închiderea emisiuni.
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI l)[ MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, ȘI-A ÎNCHEIAT 

VIZITA iN DANEMARCA
COPENHAGA 20. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Pui- 
cea, transmite : Sîmbătă la ora 
11,45, ora locală, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de ministrul afacerilor exter
ne Comeliu Mănescu, a pără
sit Copenhaga, îndreptîndu-se 
spre patrie, după o vizită ofi
cială de 5 zile făcută la invi
tația guvernului danez.

La aeroportul Kastrup, unde 
erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, perso

PE
SCURT

LA MUNCHEN și-a încheiat lu
crările Congresul mondial de oltal- 
mologie, la care au participat pes
te 2 000 de delegați din diferite 
tari ale lumii. Din tara noastră a 
participat o delegație condusă de 
prof. dr. Ion Păcurariu, șeful cate
drei de oftalmologie a I.M.P. Cluj. 
La Congres au fost prezentate pes
te 200 de comunicări științifice, 
care au trezit un viu interes în 
rindu.1 participanfilor.

Prof. Jean Charamis, director ol 
clinicii Universității din Atena, a 
fost ales președinte al Consiliului 
mondial de oftalmologie.

Următorul congres va avea loc 
In anul 1970, In Mexic.

LA 20 august a sosit la Moscova 
delegația Consiliului Genera! 
A.R.L.U.S., condusă de acad. prof. 
dr. Vasile Mîrza, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, membru al Consi
liului General A.R.L.U.S. care va 
lua parte la manifestările organi
zate în U.R.S.S., cu prilejul celei 
de a 22-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul iascis.

CU PRILEJUL împlinirii a doi 
ani de Ia moartea lui Palmiro To
gliatti, o delegație a Comitetului 
Central și a Comisiei Centrale de 
Control ale P.C.I. a depus o coroa
nă de flori la mormîntul aflat în 
cimitirul del Verano din Roma.

Revista „Rinascita" publică o se
rie de documente, unele din ele 
inedite, dedicate lui Toqliatti. De 
asemenea, ziarul „L'Unita" consa
cră un număr special acestei co
memorări.

VINERI, pe străzile capitalei Re
publicii Panama au avut loc de
monstrații ale studenților. Manifes- 
tanțil au protestat împotriva asasi
nării de către politia panameză a 
liderului democrat al studenților 
din Panama, Juan Antonio Navas.

IN CADRUL Festivalului de vară 
al spectacolelor de music-hall de 
Ia Triest, un grup de actori ai 
Teatrului satiric muzical „Constan
tin Tănase“ din București a pre
zentat revista intitulată „Marele 
music-hall al Bucureștiului“. Spec
tacolul a cuprins muzică folclorică 
si de jazz, balet folcloric si clasic, 
numere comice si de înaltă acro
bație. bucurindu-se de un deosebit 
succes din partea publicului si a 
criticii.

DUPĂ cum transmite agenția 
China Nouă, la Pekin a sosit într-o 
vizită, Ia invitația luj Dun Bi-u, 
vicepreședinte al R. P. Chineze, și 
a premierului Ciu En-lai, o delega
ție guvernamentală a Zambiei, 
condusă de Reuben Chitandika 
Kamanga, vicepreședinte al repu
blicii.

MUSTAFA AMIN, tost redactor 
sef al cunoscutului cotidian egip
tean „Al Akhbar". a fost condam
nat sîmbătă de către instanța su
prema la muncă silnică pe viată.

După cum precizează agenția 
M.E.N., care tiansmite informația, 
Mustafa Amin a fost acuzat că ar 
fi „furnizat unor puteri străine a- 
numite date politice și militare se
crete’.

Ruptură sau conciliere? întrebarea aceasta apare în 
ultimele săptămîni cu o frecvență obsedantă, vizînd re-

Catastrofă seismică in Turcia
lațiile belgiano-congoleze.

După evenimentele din Kisangani, acuzațiile și atacu
rile congoleze la adresa Bruxelles-ului au atins o viru
lență fără precedent.

în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, în Anatolia orientală 
(Turcia) a avut loc o gravă 
catastrofă seismică. O serie de 
cutremure violente la intervale 
scurte, care au durat trei ore, 
au distrus în întregime oră
șelul Varto din această re
giune. Intre localitățile Varto 
șt Mus, alunecarea unui 
munte a suprimat orice co
municații terestre, iar liniile 
telefonice și rețeaua electrică 
au fost rupte, împiedicînd 
operațiunile de salvare. Clă
direa unui cinematograf s-a 
prăbușit peste circa 100 spec
tatori, iar sub ruinele unei 
moschei au fost găsiți peste 
40 de morți. Cutremurul a 
fost resimțit și în centre ur

nalitățile oficiale române au 
fost salutate de Per Haekke- 
rup, ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Hans 
Moller, șeful protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Anker Svart, ambasador, șef 
de serviciu în Departamentul 
politic și juridic al Ministeru

Premierul român primit 

de regele Danemarcei

COPENHAGA — 20 — Tri
misul special Agerpres, Nico
lae Puicea, transmite: Sîmbă
tă dimineața, la Palatul Ama- 
Iienborg, Majestatea Sa Re
gele Frederik Al IX-lea al Da
nemarcei a primit pe preșe
dintele Consiliului de Miniștri

Vidta delegației parlamentare 
române în II. R. S. S.

MOSCOVA 20. — Trimisul 
special Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Cu prilejul vizitei 
în Uniunea Sovietică a dele
gației Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Gheor
ghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Moscova, Teodor Marinescu, a 
oferit sîmbătă o recepție în 
saloanele ambasadei.

La recepție au luat parte 
F. K. Iliașenko, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., I. I. Pa- 
lețkis, președinte al Sovietu
lui Naționalităților, P. M. 
Gheorgadze, secretar al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. I. Mikoian, mem
bru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., I. V. Ko- 
notop, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., 
F. L. Iliciov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., general de armată

R. P. UNGARA. — Imagine ■ 
din orașul Karsag

bane importante ca Erzerum, 
Bingol și Mus, unde nu s-au 
înregistrat însă pagube im
portante.

Ultimul comunicat oficial 
provizoriu anunță că numărul 
morților s-a ridicat la 1116 și 
cel al răniților la aproxima
tiv 800. Guvernul ture a luat 
măsuri excepționale de prim 
ajutor. Avioanele liniei ae
riene dintre capitală și Erze
rum, ca și avioanele forțelor 
aeriene, au fost rechiziționate 
pentru transportarea medici
lor, chirurgilor și infirmierilor 
spre regiunile catastrofei. Sint 
organizate neîncetat echipe de 
prim-ajutor, a căror deplasare 
spre zonele sinistrate se face 
în condiții extrem de grele. 

lui Afacerilor Externe, J. Hen
rik, baron de Zytphen Adeler, 
ambasadorul Danemarcei la 
București și de alte persoane 
oficiale daneze.

Au fost prezenți Petre Mânu, 
ambasadorul României la Co
penhaga, și membrii ambasa
dei române.

al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer. Cu 
acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Au fost de față, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al României, și Per 
Haekkerup, ministrul afaceri
lor externe al Danemarcei.

V. A. Penkovski, locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S. 
I. Samodaev, prim-vicepre- 
ședinte al Sovietului Orășe
nesc Moscova, deputați ai So
vietului Suprem, membrii ai 
Comisiilor permanente ale 
Sovietului Suprem, generali, 
amirali, oameni de cultură, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, ziariști.

Teodor Marinescu a salutat 
pe oaspeți și a toastat pentru 
dezvoltarea continuă a priete
niei dintre poporul român și 
popoarele sovietice.

în numele delegației ro
mâne tovarășul Gheorghe Ne
cula a rostit un toast, mulțu
mind pentru ospitalitatea cu 
care delegația parlamentară 
română a fost primită în toa
te localitățile vizitate.

Din partea sovietică a 
toastat I. I. Palețkis, președin
tele Sovietului Naționalităților 
din U.R.S.S.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Ziarul LE PROGRES, pur
tător de cuvînt al guvernului 
de Ia Kinshasha, apărea cu 
titlul uriaș : „Republica ame
nințată de complotul Iui 
Union Miniere" (o adresă mai 
mult decit precisă). Radioul 
din capitala congoleză făcea, 
in aceeași zi, să explodeze o 
altă „bombă" anti-belgiană. 
Se anunța descoperirea unei 
„rețele subversive" ai cărei pi
loni ar fi profesorul belgian 
George Clemens (fost consilier 
al Iui Chombe) și un fost avo
cat belgian din Lumumbashi, 
Mario Spende. Cei doi erau a- 
cuzați că, împreună cu un 
vechi comandant de mercenari 
expulzat din Congo, pe nume 
De Weeks, desfășoară o vastă

Tensiunea din 
universitățile 
argentiniene

Autoritățile din Argenti
na încearcă în momentul 
de față să pună capăt stă
rii de tensiune din centre
le universitare, provocată 
de încălcarea autonomiei 
universitare de către gu
vern. Ele au anunțat că 
luni, cinci din cele nouă u- 
niversități argentiniene își 
vor relua cursurile. Cu toa
te acestea, relevă agenții
le occidentale de presă, re
începerea cursurilor Ia Fa
cultățile de științe econo, 
mice, filozofie, litere, știin
țe naturale, arhitectură și 
științe exacte, este pusă 
sub semnul întrebării, da
torită numărului insufi
cient de profesori rămași 
în posturile didactice. La 
această situație s-a ajuns 
în urma faptului că în 
cursul recentelor eveni
mente petrecute în Argen
tina, aproximativ 1 600 de 
profesori de la centrele u- 
niversitare și-au prezentat 
demisia în semn de pro
test împotriva violării de 
către autorități a autono
miei universitare. Autori
tățile guvernamentale pre
tind că centrele universi
tare ar fi fost private de 
aportul doar al unui număr 
de 400 de profesori univer
sitari, fapt care ar permite 
reînceperea cursurilor la 
cinci din cele 9 universi
tăți. Directorul Centrului 
național cosmic și profesor 
la Facultatea de științe 
exacte, Juan G. Roederer, 
a declarat însă că jumătate 
din numărul profesorilor 
de la Centrele Universitare 
argentiniene și-au prezen
tat demisia. „Cea mai mare 
parte dintre noi, a declarat 
el, dorește să-și pună cu
noștințele sale științifice în 
slujba altei țări1.

In legătură cu aceasta, 
ziarul „New York Times" 
relevă că peste 20 de pro
fesori de matematică din 
Argentina vor preda la U- 
niversitățile din Venezuela, 
iar un grup numeros de 
profesori geologi, fizicieni 
și chimiști vor pleca in 
Chile. Mulți alții caută de 
lucru în institutele de învă- 
țămînt superior din Peru, 
Uruguay, Mexic și unele 
țări europene.

După cum anunță agen
ția Associated Press, si
tuația continuă să fie „ex
plozivă", studenții fiind ho- 
tăriți să continue lupta în 
favoarea redobîndirii auto
nomiei universitare.

acțiune de recrutare de merce
nari în Rhodesia de sud. Ata
curilor verbale le-a urmat un 
act oficial semnificativ : refu
zul autorităților din Kinsha
sha de a accepta bursele de 
studiu oferite de Bruxelles 
unor congolezi.

După unele discrete contac
te diplomatice belgiano-congo
leze, iritarea și neliniștea 
Bruxelles-ului păreau să se fi 
diluat. In cercuri politice din 
capitala belgiană se vorbea de 
„asigurări pozitive formale" 
ale președintelui Mobutu.

Radio Kinshasha a ținut 
însă zilele trecute să-i bucure 
pe optimiștii din Bruxelles cu 
o precizare : „Escalada va con
tinua. Defunctul contencios

Moscova :

Decada cărții

Sîmbătă a avut loc la li
brăria „Drujba" din Moscova 
deschiderea decadei cărții ro
mânești, care se desfășoară în 
cadrul „Zilelor culturii româ
nești".

In vitrinele și standurile 
librăriei sint expuse volume 
de Eminescu, Caragiale, Crean
gă, Agîrbiceanu, Rebreanu, 
Odobescu, Sadoveanu, Arghe- 
zi, Călinescu, Jebeleanu, Vinea, 
Blaga și ale altor scriitori ro
mani clasici și contemporani, 
traduceri în limba română din 
clasicii literaturii universale, 
cărți pentru copii, ghidurl 
despre țara noastră etc.

La festivitatea deschiderii 
decadei a participat delegația 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de acad. prof. dr. 
Vasile Mirza, membru al C.C. 
al P.C.R., membru al Consi
liului General A.R.L.U.S., și 
membri ai ambasadei române.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Vasili Fomicev, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru tipărituri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

Din partea delegației 
A.R.L.U.S. a luat cuvîntul 
scriitorul Dumitru Almaș.

R. P. POLONĂ. — Locuințe noi în cartierul Grzubow din 
Varșovia

0 fotografie a Lunii

Aceasta este prima fotografie clară a suprafeței Lunii luată de „Lunar Orbiter" recep
ționată in Statele Unite la 19 august. Fotografia este formată prin alipirea a 14 clișee. 
Ea reprezintă o suprafață de aproximativ 13 mile situată în extremitatea vestică — „Ma
rea Smythii". In partea dreaptă se află un crater cu un diametru de aproximativ 2,5 

mile in mijlocul căruia se află un vîrf

DIAMANTELE DISCORDIEI
belgiano-congolez trebuie în
gropat definitiv". Nuanțele fu
nerare din această frază au 
fost sesizate de cei competenți 
ca depășind o simplă figură 
de stil. Multe urechi exersate 
din capitala Belgiei au distins 
o aluzie foarte directă.

„Escalada" înseamnă rezol
varea așa-numitului „dosar al 
aurului și diamantelor". Auto
ritățile congoleze cer „revizui
rea participării belgiene" la 
exploatările aurifere din Kilo 
(nordul Congoului) și cele dia- 
mantifere din Kasai. Un co
municat al Consiliului de Mi
niștri congolez sugera ca solu
ție „dizolvarea unor societăți 
și crearea, în locul lor. a alto

Canicula a încetinit sen
sibil activitatea cancelarii
lor diplomatice occidentale. 
Vacanța diplomatică a fă
cut să se estompeze pe 
eșichierul internațional as
pectele crizei din N.A.T.O. 
Aceasta nu înseamnă, fi
rește, că problemele ce se 
pun alianței atlantice au 
încetat să existe.

Tratativele în jurul de
gajării Franței din sistemul 
integrat al N.A.T.O. conti
nuă neîntrerupt. Unele din 
problemele abordate au un 
caracter de urgență. E 
vorba, de pildă, de pre
avizul francez vizînd eva
cuarea bazelor americane 
din Franța pînă în aprilie 
1967. tn plină vacanță, gu
vernul francez s-a întrunit 
pentru a examina, printre 
altele, stadiul negocierilor 
atlantice. Ministrul de ex
terne Couve de Murville a 
ținut să indice că tratati
vele din cadrul Consiliului 
Permanent al N.A.T.O. pri
vind colaborarea forțelor 
franceze cu cele atlantice 
se află intr-un punct mort 
datorită divergențelor.

E vorba de divergențe 
care merg mult mai depar
te de considerente tehnice 
și ating însăși esența rela
țiilor din N.A.T.O. Motivul 
împotmolirii negocierilor 
atlantice privind dezanga
jarea franceză e următo
rul : Franței i se cere să-și 
integreze forțele militare 
celor ale N.A.T.O. „in caz 
de urgență" ; Parisul con

ra cu o participare congoleză 
mai echitabilă". Măsura aceas
ta a și fost aplicată ieri prin 
lichidarea societății Forminie- 
re al cărui principal pachet 
de acțiuni se afla în mîinile 
belgienilor și care domina ex
ploatarea bogatelor cîmpuri 
diamantifere din Kasai. Ne
liniștea stîrnită în cercurile 
din Bruxelles care au interese 
în Congo este explicabilă. Mai 
ales dacă adăugăm un amă
nunt •• la Kinshasha s-a aflat 
că succesiunea Iui Forminiere 
a fost de pe acum tranșată. 
Ea urmează să fie preluată de 
societatea Sibeka constituită 
conform unei convenții spe
ciale între guvernul congolez 
și Statele Unite. Sibeka lu

Vară atlantică
sideră însă că un asemenea 
angajament ar echivala cu 
renegarea deghizată a po
ziției sale ostile integrării, 
poziție menită să-i asigure 
deplină libertate de acțiu
ne in orice împrejurări. 
Guvernul francez afirmă 
că numai el este în măsură 
să aprecieze dacă există 
sau nu o situație de „cri
ză" și ce anume acțiuni ar 
trebui în acest caz să în
treprindă. In consecință. 
Franța nu se simte obliga
tă să ofere facilități spe
ciale forțelor americane 
sau celor ale altor țări 
N.A.T.O. în pretinse mo
mente de ..criză" sau 
„alarmă".

Contradicția aceasta în
tre poziția Parisului și cea 
a partenerilor săi duce in
tr-un impas greu de tre
cut întreaga rețea de tra
tative atlantice. Contradic
ția este cu atst mai in
surmontabilă și mai grea 
în implicații cu cit ea re- 
reflectă, în fapt, pe un 
plan redus, neconcordanța 
flagrantă dintre mecanis
mul alianței atlantice și rea
litățile lumii zilelor noastre. 
„Aproape nimeni — remar
că TIMES — nu mai crede 
în eventualitatea unui atac 
din răsărit". Pretextele 
„pericolului din răsărit" 
care au fost folosite de 
promotorii N.A.T.O. pentru 
a crea mecanismul acestui 
bloc militar nu mai găsesc 
„piață de desfacere".

In cercuri largi ale opi

Manifestări
consacrate 

zilei de 23 August
• VARȘOVIA. — Cu prile

jul celei de-a 22-a aniversări 
a eliberării României de sub 
jugul fascist, ia Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Varșovia a avut loc o 
conferință de presă. Au parti
cipat reprezentanți ai presei 
centrale, ai agențiilor de pre
să și ai radiodifuziunii polo
neze, atașați de presă ai am
basadelor țărilor socialiste. 
Ambasadorul Republicii So
cialiste România în Polonia, 
Tiberiu Petrescu, a vorbit zia
riștilor despre însemnătatea 
zilei de 23 August și despre 
succesele obținute de poporul 

crează bineînțeles, cu capital 
american. E adevărat, amba
sadorul Statelor Unite în Con
go, Rydgway Knight, a preci 
zat acum cîteva săptămîni in
tr-un interviu acordat radiou
lui belgian : „Noi n-avem in
tenția să acaparăm această 
tradițională piață belgiană". 
Dar e foarte probabil ca ase
menea aserțiuni diplomatice 
să aibă în Belgia efectul dro
gurilor „calmante" care zdrun
cină sistemul nervos.

Oricum, strălucitoarele și 
sclipitoarele diamante riscă să 
întunece orizontul — și așa 
cenușiu — al relațiilor dintre 
Bruxelles și Kinshasha.

E. R. 

niei publice din Europa 
occidentală, in rindul unor 
personalități politica in
fluente, se face tot mai 
simțit curentul pentru li
chidarea blocurilor milita
re și pentru realizarea 
securității colective. In 
timp ce tratativele, parale
le, bilaterale, multilaterale 
din cadrul N.A.T.O. apar 
mereu mai dificile și mai 
desuete, în cadrul opiniei 
publice vest-europene se 
manifestă o preocupare cre- 
scindă pentru problemele 
reale ale continentului, pen
tru găsirea căilor care să 
asigure transformarea Eu
ropei intr-un continent al 
păcii și colaborării între 
state, într-un factor al 
securității internaționale.

„Pretutindeni — relevă 
revista vest-germană DER 
STERN — își face loc sen
timentul că N.A.T.O. și 
Tratatul de Ia Varșovia nu 
mai sint actuale ; pretutin
deni se discută despre în
locuirea lor cu un sistem 
de securitate pe întreaga 
Europă, despre aducerea 
Europei occidentale și Ră
săritului din nou sub ace
lași acoperiș".

împotmolirea care a 
obligat membrii Consiliului 
Permanent al N.A.T.O. să 
nu-și îngăduie o pauză de
plină in această vară ca
niculară, nu este — dacă 
privim mai adine realități
le — un simplu accident.

EM. RUCĂR

român în cei 22 de ani car* 
au trecut de la eliberare.

• Comisia pentru relații 
culturale cu străinătatea, Mi
nisterul Culturii și Asociația 
de prietenie chino-română 
au organizat la 20 august 
Ia Pekin o reuniune în cinstea 
aniversării eliberării Româ
niei. Reuniunea a fost urmată 
de o gală de filme. Au parti
cipat Giao Guan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Ciu Tu-nan vicepre
ședinte al Comisiei pentru 
relații culturale cu străinăta
tea, Siao Cin-ciu, adjunct al 
ministrului culturii, Ciu En-
Iun, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie chino-române.

Au fost de asemenea pre
zenți Aurel Duma, ambasa
dorul României în China, pre
cum și funcționari ai ambasa
dei.

• PR AGA. — Cu prilejul 
celei de-a 22-a aniversări a 
eliberării României de sub ju
gul fascist, atașatul militar 
român în R. S. Cehoslovacă, 
locotenent-colon el Petre Con
stantin, s-a întîlnit la 19 au
gust cu militari ai armatei 
cehoslovace din regiunea mi
litară de vest. El a vorbit ce
lor prezenți despre insurecția 
armată de la 23 August 1944, 
despre realizările obținute de 
poporul român în construirea 
socialismului și despre pers
pectivele de dezvoltare ale 
țării noastre.

• ATENA. — Liga de prie
tenie greco-română din Gre
cia a organizat o manifestare 
culturală la cinematograful 
Athineon din Atena, în cinstea 
zilei de 23 August.

Au fost prezenți numeroși 
oameni politici, deputați, oa
meni de cultură și artă, amba
sadori acreditați în capitala 
greacă, ziariști greci și străini 
și un foarte numeros public.

Au fost prezenți, de aseme
nea, dr. M. Bălănescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Atena și membri 
ai ambasadei.

Președintele Ligii de priete
nie greco-română, generalul 
Leonida Spais a evocat legă
turile tradiționale de priete
nie dintre cele două popoare.

Amiralul G. Alexandras a 
împărtășit apoi celor prezenți 
impresii culese cu prilejul re
centei sale vizite în România. 
El a făcut o trecere în re
vistă a realizărilor economice 
ale poporului român și a in
sistat asupra bunelor relații e- 
xistente intre cele două țări și 
popoare prietene, relevînd po
sibilitățile prezente pentru 
lărgirea lor în folosul ambe
lor părți. Vorbitorul a subli
niat că apropiata vizită în 
Grecia a președintelui Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România este 
o dovadă elocventă a bunelor 
relații dintre România și Gre
cia-

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Greciei, după 
care pe ecranul încadrat de 
drapelele naționale ale celor 
două țări, a fost prezentat fil
mul artistic românesc ..Nea
mul Șoimăreștilor".
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