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La Șantierul naval 
din Turnu -erin 
desfășoară .ucrări 
extindere, astfel ca 
mai puțin de un
capacitatea sa de pro
ducție să crească cu 
aproape 80 la sută. 
De pe acum au și fost 
date în funcțiune un 
atelier central de croit 
materialul, o instala
ție automată și altele. 
La cel mai important 
obiectiv — noua hală 
de construcție a cor
purilor de nave cu o 
capacitate de 9 100 
tone — a Început tur- : 
narea betoanelor. Voi 
fi create astfel condi- ' 
ții pentru construcția, ! 
la Turnu Severin, a 
unor nave de mare 
tonaj.

(Agerpres)
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RITM DE LUCRU
COTA

MAXIMA

Și de la Institutul de cercetări hortiviticole 
Băneasa București pornesc spre piejele Capi

talei roadele livezilor
Foto: AGERPRES

Secție de sociologie
La Facultatea de filozofie din București va func

ționa încopind din această toamnă o secție de so
ciologie. Dintre obiectele ce vor fi studiate aici fac 
parte : materialismul științific, economia politică, so
cialismul științific, istoria României, Istoria P.C.R., 
istoria filozofiei, Istoria doctrinelor politice, istoria 
sociologiei, sociologie concretă, etnografie și folclor, 
psihologie, logică, etică, geografia economică a pa
triei, statistică socială, teoria probabilității șl sta
tistică matematică, metodele și tehnica cercetării 
sociologice.

(Agerprw)

Aflat pentru prima 
dată în fața tribunelor 
la marea sărbătoare, tî- 
nărul colectiv al celei 
mai tinere uzine side
rurgice din țară — Uzina 
metalurgică București 
— a dăruit țării cea 
dinții victorie a sa : 
intrarea în producție a 
cuptorului electric nr. 1 
de 50 de tone, cu o zi 
înaintea angajamentu
lui, cu o lună și o zi 
înaintea termenului sta
bilit. O victorie care a 
meritat pe deplin aplau
zele cu care a fost în
soțită la demonstrația 
de 23 August coloana 
metalurgiștilor bucu- 
reșteni.

întrecerea desfășurată 
în cinstea marii sărbă
tori, cu amploare și en
tuziasm, a pregătit și 
pregătește, prin intensi
tatea ei, alte succese. 
Mesagerii Ipr apar zil
nic la temperatura înal
tă a oțelăriei. Primul 
cuptor electric de 50 
tone era planificat 
atingă capacitatea 
proiectare de 150 
tone pe zi numai după 
trei trimestre de la pro
ducerea primei șarje. A 
trecut abia o singură 
lună și cuptorul lucrea
ză deja la indicii pro
iectați : altă victorie de

de 
să 
de 
de

prestigiu a oțelarilor 
bucureșteni înscrisă pe 
filele cincinalului.

Recentul colocviu des
pre planificare, despre 
eficiența investițiilor — 
desfășurat pe toate fe
țele cu prilejul dezba
terii prevederilor cinci
nalului — a deschis 
drum larg spre alte 
succese. Cel de al doi
lea cuptor electric, pla
nificat pentru a intra în 
producție în primul 
trimestru al anului 1967, 
se află de-acum în curs 
de montare. Constructo
rii și montării au dat 
asigurări că el va elabo
ra prima șarjă în luna 
noiembrie.

Constructorii oțelăriei, 
ne spune Sergiu Iliescu, 
secretarul organizației 
U.T.C., au deschis „pof
ta" de succese și celor 
de la forjă. „Poftă" de 
succese înseamnă pen
tru ei scurtarea terme
nului de punere în func
țiune a presei hidraulice 
de 6 000 de tone — cea 
mai mare de acest fel 
din țară — cu cîteva 
zile. Ritmurile cincina
lului, pregătite atent 
încă din toamna anului 
trecut, și revăzute, rea- 
nalizare acum încă o 
dată, cu ocazia dezbate
rii sarcinilor de plan pe

cota
Și rezultatele 

Se 
în 
de

pregătește 
producție a 

conexiune, 
halei pentru

perioada 1966—1970. sînt 
prezente la. toate obiec
tivele. Întrecerea con
structorilor se desfășoa
ră, ca să folosim un ter
men specific, la 
maximă, 
se văd. 
intrarea 
stației
construcția 
turnătoria de oțel este în 
plină desfășurare, iar la 
lucrările de la turnăto
ria de fontă și forja de 
bare și blocuri din oțel 
rapid, planificate pentru 
anul 1970, există avan
suri care anunță redu
cerea substanțială a 
termenelor de intrare 
în producție.

ion cănavoiu

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Specialiștii de la Șantierul 
naval din Galați au pus la 
punct un nou procedeu de 
elaborare a elementelor de 
construcție pentru nave cu to
naj mijlociu. Este vorba de 
organizarea fluxului de pro
ducție pe două linii de fabri
cație, paralele, dotate cu in
stalații și agregate corespun
zătoare unui ciclu mai rapid 
de construcție. în acest fel. 
perimetrul acelorași suprafețe 
de producție a fost amenajat 
pentru ambfle linii de pro
ducție cu un sistem comun, 
simplificat, de instalații și 
dispozitive.

Aplicarea noului procedeu 
permite, în condițiile con
strucției de nave în serie 
mare, să se poată lucra la 
două cargouri simultan, cu 
aceleași mijloace. Se folosesc 
astfel mai productiv utilajele 
și spațiile de producție și se 
obține o reducere substanțială 
a timpului de staționare a na
velor pe cală.

(Agerpres)

IN
DEZBATERE: 
PREVEDERILE 

CINCINALULUI

CÎMP 
FERTIL 

DE MUNCĂ
Parte componentă a Bără

ganului, raionul Fetești dis
pune de o agricultură în pli
nă dezvoltare. Grîul și po
rumbul, floarea - soarelui și 
sfecla de zahăr, plantele 
medicinale și leguminoase, 
zootehnia, au asigurat me
reu producții mai bune, fapt 
concretizat anul trecut în 
cei 215 000 lei venituri bă
nești Ia fiecare 100 hecta
re teren agricol; în volumul 
mult mai mare de venituri ce 
s-au realizat în primele 7 luni 
și jumătate ale acestui an 
comparativ cu perioada pre
cedentă.

„Sînt rezultatele obținute 
pe măsura posibilităților noa- 
stre?“ „Unde și cum trebuie să 
acționăm pentru a asigura 
sporurile preconizate prin pla
nul de stat pe cinci ani?" — 
iată principalele idei ce au 
străbătut dezbaterile din zi
lele trecute din plenara co
mună a consiliului agricol Ta- 
ional și a Uniunii raionale a 
cooperativelor agricole Fetești. 
Privind cu ochii criticului tot 
ceea ce s-a făcut pînă aaum, 
comparrînd gospodărește con

dițiile și producțiile obți
nute la cele 31 de coo
perative agricole de produc
ție și avînd în vedere continua 
întărire a bazei tehnico-mate- 
riale a raionului, s-a apreciat 
în unanimitate că sînt multi
ple posibilități pentru valori
ficarea superioară a condiții
lor de climă și sol ale raio
nului Fetești, că există toate 
condițiile ca prevederile pla
nului pe 5 ani să fie îndepli
nite și chiar depășite. „Obiș
nuim »ă folosim producțiile 
medii în aprecierile noastre 
— spunea tovarășa Paula Cri- 
stea, vicepreședinte al consi
liului agricol raional. A- 
precierea acestor producții 
medii ne face însă să nu pă
trundem în esența lucrurilor, 
să vedem că, de fapt, diferen
țele înseamnă la Piua Petri, 
Perișor, Stefan cel Mare, Tu
dor Vladimirescu — care din 
an în an au obținut producții 
cu mult superioare planificării 
lor — grija în folosirea pămân
tului, operativitate și calitate 
superioară în executarea lu
crărilor agricole, utilizarea

gospodărească a îngrășămin
telor, a forței mecanice etc., 
că la Bordușani, Maltezi, Ce- 
gani și Pietroiu prin insufi
cienta valorificare a condiții
lor de care se dispune, sporu
rile de producție sînt minime, 
ba, pe alocuri, înregistrîndu-se 
chiar scăderi. Privind numai 
prin prisma producțiilor medii 
nu avem posibilitatea să ve
dem de ce în cadrul acelo
rași cooperative agricole exis
tă diferențe de producții de 
la o tarla la alta, de la o 
grupă de animale la alta, di
ferențe ce ajung uneori la mii 
de kg cereale sau plante teh
nice, la sute de litri de lapte ; 
să observăm că, de fapt, în 
spatele acestor diferențe de 
producții se ascund foarte 
mari rezerve nevalorificate. 
Către reducerea acestor dife
rențe trebuie să ne îndreptăm 
noi eforturile în perioada ur
mătoare. „Toate cooperativele 
agricole de producție — cu

GHEORGHE FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)

In excursie spre Lacul Roșu

Foto: N. NICOLAESeU

Se elaborează cea de-a 103-a forjă a cincinalului

Foto: O. PLEC AN

ARTA DE A

Primirea de către 

tovarășul Chivu Stoica 

a delegației Adunării 

Populare

a P. P. Bulgaria

Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Chivu 
Stoica, a primit joi Ia amiază delegația 
Adunării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de prof. ing. G. I. Brankov, 
președintele Comisiei permanente pentru 
construcții, arhitectură și sistematizare a 
Adunării Populare, care face o vizită în 
țara noastră, la invitația Marii Adunări 
Naționale.

La întrevedere au participat tovarășii 
Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Mihai Gere și Constanța Crăciun, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de 
Stat.

A fost prezent Gheorghi Bogdanov, amba
sadorul Republicii Populare Bulgaria la 
București.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

(Agerpres)

REfORDVL IRAHERIOI 
„CALAȚI"

După ce a făcut cunoștință pentru a cincea oară 
consecutiv cu Atlanticul, nava românească de pes
cuit oceanic „Galați* a ancorat în portul de la cara 
și-a luat numele. Echipajul s-a înapoiat de pe coas
tele răsăritene ale Americii de Sud, consemnînd cu 
mîndrie în jurnalul său de bord primul record ro
mânesc în materie de pescuit : în numai 53 de zile 
efectiv lucrate a fost pescuită și congelată o canti
tate de 980 tone de pește, cu 30 tone mai mult fată 
de cit era planificat pe toată durata cursei, precum 
și peste 200 tone ulei și făină de pește.

(Agerpres)

OR GANIZA

Toată lumea ride, gintă fl așteaptă dansul următor

îndeletnicirile noastre zilnice reclamă la 
tot pasul o anume cantitate de fantezie, de 
ordonare, de organizare cît mai riguroasă 
fără de care o zi ni s-ar părea un fluviu pe 
care plutesc duse de apă de-a valma, bucăți 
de lemne, ierburi îngrășate de apă, tinichele 
aruncate de cine știe cine, și așa mai departe. 
Nu-i deloc lipsită de interes o privire arun
cată de fiecare dintre noi, la sfirșitul unei 
zile, in urmă, făcînd bilanțul timpului scurs. 
A-ți organiza timpul nu este o simplă alcă
tuire de orar școlar — nici aceasta, cituși de 
puțin, simplu ! — ci prcsupunind, desigur, o 
bună împărțire orară, pretinde gîndire, pri
cepere, fantezie puse în slujba organizării 
activităților prevăzute în respectivul orar. 
Timpul liber este cu adevărat liber doar cînd 
destinația lui nu ne produce satisfacțiile ma
jore, plenare, pe care le așteptăm de pe urma 
acțiunilor la care participăm. Deci, a pune 
timpul în stare de lucru este echivalent cu 
a-I gindi cu fantezie, a-i construi o adevărată 
arhitectură și nu, pur și simplu, a-1 umple. 
Această pricepere, această fantezie care lu
crează intens Ia arhitectura timpului este o 
adevărată artă : arta de a organiza. Să-i ve
dem „secretele' — nu toate, căci posibilitățile 
ei sînt practic nelimitate — urmărind cîteva 
din manifestările distractive care au avut loo 
în zilele de 23 și 24 august.

Tineretul Capitalei, din celelalte orașe și 
sate ale patriei, a participat Ia numeroase 
serbări, ooncursuri, carnavaluri, pentru des
fășurarea cărora a fost necesară o muncă in
tensă, fantezie organizatorică. In Capitală, 
comitetul orășenesc U.T.C., activiștii săi, Co
mitetul U.T.C. al centrului universitar Bucu
rești, au organizat din timp cadrul și pro
gramul carnavalurilor, reușind să atragă zeci 
de mii de tineri Ia aceste mari serbări. Spa
țiul nu ne permite să descriem pe larg felul 
cum s-au desfășurat ele în București și in 
întreaga țară. Pentru e .emplificare ne vom 
opri asupra citorva menționînd că preocu
parea dovedită de comitetele raionale ale 
U.T.C. din București și a altor orașe din țară 
pentru organizarea lor merită continuată și 
de aici înainte, statornicindu-se ca o îndato
rire permanentă. Ne vom referi, așadar, la 
carnavalurile de la casele de cultură ale ti
neretului din raioanele Tudor Vladimirescu, 
Nicolae Bălcescu, de la Complexul studențesc 
Tei. Peste tot, arhitectura timpului a în
semnat, în acest caz, o arhitectură a distrac
ției. Să-i urmărim contururile, arcadele, 
bolțile și arabescurile, cu scopul de a des
prinde citeva elemente metodice care i-au 
stat la bază.

Arhitectura 

distracției 
z

Dumneavoastră ați venit la 
carnaval seara, îmbrăcați de 
sărbătoare, cu soția sau prie
tena de mînă, într-un grup de 
prieteni. Recunoașteți, că ați

fost foarte surprins de noua 
haină a Casei de cultură Tu
dor Vladimirescu sau Nicolae 
Bălcescu. La prima, toată in
trarea era de fapt o mare 
poartă de castel, cu turnuri și 
bolți romantice, străjuite de 
halebardieri. Aparența era de 
fast medieval, completat de 
personaje din același mediu, 
costumate ca în epocă.

Feeria de-o seară a carna
valului pare multora rezulta

tul unor eforturi extraordina
re, mai ales în ceea ce pri
vește substanțiala îngroșare a 
„devizului". E adevărat că a- 
ceastă părere constituie de 
cele mai multe ori un para
van ce ascunde delăsarea. Șl 
chiar dacă devine din ce în ce 
mai mic numărul vocilor care

ION MARCOVICI 
TUDOR STANESCU

(Continuare în, pag. a II-a)
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Hidrocentrala For file de 
Fier. Pe platforma autorldi- 
cătoare de la lotul port-a- 
monte (Șantierul 1 baraj— 
uzină) lucrările slnt !n toi. 
Se construiește primul din 
cei șase piloni de ancorare 
la intrarea vaselor in ecluze

ARTA DE A ORGANIZA
PREZENT

Foto: O. PLBGAN (Urmare din pag. l-a)

Tirgoviște, orașul care 
fost timp de aproape patru 
secole cetatea de scaun a Țării 
Românești, oferă și astăzi o 
prezență ce a rămas la fel de 
impunătoare: Curtea dom
nească, locul în care au gîndit 
și și-au rostit gîndurile doi 
dintre cei mai mari oameni ai 
țării: Mircea cel Bătrîn ți 
Constantin Brîncoveanu.

Copleșit de povara atîtor 
ani, deveniți acum „istorie", 
și din respect pentru oamenii 
care i-âu trăit, vizitatorul iși 
imaginează un loc undeva în _ 
afara orașului, cîteva ziduri | 
izolate nu numai în spațiu, ci 
parcă și de preocupările lo
cuitorilor de azi ai „cetății". 
In loc de aceasta, vechea Curte 
domnească iți iese, pur și sim
plu, în cale, după ce abia ai 
trecut de centrul orașului. Zi
durile ei exterioare sînt limita 
unei străzi obișnuite. Un sim
plu drum asfaltat desparte — 
sau unește j — trecutul de 
prezent. De aceea, în tot cursul 
vizitei de-a lungul și în inte
riorul monumentelor care 
compun Curtea domnească, 
întoarcerea în trecut nu este 
nici o clipă totală; te înso
țesc mereu zgomotele prezen
tului, care ajung pînă aici și 
irriprimă o nuanță de mișcare 
chiar și acestor ziduri ne
clintite în temeliile lor. Urci, 
de pildă, în Turnul Chindiei, 
construit la mijlocul secolu
lui XV, în vremea lui Vlad 
Țepeș, cu scopul de a supra
veghea liniștea domnească și 
a semnala pericolele ivite din 
depărtare. Te-ai aștepta, dacă 
te afli înăuntru la vremea 
chindiei, să vezi semnalele de 
stingere a focurilor sau ostenii 
lui Mircea cel Bătrîn făcînd 
de pază în fața porților. De la 
o fereastră a turnului, însă, se 
desfășoară pînă departe pa
norama contemporană a ora
șului, cu freamătul lui indus
trial. Pătrunzi în Biserica dom
nească, zidire mai nouă, abia 
de la sfîrșitul sec. XVI, și te 
cuprinde din toate părțile ră
coarea bolților ei de piatră. 
Afli, însă că aceasta este 
„prima biserică cu pridvor 
din Muntenia", iar noțiunea 
de „pridvor" îți este foarte 
familiară datorită desei în- 
tîlniri cu ea în casele țără
nești din împrejurimi.

Zidurile cetății — sau ceea ce 
au fost odată ziduri inaborda
bile —: sînt acum niște cărări 
de piatră, la semiînălțime. 
Treci de-a lungul coridoare
lor, prin încăperile de diferite 
mărimi, care par prea multe 
la număr și simțul practic al 
omului modern, obișnuit cu 
spațiul unui apartament, nu 
le vede bine utilitatea. Știi, 
însă, că în aceste locuri, pe 
unde acum răzbate cite un 
colț de iarbă, înaintașii noștri 
s-au gîndit la zilele țării, s-au 
preocupat de viitorul ei. Și 
sentimentul care te încearcă 
nu mai este de falsă nostal
gie, ci unul de mîndrie și de 
recunoștință. De altfel, senza
ția de înstrăinare se pierde cu 
totul cînd întîlnești, din loc în 
loe, un element care te aduce 
din nou în actualitate: sche
lele. Schelele acestea, susți- 
nînd de o parte și de alta cîte 
un perete și răspîndind în jur 
mirosul de var proaspăt, îți 
dau în permanență impresia 
de lucru neîntrerupt, de 
efort zilnic. Și intr-adevăr, 
așa este; pesta zi incinta 
Curții domnești răsună de zgo
motul muncii, așa cum a răsu
nat poate doar în vremea pri
mei ei înălțări. Betonul proas
păt se adaugă celui de acum 
cîteva sute de ani, într-o în
frățire de lungă durată. Mo
numentul de la Tîrgoviște se 
află în lucrări de restaurare 
de aproape cinci ani. Arhitec
tul Cristian Moisescu urmă
rește și răspunde de toate 
șantierele de restaurare a 
monumentelor istorice din 
Muntenia și Oltenia. De la 
dînsul aflăm cîteva din lu
crările executate pînă în pre
zent : refacerea acoperișului 
și a pardoselilor, susținerea 
turlelor bisericii, aducerea ei 
la stadiul inițial păstrîndu-se 
însă elementele de valoare 
adăugate ulterior, „pentru că 
tot ceea ce a adăugat timpul 
mai valoros îmbogățește mo
numentul istoric cu dimen
siuni noi". De asemenea, a 
fost pusă în evidentă legătura 
turnului cu palatul, a fost 
scoasă la iveală bisericuța de 
lîngă turn. Despre epocile an
terioare și despre etapele con
struirii ei. tînărul arhitect îți 
vorbește cu o competență și o 
dezinvoltură la care îi dau 
dreptul multele ore de stu
diu, perseverența cu care a 
căutat soluțiile cele mai po
trivite în această lungă și 
migăloasă operă de restaurare. 
Strădaniile sale se apropie 
însă de sfîrșit.

NOȘTRI

ÎNAINTAȘII

afirmă „tinerii se pot distra și 
fără carnaval" nu orice ma
nifestare la care pe invitație 
scrie aceste ademenitoare cu
vinte „o seară de carnaval" 
are un echivalent faptic demn 
de atenția și interesul tinere
tului.

în unele locuri nu exista 
nici experiența organizării și 
bineînțeles nici tradiția. Din
tre nenumăratele locuri în 
oare carnavalul este una din 
acțiunile ce se bucură de cel 
mai mare succes de public, și 
este tocmai datorită bunei or
ganizări, am ales spre exem
plificare Casa de cultură a ti
neretului din raionul Tudor 
Vladimirescu, unde recentele 
acțiuni organizate cu prilejul 
zilelor de 23 și 24 august vi
zează tocmai ceea ce înscrie 
și titlul articolului: arta de a 
organiza.

Și dacă ceea ce a urmat 
după deschiderea carnavalu
lui, după salutul trompetiști- 
lor și după tradiționalul „sti
mați tovarăși, carnavalul a 
început" e foarte ușor de în
chipuit, despre talentul orga
nizatoric care și-a spus cu- 
vîntul cu mult înainte 
buie amintit în detalii. Comi
tetul raional U.T.C., în cola
borare cu comitetul raional 
pentru cultură și artă a dis
cutat și definitivat ceea ce 
se cheamă un plan de acțiune. 
Cercurile artistice care func
ționează în cadrul casei de 
cultură au fost solicitate să-și 
aducă aportul. în primul rînd 
trebuie creat un cadru adec
vat desfășurării carnavalului. 
Și chiar dacă schița pentru 
turnurile de la Intrare au fost 
comandate Întreprinderii „Pa- 
voararaa Capitalei", execuția 
lor a fost Încredințată mem
brilor oerculul de artă plasti
că. In piui, aceiași „pictori" 
au oonfecțlonat mari panouri 
decorative eu subiecte din 
boemele lui Ion Creangă (Ha
rap Alb, Dănilă Prepeleac, 
Fata moșului șl a babei) sau

tre-

FANTOMELE SE GRĂBESC"

DUMITRU MATALA
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Este titlul unul nou film romă- 
nesc, în genul polițist, cu care 
Cristu Polucsis debutează în re
gie personală după o îndelungată 
activitate de regizor secund în ca
drul Studioului cinematografic 
„București". L-am aflat nu' demult 
lucrînd la ultimele etape ale pro
ducției filmului, fiind preocupat de 
montajul materialului pe care l-a 
filmat înainte cu cîteva luni, a- 
sistat de operatorul Nicolae Girar
di.

Autorul regiei, în același tinrp șî 
coscenarist cu Tudor Popescu, ne-a 
mărturisit emoția cu care așteaptă 
finalizarea unei munci 
pasionante și febrile, 
destăinuindu-ne pentru I™
informarea cititorilor |B
noștri cîteva date pri- țM
vind noul film pe care 
sperăm să-l vedem în Bl
toamna aceasta pe ecra- M
nele cinematografelor. K

„Fantomele se gră- Bl
besc” este un film poli
țist care îmbină datele 
calendaristice genului, spectaculo
sul, situațiile neașteptate, dinamica 
unei acțiuni antrenante, cu ana
liza caracterelor personajelor și in
vestigația psihologică, abordînd 
probleme de etică contemporană.

Acțiunea debutează cu descope
rirea cadavrului unui bătrîn pictor, 
ancheta descoperind că otrava ad
ministrată amintește de procedeele 
folosite odinioară de agenții Ab- 
wehr-ului hitlerist. Căpitanul Dima 
presupune existența unei crime, dar

nu cunosșto încă mobilul acest ai a, 
D«-ft lungul filmului se vor desco
peri o serie de date interesante, 
unola contradictorii pa care le cer
cetează cu atenție ajungînd în 
cele din urmă la adevărata soluție 
a problemei. Pînă atunci spectato
rul va participa alături de acesta 
la cunoașterea unor personaje di
verse, implicate mai mult sau mal 
puțin în această pasionantă parti
dă de șah polițistă. Printre aceștia 
se află și tînărul doctor Andrei, 
nepotul victimei, îndrăgostit de 
Paula, fiica misteriosului pensionar 
Trebon (un pasionat colecționar al

ACTUALITATEA

dstr-tm muzeu de antichități
Greiff, care-1 ucide. Acesta la rîn- 
dul său va fi prins asupra faptului 
de căpitanul Diuia care-1 arestează 
pe loc, încheindu-și misiunea ți 
descoperind adevărata Identitate a 
„fantomelor". Surpriza aceasta ne 
permitem să o ținem înctavecretă 
pentru ca realizatorii filnltilui să o 
ofere spectatorilor la o apropiată 
premieră a „fantomelor", Pînă a- 
tunci vom mai divulga doar 
mele principalilor interpreți ți 
lurile în care îi vom vedea, 
rolul căpitanului Dima îl vom 
întîlnj

CINEMATOGRAFICĂ

orologiilor vechi) care la rindul Iul 
încearcă șă-și convingă fiica să 
renunțe Ia logodna cu Andrei pen
tru a se căsători cu un cunoscut 
cintăreț de muzică ușoară aflat jn 
turneu în București.

în scenă intră mai tîrziu persona
jul Greiff, impresarul cintăretului 
și corepetitorul acestuia — Tiller, 
dar nu după mult timp Trebon dis
pare și cadravul său se găsește 
pe rambleul unei căj ferate. Se 
pare că Trebon nu a murit deoare
ce este surprins în toiul nopții în-

au
ro- 
In 

ro
lo* 
ro-

pe actorul Colea Răutu, 
Besoiu va interpreta 
Iul doctorului Andrei, a- 
vind-o ca parteneră pa 
Ana Szeles care va fi 
frumoasa și contradicto
ria Paula. Sebastian Pa- 
paianl debutează cu a- 
cest prilej intr-un rol 
cinematografic de dra
mă, iar Kovaca Gyorgy 
va susține rolul dificil ți 
amplu al pensionarului

Trebon.
Filmul 

regizorul, să releve bogăția sufle
tească a generațiilor actuale, apar
tenența lor morală la profilul so- 
cietății noastre, respingerea com
promisului și falsității în viața 
personală, condamntnd orice în
cercări necinstite și inumane ale 
„fantomelor" unui trecut perimat.

iși propune, menționează

ION MIHU

din momentele satirice ale lui 
Caragiale.

Pentru ghirlandele multico
lore care au fost dispuse ra
dial deasupra ringului de 
dans cit și pentru sutele de 
fanioane sau pentru lampioa- 
nele cu care au fost decorate 
extremitățile locului de des
fășurare s-a făcut apel la or
ganizațiile U.T.C. din raion. 
Uteciștii de la „Timpuri Noi“ 
și „Flacăra Roșie" au făcut 
din beculețe colorate o boltă 
luminoasă.

Costumele cercului de tea
tru au fost folosite de cei 40 
de tineri și tinere care au for
mat un cortegiu vesel întru
chipând eroii celebri sau chiar 
anonimi din opere literare cu
noscute : Cei trei mușchetari 
(care, ca și în roman, erau 
patru) paji și feți frumoși din 
basmele noastre, un arlechin 
și o colombină și ieniceri „fio- 
roși" din „1 001 de nopți" sau 
personaje din tablourile școlii.

Tot de la cercul de teatru, 
diverse măști comice și ele
mente de butaforie au consti
tuit prin dispunerea lor în 
jurul unor stîlpi împodobiți 
cu brad un adecvat spațiu 
pentru carnaval.

„Regia" sărbătorii, datorată 
instructorului de teatru al 
casei de cultură, a prevăzut, 
ne lingă tradiționalele serpen
tine 
unor 
unor careuri din revista „Re
bus" dotate cu un premiu ori
ginal : cîștigătorii sînt consi
derați invitați de onoare 
casei de cultură la toate 
nile ce se vor organiza 
ceastă toamnă.

Pentru cei 2 500 de 
participanți au cîntat atît ar
tiști amatori din raion cit și 
invitați de la teatrele profe
sioniste din oraș. Acompanie
rea a făcut-o orchestra 
muzică ușoară a casei de 
tură.

Desigur, un asemenea 
naval nu reprezintă o maximă 
cerință a genului, fantezia 
duce la atîtea și atîtea forme 
atractive, și în ce privește de
corul și mal ales, în desfășu
rarea programului. Totul de
pinde de felul în care organi
zatorii apelează la aptitudini
le și generozitatea tinerilor 
care activează în formațiile 
artistice, la maxima șl justa 
întrebuințare a recuzitei de 
care dispune casa de cultură, 
Ia sugestiile unor artiști pro
fesioniști (spre exemplu, aici 
panourile cu subiecte literara 
au fost executate, sub îndru
marea instructorului în cer
cul de artă plastică).

Eforturile pe care le recla
mă o asemenea acțiune nu 
sînt minime dar, cum s-a șl

dovedit, sînt oricînd la înde- 
mînă.

Carnavalul

studenților

laTrebuie să remarcăm de 
început — și e o notă bună 
pentru organizatori — alegerea 
cea mai potrivită a locului de 
desfășurare a carnavalului, 
Complexul cultural-sportiv 
universitar de pe malurile la
cului Tei unde petrecerea 
organizat în aer liber 
s-au temut de ploaie, ca 
alte centre universitare
țară, ce au desfășurat serbă
rile carnavalești în zăpușeală, 
cu uși închise). Carnavalul 
studenților din București a 
permis o amplă participare de 
peste 5 000 de studenți și o 
mare varietate în cuprinsul 
programului cultural-distrac-

s-a 
(Nu 

în 
din

„plecăciuni și temenele" — de 
către măscărici și arlechini 
mascați și zvonuri și trîmbiți 
și surle a 40 de „vestitori" 
postați pe „turnurile" clădiri
lor și pe coline. Erai avizat de 
la început că te afli într-un 
Ioc de petrecere și că trebuie 
să te bucuri din plin de tine
rețe, de studenție.

Cei peste 5 000 de invitați 
la petrecere nu ar fi putut lua 
parte la o singură estradă. 
S-au organizat patru. Una din 
aceasta, studenții anului al 
V-lea al Institutului de arhi
tectură au decorat-o ca pe o 
corabie, cu cortine sub formă 
de vele, colaci de salvare și 
catargul de care era arborat 
„mare pavoaz" și..j microfo
nul.

Toate aceste decoruri erau 
făcute din materiale la înde- 
mîna oricui — hîrtie, fîșii de 
pînză, carton și multă, multă 
fantezie. Planul de organizare 
a carnavalului a fost întocmit, 
nu în pripă, la realizarea lui 
au luat parte foarte mulți

lă sursă. Concurs de iahting 
nocturn, concurs de pescuit 
cu undița și cu plasa, schi pe 
apă, urcuș în sălcii etc. „Li
toralul" lacului era plin cu 
mese unde fiecare tînăr, după 
un dans, după un concurs de 
epigrame, lua loc să se odih
nească, să fie servit cu frigă
rui și bere. Nu s-au mai văzut 
tradiționalele „cozi de la bu
fet" ca Ia alte reuniuni și pe
treceri, nimeni n-a mai aș
teptat în picioare lingă 
rul cu mititei...

O experiență bună 
cîștigată, urmează de 
valorificarea și generalizarea 
ei.

grăta-

a fost 
acum

*

Această experiență se a- 
daugă celei acumulate pînă a- 
cum Ia alte asemenea ma
nifestări cultural-distractive 
pentru tineret, dindu-se astfel 
viață indicațiilor și îndrumă
rilor cuprinse în documentele 
Congresului al 
U.T.C. :

și confeti și organizarea 
concursuri, dezlegarea

ai 
acțiu- 
în a-

tineri

de
cul-

car

fîîî i» eui'y»* «

Turnul acesta cu porțile deschise nu-l așteaptă pe rătăcitorul Don 
Quijote, ci pe sutele de invitați la Carnavalul tineretului

tiv, începînd de la dans, cîn- 
tec, întreceri aportive, pînă la 
concursuri de epigrame, cari
caturi, tombolă și cinemato
graf. Pentru decorarea carna
valului desfășurat pe șase 
hectare — au fost solicitate 
toate institutele Centrului u- 
niversitar București cu predi
lecție, studenții de la Arhi
tectură, Arte plastice, Conser
vator, Teatru și Construcții, 
pricepuți în regizarea și de
corarea spectacolelor, reali
zed adevărate proiecte de 
construcții în spiritul și pe 
baza elementelor de decor 
natural: sălcii, terase, movi
le, apa, boscheții cu flori, te
renurile sportive etc. — care 
au fost utilizate creator, fas
tuos dar fără risipă de ma- 
teriale.

Intrarea invitaților se fă
cea printr-o frumoasă poartă 
oltenească — de Gorj — (lu
crată de studentul Gheorghe 
Cotițașu, anul V — Institutul 
de arhitectură) apoi primiți cu

studenți, fiecare venind cu o 
Idee, cu oîte ceva nou, fru
mos.

Carnavalul studenților, o 
petrecere comună, a întruchi
pat laolaltă, fantezia, simțul 
artistic și munca efectivă a 
peste 200 de studenți din fa
cultățile Bucureștiului. Iată 
„într-un colț de deltă", stu
dentul Gheorghe Sebe — anul 
V-Politehnică, împreună cu 
colegii săi, a făcut cherhanaua 
carnavalului, din stuf, rogo
jini și seîndură, studenții de 
la Arhitectură au clădit, lin
gă aceasta o cramă, studenții 
de la teatru și-au adus con
tribuția venind cu costumele : 
arlechini, cavaleri, prințese, 
zîne — au dat strălucire se
rii, studenții de la Conserva
tor cu muzica — și toată hi- 
mea cu veselia.

Pentru satisfacția tuturor 
dorințelor și gusturilor orga
nizatorii s-au gîndit și la alte 
posibilități de distracție. La
cul a constituit o inepuizabi-

VIII-lea al
„Pentru cuprinderea 

masei largi a tinerilor la ac
tivitățile cultural-educative, 
organizațiile U.T.C. vor tre
bui să extindă manifestările 
desfășurate în cluburi, case de 
cultură, cămine culturale și 
întreprinderi, inițiind și orga- 
nizînd direct acțiuni specifice, 
tinerești, plăcute, distractive, 
cit mai variate și interesante".

Zeci de mii de tineri din 
București și multe alte orașe 
și sate ale țării au petrecut în- 
tr-o atmosferă tinerească la 
aceste serbări și carnavaluri 
pregătite intens de comitetele 
U.T.C., de activiștii acestora. 
Ele confirmă și consolidează 
tradiția organizării unui bogat 
program de activități cultural- 
educative, rod al aplicării tot 
mai perseverente a indicații
lor Congresului al VIII-lea al 
U.T.C.: „Cu ocazia zilei de 2 
Mai, ziua tineretului, a sărbă
toririi zilei de 23 August și a 
altor sărbători ale oamenilor 
muncii, organizațiile noastre 
din orașe și sate să organizeze 
serbări cultural-sportive, car
navaluri și alte acțiuni educa
tive și distractive de masă, 
care s-au dovedit că plac tine
retului, participînd la ele cu 
dragă inimă".

Anul acesta zilele de 23 și 
24 august au prilejuit nume
roase asemenea serbări, atră- 
gînd zeci de mii de tineri. Este 
cea mai convingătoare dovadă 
că organizate cu fantezie- din 
timp, pe baza resurselor exis
tente, ele constituie un cadru 
potrivit de distracție, de pe
trecere a timpului liber. In a- 
celași timp aceasta trebuie să 
constituie și un îndemn pen
tru organele și organizațiile 
U.T.C. de a pregăti și desfă
șura în perioada ce urmează 
noi și interesante manifestări, 
la care tinerii să participe în 
număr cit mai mare.

4

Kovacs Gyorgy, Ana SzeJes și Colea Răutu într-o scenă din filmul 
„Fantomele se grăbesc14
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PAGINI ALBE
ÎN CAIETUL DE PRACTICĂ

• CONTINUĂRI •

Cîmp fertil
de muncă

Regulamentul de practică în 
vigoare — articolul 22 —
prevede susținerea colocviului 
pe ani de studiu și grupe, în 
fața unei comisii formate 
dtntr-un cadru didactic cu 
drept de predare — ca pre
ședinte — cadrul didactic care 
a îndrumat practica grupei de 
studenți și responsabilul cu 
îndrumarea și controlul prac
ticii desemnat de întreprin
dere. Ce aflăm însă la Uzinele 
„1 Mai"—Ploiești? La coloc
viile de practică susținute de 
studenții din anii II ai Facul
tății de mecanică și ai Facul
tății de tehnologia construcții
lor de mașini din București, ca 
și la cele susținute de studenții 
anilor II — electrotehnică și 
II — mecanică, Institutul po
litehnic — Iași, președinții 
comisiilor n-au fost cadre di
dactice de predare, delegate 
din partea institutului, ci asis
tenții care i-au îndrumat pe 
studenți în zilele de practică. 
Astfel, o prevedere importan
ță, menită să asigure acestui 
examen o ținută de speciali
tate superioară și un grad 
corespunzător de exigentă a 
verificării n-a putut fi apli
cată din vina conducerilor de

institute. In schimb comisiile 
nu fost completate cu... șeful 
serviciului personal-învăță- 
mînt al uzinei. Evident, o for
malitate. După părerea noas
tră normal ar fi ca din comisia 
de colocviu să nu facă parte 
funcționari, ci specialiști din 
conducerea întreprinderii, in
gineri șefi de secție. Dacă se 
proceda așa examinarea ar fi 
devenit, într-un grad mai 
mare decît a fost de fapt, nu 
numai o verificare, ci prile
jul unei discuții profesionale 
adinei, care să precizeze, să 
clarifice probleme de produc
ție mai dificile, întâlnite de 
studenți în zilele de practică.

Verificarea propriu-zisă a 
cunoștințelor s-a făcut pe 
baza caietului 
considerat, 
cu subiecte 
rile zilnice 
student în 
considerat, 
esențial pentru 
scopului practicii în primul 
rînd cunoașterea aprofundată 
a schemelor cinematice, dese
nelor de piese și utilaje. De 
aceea examinarea a avut ca 
punct de plecare. în p ’porție 
de 75 la sută, desenele teh-

s-a făcut 
de practică, 

pe drept cuvînt, 
extrase din notă- 
făcute de fiecare 

acest caiet. S-a 
pe drept cuvînt 

realizarea

nice, cunoștințele despre prin
cipiile de funcționare ale pie
selor și utilajelor, despre pro
cesele tehnologice fiind veri
ficate pe baza acestora. Stu
denții cu un caiet de practică 
necorespunzător — 2 din 105 
n-au luat colocviul. O 
de exigență — se va 
Intr-adevăr, exigență, 
intîrziere. Iată de ce.
explicat că asistenții îndrumă
tori și inginerul coordonator 
al practicii pe uzină verifi
cau caietele practică perio
dic, la trecerea studenților 
dintr-o secție în alta, în ca
drul unui ciclu variabil, de 
5—8 zile. Cu toate acestea — 
faptul este consemnat așa în 
procesul-verbal încheiat cu 
prilejul desfășurării colocviu
lui ! — după 20 de zile de 
practică. studentul David 
Kraft din anul II al Facultă
ții de mecanică din Iași pre
zenta un caiet cu o singură 
pagină scrisă. Ce rezultă de 
aici? 1. Asupra activității sale 
și, desigur, nu numai a lui, nu 
s-a exercitat un control rigu
ros. 2. Colegii de grupă n-au 
reacționat prompt, determi- 
nîndu-1 să-și ia în serios prac-

dovadă 
spune, 

dar cu 
Ni s-a

tica. 3. Modul de întocmire a 
caietului de practică trebuie 
urmărit și de inginerul care 
coordonează activitatea prac- 
ticanților în secție, 
maiștrii de atelier.

Dar cu prilejul 
colocviului au fost 
alte observații. S-a 
de pildă, la unii practicanți 
tendința de a-și întocmi caie
tul de practică pe baza unor 
desene luate din cărțile de 
specialitate sau copiate de la 
colegi și nu ca urmare a stu
diului și observațiilor proprii 
făcute asupra utilajelor, pro
ceselor tehnologice. Comuni- 
cîndu-ne această observație, 
inginerul Nicolae Angelescu, 
coordonatorul practicii pe 
uzină, iși manifesta regretul 
față de asemenea mod de în
țelegere a îndatoririlor profe
sionale de către studenți. Con
cluziile sale ne-au fost confir
mate și de alți specialiști și 
cadre didactice. S-au propus, 
totodată și căile de soluționa
re : urmărirea riguroasă a ac
tivității fiecărui student de 
către toți factorii care răspund 
de îndrumarea și controlul 
practicii; să li se dea practi- 
canților spre studiu anumite

chiar de.

susținerii 
făcute și 
constatat,

teme, diferite de la un stu
dent la altul — urmărirea 
efectivă a procesului de fabri
cație a unei piese pe baza de
senului în secțiile de bază ale 
uzinei (turnătorie, uzinare) — 
de calitatea acestui studiu 
personal ținîndu-se seama cu 
prilejul colocviului. Modul 
acesta de organizare a practi
cii a fost aplicat parțial la 
secția forjă pentru studenții 
anului II, Facultatea de teh
nologia construcțiilor de ma
șini din București. Cum astfel 
de experiențe — încercate 
sporadic și în alte uzine — au 
avut succes, propunem ca un 
asemenea mod de organizare 
a practicii să fie analizat de 
conducerile institutelor și Mi
nisterul învățămîntului. Gene
ralizarea acestor măsuri orga
nizatorice și pentru practi- 
canții din anii II și III — la 
anul IV metoda este deja fo
losită cu consecvență, de către 
multe facultăți și întreprin
deri — poate să asigure între 
altele, un grad superior de 
exigență verificării de la co
locviu, să dea mai multă efi
cacitate practicii.

ION TRONAC

realizări la 
lașe" — să 
a tuturor 
tori, mecanizatorilor și cadre
lor de specialitate din raionul 
nostru. Pentru că asigurarea 
înfăptuirii întocmai a sarcini
lor cuprinse în planul de pro
ducție pe 5 ani constituie pen
tru noi toți cei al căror loc 
de muncă sînt ogoarele o che
stiune patriotică de înaltă 
conștiință".

„E o apreciere justă — spu
nea, printre altele, inginera a- 
gronom Niculina Moraru de la 
cooperativa agricolă de pro
ducție Gura Ialomiței, — că 
în raionul nostru se merge pe 
sporirea suprafețelor de po
rumb și floarea-soarelui, pe 
creșterea și îngrășarea porci
lor, pe dezvoltarea fermelor 
de vaci și oi. Cele două cul
turi, precum și lucerna — ca 
principală plantă furajeră — 
valorifică excelent condițiile 
de irigare. Și, în raionul no
stru, în perioada la care ne 
referim, suprafețele irigate 
vor ajunge la peste 22 000 hec- 

. tare, adică de peste 3 ori și 
jumătate mai mult decît în 
prezent. Faptul că și baza teh- 
nico-materială a raionului va 
cunoaște o creștere continuă 
— dublîndu-se aproape — că 
avem la îndemînă soiuri și 
hibrizi mai valoroși, animale 
din rase productive, cantități 
suficiente de îngrășăminte 
pentru a fertiliza cu doze mo
derate întreaga suprafață de 
teren, mă determină să afirm, 
cu toată răspunderea, că soar
ta realizărilor stă numai în 
mîinile noastre, ale mecaniza
torilor și cadrelor de specia
litate".

Din dezbaterile ce au avut 
loc la plenara comună a con
siliului agricol și uniunii ra
ionale a cooperativelor agri- 0 cole de producție, au reieșit 
numeroase propuneri apreciate 
ca foarte valoroase, la a că
ror înfăptuire și organizațiile 
U.T.C. au datoria să-și aducă 
contribuția. Subliniem cîteva :

Folosirea deplină a capaci
tății de producție a solului 
prin :

nivelul celor frun- 
fie deviza de lucru 
țăranilor coopera-

• concentrarea producției 
tradusă printr-o mai raționa
lă amplasare a culturilor pe 
unitățile agricole în funcție de 
condițiile specifice fiecăreia;

• redarea circuitului agricol 
a unor suprafețe de teren su
puse inundațiilor, prin ridica
rea Ia Cegani, Maltezi și ~ 
dușani a unor diguri de 
rare ;

• terminarea încă în 
viitor a amenajărilor pentru 
irigații pe cele 22 000 hectare 
planificate ;

• încorporarea în sol cu 
grijă a întregii cantități de în
grășăminte , extinzîndu-se mai 
mult metoda fertilizării fa- 
ziale ;

• creșterea gradului de me
canizare și diversificare a lu
crărilor agricole care se exe
cută cu mijloace mecanizate ;

• operativitate mai mare și 
calitate superioară la întreți
nerea culturilor.

Bor- 
apă-

anul

Sporirea producțiilor în sec
torul creșterii animalelor prin:

• îmbunătățirea structurii 
efectivelor și a raselor ;

• asigurarea unei baze fu
rajere corespunzătoare crește
rii intensive a animalelor, cul- 
tivînd suprafețe întinse — 
peste 80 la sută — în sistem 
irigat ;

• ridicarea calificării îngri
jitorilor și permanentizarea 
lor :

Mai buna utilizare a inves
tițiilor prin :

• folosirea rațională a ac
tualelor efective de animale 
și construcții agrozootehnice ;

• întreprinderea prin coope
rare a unor acțiuni gospodă
rești privind irigațiile, înfiin
țarea unor centre de îngrășare 
a animalelor etc.

In cadrul raional lucrează 
aproape 10 000 de uteciști — o 
adevărată forță — care au da
toria de onoare să participe 
cu întreaga lor capacitate la 
înfăptuirea măsurilor adopta
te. Așa cum se sublinia in re
zoluția celui de al VIH-lea 
Congres al U.T.C.. pentru ti
neri nu există o s-ți datorie 
mai însemnată deci: a -r- r> 
a-și etala în procesul de pro
ducție elanul ’or . pa
siunea pentru afirmare® ca
pacități: de muncă.



TELEGRAME
Excelențelor lor

NICOLAE CEAUȘESCU 
feeretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de a XXII-a aniversări a sărbătorii națio
nale a Republicii Socialiste România, în numele poporului din 
Vietnamul de Sud, al Comitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de Sud ți în numele meu per
sonal, am onoarea de a transmite Excelențelor Voastre, parti
dului, Consiliului de Stat, Guvernului ți poporului frate român 
calde salutări.

în cei 22 de ani care au trecut de la eliberarea de sub jugul 
fascist al lui Hitler și al valeților săi, poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist și a Guvernului României, a con
struit cu eroism și hărnicie țara, obținînd succese strălucite în 
toate domeniile. Astăzi, Republica Socialistă România dispune 
de o industrie și de o agricultură bine dezvoltate, servind ca 
bază pentru îmbunătățirea continuă a vieții poporului român, 
care contribuie activ la lupta împotriva colonialismului și im
perialismului, pentru pace în Europa și în lume.

Poporul și Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, bucuroase de aceste succese strălucite, urează poporului 
frate român succese și mai mari.

Partidul Comunist Român, Guvernul șl poporul frate român 
au urmărit întotdeauna și au susținut în mod călduros rezi
stența noastră împotriva imperialiștilor S.U.A. pentru salvare 
națională. Poporul sud-vietnamez mulțumește sincer pentru 
acest sprijin prețios, pe care îl consideră o puternică încurajare 
și însuflețire. Noi continuăm să depunem toată energia în lupta 
împotriva agresorilor americani, pentru victoria finală și eli
berarea Vietnamului de Sud, îndreptate spre reunificarea țării, 
contribuind astfel în mod activ la salvgardarea păcii în Indo
china, în Asia și în lume.

Să se întărească și să se dezvolte șl mal mult solidaritatea 
dintre poporul din Vietnamul de Sud șl poporul român.

NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului 

Comitetului Central 
al Frontulni Național 

de Eliberare din Vietnamul 
de Sud

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia. adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări, la care 
adaug urările mele cele mai sincere pentru fericirea personală 
și viitorul fericit al poporului român.

CHARLES DE GAULLE 
Președintele Republicii Franța

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României rog pe Excelența 
Voastră să primească sincere urări pentru fericirea dumnea
voastră personală precum și pentru prosperitatea României.

CONSTANTIN 
Regele Elenilor

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Am plăcerea să mă folosesc de prilejul zilei naționale a 
României pentru a vă transmite din partea Republicii Arabe 
Unite și în numele meu personal cele mai sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire. împreună cu sin
cerele mele felicitări adresate dumneavoastră personal, urez 
totodată poporului român deplină măreție, progres și prosperi
tate.

GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Arabe Unite

Excelenței Sale

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Este o mare plăcere pentru mine să am prilejul de a trans
mite Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste 
România, în numele guvernului și poporului Republicii Indo
nezia șl al meu personal, cu fericita ocazie a zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, felicitările mele cele mai cor
diale și sincere urări pentru sănătatea și fericirea personală a 
Excelenței Voastre și pentru continua prosperitate a națiunii dv.

SUKARNO 
Președintele Republicii 

Indonezia

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Sărbătorirea zilei Dumneavoastră naționale îmi oferă plă
cerea de a vă transmite felicitări Dumneavoastră și poporului 
român din partea poporului Statelor Unite ale Americii.

LYNDON B JOHNSON 
Președintele S.U.A.

Președintelui Consiliului de Stat 
dl Republicii Socialiste România

Cu multă plăcere transmit Excelenței Voastre felicitări cor
diale și bune urări cu ocazia zilei naționale a Republicii So
cialiste România.

ELISABETA 
Regina Marii Britanii

Excelenței Sale

Președintelui CHIVU STOICA

Cu ocazia zilei eliberării României, adresez Excelentei Voa
stre și poporului României, salutări și felicitări cordiale. Vă 
rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea dv perso
nală, precum și pentru progresul și bunăstarea țării dv.

HAILE SELASSIE 
împăratul Etiopiei

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, rog Excelenta 
Voastră să primească felicitările mele cele mai bune și urările 
mele sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și cea a 
poporului român.

URHO KEKKONEN 
Președintele 

Republicii Finlanda

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Cu ocazia sărbătorii naționala a țării dumneavoastră, vă adre
sez călduroasele felicitări ale poporului congolez, ale partidului 
său, ale guvernului și ale mele personale, împreună cu urările 
de fericire și prosperitate pentru poporul României. Avem oon- 
vingerea că recenta stabilire de relații diplomatice între cele 
două țări ale noastre va contribui și mai mult la rtrtagerea 
legăturilor lor de prietenie și cooperare.

ALPHONSE MASSAMBA- 
DEBAT

Secretar General al Mișcării 
Naționale a Revoluției 

Congo (Brazzaville)

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a zilei naționale a României, am marea 
plăcere să adresez Excelenței Voastre, și prin intermediul 
dumneavoastră guvernului și poporului țării dumneavoastră, 
felicitările cordiale ale guvernului și poporului Indiei, la care 
adaug propriile mele felicitări împreună cu cele mai bune urări 
pentru sănătatea și fericirea personală a Excelenței Voastre și 
pentru bunăstarea poporului dumneavoastră.

DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN 
Președintele Indiei

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale a României, îmi 
face plăcere să exprim Excelenței Voastre, cele mai sincere 
felicitări, ca și urările mele cele mai călduroase pentru ferici
rea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
Șahinșahul Iranului

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
rog să primiți, Domnule Președinte, felicitările mele cordiale 
și cele mai bune urări de bunăstare personală, de fericire și 
prosperitate pentru poporul român.

FREDERIK
Regele Danemarcei

Excelenței Sale.
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, rog pe Excelența 
Voastră să primească urările pe care le adresez în numele po
porului brazilian și al meu personal pentru continua prosperi
tate a națiunii române și pentru fericirea dv. personală.

HUMBERTO ALENCAR 
CASTELLO BRANCO 

Președintele Republicii 
Statelor Unite 

ale Braziliei

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii România, pog pe 
Excelența Voastră să primească felicitările călduroase ale po
porului belgian și vă exprim urările mele cele mai bune pentru 
fericirea Dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

BAUDOUIN 
Regele Belgiei

Excelenței Sale
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
Domnul CHIVU STOICA

Cu ocazia zilei naționale a României, vă transmit din partea 
poporului din Cipru, a guvernului meu, precum și din partea 
mea personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai călduroase 
urări pentru fericirea Dumneavoastră personală, pentru pro
gresul și prosperitatea poporului român.

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Excelența Saîb
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
ttl Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
îmi face multă plăcere să transmit în numele poporului 
Uniunii Birmane și al meu personal calde felicitări și salutări 
cordiale. Noi urăm Excelenței Voastre sănătate și fericire și 
poporului Republicii Socialiste România progres continuu și 
prosperitate.

NE WIN 
Președintele 

Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane

Excelenței Salo
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționala a Republicii Socialiste Româ
nia, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre since
rele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală, pentru prosperitatea poporului român și 
pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între cele două 
țări ale noastre.

OEVDET SUNAY 
Președintele Republicii 

Turcia

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei Eliberării României, am plăcerea să transmit 
in numele meu și al poporului irakian cele mai bune urări 
pentru sănătatea Dumneavoastră și pentru prosperitatea po
porului român.

General locotenent
ABDUL RAHMAN MOHAMMED AREF 

Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat

Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a țării dumnea
voastră, vă adresăm dumneavoastră personal și poporului 
român, în numele poporului, Partidului Democratic și Guver
nului Guineei, felicitările noastre călduroase.

Avem speranța fermă că relațiile amicale care unesc cele 
două țări ale noastre vor permite dezvoltarea cooperării în in
teresul popoarelor noastre.

Vă rugăm să acceptați cele mai bune urări de succese tot 
mai mari în construcția României bogate și prospere.

Cu inaltă stimă, 
AHMED SEKOU TOURE 

Președintele Guineei

0 Știri interviuri repo 
rtaje 0 Știri interviuri
repo
• Știri ZILNIC
viuri reportaje 0

rtaje 
inter 
Știri

interviuri reportaje 0 Știri

ACTUALITATEA
Vizita delegației parlamentare bulgare

Joi aeara, tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a oferit o 
recepție cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ria, condusă de prof. ing. G. I. 
Brankov, președintele Comi
siei permanente pentru con
strucții, arhitectură și siste
matizare a Adunării Populare.

Au participat tovarășii Mi
hai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P..C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.. 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ștefan S. 
Nicolau, Gheorghe Necula, 
Kovacz Gyorgy și Mia Groza, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, membri ai 
Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, președinți 
ai unor comisii permanente

în Editura
ale M.A.N., deputați ai M.A.N., 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au fost prezenți Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

în timpul recepției» tovară
șii Ștefan Voitec și G. L 
Brankov au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
Joi dimineața delegația parla

mentară bulgari, Însoțiți de Du
mitru Necțoiu, deputat în Marea 
Adunare Națională, a avut o în
trevedere la Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură si Sis
tematizare. Prof. arh. NIcola» Bă- 
descu, președintele C S.C.A.S., de
putat în M.A.N., sl vicepreședinții 
Guști Gustav si Nicolae Drogeanu, 
au vorbit oaspeților despre pre
ocupările actuale și de perspectivă 
ale C.S.C.A.S,

După-amiază, deputății bulgari 
au vizitat Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia.

(Agerpres)

Politică a apărut:

MAURUL Șl

GENERALUL
AMINTIRI DESPRE
MARX SI ENGELS

488 p 12 lei

maurul și*xs 
generalul

Ar. J4

Organizarea celui 
de al ll-lea 

Concurs 
republican 

al strugurilor 
de masă

Joi dimineața a plecat spre Mos
cova o delegație de specialiști din 
industria minieră, condusă de Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
care, la invitația ministrului in
dustriei carbonifere a U.R.S.S., va 
face o vizita tn Uniunea Sovietică.

I.a invitația Ministerului Agri
culturii al Uniunii Sovietice, joi 
dimineața a plecat spre Moscova 
o delegație de specialiști ai Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și Consiliului 
Superior al Agriculturii, condusă 
de Nicolae Stefan, prim-vicepreșe- 
dinte al Uniunii.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Orientale Uruguay, Insti
tutul român pentru relații culturale 
cu străinătatea a organizat joi, In 
Capitală, o seară culturală urti- 
guayană.

Delegația de ziariști sovietici 
condusă de Boris Ivanov, secretar 
al conducerii Uniunii Ziariștilor 
din U.R.S.S redactor șef adjunct 
al revistei „Ogoniok", care ne-a

vizitat tara la invitație Uniunii 
Ziariștilor din Republica Socialistă 
România, a plecat joi dimineața 
spre patrie.

Joi dimineața a sosit în Capitală 
un colectiv al Teatrului ie stat 
de miniaturi din Leningrad, condus 
de cunoscutul artist ăl poporului 
al R.S.F.S. Ruse. Arkodil Ralkin. 
Artiștii oaspeți vor prezenta între 
28 august și 13 septembrie cite pa
tru spectacole la Cluj, Brașov si 
București.

în tata Poftei Centrale din Ca
pitală s-a oprit foi dimineața un 
autocar neobișnuit, care a atras a- 
tenfia multor trecători. El trans
porta expoziția itinerantă de mărci 
poștale a Organizației Națiunilor 
Unite, care timp de doua zile va 
sta la dispoziția iilateliștilor și a 
publicului bucureștean, pentru a ii 
vizitată.

Itinerarlul expoziției, oare a În
ceput la 16 august și va dura pini 
pe 10 noiembrie 1966, Însumează 
12 000 km, cuprintlnd 18 tărt din 
Europa.

( Agerpres)

, .Maurul" este Karl Marx. 
Așa era numit de ai săj din 
pricina tenului brun și a bărbii 
negre. „Generalul" este pore
cla dată de prieteni lui Engels, 
ale cărui cunoștințe în dome
niul științelor militare stîrneau 
admirația specialiștilor.

Volumul cuprinde amintiri 
despre cei doi întemeietori ai 
socialismului științific semnate 
de cei care i-au cunoscut —- 
rude, militanțl ai mișcării mun
citorești internaționale etc. li
nele dintre aceste pagini de a- 
mintiri au mai apărut în ro
mânește, altele sini inedite. 
Ele cuprind amănunte deosebit 
de interesante privind condi
țiile în care au militat si și-au 
scris nemuritoarele opere Marx 
și Engels și reconstituie figu
rile lor — două chipuri lumi
noase de luptători care și-au 
închinat întreaga viață cauzei 
celor ce muncesc, teoriei și 
practicii revoluției socialiste, 
îmbinîndu-și activitatea științi
fică cu cea politică și socială.

Printre autorii amintirilor fi
gurează soția și fiicele lui 
Marx, W. Liebknecht, P. Lafor
gue, A. Bebel, F. Mehring, 
F. Sorge, K. Kautsky, E. Bern- 

j stein și alții.

Sporesc depunerile la C. £ C.

Depunerile la C.E.C. șl nu
mărul depunătorilor sînt de 
la începutul anului și pînă 
acum în continuă creștere. 
Comparativ cu aceeași perioa
dă a anului precedent, anul 
acesta depunerile la C.E.C. au 
crescut cu 36,3 la sută, iar 
numărul depunătorilor cu 
circa 20 Ia sută.

O importantă sporire a eco
nomiilor s-a înregistrat și la 
sate, unde populația a econo
misit cu 46,6 la sută mai mult

decît în primele șapte luni din 
anul 1963.

Acțiunea de economisire a 
fost stimulată în această pe
rioadă și de introducerea în 
luna aprilie a libretului de 
economii pentru construirea 
de locuințe, care este folosit 
din ce în ce mai mult, ca ur
mare a avantajelor pe care le 
oferă depunătorilor.

• Astăzi de Ia ora 19,30, pe rin
gul amenajat în ,,potcoava" stadio
nului Republicii din Capitală va în
cepe turneul international de box 
cu participarea unor pugiliști frun
tași din U.R.S.S., Tunisia si Ro
mânia. Țara noastră va fi repre
zentată de două garnituri. Prima 
cuprinde pe Ciucă, Qâju, Crudu, 
Stanef, Dinu, Ghiță, Covaci, Chi- 
văr, Monea si Mariuțan, iar . cea 
secundă pe Puiu, Murg, Antoniu, 
M. Dumitrescu, Constantinescu, 
Trandafir și Ghiorgheoni.

• Reprezentativa de baschet (Ju
niori) a țării noastre va evolua 
astăzi la Ankara în cadrul unui 
turneu international, în continuare, 
tinerii baschetbaliștî români vor 
susține la Istanbul un meci amical 
în compania selecționatei de Ju
niori a Turciei. Aceste jocuri fac 
parte din programul de pregătire 
al echipei noastre în vederea par
ticipării la ediția din acest an a 
Jocurilor balcanice care va avea 
loc la sfîrșitul lunii octombrie în 
Turcia.

• în cel de-al doilea meci al 
turneului internațional de fotbal 
de la New York, echipa F. C. San
tos (Brazilia) a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) echipa A. E. K- 
Atena. Unicul punct a fost marcat 
în minutul 30 de Toninho. Santos, 
învingătoare In primul meci In 
fața echipei Benfica Lisabona 
(4—0), a cîstigat turneul. Pentru 
locurile 2—3 se vor întîlni Ben
fica și A.E.K.

• La Oslo !n cadrul unui meci 
pentru „Cupa orașelor tîrguri" la 
fotbal echipa scoțiană Dunfermline 
a învins cu 3—1 (1—1) pe F. C. 
Frigg (Oslo).

(Agerpres)

La cel de al II-lea concurs republican al strugurilor de masă

Pentru a aîla unele amănunte în 
legătură cu organizarea Concursu
lui republican al strugurilor de 
masă, am adresat cîteva întrebări 
tovarășului ing. TEODOR MA
RIAN, director al Direcției propa
gandei agricole din Consiliul Su
perior al Agriculturii.

— Este în curs de desfășurare în 
această perioadă, un concurs re
publican al strugurilor de masă. 
Ce ne puteți spune în legătură cu 
scopul acestui concurs ?

— Consiliul Superior al Agricul
turii, în colaborare cu Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organizează 
cel de-al II-lea Concurs republican 
al strugurilor de masă. Acesta va 
avea două faze : regională și re
publicană. Concursul se va desfă
șura în 3 etape : a soiurilor timpu
rii în luna august, a soiurilor tîr- 
zii — luna septembrie și etapa de 
iarnă, care va avea loc în luna 
ianuarie 1967.

în legătură cu importanța con
cursului aș vrea să subliniez doar 
cîteva lucruri. în primul rînd el 
are ca scop cunoașterea potenția
lului natural al podgoriilor țării 
noastre în ceea ce privește produc
ția diferitelor soiuri de struguri de 
masă și profilarea lor în viitor, 
în raport cu acest potențial și cu 
cerințele pieții. Se urmărește, tot
odată, îmbunătățirea lucrărilor de 
raionare, generalizarea și popu
larizarea metodelor folosite de 
unitățile fruntașe pentru realizarea 
de recolte mari de struguri de ca
litate ; stimularea extinderii soiu
rilor de masă în cooperativele a- 
gricole și în gospodăriile de stat ; 
prelungirea perioadei de consum a 
strugurilor prin perfectionarea con
tinuă a metodelor de păstrare în 
stare proaspătă în timpul iernii și. 
deci, mărirea volumului de stru
guri conservați ; consacrarea unor 
podgorii și centre viticole și a ce
lor mai bune soiuri pentru produ
cerea unor struguri de masă de ca
litate superioară destinați consu
mului imediat și păstrării.

Faza regională a etapei soiurilor 
timpurii s-a desfășurat pînă la 20 
august prin grija consiliilor agri
cole regionale, Trusturilor teritoria
la Gostat și Uniunilor regionale ale 
cooperativelor agricole, urmînd ca 
faza republicană să se țină în Ca
pitală la sfîrșitul acestei luni-

— Cine poate participa la aceșl 
concurs t

— Stațiunile experimentale gospo
dăriile agricole de stat, in
stitutele de învătămînt agricol 
care posedă minimum 10 hectare 
vie cu struguri de masă și coope
rativele agricole de producție care 
posedă minimum 5 hectare vie cu 
struguri de masă.

Ținînd seama de rezultatele pri
mului concurs care a avut loc cu 
doi ani în urmă și la care s-au 
prezentat peste 330 probe de stru
guri din 122 unități agricole, con
siderăm că în acest an vor parti
cipa mai multe unități agricole.

In 1964 s-au acordat 330 diplome 
și medalii din care 76 de aur. 
Gospodăria agricolă de stat și Sta
țiunea experimentală Valea Călu
gărească — regiunea Ploiești i 
Gospodăria agricolă de stat și 
cooperativa agricolă de producție 
din Ostrov, cooperativa agricolă Ol- 
tina — regiunea Dobrogea, Gos
podăria agricolă de stat Panciu — 
regiunea Galați, Gospodăria agri
colă de stat Urziceni, cooperativa 
agricolă de producție și Stațiunea 
experimentală Greaca — regiunea 
București, cooperativa agricolă 
Duda — regiunea Iași au primit 
diplome de onoare și premii bă
nești pentru cele mai mari suprafe
țe și cantități de struguri calita
tivi superiori livrați în acel an. 
Sperăm că la acest concurs vor fi 
și mai multe unități premiate.

(Agerpres)

RITM DE LUCRU
LA COTĂ MAXIMĂ

(Urmare din pag. I)

Ne-am oprit în fața cupto
rului electric nr. 1, în care 
clocotea cea de a 103-a șarjă 
a acestui început de istorie. 
Cine sînt oamenii care scriu 
cu slove de oțel această isto
rie a uzinei ? Tinerețea lor se 
armonizează din plin cu ti
nerețea uzinei. Media vîrstei 
în întreaga oțelăriă este de 
31—32 ani, vîrsta inginerului 
Herman Dascălu — șeful 
secției, vîrsta maistrului prin
cipal Octavian Imbrea, a 
maistrului Nicolae Munteanu, 

I din hala de turnare și aproa

pe vîrsta maistrului Simion 
Tătaru, care supraveghea ela
borarea șarjei. Dar cei mai 
mulți dintre oțelari sînt cu 
mult mai tineri. Iată, de 
pildă, pe Teodor Băcanu. Are 
19 ani. A terminat anul trecut 
școala profesională și e prim- 
topitor. Ca el sînt și Ion 
Pavel și Gheorghe Marin, de 
aceeași vîrstă și promoție. Au 
fost toți trei printre cei din
ții zece angajați și „vechimea" 
lor este totodată și vîrsta 
uzinei. Și lor li se adaugă alți 
și alți tineri, ca pregătitorii 
Ion Ciobotaru, Constantin 
Luca, Anghel Grigore și Io- 
niță Stanciu din hala (i«

turnare, — o părticică numai 
din cei 210 uteciști care intră 
în nucleul tinereții uzinei, 
alături de ceilalți oțelari. Cei 
mai mulți dintre ei au primit 
„botezul focului" aici, alții au 
adus cu ei experiența și tra
diția anilor de muncă în oțe- 
lăriile de la Hunedoara, Re
șița sau Oțelul roșu. Tradiție 
ale cărei coordonate sînt — 
— așa cum se vede și aici — 
competență și conștiinciozitate 
în îndeplinirea sarcinilor, 
grijă și exigență pentru res
pectarea termenelor și a cali
tății lucrărilor, într-un cuvînt, 
investiția unei mari răspun
deri personale pentru marea 
investiție, care este uzina.

Se organizează numai concursul 
propriu-zis sau sa întreprind șl 
alte acțiuni ?

La începutul lunii octombrie, 
după ce se va desfășura 
faza republicană a concursului cu 
soiuri tirzii de struguri, se vor 
organiza o expoziție cu struquri 
medaliați și standuri cu vînzare.

Expoziția urmărește să prezinte 
vizitatorilor soiurile de struquri de 
masă cu perioada de coacere mij
locie și tîrzie cultivați în tara 
noastră. Strugurii se vor prezenta 
grupați pe soiuri și în cadrul fie
cărui soi vor apare exponate din 
diferite podgorii și unități socia
liste.

Desfacerea strugurilor de masă 
în cadrul expoziției se realizează 
în unitatea din imediata apropiere 
a sălii acesteia prin grija Depar
tamentului pentru valorificarea le
gumelor și fructelor.

Paralel cu unitățile care vor 
funcționa în cadrul expoziției, se 
va organiza desfacerea strugurilor 
de masă din soiurile medaliate (cu 
identificarea și popularizarea uni
tăților agricole producătoare) și 
în raioane special amenajate, pe 
toată durata expoziției, în unități
le de desfacere a lequmelor si 
fructelor din mai multe cartiere.

în încheiere aș vrea sa adaug că 
măsurile luate pînă în prezent sînt 
o chezășie că acest concurs își va 
atinge scopul.
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23 August sărbătorit in străinătate
R. D. Vietnam

HANOI 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 August, 
I. Micloș, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Socialiste România în Viet
nam, a oferit o recepție în 
saloanele clubului internațio
nal din Hanoi. Au participat 
Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al Partidu
lui celor ce muncesc din 
Vietnam, Phan Ke Toai, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afaceri
lor externe al R.D. Vietnam, 
Tran Dang Khoa, vicepre
ședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, miniștri.

membri al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Gerhardt 
Gruneberg, membru suple
ant al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Gerald Gotting, dr. Manfred 
Gerlach, dr. Heinrich Ho- 
mann, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, dr. Lothar 
Bolz, Wolfgang Rauchfuss, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, miniștri, șefi de 
secție ai C.C. al P.S.U.G., alte 
personalități oficiale de partid 
și de stat.

R. P. Albania

Socialiste România la Alger, 
a oferit o recepție.

Au participat Cherif Bel- 
kassem, membru al secretaria
tului executiv al F.L.N., mem
bru al Consiliului Național al 
Revoluției, Abdelaziz Boute- 
flika, membru al Consiliului 
Național al Revoluției, mi
nistru al afacerilor externe, 
Mahomed Yala, prefectul ca
pitalei, Ferhat Balamane, pri
marul orașului Alger, Moha
med Chebola, șeful Departa
mentului pentru relații exter
ne al F.L.N., funcționari su
periori ai ministerelor si 
instituțiilor naționale alge
riene.

R. S. F.
Iugoslavia

BELGRAD 24. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plo- 
peanu, transmite : Cu prilejul 
celei de a XXII-a aniversări 
a. eliberării României, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad. Aurel 
Mălnășa.n, a oferit o recepție.

Au participat Ivan Goșniak, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., secre
tar de stat pentru problemele 
apărării naționale, Otmar 
Kreacici, șef de secție la C.C. 
al U.C.I., Aleksandar Grlici- 
kov, membru al Vecei Exe
cutive Federale, Dragutin Ko- 
sovaț, Joje Ingolici, Milian 
Neoricici, secretari federali. 
Mișo Pavicevici, adjunct al 
secretarului de stat pentru 
afacerile externe, și alte per 
soane oficiale.

TIRANA 24 (Agerpres). — 
Cu ocazia sărbătorii naționale 
a României, Manole Bodnaraș, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Tirana, a 
oferit o recepție. Au participat 
Adil Carcani, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Al
bania. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Nesti 
Nașe, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai guvernului, 
Sami Baholli, secretarul pre
zidiului Adunării Populare a 
R.P. Albania, și alte persoane 
oficiale, reprezentanți ai in
stituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor de masă și obștești.

Japonia

Iran
TEHERAN 25 (Agerpres). 

— Cu ocazia zilei de 
23 August, Valentin Vlad, 
însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Republicii Socialiste 
România la Teheran, a ofe
rit o recepție. Au luat parte 
Sharif Emami, președintele 
Senatului, Abdulah Riyazi, 
președintele Madjilisului, Ab
bas Aram, ministrul afaceri
lor externe al Iranului, Aii 
Naghi Alikhani, ministrul 
economiei, Ismail Riahi, mi
nistrul agriculturii, Houchang 
Ansari, ministrul informațiilor 
și numeroase alte personali
tăți oficiale, senatori și 
deputați în Madjilis, persona
lități de la Curtea Imperială.

Pentru dezvoltarea relațiilor
intre statele europene

Cu prilejul împlinirii 
45 de ani de la crearea II- 
niunii Tineretului Revolu
ționar din R. P. Mongolă 
(U.T.R.), la 25 august, în 
Marea sală a Teatrului 
dramatic de stat din Ulan- 
Bator a avut loc o ședință 
festivă. A luat cuvîntul C. 
Purevjav, prim-secretar al 
C.C. al U.T.R. care a sub
liniat că în prezent uniu
nea numără în rîndurile 
sale circa 80 000 de tineri 
și tinere, participanți activi 
la construirea socialismului 
în R. P. Mongolă. A rostit 
o cuvîntare T. Dughersu- 
ren, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., care a dat o înal
tă apreciere activității ti
neretului mongol.

R. P. POLONĂ. — La șantierele navale din Gdansk

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Președintele Skupștinei Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, Ed
ward Kardelj, a adresat pre
ședinților parlamentelor din 
Austria, Belgia, Bulgaria, Da
nemarca, Finlanda, România, 
Suedia și Ungaria, invitația de 
a organiza la Belgrad o întîl- 
nire consultativă care ar putea 
avea loc în zilele de 10 și 11 
septembrie a.c.

Invitația a fost difuzată în 
conformitate cu rezoluția „Ac
țiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
d^ bunăvecinătate între sta
tele europene aparținînd unor 
sisteme sociale-politice di
ferite", adoptată anul trecut

de Adunarea Generală a 
O.N.II.

Evenimentele arată că în 
Europa există condiții favora
bile pentru dezvoltarea mai 
rapidă a relațiilor multilate
rale și în special a celor bila
terale în domeniul economic, 
cultural și politic, se sublini
ază în invitație. Dezvoltarea 
acestor relații ar constitui o 
contribuție importantă la so
luționarea unor probleme 
cheie cum este securitatea și 
pacea în Europa. Acest lucru 
ar avea, fără îndoială, o in
fluență pozitivă și asupra re
lațiilor în ansamblu, din în
treaga lume.

R.D.Germană
BERLIN 24 (Agerpres). — 

Marți seară ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
Berlin, Nicolae Ghenea, 
oferit la Casa ministerelor 
recepție cu ocazia celei de
XXII-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul 
fascist. Au participat Albert 
Norden, Herbert Wamke.

la
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TOKIO 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 22-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist, Ion 
Datcu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Tokio, a oferit o recepție. Au 
luat parte Tanaka și Ushiba, 
adjuncți ai ministrului aface
rilor externe, Ken Harada, 
mare maestru de ceremonii al 
casei imperiale, Sanzo Nosaka, 
președintele C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia, și 
membrii Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia, Horyi, pre
ședintele Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia 
(Sohio), membri ai conducerii 
Partidului Socialist din Japo
nia și ai unor organizații 
obștești, oameni de cultură și 
artă, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, deputați. șefi 
și membri ai misiunilor diplo
matice acreditați la Tokio, 
ziariști.

Argentina

del Solar

Studenții universității din j 
Paraguay au declarat o 
grevă de 48 de ore în semn 
de protest împotriva re
presiunilor la care sînt 
supuse elementele demo
cratice din tară. într-o de
clarație dată publicității, 
studenții cer autorităților 
să pună capăt acestor ac
țiuni samavolnice și să eli
bereze din închisoare pe 
profesorul Codas Thomp
son, cunoscută personalita
te a vieții publice din Pa
raguay, arestat sub acuza
ția de a fi desfășurat o ac
tivitate ostilă guvernului.

Turneul 
președintelui 

de Gaulle
Generalul de Gaulle a 

început ieri un lung turneu 
prin mai multe țări ale Africii 
și Asiei. Prima escală a aces
tui turneu va fi Somalia fran
ceză, ultima posesiune colo
nială a Franței de pe terito
riul Africii. Apoi, timp de 18 
zile, președintele va vizita 
Etiopia, Cambodgia, Noua 
Caledonie, Condominiumul 
franco-britanic, Noile Hebride 
și Insulele Tahiti, unde va 
lua cunoștință de activi
tatea centrului francez de 
experiențe atomice.

ÎNSEMNĂRI
intirziatui

Doctorul Oliveiro Salazar 
s-a îndeletnicit din nou cu o- 
cupația lui preferată : căuta
rea zilei de ieri. Preferință ex
plicabilă dacă ne gîndim la 
profilul, ca să zicem așa, spi
ritual al bătrînului dictator de 
la Lisabona.

Salazar a acordat un inter
viu ziarului britanic TIMES. 
Deși tema propusă a fost, in 
termeni generali, perspectiva 
politicii externe portugheze, el 
s-a oprit la aspectul care, evi
dent, îl obsedează cel mai 
mult: apropiatul sfîrșit defini
tiv al colonialismului.

„Dacă lucrurile vor evolua 
în aceeași direcție și de acum 
înainte — s-a lamentat doc
torul Salazar — din puterea și 
influența europenilor pe con
tinentul african nu va mai ră- 
mîne nimic". După părerea lui 
toate nenorocirile care s-au a- 
bătut asupra colonialiștilor 
s-ar datora faptului că Africa 
suferă de un exces de „demo
crație parlamentară" care 
„este străină spiritului africa
nilor". EI și-a exprimat con
vingerea că dacă în Africa 
n-ar exista partide politice, 
sindicatele și alte erezii ase
mănătoare, atunci lucrurile ar 
„sta cu totul altfel, și „puterea 
de influență a europenilor" 
(citește : dominația colonialis
tă) ar fi „tot atît de puterni
că pe cit era în urmă cu un 
secol".

Ce-i de făcut ? Nimic mai 
simplu ! Salazar propune — 
cităm textual, spre amuzamen
tul cititorilor : „un efort con
centrat al puterilor europene 
interesate pentru a determina 
și influența o revenire a afri
canilor la formele specifice 
tradiționale de organizare po
litică".

Așadar : jos progresul, îna
poi la colonii și triburi !

Nu putem decît să-l compă
timim pe doctorul Oliveiro Sa
lazar. El s-a trezit prea 
ziu. Programul pe care 
formulat cu atita patos, 
vingere și îndrăzneală a
tîrziat cu cel puțin o jumătate 
de secol.

Apariția partidelor politice 
și a altor organizații care lup
tă pentru progres, pentru eli
berarea de sub orice forme de 
dominație colonială nu se da
torește lipsei de prevedere a 
cuiva ci reprezintă o evoluție 
necesară, firească, a relațiilor 
sociale. Tocmai din această 
cauză Africa se va dezvolta și 
pe viitor „în aceeași direcție", 
adică în direcția care îl con
trariază atît de mult pe Sala
zar.

ALGER 25. — Corespon
dentul Agerpres, C. Benga, 
transmite : Cu prilejul sărbă
toririi celei de a 22-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist, Ion Geor
gescu, ambasador al Republicii

tîr-
1-a 

con- 
în-

EM. RUCĂR

Preocupări politice

in Brazilia
Brazilia se află in fața unui 

calendar electoral încărcat ; în 
toamna aceasta urmează să 
aibă loc alegeri prezidențiale 
— pentru desemnarea pre
ședintelui și a vicepreședinte
lui — alegeri de guvernatori, 
în jumătate din statele fede
rației, și alegeri pentru reînno
irea parlamentului, a adunări
lor legislative ale statelor și 
consiliilor municipale. Primele 
două scrutinuri (prezidențial 
și de guvernatori) urmează să 
se desfășoare prin vot indirect 
în Congres (parlamentul bra
zilian), iar cel de al treilea 
prin vot universal direct. Tot
odată, in următoarele luni este 
programată înfăptuirea a două 
acțiuni de importanță covîrși- 
toare pentru viitorul țării : re
forma administrativă pe plan 
federal și adoptarea unei noi 
constituții.

In preajma acestor confrun
tări, viața politică braziliană a 
devenit tot mai agitată, fră- 
mîntări produeîndu-se în toa
te mediile politice : în rîndu
rile opoziției de stingă (inter
zise), în rîndurile celei „lega
le", grupată în Mișcarea de
mocratică braziliană, în cercu
rile religioase, în cadrul gru
părilor de extremă dreaptă și,

în sfirșit, în sfera conducerii 
superioare a armatei, baza ac
tualului regim. Astfel, în ulti
ma vreme, guvernul președin
telui Branco a trebuit să facă 
față acțiunilor studențești, „re
beliunii" generalului Kruel, in
tensificării atacurilor lui Car
los Lacerda etc. Dar, ceea ce 
a afectat în mod deosebit pe 
actualii conducători a fost ho- 
tărîrea opoziției de a nu par
ticipa Ia alegerile prezidenția
le și de guvernator.

Toate acestea au pus Ia un 
moment dat în mod serios sub 
semnul întrebării posibilitatea 
ținerii alegerilor la datele 
fixate. De aceea, în cercurile 
politice braziliene s-a afirmat 
zilele trecute că alegerile ar 
putea fi aminate pentru anul 
viitor.

în cazul cînd presupunerea 
se confirmă, viitoarele alegeri 
prezidențiale și de guvernatori 
vor avea loc in temeiul actua
lelor dispoziții (prin vot indi
rect) sau, așa cum preconizea
ză proiectul noii constituții, 
prin vot universal direct ? Ob
servatorii înclină pentru pri
ma ipoteză. Discutarea în 
Congres a proiectului de con
stituție a fost fixată după 15 
noiembrie, adică după disputa-

rea ultimei etape a maratonu
lui electoral, tocmai pentru ca 
alegerile prezidențiale și de 
guvernatori să aibă loc potri
vit faimoaselor „acte institu
ționale". Dacă alegerile ar fi 
amînate, s-ar amîna, fără în
doială, și intrarea in vigoare a 
prevederilor noii constituții 
referitoare la sufragiul uni
versal. Căci, după cum se afir
mă în cercurile politice sud- 
americane, amînarea n-ar avea 
alt scop decît acela de a per
mite Mișcării democratice bra
ziliene de a-și prezenta candi
dați la alegeri, astfel ca în
scăunarea lui Costa e Silva — 
de care, in condițiile actualu
lui sistem electoral, nimeni nu 
se îndoiește — să se facă după 
un ceremonial cît mai „demo
cratic".

Dar, în ciuda tuturor dificul
tăților întîmpinate de guvern, 
o amînare a alegerilor pare, 
totuși, puțin probabilă. Se 
consideră că militarii se vor 
opune cu strășnicie înfăptuirii 
unei asemenea intenții, întru- 
cit aceasta ar favoriza pe noii 
candidați iar șansele „guver
namentalilor" ar fi serios di
minuate.

Algeria

ION D. GOIA

Rundă
ultra

sud-vietnamezi

scurtă

In primele opt zile ale lunii august, 
agenția de presă Eliberarea, forțele 
din provincia sud-vietnameză Quang 
scos din luptă 1100 soldați inamici dintre care 
425 americani.

stat,

R. S. CEHOSLOVACĂ : — Imagine din orașul Decin

DEMISII IM SERIE

transmlte 
patriotice 
Nam au

Intre 14 și 21 august s-a des
fășurat la Debrecen cel de-al II-Iea 
Festival coral international ,,Bela 
Bartok", la care au luat parte for
mații corale din 13 tari. Corul sin
dicatului uzinelor ,,Republica" din 
București (conducerea muzicală — 
D. D. Botez, maestru emerit al 
artei, dirijor permanent — Vasile 
Dogaru) care a reprezentat tara 
noastră la acest festival, a fost 
distins cu premiul al II-lea („Or
dinul de argint").

Un aspect obișnuit în Angola. — Femei și copii au rămas 
fără adăpost, satul lor fiind distrus de unitățile represive 

portugheze.

BUENOS AIRES 25 (Ager
pres). — Ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Argentina, Dumitru Fara, a 
oferit o recepție în saloanele 
Ambasadei din Buenos Aires, 
cu prilejul zilei de 23 August. 
Au luat parte dr. Eva.risto 
Pinion Pilgueiras, subsecretar 
de stat al economiei naționale, 
ambasador Federico
Dorrego, directorul național 
al ceremonialului de 
înalți funcționari din Minis
terul Afacerilor Externe. Mi
nisterul Economiei Naționale 
și alte persoane oficiale, ge
neralul Juan Carlos Cardini 
și dr. Carlos Muniz, foști 
miniștri de externe, dr. Ale
jandro Gomez, fost vicepre
ședinte al Republicii Argen
tina. șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în Argen
tina. oameni de afaceri, oa
meni cultura,
ziariști.

Succese ale patrioților

In aceeași perioadă, 18 eli
coptere și 6 care blindate de 
luptă ale forțelor americano- 
saigoneze au fost distruse de 
forțele Frontului Național de 
Eliberare din provincia Quang 
Nam. Potrivit agenției citate 
mai sus, cele mai puternice 
lupte dintre cele două părți 
— unitățile americano-saigo- 

și forțele patriotice — au 
loc în districtele Queson 
Ky, Thang Binh și Tien

Phoc. Aceeași apenție semna
lează că în noaptea de 11 au
gust forțele patriotice au ata
cat trupe operaționale ameri- 
cano-saigoneze în orașul Tam 
Ky, scoțînd din luptă 200 sol
dați și distrugînd trei elicop
tere ale comandamentului 
S.U.A.

neze 
avut 
Tam

că. Din Salisbury, se anunță 
negocierile dintre reprezen
tanții guvernului britanic și 
cei ai regimului rasist rhode- 
sian, reluate la începutul săp- 
tămîmii, au fost brusc între
rupte, ieri, fără să fi fost date 
publicității motivele acestei 
acțiuni. Doi dintre membrii 
delegației britanice, Watson și 
Wright, au plecat în aceeași 
zi la Londra pentru a pre
zenta guvernului britanic un 
raport asupra stadiului con
vorbirilor de la Salisbury. în 
felul acesta cea de-a treia 
rundă a tratativelor între 
Londra și Salisbury nu a du
rat decît trei zile. După păre
rea opiniei publice și a cercu
rilor politice africane, aceste 
așa-zise „negocieri" nu sînt 
decît o farsă. Scopul lor este, 
de fapt să se lase impresia că 
Anglia ar depune eforturi în 
scopul rezolvării problemei 
rhodesiene.

SCURT
La 25 august, la Geneva 

s-a anunțat întreruperea lu
crărilor Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. La 
ultima ședință a actualelor lu
crări — care au început la 27 
ianuarie — au luat cuvîntul 
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A., 
Marii Britanii și alți repre
zentanți precum și șeful de
legației Republicii Socialiste 
România, Vasile Dumitrescu.

Președintele R. D. Vietnam. 
Ho Și Min, a adresat un mesaj 
forțelor armate și populației 
din provincia Ha Tinh, care 
au doborît 100 de avioane 
agresoare ale S.U.A. în me
sajul său, Ho Și Min felicită 
populația și forțele armate cu 
prilejul victoriei repurtate.

Cancelarul Erhard s-a întors miercuri noaptea la Bonn 
din concediu. Sosirea sa bruscă înainte de data oficială a 
terminării concediului, nu este legată, după cum se putea 
crede, de problema noii legislații economice care urmează 
să fie supusă Bundestagului, ci de scandalul politic care a 
izbucnit zilele acestea la Bonn din cauza demiterii coman
dantului aviației, și a demisiei ulterioare a alți doi generali, 
printre care generalul Trettner, inspectorul general al Bun- 
deswehrului.

Restul săptămînii se anunță 
foarte agitat. Vineri urmează 
să aibă loc un consiliu de mi
niștri, iar ulterior, fie cance
larul Erhard, fie ministrul a- 
părării. von Hassel, vor trebui 
să întîlnească pe reprezentan
ții presei pentru a anunța 
punctul de vedere oficial asu
pra recentei crize survenite în 
interiorul ministerului apără
rii.

La originea actualelor eve
nimente se află practic deza
cordul comandantului aviației 
cu argumentele prezentate de 
conducerea ministerului apă
rării în ce privește faimoasele 
avioane „Starfighter". După 
cum se știe, repetatele și nu
meroasele accidente ale aces
tor avioane, In care și-au gă
sit moartea 36 de piloți din

Luftwaffe, au provocat o sta
re de tensiune în opinia pu
blică din Germania occidenta
lă. Generalul Panitzki, care a 
fost demis zilele acestea, afir
mase într-un interviu apărut 
în Rhein Ruhr Zcitung că de 
fapt comanda avioanelor Star- 
fighter se datorește unor con
siderente de ordin politic. Ast
fel, generalul vest-german a 
acuzat indirect ministerul apă
rării că sacrifică în mod deli
berat viața aviatorilor prefe
rind aparate inferioare altor 
tipuri similare, existente în 
Occident.

Se pare însă că demiterea 
generalului Panitzki nu a reu
șit să pună punct „dosarului 
Starfighter". Dimpotrivă. Pro
porțiile actualului diferend 
sînt atît de vaste incit obser-

vatoril presupun că ele ar pu
tea afecta însăși poziția actua
lului ministru al apărării. U- 
nele ziare vest-germane cer 
direct demisia lui von Hassel. 
SUDDEUTSCHE ZEITUNG, 
de pildă, arată că afacerea Pa
nitzki „care a dat un mic ră
gaz lui von Hassel, nu-1 poate 
sustrage pe acesta de la res
ponsabilitatea sa exclusivă în 
«marea mizerie» a problemei 
Starfighter*.

Actualul scandal de la Bonn 
poate pune în mișcare resoarte 
invizibile pentru declanșarea 
unei vaste crize politice. A- 
ceastă opinie a comentatorilor 
vest-germani este motivată de 
faptul că felul in care evoluea
ză lucrurile denotă o „criză de 
încredere" între militari și 
puterea civilă. După cit se 
pare, unul din mobilele lanțu
lui de demisii din rîndul gene
ralilor vest-germani ar fi in-

cercarea acestora de a influen
ța într-o măsură și mai mare 
politica externă a Germaniei 
occidentale. Ziarul PARIS 
JOUR consideră astfel că 
„Bundeswehrul dorește să 
constituie un adevărat Penta
gon, care să aibă aceleași pu
teri ca cel aflat la Washing
ton".

Criza de la Bonn poate fi a- 
dîncită de faptul că, după cum 
se vede de pe acum, fostul ti
tular al ministerului apărării, 
Strauss, care a fost și el con- 
strins să demisioneze, cițiva ani 
în urmă, urmărește să se folo
sească de momentul actual 
pentru o „ofensivă generaliza
tă" împotriva guvernului. Deși 
partidul său face parte din co
aliția guvernamentală, Strauss 
a acordat un interviu în oare 
ia apărarea lui Panitzki și a- 
tacă actuala conducere a mi
nisterului apărării.

Demisiile din Bundeswehr 
creează, de asemenea, unele 
probleme și în relațiile Germa
niei occidentale cu aliații săi 
din N.A.T.O. Declarații de fe
lul celor făcute de Panitzki 
constituie o dezavuare față de 
intențiile Washingtonului de 
a-și spori vînzările sale de ar
mament în Europa occidenta
lă. După cit se pare, comanda 
de avioane Starfighter a fost 
făcută inițial (în 1957) înainte 
ca prototipul propriu-zis să fie 
pus la punct.

Oricum, viața politică vest- 
germană este la punctul de 
fierbere. După cum scrie DIE 
WELT, „cauzele profunde ale 
conflictului depășesc comanda
mentul armatei și în general 
domeniul militarilor..." Se 
pare că acest episod politic Ia 
Bonn ar putea umbri și mai 
mult perspectivele cabinetului 
Erhard.

P. NICOARĂ
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Ieri duipă-amiază s-a deschis 
la Damasc cel de-al XIII-lea 
Tirg internațional. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de 
șeful statului sirian, Noureddin 
Atassi. Au mai fost de față, 
primul ministru Youssef Zea- 
yyen, miniștri, reprezentanți 
ai corpului diplomatic.

La tirg participă 21 de țări, 
printre care și Republica So
cialistă România.

Reuniunea miniștrilor de 
externe ai Danemarcei, Sue
diei, Norvegiei, Finlandei și 
Islandei, deschisă marți la 
Aalborg, a luat sfîrșit miercuri 
seara. în comunicatul dat pu

ți la încheierea întruni
tă rl 
ex- 

toa-

I seara, ii
blicități: 
riî ce* a
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rii se arată că cele cinci 
sînt de acord în privința 
tinderii colaborării lor în 
te domeniile.

Totodată, în comunicat 
precizată poziția comună a 
țărilor nordice privind regle
mentarea conflictului vietna
mez pe baza dreptului po
porului vietnamez de a dispu
ne de viitorul său.

este
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