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Adunarea festiva cu prilejul celei
de-a Hlll-a aniversări a eliberării 

României de sub jugul fascist
Cu prilejul celei de-a 

XXIII-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist, 
marți după-amiază a avut loc 
în marea sală a Palatului Re
publicii adunarea festivă orga
nizată de Comitetul orășenesc 
București al P.C.R. și Comite
tul Executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei.

Fundalul scenei era dominat 
de faldurile îngemănate ale 
drapelelor patriei și partidu
lui. Alături de stema Repu
blicii Socialiste România, sub

oare era înscrisă urarea atit 
de scumpă poporului nost-u i 
„Trăiască 23 August*, se aflau 
datele festive : 1944—1967.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost salutați cu căldură 
la sosirea în sală de partici- 
panții la adunare. In prezidiu 
au luat loc tovarășii Xicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu. 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizih 
llie Verdeț, Constantin Dră-

gan, președintele Uniunii Ge- 
nerale a Sindicatele-, V orile 
Vil cu, președintele Uniunii na
ționale a cooperativelor agri
cole de producție. Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de parrid, Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.CJL, Gheorghe Stoica, mem
bru al Consiliului de Stai, 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate. Ion 
Cosma, președintele Sfatului

(Continuare in pag. a IV-a)

Cuvintarea tovarășului 
Virgil Trofin

Tovarăși,

Sărbătorim astăzi împlinirea 
a 23 de ani de la eliberarea 
României de sub jugul fascist, 
dată memorabilă în istoria în
delungată a patriei, înscrisă în 
cartea de aur a luptelor po
porului nostru pentru liberta
te națională și progres social.

Pe măsură ce trec anii, iar Ro
mânia se înalță pe noi trepte 
ale civilizației și prosperității, 
însemnătatea și rolul insurec
ției armate din August 1944 
se îmbogățesc cu noi și tot 
mai profunde semnificații. 
Chipul luminos al patriei, care 
înflorește sub soarele socialis
mului, puternica afirmare a

națiunii române în contextul 
dezvoltării lumii contempora
ne, stau mărturie că 23 August 
a reprezentat începutul celei 
mai strălucite etape din istoria 
poporului român.

Evenimentele din August 
1944 au avut rădăcini adinei

(Continuare în pag. a lV-a)

PARADA MILITARĂ 
Șl DEMONSTRAȚIA 

OAMENILOR MUNCII 
DIN CAPITALĂ

La marea sărbătoare e prezent yi 
Viitorul

23 August O dată memorabilă. Ea a pătruns în istorie scrisă, 
deopotrivă, cu litere de singe și de aur. A încununat cu laurii vic
toriei lupta dusă de veacuri de poporul nostru pentru înfăptuirea 
năzuințelor și aspirațiilor sale naționale. De atunci, din acea vară 
de răscruce a anului 1944, ea marchează, în fiecare an, o nouă 
treaptă urcată de poporul nostru pe scara istoriei, spre desăvârși
rea construcției socialiste în patria noastră, spre ridicarea Româ
niei pe culmile progresului și civilizației.

August 1944 a adus pentru întîia dată pe cerul patriei străluci
rea libertății, alungind pe vecie asuprirea națională și socială, de 
atunci România a adăugat cu fiecare an care a trecut noi edificii 
trainice ale industriei modeme și agriculturii în plină dezvoltare, 

ale științei și culturii, care lao
laltă sporesc necontenit bogăția 
tării, duc la înflorirea națiunii 
noastre socialiste, contribuție de 
seamă la întărirea sistemului so
cialist mondial.

23 August 1967 a găsit între
gul nostru popor în plină activita
te creatoare, stăpînit de hotărîrea 
fermă de a munci cu hărnicie și 
abnegație pentru a da viața ho
tă rîrilor istorice ale celui de-al 
IX-lea congres al partidului. Mi
lioanele de oameni ai muncii, de 
pe întreg cuprinsul țării, și-au ex
primat la cel de-al 23-lea August 
liber, marea bucurie pentru vic
toriile dobîndite sub conducerea

încercatului partid al comuniștilor, hotărârea de a-și consacra toată 
energia, talentul și priceperea pentru a ridica pe noi piscuri Ro
mânia socialistă.

București... Piața Aviatorilor, locul tradițional al marilor sărbători 
ale oamenilor muncii din Capitală, este dominat de o mare stemă 
a Republicii Socialiste România, încadrată de .datele festive : 
1944—1967. Deasupra tribunei oficiale este înscrisă urarea scum
pă tuturor : „Trăiască 23 August — ziua eliberării patriei de sub 
jugul fascist!“. La înălțimea celorlalte tribune se află un medalion 
cu portretul marilor dascăli ai proletariatului mondial — Marx,

(Continuare in pag, a Il-a)

Recepție cu prilejul zilei de 23 August
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România au oferit în seara 
zilei de 23 August o recepție 
cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist.

Au luat parte conducătorii 
partidului și statului, membri

ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, de- 
putați ai Marii Adunări Națio
nale, generali, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și 
cultură, șefi ai cultelor, ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine.

Au participat șefi ai misiu

nilor diplomatice acreditați 
în țara noastră și alți membri 
ai corpului diplomatic.

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

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

(Agerpres)



Care alegorice „vii" — produsele Uzinei „TractoruT din Brașov

Pe umeri atletici, ou însemnele marii sărbători, se deschide demonstrația oamenilor muncii dm Capitală

, (armare din pag. I) I

I
reacție și de obuziere. In fața unităților flutură drapele tricolore, 
pe mătasea cărora sînt țesute cu fire aurii cuvintele inspiratoare 
de bărbăție: „Pentru patria noastră. Republica Socialistă Româ
nia !“

...Se apropie tancurile. Pe cît de mastvi sfnt acești coloși de 
oțel, pe atît apar de supli în construcție și de repezi în deplasa- 

~ ........... ‘ leiată cu penuire. Tradiționala paradă militară este inche^tă cu perindarea pnn 
fața tribunelor a rachetelor de diferite tipuri, cu desfrnafre aeria
nă, navală, și terestră — expresii elocvente ale cucerirJor repurta
te de știința contemporană și tehnica militară.

Parada militară a oferit o imagine sugestivă a ceea ce reprezin
tă azi forțele noastre armate : straja de nebiruit la hotarele patriei.

Intr-o atmosferă de erootie generală, coral și fanfara mtooează 
marșurile „Strîns uniți", „Pui de lei" și „Trei culori", cintece drac 
care-i însoțesc pe ostașii armatei noastre în rforturiJe lor pentru 
perfecționarea necontenită a mâiestr.ei militare.

;els, Lenin și pancarte cu urările : „Trăiască și înflorească 
mpa noastră patrie — Republica Socialistă România „Trăias- 
poporul român constructor al socialismului !**, „Trăiască unitatea 
lor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești intemațio- 
3 „Trăiască pacea și prietenia între popoare !“.
)ra 8. Sosesc conducătorii partidului și statului. In piață răsună 
ernice aplauze și urale. în tribuna oficială au luat loc tovară- 

Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
;orghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu. Emil Bodnaraș, Alexan- 
Drăghici, Paul Niculescn-Mizil, Iile Verdeț. Maxim Berghianu. 

re Borilă, Constantin Drăgan. Gheorghe Râdulescu, Leonte 
itu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, membrii supleanți ai comite- 
li executiv și secretarii C.C. al P.C.R., vicepreședinții Consiliu- 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R, 
Consiliului de Stat și ai guvernului.
a tribuna oficială, alături de conducătorii noștri de partid și 
stat, a luat loc Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al 
nitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
președinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, con- 
ătorul delegației guvernamentale economice a R. D. Vietnam, 
î se află în țara noastră.
entru a asista la parada militară și la demonstrația oamenilor 
icxi, în tribune se aflau conducători ai instituțiilor și organiza- 
r obștești, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara 
țtră, participant la insurecția armată din August 1944, gene- 
activi și în rezervă, foști comandanți de mari unități pe fron- 
antihitlerist, fruntași în întrecerea socialistă din întreprinderi 
ureștene, academicieni și alți oameni de știință, artă și cultu- 
activiști ai organelor centrale de partid și de stat, ziariști ro
ii și corespondenți ai presei străine.
>rau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Repu- 
a Socialistă România, atașați militari și alți membri ai corpu- 
diplomatic.
î tribune sînt prezenți, de asemenea, numeroși oaspeți de pes- 
hotare aflați în țara noastră.
unete prelungi de trompetă anunță începerea festivității. în 

tribunei centrale, Ministrul Forțelor Armate ale Republicii 
ialiste România, general-colonel Ion Ioniță, primește raportul 
landantului parăzii, general-locotenent Ion Șerb, apoi, frecând 
evistă trupele aliniate pentru paradă, salută și felicită pe mili
eu prilejul celei de a XXIII-a aniversări a eliberării României 

>ub jugul fascist. Răsună urale puternice. După trecerea în re- 
i a trupelor aliniate pentru paradă Ministrul Forțelor Armate 
i la tribuna oficială.
s intonează solemn Imnul de Stat al Republicii Socialiste Ro
da.
1 semn de salut pentru marea sărbătoare națională a poporu- 
nostru se trag 21 de salve de artilerie.

Coloanele
împlinirilor și
certitudinilor

SUB STINDARDUL TĂUPARTID,

rirondatâ de fr™

1 demonstrație a dîrzenieiA

ostășești și a tehnicii
militare moderne

a piață răsună acordurile marșului Mărășești. E un moment 
țător. Istoria recheamă memoria să o asculte.
demonstrația parăzii militare începe sub acest gest simbolic : 
iduce un omagiu eroilor legendarelor bătălii de la Mărăști, 
ășești și Oituz, purtate acum 50 de ani, pentru întregirea ve- 
strămoșești.
aldarîmul străzii vibrează sub pasul cadențat al ostașilor. De- 
ea batalioanelor pedestre o deschide, după tradiție, blocul per- 
simetric al ofițerilor elevi ai Academiei Militare Generale, 

«te urmat la scurtă distanță de elevii Școlii militare superioa- 
le ofițeri „Nicolae Bălcescu“ și ai Liceului militar „Ștefan cel 
e“. Umăr la umăr defilează infanteriști, vînători de munte, 
inari, militari ai trupelor de securitate.
entru ca visul atîtor generații de eroici luptători pentru o Ro- 
lie întregită, liberă și independenta să fie azi o realitate împli- 
, străbunii și părinții celor care trec azi în rînduri perfect ali- 
e, au luptat cu neînfricare la Plevna. Grivița $i Vidin, la Mă- 
i, Mărășești și Oituz, la Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Mureș și Cărei, 
rec în șiruri strînse transportoare blindate, construite special 
tru cercetare, urmate de suple și rapide mașini care tractează 
uri antiaeriene, aruncătoare de mine și rachete antitanc. La 
iul acestor mașini se află oamenii salturilor îndrăznețe, milita- 
lin trupele de desant-parașutare. Văzduhul este săgetat de bo- 
supersonici, avioane cu reacție, la manșa cărora se află piloți 

clasă. Ei demonstrează că cerul patriei este bine apărat.
osesc artileriștii și prin fața tribunelor în sărbătoare se perindă 
zioane de rachete antitanc dirjate, de aruncătoare de mine cu

Piața________
și voioșie. Sute de pacsaen. £>- 
turtnd cn'ate pjrpuru moar»- 
zA in fața tribune as tr^crue 
lor gingașe an soare stiăhăctor. 
simbol al vieții fenate pe care 
o trăiesc copoi patriei. Din rin-; 
durile lor se desprinde un grup 
de pionieri care urcă la tnixra 
oficiala și oferă buchete de flori; 
conducătorilor partidului ri sta— 
tului.

Coloana oamenilor muncii este 
deschisă de o imeztsă pancarcA 
pe care stă înscrisă _• rarea: 
„Trăiască 23 August r. Ea este 
urmată de faldurile a sute de 
steaguri roșii și tricolore. Demon
stranții poartă un medalion cu 
portretele genialilor dascăli ai 
proletariatului mondial : Man. 
Engels. Lenin. O mare de stea
guri din mătase, tricolore și pur
purii, străjuiesc portretele mem
brilor Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. Sute de drapele 
ale partidului și țării inOKițoară 
stemele Partidului Comunist Ro
mân și ale Republicii Socialiste 
România. Lozinci înscrise pe 
mari panouri slăvesc partidul. Re
publica noastră socialistă, uni
tatea întregului popor în iurul 
partidului și guvernului nostru.

Coloane nesfîrșite trec prin 
fața tribunelor. Pe mari pancar
te sînt purtate urări pentru întă
rirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, cu saluturi 
frățești adresate oamenilor mun
ci din țările socialiste, clasei 
muncitoare din întreaga lume, 
popoarelor care luptă pentru li-

Tinerețea, sănătatea, vigoarea patriei,Aduc salutul stăpînii apelor

I
I
I
I

coloanei

acea;
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Alânzr. ae »f-i se
■ei ca scae de retnarițl ato- 
rici, Grivru Roșae. coe’i .Jtoa- 
re a potemeeior frxkți de 
luptă BKnctoreascâ. Vedsâe ate
liere de reparat material rrixr* 
an devenit ia aau dm crai, ic 
ritnsal trepadmt al iadeirriaszA- 
rii «ooahste. o putercăcâ w-xate 
crxwtructoaxc- Și / praou. lacra 
care se tstipireste apeceoe ia- 
stantanec in priviri este cea taai 
recenti ’i n** a criecrieee

așterni cu o cacac'_a*e de 90 
metri cobi. Caracteristicile saSe 
sînt elocvente chiar fi la o enun
țare sumară : lungimea — 15. *0 
m. xTte2a — 120 Vm’oră. greu
tatea — >5 tone- .TQe și o par
te din munca mea aid", se gîn- 
dește poate în tiomul acesta 
tînăral cazangiu Vasile Tunărea- 
nu. care, cu toată tinerețea sa. 
se poate mîndri cu un ades-ărat 
record : patru steluțe de fruntaș 
dobîndite in patru ani la rind. 
Și poate la fel cu ei se gândesc 
și montorul Nicolae Sincu. și 
turnătorul Gheorghe Berbec, ale 
căror eforturi s-au integrat și se 
vor integra în eforturile tuturor.

Ia primele rfnduri ale raionu
lui V. I. Lenin am cunoscut 
ci ti va din tinerii reprezentanți ai 
secției de mecanică montaj a uzi
nei „Vulcan", secție care după 
cum indică cuvintele înscrise pe 
un panou se situează in fruntea 
întrecerii socialiste din uzină. în 
cinstea zilei de 23 August co
lectivul ei a îndeplinit planul 
producției marfă în proporție 
de 104.4 la sută, al productivită
ții arurscii ca 108,4 la sută. Ale
xandru Chiba, Vasile Enunovici, 
Ssșs Dobre, Hiraiambie Brumă-

Sat doar numele câtorva 
sur. care și-au 
tribuția la a-

Arul mțmer Marius 
din această co
tea de august au

piaiux OMECtare a saresnflor de 
pix-. Vakriu Ganea,
ursul da de ia care a por
nit ideea. sărteraește și acum :

Md CBB m apfccâ taBththu p 
rezultatele ci rant din ce in ce 
mai imbocurâteBre- Procentele în 
phM io depășirea «renilor de 
plan obținute de uzină izvorăsc 
și din inițiatha noștri*.

Alături de aceste coloane de
venite tradiționale, care n-au lip
sit de b nici o demonstrație în 
cei 23 de am de b ehv*erare. 
sînt prezente astăzi coloane noi. 
alcătuite din muncitorii fabricii 
de mașini grele, fabricii de ele
mente pentru automatizare, fa
bricii de mașini unelte și agre
gate (autoarea noilor tipuri de 
strunguri carusel cu diametre 
pînă la 3 100 mm)„ complexului 
pentru industrializarea lemnului 
de la Pipera.

In fluviile umane ce trec prin 
fața tribunei, multe pancarte in
dică masiva prezență în coloa
nele oamenilor muncii din raioa
nele Capitalei a miilor de oameni 
de știință și cultură, scriitori, 
compozitori, sculptori, artiști, 
cercetători din institutele depar
tamentale și academice, care își 
dăruiesc toate eforturile îndepli
nirii marilor sarcini pe care par
tidul le-a pus in fața culturii, în- 
vățămintului, științei și tehnicii 
românești.

In rfndurile detașamentelor 

creației științifice românești se 
zăresc chipurile a zeci de tineri. 
Ele amintesc cuvintele cu care 
președintele Academiei, prof. 
Miron Nicolescu — folosind un 
termen de economie — remarca 
„competitivitatea tinerilor noștri 
pe piața științifică mondiala, fap
tul că tinăra noastră generație de 
oameni de știință posedă toate 
calitățile cerute unor cercetători 
autentici : imaginație creatoare, 
entuziasm, patriotism, putere de 
muncă**.

Alături de muncitorii, tehnicie
nii întreprinderilor și instituții
lor Capitalei. oamenii noștri de 
Ftimță. continuatorii glorioaselor 

cheiate în primele 6 luni ale 
anului 44 de teme. Preocuparea 
pentru valorificarea rezultatelor 
cercetărilor s-a concretizat prin 
aplicarea in industrie a 94 de 
teme, prin obținerea a 18 brevete.

Zeci de cadre din institute au 
contribuit efectiv in numeroase 
uzine la amnla acțiune de orga
nizare științifică a producției.

Freamătul coloanelor continuă, 
în priviri, demonstranții poartă 
strălucirea soarelui de august, 
entuziasmul si optimismul cetă
țeanului care trăiește o viață 
nouă. Harnicul popor român e 
pe munca lui stăpîn", „Noi îți 
creștem avuția, mîndră țară 
România !*, „Tot poporul strîns 
unit, sub stindardul tău, partid !“. 
O mare impresionantă de oameni 
scandează lozinci atît de dragi 
și atît de apropiate fiecăruia.

în fața tribunei oficiale, din 
miile de piepturi răsună lozinci 
pentru Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central, care 
conduce cu mînă sigură poporul 
spre noi victorii în desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Din tribuna oficială conducă
torii partidului și statului nostru 
răspund aclamațiilor entuziaste 
ale mulțimii.

GALAȚI. — Oamenii muncii trec prin fața tribunei b» ctntec 
fi joc

Curaj, grație și suplețe sugerează 
grupul de sportivi în una din 
piramidele executate în fața tri

bunei

Sentimentul
generos

al muncii

Sentimentul generos al 
muncii e prezent la marea 
demonstrație pretutindeni 
în țară. Stabilim legătura, 
prin intermediul corespon
denților noștri regionali, cu 
cîteva din orașele țării:

sub- 
de 
în 

tone

— L,a Devai în co- 
HUNEDOARA Ioana făuritori

lor metalului 
românesc — 

furnaliștii, oțelarii și lamina- 
torii, — raportează prin gra
iul dens al cifrelor că în cin
stea marii sărbători au înregis
trat în toate sectoarele 
stanțiale avansuri față 
plan. Producția realizată 
plus se cifrează la 3.300 
cocs siderurgic, 137.600 tone a- 
glomerat feros, 13.435 tone 
fontă, 17.548 tone oțel și 19 
tone laminate finite pline, 
cantități din care se pot con
fecționa mii de tractoare, au
tocamioane și alte mașini și 
utilaje.

Pe un panou mare, purtat 
în coloana întreprinderii 
construcții siderurgice, 
înscrise toate obiectivele 
lizate înainte de termen ; 
toarele 2 și 3 de la 
furnalul nr. 2 Călan. O cifră a 
reținut în mod deosebit aten
ția : construcția înainte de ter
men a 340 de apartamente. Cu 
aceasta numărul apartamente

de 
sînt 
rea- 
cup-

OSM 2,

lor construite în Hunedoara în 
anii socialismului depășește 
cifra de peste 10.000.

BRASOV
Marea mulțime 
a demonstran
ților brașoveni 
a fost dominată 

de constructorii de autoca
mioane și tractoare, de cei al 
căror nume s-a făcut cu laude 
cunoscut în țări de pe toate 
continentele, unde produsele 
lor au dus mesajul industriei 
noastre socialiste. Demonstran
ții colectivului Uzinei „Tracto
rul* în fruntea căruia pășea 
maistrul veteran Stelian Nico- 
lescu purtînd drapelul de în
treprindere fruntașă pe anii 
1964. 1965. 1966. au fost întim- 
pinați cu aplauze puternice — 
certifieind prietenia și stima 
de care se bucură uzina. Ali
niate perfect, înaintează pe 
bulevard coloanele de mașini 
strălucitoare, ultimele și cele 
mai perfecționate tipuri de 
tractoare din cele 186.000 con
struite pînă acum. Construc
torii lor raportau că în între
cerea socialistă din acest an, 
uzina lor a depășit cu 90 mi
lioane sarcinile la producția 
globală și cu 70 milioane la 
producția marfă.

A

1

Sub semnul u-
TG. MUREȘ “i trainice 

frății — oa- 
' menii muncii

români, maghiari și de alte na
ționalități, pătrund în „Piața 

’ trandafirilor*'. Coloane nesfîr
șite se perindă prin fața tri
bunei — de la IPROFIL, uni
tate ce poartă numele marii 
sărbători, de la Combinatul 
chimic „Azo-Mureș“, cea mai 
tînără cetate industrială a o- 
rașului, de la fabrica Metalo- 
tehnica, de la C.F.R. și I.R.A. 
Adunate la un loc, cifrele în
scrise în grafice și panouri dau 
glas unui bilanț bogat : pe pri
mele 7 luni planul producției 
globale și marfă pe întreaga 
regiune a fost depășit cu 2,8 și 
respectiv 5,1 la sută.

Pe froilme și 
panourile pur

tate cu mîndrie 
pe sub cupola 
flori, la Pitești,

PITEȘTI

de steaguri și 
urmașii meșterului Manole au 
raportat îndeplinirea planului 
pe ansamblul regiunii cu 102,5 
la sută la producția globală 
realizarea a 63.411.000 lei eco
nomii peste plan la prețul de 
cost și 73.905.000 lei beneficii 
peste plan. Coloanelor tradițio
nale ce se perindă prin fața 
tribunei — de la Fabrica de 
piese auto-Colibași, C.I.L., Tex
tila, Trustul de foraj și extrac
ție, „Argeșana“ — li s-a adău
gat în acest an una nouă : cea 
a Fabricii de motoare elec
trice.

Mîndria celei mai tinere co
loane am descifrat-o și pe fe
țele tinerilor G. Chirvasiu, 
Gheorghe Micudă care, îm
preună cu tovarășii lor de 
muncă lucrează la înălțarea 
secției de micromotoâre. Fa
brica va produce la sfir- 
șitul acestui an 20 000 mi- 
cromotoare. Noul obiectiv in
dustrial, dotat la nivelul teh- 

(Continuare în pag. a III-a)
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nicii moderne, va da, în final, 
peste 1 milion de micromo- 
toare și 250.000 de motoare 
asincrone de aluminiu.

Energie, 
tinerețe 

si talent
Revenim în Capitală. în depăr

tare se zărește marea coloană a 
sportivilor.

Un fluviu de trupuri multico
lore, avea să se afirme într-o 
nesfîrșită revărsare de energii și 
tinerețe — SPORTIVII patriei.

...Pachete compacte de ste
gari, care alegorice cu trofee cu
cerite în prestigioase competiții 
sportive, temerare piramide pur
tate în viteza motocicletelor, au 
vorbit mai ușor decît ar face-o 
cuvintele, despre grija cu care 
este înconjurată mișcarea noastră 
sportivă, despre resursele ei în 
necontenită creștere. în rânduri
le coloanei se află recordmeni ,și 
campioni mondiali, olimpici și 
europeni, cîștigători ai multor în
tâlniri internaționale. Prin miș
cări de ansamblu sportivii scriu 
cu trupurile lor: „23 August",

inițialele Partidului Comunist 
Român și ale Republicii Socialis
te România, cuvîntul • „Pace" pre
cum și cele cinci cercuri olimpi
ce, simbol al prieteniei sportivi
lor lumii.

...Gîndul fuge, împins parcă de 
această revărsare, înapoi spre în
ceputuri și, de acolo, cale-nto ar
să, pînă azi — Ziua marei săr
bători. Ca o semnificativă și emo
ționantă coincidență ne apare și 
faptul că anul acesta se împli

POPORUL E STRÎNS UNIT"
Spre cel

de al 24-lea

Irc de Triumf

în timp ce coloane nesfîrșite 
i perindau prin piață am solici- 
t, în tribună, impresii despre 
anifestație. Notăm înainte de 
ate trăsătura lor comună : gîn- 
irile oamenilor din tribună sînt 
'.eleași cu ale celor din coloană.

„AM PĂȘIT IN CEL 
E-AL 24-LEA ARC DE 
dIUMF — sintetizează prima 
îpresie poetul Mihai Negulescu. 
emonstrația parăzii militare, a 
manilor muncii, a tinereții și 
ortului aste un segment al unui 
np rodnic și demn, într-o 
orie milenară, epoca nouă, cu 
agurile și certitudinile socialis- 
ului, care își desăvîrșește neîn- 
srupt ritmul, seva și amplitudi- 
le, prin iscusința brațului, prin 
tezanța minții atîtor milioane
> fii ai acestor pămînturi. 
Națiunea română, atît de pro- 
nd izvorîtă din secole de năr- 
rie și omenie, imită azi qp fer- 
tate sub steagul Partidului zCo- 
unist pășește spre cel de-al 
uăzecl și patrulea Arc de 
iumf al idealurilor sale cu ho- 
cîrea de a-și desăvârși neconte- 
t economia, cultura, învățămîn- 
l, întreaga-i creație socialistă, 
tre asemenea hotărâre și certitu- 
nea împlinirii avem fiecare da
ria a așeza zilnic propria noa- 
ă faptă".

„AM ASCULTAT GLASUL 
5LOANELOR — ne spune 
ad. Ion Jalea și am avut senza- 
. — puternică prin concreteță 

că defilează sănătatea cu mii 
mii de trupuri.
Am ascultat glasul coloanelor 
și am avut senzația că harni- 

1 nostru popor raporta condu- 
torului iubit — împărtășind 
in trup de beton și metal și 
ic — hotărîrea și devotamentul
> a sui țara mereu mai sus și 
tr-al douăzeci și patrulea văleat 
n al o miilea.
Am ascultat glasul coloanelor, 
glasul în cadență de oțel a 

icurilor; totul îmi spunea că, 
ipîn pe soarta sa, maiele făurar 

istorie — poporul român — 
a înscris ferm numele pe tra- 
:toria progresului și civilizației, 
1 afirmat între țările lumii prin 
ccesele sale în construcția paș- 
să, prin activitatea în sprijinul 
uzei socialismului și progresu- 
i social, al păcii și colaborării 
i plan internațional.
Am ascultat glasul coloanelor 
municînd cu încercata condu- 
re a Partidului și Statului 
istru — și am avut senzația —- 
itemică prin concreteță — că 
cult glasul demnității națio- 
le“.

„AM ASISTAT LA AFIR- 
AREA UNUI PROFUND SEN- 
IMENT AL RĂSPUNDERI- 
DR PLENARE — ne spune 
riitorul Eugen Simion. Care a 
st cea mai puternică impresie ?, 
?ate exuberanța generală care a,

„Pentru gloria poporului și înflorirea României socialiste, pentru cauza Partidului, înainte!“

Făuritori ai prestigiului, frumuseței ți bunăstării patriei, oamenii muncii raportează

țîșnit ca un torent din miile, din 
zecile de mii de fizionomii. Poate 
acea cîntare de poezie de lucru, 
născută spontan, dar care forma 
un adevărat poem.

Poate acele întîrzieri de cîteva 
clipe pe care le avea fiecare co
loană în dreptul tribunei și în 
care ochii țării vorbeau conducă
torilor de partid și aceștia țării: 
„Vom munci mai bine, vom face 
țara mai frumoasă pentru că po
litica partidului este politica 
noastră".

Am înțeles încă o dată, văzînd 
gestul acesta repetat de sute de 
ori de toată masa multicoloră de 
oameni, ce forță uriașă există în 
mintea și trupurile poporului 
nostru, de unde vin bucuria, opti
mismul, certitudinile noastre. Vin 
din cel mai înalt sentiment, din 
sentimentul demnității că poporul 
are în frunte un asemenea partid, 
că partidul îl cheamă la îndepli
nirea exemplară a unei sarcini 
nobile, supreme, aceea de a fi 
răspunzător de viitorul țării. Și 
totul în fluviul viu al 'demonstra

nesc 100 de ani de la apariția 
pe meleagurile noastre a prime
lor forme organizate de practica
re a sportului. De atunci sportul 
românesc, datorită eforturilor și 
abnegației înaintașilor noștri a 
continuat să se dezvolte și să-și 
facă simțită prezența pe arena 
internațională.

Nesfîrșitul fluviu al trupurilor 
tinere și oțelite transmite cu 
mîndrie bilanțul edificator al 
potențialului sportiv al țării: la 

ției, și totul în fluviul fertil al 
muncii zilnice certifică prezența 
activă a acestei impresionante res
ponsabilități cetățenești".

„AM APLAUDAT PE CEL 
MAI TALENTAT CREATOR — 
POPORUL ROMÂN — ne de
clară actorul Silt 
Aici, în tribună, 
spectator — am 
ființa mea apia 
muncii — în inc 
cultură, în științs 
ceasta a fost de f; 
bind, demonstrați;

iu Stănculescu. 
în calitate de 

dăruit cu toată 
ize creației și 
ustrie, în agri- 
și cultură. A- 

pt, sintetic vor-

★

...într-un bogat evantai, cu 
toate culorile de sărbătoare ale 
pămîntului românesc, au tre
cut coloanele celor trei gene
rații ale prezentului socialist 
al patriei. Generația venerabi
lă a celor care au lăsat pe al
tarul înfăptuirii unității națio
nale grele jertfe de singe, ge
nerația care, sub conducerea 

14 ramuri sportive România so
cialistă se găsește în primele 6 
locuri din lume. Fondul de aur 
al performanțelor sportive româ
nești internaționale, consecință 
directă și a dezvoltării sportului 
de masă, este reprezentat prin 
cele 39 medalii olimpice, 45 ti
tluri de campioni mondiali, 47 
de campioni europeni și peste 
200 de campioni balcanici obți
nute în perioada 1944—1967.

...Sportivii țării trecînd prin 

încercată a comuniștilor, a de
clanșat biruitoarea insurecție, 
a reclădit țara devastată de 
război punînd piatra de teme
lie construcției socialiste, ge
nerația tinereții și a copilăriei, 
tezaurul, mai scump decît au
rul, al țării, deschisă ferm și 
generos spre răspunderile so
ciale de azi și de mîine. Cele 
trei generații s-au strîns ma
siv, compact, în coloanele de
monstranților sub zodia pre
zentului României Socialiste. 
Cele trei generații au demon
strat în ziua lui August 23 sub 
arcul aceluiași înălțător senti
ment, sentimentul eliberării 
tuturor energiilor și virtuților 
naționale, al afirmării acele
iași bucurii comune tuturor 
locuitorilor patriei, bucuria de 
a trăi într-o țară a dimineților 
senine, de a fi om într-o țară 
demnă, a oamenilor.

Au fost prezente în coloa
nele compacte ale celor trei 
generații realizările și succe
sele de astăzi, angajamentul și 
eforturile la învățătură ale ge
nerației de constructori, de 
mîine. Toată țara a fost pre
zent^ la demonstrații. Senti

fața tribunei s-au angajat în 
fața partidului iubit să poarte 
mereu mai sus, stindardul spor
tiv al României noastre socia
liste.

★
Demonstrația ia sfârșit prin de

filarea oamenilor de ordine, care 
dau glas împreună cu cei pre
zent în tribune imnului de luptă 
al clasei muncitoare din întreaga 
luma — Internaționala.

mentul coloanelor era unic, de 
aceeași vîrstă, ureînd spre noi, 
flacăra vie, din eforturile și 
jertfele strămoșești pentru 
neatîmare și dreptate socială, 
amplificată apoi de gjndul iu
bitor de țară și brațul neîn- 
frînt, de fier al comuniștilor 
care au făcut în August ’44 
dovada de sînge a patriotismu
lui și spiritului de jertfă pen
tru propășirea neamului — 
sentiment înălțat cu fapte de 
legendă reală a urmașilor meș
terului Manole, sentiment u- 
nind trecutul de speranțe și 
visuri de dreptate cu cel de 
construcție al noii noastre 
vetre.

REPORTAJ REALIZAT 
DE: V. ARAC HELIAN, 
GH. GHIDRIGAN, D. MÂ- 
TALÂ, FL. POPA, C. PRI- 
ESCU, I. SAVA și cores
pondenții noștri regionali.

Fotografiile : V. RANGA, 
O. PLEC AN și C. CON
STANTIN.

in împărăția
bunei dispoziții
In seara zilei de 23 August 

și a celei de 24 august mii 
de oameni ai muncii, tineri și 
vârstnici, s-au deplasat spre 
parcurile Capitalei, ale ora
șelor țării, spre estradele lor, 
spre teatrele de vară ori ca
sele de cultură. Aici au apă
rut în fața publicului inter
pret cunoscuți, formații de 
artiști amatori, dansatori 
populari și instrumentiști. 
Carnavalurile, serbările câm
penești, întrecerile sportive au 
atras zeci de mii de partici
pant.

Alegerea 
n-a foxt ușoară...
Parcul Herăstrău. Miile 

de bucurețteni veniți să-și 
petreacă aici seara zilei de 
23 August au avut de re
zolvat o problemă nu toc
mai ușoară : aceea de a 
alege intre cele citeva sce
ne, estrade de dans, locuri 
de recreere puse la dispozi
ția lor. Unii — peste 2 000 
— au ales băncile Teatrului 
de vară, pe a cărui scenă 
s-au perindat, intr-un caru
sel al bunei dispoziții, ar
tiștii amatori de la Combi
natul Poligrafic „Casa Scin- 

de la Ministerul Mi
nelor, de la Ministerul Să
nătății și Prevederilor So
ciale, alături de cei profe- 
fesionițti de la Teatrul de 
Operetă ți Ansamblul 
„Cioctrliaf. Binecunoscut ii 
cîntăreți de muzică popu
lară Irina Loghin, Maria 
Păune seu, Pop Simion și-au 
împărțit aplauzele cu soliști 
amatori ca Simion Cărpiniș, 
Constanța Blaga sau Emil 
Costiniu.

Alte mii de tineri au pre
ferat formațiile care s-au 
succedat pe estrada artiș
tilor amatori, spectacolul de 
folclor de la Teatrul de pă
puși, veselia de pe ringul 
de dans, cinematograful in 
aer liber al parcului, ori 
pur și simplu, neputindu-se 
decide, au trecut prin toate 
aceste locuri, culegind im
presii de pretutindeni.

Seara de 24 august a re
zolvat insă de la sine pro
blema alegerii. Pentru că 
parcul întreg s-a prins in
tr-un uriaș „Carnaval al re
vistei**, ai cărui organizatori, 
artiștii Teatrului „C. Tă- 
nase", au populat cele zece 
scene și ringuri de dans cu 
o lume de miracole. Corte- 
giile funambulești, parada 
cîntăreților, a dansatorilor, 
a măștilor, momentele de 
spectacol — scheciuri, mu- 
sic-hall, circ — concursu
rile de dntec și dans, jocu
rile distractive și demon- 
trațiile sportive au solicitat 
pînă seara tîrziu pe tinerii 
veniți la carnaval.

La mijloc
de codru des...

Cei care in aceste zile au 
preferat locuri de petrecere 
mai răcoroase s-au îndrep
tat spre pădurile decorate 
sărbătorește din împreju
rimile Capitalei: Androna- 
che, Pasărea, Pustnicul, 
Cernica, Băneasa, Mogoșoa- 
ia, Buda-Argeș. Pe estrade 
amenajate în luminișurile 
pădurii au cîntat formații 
instrumentale de amatori 
ale întreprinderilor: Elec
tronica, I.P.R.S. „Băneasa", 
C.I.L. Pipera, tarafurile e- 
chipelor de dansuri de la 
Atelierele centrale I.T.B. 
„Suveica** și „Stela**, ansam
bluri și cîntăreți profesio
niști de muzică ușoară.

Distracția și petrecerea 
din aceste locuri, in prima 
zi, s-a încheiat seara tîrziu, 
și putem spune, că a în
ceput a doua zi dis de dimi
neață. în ziua de 24 august, 
comitetele U.T.C. din ra
ioanele 1 Mai, 16 Februarie, 
23 August, împreună cu 
asociațiile sportive, au orga
nizat cu tinerii întreceri 
sportive, concursuri de 
atletism și „expediții** tu
ristice cu „o temă dată** pe 
„cărări necunoscute**.

După-amiază echipajele 
turistice întoarse din expe
diție s-au reintilnit împreu
nă cu alți 3 000 de tineri 
„convocați" la petrecere și 
veselie din toate întreprin
derile Capitalei la estradele 
din pădurea Andronache.

La mijloc de codru des, 
pe poteci umbrite de răcoa
re, s-a petrecut pînă tîrziu...

Dincolo, la cealaltă parte 
a orașului, în parcul He
răstrău treceau pe alei 
uriașele cortegii carnava
lești.

Aventuri colorate
Un spectacol al formații

lor artistice de amatori de 
la întreprinderile „Dîmbo
vița** și „Adesgo" a inaugu
rat seara distractivă din 23 
August care a adunat, la 
Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Nicolae Băl- 
cescu, peste o mie de tineri. 
Și totul n-a fost decît un 
preludiu al strălucitorului

Jerbe de lumină anunță deschiderea carnavalului

Carnaval al tineretului, des
fășurat în seara zilei de 24 
august. Oaspeții, veniți că
tre lumea de aventuri co
lorate a carnavalului, au 
fost întimpinați de un grup 
de flăcăi și fete în costume 
populare. Apoi, la un sem
nal al trompeților, porțile 
veseliei s-au deschis larg. 
Prin ele au trecut rind pe 
rind orchestre, cîntăreți, 
dansatori, în ritmul bătrî- 
nului vals sau al tinărului 
„dans al pinguinilor". Aspi
ranții la gloria de cel mai 
bun cîntăreț al serii și-au 
măsurat forțele. Mai tîrziu, 
în jurul focului de tabără, 
ghirlandele și lampioanele 
multicolore au străjuit 
momentul emoționant al 
întîlnirii tinereții cu tradi
ția, într-un program de șe
zătoare, care a adunat în el 
cîntece și jocuri populare, 
snoave și ghicitori. Un grup 
de artiști ai estradei bucu- 
reștene au ținut să semneze 
și ei în albumul cu poze 
al carnavalul.

La sfirșitul serii, cînd lu
minile colorate prindeau să 
se stingă una cite una, ti
nerii muncitori Constantin 
Bălan de la I.A.L., Ion Ne
meș de la „Dîmbovița**, 
Elena Sava de la Industria 
Bumbacului mărturiseau, 
sintetizînd parcă părerea 
tuturor celor 2 000 de parti- 
cipanți la carnaval: „Voio
șia din această seară va ră- 
mîne multă vreme în me
moria noastră".

Winnetou
la Carnavalul Victoria

studenfilor lui Făt-Frumos
...Ora 21: Trompeții ves

tesc deschiderea carnavalu
lui la Complexul cultural- 
sportiv studențesc de pe 
malul Lacului Tei. Pe toate 
aleile parcului, urmînd gru
purile de făclieri, tinerii se 
îndreaptă către estrada cen
trală. Pe bolta carnavalului 
emoționantele acorduri ale 
„Tricolorului" — înălțate de 
fanfară, de sute de glasuri.

Apoi, la microfon se ros
tește „prologul" — un în
demn glumeț la veselie și 
voie bună, ce reînnoiește in
vitația pe care întregul ca
dru carnavalesc — în crea
rea căruia organizatorii au 
risipit „tone" de fantezie, 
pricepere și ingeniozitate — 
o adresează participanților. 
Pe una din scene evoluează 
un ansamblu folcloric, mai 
multe grupuri de studenți 
își încearcă șansa și inde- 
mînarea pentru un premiu 
la „Roata norocului", „Tra
gerea la țintă**. Deodată... 
fiori de curiozitate și sur
prindere străbat carnavalul. 
De pe lac, cu chiote și stri
găte de luptă, în „autenti
că" ținută de război, „adep- 
ții" lui Winnetou năvălesc 
din pirogile sosite pe lac și 
invadează parcul. Asistența 
urmărește „înspăimântată" 
lupta „indienilor" cu „apa
șii". „Indienii" înving, fac 
prizonieri (evident, în pri
mul rind fetele frumoase 1). 
Pentru răscumpărare, cei 
„robiți" trebuie să îndepli
nească, în hazul homeric al 
studenților, diverse „pedep
se". In sfîrșit, „indienii" se 
liniștesc, domesticiți cu su- 
rîsurî, zîmbete și aplauze, 
înveseliți de Mihai Ciucă și 
Horia Căciulescu, îneîntați 
cu melodiile interpretate de 
Luigi Ionescu. Pașnici a

cum, asistă și ei la căsăto
ria „reginei carnavalului", 
dansează chiar, și „dansul 
inimioarelor".

¥

Toate drumurile din 
Bucureștii Noi au dus în 
cele două zile de sărbătoare 
spre același centru : Tea
trul de vară din Parcul 
„Nicolae Bălcescu". Cu cî
teva ceasuri înainte de ora 
programată pentru începe- 
rea spectacolului amfitea
trul era arhiplin și aștepta 
nerăbdător ridicarea corti
nei. Actori ai Teatrului 
C.F.R. Giulești, orchestrele 
de muzică ușoară și popu
lară, soliștii formațiilor din 
Uzinele „Grivița roșie", de 
la Tehnometal, Laromet, din 
Ministerul Căilor Ferate sau 
Casa de cultură a raionu
lui au oferit spectatorilor 
programe bine pregătite, 
susținute cu entuziasm.

Pe estrada din Piața Pa
latului, Ansamblul de cin- 
tece și dansuri al M.F.A. 
recent întors dintr-un tur
neu prin țară și în străină
tate s-a reintilnit cu publi
cul bucureștean, Pînă tîrziu 
orchestra simfonică, corul, 
soliștii vocali și dansatorii 
au oferit spectatorilor un 
bogat program din care 
n-au lipsit melodiile popu
lare, suitele de dansuri și 
cîntecele ostășești, jocurile 
din Oaș etc.

Dintre numeroasele rela
tări sosite din toate ora
șele țării, am ales, din mo
tive de spațiu, doar una cu 
invitația către cititori de a 
amplifica veselia și fantezia 
la scara întregii țări. Deci:

„Mii de tineri clujeni au 
parcurs aseară o filă de po
veste. Centrul orașului, pie
țele Victoriei, Libertății și 
Păcii, au renunțat citeva 
ore la prerogativele lor mo
derne. 6 călăreți falnici im- 
brăcați în costume națio
nale au deschis cortegiul 
care povestea despre victo
ria viteazului Făt Frumos a- 
Supra balaurului și a dra
gostei lui cu Ileana Cosin- 
zeana. Un grup de torțieri și 
6 halebardieri se aflau în 
jurul carului alegoric care 
purta balaurul. Un vesel 
grup de tineri în costume 
de pe Someș in frunte cu 
taraful de muzică populară 
răspindea o atmosferă de 
sărbătoare. In urma lor ti
neri și tinere imbrăcați in 
costume de epocă, un car 
alegoric cu sportivi încheiau 
cortegiul.

Sediul carnavalului s-a 
stabilit in piața Păcii, lumi
nată de lampioane. Pe es
tradă formații artistice de 
muzică populară și ușoară, 
soliști vocali ■ și instrumen
tiști, dansatori, dădeau to
nul veseliei.
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Cuvîntarea tovarășului Virgil Tro fin
(Urmare din pag. I)

in realitățile economice și so
ciale ale țării, în lupta pentru 
independența și suveranitatea 
patriei, în marile bătălii revo
luționare și de clasă conduse 
de partidul comunist împotri
va exploatării și reacțiunii, 
împotriva fascizării țării și a 
războiului hitlerist. Intr-o pe
rioadă de grele încercări, cind 
se afla în primejdie însăși flin
ta națională a poporului ro
mân, cind în sînul maselor 
clocoteau ura și nemulțumirea 
adîncă împotriva fascismului, 
iar în rîndurile armatei sporea 
starea de spirit antihitleristă, 
i-a revenit partidului comu
niștilor misiunea istorică de a 
uni într-un singur șuvoi ma
sele largi de muncitori și ță
rani, intelectualitatea, cercuri 
politice, toate forțele interesa
te în răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, de a organi
za și conduce rezistența anti
hitleristă, lupta pentru elibe
rarea țării.

Victoriile obținute de pu
terile aliate, în primul rînd 
strălucitele victorii ale Uniunii 
Sovietice, care a dat cele mai 
mari jertfe și a purtat greul 
luptelor împotriva mașinii de 
război naziste, cucerindu-și 
admirația tuturor popoarelor, 
au dat un puternic impuls și 
au însuflețit lupta antifascistă 
a poporului român.

Insurecția armată organizată 
și condusă de partid a descă
tușat energiile revoluționare 
ale poporului nostru, a dus la 
răsturnarea dictaturii milita
ro-fasciste, la întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei 
naziste și alăturarea României 
la coaliția antihitleristă. Uni
tățile armatei române, forma
țiile patriotice, mase largi ale 
populației, în frunte cu mun
citorii principalelor uzine și 
întreprinderi din București, 
Valea Prahovei, Brașov, Turnu 
Severin și din alte regiuni ale 
patriei s-au acoperit de eroism 
în bătăliile înverșunate duse 
împotriva hitleriștilor. După 
trei zile de lupte, la 26 august, 
orașul București, centrul in
surecției armate, a fost elibe
rat ; pînă la 31 august forțele 
insurecționale au alungat pe 
cotropitori, eliberînd Munte
nia, Dobrogea, Oltenia, Bana
tul, partea de sud a Transilva
niei și a Crișanei.

Răspunzînd cu însuflețire 
și elan patriotic la chemarea 
partidului comunist „Totul 
pentru front, totul pentru vic
torie !“, poporul nostru și-a 
pus întreaga sa capacitate, re
sursele și mijloacele umane, 
economice și materiale, în 
slujba cauzei drepte a războ
iului antihitlerist. Continuind 
lupta împotriva fascismului, 
armata română, cot la cot cu 
armata sovietică, a săvîrșit 
neuitate fapte de eroism în bă
tăliile pentru eliberarea între
gului teritoriu al țării, și 
dincolo de hotarele acesteia, 
pe teritoriul Ungariei și Ceho
slovaciei, pînă la zdrobirea de
finitivă a fascismului german. 
Efectivele militare cu care 
România a participat la răz
boiul antihitlerist, începînd 
din august 1944 au cuprins 
peste 540 000 de oameni, din 
care aproape 170 000 și-au dat 
viața în lupta cu dușmanul. 
Peste 300 000 de ostași, subofi
țeri și ofițeri au fost distinși 
cu ordine și medalii românești, 
sovietice și cehoslovace, pen
tru eroismul și vitejia de care 
au dat dovadă.

Prin sîngele vărsat în co
mun s-a cimentat frăția de 
arme românO-sovietică, s-a pus 
temelia unor relații adînci și 
trainice între popoarele și țări
le noastre.

Cu prilejul zilei noastre na
ționale, poporul român, parti
dul nostru aduc omagiul și 
prinosul de recunoștință pa- 
trioților căzuți în lupta pentru 
eliberarea țării, ostașilor ro
mâni și ostașilor sovietici, tu
turor celor care și-au. adus 
contribuția la victoria asupra 
fascismului I

Eliberarea de sub jugul fas
cist a deschis calea unor adinei 
transformări care au dat noi 
sensuri istoriei noastre națio
nale. în aprige bătălii de cla
să, prin lupte sociale de o 
amploare fără precedent în 
istoria țării noastre, clasă 
muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, masele largi 
populare, sub conducerea glo
riosului partid comunist, au 
înfrînt rezistența reacțiunii 
burghezo-moșierești, au cuce
rit puterea politică, au asigu
rat triumful revoluției, înain
tarea României pe calea socia
lismului.

Prin victoria definitivă a 
noii orînduiri și-au aflat îm
plinirea visurile și năzuințele 
de veacuri ale poporului, 
făuritorul istoriei țării, care a 
devenit unicul și adevăratul 
stăpîn al patriei, al munci'i 
sale. In perioada istoricește 
Scurtă, dar atît de bogată în 
realizări, care a trecut din Au
gust ’44, oamenii muncii, prin 
patriotismul lor fierbinte, prin 
talentul și capacitatea lor crea
toare, au schimbat întreaga 
înfățișare a țării. Munca neo
bosită a poporului nostru a 
transformat România într-o 

țară cu o economie și cultură 
în plin avînt, care înaintează 
în ritm susținut și constant 
spre bunăstare și progres. Cla
sa muncitoare și-a îndeplinit 
și își îndeplinește cu cinste ro
lul de forță conducătoare â 
societății, se întăresc neconte
nit alianța muncitorească-ță- 
rănească, unitatea tuturor oa
menilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, în jurul 
Partidului Comunist Român — 
forța conducătoare a societății 
noastre socialiste.

Aniversînd eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, în
tregul popor muncește cu en
tuziasm pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Vastul și însuflețitorul pro
gram de dezvoltare multilate
rală a orânduirii noastre a con
centrat, ca într-un uriaș torent 
generator de energie, toate for
țele creatoare ale țării. In pe
rioada care a trecut de la Con
gres, conducerea partidului 
și statului, analizînd profund 
realitățile, consultînd masele 
largi și ținînd seamă de con
dițiile concrete ale țării noas
tre. a întreprins numeroase 
măsuri menite să ridice nive
lul calitativ și eficiența între
gii activități economice, să asi
gure mai buna valorificare a 
potențialului material și uman 
al patriei. Spiritul novator și 
dinamic, promovat cu hotări- 
re de conducerea partidului. în 
desfășurarea activității din in
dustrie, agricultură și din cele
lalte ramuri ale economiei na
ționale, din știință, învățămînt 
și cultură, asigură îmbunătă
țirea continuă a activității în 
toate domeniile construcției 
socialiste, mobilizarea eforturi
lor întregului popor pentru 
îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor stabilite de Congres.

După cum se știe, prevederi
le planului pe anul 1966 au 
fost realizate și depășite atît 
în industrie, în agricultură, cît 
și în întreaga economie. Pla
nul producției industriale glo
bale pe primele 7 luni ale a- 
nului curent a fost, de aseme
nea, îndeplinit în proporție de 
102,3 la sută, obținîndu-se 
peste prevederi o producție 
de 2,6 miliarde lei, ceea ce ex
primă în mod elocvent elanul 
și hotărîrea cu care muncitorii 
inginerii și tehnicienii trans
pun în fapt programul dezvol
tării industriale a țării. Față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, producția globa
lă a crescut cu 13,9 la sută, 
reprezentînd un spor de pro
duse în valoare de 13.9 miliar
de lei. Relevăm cu satisfacție 
că în această perioadă s-au 
obținut peste plan 207 milioa
ne kilowați ore energie elec
trică, peste 30 mii tone oțet a- 
proape 200 mii tone de cărbu
ne, peste 110 mii tone țiței, 
1.6 milioane m.p. țesături. 500 
mii perechi de încălțăminte și 
importante cantități de alte 
produse. S-au realizat 51.2 la 
sută din investițiile planifica
te pentru acest an : pe harta 
economică a patriei se înalță 
noi fabrici și uzine, combina
te moderne care întregesc ta
bloul industrializării socialiste 
ce se desfășoară într-un ritm 
înalt și susțiput.

O puternică influentă pozi
tivă asupra întregii economii 
naționale au măsurile între
prinse de partid și guvern pen
tru organizarea științifică a 
producției și a muncii, pentru 
creșterea eficienței economice 
a întregii activități productive. 
Peste, trei pătrimi din sporul 
producției industriale globale 
obținute față de aceeași peri
oadă a anului trecut reprezin
tă rezultatul creșterii produc
tivității muncii. Au fost redu
se cheltuielile materiale de 
producție și a fost depășit pla
nul de beneficii. îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de re
ducere a prețului de cost au 
dus la realizarea de economii 
peste plan în valoare de 560 
milioane Iei. Toate acestea sînt 
expresia creșterii gradului de 
rentabilizare a activității eco
nomice, a dezvoltării sănătoase 
a întregii economii naționale.

Prin munca harnicei noas
tre fără ni mi, care se bucură de 
un susținut sprijin din partea 
statului, se înfăptuiesc sarci
nile de dezvoltare a agricultu
rii. în perioada care a trecut 
de la încheierea procesului de 
cooperativizare s-au obținut, 
an de an, recolte tot mai mari, 
agricultura dînd o contribuție 
importantă la mersul înainte al 
întregii noastre societăți. Con- 
tinuînd succesele de pînă a- 
cum, lucrătorii ogoarelor au 
realizat și depășit prevederile 
din acest an la producția de 
grîu, secară, mazăre. Sînt ast
fel încă o dată puse în eviden
ță superioritatea relațiilor so
cialiste în agricultură, impor
tantele rezerve de care dispun 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, hotărîrea cu care 
țărănimea și ceilalți lucrători 
de pe ogoare dau viață politi
cii agrare a partidului.

însemnate realizări se ob
țin în domeniul științei, cul
turii și învățămîntului. Oame
nii de știință, artă și cultură, 
animați de un înalt patriotism, 
își închină talentul și capaci

tatea progresului economic și 
social al țării, îmbogățirii pa
trimoniului spiritual al națiu
nii noastre socialiste.

Progresul susținut al econo
miei naționale asigură crește
rea bunăstării poporului — 
țelul suprem al întregii poli
tici a partidului și statului. Pe 
măsura sporirii venitului na
țional, oamenii muncii se bu
cură tot mai mult de roadele 
strădaniilor, ale eforturilor lor 
creatoare. în primul an al 
cincinalului, veniturile salaria- 
ților au fost cu peste 10 la sută 
mai mari decit în anul 1965. 
Au crescut, de asemenea, ve
niturile țărănimii. Anul aces
ta a intrat în vigoare noul sis
tem de pensionare, care îm
bunătățește substanțial regi
mul general de acordare a 
pensiilor, s-au majorat sala
riile mici, au fost reduse pre
țurile la o serie de produse in
dustriale. Țăranii cooperatori.

ca răsplată pentru truda în
chinată rodniciei pămintuloi. 
se bucură, pentru prima oară 
începînd din acest an. de sis
temul pensiilor.

Importante alte măsuri so
ciale întreprinse de pared p 
de scat eoc-Jribuie la rtdtcarea 
nivehiItB de v-ată a. actor ce 
muncesc. Cresc an de an *■> 
mele alocate pentru perele 
social-culturaie. pentru sănăta
te și asigurări sociale. In ace
lași timp, ca rezultat al efor
turilor făcute de stat K ca o 
expresie a spor- venîtur-’.or 
bănești aie populație:, se ex
tinde construct a de toca ti te 
atît la orașe ot si la sate Ab 
sporit desfacerile bur.ir-tar de 
larg consum prin corne—J so
cialist. prestările de sets rit 
către populație — docte* :m- 
portante ale creșterii niwiaM 
de trai al oamenilor OMatfL

Toate înfăptuirile de pînă »- 
cum sînt rodul munch avân
tate a clasei muncitoare țără
nimii, intelectualități:’ a între
gului nostru popor, care reali
zează neabătut linia pontică • 
Partidului Comunist Român. 
Ele constituie o strălucită cp- 
vadă a justeței drumului pe 
care partidul nostru a condus 
și conduce destinele Romăniet 
Aplicînd în mod creator prin
cipiile marxism-leninismului 
la condițiile concrete ale țării. 
Partidul Comunist Român a 
reușit să îmbine în politica sa 
cerințele obiective ale dezvol
tării societății românești cu 
năzuințele fierbinți ale poporu
lui spre o viață mai bună, cu 
idealurile sale de libertate so
cială și națională.

„Factorul politic fundamen
tal care a asigurat edificarea 
victorioasă a socialismului în 
România — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Comitetului Central' 
al Partidului Comunist Român 
— a fost vasta activitate des
fășurată de partid în toate do
meniile de activitate; poporul 
s-a convins prin propria sa 
experiență că partidul nostru 
comunist este exponentul fidel 
al intereselor sale vitale, că
lăuza sa încercată pe drumul 
libertății și fericirii, și de a- 
ceea îl înconjoară cu dragoste 
și devotament nețărmurit, îl 
consideră drept unic conducă
tor al națiunii socialiste".

Unind în rîndurile sale pes
te 1 700 000 comuniști, expo- 
nenții cei mai înaintați ai 
muncitorimii, țărănimii, inte
lectualității .devotați interese
lor poporului, cauzei socialis
mului, partidul nostru este 
astăzi mai puternic ca orieînd. 
întărirea continuă a partidu
lui, a rolului său conducător 
în întreaga viață socială, che- 
zășuiește îndeplinirea cu suc
ces a mărețelor obiective care 
ne stau în față, înaintarea Ro
mâniei pe drumul desăvîrșirii 
construcției noii orînduiri, în
florirea națiunii noastre so
cialiste. |

Permiteți-mi ca de la această 
înaltă tribună, din însărcina
rea Comitetului Central al 
Partidului, a Consiliului de 
Stat șl a Consiliului de Miniș
tri, să adresez muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor, țăranilor și celorlalți lu
crători din agricultură, oame
nilor de știință și cultură, tu
turor oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, activiștilor 
de partid, de stat și ai organi
zațiilor obștești, călduroase fe
licitări pentru succesele re
marcabile obținute, să le urez 
multă fericire și sănătate, spor 
la muncă și noi izbînzi în ac
tivitatea de viitor I

Tovarăși,

Rezultatele bune dobîndite 
în primul an al cincinalului, 
bilanțul pozitiv pe cele șapte 

luni ale acestui an sînt tatu- 
curătoare. atestind hâmrta. 
talentul S hotărîrea ea rare 
întregul popor muncește aes- 
tru înflorirea patrie: sor a.• s- 
se.

I- aretar * ~u setaâe ctofc- 
Sotor că -ea. zarva ea oaoees a 
■sar- tor oteeerre srah rne le 
Cecvvaul par-to hă _aeeată 
eăortwi sportte pentru pune
rea in vatoare a ep- ja*»Te- 
tor rezerve de care d sexu-e 
econocr a poascră sariocato. 
peabrr at -.gerva aaai rina s 
nr susțin ut. V.î '-*r_ al dez
voltării țări: noastre.

îndeplinirea '*.’ee*a.â și In 
mod ritmic a pto-.ului de stat 
ne arest aa de către toate în
treprinde—Je șt in toate ramu
rile econoamei naționale este 
sarcina principală care tretxzie 
să sten in centrul atenției 
a>-.dtxeritor nr-stereior și 
întreprinderilor, organizațiilor 
de partid, de andkat și U.T.C„ 
a tuturor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor. O preo
cupare sporită trebuie acor
dată in continuare creșterii 
productivității muncii. îmbu
nătățirii calității produselor și 
reduceri: prețului de cost, ac
țiunii de rentabilizare a tuturor 
întreprinderilor. Ținînd seama 
de eforturile pe care statul 
nostru le face pentru dezvol
tarea economiei naționale, de 
volumul mare de investiții care 
a mai rămas de realizat pînă 
la sfirșitul acestui an, este ne
cesar să acordăm deosebită 
importanță realizării planului

Adunarea festivă cu prilejul celei 
de-a XXIII-a aniversări a eliberării 

României de sub jugul fascist
(Urmare din pag. I)

popular al orașului București, 
Alexandru Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, Gheorghe 
Vasilichi, președintele Uniunii 
Centrale a cooperativelor me
șteșugărești, Suzana Cădea, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, general de armată 
lacob Teclu, președintele Co
mitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul anti
fascist, Nicolae Guină, mem
bru in conducerea Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști 
din Republica Socialistă Ro
mânia, Petru Enache, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., gene- 

de investiții, asigurînd darea 
în funcțiune la timp a tuturor 
obiectivelor industriale, agri
cole și social-culturaie planifi
cate.

Este o îndatorire de cinste a 
conducerii ministerelor, între
prinderilor, a organizațiilor de 
partid, a fiecărui muncitor și 
inginer de a valorifica expe
riența dobîndită pînă în pre
zent în organizarea științifică 
a producției și a muncii. A- 
ceastă acțiune, de mare însem
nătate politică și economică, 
reprezintă un proces complex 
și dinamic, parte integrantă a 
procesului tehnic contempo
ran, menită să valorifice toate 
rezervele existente. spiritul 
gospodăresc, in vederea ridi
cării eficientei întregii activi
tăți de producție — cale sigură 
pentru creșterea puteri: econo
mice a patrie: și a bunăstării 
generale a poporului.

In producția agricoM se pre- 
limină în acest an o recoltă 
bună de porumb, "oares-soare
lui. sfeclă, cartofi și alte cul
turi. Este necesar să se ia toa
te măsurile pentru a asigura 
buna desfâș-urare a stringer*.: 
recoitetor de toamnă rit și exe
cutarea tutura lucrărilor ne
cesare astfurări: unei produc- 
țfi sporite ta anul viitor, prin 
aoiitaree cu eocsecvență a cu- 
ceriritor șfiintei agrotehnice, 
exunăerea mecanizări:. chimi
zării, a tregapitor. Manifesănd 
deosebită atenție creștere: con
tinue a producției de cereale, 
trebuie in aceiaș: timp îmbu
nătățită preocuparea pentru 
dezvoltarea și mai puternică 
a zootehniei, legumicultorii, 
viticulturi: ți pozniculturii.

Manîfestlnd grijă deosebi
tă pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al oameni
lor muncii, partidul și guver
nul au întreprins recent o sea
mă de măsuri privind îmbună
tățirea activității în comerț și 
cooperație, o mai bună apro
vizionare cu produse indus
triale și agroaiimentare. imbu- 
aătățirea prestărilor de servi
cii. Este de datoria tuturor 
celor care activează în aceste 
dement: să depună toate efor
turile pentru a traduce în 
viată măsurile stobilite. asigu- 
rtad o tot mai bună deservire 
a populației atît la orașe dt și 
la sate.

Conducerea partidului și sta
tului se preocupă de crearea 
in toate sectoarele societății 
a unui cadru dt mai cores
punzător pentru valorificarea 
optimă a initiative: creatoare 
a celor ce muncesc. Sînt in 
cars de elaborare măsuri de 
mare -portantă pectru cres- 
tona «z-bmnxrijor tatreprin- 
nmjcr « rr- *-fc-_tor atuac ce. 
peasx aporjea răspunderi: 
Tbrsr orgenelor șl cadrelor 
de CDodacere fată de sarcinile 
-siedtntoce. pentru perfecțio
narea coodocerii și planificării 
ecoooctri rationale.

Coocentrind eforturile spre 
iaSpe. -ea exemplară a sarci- 
aftor ptaaaM de stat pe anul 
1M7. partidul și guvernul a- 
rordâ o mare atenție definiti
vări planului pentru 1968, 
tare va constitui o nouă treap
tă ta tadeplimrea întregului 
nncmal

Am obv-ut, tovarăși, rezul
tate bune in toate domeniile 
construct^ noastre socialiste. 
Se îndeplinesc bine. în ritmu
rile și proporțiile stabilite de 
Congresul partidului, prevede
rile planului cincinal. în ace
lași timp, ne stau in față sar
cini mari în domeniul indus
triei, agriculturii, transportu
rilor, comerțului, în știință, în
vățămînt și cultură — obiec
tive de înfăptuirea cărora sînt 
legate mersul înainte al patriei 
noastre, dezvoltarea construc
ției socialiste

Ne exprimăm convingerea 
că harnica noastră clasă mun
citoare, cadrele de conducere 
din economie, lucrătorii din a- 
gricultură, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii își vor mobi
liza forțele, întreaga lor ener
gie și pricepere pentru a ob- 

ral-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, general-colonel in re
zervă Constantin Popescu, 
acad. Horia Hulubei, artistul 
poporului Radu Beligan, Maria 
Marin, muncitoare la Fabrica 
de confecții și tricotaje Bucu
rești, Ion Dinu, muncitor la 
Uzinele Grivița Roșie.

In lojile oficiale se aflau 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, secre
tarii C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri.

La adunare au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver- 

ține noi suceese In înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, în 
înflorirea economiei și cultu
rii României, în ridicarea con
tinuă a nivelului de bunăsta
re și civilizație al națiunii 
noastre socialiste I

Tovarăși,

Ridicînd edificiul socialis
mului în România, muncind cu 
abnegație pentru asigurarea 
progresului multilateral al 
țării, poporul nostru își înde
plinește totodată îndatoririle 
sale internaționaliste, contri
buind la dezvoltarea sistemu
lui socialist mondial, la întări
rea forțelor progresului și 
păcii în întreaga lume.

Recenta sesiune a Marii A- 
dunări Naționale, care a ana
lizat pe larg situația interna
țională actuală și relațiile ex
terne ale României, a expri
mat din nou hotărîrea nestră
mutată a partidului și guver
nului de a promova neabătut 
linia întăririi prieteniei și ali
anței frățești cu toate țările 
socialiste, a întăririi unității 
sistemului mondial socialist și 
a mișcări: comuniste și mun
citorești internaționale, a dez
voltări: relațiilor cu țările a- 
vîr.d o altă orinduire socială, 
extinderii cooperării și înțele
gerii intre popoare și state, pe 
baza principiilor independen
ței si suveranității naționale, 
ale egalității depline în drep
turi și neamestecului în trebu
rile interne. România privește 
cu simpatie și sprijină popoa
rele care luptă pentru cuceri
rea și consolidarea indepen
denței naționale: ea militează 
pentru întărirea unității tutu
ror forțelor antiimperialiste. 
împotriva politicii agresive a 
imperialismului, pentru apăra
rea păcii mondiale. Solidar cu 
lupta dreaptă a eroicului popor 
vietnamez împotriva agresiu
nii imperialismului american, 
poporul român acordă poporu
lui vietnamez întregul său 
sprijin pînă la cucerirea depli
nă a victoriei.

Adeziunea unanimă a între
gii țâri la politica externă a 
partidului și statului constituie 
o dovadă vie că această poli
tică exprimă năzuințele vitale 
ale poporului nostru, care, de- 
didndu-și toate puterile con
struirii noii orînduiri, manifes
tă un înalt spirit de răspunde
re față de evoluția istorică a 
lumii contemporane.

România este hotărită ca și 
ta viitor să nu-și slăbească 
•fcrtmhto pe.itru »-»: educe 
contribuția activă la statorni
cirea unu: climat de pace și 
colaborare între toate statele, 
în interesul cauzei progresului 
și păcii în întreaga lume.

Stimați tovarăși,

Aniversînd ziua eliberării 
noastre naționale cu noi și 
importante izbînzi pe drumul 
făuririi belșugului și bunăstă
rii celor ce muncesc, poporul 
român, stăpîn pe destinele 
sale, strîns unit în jurul Parti
dului Comunist Român, al Co
mitetului sâu Central, pășește 
ta ce! de-al 24-lea an de viață 
liberă cu hotărîrea de nestră
mutat de a-și făuri viitorul 
măreț și fericit pe care îl me
rită, de a ridica România So
cialistă pe noi culmi ale civi
lizației și progresului.

Trăiască 23 August, ziua eli
berării României de sub jugul 
fascist 1

Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie, Republica 
Socialistă România 1

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, înainte, spre 
noi victorii în desâvîrșirea 
construcției socialiste I

(Cuvintarea a fost sublinia
tă, in repetate rinduri, cu vii 
și îndelungi aplauze).

i 
l
i
I

nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
vechi militanți ai mișcări mun
citorești din țara noastră, par
ticipant la insurecția armată 
din august 1944, generali activi 
și in rezervă, foști conducători 
de mari unități pe frontul an
tihitlerist, ofițeri superiori, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, activiști de 
partid și de stat, muncitori 
fruntași din întreprinderile 
Capitalei, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost de față șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Au participat membrii dele-

î DEPDNEBI DE COROANE CU PRILEJUL

< CELEI DE-A XXIII-A ANIVERSĂRI

i A ELIBERĂRII ROMÂNIEI
| DE SUB JUGUL FASCIST

ICu prilejul celei de-a 
XXIII-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugui fas- 

Icist, marți dimineața au avut 
loc solemnități la Monumentul I Eroilor luptei pentru Liber
tatea Poporului și a Patriei, 
pentru Socialism, la Monu- 

Imentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici.

Au • fost depuse coroane de 
I flori din partea Comitetului 

Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de 

| Stat și Consiliului de Miniștri, 
Ministerului Forțelor Armate, 

| Uniunii Generale a Sindieate- 
I lor, C.C. al U.T.C. și Consiliu- 
Ilui U.A.S.R., Consiliului Națio

nal al Femeilor, Comitetului 
organizatoric al veteranilor 

| din războiul antifascist, Co- 
' mitetului foștilor deținuți an- 
Itifasciștl, Academiei, Comite

tului orășenesc București al 
P.C.R. și Comitetului Execu- 

I tiv al Sfatului popular al ora
șului București, uzinelor „Re- 

I publica", „Grivița Roșie", „23 
• August", „Vulcan". Grupuri 
Ide pionieri au depus numeroa

se jerbe de flori.
La solemnități au luat parte 

| tovarășii Emil Bodnaraș, Con- 
1 stantin Drăgan, Iosif Banc, 
I Mihai Gere, acad. Ilie Murgu-

lescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu-

I vernului, generali activi și în 
rezervă, «foști comandanți de 

I mari unități pe frontul anti- 
1 hitlerist, conducători ai unor 
I instituții centrale și organizații 
I obștești, reprezentanți ai Co

mitetului orășenesc București 
| al P.C.R. și Sfatului popular 

al orașului București, dele- 
Igații ale oamenilor muncii 

din întreprinderi.
La Monumentul Eroilor So

Telegrame

i primite de
i

de partid

i

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a XXIII-a aniversări a eli
berării României de sub jugul 
fascist, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România, Con
siliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
personal tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer au primit 
numeroase telegrame de feli
citare, prin care se urează po
porului nostru noi și impor
tante succese în opera de con
struire a socialismului, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român.

Telegrama adresată condu
cerii de partid și de stat de 
conducătorii de partid și de 
stat din Uniunea Sovietică este 
semnată de tovarășii L. Brej- 
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., N. Podgornîi, pre
ședintele Prez-idiului Sovietu- 

gației guvernamentale econo
mice a R. D. Vietnam, condusă 
de tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri al R. D. Vietnam.

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

în sală răsună acordurile 
Imnului de stat al Republicii 
Socialiste România.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul 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.

Despre cea de a XXIII-a 
aniversare a eliberării patriei 
a vorbit tovarășul Virgil Tro
liu, secretar al C.C. al P.C.R.

Participanții la adunare au 
asistat apoi la un concert festiv 
la care și-au dat concursul co
lective artistice ale ansamblu
rilor „Cio&rlia" și „Perinița", 
Orchestra simfonică a Cinema-’ 
tografiei, artiști de seamă ai 
scenelor bucureștene.

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

(Agerpres) 

vietici a fost prezent A. V. 
Basov, ambasadorul Uni-aii 
Sovietice la București, Jri 
membri ai ambasadei.

Participanții la solemnități 
au păstrat un moment de re
culegere în fața monumente
lor.

S-a primit apoî defilarea 
companiei de onoare.

★

în aceeași zi, la Cimitirul 
militarilor britanici, căzut: pe 
teritoriul României în lupts 
împotriva fascismului, au fo*’ 
depuse coroane de flori di-, 
partea Consiliului de Stat ș: 
Consiliului de Miniștri. Mi
nisterului Forțelor Armate. Co
mitetului' organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist, Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
București.

Au participat Petre B'.ajCju 
viei, Gheorghe Gaston Maridh 
vicepreședinți al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamă nu. 
secretarul Consiliului de Sta’. 
Vasile Mateescu, președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al regiunii Bucu
rești, miniștri, generali și ofi
țeri superiori și alte persoane 
oficiale.

Au asistat Sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Bri
tanii la București și membri 
ai ambasadei.

După ce au păstrat un mo
ment de reculegere, cei pre- 
zenți au primit defilarea com
paniei de onoare.

★

Si In alte localități din țară 
au avut loc solemnități în ca
drul cărora au fost depuse 
coroane și jerbe de flori la ci- 
mitire, la monumente și plăci 
comemorative ale eroilor ro
mâni și sovietici căzuți în răz
boiul antifascist.

(Agerpres)

conducerea 
și de stat 
lui Suprăm al U.R.S.S., și A. 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Telegrama adresată tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, 
este semnată de Ciu En-Lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chi
neze.

Telegrama adresată tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica este semnată de 
Iosip Broz Tito.

Telegrama adresată condu
cătorilor de partid și de stat de 
conducătorii de partid și de 
stat din R. P. Bulgaria este 
semnată de tovarășii Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bul
garia.

Telegrama adresată condu
cătorilor de partid și de stat de 
conducătorii de partid și de 
stat din R- P. Ungară este 
semnată de tovarășii Jams 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Pai Losonczi, 
președintele Consiliului Frezi- 
dențial al R. P. Ungare, și Jeno 
Fock, președintele Guvern r.ui 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar.

Telegrama adresată condu
cătorilor de partid și de stat 
de conducătorii de partid și de 
stat din R. P. D. Coreeană 
este semnată de tovarășii Kim 
Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, și Țoi En Ghen, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. 
Coreene.

Telegrama adresată condu
cătorilor de partid și de stat 
de conducătorii de partid și 
de stat din R. P. Polonă este 
semnată de tovarășii Wladis- 
law Gomulka, prim-secretar a! 
C.C. al P.M.U.P., Edward 
Ochab, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, și 
Josef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.



Âzi sosește la București
primul ministru și ministru

Școala profesională - școală 
cu multe probleme nerezolvate

Jens Otto Krag
La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Repu

blicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, azi sosește 
la București primul ministru și ministru al afacerilor externe 
al Danemarcei, Excelența sa dl. Jens Otto Krag, împreună eu 
soția, pentru a face o vizită oficială în România.

Jens Otto Krag, 
s-a născut la 
15 septembrie 
1914. A studiat 
științele politi
ce, speciali- 
zindu - se în 
problemele vie
ții economice, 
în perioada din 
primii ani de 
după război a 
condus Consi
liul economic 
al Partidului 
Social Demo-

Analiza stadiului actual 
al dezvoltării învățămîn
tului profesional impune, 
după părerea mea, discu
tarea unor probleme care 
să se refere înainte de toa
te la profilul școlilor noas
tre, la liniile pe care se 
observă că merg organi
zarea și orientarea conți
nutului învățămîntului 
profesional.

Este bine cunoscut că 
înlocuirea muncii manua
le prin mașini este însoțită 
de modificarea bazei ma
teriale pe care se sprijină 
pregătirea profesională a 
oamenilor. Dezvoltarea 
tehnicii și caracterul co
mun al multor elemente 
din uneltele de producție, 
duc, pe de o parte, la o 
creștere numerică a pro
fesiunilor larg răspîndite 
(care pot fi întîlnite în 
mai multe ramuri sau chiar 
în toate ramurile produc
ției), iar pe de altă parte, 
creează o bază unitară de 
cunoștințe, de experiență 
în producție și deprinderi 
de muncă pentru unele 
profesiuni înrudite.

Pentru a pune în lumină 
cerințele economiei noas
tre socialiste în ceea ce 
privește pregătirea elevi
lor școlilor profesionale 
sînt de părere că trebuie 
să ne referim mai întîi la 
modificările intervenite în
tre timp în componența 
profesională și în califica
rea cadrelor de muncitori 
în legătură cu diviziunea 
muncii, determinată de

dezvoltarea actuală a teh
nicii.

Deservirea concomitentă 
a mai multor mașini, com
binarea unor profesiuni, 
capătă o răspîndire tot 
mai mare în industrie. Tn 
aceste condiții munca la 
mașini duce la o modifi
care a ponderii și rolului 
muncitorilor din diversele 
ramuri în procesul de pro
ducție. Se poate aprecia

citorilor, creează posibili
tăți nebănuite în acest 
scop.

In pregătirea profesio
nală a muncitorilor pentru 
întreprinderile noastre se 
manifestă însă astăzi două 
tendințe. Pe de o parte este 
adevărat că numărul de 
muncitori cu profil larg 
care îmbină în activitatea 
lor elemente de muncă fi
zică și intelectuală crește.

două tendințe se poate 
spune că ultima a dus — 
prea departe, după părerea 
mea — la o îngustare a 
pregătirii profesionale a 
muncitorilor, la o separare 
exagerată a meseriilor tra
diționale, ia apariția mai 
multor specialități în ca
drul uneia și aceleiași 
branșe.

Introducerea în produc
ție a agregatelor și liniilor 
în flux continuu a deter
minat aplicarea largă a 
mecanizării și automatiză
rii. In condițiile înzestră
rii producției cu astfel de 
utilaje în care se folosesc 
automatizarea electrică, e- 
lectronică, hidraulică și 
telemecanică, muncitorilor 
electricieni, spre exemplu, 
li se cer cunoștințe din

a folosi aparatura com
plexă de măsură și control 
etc. Este, cred, de la sine 
înțeles că introducerea a- 
cestui utilaj mecanizat și 
automatizat, a cărui repa
rare și întreținere prezintă 
în practică destule dificul
tăți, determină modificări 
și în conținutul altor me
serii cum ar fi, de pildă, 
cea a lăcătușilor.

Așadar, printr-un singur 
exemplu dat (ar putea fi 
și altele) am vrut să arăt 
că viitorii noștri muncitori 
trebuie să aibă o înaltă 
dar mai ales o largă cali
ficare. Nu este, desigur, 
vorba aici de formarea 
unui muncitor care să știe 
să facă de toate, în orice 
domeniu. Dar în meseria 
lui, de lăcătuș, electrician

ale economiei naționale. 
Ceea ce mi se pare foarte 
important este că ritmul 
âtinS în dezvoltarea aces
tora, da un semnal de 
alarmă pentru studiul te
meinic al pregătirii mun
citorilor noștri, al direcții
lor spre care să se facă a- 
ceasta.

Analiza sumară a modi
ficărilor intervenite în con
ținutul activității lucrăto
rilor noștri din multe spe
cialități, ne arată cît de 
înalte sînt exigențele pro
ducției moderne. Nu este 
departe timpul cîr»l acti
vitatea muncitorilor — 
schimbîndu-și principial 
caracterul — se va apropia 
tot mai mult de munca 
tehnicienilor și a ingineri
lor și va implica o înaltă

TENDINȚE MAJORE
IN PREGĂTIREA PROFESIONALA

astfel de pe acum că ni
velul tehnic al producției 
realizat în unele subra- 
muri ale economiei națio
nale a dus la eliminarea 
muncii manuale impunînd 
— numai aparent parado
xal — o calificare mai 
înaltă a muncitorilor.

De aid rezultă clar că 
dezvoltarea producției so
cialiste reclamă muncitori 
cu un profil larg, cu o cul
tură tehnici bogată și o 
înaltă calificare. Tehnica 
modernă, care ridică sim
țitor ergențeJe față de 
pregătirea generală a mun-

Dar nu este mai puțin a- 
devărat că, pe de altă 
parte, continuă procesul 
diversificării profesiunilor 
universale. Aceste tendințe 
reprezintă desigur un pro
ces firesc și se datorează 
în special promovării pro
gresului tehnic în toate 
domeniile de activitate, ex
tinderii mecanizării și au
tomatizării complexe a 
proceselor de producție, 
înzestrării economiei cu 
instalații de un ridicat ni
vel tehnic.

Oprindu-ne însă mai în 
amănunt asupra celor

Inq. Vasile 
Niculescu 

director 
in Consiliul Național 

al Cercetării Științifice

domenii ca : bazele elec
trotehnicii și electronicii, 
construcția și principiile 
de funcționare ale diver
selor mașini și aparate e- 
lectrice, priceperea de a 
se orienta în complicatele 
desene și scheme electrice, 
cunoștințe privind repara
rea aparatelor și mașințlor 
respective, priceperea 6e

sau strungar, sînt de pă
rere că se impune să cu
noască totul, să nu avem 
oameni care să capete cer
tificat de lăcătuș montor, 
lăcătuș de întreținere, lă
cătuș mecanic ș.a.m.d. 
Căci pentru aceasta n-ar 
fi nevoie de 3 sau 4 ani 
de școală profesională.

Schimbări esențiale în 
componența profesională, 
calificarea și conținutul ac
tivității muncitorilor, date 
prin exempleTe de mai 
înainte din industria con
structoare de mașini, 
loc și în celelalte

au 
ramuri

pregătire generală, tehnică 
și profesională.

Plecînd de la stadiul ac
tual de organizare a învă
țămîntului profesional, 
consider că ar fi potrivit 
de pus în discuție o serie 
de factori care, direct sau 
indirect, ar aduce o contri
buție la îmbunătățirea și 
perfecționarea formelor or
ganizatorice a învățămîn- 
tului profesional. Aș enu
mera cîțiva din acești fac
tori :

— Cum se poate asigura 
un conținut cît mai unitar 
al învățămîntului profesio-

nai și caic kvvdie să fie 
rolul Ministerului Invăță- 
mîntului și al ministerelor 
pe ramuri ale economiei 
naționale în determinarea 
acestui conținut ?

— Asigură cunoștințele 
teoretice primite de elevi 
în școala generală crearea 
condițiilor pentru un Stu
diu mai amplu în școala 
profesională, dictat de 
scopurile pregătirii profe
sional ?

— Este, în acest sens, 
necesară o pregătire în do
meniul culturii generale 
în școala profesională și 
care să fie ponderea aces
tei pregătiri ?

— Este justificată âctu- 
la reglementare ce se face 
prin examenele de admi
tere în școala profesională 
în sensul că fiecare candi
dat se înscrie la speciali
tatea pe care o dorește ? 
Sau trebuie să intervină și 
alte criterii ?

— Au școlile profesio
nale asigurată o suficientă 
bază materială de pe ur
ma căreia să-i pretindem 
să răspundă solicitărilor 
economiei ?

— Dacă forma actuală 
de pregătire a muncitori
lor prin calificarea la locul 
de producție, corespunde 
nivelului dezvoltării teh
nicii ? Este ea o acțiune 
stimulatoare pentru cei 
care obțin aceeași califi
care urmînd 3 sau 4 ani 
cursurile unei școli profe
sionale ?

— S-ar putea oare, con
form nevoilor producției 
și dinamicii indicatorilor 
de plan, să se organizeze 
structură anului școlar în 
învățămîntul profesional, 
astfel ca intrarea în pro
ducție a muncitorilor ab
solvenți ai școlilor profe
sionale să se asigure în tot 
cursul anului ?

crat.
In anul 19479 

'Jens Otto Krag 
a fost numit 
ministru al co
merțului, in
dustriei și ma
rinei. De la 
această dată a 
făcut parte a- 
proape perma
nent din gu
vernele țării. 
In perioada
1950-1953, cind cabinetul social 
democrat a cedat locul unui 
alt guvern, Jens Otto Krag a 
fost consilier economic al am
basadei Danemarcei la Washin
gton. în anul 1953, cind par
tidul social democrat a consti
tuit un nou guvern, a fost nu
mit ministru fără portofoliu și, 
în același an, a devenit mini
stru al muncii și al probleme
lor economice, post pe care l-a 
păstrat pînă în 1957, cind a 
fost numit ministru al econo
miei externe. In 1958 a devenit 
ministru al afacerilor externe, 
iar apoi, din anul 1962, de cind 
a fost ales președinte al Par
tidului Social Democrat, Jens 
Gtto Krag, este prim-ministru, 

în cabinetul actual, format 
după alegerile din 22 noiem
brie 1966, pe lingă funcția de 
prim-ministru, Jens Otto Krag 
ocupă și postul de ministru al 
afacerilor externe.

Relațiile româno-daneze au 
avut în ultimii ani o evoluție 
pozitivă. Schimburile comer
ciale, reciproc avantajoase, au 
înregistrat o dezvoltare favo
rabilă. Au devenit tot mai frec
vente întîlnirile dintre oamenii 
de stat români și danezi.

O contribuție însemnată pen
tru dezvoltarea relațiilor multi
laterale și colaborarea dintre 
cele două țări, a apropierii 
dintre cele două popoare, a

avut vizita oficială făcută în 
Danemarca, în august 1966, de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu. Discuțiile cuprinzătoare, 
purtate cu acest prilej, au evi
dențiat fapul că intre cele două 
țări nu există probleme con
troversate și că prietenia și co
laborarea dintre România și 
Danemarca se dezvoltă fruc
tuos, pe baza respectului și 
avantajului reciproc, a neame
stecului in treburile interne, 
că sint posibilități multiple 
pentru o mai largă cooperare 
economică, industrială și teh
nică, de extindere a schimbu
rilor pe tărimul cultural- știin
țific.

Vizita tn România a primu
lui ministru și ministru al afa
cerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, va contribui 
la întărirea în continuare a re
lațiilor dintre România și Da
nemarca, la dezvoltarea legă
turilor prietenești dintre cele 
două popoare in spiritul păcii 
și înțelegerii internaționale.

Urăm primului ministru și 
ministru al afacerilor externe 
danez, Jens Otto Krag, un căl
duros bun venit în țara noas
tră.

ff

UN CARTIER NOU
LA ORADEA

ORADEA (de la coresponden
tul nostru).

Un nou cartier de locuințe a 
început să prindă contur în zile
le acestea pe harta orașului Ora
dea, tn zona Decebal. Construc
țiile de aici, așezate pe malul 
sting al Crișului Repede, oor răs-

punde celor din zona de vest a- 
șezate pe malul drept al aceluiași 
riu, unde s-a dat deja în folosin
ță în ultimii ani un însemnat nu
măr de apartamente. In prima 
etapă se vor construi 300 de a- 
partamente. Se lucrează acum la 
fundațiile primelor 3 blocuri cu 
10 etaje fiecare.

SPORT • SPORT • SPORT
Cupa Bucureștiului"

la baschet

Fototext: MOREL RABA

DUPĂ

JUTKNULHf

D€ ÎNOT

Frt-we da
îa Dncne « stated.

Erte da eamnalat da 
asemenea ți recm- 
iRffwJ zeieral al 
procedeului delim, 

derat pind acum deți- 
odor

Mai «Mtb dccit cae- 
tortlt Chstznei Bai^- 
bm, mu de tnmtuse- 
țta ^medului nuT 
Costa — Șoptereanu 
lucruri la care de alt
fel ne așteptam ți 
cere sânt, fără îndoia
lă mentoru, ne bucu
ri insistența cu care 
tinerii înotători ti se
condează pe titulari. 
Performerul, in a- 
ceasti direcție este 
Dumitru Gheorghe, 
care m fret zile de 
concurs a spulberat 
tot atîtea recorduri de 
juniori mici. Nu mai 
prejos se situează re- 
șițeanca Anca Andrei 
proaspăta maestră a 
sportului, o veritabilă 
umbră a Criștihei Ba- 
laban în probele fe
minine de spate. Lis
ta poate continua cu 
reprezentanta Medici
nal Cluj — Gabriela 
Gonos, cu Vladimir 
Belea și recenta lau
reată a campionate
lor europene de ju
niori Ge or geta Cer- 
beanu.

Confirmările „spe
ranțelor* și, mai ales, 

a 
lor

CUPA PROGRESUL 
LA HALTERE

• Sîmbătd ți du
minici tn parcul spor- 
tto „F/og/esuT din 
Capitală ca avea loc 
o interesantă compe- 
tsșie de haltere dotată 
cu „Cupa ProgrttuT. 
La întrecere vor par
ticipa unii dintre cei 
mai valoroși haltero
fili de la Dinamo, 
Steaua, Olimpia, Gri- 
vița Roșie, Progresul 
și Metalul. în prima 
zi, întrecerile încep 
la ora 17. Duminică 
concursul programea
ză primele probe la 
ora 9.

C. E. DE BASCHET 
(JUNIOARE)

OBIECTIVE INDUSTRIALE

CRAIOVA (de la 
corespondentul nos
tru).

Printre orașele in
dustriale ale regiunii 
Oltenia își va înscrie 
numele și orașul Co
rabia, cunoscut pînă 
acum doar ca port 
la Dunăre. După 
cum s-a mai
țat, aid se constru-

anun-

CONSTRUCȚIE
iește în prezent o 
nouă și modernă fa
brică de zahăr. Ală
turi de acest șantier 
au început lucrările 
celei mai mari tăbă- 
cării minerale i 
țară. Noua unitate 
prelucra zilnic 
tone de piei în 
semifabricate și 
sortimente. Pînă

ANUNȚ

din 
va
40
10
5 

în

1971 va realiza o 
producție anuală de 
2 445 000 m.p. semi
fabricate.

Tăbăcăria va avea 
o serie de construc
ții auxiliare: maga
zii de depozitare, 
laborator, pavilion 
administrativ și va 
fi dotată în între
gime cu utilaje pro
duse în țara noastră.

Grupul școlar al Uzinei „23 August" din București, B-dul
Muncii nr. 47, raionul 23 August, telefon 22.02.09 primește în
scrieri pentru

CONCURS

ranțelor* și, mai . 
linia ascendentă 
performanțelor 
sînt tot atîtea dovezi 
că există rezervele de 
care natația noastră 
de performanță re
simte atita 
Principalul 
însă, modul în care 
antrenorii vor ști să-i 
conducă pe acești ti
neri talent ați, mai de
parte, pe drumul care 
duce spre record.

nevoie, 
rămîne,

• La Cagliari au 
continuat întrecerile 
turneului final al 
campionatului euro
pean de baschet re
zervat junioarelor. In- 
tr-unul din meciurile 
decisive al competi
ției, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 61—43 
'30—22) reprezenta
tiva Iugoslaviei. Alte 
rezultate : Polonia— 
Cehoslovacia 33—31 
'14—22) ; Bulgaria— 
Ungaria 55-38 (24-14).

In clasament con
duce U.R.S.S. cu 6 
puncte,

In cadrul turneului 
pentru locurile 8-12, 
care se desfășoară la 
Nuoro, echipa Româ
niei a intHnit selecțio
nata R. F. a Germa
niei pe care a între
cut-o cu scorul de 
74-49 (48-24). Franța 
a dispus de Izrael cu 
48-36 (30-17).

DE ADMITERE

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
MlKmH

AGONIE ȘI EXTAZ
— film pentru ecran panora
mic —
rulează la Patria (orele 9 ; 12;
15 ; 18 ; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
— cinemascop —
rulează la Feroviar (orele 8,30;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45).

UN HECTAR DE CER
rulează la Festival (orele 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

rulează la Capitol (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
Modem (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21).

CUM SĂ FURI UN MILION
rulează la Republica (orele 8 ;
10.30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,30),
Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SPARTACUS
— cinemascop — 
(ambele serii)
rulează la București (orele 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15).

CANALIILE
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45), 
Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30), Arta (orele
16.15 ; 18.45 ; 21).

PRINTRE VULTURI

i— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 3,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
Giulești (orele 15,30; 18;
20,30).

VIAȚĂ LA CASTEL
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

ORAȘUL MEȘTERILOR
rulează la Doina (orele 11,30;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PROGRAM PENTRU COPII
Doina (orele 9).

CIOCÎRLIA
rulează la înfrățirea între po
poare (orele 14).

FANFAN LA TULIPPE
(orele 16 ; 18,15 ; 20,30).

LADY MACKBETH ÎN SIBE
RIA

— cinemascop —
rulează la Ferentari (orele 
15,30: 18; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN

rulează la Buzești (orele 15,30).
CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 

(orele 18).
BANDA DE LAȘI

— cinemascop —
rulează la Crîngași (orele 
15,30 : 18 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16 ; 
19). Gloria (orele 11,30 ; 14 ;
17 ; 20).

DON GABRIEL
— cinemascop —

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).
DOCTOR PRĂTORIUS
— cinemascop — 
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18,15).

ROBII
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18).

COMISARUL X
—■ cinemascop —

G R A

rulează la Miorița (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Floreasca (orele 

.11,15 ; 13,30 ; 18,30 ; 20,45).
PESCARUL DIN LOUISIANA

rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Munca (orele 15,30 ; 
17,45 ; 20).

DINI

VINERI 2S AUGUST 

PROGRAMUL I

21—27 AUGUST 1967

SPARTACUS — grădina Festival (orele 20,45).
CUM SA FURI UN MILION — cinemascop — Stadionul Dina

mo (orele 19,30), Doina (orele 20).
MARELE RESTAURANT — cinemascop — Bucegi (orele 

19,45).
DOCTOR PRĂTORIUS — Unirea (orele 20,30).
ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI — Expo

ziția Piața Scînteii, (orele 20).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop — 

Tomis (orele 20), Vitan (orele 20).
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — Buzești (orele 20,30). 

CANALIILE — Arta (orele 19,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — Aurora (orele 19,45). 
RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! — Colentina (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA — Moșilor (orele 20).
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT — Progresul parc (orele 

20).
CRĂCIUN ÎNSlNGERAT — Lira (orele 20.30).

OMUL PE CARE-L IUBESC — Rahova (orele 20,15).
SA-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! - Arenele Libertății (orele 

20>.
UN HECTAR DE CER — Parcul Herăstrău (orele 20).

10,30 Patria cintată de compo
zitorii noștri ; 15,05 Cărți care 
vă așteaptă ; 18,40 Antena tine
retului : „Tu si colectivul tău“ 
(Radio-anchetă) ; 21,05 Pagini de 
mare popularitate din creația 
clasicilor noștri : Cu Calistrat 
Hogaș „Pe drumuri de munte".

PROGRAMUL H

19,00 Serenada pentru orchestră 
de coarde de Ceaikovski ; 19,40 
Itinerar turistic românesc ; 20,10 
Opere prezentate în stagiunea 
1966—1967 : „Amorul doctor- de 
Pascal Bento iu (fragmente) ; 
21,30 Radiomagazinul ascultătoa
relor ; 22,00 Din înregistrările 
organistului Albert-Schweitzer ; 
23.22 Discuri inedite : lucrări de 
Georg Philipp Telemann.

VINERI 25 AUGUST
8,35 Emisiune culturală : 9,00

Oaspeți la cel de al IV-lea Fes
tival internațional „George E- 
nescu“ : cvartetul „Tatray“ ; 
9,30 Start spre extraordinar le- 
misiune pentru tineret) ; 10,15
Teatru radiofonic : Coana Chi- 
rița în voiagiu (Cînticel comic 
de Vasile Alecsandri) ; Millo di
rector sau Mania posturilor — 
(Comedie cu cîntece de Vasile 
Alecsandri) ; 11,15 Lucrări de 
Edvard Grieg ; 16,15 Simfonii de 
Joseph Haydn ; nr. 45 în Fa 
diez minor . Simfonia despărți
rii", nr. 47 în Sol major ; 17,10 
Prime audiții de operă : „Lom- 
barzii" de Verdi ; 18.00 Sonata 
nr. 5 în Fa major „Sonata pri
măverii" de Beethoven (Yehu
di Menuhin și Marcello Gazelle);

18,00 Drumuri și popasuri — 
Emisiune turistică ; 18,30 Emi
siune pentru copii: Filmele 
„Povestiri pe malul apei" și 
„Girafa" ; 18,50 Pentru tineretul 
școlar : „Albatros" — Revistă li
terară ; 19.30 Telejurnalul de 
seară ; 19,50 Buletinul meteoro
logic ; 20,00 Studioul muzical: 
Preludiu la cel de-al IV-lea 
concurs și festival internațional 
„George Enescu" ; 20,30 Repor
taj ’67 : „Comori de artă mile
nară" ; 21,00 Film artistic :
„Vaca și prizonierul" (O copro
ducție franco-italiană cu Fer- 
nandel) ; 22,45 Telejurnalul de 
noapte.

din sesiunea SEPTEMBRIE 1967 la următoarele școli •
A. — ȘCOALA PROFESIONALA CURS DE ZI: se fac în

scrieri pînă la 31 august 1967 pentru specialitățile;
— strungari
— frezori
— modelieri
— opticieni
— trefilatori
Se primesc candidați din toate regiunile țării cu Condiția 

de asigurare a cazării pe timpul școlii și după absolvire.
B. — ȘCOALA PROFESIONALA CURS SERAL : se pri

mesc înscrieri pînă la 31 august 1967 pentru specialitățile;
— mecanic întreținere reparații construcții mașini, prelu

crare metale
— strungar
— turnător formator
Concursul de admitere se va tine între 1—10 sept. 1967.
C. — ȘCOALA TEHNICA DE MAIȘTRI CURS SERAL: 

se primesc înscrieri pînă la data de 31 august 1967, pentru 
specialitatea PRELUCRAREA METALELOR PRIN AȘCHIE- 
RE cu completarea dosarului de către Întreprinderea care re
comandă candidatul.

D. — ȘCOALA TEHNICA PERSONAL TEHNIC CURS DE 
Zi : Se primesc înscrieri pînă la data de 23 sept 1967, pentru 
specialitățile :

— tehnician
— tehnician
— tehnician 

crarea metalelor.
Concursul de admitere se va ține între 24—30 sept. 1967.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul 

școlii între orele 7—15, telefon 22.02.09.
DIRECȚIUNEA

pentru construcții mașini, 
de laborator mecanic-metalurg, 
proiectant ind. construe, de mașini și prelu-

ANUNȚ
Școala Profesională de Construcții Nr. 2 din cadrul 

S.P.O.B. primește înscrieri de candidați în anul I pentru 
anul școlar 1967/1968 la următoarele meserii:

L Pentru candidați din toată țara :
— zidari în construcții durata școlarizării 2 ani
— instalatori instalații tehnico-sanitare 3 ani
— instalatori instalații electrice în construcții idem
— instalatori instalații încălziri centrale idem
— lăcătuși construcții metalice idem
— mecanici utilaje de construcții idem
II. Pentru candidații dornici liați în orașul București și co

munele subordonate :
— lăcătuș mecanic de precizie
— lăcătuș montator
— sculer matrițer

durata școlarizării 3 ani 
idem 
idem

— strungar idem
III. Pentru candidații domiciliațî în regiunile București 

Bacău și Ploiești;
—- tîmplari mobile artistice durata școlarizării 3 ani
Se primesc absolvenți — băieți — ai școlilor elementare 

de 7 sau 8 ani, în vîrstă pînă Ia 18 ani.
Școala nu asigură cazare pe timpul școlarizării.
înscrierile se fac la secretariatul școlii din Șos. Chitilei 

nr. 128 (tramvai 3, 10, stația Crușovăț) incepînd cu data de 
15 august pînă la 31 august.

Pentru informații suplimentare se va adresa la secretaria
tul școlii — telefon 18.30.05.
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Consultări
inter-arabe note eri

Reporterul s-a obișnuit să-î recunoască cu 
ușurință: după exclamațiile în diferite limbi, 
însoțite, deseori, de gesturi care exprimă sa
tisfacție, încîntare, uimire. Sînt oaspeți ve- 
niți din multe puncte ale Terrei. unii la pri
mul contact cu Bucureștiul, alții confrun
tând imagini mai vechi cu realitățile proas
pete. Tuturor le sînt, însă, comune cuvintele 
de prețuire la adresa muncii fructuoase a po
porului român. în tribuna din Piața Aviato
rilor se găseau în dimineața sărbătorească a 
lui 23 August, numeroși oaspeți: din toate 
țările socialiste, din Europa, Asia, Africa și 
America. Cu unii dintre ei am stat de vorbă 
solicitîndu-le impresiile despre demonstrația 
la care asistau.

I ră, dovedesc multa abne
gație în îndeplinirea sar
cinilor pe care le au. La 
toate acestea VTeau să a- 
daug recunoștința mea 
pentru calda ospitalitate a 
poporului român.

BE CHAN HUNG, pre- 
dintele Sfatului popular 

regiunii Lang Son din 
epublica Democrată Viet- 
»m : Sîntcm deosebit de 
ucuroși ca am avut posi- 
ilitatea să participăm la 
țeastă sărbătoare ma
sată a poporului român, 
arada militară ca și de- 
onstrația oamenilor mun- 
i dovedesc forța invinci- 
ilă a poporului român, 
mstructor al unei vieți 
ai, fericite. în rindul de- 
lonstrapților s-au aflat 
umeroși tineri cu fețele 
line de veselie și încrc- 
ere în viitor. Tineretul 
imân este o forță puter- 
ică în opera de înălțare 
patriei socialiste. Doresc 

i subliniez emoția pe ca- 
! am resimțit-o în fața

numeroaselor dovezi de 
frățească solidaritate a oa
menilor muncii din Româ
nia cu lupta eroică 
porului vietnamez.

a po-

ALPOXSHE S. 
KINI, membru al . 
meniului din Tanzania: 
Manifestația Ia care am a- 
sistat a ilustrat concludent 
atașamentul maselor fața 
de politica partidului, uni
tatea întregului popor ro
mân. România este o țară 
cu o dezvoltare impresio
nantă. Bilanțul întocmit 
cu prilejul lui 23 August 
înfățișează progresele rea- 
lirete în toate domeniile, 
atît în industrie cît și în 
agricultură. Oamenii mun
cii pe care i-am cunoscut, 
cu ocazia vizitei prin ța-

MAS- 
parla-

ANDREAS ZIARTIDES, 
secretar general al Fede
rației Pancipriote a Mun
cii : Această entuziastă 
sărbătoare arată convingă
tor succesele obținute de 
poporal român in con
struirea vieții sale noi. 
Sintem convinși că ace«te 

fost posibile datorită parti
cipării active, pline de e- 
lan a maselor largi 1a 
construcția socialistă. Fe
țele surizătoare ale de
monstranților ne dovedesc 
că oamenii muncii din 
România consideră fiecare 
îzbindă a țării, drept o 
victorie personală, un 
succes la obținerea că
ruia și-au adus contribuția 
pe măsura puterilor lor.

Interlocutorul nostru se 
află la a doua călătorie în 
România. Prima întîlnire 
cu Bucureștiul a avut loc 
cu 19 ani în urmă.

— După aproape două 
decenii am revăzut Româ
nia — spune .Andreas Ziar- 
tides. Este o diferență ex
traordinară. Bucureștiul 
este de nerecunoscut da
torită dezvoltării lui în

SOHIO :

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUST

U. R. S. S R. P. Chineză I

Pâmintu! ,pre care ur
ma a* călătoresc prezen
ta pentru mine destule ne
cunoscute. Fiind umil din
tre punctele extremității 
nordice a continentului nos
tru, invăluit in ghețuri si 
mister. Scandinav ia, descin
să din neguri istorice cu vi
kingi si laponi, iți stimulea
ză imaginația, fantezia. Ni
mic nefiresc: sensibilitatea 
si dorința de cunoaștere a 
călătorului nerăbdătoare 
pină la confruntarea direc
ta eu realitatea, invită la 
constituiri. la realizări in- 
taitive.

Așadar. înainte de punc
tai terminus al călătoriei 
mele, Stockholm. încă o es
cală pe aeroportul capitalei

omenirii Roemer, cel care 
a măsurat primul viteza 
luminii, Stenon, creatorul 
științei fosilelor, Bering, 
marele navigator și des
coperitor al strîmtorii ce-i 
poartă numele, Bohr, dis
tinsul fizician, luareat al 
premiului Nobel, unul 
tre intemeitorii teoriei 
mului și neîntrecutul 
vestitor Andersen.

...Zburăm între albastru 
și gri spre nord, la mare 
altitudine. E după-amiază. 
Din cind in cînd un cunos
cut. soarele, ne face cîte o 
vizită prin ferestre atră- 
gindu-ne atenția cît de 
straniu se joacă cu aripile 
de aluminiu ale Caravclu- 
lui.

din- 
ato- 
po-

rea centrală. Originalitatea 
și spiritul inventiv al dane
zilor nu se termină nici cu 
aceasta și nici cu sistemul 
electronic de dirijare și o- 
rientare a pasagerilor: 
ecrane de televizor nume
roase și de proporții indică 
numărul cursei, al culoaru
lui (tunelului) și ora plecă
rii precum și numărul scă
rii, de la tunel de unde co
bori chiar Ia scara avionu
lui. Din clipă în clipă ser
viciul de informații com
pletează ceea ce scrie pe 
ecrane în mai multe limbi.

Dincolo de pereții clădirii 
aeroportului se deschid por
țile capitalei daneze : simți 
însă chiar și aici pulsul și 
trepidația celui măi mare

Clădirea radiodifuziunii daneze din Copenhaga

MOSCOVA 24. — Corespon- 
întul Agerpres, N. Cristolovea- 
1, transmite : Ambasadorul Re- 
îblicii Socialiste România la 
Moscova, Teodor Marinescu, a 
erit miercuri în saloanele am- 
asadei o recepție cu prilejul ce- 
i de-a 23-a aniversări a elibe- 
irii României de sub jugul fas- 
St.
La recepție au participat G. I. 

oronov, membru al Biroului Po- 
tic al C.C. al P.C.U.S., pre- 
idintele Consiliului de Miniștri 

R.S.F.S.R., F. D. Kulakov, 
icretar al C.C. al P.C.U.S., K. F. 
iașenko, vicepreședinte al Pre- 
diului Sovietului Suprem al 
.R.S.S., I. I. Palețkis, președin
te Sovietului Naționalităților al 
Dvietului Suprem al U.R.S.S., 
. I. Mikoian, membru al Prezi- 
iului Sovietului Suprem al 
’.R.S.S., L. F. Iliciov, locțiitor 
. ministrului afacerilor externe 

U.R.S.S., V. I. Konotop, prim- 
icretar al Comitetului regional 
loscova al P.C.U.S., președinte- 
! Asociației de prietenie sovieto- 
jmâne, mareșalul Zaharov, prim- 
►cțiitor al ministrului apărării al 
LR.S.S., mareșalii Bagramiam, 
otmistrov, Kazakov, Krilov, 
jnducători ai unor instituții cen- 
ale, numeroși oameni de cul- 
îră și artă, ziariști sovietici.
Erau prezenți șefi ai misiunilor 

iplomatice și alți membri ai 
orpului diplomatic acreditați la 
loscova, corespondenți ai presei 
trăi ne.

Seara, ambasadorul Teodor 
Iarinescu a rostit o cuvîntare la 
eleviziunea sovietică.

PEKIN 24 (Agerpres''. — Ca 
ocazia sărbători: naționale a Ro
mâniei, ambasadorul român Aurel 
Duma a oferit în seara zilei de 
23 August un cocteil Din partea 
chineza au partidps: Don Bi-u, 
vicepreședinte a! Republcri 
Populare Chineze, Liu Nis-i, vi
cepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezcr: iu
ților populari din întreaga Chi
nă, Li Sien-nien și Sieh Fu-ch» 
vicepremieri ai Consiliului de 
Slat, Ciang Pen. președintele co
mitetului revoluționar al Comi
siei de Stat pentru știință s teh
nică, Ciu Tu-nan, președintele a- 
sociației pentru relații culturale 
și prietenie cu străinătatea. Lo 
Kuei-bo, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. Uang Su-sang. 
adjunct al ministrului apărării na
ționale. reprezentanți ai diferite
lor instituții centrale. Au fost pre
zenți șefi ai misiunilor diplomati
ce și diplomati străini. în aceeași 
seară ambasadorul Aurel Duma a 
rostit o cuvîntare la postul de 
televiziune din Pekin.

R. P. Bulgaria

£ Prese 
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Danemarca
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Et.S.F. Iugoslavia
BELGRAD — Coresponden

ții Agerpres, N. Plopeanu, 
ransmite : Cu prilejul zilei de 
3 August, ambasadorul Repu- 
►licii Socialiste România la 
Jelgrad, Aurel Mălnășan, a 
►ferit un cocteil.

Au participat Petar Stambo- 
ici, membru al Consiliului Fe- 
lerativ, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
3izdarevici Niaz și Hadji Va
liev Kiro, membri ai Comite- 
ului Executiv al C.C. al U.C.I., 
Mustafa Șabici, membru al 
Vece! Executive Federale, 
Smole Ianko, secretar fede
ral pentru finanțe, Milorad 
Peșici și Dimitrie Voșniak, ad- 
juncți ai secretariatului de 
>tat pentru afacerile externe, 
amiral Mate Ierkovici, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
apărarea națională, și alte per
soane oficiale, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și or
ganizații politice de masă.

SOFIA 24. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite: 
Miercuri seara, ambasadorul Ro
mâniei la Sofia, Ion Beldean, a 
oferit în saloanele ambasadei un 
cocteil cu prilejul celei de-a 23-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist.

La cocteil au participat: Jivko 
Jivkov, membru al Biroului Poli
tic al C. C. al P. C. Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Ivan Mihailov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, vicepreședinte al Consihuhn 
de Miniștri al R-P. Bulgaria. Ivai 
Popov, membra al Biroului Poli
tic al C. C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Progresul tehnic, 
Venelin Koțev. secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, Constantin Tel- 
lalov, șeful secției de politici ex
ternă si relații mternaționaie a 
C.C. al P. C. Bulgar, membri ai 
C.C. al P. C. Bulgar, ai Consiliu
lui de Miniștri, ai Prezidiului și 
Biroului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria.

Franța
PARIS — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
tansmite : La 23 august, dr. 
Victor Dimitriu, ambasadorul 
României la Paris, a oferit un 
cocteil cu ocazia celei de a 
23-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. La 
cocteil au luat parte : Edmond 
Michelet, ministru de stat în
sărcinat cu funcțiunile publice,

30c

Se.-.suke F

al Japoniei,
in 

pentru comerțul _____ o-
buhiko Ushxba, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
K afumata, președintele nou 
ales al Partidului Socialist Ja
ponez, Tomio Nishizawa și 
Masayoshi Oka, membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C. din Japo
nia, Yuji Sr.ibata, președintele 
Academiei japoneze, membru 
de onoare al Academiei Repu
blicii Socialiste România, S. 
Tomor.aga, președintele Consi
liului Științific al Japoniei, lau
reat al Premiului Nobel, direc
tori din Ministerul Afacerilor 
Externe și din Ministerul In
dustriei și Comerțului exterior,

NJLXO.

IBIGVAY. — Imagine din capitala țârii — -Montevideo

Turismul în Uruguay
Cu priUjul Anului Turistic Internațional, ia Uruguay au fost 

adoptate unele măsuri menite a stimula creșterea numărului tu- 
nștilor ce intră cnual în această țară.

In prezent in Uruguay este dezbătut proiectul lega turismului 
care are menirea „să tehnifice activitatea turistică, să stimuleze 
dezvoltarea unor sectoare ale economiei fi sd pună bazele unei 
industrii a turismului care sâ ofere tuturor turiștilor cele mai bune 
condiții* arată dr. Iustina Carrere Sapriza, ministrul Uruguayan 
al comunicațiilor, transporturilor și turismului.

Uruguay oferă turistului stațiuni excelent utilate, printre acestea, 
Punta del Este fiind apreciată ca „Perlă a Atlanticului* și o climă 
plăcută care favorizează desfășurarea unui apreciabil sezon turis
tic de cară.

Acestea sînt cîteva din condițiile ce au favorizat creșterea con
tinuă a numărului turiștilor intfați anual în Uruguay: 4-36000 în 
1962, 519000 în 1965 fi 670000 în 1966.

Ca o recunoaștere a importanței Uruguayului în activitatea tu
ristică a continentului sud-american, reprezentantul acestei țări a 
fost ales președinte al celui de al X-lea Congres al Organizației 
Turistice din America Latină (C.O.T.A.L.) care a avut loc în acest 
an la Miami Beach.

Îmbunătățirea organizării activității turistice, odată cu adopta
rea legii turismului în cursul acestui an va fi de natură — așa 
cum apreciază oficialitățile urtiguayene —- să sporească numărul 
turiștilor ce tin tn Uruguay, simultan cu veniturile țării.

țării lui Andersen. Resor
turile predocumen tării in
tră in funcțiune. Apar 
rind pe rind crimpeie 
de istorie și imagini reve
latoare. Danemarca, țara 
cea mai mică a Scandina
vei are capitala cea mai 
mare: Copenhaga numă
ră, ceva mai puțin deeit 
Bucureștiul, fiind de două 
ori mai mare decît Stock- 
holmul, de 3 ori decît Oslo. 
Principalele orașe, Aarhus, 
Odense, Aalborg, ale căror 
nume sînt cunoscute pe 
harta întregii lumi pentru 
calitatea produselor indus
triale ce se fabrică aici. Lor 
li se adaugă Copenhaga, 
orașul ce-și aniversează 800 
de ani de existență, orașul 
cu un amestec de stiluri pe 
care le domină barocul. 
Firește, nu va lipsi neocla
sicul a cărui prezență 
pregnantă se anunță pretu
tindeni prin clădiri înalte, 
din beton, aluminiu și sti
clă cu fațade severe, stră
lucitoare și reci. Copenha
ga. are și ea, ca atîtea alte 
orașe cu o istorie îndelun
gată. două părți aproape 
distincte : orașul vechi, din 
jurul portului, cu străzi în
guste. sinuoase și cel nou, 
cu clădirile sale ultramo
derne.

Călătorul trebuie să știe 
că în Copenhaga se află 
una dintre cele mai vechi 
universități din Europa : 
că cinci nume conferă și în 
prezent și vor conferi și în 
viitor un mare prestigiu 
mondial acestei mici țări 
scandinave: aici își au o- 
bîrșia, aici au trăit și mun
cit, in numele progresului

Pilcuri de nori gonesc 
în urmă, rostogolindu-se 
dedesubtul nostru, câscind 
hăuri în fundul cărora ză
rim, deodată, Marea Balti
că, de culoarea plumbului 
și distingem contururi întu
necoase de inșule. Cobo- 
rîm vertiginos spre a- 
pele învolburate ale mă
rii care alunecă înspu
mate și furioase șppe 
Atlantic purtate de curen
tul Gol fstream. Ne încruci
șăm drumul prin aer cu al 
navelor pe apă pînă la ale 
căror catarge mai avem 
doar o sută de metri. Cite- 
va minute ne incintă imagi
nea orașului care privit din 
înalturi, pare o corabie an
corată la țărm. Apoi iar 
ape, ape... Ne cuprinde tea
ma că aterizăm în... marc ; 
dar, uimitor de repede, a- 
pare prima ■ fîșie de uscat 
cu pajiște verde. Scandina
via înaintează spre noi, se 
înalță din mare cu coastele 
sale dantelate. Sosim pe ae
roportul Kostrupp.

Originalitatea acestei gări 
aeriene se anunță încă 
înainte de aterizare : piste
le de beton încep chiar din 
marginea mării și frumuse
țea ca și ineditul 
ce ți-o provoacă 
trebuie explicată, 
nemarcă are un 
impresionant de mare. Cînd 
coborîm, rafale puternice 
de vînt ne iau în primire. 
Escala durează cîteva ore 
și drumul pînă la clădirea 
aeroportului e lung. Aceas
tă distanță n-o străbați 
însă pe .jos. Tuneluri, fixate 
pe piloni de beton și metal, 
te conduc de la fiecare din 
cele 26 de piste, spre clădi-

senzației 
nu mai 

Mica Da- 
aeroport

A

i

oraș scandinav. într-un fel 
aeroportul îl reprezintă, 
i unct nodal, de răscruce a 
drumurilor aeriene spre ță
rile nordice și in ceaialtă 
parte spre largul lumii, ae
roportul adună in cele 24 
dp orc (aeroportul nu e 
chîs nici o clipă) zeci de mii 
de călători.

'Intirzi'em mai mult 
culoarele tunelurilor, 
amuzăm chiar plimbi n-
du-rie.cu trotineta. Da, da 
nu-i o glumă. Pretutindeni 
se află, în rasteluri, troti
nete și cărucioare pentru 
bagaje, (Există o oră a da
nezilor pe... biciclete : ora 
șase după-anîiază). Dacă te 
grăbești sau ți se pare dru
mul pînă și de la avion 
greu, obositor, iei o trotine
tă. Dacă ai bagaj, iei un că
rucior. Dacă ai și copii, iei 
un cărucior niai mare pen
tru bagaj și copii pe care-1 
conduci singur. Acolo unde 
nu mai ai nevoie de el îl 
lași. La fel și cu umbrelele 
atunci cînd plouă. Cu troti
netele merg stewardessele, 
membrii echipajelor și în
soțitoarele pasagerilor. 
Spectacolul e delicios.

Părăsim orașul, în faptul 
serii. Lăsăm in urmă fir
mele luminoase, dese, mari 
și multicolore, trepidația și 
viața lui luxuriantă cu re
gretul că n-am bătut la 
porțile castelului Elseneur 
prin zidurile întunecate ale 
căruia am fi putut 
umbra lui Hamlet, 
Danemarcei a cărui 
die nemuritoare s-a 
slit aici, din mit și legendă.

in-

pe 
Ne

căuta 
prințul 
trage- 
zămi-

VASILE CABULEA
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• PENTRU PRIMA OARĂ 
un sondaj al opiniei publice, 
publicat la Washington, arată că 
în cazul cînd în Statele Unite 
ar avea loc* alegeri prezidenția
le. in momentul de față guver
natorul statului Michigan, Geor
ge Romney, ar obține mai multe 
voturi decit președintele John
son. După cum se știe, la ulti
mul sondaj din luna iunie pre
ședintele Johnson deținea un 
avans apreciabil față de princi
palii săi adversari republicani, 
Romney și Richard Nixon.

• INCIDENTE sîngeroase 
avut loc marți după-amiază __
localitatea Quibd din nord-estul 
Columbiei. între poliție și stu
denții care, nemulțumiți de tra
tamentul autorităților, au decla
rat grevă. Poliția a folosit la 
început bombe cu gaze lacrimo
gene, apoi arme de foc. Două 
persoane au fost ucise, iar nu
meroase altele rănite. Autorită
țile locale au cerut sprijinul ar
matei pentru a pune capăt tul
burărilor.

au 
în

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Casei Albe a anunțat că re- 

; gele Constantin al Greciei va 
face la începutul lunii septem
brie o Scurtă vizită în capitala 
americană, în drum spre Cana
da. Cu acest prilej, regele Con
stantin va avea o întrevedere 
cu președintele Johnson.

• RELATlND despre desfă
șurarea luptelor din Nigeria, 
postul de radio Lagos a afirmat 

; miercuri dimineața că forțele 
federale au reocupat orașul Ore, 
situat la 32 .de km în interiorul 
provinciei vestice a Nigeriei. 
Trupele federale, a adăugat 
postul de radio, își continuă 
înaintarea în provincia de cen- 
tru-vest.

Doi temerari
Soții Terry și Bar

bara Beli din Repu
blica sud-africană 
au părăsit luni Lon
dra la bordul unei 
canoe, plecînd într-o 
călătorie al cărei 
punct terminus este 
Dar E s-S a la a m 
(Tanzania). Prima 
etapă a acestei lungi 
călătorii, care va

dura între 18 luni și 
2 ani, va fi - Dover, 
pe care cei doi tineri 
speră să o parcurgă 
în cinci zile. La 
bordul ambarca
țiunii „Amandhala“, 
lungă de cinci metri, 
tinerii soți’ vor tra
versa Canalul Mî- 
necii pînă la Calais, 
își vor urma drumul

prin canale pe teri
toriul Franței pină 
la Marsilia. Se vor 
îndrepta spre coas
tele Spaniei pînă la 
Gibraltar, apoi își 
vor continua dru
mul de-a lungul 
coastelor Africii de 
nord.
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