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O remarcabilă realizare a constructorilor Tovarășul Nicolae Ceaușescu

TOATE EFORTURILE, 
CĂTRE ȚELUL MAJOR: 
ÎNTĂRIREA UNITĂȚII 

Șl PRIETENIEI
ȚĂRILOR SOCIALISTE

de tractoare brașoveni

„UNIVERSAL 40
l-a primit pe ambasadorul

Uniunii Sovietice
Le-am urmărit cu emoție, cum treceau, acum cîteva zile, prin fața tribunelor din Piața Aviatorilor, ca șl pe Bulevardul Carpați din Brașov. Zgomotul motoarelor era acoperit de ropotul aplauzelor și de u- rale.Alături de autoturismele ..1100", ca și de alte produse realizate în ultima vreme, noile tractoare „Universal 400" reprezintă o victorie de seamă a constructorilor de mașini din țara noastră.„Universal 400“ ca și următoarele 

8 tipuri din aceeași familie (de 40 c. p.) care vor ieși pe porțile uzinei din Brașov pînă în 1970, se înscriu pe linia sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. privind diversificarea producției de mașini șl asigurarea agriculturii cu unelte și mașini agricole capabile să execute o gamă largă de lucrări.Ca să vedem mai îndeaproape caracteristicile noului tractor, i-am con-ItșM: pe tovarășii Iulian Cazacu, in-. Uv șef de concepție, și ing. Ti- beriu Budu, șeful serviciului constructor șef.— Se știe, ne spune inginerul șef de concepție, că la principalele culturi cerealiere, lucrările de bază — semănatul, întreținerea, recoltatul •— sînt, în general, mecanizate. Dar există sectoare ca legumicultura, viticultura, pomicultura, unde continuă să se consume un mare volum de muncă fizică ; mecanizarea aici este prea puțin extinsă. Tractorul „Universal 400", ca și restul tractoarelor din această familie, răspunde tocmai acestei necesități.— Care sînt performantele noului tractor ?— Este un tractor pe roți de uz general, ne spune inginerul Tiberiu Budu, și este destinat în special mecanizării unor lucrări ca: a- rături pe soluri ușoare, semănat, prășit; poate fi utilizat cu rezultate excelente și la administrarea îngrășămintelor chimice și Ia' combaterea dăunătorilor, la cosit, greblat. „U-400" posedă un motor modern -u injecție directă, cu o putere ’ iximă de 45 c. p. la 2 400 turații minut. Motorul este prevăzut cu 3 cilindri, avînd un consum specific de combustibil redus: 180 gr/c.p.h. Tractorul este dotat cu o cutie de viteze care-i permite să desfășoare 6 viteze pentru mers înainte și 2 pentru mers înapoi. Totodată, fiind prevăzut cu un reductor suplimentar, el poate realiza viteze lente pînă la 0,8 km pe oră.Unul din parametrii esențiali ce

„Dacia
caracterizează noul tip de tractor este, fără îndoială, greutatea lui redusă : 1 480 kg. în felul acesta greutatea lui specifică se reduce la numai 33 kg/c.p., față de 46 kg cal putere, cît au tractoarele din familia lui „U-650". Mai există și alte particularități, care situează noul tractor și pe plan internațional la nivelul celor mai moderne tractoare din aceeași clasă. Noul, tip are un ridicător hidraulic pentru controlul automat al adîncimii de lucru și al forței de tracțiune ; este dotat cu pompă de injecție rotativă (cu un gabarit mult redus în comparație cu pompa în linie); alternator în locul dinamului (ceea ce îi conferă o siguranță mult sporită în exploatare) o instalație hidraulică dotată pompă de înaltă presiune.într-un cuvînt, are mal multe etalații, poate executa mal multecrări șl totuși are o greutate mai mică, deci reprezintă un consum mai mic de metal și necesită un e- fort mai mic pentru deplasare. Cum stăm însă cu celelalte tipuri 7— „U-400", care s-a realizat cu 4 luni mai devreme decît termenul stabilit, este primul dintr-o familie

*culn- lu-

de 7 tractoare, ne-a răspuns inginerul șef. Toată „familia" va fi fabricată în uzină în următorii doi ani. încă în 1968 vom asimila în fabricație tractorul legumicol „L-400" și tractorul viticol „V-400". Concepția constructivă a lor rezultă din tipul lucrărilor pe care le execută. Tractorul legumicol se caracterizează prin înălțime (lumină) mai mare, pe cînd cel viticol are o îngustime pronunțată, care-1 permite să înainteze cu ușurință printre rîndurile de viță de vie. La începutul anului viitor urmează să iasă din fabricație tractorul pomicol „U-401", după care vor fi asimilate alte trei tipuri de tractoare, toate pe șenile. Ele sînt menite să facă față unor lucrări pe terenuri dificile, mal ales în pantă, atît în cultura mare, cît șl în viticultură sau pomicultură. Vor fi tractoare caracterizate prlntr-o mare stabilitate.Toate cele 7 tipuri vor fi echipa
te cu același motor de 3 cilindri, cu

9 Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a

primit duminică, 23 august, pe 
A. V. Basov, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice în Republica Socialistă 
România, la cererea acestuia.

LA UZINELE „PROGRESUL" DIN BRĂILA

Noi utilaje în producția de serie
în planul tehnic din acest an «1 uzinei „Progresul" din Brăila s-a prevăzut asimilarea a 14 produse noi. Asigurînd din timp documentația tehnică, S.D.V.-urile necesare, în numai 7 luni, opt din noile produse au și fost omologate. Este vorba despre un screper tractat de 8 metri cubi, un așchietor de lemn pentru fabricile de plăci aglomerate din lemn, o instalație de tăiat și transportat cărămizi ți altele. Sînt, de asemenea,

pregătite pentru a fi omologate două noi tipuri de gatere pentru fabricile de cherestea, un rulou compactor modernizat, excavatorul cu cupa de 0,5 metri cubi, o instalație de impregnat și uscat hîrtie și altele. Conducerea uzinei brăilene apreciază că prevederile planului tehnic pe 1968 privind asimilarea de noi produse va fi realizat cu cel puțin 30 de zile înainte de termen.

Pregătirile pentru

(Continuare în pag. a Il-a)

Tractoare „Universal 400

Se apropie deschiderea anului școlar

cu legume și fructe
>

Convorbire cu ing. loan EFTIMIE 
adjunct al șefului Departamentului 

pentru valorificarea legumelor și fructelor

la ordinea zilei, asigurarea 
noilor manuale

In cadrul pregătirilor 
pentru deschiderea unui 
nou an de învățămint, 
elaborarea, tipărirea și 
difuzarea manualelor 
școlare ocupă un loc im
portant. Și în acest do
meniu sînt prezente grija 
ți sprijinul statului socia
list pentru dezvoltarea 
învățământului din țara 
noastră, crearea condi- 
țiitof favorabile de pre
gătire pentru muncă ți 
viață a populației tinere 
a țării.

„Pentru anul școlar 
1968—1969, ne spune 
tov. Emil Bâldescu, di
rectorul Editurii didac
tice și pedagogice, au 
fost pregătite aproape 
700 de titluri de ma
nuale, intr-un tiraj ce 
depășește 27 milioane 
de exemplare. Așa cum 
este cunoscut, cea mai 
mare parte dintre aceste 
manuale — respectiv 
cele destinate școlilor de 
cultură generală — vor 
fi distribuite gratuit ele
vilor. De menționat că, 
paralel cu preocuparea 
pentru asigurarea tipă
ririi la timp a manuale
lor școlare, s-au depus 
eforturi în vederea îm
bunătățirii conținutului 
lor științific și metodic 
— în lumina ultimelor 
realizări ale științei și 
tehnicii contemporane, 
ale cerințelor pedago
giei modeme. De ase
menea, o atenție sporită 
față de alți ani am a- 
cordat acum aspectului 
și prezentării lor grafice, 
care să releve mai bine 
structura capitolelor, te
melor și lecțiilor, să le 
facă mai accesibile, mai 
atractive. Am utilizat pe 
scară mai largă masele 
plastice în realizarea co-

perjilor, ne-am străduit 
ca ilustrațiile să aibă o 
mai pregnantă funcție 
instructiv-educativă".

Semnificația deosebită 
pe care o are asigurarea 
pentru toți elevii, chiar 
de la deschiderea cursu
rilor, a acestor instru
mente absolut indispen
sabile studiului, face ca 
activitatea specifică de 
difuzare a cărților șco
lare să nu reprezinte 
doar o problemă admi
nistrativ - gospodărească. 
Este, de altfel, fi con
siderentul care a făcut 
ca, atît inspectoratele 
școlare cit și centrele de 
librării și difuzare a căr
ții să ia din vreme mă
suri pentru desfășurarea 
operativă și în bune con
diții a operațiunilor de 
difuzare. „In județul 
nostru — menționează 
în acest sens prof. Ioan 
Bivoleanu, inspector Ia 
Inspectoratul școlar al 
județului Suceava — s-a 
constituit un colectiv 
pentru organizarea difu
zării manualelor con
form graficelor alcătuite 
pe baza centralizării co
menzilor sosite de la 
școli. Totodată, s-a ho- 
tărît ca fiecare școală 
să-și trimită, în ziua pla
nificată, un reprezentant 
care să asiste la numă
rarea, ambalarea și trans
portul manualelor, pen
tru ca ele să ajungă în 
perfectă stare la desti
nație. Drept consecință, 
pînă la data de 20 au
gust, toate școlile din 
orașele județului, ca și 
cele din comunele ce a- 
parțin centrului de difu
zare Vatra Dornei au 
fost aprovizionate cu 
toate manualele necesa
re în viitorul an de în

vățământ. Și pentru res
tul școlilor, difuzarea 
decurge intr-un ritm sus
ținut". După cum ne-a 
spus și prof. Ludovic 
Czâka, inspector la In
spectoratul județean 
Harghita, 80 la sută din 
cărțile necesare elevilor 
au fost deja expediate 
școlilor. De asemenea, în 
cinci din cele 8 sectoare 
ale orașului București, 
școlile au intrat în pose
sia cărților necesare, po
trivit unui grafic întoc
mit fi respectat cu rigu
rozitate. Ritmul susținut 
în care se desfășoară di
fuzarea și în alte locali
tăți oferă garanția că ea 
va fi încheiată cu succes 
la termenul stabilit.

Am putea arăta nu
meroase alte fapte care 
atestă grija și spiritul 
gospodăresc cu care sînt 
transportate fi depozi
tate cărțile școlare. Dar, 
din păcate, în timpul 
raidului, am constatat 
fi unele neglijențe, care 
denotă nepăsare și 
dezinteres din partea ce
lor obligați șă vegheze 
ca drumul spre școli al 
noilor manuale să se des
fășoare normal. Deși 
încă de anul trecut 
„Scînteia" atrăgea aten
ția asupra stării necores
punzătoare în care se 
afla depozitul de cărți 
școlare din Rădăuți, nici 
în prezent situația nu 
s-a schimbat cu nimic, 
din care cauză există 
pericolul deteriorării u- 
nor manuale... „păstrate"

Raid-anchetd reali
zat de Gh. DAVID, 
Gh. BALTA, L. DEAKI

(Continuare 
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(Foto : Gh. VinlilSJ
IN PLINĂ DESFĂȘURARE

aprovizionarea 
de toamnă-iarnă

în aceste zile, piețele $1 magazinele O.L.F.-urilor sînt aprovizionate cu un sortiment variat de legume și fructe, în general de bună calitate. Această impresie ne-a fost confirmată de unele date oferite de tov. ing Ioan Eftimie, adjunctul șefului Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor, cu ocazia convorbirii avute pe tema pregătirilor pentru aprovizionarea de toam- nă-iarnă.— De la 1 aprilie și pînă la 20 august — ne-a spus tov. Eftimie — s-au livrat la fondul pieței, din recolta acestui an, cu 55 mii tone legume mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba de un plus de 36 mii tone roșii. 12 mii tone varză, 2 mii tone ardei gras și alte legume. De asemenea, s-au livrat cu 13 mii tone de cartofi mai mult. La fructe depășirea este pînă 6 mii tone, iar la struguri 6 mii tone. acum de de peste
au sem-— Totuși, presa, cetățenii 

nalat în repetate rinduri discontinui
tăți în aprovizionare, lipsa unor sor
timente. Cum se explică acestea în 
condițiile pe care le-ați amintit ?— Plusurile sînt o realitate. Ele se datorează. în primul rînd, însămîn- țării cu legume a unor suprafețe mai mari, luării unor măsuri suplimentare operative de înlocuire a unor culturi compromise de secetă și re- însămînțării lor. Aceste culturi au

intrat sau intră abia acum în balanța aprovizionării. Astfel, au fost în- sămînțate suprafețe suplimentare cu ceapă, varză, rădăcinoase. La fructe și struguri, plusul se datorează, pe de o parte, intrării pe rod a unor noi plantații, pe de altă parte recoltei mai bune și mai timpurii din acest an. Dar, într-adevăr, cadența livrărilor nu a fost uniformă. După cum tot atît de adevărat este că nu întotdeauna producția nesatisfăcătoare a unor sortimente a fost și cauza absenței lor de pe piață. Deficiențe organizatorice, uneori slaba operativitate sau necunoașterea disponibilităților unor județe au grevat asupra bunei aprovizionări.Ce s-a întreprins pentru îndreptarea situației ? Efortul cooperativelor agricole de a produce mai mult a fost dublat de efortul organelor de valorificare de a asigura o organizare mai bună a preluării, de a reduce la minimum pierderile de recoltă, ca și cele de pe urma manipulării și plimbării repetate a produselor prin baze și depozite. S-a introdus o formă nouă de aprovizionare. care se practică pe scară tot mai largă : livrarea directă a legumelor șl fructelor către magazinele și unitățile din piețe. Acest sistem prezintă deosebite avantaje : pentru cooperativele agricole, deoa-
Al. PLĂIEȘU

(Continuare în pag. a Il-a)

5 SONDE FORATE

PESTE PLANFolosind metodele rapide de Înaintare In foraj și printr-o mai bună organizare a muncii, colectivul de muncă al întreprinderii de foraj Bascov din județul Argeș a obținut Însemnate succese în domeniul depășirii sarcinilor pe 8 luni. Pînă în prezent n-au forat peste, prevederile planului 2 563 m. S-au forat în plus 5 sonde. Aceste succese au condus la obținerea unor economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 1 152 000 lei.

în aceste zile, în rezoluțiile însu- flețitelor adunări care au avut loc la orașe și sate, pretutindeni în țară, în scrisorile și mesajele adresate C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, în declarațiile făcute presei și radioteleviziunii — milioane de muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate, și-au manifestat deplina aprobare față de Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României, adoptată la sesiunea extraordinară din 22 august. în acest document de înaltă principialitate, care pornește de la interesele fundamentale ale națiunii române și este pătruns, în același timp, de spiritul responsabilității față de cauza socialismului în lume, își găsesc o reafirmare puternică și limpede principiile marxist-leniniste de nezdruncinat, de care se călăuzesc și pe care le promovează partidul și țara noastră în relațiile lor internaționale.Așa cum subliniază cu consecvență neabătută partidul nostru și așa cum este bine știut din toate împrejurările, din toate evenimentele, din toate acțiunile pe care le-a întreprins și le întreprinde pe plan internațional, în centrul politicii externe a României socialiste se află prietenia și alianța cu țările socialiste frățești, grija neslăbită pentru dezvoltarea colaborării multilaterale, tovărășești cu toate statele sistemului socialist — de care ne unesc, ca un liant trainic, permanent comunitatea orînduirii sociale, ideologia comună marxist-leninistă, interesele și idealurile supreme ale socialismului și comunismului.Declarația adoptată de forul suprem al puterii de stat. Marea Adunare Națională a dat putere de lege 
politicii îndreptate spre întărirea 
continuă a prieteniei și alianței din
tre România și celelalte țări socia
liste. în acest spirit, în Declarație este proclamată solemn „dorința po
porului român de a dezvolta relațiile 
de prietenie tovărășească cu po
poarele Uniunii Sovietice, de care 
sintem legați prin vechi tradiții de 
amiciție și bună vecinătate, prin 
raporturi de solidaritate internatio
nalists, de a extinde și întări alianța 
și prietenia trainică cu celelalte țări 
socialiste vecine, Iugoslavia, Bulga
ria, Ungaria, cu Cehoslovacia, Polo
nia, Republica Democrată Germană 
— primul stat socialist al muncito
rilor șl țăranilor din Germania — ou 
Albania, eu statele socialiste din Asia, 
Republica Populară Chineză, R. D. 
Vietnam, R.P.D. Coreeană, Mongolia, 
cu primul stat socialist de pe conti
nentul american, Cuba".Declarația proclamă încă o dată politica profund internationalists a

partidului și guvernului nostru, deplina solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele ce luptă împotriva imperialismului, pentru democrație și progres social, libertate și independență socială, pentru pace în lume.Dezbătind principiile politicii externe a României, Marea Adunare Națională a reafirmat deplina lealitate a țării noastre față de tratatele dintre România și celelalte țări socialiste. Marea Adunare Națională a 
arătat că „România își afirmă loiali
tatea deplină față de alianțele sale 
politice ji militare cu țările socia
liste frățești, hotărîrea fermă de a 
le respecta întocmai, văzînd în aceas
ta o chezășie a apărării fiecărui stat 
socialist in fața unei agresiuni impe
rialiste, a Întăririi forței de apărare 
a întregului sistem socialist, a apă
rării păcii în lume". In calitate de participantă la Tratatul de la Varșovia, România și-a îndeplinit și își îndeplinește cu înaltă răspundere și consecvență îndatoririle, îngrijindu-se neobosit de întărirea capacității sale de apărare, a forțelor sale armate, dezvol- tînd colaborarea militară cu forțele armate ale celorlalte țări socialiste participante la tratat, cu toate țările socialiste, pentru a fi oricînd gata să apere împotriva unei agresiuni imperialiste munca pașnică, creatoare a poporului, cuceririle socialismului.Trăsătura caracteristică fundamentală a întregii activități internaționale a partidului și statului nostru o constituie grija și preocuparea pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale. Partidul nostru consideră că a- sigurarea acestei unități este o cerință de însemnătate vitală pentru dezvoltarea cu succes n sistemului socialist, pentru desfășurarea întregului proces revoluționar mondial, pentru apărarea păcii în lume. Mal 
ales în condițiile de astăzi, cind imperialismul își intensifică activitatea agresivă pe arena mondială, duc» războiul interventionist Împotriva poporului vietnamez, organizează comploturi împotriva Independenței altor popoare, unitatea țărilor socia
liste reprezintă un Imperativ suprem, 
o îndatorire internationalists de că
petenie față de clasa muncitoare din 
întreaga lume, față de toate popoa
rele, față do Întregul front antilmpe- 
rlallst.

Partidul nostru pornește de la pre
misa că relațiile de prietenie șl uni
tate intre țătlle socialiste șl parti
dele comuniste trebuie, pentru a fi 
realmente trainic» și a rezista ori
cărei Încercări, să aibă un caracter

(Continuare în pag. a IlI-a)

la principiile politicii externe
a partidului și guvernului

Din toate colțurile țării continuă să sosească, pe adresa Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, nenumărate telegrame ți scrisori purtind semnătura țtnor 
organizații județene și municipale de partid, organizații de masă și 
obștești, colective de oameni ai muncii din fabrici și uzine, cooperative 
agricole de producție, instituții de învățământ și cultură, personalități 
ale vieții cultural-artistice, simpli cetățeni, care își exprimă adeziunea 
deplină față de politica partidului, față de Declarația adoptată de Marea 
Adunare Națională cu privire la principiile de bază ale politicii externe 
a României.în aceste scrisori și telegrame își găsesc o vibrantă expresie dragostea și încrederea nemărginită a oamenilor muncii față de partid, în frunte cu Comitetul său Central, hotărîrea lor de a munci fără preget pentru a înfăptui exemplar politica partidului, programul de dezvoltare multilaterală a patriei elaborat de Congresul al IX-lea. Ele sînt totodată o puternică mărturie a spiritului profund internaționalist de care este animat poporul nostru, a atașamentului său față de cauza prieteniei și unității țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncitorești, față de cauza socialismului și păcii.Participanții la plenara activu
lui Comitetului județean de par
tid Suceava scriu în telegrama lor: „Comuniștii și toți oamenii muncii din județul Suceava, alături de întregul nostru popor, solidari cu cauza dreaptă a poporului frate cehoslovac. își exprimă totala adeziune față de poziția justă și fermă adoptată de conducerea partidului și statului, poziție care izvorăște din interesele vitale ale țării și poporului român.Vă asigurăm, Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul nostru, în frunte cu comuniștii, care întotdeauna și-au făcut cu cinste datoria, vor munci ți vor lupta cu toată dăruirea. fermitatea și priceperea

pentru a da viață politicii interne și externe a partidului și statului nostru, vor contribui cu toate forțele la ridicarea continuă a patriei noastre dragi — Republica Socialistă România".„Prietenia și colaborarea dintre țările socialiste nu pot fi concepute decît dacă se bazează pe respectarea consecventă a internaționalismului socialist, a independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, pe neamestec în treburile interne ale altuia și întrajutorare tovărășească" — se spune în telegrama trimisă de activul organizației județene de partid Bacău.Participanții la adunarea activului de partid își exprimă deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, susțin din toată inima, cu toată hotărîrea, poziția fermă, consecvent marxist-leni- nistă, profund patriotică și inter- naționalistă reafirmată în cuvîn- tul secretarului general al C.C. al P.C.R., președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la adunarea oamenilor muncii din Capitală.„Nu ne vom precupeți eforturile, vom face totul pentru a asigura îndeplinirea în mod exemplar, înainte de termen, în toate unitățile noastre socialiste, a indicatorilor economici și de producție, pentru a dezvolta rolul de conducător politic al organizațiilor de

partid, capacitatea lor de mobilizare a maselor de oameni ai muncii pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, con- știenți fiind că aceasta este expresia intereselor și năzuințelor noastre socialiste" — se arată in telegramă.în telegrama activului Comite
tului județean de partid Botoșani se spune între altele : „Aprobăm întrutotul poziția conducerii partidului nostru față de evenimentele din Cehoslovacia și sîn- tem de acord că singura cale pentru lichidarea consecințelor create de Intervenția armată este retragerea grabnică a trupelor celor cinci țări, asigurarea condițiilor ca poporul cehoslovac să-și poată rezolva singur treburile interne, problemele complexe ale construcției socialiste".„Aprobăm din toată inima — se spune în telegrama activului de 
partid din Ministerul Afacerilor 
Interne — declarația adoptată de sesiunea extraordinară a Marii A- dunări Naționale și vedem întruchipate în acest document, de o importantă deosebită, grija permanentă a partidului și statului nostru pentru normalizarea relațiilor dintre țările socialiste, fermitatea cu care apără principiile care stau la baza acestor relații.Asigurăm conducerea de partid și de stat, personal pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ofițerii, subofițerii și angajatii civili din anaratul central al Ministerului Afacerilor Interne. în frunte cu comuniștii, vor ști să apere ca lumina ochilor cuceririle revoluționar» ale poporului nostru, vor face zid în jurul Comitetului Cen'ral al Partidului Comunist Român. în jurul guvernului Republicii Socialiste România"
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ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL TIRIAC l-A ÎNVINS

REZULTATE TEHNICE

rima schimbare de lider
PE MULLIGAN Șl
PE PIETRANGELI!

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala Cyril Bright, ministrul 
planului și afacerilor economice al 
Republicii Liberia, care la invitația 
ministrului comerțului exterior a 
făcut o vizită în țara noastră. Cu 
acest prilej au fost purtate con
vorbiri privind dezvoltarea rela-

țiilor economice dintre cele două 
țări, care s-au desfășurat, cu succes.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior. Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului, de func
ționari superiori din acest minister.

(Agerpres)

400“
(Urmare din pag. I)

vremea

Foto : M. Andreescu

vlt. Temperatura maximă a fost de 29 de grade.
Timpul probabil pentru zilele 

de 27, 28 și 29 august a.c. în 
țară: Vreme în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi slabe locale, mai frecvente în sudul tării. Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 20 și 30 de grade, izolat mai ridicate. în București: Vreme în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi de scurtă durată spre sfîrșitul intervalului. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

Tenismanul român Ion Ti
riac s-a calificat In finala tur
neului international de la Ortl- 
sel. In semifinale Țiriac l-a 
eliminat cu 6—3, 6—3 pe italo- 
australianul Mulligan 1

In finală, Țiriac l-a Învins 
șl pe Pietrangell cu 3—1 (3—6, 
6—2, 6—0, 6—3) cîștlgînd ast
fel turneul.

din etapa * treia a fost

$1 Dan (min. 42) pentru

Arad. Vagonul — Progresul 2—1 (1—0). Au marcat: Neaeșu, (autogol 
— min. 9) și Chivu (min. 59) pentru arădani, și Oaidă (min. 89) pentru 
Progresul.Craiova. Universitatea — Crișul 2—0 (1—0). Au marcat: Nlță (min. 
15) și Cîrciumărescu (min. 86, din penalti acordat în urma unui fault 
făcut de Naghi asupra Iui Nlță).Constanța. Farul — Petrolul 1—0 (0—0). A marcat Tufan (min. 55). Bacău. Dinamo — Jiul 1—0 (1—0). A marcat Ene (min. 7).Pașcani. Politehnica Iași — Universitatea Cluj 1—0. A marcat Cuper- 
man (min. 55).București. Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 1—1 (1—1). Au marcat : Raksi 
(min. 22, din lovitură liberă) pentru A.S.A. 
Rapid.

Meciul Dinamo București — F. 
amînat.

C. Argeș

asupra căruia antrenorii celor 14 e- chipe trebuie să mediteze (și să ia măsurile corespunzătoare, în orele de pregătire), cu atît mai mult cu cît unele dintre aceste formații se vor prezenta, curînd, la startul competițiilor internaționale în care au fost angajate. Fără îndoială, antrenorii de la Petrolul au cele mai multe motive de discutat, echipa lor nereușind, în cele trei etape disputate, să marcheze nici un gol.Desigur, este prematur să tragem concluzii. Sînt doar trei etape și întrecerea este la începutul ei, majoritatea echipelor au operat modificări în efectivele obișnuite, modificări care nu se poate să nu se simtă în joc.
REGATA
DE LA DUISBURG

Ieri în țară: Vremea s-a menținut frumoasă, cu cerul variabil în cea mai mare parte a țării. Innorări mai accentuate s-au semnalat în Banat și Oltenia, unde după-amiază a plouat. Vîn- tul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 a oscilat între. 16 grade la Turnu Severin și 29 de grade la Călărași. în București: Vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil. Vîn- tul a suflat slab, pînă la potri-

obținerea subțiri; de tra- contro- precizie dotarea
permitepereți foarte noi procedee în atmosferăasigură o înaltă 

a suprafețelor ; cu un mare număr de etc. Circa 82 la sută din

S-ar fi putut întîmpla ca și A.S.A. Tg. Mureș să plece de la București cu ambele puncte și atunci cum am fi avut o imagine mai rotundă asupra elementelor care au dat culoarea particulară acestei a treia zi a campionatului : insuccesul cvasitotal al echipelor bucureștene (au obtinut un singur punct din trei partide jucate). Desigur, meciul Steaua — U.T.A. a dat rezultatul cel mai surprinzător, producînd și prima schimbare de lider din actuala ediție a întrecerii. Steaua a coborît două locuri, cedînd poziția de fruntașă a clasamentului formației Universitatea Craiova.Spunînd că s-ar fi putut întîmpla ca A.S.A. Tg. Mureș să termine învingătoare întîlnirea sa cu Rapid, sîntem cel mai aproape de adevăr. Giuleștenii, cu echipa încă desfigurată de indisponibilități, suspendări, n-au reușit decît să-și contreze adversarii în momentele în care aceștia își îngăduiau cunoscutele șl comentatele perioade de relaxare. Tot atît de adevărat este că și în aceste minute acțiunile realmente dificile pentru apărătorii oaspeți au fost create de către... Dan, Lupescu sau Greavu. De altfel, golul egalizator și cu valoarea unui punct a fost opera lui Dan, la o lovitură liberă, executată de Greavu (min. 42). Raksi deschisese scorul printr-o execuție tehnică magistrală (min. 22), tot dintr-o lovitură liberă de Ia 18 m.Avînd, în general, conducerea jocului, oaspeții au căutat să-și păstreze minimul avantaj cucerit, pur- tîndu-și acțiunile mai mult la mijlocul terenului, unde Ciutac și Raksi au făcut o partidă remarcabilă, do- minîndu-i pe Anghelescu și Dinu. Este drept că aceștia au fost subordonați adversarilor și prin aproape totală lipsă de activitate • a înaintașilor ' jiroprii. Tînăfur'Petrea'riu." de-’ pășit de< importanța partidei. ?Neagu-, ? marcat încă de ratarea acelui penalti din finala „Cupei", a irosit, din teama de a nu greși — și ieri — două ocazii cît roata carului, iar Pop și Codreanu nu prea au contat în economia jocului.încercînd o sumară trecere în revistă a evenimentelor petrecute pe

celelalte sistenta Farul și au rămas și singurele neînvinse, precum și greutatea cu care băcăoanii au obtinut prima lor victorie pe teren propriu. Corespondentul nostru de la Bacău remarca faptul că elevii lui Nicușor se pot felicita pentru șansa avută, Jiul a „presat" majoritatea timpului, manifestîndu-și superioritatea fizic și tehnic. Dar fotbalul e ca la... fotbal.O victorie dorită au realizat și ieșenii, ambiționați îndeosebi de faptul că jucau împotriva echipei pregătite de către fostul lor antrenor.Printre caracteristicile generale ale etapei se înscriu ritmul lent încare s-au desfășurat majoritatea întâlnirilor, tendința spre rezolvărisimpliste ale fazelor, îndeosebi cela de atac șl, citate.Scăderea ________ „_______la o etapă la alta este un aspect

stadioane, fiă subliniem In- 
cu care acumulează puncte 
Universitatea Craiova, care

mai ales, lipsa de efica-
numărulul de goluri de

injecție directă. Gradul de unificare a subansamblelor e foarte ridicat : astfel, fabricația poate fi organizată rational și economic. Pregătirea fabricației a pus în fata uzinei probleme foarte complexe. De pildă, însușirea unor noi tehnologii de fabricație, atît în sectoarele calda cît și în cele reci : amintim confecționarea miezurilor în cutii calde, 
procedeu care unor piese cu aplicarea unor tament termic lată, care și calitate fabricației S.D.V.-urireperele tractorului „U-400" au fost echipate în întregime cu S.D.V.-uri. procent mult ridicat față de trecut. Aceasta a avut și va avea desigur 
o mare influentă asupra calității execuției și a reducerii consumului de muncă.însușirea fabricației noilor tipuri de tractoare de 40 c.p., ca și fabricarea în paralel a tipurilor actuale (deci fabricarea în 1970. în paralel. a 10 tipuri) a impus o seamă de măsuri pentru dezvoltarea și re- amenajarea actualelor capacități de producție. Uzinei i-au fost alocate de către stat fonduri de investiții de peste 700 milioane lei. In a- cest an au fost date în folosință două mari obiective: noua sculărie și noua hală de tratament termic. De fapt, fosta hală de sculărie s-a și a- menajat pentru execuția pieselor necesare sașiurilor la noile tipuri de tractoare de 40 c.p. Hala veche a tratamentului termic va fi șl ea do tată și reamenajată pentru execti* motorului de 40 c.p. Montajul noilor tipuri de tractoare se va face în paralel pe liniile unde actualmente tractoareleDotarea agriculturii noile tipuri amintiteun important pas înainte pe linia modernizării ei. a sporirii producției și productivității muncii.Vedere din Sibiu

Duminică, în cadrul finalelor tradiționalei regate de caiac-canoe, care s-a desfășurat pe apele lacului We- dau de lîngă Duisburg, cuplul Patza- kin-Covaliov (România) a repurtat victoria în proba de canoe dublu (1 000 m) cu timpul de 4’10”4/10. Sportivele românce Dumitru și Serghei s-au clasat pe locul al doilea în cursa de caiac-2 (500 m). Proba de caiac-2 masculin (1 000 m) a fost cîștigată de Zander-Schultz (R F. a Germaniei), înaintea favoriților Vernescu-Sciotnic (România).Sîmbătă, în cadrul unui concurs rezervat echipajelor secunde ale țărilor participante la acest concurs, sportivii români au obținut locul prim în toate cele șapte probe programate.
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CLASAMENT

S 2 1
3 2 1

(Jnlv. 
Craiova 
Farul 
Steaua

Valentin PAUNESCU

3.
3.
4 U.T.A.
5. Politehnica 

Iași
6. Univ. Cluj
7. A.S.A.

Tg. Mureș
8. Dinamo Bc.
9. ”

11. 
12—13. 
12—13.

Vagonul 
Arad 
Dinamo 
București 
F. C. Argeș 
Jiul 
Progresul
București S 1 0 I 4—5

14. Rapid 3 0 2 1 1—3
15. Petrolul 3 0 1 2 0—2
16. Crișul 3 0 12 1—5

în cîteva rînduri

/« „Cupa orașelor tir guri
® Acord : Rapid - O.F.K. 

BEOGRAD : 11 septembrie 
la București, 18 septem
brie la Belgrad.

•Primul meci F. C. Ar
geș - Leixoes la 19 septem
brie ; pentru al doilea trata
tivele continuă.Dacă pentru echipele angajate In „Cupa campionilor . europeni" ți „Cupă cupelor" datele’de disputare ,a meciurilor sînt fixate de U.E.F.A. ți obligatorii pentru ele, în schimb cele ale jocurilor din „Cupa orașelor-tîr- guri" cord tuală. dele time competiții au șî fost

trebuie stabilite de de echipe. La foarte multe primului tur al comun a- ora ac- din parti- acestei ul- programa-

te. Printre ele și cele ale reprezentantelor fotbalului românesc. Rapid București și F. C. Argeș.Un timp, tratativele dintre echipele noastre. Rapid și F. C. Argeș, cu O.F.K. Beograd și, respectiv, Lei- xoes Porto nu au dat rezultate. Ulterior, însă, s-a ajuns la un acord. Astfel, Rapid (care propusese datele de 18 septembrie și 2 octombrie) a acceptat contrapropunerea belgrăde- nilor, astfel că cele două meciuri vor 
avea loc la 11 septembrie la Bucu
rești și 18 septembrie la Belgrad. In ce privește F.C. Argeș, acesta propusese datele de 18 septembrie și 2 octombrie, la'^care Leixoes a;.,replicat cu 19 și 25 septembrie. Pi- 
teștenii au fost de acord cu prima 
dată (19 septembrie Ia Porto), dar au insistat ca returul (la Pitești) să aibă loc la 2 octombrie, deoarece la 25 septembrie urmează să dea cîțiva jucători lotului reprezentativ. Se așteaptă răspunsul portughezilor.

Cu prilejul unei ceremonii care a 
avut loc la Atena, vicepreședintele Co
mitetului Olimpic al Greciei, Papatha- 
nasiadis a înmînat Flacăra Olimpică 
căpitanului vasului „Navarino". Acest 
vas a plecat cu Flacăra Olimpică spre 
Genova. La festivitatea de la Atena a 
participat și Enrique Aguirre, secre
tarul general al Comitetului Olimpic 
mexican.

★La Walnut, în California, se desfășoară în prezent concursurile de selecție ale atletelor din S.U.A. în vederea alcătuirii echipei pentru Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico. Tînăra negresă MARGARET 
BAYLES A OBTINUT O SURPRIN
ZĂTOARE VICTORIE ÎN PROBA 
DE 200 M PLAT, întreeînd-o pe cunoscuta recordmană TYUS. (Săptă- mîna trecută, Bayles realizase de două ori 11,1 secunde pe 100 m plat !). Bayles care este în vîrstă de 17 ani a.’înregistrat ,pe 200 m plat: tithțiul de 23”5/10. TYUS care s-a clasat pe locul doi a fost cronometrată în 23”7'10. MANNING a terminat victorioasă în proba de 800 m plat cu rezultatul de 2’03”. Alte rezultate mai importante : 80 m garduri
RALLINS II" (în semifinale — 10"6) ; lungime WATSON 6,42 m. 
WILLIE WHITE a obtinut 6,40 m.

se montează de 50 și 65 c.p. noastre cu va constitui

la ordinea zilei, asigurarea noilor manuale școlare

CARNET CULTURAL DOUA RECORDURI

MONDIALE LA NATAȚIE

PE SCENELE TEATRELORo In cadrul stagiunii sale estivale. Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoșani prezintă Joi 29 august la Ipo- tești un spectacol de sunet și lumină „Eminescu". De asemenea între 29 august și 1 septembrie va susține la sediul său din Botoșani o săptămînă a dramaturgiei românești. Cu acest prilej vor fi reprezentate piesele : „Viforul", „Iată femeia pe care o iubesc". „Eminescu", „Parabole", precum și „Vechi vodeviluri românești".

organizat de Teatrul satiric-muzical „C. Tănase", în regia lui Bițu Făltici- neanu. „Concertul extraordinar" va prilejul iubitorilor muzicii ușoare re- întîlnirea cu formația „Sincron", condusă de Cornel Fugaru, și cu soliștii Anda Călugăreanu, Luminița Dobres- cu. Aurelian Andreescu.
t V

® La sfîrșitul acestei săptămîni (sîmbătă 31 august și duminică 1 septembrie) în Sala Palatului va avea loc un spectacol muzical-distractiv.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" va întreprinde în perioada 1—30 septembrie un turneu prin tară cu comedia lui Michael Sayers „Kathleen". Itinerarul include numeroase localități din Oltenia, Banat. Transilvania și Moldova.

Premiere cinematograficeTrei copii „minune" — producție cinemascop în culori a studiourilor franceze, în regia lui Leo Joannon. Filmul este o comedie care ne va prilejui reîntîlnirea cu popularii comici francezi Bourvil și Jean Lefebvre. într-o suită de peripeții și încurcături neprevăzute.
lui Jersov Mihailo. Din distribuție fac parte printre alții: M. Jovanovic, Evgenija Veltova. precum și cunoscuta interpretă de muzică ușoară Radmila Karaklajic.

Corabia „Pasărea albastră" — producție din R.S.F. Iugoslavia, care relatează aventurile unui grup de copii, participant la o excursie cu vaporul pe Marea Adriatică. Regia aparține
Fantezițtil — film realizat de studiourile sovietice, compus din trei povestiri umoristice pentru copii, a- daptare după schițele lui N. Nosov. Regizorul filmului este Isaak Maghi- tov, iar dintre interpreți amintim pe lașa Obeikov, Serioja Rtjov, Le- nocika Novikova.

17,3# — Pentru noi, femeile I 
18,00 — Actualitatea industrială.
18,30 — Curs de limba franceză. 

(Reluarea lecției a 7-a).
19,00 — Emisiune pentru studențl. 

Al cincilea anotimp — ti
nerețea.

19.38 — Telejurnalul de seară.
19,58 — Buletinul meteorologic. — 

Publicitate.
30,08 — Muzică populară româ

nească. Interpretează : Tică 
Sorescu, Maria Păunescu, 
Toni Iordache (țambal), 
Maria Ciobanu. Acompa
niază o formație Instru
mentală condusă de Tudor 
Pană.

28.38 — Ce-ațl dori să revedețl T
Retntîlnlre cu Henry Sal
vador.

30.45 — Teleunlversltatea. Istoria
civilizațiilor. „Civilizația 
greacă" (partea I).

31,28 — Film artistic : „Cine a vrut 
s-o ucidă pe Jessie".

32.45 — Telejurnalul de noapte. 
23,88 — închiderea emisiunii.

In piscina de la Coliseum din Los Angeles, cu prilejul unui concurs de selecție cu caracter international, tî- năra înotătoare americană DEBBIE 
MEYER a stabilit UN NOU RECORD 
MONDIAL ÎN PROBA DE 200 M LI
BER cu timpul de 2’06”7/10. De remarcat că în preliminariile probei, suedeza LINDA GUSTAVSON corectase și ea recordul mondial cu timpul de 2’07”9/10. UN ALT RECORD 
MONDIAL A FOST ÎNTRECUT DE 
CLAUDIA KOLB (S.U.A.) CARE A 
PARCURS 400 M MIXT ÎN 5’04”7/10. (Timp stabilit prin recalculare pe baza cronometrajului electric).

(Urinare»; din pag. I)
.. --------------------- -

aici. Este greu de crezut 
că vreo școală din Rădăuți 
ar fi refuzat să repartizeze o 
clasă pentru depozitarea 
manualelot dacă organele 
locale de comerț ar fi soli
citat. Inspectoratul școlar 
județean, forurile locale de 
partid și de stat care cunosc 
situația precară a depozite
lor existente nu s-au străduit 
să găsească o soluție accep
tabilă pentru păstrarea în 
bune condiții a cărților 
pînă ce ele vor ajunge în 
mîinile elevilor, nu mani
festă suficientă atenție și 
spirit gospodăresc pentru 
procurarea și păstrarea căr
ților pentru apropiatul an de 
învățămînt. Să nu se uite că, 
pe lîngă daunele morale pe 
care le provoacă (manualele 
școlare ce nu ajung în bună 
stare în mîinile destinatari
lor lor au un efect psiholo
gic și pedagogic nedorit 
asupra școlarilor) se produc 
yi daune materiale, se risi
pesc bunuri în care statul a 
investit importante fonduri

t

bănești. In acest 
pentru manualele'. școlare' 
statul a cheltuit peste 
171000 000 lei. Este, deci, 
de dorit ca toate forurile in
teresate să privească cu 
toată răspunderea această 
acțiune.

Unele dintre neajunsu
rile întîlnite în drumul căr
ților spre școli sînt rezul
tate fie din neatenția cu 
care s-au alcătuit comenzile 
de manuale și graficele de 
distribuire, fie din graba 
nejustificată pe care unele 
unități comerciale o mani
festă in difuzare. Așa s-a în- 
tîmplat că o parte a manua
lelor destinate școlii agri
cole din Fălticeni au ajuns 
la... Rădăuți. Tot din 
„grabă", dintr-o eroare la 
numărare, ICOMCOOP 
din Odorhei a trimis un nu
măr insuficient de manuale 
Școlii generale din comuna 
Satu Mare — Odorhei, deși 
dispunea de suficiente re
zerve. Firește, termenele de 
difuzare trebuie respectate 
cu strictețe, dar aceasta nu

artf ;■ .în... dauna desfășurării.. acțiur. 
nii însăși. Dar, cu mai 
multă atenție,'s-ar fi putut 
preîntîmpina risipa de timp yi de bani produsă de ase
menea transporturi „încru
cișate".

Venind în sprijinul spo
ririi eficienței yi operativită
ții distribuirii manualelor 
școlare, unii interlocutori au 
fost de părere că ar fi ne
cesară eliminarea unor ve
rigi intermediare existente, 
în prezent, în practica difu
zării. „Ar fi foarte bine — 
ne spunea prof. Mircea Cucu, inspector șef în ca
drul Inspectoratului școlat 
al municipiului București — 
dacă răspunderea difuzării 
cărților școlare ar reveni în 
exclusivitate inspectoratelor 
școlare. In primul rînd, s-ar 
realiza importante economii 
(numai pentru orașul Bucu
rești acestea s-ar ridica 
anual la peste un milion de 
lei), sume ce ar putea fi fo
losite cu un bun randament 
în alte sectoare ale vieții 
școlare. In același timp,

s-ar. asigura operativ atît re-., 
pactizarea ; propriu-zisă a 
cărților pe școli, cît și ope
rațiile de recartare, care din 
cauza marilor fluctuații dr 
elevi — inerente dezvoltai 
construcțiilor de locuințe — 
se tergiversează uneori chiar 
pînă in luna noiembrie. In 
plus, operația de distribuire 
s-ar bucura de mai multă 
grijă, fiind făcută de oa
meni ai școlii, care înțeleg 
mai bine valoarea și semni
ficația acestor „produse". 
Propunerea merită să fie 
studiată de Ministerul Invă- 
țămîntului, care, in colabo
rare cu celelalte foruri com
petente, poate adopta so
luțiile cele mai adecvate.

Pînă atunci însă, operația 
de difuzare a manualelor 
școlare trebuie să continue 
cu operativitate și răspun
dere, astfel incit pînă la 
deschiderea noului an de în- 
vățămînt toate cărțile să 
ajungă în școli. In acest 
scop, este necesară conjuga
rea deopotrivă a eforturile 
unităților comerciale și ins
pectoratelor școlare.

Pregătiri pentru aprovizionarea

lor

de toamnâ-iarna cu legume și fructe
(Urmare din pag. I)

emenia
o Roata vieții : PATRIA _ 10 ; 12,45 ; 
16,15; 18,45 ; 21,15; CAPITOL — 9,15: 
12 ; 15 ; 18 ; 21, la grădină — 20, MELO
DIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
0 Premiere strict secrete : LUCEAFĂ
RUL— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
GRIV1ȚA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 : 
20,30.
O Tarzan, omul maimuță : SALA PA
LATULUI — (seria de bilete 2 525 — 
orele 17,30, seria de bilete 2526 — orele 
20,15), REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8.30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20. 
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 
21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20,45, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 
19,45, STADIONUL DINAMO — 20.
O Fantomele se grăbesc : LUMINA — 
9,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
o Corabia „Pasărea albastră" : UNION 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Fanteziștii : DOINA — 9—13 în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Hatari : VICTORIA — 9.30 ; 13.15 ; 
17 ; 20.30, GRĂDINA DOINA — 19,30, 
0 în orașul „S“ : CENTRAL — 8.30 ; 
30,45 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30.
© Camera în formă de „L“ : SALA 
CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 15.

a Șapte oameni de aur : BUCEGI — » ; 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 20, AURORA — 9,30 ; 12 ; 14,45 : 
17,15; 20. la grădină — 20,30.
© Intîlnlre în munți: EXCELSIOR —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină - 20,30.
0 Taffy ți vînătorul s TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
a Viva Marla : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20.30, TOMIS — 9—15.45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 15,15 ; 18 : 20.45. GRADINA TOMIS
— 19,30.
0 Intre noi : BUZEȘT1 — 15.30 ; 18. la 
grădină 20.
0 Pentru cîțtva dolari tn plus : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 :
15.30 ; 17,45 ; 20.
a Prin Kurdlstanul sălbatic : DACIA
— 8—16,30 în continuare ; 18,45 ; îl.
a Studiu despre femei : UNIREA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,15.
a Cind tu nu eștt : DRUMUL SĂRII
— 15 : 17,30 ; 20.
O Piramida zeului Soare : GIULEȘT!
— 10.30 ; 15.30 : 18 ; 20.30, ARTA -
9—15.45 in continuare : 18,15 : 20.30. Ia 
grădină — 20.
a Domnișoarele din Rochefort: CO- 
TROCENI — 15.15 : 18 : 20.45.
a Moștenirea Iul Achille : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
MIORIȚA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 : 18.15 ; 
20.30.
O O fată eludată: MOȘILOR — 15,30 ;
18 ; 20,30.

VOLGA — 9—15,30 In
30,30, GRADINA MO-

• Duelul lung : 
continuare ; 18 ;
ȘILOR _ 20.
• Aventurierii :
18 ; 20,30, POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• Dă laba, prietene !: PROGRESUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița: MUNCA
— 16 ; 18 ; 20, GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
• Caut o nevastă : VTTAN
18 ; 20,15.
A Falsa liră <le aur : RAHOVA _ 15 ; 
17,45, la grădină — 20.15.
• Nebunul din laboratorul nr. 8 : FLA- 
CARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Alegere de asasini : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30, CRÎNGAȘI — 
18 ; 20,15.
• Judecata : PACEA — 16 ; 18 ; 20. 
a Un nabab maghiar; Zoltan 
pathy s COSMOS — 15.30 ; 18 :

VIITORUL 15,30 ;

15.30 ;

15.30 :

teatre
A Teatrul ,.C. Tănase" (la grădina 
Boema) : Boema Palace — 20. (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Scandal la 
Boema — 20.
• Ansamblu! „Perînița" (In sala Savoy 
a Teatrului „C. Tănase") : Varietăți 
folclorice — 19.

I •

rece realizează venituri în plus, ele primind prețul de desfacere al zilei respective, minus o cotă redusă de rabat comercial ; pentru piețe și cumpărători. avantajul constă în faptul că produsele se aduc mal repede și proaspete, direct în unitățile vîn- zătoare, eliminîndu-se veriga intermediară — depozitul. Acest mod de aprovizionare se practică, cu rezultate din cele mai bune, de către 400 de cooperative agricole din județele Ilfov, Prahova, Timiș și altele, care livrează produsele direct la peste 600 de magazine. Pentru aprovizionarea unor orașe, centre muncitorești mai importante, stațiuni balneo-climaterice. care nu dispun de o bază legumicolă corespunzătoare. s-a luat măsura de a li se asigura ritmic produse din județele mari producătoare. Numai în ultima săptămînă au fost deplasate, în asemenea zone, peste 10 000 tone de legume. 1 000 tone fructe și 1 000 tone struguri. Totuși, nu s-a reușit încă să se asigure peste tot cantitățile necesare de ceapă și usturoi. Concomitent. s-au luat măsuri lărgirea posibilităților de extinzîndu-se rețeaua cu de unități permanente șiO atentie deosebită acordăm comerțului mobil, organizat în special în noile cartiere ale orașelor, unde nu dispunem de suficiente spatii comerciale sau piețe.— Ce pregătiri 
provizionarea de măsuri s-au luat 
desfășoare ritmic, să existe produse 
de calitate bună în tot timpul iernii 
și să nu se repete unele deficiente

și pentru desfacere, circa 1 000 sezoniere.
se fac pentru a- 
toamnă-iamă 7 Ce pentru ca ea să se

care, anul trecut, s-au repercutat 
negativ asupra bunei aprovizionări ?— Pe baza propunerilor din partea întreprinderilor județene de legume și fructe, care au consultat uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, direcțiile agricole și, cele comerciale, s-a întocmit un plan pe care îl apreciem realist, deoarece pornește de la cunoașterea atît a necesităților, cît și a resurselor pentru aprovizionare și crearea rezervelor necesare iarna. Cantitățile ce se vor desface sînt. în medie, cu 15—25 la sută mal mari decît cele de anul trecut. Potrivit aprecierilor de pînă acum, se scontează pe o producție bună de cartofi, varză, rădăcinoase și alte sortimente, care stau la baza aprovizionării de iarnă. De asemenea, vor fi mult sporite rezervele însilozate — cartofi, ceapă, varză, rădăcinoase, mere și pere. Cu aproximativ 30 la sută va crește șl cantitatea de produse deshidratate — spanac, varză, roșii —. ca și a legumelor semiindustrializate — varză și castraveți murați, gogonele, gogoșari, pastă de tomate. Deci, în acest an pentru aprovizionarea de toamnă și iarnă se vor desface circa 750 000 tone de legume și fructe (față de aproape 530 000 tone, realizate în toamna anului trecut), din care numai cartofi aproape 400 000 tone, precum și un volum de 40 000 tone produse semiindustrializate.Preluarea, transportul, operațiile de încărcare-descărcare. triere și sortare (in parte prelucrare), înma- gazinarea. însilozarea acestei uriașe cantițăti de produse implică o serie de măsuri organizatorice, care în acest an s-au întreprins mal din timp și temeinic. în afară de producători și organele de valorificare, in

aplicarea lor sînt antrenate direcțiile comerciale județene, precum și C.F.R.-ul, întreprinderile de transporturi auto. Semiindustrializarea și deshidratarea produselor au și început și se fac pe măsură ce apar surplusuri de produse pe care piețele nu le absorb operativ. îneît există de pe acum cantități însemnate de pastă de tomate, varză și castraveți murați.Centrele de valorificare au fost pregătite ca, pe baza evaluărilor făcute, să fie în stare să preia toate cantitățile de legume și fructe disponibile, să le poată manipula și depozita. în acest scop se amenajează rampele de expediere și primire a produselor. Ministerul Căilor Ferate construind special 13 rampe în țară și alte 4 în Capitală pentru cartofi. Lucrările de încărcare-descărcare vor fi larg mecanizate ; pe lîngă cele 160 benzi transportoare existente, vor fi folosite încă 110 asemenea benzi și alte mecanisme.
— Ce măsuri se prevăd pentru fa

cilitarea aprovizionării de iarnă a 
populației 7— Pe de o parte, se înființează, în afara rețelei obișnuite, circa 500 centre speciale de desfacere a produselor de mare volum — cartofi, varză, pe de altă parte se va dubla. în raport cu anul trecut, cantitatea de cartofi ce va fi livrată la domiciliu. Această activitate se organizează în așa fel îneît de la primirea și pînă la efectuarea comenzilor să nu treacă mai mult de cinci zile. Tinînd seama de deficientele de anul trecut, o atentie deosebită se va duselor livrate, tate de cartofi portată în vrac, kg.

acorda calității pro- o însemnată canti- nemaifiind transei în saci de 60—80

Avînd în vedere că un volum mult mai mare de produse decît anul trecut va trebui manipulat într-o perioadă scurtă, de aproximativ cinci- șase săptămîni — aprovizionarea cu ceapă uscată și cartofi începînd la 15 septembrie, iar la celelalte produse, la 1 octombrie — se cere ca și celelalte foruri implicate în reușita acțiunii să acorde toată atenția sarcinilor ce le revin. Avem în veddre amenajarea din timp a stațiilor C.F.R., asigurarea cu vagoane corespunzătoare, în special acoperite, pentru ca produsele să nu sufere de pe urma intemperiilor, dotarea rampelor, asigurarea unor spatii de manipulare suficiente ; cît privește întreprinderile de transport auto, acestea trebuie să pună la dispoziție vehicule în perfectă stare tehnică. De asemenea, este necesar ca organele locale din București. Hunedoara. Sibiu. Maramureș, Satu Mare, Mehedinți și alte județe să acorde sprijinul necesar în găsirea și punerea la punct a unor spații de depozitare suplimentare, pentru a se putea asigura în bune condiții rezervele necesare de iarnă. Totodată, beneficiarii consumurilor colective — alimentația publică, cantine, cămine, spitale etc. — sînt chemate să încheie pînă la 5 septembrie contractele pentru produsele ce le sînt necesare și să-și ridice în întregime cantitățile contractate pînă la 20 octombrie.Deci, pentru buna desfășurare a campaniei se impune ca toate operațiunile — recoltarea, preluarea, transportul, însilozarea și desfacerea — să fie astfel organizate, incit 'să se desfășoare ritmic și operativ, ca populația să poată beneficia in condiții corespunzătoare de o bună aprovizionare de toamnă-iarnă cu legume și fructe.
I
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POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI SI GUVERNULUI
7

DISCUȚIILE TOVĂRĂȘEȘTI, SINGURA CALE 
RAȚIONALĂ, CONSTRUCTIVĂ, PRINCIPIALĂUrmăresc cu multă atenție desfășurarea evenimentelor din Cehoslovacia. După consternarea și adînca mîhnire din primele zile, am salutat cu satisfacție știrile despre care au început și sînt desfășurare la Moscova, tativelor, a discuțiilor între conducerile partidelor șl statelor respective, purtate cu răbdare, Intr-un spirit de sinceritate și respect reciproc, reprezintă, fără doai și poate, singura cale justă, rațională, pentru a ieși din situația gravă ce s-a creat, pentru a găsi soluții reciproc acceptabile șl a asigura astfel relații normale, de colaborare tovărășească, internaționalistă între țările socialiste. Este dă altfel calea pentru care s-au pronunțat partidul și guvernul nostru din primul moment al crizei din Cehoslovacia, calea pe care o preconizează permanent pentru eliminarea divergențelor dintre țările socialiste șl asigurarea unității lor, pe baza principiilor marxism-Ieninis- mului și ale internaționalismului socialist. Luînd cunoștință de cuvîn- tările rostite de tovarășul Nicola* Ceaușescu la adunarea populației din București și la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, de conținutul Declarației adoptate, m-am

tratativele în curs de Calea tra- tovărășești
convins încă o dată cu cîtă răspundere militează partidul nostru pentru instaurarea unor relații normale între țările socialiste, relații bazate pe stimă și respect reciproc, pe egalitate în drepturi, pe respectarea independentei și suveranității naționale, pe principiile internaționalismului socialist. Sper din tot sufletul că tratativele care se duc în prezent la Moscova se desfășoară tocmai în acest spirit, că ele se vor încheia cu succes, în interesul dezvoltării prieteniei și colaborării frățești dintre țările socialiste, al întăririi unității și coeziunii lor, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii.In ce ne privește, asigurăm partidul nostru drag și conducerea sa că aici, lîngă focul nestins al cuptoarelor hu- nedorene, siderurgiștii vor ști să-și facă datoria în spiritul celui mai fierbinte patriotism și internaționalism, că vom mupei cu abnegație pentru a traduce neabătut în viață hotărîrile partidului, a ne aduce contribuția la întărirea patriei și la consolidarea pe această cale a forței și influentei socialismului în lume.

Oprîș AVRAM 
oțelar la Combinatul siderurgic 
Hunedoara

Cu înaltă răspundere pentru 
cauza socialismului și păciiPartidul Comunist Român și guvernul țării noastre desfășoară o po- 'litic oitatructivă de pace. careoy” ‘■■ir dezvoltarea relațiilor de...aL^.are cu toate partidele comuniste și muncitorești și cu toate statele socialiste. Aceste relații au loc pe baza principiilor de egalitate, de sprijin și ajutor reciproc, de respectare a independenței fiecărui stat și a neamestecului în treburile interne ; ele sînt menite să ducă la întărirea tuturor «țațelor socialiste și a sistemului mondial socialist in ansamblu, la împiedicarea imperialismului de a pregăti șl dezlănțui noi războaie, de a amenința pacea, cuceririle revoluționare, progresiste ale popoarelor.Statul nostru urmărește de asemenea dezvoltarea relațiilor economice și culturale cu toate statele de pe planeta noastră, convins că aceasta servește de asemenea înțelegerii și apropierii între popoare, păcii.Evenimentele recente din R. S. Cehoslovacă m-au impresionat puternic. Sînt întru totul de acord cu poziția Partidului, .Comunist Rprnân-., și •«, -guvernului noștruyînsdegătură. c” aceste evenimente, așa cum a fost definită de tovarășul Nicolae •>scu în ședința Marii Adunări âe din 22 august 1968 și în -larațla ce a fost adoptată de Marea Adunare. Este o poziție profund internationalists, pătrunsă de înaltă răspundere pentru cauza socialismului, pentru soarta păcii, o

poziție constructivă, ce urmărește să statornicească în relațiile dintre statele socialiste principiile marxism-leni- nismului și ale internaționalismului proletar, ale respectului suveranității și independentei, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Viața a dovedit și dovedește cu prisosință că de aceasta depinde in mod hotărîtor formarea unei depline încrederi reciproce între țări, dezvoltarea unei colaborări fructuoase între ele.Respectarea acestor principii reprezintă, fără îndoială, și calea pentru reglementarea crizei create în Republica Cehoslovacă. Este evident că singura modalitate ce corespunde rațiunii și intereselor socialismului pentru a soluționa divergențele ivite între țările socialiste sînt discuțiile tovărășești, tratativele bazate pe respect și încredere reciprocă între conducerile partidelor și statelor respective. Faptul că în prezent se desfășoară convorbiri la Moscova între delegația Republicii Socialiste Ceho.slqyace și conducători .R.C.U.S.- și .ațr guvernului sovietic. este,,, cred, un indiciu că ș-a pășit pe o asemenea cale. Prin eforturi perseverente, sincere, se pot găsi, desigur, soluții reciproc acceptabile, care să elimine neînțelegerile, să asigure restabilirea relațiilor de colaborare tovărășească, internaționalistă.
Acad. prof. Nicola* SALAGEANU
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Telegrame

Poziția partidului—poziției 
întregului nostru popor

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei Naționale a României, vă transmit 
călduroase felicitări dumnevoastră, poporului și guver
nului României, în numele poporului și guvernului 
chinez. Fie ca prietenia profundă dintre popoarele 
Chinei și României să crească și să se dezvolte con
tinuu 1Călăuzit de ideile marxism-leninis- mului, partidul nostru militează neobosit pentru respectarea principiilor suveranității și independenței fiecărei țări, neamestecului în treburile interne ale altor state.Poziția exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea spontană a populației Capitalei și în cadrul sesiunii Marii Adunări Naționale este poziția fermă dintotdeau- na a partidului și guvernului nostru, a întregului popor, care este hotărît să făurească în pace și libertate socialismul, să dezvolte legături de bună prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, să lupte pentru întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste. Ascultînd Declarația Marii Adunări Naționale, fiecare dintre noi, cetățenii României socialiste, am încercat un sentiment de satisfacție și mîndrle patriotică, pentru că ea a exprimat gîndurile noastre și a dovedit încă o dată înalta principialitate și spiritul profund internaționalist de care sînt animate partidul și statul nostru, cît de scumpe le sînt relațiile de prietenie frățească cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și mun-

citorești, cu toate forțele ce luptă împotriva imperialismului, pentru democrație, independență națională, pace șl progres.Declarația a exprimat totodată cît 
ie poate de limpede hotărîrea întregului nostru popor de a munci și lupta șl de acum înainte, cu elan și abnegație, pentru înflorirea țării, pentru a întări independența patriei noastre și pentru a asigura, mersul ei neabătut pe calea socialismului și păcii.Noi, intelectualii Centrului universitar Iași, împreună cu întregul nostru popor, facem zid puternic în jurul partidului și guvernului României socialiste ; îmbrățișăm cu dragă inimă și susținem poziția adoptată de partid, și sîntem hotărîți ca prin muncă și mai asiduă să asigurăm pregătirea a noi și noi cadre de nădejde în opera de desăvîrșire a orînduirii socialiste. Sîntem și vom fi totdeauna alături de partidul nostru, de conducerea sa, pe care o înconjurăm cu dragostea și încrederea noastră.

Prof. univ. Dumitru BERLESCU 
prorector al Universității 
„Al. I. Cuza' lași

CIU EN LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sărbătorirea zilei naționale române îmi oferă plă
cuta ocazie de a exprima Excelenței Voastre căldu
roasele mele felicitări și sincere urări pentru ferici
rea dv. personală, a poporului român și pentru pros
peritatea țării dv.

Excelenței Sale
NICOLAE
Președintele 
al Republicii

BAUDOU1N 
Regele Belgiei

Domnului
CEAUȘESCU

Consiliului de Stat 
Socialiste România

Solidaritatea si internaționalismul
9 9

trebuie să triumfeAm cunoscut poporul cehoslovac în urmă cu 23 de ani, cînd armata noastră, eliberînd teritoriul patriei, ducea bătălii grele, alături de ostașii sovietici, pentru izgonirea și zdrobirea definitivă a fascismului. Era în primăvara lui ’45. Eram ostaș în divizia a IlI-a Vînători de Munte. îmi a- mintesc de cei 18 tineri partizani cehoslovaci, care, în încleștarea aspră din munții Tatra, s-au alăturat batalionului nostru. Cu îndîrjită voință și sacrificiu neprecupețit, ei au luptat ca să-și elibereze țara cotropită de fasciști. Sîngele vărsat de ei și de noi ne-a unit și mai mult. Apoi, cu aceeași dorință fierbinte, popoarele noastre frățești și-au luat soarta în propriile mîini, au început construirea socialismului.N-am mai fost de atunci în Cehoslovacia, dar am stat de vorbă cu tovarășii din uzină care au vizitat-o. Ei mi-au vorbit despre eforturile depuse, succesele obținute, despre încrederea cu care poporul cehoslovac, <țupă plenara din ianuarie,, urmează....... partidulcomunist, transpunînd îir < viață mărețele idei ale marxism-le- ninismului, potrivit condițiilor specifice.De aceea, evenimentele petrecute în ultimele zile în Cehoslovacia mi-au umplut inima de mîhnire. Am împărtășit însă într.u totul, alături de întregul nostru popor, părerea con-

structivă exprimată de conducerea partidului nostru că mai este încă timp să se revină asupra acestui act, să se pășească pe drumul rațiunii și adevărului, prieteniei și solidarității internaționaliste.' Secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a dat glas sentimentelor întregului nostru popor a- tunci cînd a spus că principiul independenței, al suveranității e sfînt. Cu înaltă responsabilitate, cu nestrămutată fermitate partidul nostru a- pără aceste principii. Ele și-au găsit o deplină consfințire în Declarația adoptată de Marea Adunare Națională.Ne exprimăm întreaga noastră solidaritate cu încercatul popor cehoslovac. sîntem alături de toate partidele comuniste și muncitorești, de toate forțele progresului și păcii din întreaga lume, care își afirmă speranța că tratativele în curs de desfășurare la Moscova se vor solda cu rezultate constructive, corespunzător intereselor cauzei socialismului.■ Eu și tovarășii mei ne simțim în aceste momente și mai uniți în jurul < partidului, al înțeleptei noastre conduceri. Nu vom pregeta o singură clipă să muncim, să înmulțim realizările noastre în construcția societății socialiste.
Vosilc BORDEIANU 
cazangiu — uzinele 
„Grivija Roșie"

TOATE EFORTURILE, CĂTRE TELUL MAJOR
ÎNTĂRIREA UNITĂȚII Șl PRIETENIEI

TARILOR SOCIALISTE /

(Urmare din pag. I)principial, cu adevărat marxist-lenl- nist, bazîndu-se pa încredere și respect reciproc, pe spirit tovărășesc, pe dreptul fiecărui partid, al fiecărei țări socialiste de a-și elabora de sine stătător politica, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism mulul la condițiile concrete social- economice, la particularității» naționale.De aceea, țara noastră așează la baza relațiilor sale cu celelalte țări socialiste, principiile internaționalismului proletar, respectul independenței și suveranității, al egalității în drepturi neamestecul în treburile interne, întrajutorarea tovărășească, avind convingerea verificată de viață că numai înfăptuirea acestor principii poate să asigure dezvoltarea unor raporturi de încredere și respect mutual, să ducă la eliminarea oricăror surse de disensiuni, să contribuie la apropierea între popoare, să genereze o prietenie trainică, de nezdruncinat între țările socialiste. Prin votul unanim al Marii Adunări Naționale, întregul popor român a declarat că este ferm hotărît să acționeze și în viitor în raporturile de colaborare și prietenie cu țările socialiste, exclusiv pe baza acestor principii ale internaționalismului socialist.In mod firesc, diversitatea condițiilor în care construiesc noua societate determină varietatea formelor și metodelor de activitate folosite de țările socialiste. In același timp, între țările socialiste se pot ivi și deosebiri de vederi, de interpretare, cu privire la anumite probleme ale dezvoltării contemporane. întotdea
una și cu o profundă convingere, 
partidul nostru a subliniat că aceste 
deosebiri de păreri trebuie să facă 
obiectul unor discuții principiale, to
vărășești, între conducerile de partid 
și de stat, manifestîndu-se răbdare și punîndu-se pe primul plan ele
mentele de unitate care sînt funda
mentale, precumpănitoare ; în nici 
un caz ele nu trebuie să constituie 
surse de înăsprire a relațiilor, de 
suspiciune și animozitate, nu trebuie 
să afecteze sub nici o formă dezvol
tarea relațiilor reciproce.Tocmai de aceea, Partidul Comunist Român a salutat, la timpul respectiv, tendințele de a se merge pe calea contactelor, a tratativelor, în legătură cu divergențele manifestate de unele țări socialiste față de Cehoslovacia. Partidul nostru a subliniat cu satisfacție acordul

la care s-a ajun3 în urma discuțiilor și întrunirilor de la Cierna și Bratislava dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, Partidul Comunist din Cehoslovacia și alte partide comuniste și muncitorești.Partidul nostru nu poate împărtăși în nici un caz ideea că rezolvarea unor deosebiri de păreri, ivite între partide comuniste, între țări socialiste se poate face pe alte căi decît căile încercate ale discuțiilor tovărășești, purtate în spirit de stimă și încredere, de la conducere la conducere. Cu atît mai mult nu poate fi admisibil să se recurgă la calea acțiunii militare, împotriva voinței suverane a organelor conducătoare legitime de partid și de stat.Această poziție principială a partidului nostru și-a găsit expresie în hotărîrile ședinței comune din 21 august a C.C. al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România, ca și în Declarația Marii Adunări Naționale, care au exprimat în unanimitate profunda lor îngrijorare și dezaprobare în legătură cu pătrunderea forțelor armate ale unor țări socialiste în Republica Socialistă Cehoslovacă, și au subliniat consecințele extrem de grave pe care această acțiune le are pentru unitatea țărilor socialiste și a mișcării comuniste, pentru cauza socialismului și păcii. Totodată, Declarația Marii Adunări Naționale a dat glas solidarității poporului nostru cu poporul cehoslovac, cu Partidul Comunist din Cehoslovacia, cu Republica Cehoslovacia, cu organele statutare, constituționale de conducere a partidului și ția de nostru popor.Fidel .. .călăuzește întreaga activitate, partidul nostru a adoptat, în situația grea creată prin intervenția militară în Cehoslovacia, o atitudine profund constructivă. „Considerăm — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la sesiunea Marii Adunări Naționale — că nu este încă prea tîrziu de a se da dovadă de rațiune și de spirit de răspundere pentru cauza prieteniei între țările socialiste, încetîndu-se acțiunile militare împotriva Cehoslovaciei. creîndu-se condiții ca organele constituționale ale statului și organele de partid alese statutar să-și poată desfășura nestingherite activitatea. în acest scop, este necesar ca toate problemele car* privesc rela-

statului. Aceasta este pozi- nezdruncinat a întregului partid, a întregului nostruconduitei principiale ce-i

țiile cu Cehoslovacia să fie rezol
vate prin discuții și tratative cu con
ducerea de partid și de stat legală a 
țării. Aceasta este singura cale justă 
de ieșire din situația gravă ce s-a 
creat, singura cale corespunzătoare 
rațiunii politice și intereselor so
cialismului".Iată de ce opinia publică urmărește cu deosebit interes desfășurarea tratativelor de la Moscova între conducătorii U.R.S.S. și președintele Svoboda și alți conducători cehoslovaci. Comuniștii, întregul popor român își exprimă speranța și dorința fierbinte ca aceste convorbiri să se încheie cu rezultate pozitive, să ducă la crearea condițiilor necesare ca organele statutare de partid, organele legale, constituționale din Cehoslovacia să-și poată îndeplini nestingherit sarcinile încredințate — asigurînd retragerea trupelor celor cinci state spre a se da poporului cehoslovac posibilitatea de a desfășura în mod normal opera de construire a socialismului și de a exercita prerogativele inalienabile ale independenței și suveranității Cehoslovaciei socialiste. Este neîn
doielnic că o asemenea soluționare 
a crizei va răspunde celor mai pro
funde interese ale construcției socia
lismului în Cehoslovacia, ale întări
rii prieteniei între țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și munci
torești, va avea o influență pozitivă 
pentru cauza generală a socialismu
lui.Caracterul rezonabil al poziției Partidului Comunist Român, care se pronunță tocmai pentru o asemenea soluționare a crizei este absolut evident. Cu toate acestea, în presa unora din țările socialiste ce au trimis trupe în Cehoslovacia, au apărut articole care, în zelul motivării acestei acțiuni, prezintă în mod deformat poziția României, a conducerii ei de partid și de stat, înfățișează o imagine neconformă cu realitatea a eforturilor depuse de Partidul Comunist Român pentru o rezolvare constructivă, principială, a acestei crize. Desigur, ar fi cît se poate de ușor să se răspundă articolelor respective, construite pe aprecieri tendențioase și pe interpretări total nefondate. în orice caz, nu argumentele ar lipsi ; dimpotrivă, acestor atacuri li s-ar putea opune multe idei rationale, bazate pe realități, pe fapte concludente, multe argumente bazate pe respectul adevărului și în spiritul bunei credințe. Dacă nu ne angajăm, și nu înțelegem să ne lăsăm angajați pe panta ripostelor și polemicilor, o facem tocmai pornind de la

cerința majoră, imperioasă de a nu se da curs nici unei acțiuni de natură să înăsprească relațiile, să complice și mai mult situația actuală, să îngreuneze eforturile pentru întărirea prieteniei și unității între partidele și țările noastre. Convingerea partidului nostru este că mijloacele de informare publică din țările socialiste, și în primul rînd presa de partid, au înalta misiune de a aduce, în mod responsabil, o cit mai mare contribuție pozitivă la ieșirea din acest moment greu pentru mișcarea comunistă, la restabilirea unui climat de încredere și prietenie.In actuala situație, partidul nostru este ferm hotărît să facă, în ceea ce-1 privește, tot ce depinde de el pentru a nu se agrava mai mult relațiile și a nu se periclita mai departe interesele unității, pentru a se zădărnici speranțele cercurilor reac- țiunii imperialiste într-o adîncire a dezbinării din rîndurile mișcării comuniste internaționale. Interesele cauzei socialismului cer să se meargă pas cu pas și neabătut spre normalizarea pe baze principiale a situației, să se evite sau să se înlăture tot ce contravine acestui deziderat, cer ca toate eforturile să fie îndreptate spre o unică direcție constructivă și rațională: afirmarea spiritului de unitate, legere tovărășească.Forța și vitalitatea șl externe a partidului nostru constau în aceea că ea este e- manația voinței întregului popor român. fiind elaborată cu nemijlocita sa participare. Tocmai de aceea, întregul nostru popor aprobă și sprijină politica promovată de Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre.în aceste zile, prin mii de manifestări, se exprimă într-un mod impresionant unitatea întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de profesie și fără deosebire de naționalitate — români, maghiari, germani — în jurul partidului, a Comitetului său Central. Această unitate dintre partid și popor este o puternică forță motrice a mersului înainte al României socialiste, a înfăptuirii idealurilor noastre de bunăstare și fericire, chezășia apărării și dezvoltării neabătute a cuceririlor revoluționare ale poporului român, a ridicării patriei noastre pe noi culmi ale civilizației socialiste — contribuție la întărirea întregului sistem mondial socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste, la victoria cauzei socialismului și păcii în lume.

responsabilă a prietenie, tnțe-politicii interne și statului

BUCUREȘTI 
naționale a Republicii Socia- 
să primiți, Excelență,

Cu ocazia sărbătorii 
liste România, vă rog 
urări pentru fericirea dv. personală și pentru 
ritatea poporului român.

ARTHUR DA COSTA E 
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Excelenței Sale
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

sincere 
prospe-

SILVA

de Stat
Romania
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socia
liste România, sînt fericit să adresez Excelenței Voastre 
cele mai sincere felicitări călduroase, urări pe care, 
împreună cu poporul khmer, le formulez pentru prospe
ritatea României și fericirea poporului român.

Dorim din toată inima ca relațiile prietenești dintre 
țările noastre să se completeze cu o cooperare din ce 
în ce mai strînsă pentru apărarea dreptății, păcii și 
progresului.

NORODOM SIANUK 
Șeful Statului Cambodgia

Excelentei Șale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul aniversării zilei eliberării Republicii 

Socialiste România, în numele guvernului, poporului 
și al nostru vă transmitem dumneavoastră. Excelență, 
guvernului și poporului român felicitări cordiale și 
urări de bine pentru progresul continuu și prospe
ritatea României.

MAHENDRA 
Regele Nepalului

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale, vă rog să primiți felicitările 

mele și cele mai bune urări de prosperitate poporului 
român.

KRISTJAN ELDJARN 
Președintele Islandei

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

sărbătorii naționale a României, îmi este 
plăcut să adresez Excelenței Voastre, în

al

Cu ocazia 
deosebit de 
numele meu și al poporului libanez, caldele mele 
felicitări și sincere urări pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

CHARLES HELOU
Președintele Republicii Liban

Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socia

liste România, primiți. Excelență, urările cordiale pe 
care le adresez în numele guvernului, al poporului chi
lian și în numele meu personal, pentru prosperitatea 
crescîndă a națiunii române, pentru ca legăturile de 
prietenie care unesc ambele noastre țări să fie din ce 
în ce mai strînse, precum și pentru fericirea perso
nală a Excelenței Voastre.

EDUARDO FREI MONTALVA 
Președintele Republicii Chile

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
al Republicii

Consiliului de Stat 
Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării independenței națiunii române 

prietene, primiți, Excelență, în numele poporului uru- 
guaian și al meu personal, cele mai calde felicitări și 
urări de prosperitate și fericire personală.

JORGE PACHECO ARECO 
Președintele Uruguay

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, rog p« 

Excelența Voastră să primească felicitările mele cele 
mai bune, precum și urările mele sincere pentru feri
cirea personală și a poporului român.

URIIO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTII

Excelență,
In numele poporului Canadei și în numele meu per

sonal, doresc să vă transmit dumneavoastră și poporu
lui României, cu ocazia zilei eliberării țării dumnea
voastră sincerele mele urări pentru continuă prosperi
tate și fericire.

ROLAND MICHENER 
Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei eliberării României, sint fericit să 
transmit Excelenței Voastre și poporului român, în nu
mele poporului arab din Siria și în numele meu per
sonal, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului român.

Dr. NOUREDDIN EL-ATASSI 
Șeful statului Republicii Arab* 

Siriene

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a zilei națio
nale a Republicii Socialiste România, în numele co
legilor mei din Consiliul Național de Eliberare, al 
guvernului și poporului Ghanei și în numele meu per
sonal, adresez cele mai calde felicitări Excelenței 
Voastre și cele mai bune urări de prosperitate conti
nuă și fericire guvernului și poporului României.

Fie ca relațiile cordiale existente între cele două 
țări ale noastre să se întărească continuu în anii care 
vin.

General-locotenent 
JOSEPH A. ANKRAH 

Președintele Consiliului Național 
de Eliberare din Republica Ghana 

rtobnnq ■,"w;

Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele ConsiLiului de Stat 
Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
zilei naționale a Republicii Socialiste 

rog să primiți, Domnule președinte,

al

Cu ocazia
România, vă 
cordialele mele felicitări și cele mai bune urări pentru 
bunăstarea personală și pentru fericirea și prosperi
tatea poporului României.

FREDERIK 
Regele Danemarcei

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
In numele poporului și al guvernului argentlnean, ca 

și în numele meu personal, îmi este plăcut să transmit 
Excelenței Voastre un salut cordial și urări de prospe
ritate pentru țara prietenă.

JUAN CARLOS ONGANIA 
Președintele Națiunii Argentinene

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale, adresez cele mai 

călduroase urări de fericire personală pentru Exce
lența Voastră și de bunăstare și prosperitate pentru 
poporul român.

JEAN
Marele Duce al Ducatului 

de Luxemburg

Excelentei Sale Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul aniversării eliberării țării dv., doresc să 

vă adresez, în numele poporului Republicii Burundi, al 
partidului și guvernului său și în numele meu personal, 
felicitările și urările cele mai cordiale de fericire și 
prosperitate.

înalte considerațiuni.
Colonel MICHEL MICOMBERO 
Președintele Republicii Burundi 

Bujumbura

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării de către țara dv. a zilei sal* 

naționale, am onoarea sâ transmit Excelenței Voastre, 
în numele poporului și guvernului Venezuelan, ca și în 
al meu personal cele mai sincere felicitări.

RAUL LEONI 
Președintele Republicii Venezuela



viața internațională_____
EVENIMENTELE DIN CEHOSLOVACIA
WWIRILI DE 11 MOSCOVA DINTRE 

DEIEGA1IA II. S. CEHOSEOVACE 
Șl CONDUCĂTORII P. t. II. S.

SI Al UIMI SOVIETIC
MOSCOVA 25 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la 25 august 
au continuat tratativele între dele
gația Republicii Socialiste Ceho
slovace, în frunte cu președintele 
RJS.G., Ludvik Svoboda, și conducă-

Mesajul președintelui 
Svoboda

Dupâ cum transmite agenția 
France Presse, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, care 
se află la Moscova, a adresat sîm- 
bătă seara poporului cehoslovac ur
mătorul mesaj:

„Dragi concetățeni,
în primul rînd primiți vă rog 

salutul călduros atît din partea 
mea cît și a prietenilor noștri care 
mă însoțesc. înaintea plecării v-am 
spus că cred că mă voi reîntoarce 
în aceeași zi și că vă voi informa 
asupra desfășurării convorbirilor.

Fiți siguri că nu aș fi rămas nici 
un minut mai mult, în aceste zile 
grele, dacă interesele republicii 
noastre socialiste, ale întregului 
nostru popor, nu ar fi fost atît de 
presante.

Aceasta este cauza pentru care 
înapoierea noastră a trebuit în
târziată și pentru care simt nevoia 
să stabilesc un contact cu dv., fie 
chiar de la distanță. Din această 
cauză mă adresez dv.

Din momentul sosirii noastre ia 
Kremlin, am început convorbirile 
cu conducătorii U.R.S.S. Am con
siderat neapărat necesar ca la con
vorbirile noastre să participe, de 
asemenea, primul secretar al Co-

Linia de conduită 
a comuniștilor: calm

9

și acțiune unită 
DECLARAȚIA PREZIDIULUI COMITETULUI CENTRAL 

AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 25 (Agerpres). — Ziarul 
„Rude Pravo" de duminică a pu
blicat o declarație a Prezidiului 
Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia în care se precizează 
linia de conduită pe care trebuie 
s-o urmeze militanții partidului.

în declarație se cere să se con
centreze eforturile pentru ca tova
rășii Dubcek, Cernik, Smrkovsky, 
Kriegel, Spacek și Simon să-și reia 
funcțiile în guvern, în partid și în

agențiile de presă transmit:
Un duel de artilerie peste 

rîul Iordan ^ntre ^orte^e israeliene 
și iordaniene a avut loc în zorii zilei 
de 125 august Este cea de-a treia zi 
în care au loc incidente în sectorul 
nordic al văii Iordanului, la sud de 
Marea Galilee. (Reuter).

Noi tulburări rasiale Bu 
avut loc în orașul Memphis (Tennessee). 
Oficialitățile polițienești din acest 
oraș califică situația drept „serioasă". 
Autoritățile au dispus ca toate maga
zinele de pe artera principală din 
partea sudică a orașului să fie închise. 
Se semnalează atentate cu bombe in
cendiare și polițiștii patrulează în care 
blindate.

Autoritățile Japoneze 8,1 
dat publicității un protest oficial în 
care condamnă experimentarea de că
tre Franța a unei bombe termonu
cleare în regiunea de sud a Oceanului 
Pacific, pronunțîndu-se, totodată, pen
tru o totală dezarmare nucleară.

Un decret dat publicității
ordonat dizolvareala Bagdad a

„Comitetului pentru refacerea Uniunii 
Socialiste Arabe a Irakului". Uniunea 
Socialistă Arabă a fost creată la 14

torii P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic. Oa șl la întîlnirile prece
dente, schimbul de păreri a avut 
un caracter sincer tovărășesc.

S-a convenit ca tratativele să 
continue la 26 august.

mitetului Central, Alexander Dub
cek, șeful guvernului, O. Cernik, și 
președintele Adunării Naționale, 
J. Smrkovsky. Vă pot asigura că 
acești tovarăși sînt împreună cu 
noi și că participă la pregătirea 
convorbirilor următoare. Aceasta 
este și cauza pentru care am fost 
nevoit să-mi prelungesc șederea la 
Moscova.

Gîndurile mele sînt alături de 
dv., dragi prieteni, și pot să vă 
certific că interesul patriei noastre, 
interesele socialismului și ale pro
gresului, toate interesele noastre, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
călăuzesc acțiunea noastră.

Mă adresez încă o dată dv., dragi 
concetățeni, In numele lui Dubcek, 
Cernik, Smrkovsky și al celorlalți 
tovarăși prezenți, cerîndu-vă calm, 
rațiune și încredere. Continuați să 
vă îndepliniți sarcina și să vă asu
mați răspunderile în uzine, pe o- 
goare și în toate activitățile voastre. 
Atitudinea voastră cu simț de răs
pundere va fi cel mai bun sprijin 
în convorbirile noastre.

Președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace

LUDVIK SVOBODA

frontul național, să se retragă tru
pele străine din Cehoslovacia, să 
se împiedice orice provocare și 
orice vărsare de sînge.

Făcînd apel la acțiune și com
portare unită din partea membri
lor de partid, declarația arată că 
aceasta va ajuta nu numai partidul, 
dar și interesele vitale ale între
gului popor cehoslovac, va sluji 
interesele socialismului în Ceho
slovacia, alianței țărilor socialiste 
și unității mișcării comuniste.

iulie 1964, dar, după cum menționează 
agenția France Presse, nu ® putut fi 
organizată niciodată în mod definitiv. 
La 17 iulie 1968, înlăturare® regimului 
prezidat de generalul Aref a dus la 
dizolvarea provizorie a Uniunii Socia
liste.

Conferința Organizației 
Internaționale a cafelei 
(I.C.O.) se deschide astăzi la Londra. 
Conferința urmează să stabilească co
tele de cafea pe care cele 67 de state 
membre vor fi autorizate să le exporte 
în anul 1969.

Fostul președinte al Bra
ziliei, Joao Goulart, care se află de
patru ani în exil, la Montevideo, a 
exprimat sprijinul față de compatrioții 
săi care intenționează să creeze o 
nouă „mișcare laburistă". Noul pro
gram laburist exprimă solidaritatea cu 
muncitorii și studenții, se pronunță în 
favoarea apărării drepturilor oameni
lor muncii și pentru organizarea de 
alegeri libere și directe.

Institutul economic na
țional din Nicaragua•acuzat 
pe membrii Congresului S.U.A. că pun 
piedici în cale® exporturile» acestei

Telegrama 
adresată 
de Prezidiul C. C. 
al P. C.
dia Cehoslovacia 
C. C. al P. C. R.

PRAGA 25 — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
Prezidiul Comitetului Central al 
P.C.C. a trimis Partidului Comunist 
Român și întregului popor român 
o telegramă în care se transmit 
felicitări cu prilejul zilei de 23 Au
gust și se apreciază printre altele, 
eforturile Partidului Comunist Ro
mân și ale poporului român de a 
ajuta Cehoslovacia

In telegramă se subliniază că 
singurul principiu de normalizare 
a situației din Cehoslovacia este 
retragerea trupelor străine de pe 
teritoriul Cehoslovaciei și asigura
rea ca conducătorii legitimi de 
partid și de stat să-și poată exer
cita funcțiile lor.

Amînarea Congresului 
P.C. din Slovacia

BRATISLAVA 25 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Slovacia a dat pu
blicității un comunicat în care se 
arată că s-a hotărît ca Congresul 
Partidului Comunist din Slovacia 
să fie amînat de la 26 august 1968 
la o dată care va fi stabilită ime
diat după înapoierea de la Moscova 
a delegației cehoslovace și de acord 
cu tovarășul Dubcek.

REUNIUNEA DE LA ADDIS ABEBA 
ÎN PROBLEMA NIGERIANĂ

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres), — După cum informează agențiile de presă, cele două părți nigeriene în conflict s-au declarat „în principiu1' de acord asupra creării unui „coridor al carității", prin care populația biafreză ar putea să primească ajutorul oferit prin intermediul Crucii Roșii Internaționale, dar neînțelegerile au apărut din nou, cînd a fost vorba de stabilirea concretă a traseului respectiv. Partea nigeriană, care consideră că a făcut o importantă concesie acceptlnd un culoar aerian și unul terestru (anterior ea se opusese categoric oricărei încercări de a transporta alimentele și medicamentele pe calea aerului), cere biafrezilor să pună la dispoziția Crucii Roșii Internaționale unul din aerodromurile lor strategice, iar în ceea ce privește coridorul terestru preconizează ruta Enugu via Onitsa. La rîndul lor, reprezentanții Biafrei susțin că aerodromul de lingă Umuahia, deja reperat și atacat în dese rînduri de forțele federale, ar fi cel mai nimerit. Totodată, ei au propus ruta Port Harcourt — Biafra ca cea mal potrivită pentru coridorul terestru.în acest mod, la sfîrșitul celei de-a treia săptămîni a negocierilor de la Addis Abeba nu survine nici un element nou care să contrazică neîncrederea tot mai mare, manifestată în posibilitatea unei reglementări pașnice a problemei nigeriene. O înțele-

țări în Statele Unite. O declarație în 
acest sens a fost prezentată secretaru
lui general al Organizației Statelor A- 
mericane, Galo Plaza, care a afirmat 
că va fi deschisă o anchetă.

In telegrame adresate pre
ședintelui Algeriei, Houari 
Boumediene, președintele Libe
riei, William Tubman, și președintele 
Republicii Congo (Brazzaville), Al
phonse Massemba Debat, au confir
mat că vor participa la conferința la 
nivel înalt a Organizației Unității Afri
cane, care urmează să înceapă la Alger 
în cursul lunii septembrie.

La invitația guvernului 
Republicii Mali, sîmbătă ® sosit 
la Bamako, într-o vizită de bunăvoință, 
o delegație a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. Dele
gația este condusă de Tran Hoal Nam, 
membru al Comitetului Central al 
F.N.E.

Președintele Johnson a 
semnat o legecare acordă popu
lației din Insulele Virgine dreptul de 
a alege propriul guvernator. Pînă în

Demisia 
guvernului 
columbian

BOGOTA 25 (Agerpres). — Gu
vernul Columbiei și-a prezentat 
sîmbătă demisia, anunță agenția 
Reuter. Intr-un comunicat dat pu
blicității de palatul Președinției, se 
arată că cei 13 miniștri ai Cabine
tului au luat această hotărîre în 
cadrul unei ședințe care a avut loc 
sîmbătă, pentru a permite pre
ședintelui Lleras Restrepo să pro
cedeze la remanierea guvernamen
tală.

FRANȚA 

CONSULTĂRI PRIVIND 
REFORMA INVĂTĂMÎNIULUI

*

PARIS 25 (Agerpres). — Pre
ședintele de Gaulle a convocat du
minică pe primul ministru Maurice 
Couve de Murville, ministrul edu
cației naționale, Edgar Faure și 
secretarul de stat în Ministerul 
Educației Naționale, Jacques Tro- 
rial. Cercurile informate arată că 
în consultările care au avut loc au 
fost examinate prevederile unei 
reforme a învățămîntului, menită 
să satisfacă cererile studenților.

CAMBODGIA

Puteri excepționale 
acordate președin
telui statului

PNOM PENH 25 (Agerpres). — 
Parlamentul cambodgian, întrunit 
într-o sesiune extraordinară, a vo
tat o rezoluție acordînd puteri ex
cepționale președintelui statului, 
prințul Norodom Sianuk.

gere în privința coridorului carității s-ar putea realiza, scrie corespondentul agenției France Presse, dar, de asemenea, s-ar putea ca ea să nu fie pusă în practică decît mult prea tîrziu, după zdrobirea militară a Biafrei, ceea ce, de altfel, nu pare să contravină deloc intereselor guvernului federal nigerian. Și apoi, chiar încheierea Unui asemenea acord n-ar schimba cu nimic situația de pe „războiul fără fronturi" al Nigeriei, unde partea biafreză continuă să facă față cu tot mai mare greutate înaintării trupelor federale, mai numeroase și mai bine aprovizionate cu arme și muniții, cu hrană și medicamente. Liderul provinciei dizidente, Odumegwu Ojukwu, pare a-și fi dat, de altfel, seama că războiul nu va avea un sfîrșit prea îndepărtat. într-o declarație făcută sîmbătă seara la Umuahia, el a recunoscut situația militară grea în care se află forțele biafreze. „Nu ne vom da însă învinși, a adăugat el, preci- zînd că lupta va continua sub forma de guerilă. Deja de eîtva timp, scrie corespondentul agenției France Presse, activitatea trupelor biafreze se limitează la hărțuirea ariergărzii federale. Știrea acestei transformări a operațiilor militare indică însă încă o dată situația extrem de precară a forțelor fostei provincii estice nigeriene.
H H @ H M

prezent, guvernatorul Insulelor Virgine 
era desemnat de președintele S.U.A.

Generalul Eisenhower * 
fost din nou lovit de un acces de 
iritabilitate a ritmului cardiac în 
cursul nopții de sîmbătă spre dumi
nică, se spune în ultimul buletin asu
pra sănătății fostului președinte al 
S.U.A. Medicii consideră că starea să
nătății generalului Eisenhower con
tinuă să fie critică.

Flacăra olimpică, aprinsă 
vineri în cadrul unei festivități la 
Atena, și-a început sîmbătă seara călă
toria de circa 14 000 km spre Ciudad 
de Mexico, unde vor avea loc Jocurile 
Olimpice 1968.

0 nouă transplantare de 
inimă ® ^ost efectuată sîmbătă la 
Colegiul medical din Richmond (sta
tul Virginia), anunță postul de radio 
american „Wrva". Pacientul este un 
bărbat în vîrstă de 43 de ani, pe nume 
Lewis Russell, din Indianapolis, care a 
primit inima unui tînăr de 17 ani, 
Robert Clarence Brown, împușcat în- 
tr-un incident

Sărbătorirea zilei de 23 August 

peste hotare
SOFIA. — Ambasadorul Republi

cii Socialiste România la Sofia, 
Nicolae Blejan, a rostit o cuvîn- 
tare la posturile de radio și televi
ziune bulgare. El a vorbit despre 
succesele dobîndite de poporul ro
mân în construcția socialistă în cei 
24 de ani care au trecut de la eli
berarea țării noastre de sub jugul 
fascist, precum și despre tradițio
nalele legături de prietenie ce leagă 
popoarele român și bulgar.

HAVANA. — Ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Cuba, Vasile Mușat, a oferit la re
ședința sa un cocteil. Au fost pre
zenți Armando Hart, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, Râul Roa, ministrul 
afacerilor externe, alți membri ai 
C.C. și ai guvernului, comandanți 
și ofițeri ai forțelor armate, oa
meni de artă și cultură, șefi și 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la Havana.

BRUXELLES. în saloanele Am
basadei române din Bruxelles a 
avut loc o recepție la care au par
ticipat s J. Merlot, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Simonet, 
vicepreședinte al Partidului Socia
list Belgian, A. Vranckx, ministrul 
justiției, L. Harmegnies, ministrul 
de interne, A. Cools ministrul de 
finanțe, F. Terwagne, ministru pen
tru afacerile comunitare, H. Rolin, 
ministru de stat, senatori și depu- 
tați, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Bruxelles, oameni de 
cultură și de afaceri.

BERNA. — Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Elveția, 
Ion Georgescu, a oferit o recepție. 
Au participat personalități ale vie
ții politice, culturale și economice 
și reprezentanți ai presei, precum 
și reprezentanți ai corpului diplo
matic.

NICOSIA. — însărcinatul eu 
afaceri ad-interim al României la 
Nicosia, Pereanu Stelian, a organi
zat un cocteil în saloanele ambasa
dei cu ocazia zilei naționale. Au 
participat Cleridis, președintele Ca
merei Reprezentanților,... Ștavrou, 
subsecretar la Președinția Statului, 
Dimitriou, ministrul comerțului, 
Papadopoulos, ministrul muncii, 
Soulioti, ministrul justiției, Foma- 
ritis, procuror general, Osorio Ta- 
fall, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U., U

„Economic Review" 
despre evoluția 
economiei britaniceLONDRA 25 (Agerpres). — Ultimul buletin al Institutului național de cercetări economice șl sociale din Londra, „Economic Review", cuprinde pronosticuri îngrijorătoare în legătură cu evoluția economiei britanice. Specialiștii institutului apreciază că deficitul balanței de plăti a Angliei se va ridica pînă la sfîrșitul anului Ia circa 600 milioane lire. Făcînd estimați! de ansamblu, ei a- vertizează că este de altfel „greu de întrevăzut cum s-ar putea face față nevoilor economiei mondiale fără o reducere substanțială a capacității de concurentă vest-germană". Numărul șomerilor britanici urmează la rîndul lor să crească pînă în iarnă la peste 700 000, arată buletinul. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului forței de muncă și productivității, publicate în ultima săptămînă, la 15 august numărul șomerilor înregistrați se cifra la 561 000, nivelul cel mai ridicat de șomaj în luna august, de la cel de-al doilea război mondial, reprezentînd o creștere de 46 000 față de luna iulie.
AZI SE DESCHIDE LA CHICAGO

Convenția națională 

a partidului democrat
CHICAGO 25 (Agerpres). — Azi se deschide al Chicago convenția națională a Partidului democrat din S.U.A.Comisia de pregătire a platformei electorale a partidului a reușit să termine sîmbătă seara redactarea capitolelor privitoare la politica internă. In ce privește capitolele referitoare la politica externă, redactarea lor întîmpină dificultăți. Partizanii senatorilor McCarthy și McGovern se plîng că sprijinitorii politicii președintelui Johnson pun piedici adoptării unei poziții clare cu privire la războiul din Vietnam, împotrivin- du-se înscrierii în platforma electorală a cererilor privind încetarea totală a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam și a unei dezescaladări a războiului dus de S.U.A. în această tară. Agențiile occidentale de presă relatează că Chigago „are aspectul unui oraș aflat sub stare de asediu" Au fost luate măsuri excepționale de securitate de teama unor demonstrații împotriva politicii administrației Johnson în Vietnam și 

a discriminării rasiale din S.U.A. 

Thant, precum și șefii misiunilor 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic. Au 
mai participat deputați, persona
lități politice, economice, culturale.

ACCRA. — Cu prilejul zilei de 
23 August, T. Dițulescu, însărcina
tul cu afaceri a.i. al României la 
Accra, a organizat un cocteil. Au 
fost prezenți J. W. Harlley, vice
președintele Consiliului Național 
de Eliberare, A. K. Deku, membru 
al C.N.E. și ministrul culturii, N.F. 
Ribeiro-Ayeh, ministrul comerțului, 
J. G. Smith, primarul orașului 
Accra, funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe gha- 
nez și de la alte instituții centrale 
ghaneze, ziariști, Au participat, de 
asemenea, șefi Ai misiunilor diplo
matice acreditați la Accra.

KINSHASA. — La gala filmului 
românesc organizat de Ambasada 
română din capitala congoleză cu 
ocazia celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării României au fost pre
zentate filmele artistice de scurt 
metraj „Țara Hațegului" și „Hora", 
precum și filmul artistic de lung 
metraj „Neamul Șoimăreștilor". La 
gală, care a avut loc la cinemato
graful central Albertum, au asistat 
un număr de peste 800 persoane 
printre care ministrul minelor, 
energiei și al pămîntului Jean Oko- 
ka, ministrul muncii Benjamin Ma- 
tobo, reprezentantul personal al 
ministrului culturii, Joseph Itotm, 
și alte oficialități, oameni de afa
ceri, reprezentanții presei.

KHARTUM. Cu ocazia Zilei na
ționale a României, V. Zamfir, șe-

VIETNAMUL DE SUD

Ofensiva forțelor patriotice 
în zona platourilor înalte

SAIGON 25 (Agerpres). — De 
peste trei zile continuă una din 
cele mai violente lupte din Viet
namul de sud, denumită de agen
țiile de presă occidentale „bătălia 
sîngeroasă de la Duc Lap". Aici, 
într-o regiune de junglă situată în 
zona platourilor înalte mii de mili
tari saigonezi și americani sînt an
gajați în luptă împotriva detașa
mentelor Frontului de Eliberare 
Națională, care desfășoară o ofen
sivă pe scară largă. Operațiunile

Programul politic al Alianței 
forțelor naționale, democratice1 9 f

si pașniceHANOI 25 (Agerpres). — Alianța forțelor naționale, democratice și pașnice din Vietnam a adoptat, la cea de-a doua conferință a sa, un program politic referitor la trei probleme : salvarea națională, reconstrucția națională și reunificarea țării.Alianța arată că a adoptat acest program politic pentru a-și defini politica și măsurile concrete în opera de salvare și reconstrucție națională, pentru a realiza un Vietnam de sud independent, liber, democratic, pacifist, neutru și prosper și a crea condițiile favorabile pentru a progresa pas cu pas spre reunificarea pașnică a patriei.în ceea ce privește primul punct — salvarea națională — programul prevede unificarea tuturor forțelor patriotice, lupta hotărîtă împotriva războiului de agresiune, pentru răsturnarea regimului din Vietnamul de

„Immeuble Hali", sala unde se va desfășura convenția, este înconjurată de trei rînduri de sîrmă ghimpată, iar delegații și ziariștii vor trebui să prezinte legitimațiile lor unor cordoane succesive de polițiști. 5 500 de militari din garda națională a statului Illinois au fost mobilizați, la care se a- daugă 7 500 de militari din forțele federale.In ce privește șansele candidaților, potrivit ultimelor sondaje de opinie publică, vicepreședintele Humphrey poate conta, în primul tur de scrutin, pe 849 voturi, senatorul McCarthy pe 475 voturi, iar senatorul McGovern pe 30 de voturi. Pentru a fi ales, candidatul trebuie să întrunească 1 474 voturi. In ciuda dezmințirilor președintelui Johnson, comentatorii occidentali nu exclud posibilitatea ca, în cazul în care Humphrey nu va reuși să obțină majoritatea necesară, din primul tur de scrutin, liderii partidului democrat să-1 desemneze pe Johnson să candideze din nou la președinție. 

ful reprezentanței comerciale a 
Republicii Socialiste România la 
Khartum, a oferit un cocteil la se
diul reprezentanței. Au participat 
Aii Abdel Rahman, adjunctul pri
mului ministru și ministrul aface
rilor externe, dr. Abdel Hamid Sa
lih, ministrul sănătății, Ibrahim el 
Mufti, ministrul irigațiilor și ener
giei hidroelectrice, funcționari su
periori, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Khartum, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști, per
sonalități ale vieții publice și cul
turale, oameni de afaceri.

BAGDAD. — La Ambasada ro
mână din Bagdad a avut loc o re
cepție la oare au participat: Jehad 
al Souz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari su
periori din M.A.E. irakian, oameni 
de știință șl cultură, ziariști, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
Irak. însărcinatul cu afaceri a.i. 
Nicolae Neacșu a vorbit la televi
ziunea , irakiană despre realizările 
obținute de poporul român, despre 
politica externă a României socia
liste. La televiziunea irakiană au 
fost prezentate filme cu cîntece șl 
dansuri românești.

DJAKARTA. — Alexandru Ilieș, 
însărcinat cu afaceri a.i., a oferit un 
cocteil la care au participat ge- 
neral-maior Alamsja, secretar de 
stat, general de brigadă Sudhar.s„ 
mono, secretarul Cabinetuț’W, c
tatl Mazuchi, secretar gens,y< 
Ministerul Afacerilor Externe, a.- 
war Sâni și Ismail Thajeb, direc
tori generali în M.A.E., alte oficia
lități indoneziene, oameni de cul
tură, ziariști, șefi de misiuni și 
membri ai corpului diplomatic.

militare au început în noaptea de 
Joi spre vineri. Pin primele ore ale 
luptelor, relatează agenția France 
Presse, forțele patriotice au ocup' 
mai mult de jumătate din per’- 
trul taberei forțelor speciale > . 
ricano-saigoneze situate în apro
piere de localitatea Duc Lap. De 
asemenea, patrioții au pus stăpînirc 
și pe colina ce domină această zonă, 
iar toate atacurile repetate ale tru
pelor americano-saigoneze n-au 
avut nici un rezultat.

aud, instaurarea unui guvern de coaliție națională, cucerirea independentei, democrației și păcii. Preconizînd cucerirea independentei ți suveranității pentru Vietnamul de sud, Alianța cere guvernului american încetarea războiului, retragerea din Vietnamul de sud a trupelor S.U.A. și a celor satelite, desființarea bazelor sale militare, respectarea independenței și suveranității Vietnamului în spiritul principiilor acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.
Alianța preconizează instaurarea, 

pe baza unității de acțiune între for
țele patriotice și patrioții partici
pant! la eliberarea națională, a unui 
guvern de largă coaliție națională, 
democratică, alcătuit din reprezen
tanții tuturor păturilor populației, 
tuturor naționalităților, religiilor, 
partidelor ți organizațiilor politice 
progresiste etc.în ce privește punctul privind reconstrucția națională, programul prevede realizarea unui Vietnam do 
sud independent, liber, democratic, 
pacifist, neutru și prosper. In acest scop, în domeniul politicii interne se prevede, printre altele, instaurarea unui regim republican cu adevărat liber și democrat, organizarea de alegeri generale pe baza sufragiului universal, direct și secret pentru alegerea unei Adunări Constituante care să reprezinte cu adevărat întregul popor ; egalitatea din toate punctele de vedere a tuturor cetățenilor ; libertăți democratice autentice. In domeniul politicii externe se prevede promovarea unei politici de pace, neangajare și neparticipare Ia nici o alianță militară, stabilirea de relații diplomatice cu toate țările indiferent de regimul lor politic, pe baza principiilor egalității și respectării reciproce a independenței, suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne și coexistenței pașnice, stabilirea de relații comerciale și legături culturale cu țările străine.

în problema reunificăril, progra
mul prevede tratative și consultări în
tre guvernele din Vietnamul de nord 
șl de sud pe baza principiilor egali
tății și respectării caracteristicilor 
fiecăreia din cele două zone. Pînă la reunificarea țării, Vietnamul de sud și cel de nord vor întreține relații economice și culturale și vor restabili libertatea de circulație între ele.în încheiere, Alianța cheamă în
tregul popor vietnamez să-ți uneas
că rîndurile în lupta națională îm
potriva agresiunii S.U.A., pentru sal
varea patriei.
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