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pentru convocarea Marii 
Adunări Naționale

In temeiul art. 64 pct. 1 din C onstituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează!
ARTICOL UNIC. Marea Adunare Națională se convoacă în a un

sprezecea sesiune, extraordinară, a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 
22 august 1968, ora 10. n _ ... , . ,

Președintele Consiliului de Stat

București, 21 august 1968 NICOLAE CEAUȘESCU

M U N I C A T
In ziua de 21 august a.c. a avut loc ședința comună 

a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii So
cialiste România.

La ședință au luat parte, în afara membrilor Comi
tetului Central, ai Consiliului de Stat și Guvernului, 
primii-secretari ai comitetelor județene de partid, 
conducerile sindicatelor, U.T.C.-uIui, organizațiilor de 
femei, și altor organizații obștești și de masă, redac
tori șefi din presa centrală, cadre cu munci de răspun
dere în organele de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat despre si
tuația deosebit de gravă creată ca urmare a pătrun
derii forțelor armate ale unor țări socialiste în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, și a expus Comitetului 
Central concluziile la care Prezidiul Permanent, Co
mitetul Executiv al C.C. al Partidului Comunist 
Rămân au ajuns, în legătură cu aceasta.

Comitetul Central, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri au exprimat în unanimitate profunda lor în
grijorare în legătură cu acest act, subliniind că el re
prezintă o încălcare flagrantă a suveranității națio
nale a unui stat socialist frățesc, liber și independent, 
a principiilor pe care se bazează relațiile între țările

socialiste, a normelor unanim recunoscute ale drep
tului internațional. Nimic nu poate justifica săvîrși- 
rea acestui act, ocuparea militară a Cehoslovaciei so
cialiste. Amestecul în treburile interne ale Partidului 
Comunist și poporului cehoslovac, intervenția armată 
în Cehoslovacia reprezintă o grea lovitură dată inte
reselor unității sistemului socialist, mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, prestigiului socia
lismului în întreaga lume, cauzei păcii. Partidul și gu
vernul, întregul nostru popor își exprimă convinge
rea că singura cale pentru lichidarea consecințelor 
grave create de intervenția armată în Cehoslovacia 
este retragerea grabnică a trupelor celor cinci țări, 
asigurarea condițiilor ca poporul cehoslovac să-și 
poată rezolva singur treburile interne, fără nici un 
amestec din afară. Partidul și guvernul, întregul po
por își exprimă și cu acest prilej întreaga solidaritate 
cu poporul frate cehoslovac și cu Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, convingerea că clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, partidul comunist, con
ducerea sa aleasă, organele constituționale de condu

ÎNTREGUL POPOR ROMÂN

cere ale statului vor rezolva cu succes toate proble
mele legate de mersul înainte al societății socialiste 
cehoslovace.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au aprobat 
în unanimitate activitatea Prezidiului Permanent și 
a Comitetului Executiv ale Comitetului Central în
dreptată spre promovarea în relațiile interstatale a 
principiilor independenței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, egalității depline și respectu
lui reciproc, de întărire pe această bază a unității ță
rilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

De asemenea au fost aprobate în unanimitate măsu
rile propuse de Prezidiul Permanent și Comitetul 
Executiv ale Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, pentru a asigura munca pașnică cre
atoare a poporului român, constructor al socialismu
lui, independența și suveranitatea națională a patriei 
noastre.

S-a hotărit să se convoace mîine, 22 august, se
siunea extraordinară a Marii Adunări Naționale. 
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volumului de beneficii în in
dustrie și cu 30000 000 lei pe 
întreaga economie a județului.

SOLIDARITATEA FRĂȚEASCĂ 
CU POPORUL CEHOSLOVAC

- IMPRESIONANTA ADUNARE DE IERI DIN PIAȚA PALATULUI -

Cuvintul tovarășului I

NICOLAE CEAUȘESCU :

Zeci de mii de cetățeni care 
au aflat de la radio comunica
tul cu privire Ia convocarea 
ședinței Comitetului Central 
al P.C.R., Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii So
cialiste România în legă
tură cu situația creată în 
Cehoslovacia, au pornit spon
tan, din toate colțurile Capita
lei, spre sediul Comitetului 
Central. In jurul orei 11, în 
Piața Palatului Republicii era 
o mare de oameni. Pe pancar
tele pe care le purtau se pu
tea citi: „Trăiască Partidul 
Comunist Român", „Trăiască 
unitatea dintre clasa munci
toare, țărănime și intelectua
litate, în jurul partidului", 
„Pentru unitatea țărilor socia
liste și a mișcării comuniste 
internaționale", „Sîntem ală
turi de poporul cehoslovac", 
„Susținem poziția Partidului 
Comunist Român".

Minute în șir participan- 
ții scandează i „P.C.R. și 
Ceaușescu", „Trăiască Româ
nia socialistă", „Trăiască C.C. 
al P.C.R. în frunte cu tovară
șul Ceaușescu", „Trăiască gu
vernul Republicii Socialiste 
România".

în balconul sediului Comite
tului Central își fac apariția 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emii 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Ilie Verdeț, Virgil Trofin

De microfon se apropie to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care în necontenitele urale ale 
mulțimii, a rostit următoarele 
cuvinte i

Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc în 

numele Comitetului Central

(Continuare în pag. a ll-a)

Dragi tovarăși.

Cetățeni ai țării românești,

în aceste momente grele 
pentru poporul frate ceho
slovac, pentru situația din Eu
ropa, doresc ca. în numele Co
mitetului Central, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului 

să mă adresez dumneavoastră.

exprimînd încrederea noastră 
deplină în hotărârea poporului 
român de a asigura construc
ția pașnică a socialismului în 
patria noastră. (Aplauze pu
ternice, urale).

Pătrunderea trupelor celor 
cinei țări socialiste în Ceho
slovacia constituie o mare gre
șeală și o primejdie gravă pen
tru pacea în Europa, pentru

soarta socialismului in lume. 
Este de neconceput în lumea 
de astăzi, and popoarele se ri
dică la luptă pentru a-și apă
ra independența națională, 
pentru egalitatea în drepturi, 
ca un stat socialist, ca state so
cialiste să încalce libertatea și 
independența altui stat Nu 
există nici o justificare, nu 
poate fi acceptat nici un mo
tiv de a admite, pentru o cli

pă numai, ideea intervenției “ 
militare în treburile unui stat 
socialist frățesc. (Aplauze, ura- A 
le puternice, prelungite). ” 

Delegația noastră de partid 
și de stat care a vizitat săp- ț 
tămîna trecută Cehoslovacia, 
s-a convins că poporul ceho- 
slovac. Partidul Comunist din 9 
Cehoslovacia, clasa muncitoare 
cehoslovacă, bătrâni, femei, ti- 
neri. în unanimitate, sprijină W

PLIMENTARE

• LA GOMBINATUL SIDE
RURGIC HUNEDOARA au 
fost produse, în primele două 
decade ale acestei luni cu 
4 250 tone de fontă și oțel mai 
mult decît era planificat. De 
la începutul anului, combinatul 
hunedorean a realizat o pro
ducție globală valorică peste 
plan de 18 450 000 lei.

Și celelalte unități indus
triale din județul Hunedoara 
obțin succese însemnate în ac
țiunea pe care o desfășoară 
pentru realizarea unor canti
tăți sporite de produse supli
mentare. Minerii din bazinul 
Poiana Ruscăi au extras și tri
mis furnalelor de la Hunedoa
ra, de la începutul anului, o 
cantitate suplimentară de mi
nereu de fier concentrat din 
care se pot elabora peste 5 000 
tone de metal, iar colectivele 
unităților forestiere din Deva 
și Petroșeni au livrat în plus 
821 mc cherestea și însemnate 
cantități de alte produse din 
lemn. întreprinderea „Mar
mura" Simeria a livrat benefi
ciarilor din țară și de peste 
hotare o cantitate suplimen
tară de 2 618 mp placaj finit 
de marmură. Pe ansamblul in
dustriei județului, în primele 7 
luni ale anului s-a realizat o 
depășire la producția marfă 
vîndută șl încasată de peste 
192 000 000 Iei.

74 000 000 LEI PESTE
PREVEDERI

• COLECTIVELE ÎNTRE
PRINDERILOR INDUSTRIA
LE DIN JUDEȚUL OLT au 
realizat de la începutul anului 
peste plan 3 600 tone aluminiu, 

1 270 000 cărămizi, 6 400 mc 
lemn pentru celuloză și con-

conducerea de partid și de 
stat în efortul pentru a în- 
drepta stările de lucruri ne- “ 
gative moștenite din trecut, 
pentru a asigura triumful so- a 
cialismului în această țară “ 
(Aplauze, urale prelungite).

Problema alegerii căilor de A 
construcție socialistă este o ” 
problemă a fiecărui partid, a
fiecărui stat, a fiecărui popor. A strucții, însemnate cantități de 
Nimeni nu se poate erija în țiței, prefabricate din beton 
sfătuitor, in îndrumător cu ,
privire la felul în care trebuie ft etc' Valoa™“ producției glo- 
construit socialismul în altă ba2e denăseste eu 74 ano nan lei 
țară. Noi considerăm că pen- 
tru a așeza relațiile dintre ță- 9 
rile socialiste, dintre partidele 
comuniste pe baze cu adevă- 
rat marxlst-leniniste trebuie, 9 
o dată pentru totdeauna, să 
se pună capăt amestecului în 
treburile altor state, altor par- " 
tide (Aplauze puternice, urale 
prelungite). 0

în cadrul măsurilor pe care 
Comitetul Central, Consiliul a 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
au hotărit să le ia, se are în 
vedere să se supună Marii A- W 
dunări Naționale o Declarație 
care să precizeze modul cum @ 
înțelegem să clădim relațiile 
noastre cu țările socialiste, cu 
toate țările lumii pe baza res
pectului independenței și su
veranității naționale, egalitâ- ® 
ții depline în drepturi, nea
mestecului în treburile inter- 
ne, dorința noastră de a 3șeza 
aceste relații pe o colaborare a 
cu adevărat marxist-leninistă

bale depășește cu 74 000 000 lei 
prevederile, tn același timp, 

planul producției marfă vîn
dută și încasată a fost îndepli
nit in proporție de 105,8 la 
sută, la acest indicator înregis- 
trindu-se un spor de aproape 
60 000 000 lei. Nivelul produc
tivității muncii obținut aici tn 
primele șapte luni a fost cu 7 
la sută superior celui planifi
cat Acest lucru, cit și reduce
rea suplimentară a cheltuieli
lor de producție, a contribuit 
la depășirea cu 19 000 000 lei a

CU SARCINILE DE
PLAN ÎNDEPLINITE

• COLECTIVELE ȘANTIE
RELOR ÎNTREPRINDERII DE 
CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE 
DIN CLUJ au îndeplinit sar
cinile de plan pe cel de-al trei
lea trimestru al anului. Pria 
avansul cîștigat datorită orga
nizării temeinice a muncii, o 
serie de lucrări importante vor 
fi date în funcțiune înainte de 
termenele prevăzute. Econo
miile realizate la prețul de 
cost se cifrează la peste 2 mi
lioane lei, iar beneficiile pes
te plan la aproape 3 milioane 
lei.

Succese deosebite în cinstea 
mării sărbători au obținut și 
colectivele întreprinderii de 
construcții nr. 9 din Cluj, 
care și-au depășit angajamen
tele luate, constructorii de ma
șini și utilaje de la uzina 
„Tehnofrig", lucrătorii de la 
nodul de. cale ferată și alții.

Colectivul Uzinei „Electro- 
putere" a produs peste plan 
160 MVA transformatoare de 
forță și 60 celule electrice pre
fabricate, depășind angajamen
tele pe întregul an, iar la pro
ducția marfă vîndută și încă-* 
sată s-a obținut un spor de a- 
proape 9 000 000 lei. în același 
timp, de la începutul anului au 
fost realizate peste plan econo
mii în valoare de 7 200 000 lei 
și 7 170 000 lei beneficii.

O NOUĂ
HALA DE MONTAJ

La Uzina de mașini-unelte 
„înfrățirea" din Oradea a fost 
dată în folosință o nouă hală de 
montaj, care constituie unul din
tre obiectivele importante din 
cea de-a doua etapă de dezvol
tare și sistematizare a întreprin
derii. într-un stadiu avansat se 
află lucrările pentru extinderea 
secției de prelucrări mecanice. 
Utilajele de înaltă precizie și 
productivitate, cu care vor £i în
zestrate noile spații productive, 
vor crea condiții ca pînă la sfîr» 
șitul acestui an uzina să realizeze 
o producție suplimentară de 700 
mașini-unelte convenționale, față 
de perioada dezvoltării unității. 
In anul 1970, cînd noile lucrări 
vor atinge capacitatea proiec
tată, uzina orădeană va produce 
anual 5 500 mașini-unelte expri
mate convențional.

(Agerpres)

AZI LA POSTURILE NOASTRE
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Azi, în jurul orei 10,00, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite de la Palatul Marii Adunări 
Naționale lucrările celei de-a 11-a sesiuni extraordina- . 
re a celei de-a 5-a legislaturi a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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: întregul popor român
• IȘI EXPRIMĂ SOLIDARITATEA 
: FRĂȚEASCĂ CU POPORUL

CEHOSLOVAC
hi cursul zilei de ieri, reducția noastră a primit din partea a numeroși muncitori, țărani, 

intelectuali, tineri de diferite profesiuni, oameni ai muncii de diferite naționalități, scrisori prin 

care își exprimă adeziunea deplină la politica partidului nostru, aprobarea fermă a poziției 

P.C.R. și a guvernului in legătură cu ocuparea Cehoslovaciei de către armate străine.

• Să fie respectată ÎNCREDERE DEPLINĂ Amestec

IMPRESIONANTA
* independența
. Cehoslovaciei

IN PARTID Șl GUVERN nejustificat

IACOB NICOLAE 
muncitor, uzinele de laminate 

neferoase „Laromet"

DUMITRU DĂMINESCU
președintele C.A.P. Tomești-lași

AUREL BARANGA
scriitor

ADUNARE DE IERI

DIN PIAȚA PALATULUI
(Urmare din pag. 1)

pentru această caldă manifes
tare in momentul in care Co
mitetul Central se întrunește 
pentru a analiza situația crea
tă în urma evenimentelor din 
Cehoslovacia.

Vedem in această caldă ma
nifestare o adeziune deplină 
a dumneavoastră, a tuturor 
locuitorilor Capitalei, a între
gului nostru popor, la politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru. (Minute în șir se ova
ționează se scandează „Parti
dul Comunist Român" se 
strigă „Trăiască Partidul Co
munist Român". „Trăiască gu
vernul").

tn hotărîrea pe care Comi
tetul Central o va lua vom 
porni de la interesele superi
oare ale națiunii noastre so
cialiste. a unității țărilor so
cialiste, a unității mișcării co
muniste internaționale, a păcii.

Vă pot asigura că Comitetul 
Centra] va ști să fie la înăl
țimea încrederii pe care în
tregul popor i-a acordat-o. 
Deoarece Comitetul Central 
urmează să-și înceapă lucră
rile, vă rugăm să aveți răbda
re că vă vom informa de aici, 
despre hotărîrile ce le vom 
lua".

Deși plouă, participanții la 
demonstrație rămîn în conti
nuare în Piața Palatului Ei 
scandează mai departe lozinci 
în cinstea partidului, a politi
cii sale marxist-leniniste. a 
prieteniei cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, a unității 
mișcării comuniste. între timp, 
de pe arterele Capitalei so
sesc alte mii de cetățeni ai 
Capitalei, dornici să-și mani
feste atașamentul nețărmurit 
față de politica partidului și 
guvernului.

Zecilor de mii de cetățeni 
care au venit spontan în pri
mele ore ale dimineții în fața 
sediului Comitetului Central, 
spre a-și manifesta atașamen
tul față de Partidul Comunist 
Român, li s-au adăugat, în 
orele următoare, alte zeci de 
mii de cetățeni — muncitori 
din întreprinderile Capitalei, 
intelectuali, activiști de par
tid și de stat, studenți și tine
ret. Peste o sută de mii de 
oameni ai muncii erau adu
nați în fața sediului Comite
tului Central al P.C.R. în 
timp ce se desfășurau lucră
rile ședinței comune a Comi
tetului Central, Consiliului de 
Stat și guvernului, imen
sa piață dintre sediul C C. 
al P.C.R. și Palatul Re
publicii a devenit o mare de 
oameni. Pe Calea Victoriei, pe 
celelalte artere, care duc spre 
piață, se află alte mase de ce
tățeni. Nenumărați oameni se 
văd pe zidurile clădirilor din 
jur, pe acoperișurile caselor și 
la balcoane. Mulțimea din 
piață poartă pancarte pe care 
sînt înscrise chemările : „Tră
iască Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și or-

ganizatorul victoriilor noas
tre". „Trăiască Comitetul Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu*. „Trăiască 
scumpa noastră patrie. Repu
blica Socialistă România", 
„Trăiască unitatea dintre clasa 
muncitoare, țărănime și inte
lectualitate, unitatea întregu
lui popor, în jurul partidului-, 
„Urmăm cu încredere politica 
externă a partidului și guver
nului", 
mul", 
porul 
prietenia și unitatea țărilor so
cialiste".

Cuvintele mobilizatoare ros
tite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înainte de începe
rea ședinței Comitetului Cen
tral, Consiliului de Stat și 
a guvernului, purtate din 
om în om, din gură în 
gură, au produs o adîncă im
presie asupra mulțimii aflate 
în piață, care. în așteptarea 
hotărîrilor ședinței, le comen- 
tezâ, exprimîndu-și aprobarea 
și încrederea în partid. în 
piață domnește o atmosferă 
de însuflețire, calm, sobrietate 
și maturitate politică.

Ca ecou al gîndurilor și sen
timentelor pe care le trăiesc 
în aceste momente toți oame
nii patriei noastre, mulțimea 
din piață scandează: „Corn*-

„Vom apăra socialis- 
„Sîntem alături de po- 
cehoslovac", „Pentru

în Jurul
J’.C.R'

balcon își

tet Central iubit 
tău facem zid", 
„Ceaușescu".

Este ora 13,10- în 
fa? apariția conducătorii par
tidului și statului nostru, toți 
membrii Comitetului Centrai 
și invitații participant la ple
nară. Din mulțime izbucnesc 
ovații și urale care nu conte
nesc minute în șir.

Cu o deosebită atenție este 
ascultat comunicatul ședinței 
Comitetului Central și a gu
vernului, care a fost citit de 
către tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mizil. îndelungi aplauze 
exprimă aprobarea deplină și 
entuziastă a poporului fată de 
acest document

în aplauzele și ovațiile mul
țimii, 
general
trai al P.C.IU 
Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu.

Fiecare frază a 
tovarășului Nicolae
a fost subliniată de aplauzele 
și ovațiile mulțimii. în piață 
domnește o atmosferă de pu
ternică însuflețire și entu
ziasm, în care patriotismul 
fierbinte se îmbină cu senti-

Sînt unul din miile de partici- 
• panți la impresionantul miting 

din piața sediului C.C. al P.C.R. 
A fost o puternică manifestare a 

• unității în jurul partidului și Co
mitetului său Central. S-a dat 
glas, prin cuvîntul secretarului 
general al partidului sentimente- 

A lor care ne însuflețesc pe toți. 
" Pătrunderea pe teritoriul ceho

slovac a armatelor Uniunii So- 
A vietice, Poloniei, Bulgariei, Un- 
W garid ți R. D. Germane repre

zintă o încălcare a principiilor 
A dreptului internațional, a drep

tului inalienabil al fiecărui
popor de a-și hotărî sin-

" gur soarta. Procesul de perfec
ționare a relațiilor socialiste care 

£ are loc în Republica Socia
listă Cehoslovacă asia in esen- 

• ță dictat de necesitățile pro
gresului soda!, de promovarea 
permanentă a noului, hotărit de 

Q voința suverană a propriului său 
popor, acesta și nimeni altul 

0 fiind cel îndreptățit să-l înfăptu
iască. Forța armată nu poate 
constitui un argument și nicioda- 
tă n-a fast un mijloc de rezolvare

_ a divergențelor dintre state, folo-

ia cuvîntul secretarul 
al Comitetului Cen- 

președintele 
tovarășul

cuvîntării
Ceaușescu

men tele de profundă solidari
tate internațional istă, față de 
oamenii muncii din Ceho
slovacia și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, de atașa
ment față de cauza socialis
mului și a păcii.

Cuvintelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care se re
feră la hotărîrea fermă de a 
apăra independența și suvera
nitatea patriei, cuceririle re
voluționare, integritatea teri
torială a patriei, le răspunde _ __
ca un ecou din peste 100 000 sirea ei reprezintă doar o dovadă 
de piepturi lozincile: „Ju
răm, facem legămînt, să a- 
părăm acest pămînt', „Comi
tet Central iubit, în Jurul tău 
facem zid". „Vom munci și 
vom lupta, patria vom apăra-.

Ultimele cuvinte rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la acest miting, care va rămîne 
viu în amintirea tuturor par- 
ticipanților. se va înscrie în 
Istoria partidului șl patriei 
noastre, sînt acoperite de ura- 
lele și ovațiile mulțimii.

Pârtieipanții intonează Im
nul de luptă a proletariatului 
Internațional.

a nerespectării evidente a 
normelor de drept internațional, 
o grea lovitură adusă cauzei so- 

a cicliste și mișcării comuniste fi 
muncitorești din întreaga lume. 

m Ca tînăr muncitor, ți sînt con
vins că toți tovarășii mei de mun- 

_ că gîndesc la fel, aprob cu toată 
™ căldura poziția fermă a condu

cerii noastre de partid fi de stat 
0 care cheamă la rațiune, la respec

tarea independenței- fi sucerani- 
fății statului cehoslovac pentru a 
lăsa poporul cehoslovac să-și ho- 

• târască singur căile de construc
ție a socialismului conform condi
țiilor concrete din țara sa.

București, 21 august: pe chipurile oamenilor se citește adeziunea deplină față de poziția partidului ți statului nostru

Am ascultat mai întîi, ală
turi de ceilalți țărani coope
ratori din comună, veștile 
despre situația creată în Ce
hoslovacia în urma evenimen
telor petrecute în cursul zilei 
de ieri. Mărturisesc că deși au 
trecut cîteva ceasuri de 
transmiterea primei vești 
pînă acum încă nu-mi 
să cred că cele 
putut întîmpla 
nu-mi vine să 
tru că totul este 
a ceea ce ne-am obișnuit din 
moși strămoși să numim în
țelepciune, prietenie și respect.

împotriva acestor trei lu
cruri mari pentru oricine se 
consideră om, împotriva a- 
cestor lucruri sfinte, pe care 
partidul nostru le-a înscris în
tre, legile de seamă ale patriei 
și politicii sale, cucerindu-și 
Tfttfer firagostea noastră a 
tuturor și a multora dintre 
popoarele lumii. Am văzut pe 
ecranul televizorului mai apoi 
mitingul de la București. Am 
simțit puternic în suflet ace
leași simțăminte care i-au 
mînat pe miile de bucureșteni 
sub ferestrele sediului C. C. 
al P.G.R. pentru a-și face au
zite în lumea întreagă, glasu-

f la 
l Și 
vine 

auzite s-au 
totuși. Și 
cred pen- 

împotriva

Gata să

rile de solidaritate frățească . 
cu poporul Cehoslovaciei prie- * 
tene. Consider că prin cu
vintele rostite la marele miting 
în numele C.C. al Partidului, al 
Consiliului de Stat și guver
nului a vorbit ca în atîtea 
rînduri însăși înțelepciunea 
poporului nostru iubitor de 
pace, de dreptate, și cinste, 
înțelepciunea unui popor o- 
bișnuit să-și apere „nevoile și 
neamul", cum zicea Eminescu 
în poezia lui. Omul nostru de 
la țară nu-i obișnuit să con
funde prietenul cu cel care 
intră neinvităt' în ograda sa. 
Partidul nostru, prin poziția 
adoptată față de situația din 
Cehoslovacia, a dovedit încă 
odată că prețuiește înțelep
ciunea și sufletul poporului pe 
care îl conduce. în numele a- 
cestui mare respect pe care' 
partidul nostru îl dovedește ; 
poporului și popoarelor care 
iubesc prietenia adevărată, 
respectul și libertatea, promi
tem să fim și pe mai departe 
în gîndurile și în faptele noas
tre alături de el, să sporim 
cu puterea minții șl brațelor 
noastre înțelepciunea și forța 
rîndurilor lui, trăinicia patriei 
noastre socialiste.

Nici un fel de argument 
și nici o explicație nu pot justi
fica încălcarea celor mai ele
mentare norme de conviețui . 
pașnică intre state, amestecul 
în treburile interne ale unui 
stat liber, suveran, indepen
dent, și cînd spun aceasta mă 
gîndesc la Cehoslovacia so
cialistă.

Sînt însă în același timp stă- 
pînit de un sentiment firesc de 
mîndrie, produs de poziția răs- Z 
picată, curajoasă, demnă și 
umană a României socialiste, 
exprimată prin cuvîntul parti
dului și al secretarului său 
general, tovarășul 
Ceaușescu. 
român, ca 
fiare, face
partidului și guvernului, decis 
să nu precupețească nici un e- 
fort pentru apărarea patrtâ 
noastre. Trăim un al 24-lea 
23 August eroic, zi de călire 
a tuturor conștiințelor de pe 
teritoriul nostru național, gal- 
vanizate într-o singură hotă- 
rîre : consolidarea 
pașnice ale patriei 
cialistefi apărar.ea 
marxist leniniste.

Nicolae
Întregul popor / 
o singură su- 
zid în jurul

cuceririlor 
noastre so- 
prlncipiilof

t * I! î U
f M

il I »l,< 
lum

e,

revoluționare ale poporului
Împreună cu toți salariații U- 

zinei de tractoare, cu oamenii 
muncii de toate naționalitățile, 
cu întregul popor am ascul
tat cu cea mai mare atenție 
cuvântarea rostită de către secre
tarul general al C.C. al P.C.R. la 
marele miting din Capitală 
întrunit în semn de solidarita
te cu poporul frate cehoslovac. 
Fiecare cuvînt rostit pornea par
că din propria-mi inimă, din pro
pria-mi ,"’*’** ~
Nicolae Ceaușescu 
mat

FOLOP ludovic 
inginer, uzina de tractoare 

Brașov

conștiință. Tovarășul 
a expri- 

__  și cu acest prilej 
ziția fermă a partidului 
guvernului nostru potrivit

po- 
și 

că-

reia fiecare partid comunist tre
buie să fie liber să hotărască sin
gur fără amestec din afară căile 
pe care, potrivit intereselor fun
damentale ale propriului popor, 
să înfăptuiască socialismul în 
patria sa. Îmi exprim într-un glas 
cu tovarășii mei de muncă ade
ziunea totală față de măsurile 
care se preconizează pentru apă
rarea integrității și independenței 
tării. Datoria noastră este aceeași

ca fi pînă acum șl ne-o cunoaș
tem bine • de a munci, ou 
brațele fi inteligența noas
tră, pentru dezvoltarea pro
ducției, pentru întărirea economiei 
socialiste a țării, servind în felul 
acesta cauza partidului comunist, 
interesele generale ale întregului 
popor, ale internaționalismului 
socialist. Asigurăm conducerea 
partidului ți statului nostru că 
sîntem uniți în jurul P.C.R., sîn- 
tem gata oricînd să apărăm cuce
ririle revoluționare ale poporu
lui, pămîntul sfînt al patriei.

consecințe extrem de grave
Am ascultat cu adîncă emoție, 

la mitingul din Piața Republicii, 
cuvintele secretarului gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu
vinte care vor rămîne gravate 
în conștiința poporului român. 
Cuvinte care au răspuns dorin
ței noastre, a tuturor cetățenilor 
acestei țări de a avea relații de 
prietenie cu toate țările so
cialiste și cu toate țările lumii 
pe baza respectului reciproc, al

OVIDIU MAITEC
Vicepreședinte al Uniunii Artiș

tilor Plastici

neamestecului în treburile inter
ne, al independenței și suverani
tății naționale. Este imposibil de 
justificat această acțiune a celor 
cinci state participante la Tratatul 
de la Varșovia împotriva Ceho
slovaciei, împotriva unei țări 
socialiste, act cu consecințe 
extrem de grave pentru relațiile 
interstatale și pentru pacea în

Europa, 
care nu-i 
tuiască forme în materia neînsu
flețită se poate auzi în tumultul 
evenimentelor de azi, atunci acest 
glas, al meu, va rosti un apel la 
rațiune, la înțelegere, la respec
tarea principiilor și valorilor 
eterne ale umanismului, va ști 
să adauge vorbelor fapta atunci 
cînd pacea, suveranitatea, res
pectarea legalității socialiste și 
demnitatea acestui pămînt o va 
cere.

Dacă glasul unui om 
obișnuit decît să dăl-

VOINȚA UNANIMA

A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
Pătrunderea armatelor celor 

cinci state socialiste în Cehoslo
vacia prietenă constituie o încăl
care a suveranității naționale a 
unui stat frățesc, de nimic justi
ficată, o încălcare a principiilor 
internaționalismului socialist. Ea 
dăunează unității partidelor comu
niste și muncitorești, prestigiului 
socialismului în lume, reprezintă 
o primejdie pentru pacea și secu
ritatea Europei. Ca fiecare stu
dent român, m-am simțit eu în-

ADRIAN
student, Facultatea de filozofie

STANCU

sumi la adunarea de ieri, alături 
de colegii, de oamenii muncii 
veniți in fața sediului C.C. al 
P.C.R. pentru a-și manifesta de
plina solidaritate cu poporul 
cehoslovac, hotărîrea ferma de a 
sta neclintit în apărarea patriei 
noastre socialiste libere și inde
pendente.

Am luat cunoștință cu deplină

satisfacție din cuvîntul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, des
pre hotărîrile adoptate de con
ducerea noastră de partid și de 
stat, deplin încredințat că ele 
reprezintă voința unanimă a în
tregului nostru popor. Știu că fie
care cetățean român, la locul său 
de activitate, trebuie să-și înze
cească eforturile pentru înfăptui
rea programului partidului, pe 
drumul propășirii României so
cialiste, că trebuie să fim tari. 
Tot ceea ce îmi revine mie să 
fac, voi face în mod exemplar.
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Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

care să contribuie la triumful 
ideilor lui Marx, Engels și Le
nin, la triumful comunismu
lui, de a milita pentru resta
bilirea autorității și încrederii 
în ideile marxism-leninismu- 
lui (Aplauze, urale puternice).

Am hotărît ca începînd de 
astăzi să trecem la constitui
rea gărzilor patriotice înar
mate, alcătuite din muncitori, 
țărani și intelectuali, apără
toare ale independenței pa
triei noastre socialiste (Aplau
ze însuflețite, urale). Dorim 
ca poporul nostru să-și 
aibă unitățile sale înarmate 
pentru a-și apăra cuceririle 
revoluționare, pentru a-și asi
gura munca pașnică, indepen
dența și securitatea patriei so
cialiste (Aplauze, urale puter
nice, prelungite).

Noi pornim în activitatea 
noastră de la răspunderea pe 
care o avem față de popci, 
față de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalita
te. Noi cu toții, români, ma
ghiari, germani, oameni de 
alte naționalități, avem același 
destin, aceleași năzuințe — 
făurirea comunismului în pa
tria noastră — și sîntem ho
tărîți, într-o unitate deplină, 
să asigurăm înfăptuirea aces
tui ideal. (Aplauze, urale pre
lungite).

S-a spus că în Cehoslovacia 
există pericolul contrarevolu
ției ; se vor găsi poate miine 
unii care să spună că și aci, în 
aceâstă adunare, se manifestă 
ten’drițe contrarevoluționare. 
Răspundem tuturor: întregul 
popor român nu va permite 
nimănui să încalce teritoriul

patriei noastre. (Aplauze fur
tunoase, urale îndelungi). Ui- 
tați-vă, aici e întregul nostru 
Comitet Central, Consiliul de 
Stat, Guvernul. Cu toții sîntem 
hotărîți să servim cu credință 
poporul în construcția socia
lismului, în apărarea cuceriri
lor revoluționare, a indepen
denței sale (Aplauze, urale). 
Sîntem aici mulți comuniști și 
antifasciști care am înfruntat 
închisorile, am stat în fața 
morții, dar nu am trădat inte
resele clasei muncitoare, ale 
poporului nostru. Fiți siguri 
tovarăși, fiți siguri cetățeni ai 
României, că niciodată nu vom 
trăda patria noastră, nu vom 
trăda 
nostru.
urale).

Avem
dele comuniste și muncitorești 
vor ști să găsească căile pen
tru a face să se pună cit mai 
iute capăt acestui moment ru
șinos din istoria mișcării re
voluționare. Avem convingerea 
că nu se va găsi nicăieri un 
comunist care să poată aproba 
această acțiune militară împo
triva Cehoslovaciei, că toți 
comuniștii își vor ridica glasul 
pentru promovarea libertății, 
pentru promovarea principiilor 
marxist-leniniste, pentru ca 
poporul cehoslovac, pentru ca 
orice popor să poată construi 
așa cum dorește societatea so
cialistă.

Noi sîntem hotărîți să acțio
năm cu toate forțele, cu toată 
răspunderea pentru a contribui 
la găsirea căilor în vederea re
zolvării cît mai rapide a si
tuației create prin pătrunderea 
trupelor străine în Ceho
slovacia, pentru ca ponorul 
cehoslovac să-și poată desfă-

interesele 
(Aplauze,

încrederea

poporului 
aclamații.

că parti-

Vedere generală a Combinatului chimic Craiova

3
ft.

șura activitatea în liniște. Sîn
tem ferm hotărîți să acționăm 
împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești pen
tru a contribui la eliminarea 
divergențelor, la întărirea uni
tății țărilor socialiste, a parti
delor comuniste. Sîntem con
vinși că așa servim interesele 
poporului și interesele socia
lismului în întreaga lume.
(Aplauze)

îi rugăm pe cetățenii patriei 
noastre, ca, avînd deplină în
credere în conducerea partidu
lui și statului, în partidul nos
tru comunist, să dea dovadă de 
unitate deplină, să acționeze
calm și cu fermitate. Fiecare, a 
la locul lui de muncă, să-și ” 
înzecească eforturile pentru a 
asigura înfăptuirea programu- a 
lui de dezvoltare a societății " 
noastre socialiste. Să fim gata, 
tovarăși, să ne apărăm în orice £ 
moment patria socialistă, " 
România. Aplauze, aclamații, 
urale prelungite).

Mulțumesc tuturor cetățeni
lor Capitalei, pentru această 
manifestare caldă, tuturor lo- @ 
cuitorilor patriei noastre pen
tru încrederea ce ne-o acordă, 
pentru atenția cu care urmă- Q 
riți și sprijiniți politica parti
dului nostru. Vă dorim, tova- 
răși, multă sănătate, succes în V Astăzi, la aproape un 
activitatea pentru triumful so- de veac de la eliberare, 
cialismului în patria noastră.
(Aplauze, urale). T" 
tovarăși, să vă întoarceți la 
activitatea dumneavoastră ; a- 
veți încredere că vă vom ține 
la curent cu desfășurarea eve
nimentelor.

La revedere, tovarăși !
(Aplauze prelungite, urale 

minute în șir).

Dragostea tineretului pentru tară
are la bază grija țării pen

tru tineret
sfert
Ro-

ia noastră. mânia prezintă tabloul unei 
Vă rugăm. W țări aflate in plin avint social,

Costin Nădejde 
adjunct al ministrului 

învățămîntului

SUCEAVA
trăiește o 

istorie nouă
și glorioasă

de Ion Istratl

Strîns uniți in jurul
partidului și guvernului

NUMEROASE TELEGRAME ALE OAMENILOR MUNCII ADRESATE
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român au sosit, din toate colțurile tării, 
sute și sute de telegrame prin care oamenii 
muncii își exprimă deplina încredere în poli-

tica partidului, a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, apro
barea fermă față de poziția 
guvernul au adoptat-o in 
mentele din Cehoslovacia

pe care partidul si 
legătura cu eveni-

„Exprimăm deplina noastră a- 
deziune față de poziția fermă a 
conducerii partidului și statului 
nostru privind respectarea în re
lațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, al deplinei egalități în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne — se spune în te
legrama colectivului de muncă al 
Combinatului Siderurgic Hune
doara. Susținînd cu fermitate po
ziția partidului și guvernului 
nostru, asigurăm Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Guvernul Republicii Socia
liste România că ne vom con
sacra întreaga noastră capacitate 
și putere de muncă pentru întă
rirea și apărarea independenței și 
suveranității patriei noastre".

Acad. Nicolae Teodorescu, de
canul Facultății de matematică- 
mecanică a Universității Bucu
rești scrie : Luînd cunoștință cu

adîncă îngrijorare de pătrunde
rea pe teritoriul Cehoslovaciei 
Socialiste a trupelor unor state 
socialiste, vă rog să-mi dați voie, 
tovarășe secretar general, să vă 
exprim pe această cale adeziunea 
completă și solidaritatea cu poli
tica demnă, dreaptă și patriotică 
afirmată cu hotărîre și unanimi
tate din partea poporului nostru 
și a conducerii sale de partid și 
de stat.

în telegrama colectivului de 
cadre didactice și studenți din 
Institutul Politehnic București se 
arată : „Procesul de perfecțio
nare a vieții sociale ce se desfă
șoară în R. S. Cehoslovacă, din 
inițiativa și sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
constituie o problemă strict in
ternă a popoarelor acestei țări. 
Nu poate exista nici un temei 
pentru a admite amestecul din 
afară, folosind forțe armate

să stăvilească aceststrăine care 
proces".

Tn scrisoarea adresată de co
lectivul de muncă al Uzinei 
„Vulcan" din București, se sub
liniază că acțiunile întreprinse 
împotriva Cehoslovaciei sînt con
trare normelor de drept interna
țional. „Sprijinim întru totul po
ziția partidului și statului nostru 
de neintervenție și de respect 
față de suveranitatea națională a 
tuturor statelor — se arată în 
scrisoare. Vă asigurăm pe dum- 
neavoastră, întregul Comitet Cen- V 
trai al partidului, că oamenii 
muncii din Uzina „Vulcan" își 
vor intensifica eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, că vor fi oricînd 
gata ca prin munca și activitatea 
lor să întărească și să apere in
dependența și suveranitatea sta
tului nostru".

economic și cultural. Tineretul 
. nostru — speranța de astăzi și 

de miine a patriei — este prin
cipalul beneficiar al tuturor 
înfăptuirilor pe care socialis- 

1 mul le-a trecut în patrimoniul 
cuceririlor României de astăzi.

Mă gindesc in primul rînd 
la școală pentru că aceasta, în
tr-un fel sau altul, a intrat de
finitiv în anii noștri, viața 
fiecărui tinăr.

Școala, cu marile ei reali
zări, ocupă un loc central în 
procesul de dezvoltare a so
cietății noastre socialiste. Prin 
grija partidului și statului nos
tru, învățămîntul de toate gra
dele a cunoscut in ultimele 
două decenii o creștere conti
nuă, contribuind la ridicarea 
culturală a întregului popor, 
la îmbogățirea vieții sale spi
rituale, pregătind specialiștii 
necesari economiei și culturii 
socialiste.

Intr-o perioadă relativ scurtă 
a fost lichidată starea de îna
poiere moștenită in domeniul 
învățămîntului; s-a lichidat 
neștiința de carte, s-a realizat 
școala obligatorie de 8 ani, în
vățămîntul de toate gradele e 
complet gratuit, s-a asigurat 
dreptul deplin pentru toți co
piii patriei de a urma orice 
formă de învățămînt, peste 60 
la sută din studenți și un nu
măr important de elevi bene
ficiază de burse, elevii din șco
lile profesionale primesc între
ținerea gratuită din partea 
statului. Anual se cheltuiesc 
pentru fiecare student peste 
12 000 lei și circa 1 200 lei 
pentru fiecare elev din școlile 
de cultură generală.

Regimul nostru socialist asi
gură condiții optime pentru 
instruirea tineretului: numai 
in anul acesta suma afectată 
din bugetul statului pentru 
nevoile învățămîntului se ridi
că la aproape 8.5 miliarde lei.

în etapa actuală de dezvol
tare a economiei și culturii 
naționale, cind asistăm la un 
proces neîntrerupt de perfec
ționare a vieții sociale, datorit 
ritmului accelerat de evoluție 
a științei și tehnicii. învăță- 
mintul este pus in fața unor 
probleme noi, unor responsa
bilități sociale sporite, care 
solicită perfecționarea struc
turii, conținutului și formelor 

0 sale de activitate.
Mergind in intimpinarea a- 

cestor cerințe. Congresul al 
IX-lea al P. C. Român a sta
bilit principalele direcții de

dezvoltare a învățămîntului de 
toate gradele în România. Di
rectivele C.C. al P.C.R. din a- 
prilie 1968 și Legea privind 
învățămîntul în Republica So
cialistă România, adoptată în 
acest an de Marea Adunare 
Națională, precizează cadrul 
necesar pentru modernizarea 
procesului instructiv-educativ 
și adaptarea lui la cerințele 
actuale și de perspectivă ale 
societății noastre socialiste, ri
dicarea pe o treaptă superioa
ră a nivelului de pregătire al 
elevilor și stiidenților, mări
rea duratei învățămîntului o- 
bligatoriu, creșterea capacită
ții de cuprindere a învățămân
tului, profesional și tehnic, îm
bunătățirea pregătirii de spe
cialitate și pedagogice a per
sonalului didactic.

S-a prevăzut prelungirea în
vățămîntului generai obliga
toriu de la 8 la 10 ani, ceea ce 
are o profundă semnificație 
socială, reflectată înainte de 
toate în creșterea nivelului 
cultural al întregului popor, in 
creșterea capacității sale crea
toare. învățămîntul de 10 ani 
va da țării oameni mai in- 
struiți, cu posibilități mai 
largi de a-și însuși, mai repede 
și mai bine, o profesiune. Tot
odată, prelungirea duratei șco
lii generale de 10 ani, împreu
nă cu măsurile privind învă
țămîntul profesional, va îmbu
nătăți nivelul de pregătire a 
muncitorilor, ușurînd astfel 
trecerea lor de la o treaptă de 
calificare la alta. In învăță
mântul superior se va realiza 
o pregătire de larg orizont, 
se vor diversifica profilul și 
durata studiilor, se vor crea 
premisele corelării cit mai ju
dicioase a școlii superioare cu 
cerințele actuale și de viitor 
ale economiei și culturii româ
nești.

Anul școlar și universitar 
1968—1969 este primul an de 
transpunere în viață a impor
tantelor obiective prevăzute in 
Directive ți Lege. Din acest an 
va începe școlarizarea copiilor 
de la vîrsta de 6 ani, iar liceul 
de cultură generală va func
ționa cu clasa a XII-a Noi 
forme de școlarizare vor lua 
ființă in învățămîntul profe
sional și tehnic: școlile de 
specializare post liceală vor a- 
vea cursuri serale și fără frec
vență, se va lărgi forma serală 
de pregătire a maiștrilor. Se 
va extinde ucenicia la locul de

muncă, formă care, datorită 
eficacității, economicității și 
capacității de cuprindere a u- 
nui mare număr de tineri, 
constituie una dintre principa
lele căi de pregătire a munci
torilor calificați.

In învățămîntul superior, 
durata studiilor a fost îmbu
nătățită pentru multe speciali
tăți, prin corelarea ei cu vo
lumul de cunoștințe predate. 
Pentru majoritatea specialită
ților care se studiază în învă
țămîntul superior au fost res
tructurate și raționalizate pla
nurile de învățămînt, stabilin- 
du-se cu mult discernămînt 
comasarea disciplinelor mici 
și auxiliare, un număr rațio
nal de ore, de obligații săptă
mânale, un raport îmbunătățit 
între activitățile de predare și 
cele aplicative, un număr de 
maximum 7 examene anual. A 
fost introdusă susținerea unei 
lucrări sau a unui proiect de 
diplomă, ca unică probă la 
examenul de stat, care reflectă 
mai bine capacitatea absolven
tului 
și de 
temă 
sale, 
nevoilor producției în 
nuă dezvoltare, în învățămîn
tul superior tehnic, au fost 
înființate secții de subingineri 
— cursuri de zi și serale, care 
vor pregăti cadre intermedia
re între ingineri și tehnicieni.

Măsurile prevăzute în Di
rective și în Lege creează con
diții optime pentru dezvolta
rea școlii de toate gradele, 
astfel că realizarea lor va si
tua România in rîndul țărilor 
înaintate din punct de vedere 
al învățământului și culturii.

Aplicarea în continuare a 
importantelor sarcini din do 
cumentele de partid și de stat 
privind învățămîntul va ri
dica nivelul de cultură și de 
civilizație al întregului popor, 
va accelera procesul de con
struire a noii societăți.

Țara ii dă tineretului tot 
ceea ce are nevoie pentru ca 
intrarea in mâță să se facă 
pe poarta principală, să fie 
pregătit din toate punctele de 
vedere pentru a se realiza și 
afirma pe tărimul construc
ției socialiste, oricare le va fi 
meseria. Și avem satisfacția 
să consemnăm că tineretul 
nostru știe să se bucure și să 
prețuiască generozitatea țării 
față de ei. răspunzind, așa 
cum i se cere, printr-o pasio
nantă activitate, învățind. 
pregătindu-se să dea patriei 
tot prinosul priceperii sale, 
talentul și puterea de creație. 
Cu o adîncă dragoste, cu un 
patriotism fierbinte.

de a analiza, a sintetiza 
a interpreta științific o 
din sfera specialității 
în vederea satisfacerii 

conți

Am vizitat din nou, în a- 
ceste zile, orașul Suceava pe 
care îl îndrăgesc de multă 
vreme. Cu acest prilej, m-am 
plimbat pe mai vechi și mai 
noi străzi și am poposit ba 
ici, ba colo, pe la binecu
noscutele întreprinderi și fa
brici, după cum, am zăbovit 
pe șantierele din cartierul A- 
uni oprindu-mă, de asemenea, 
pe la Zamca și stînd la cu- 
vînt cu cei ce înalță viitorul 
edificiu al Casei de cultură 
și cu nu puțină altă lume. 
După modesta mea părere, 
— străvechea Suceavă trăieș
te în prezent o istorie nouă 
și glorioasă. O dată cu prime
nirile și cu cîștigurile esen
țiale de ordin economic, Su
ceava, ca și alte capitale de 
județ ale țării, cunoaște azi și 
se impune tot mai prestigios, 
in fața ochilor noștri, printr-o 
din ce în ce mai coherentă și 
modernă urbanizare și printr-o 
frumoasă și cuceritoare ordo- 
nanțare arhitecturală. E firesc 
și e rațional să fie așa. Fără, 
desigur, să se renunțe la bu
nele tradiții pe care le con
stituie cultivarea și conser
varea vechilor și celebrelor 
monumente de istorie și de 
artă, e limpede azi pentru 
toată lumea că Suceava de 
ieri, cu casele ei desuete și 
fruste, cu mizerele ei cocioabe 
și maghernițe pe care le știm, 
nu mai putea și nu mai avea 
astfel rost să ființeze. De 
bună seamă, simțind omenește, 
trebuința și chiar plăcerea de 
a contempla și admira mai tot
deauna venerabilele zidiri mai 
de demult conservate prin se
cole și care reprezintă, neîn
doios, inteligența și talentul 
bunilor și străbunilor noștri. 
Dar asemenea simțăminte se 
împletesc organic cu dragostea 
față de timpul nostru, față de 
știința și tehnica nouă, față 
de înfăptuirile prezentului so
cialist la care au colaborat și 
colaborează, în chip iscusit, 
mii și mii de minți și de brațe 
umane. In anii aceștia de vă
dită extensiune industrială pe 
care Suceava, și nu numai 
ea, o trăiește, și în raport 
direct proporțional cu această 
prosperare, urbanizarea tre
buie să își spună și ea cu
vîntul. Precum o mărturisesc 
specialiștii în materie și pre
cum ne place a crede și nouă, 

■ orașul, și cel contemporan în 
chip deosebit, ca un organism 
masiv ce e, trebuie să păs
treze și să aibă în vedere o 
permanentă suplețe de adap
tare și să posede reflexe rapide 
pentru a răspunde neîntîrziat

la imperativele progresului e- 
conomic și la cele ale dezvol
tării social-culturale. In această 
direcție, la plăsmuirea și la 
întruparea ei actuală au con
curat și concurează, în mod 
creator, pentru a-i conferi o 
identitate specifică pe plan 
urbanistic — edilitar, — au 
concurat și concurează, eco
nomiști și sociologi, ingineri, 
medici, arhitecți și poeți, după 
cum și-au adus și își aduc 
aportul cu propunerile, cu su
gestiile și cu criticile lor cetă
țenii înșiși. Fiind, așadar, un 
ansamblu biologic și nu un 
conglomerat inform și des
personalizat, Suceava care se 
construiește este o operă co
lectivă.

Reflectînd civilizația anilor 
noștri și reprezentînd, în esen
ță, din punct de vedere urba
nistic, un deosebit act politic, 
construirea ei e călăuzită ast
fel de o seamă de idei axiale 
a căror concretizare e capa
bilă să-i asigure, ca oricărui 
oraș, anumite funcțiuni abso
lut necesare. In configurația 
armonioasă a județului Su
ceava care reflectă pregnant 
principiile ce caracterizează 
noua organizare administraîiv- 
teritorală a patriei noastre, 
aceste funcțiuni la care mă 
gindesc nu se referă numai 
la spațiul locativ propriu zis, 
ci și la locul de muncă al fie
căruia, la circulație, la modul 
în care oamenii își petrec 
timpul lor liber, la desfășura
rea acțiunilor social-culturale 
și celelalte. Soră bună cu ur
banistica, arhitectura, — fără 
să neglijeze sau să omită și 
să nu ținăvstfel seama de ceea 
ce înseamnă stilul propriu al 
unui oraș, — e cea care, cu 
știința și arta ei, dă identitate 
și viață, proiectînd și zidind 
conform anumitor concepții 
estetice și reguli tehnice, edi
ficiilor și celorlalte construc
ții urbane.

Din binecuvîntate pricini 
ca acestea, la Suceava, meta
morfoza de factură urbanis
tică și arhitecturală la care 
asistăm cu toții are drept re
zultat crearea vădită a unui 
oraș modem, durat temeinic 
pe vatra unor oropsite car
tiere. E vorba de un oraș 
aerat și luminos, cu blocuri 
de o elegantă sobrietate și din 
ce în ce mai confortabile, cu 
toatele inspirat amplasate in 
preajma unor mai vechi și mai 
noi spații verzi și de agre
ment. cu toate atribuindu-i 
orașului Suceava sens și fru
musețe, caracter și, mai ales, 
distinctă personalitate.

TELEVIZIUNE
PRCORAMUL I

In jurul orei 10,00 transmi
siune la cea de a 11-a se
siune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.
17.30 — Pentru școlari. „Pe

cărările vacanței" 
18.00 — Transmisiune din 

Sala Palatului Repu
blicii Socialiste Ro
mânia a Adunării 
festive organizată cu 
prilejul celei de a 
24-a aniversări a eli
berării României de 
sub jugul fascist.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Film serial „Vikin
gii".

20,26 — Program de cîntece 
și dansuri populare

susținute de Ansam
blul „Perinița".

20.55 — „Dimineți la Alba
Iulia“.

21.10 — întrebări la care s-a
răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă. „Tinerețea pe
trolului"

21.55 — Memoria peliculei.
22.10 — „Lira" — album de

poezie.

PROGRAMUL II

20,00 — Document „Expedi
ție în țara incașilor".

20,45 — Telejurnal.
21,00 — „O seamă de cuvin

te". Calistrat Hogaș 
Pe drumuri de mun
te".

21,30 — Concert simfonic.
22,15 — Varietăți pe peliculă.

Ședințe plenare ale
Comitetelor județene de partid

în cursul zilei de miercuri 
21 august în municipiul Bucu
rești, și în județele Argeș, Bi
hor, Bistrița-Năsăud, Brașov, 
Buzău, Cluj, Covasna, Dîmbo
vița, Dolj, Gorj, Ialomița, 
Ilfov, Maramureș, Mehedinți, 
Mureș, Prahova, Satu-Mare, 
Sălaj, Teleorman și Timiș au 
avut loc ședințe plenare ale 
comitetelor județene de partid.

Primii secretari au prezentat 
informări cu privire la eveni
mentele din Cehoslovacia și cu 
poziția partidului și statului 
nostru față de aceste eveni
mente în lumina Comunicatu
lui asupra ședinței co-mune a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a guvernului

Republicii Socialiste România, 
în cadrul ședințelor au luat 

cuvîntul membri și membri 
supleanți ai comitetelor jude
țene de partid — oameni ai 
muncii din întreprinderi indus
triale, unități agricole, din in
stitute și instituții științifice, 
de învățămînt, cultură și artă, 
militari ai forțelor noastre ar
mate.

într-o atmosferă impresio
nantă, de puternică însuflețire, 
participanții la aceste ședințe 
plenare au trimis mesaje adre
sate Comitetului Central al 
P.G.R. și guvernului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal 
prin care își exprimă în una
nimitate atașamentul profund 
față de politica consecventă a

partidului și statului nostru " 
închinată în întregime slujirii 
intereselor vitale ale poporului A 
român, hotărîrea fermă a co- w 
muniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din patria noastră ț 
de a îndeplini cu abnegație 
măsurile stabilite de ședința 
comună a C.C. al P.C.R., Con-® 
siliul de Stat și guvernul ro
mân. Ei și-au manifestat sen
timentele lor de profundă soli- £ 
daritate internaționalistă cu 
poporul cehoslovac și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia în 9 
aceste momente grele pentru 
poporul frate cehoslovac și 
Cehoslovacia socialistă, pentru W 
cauza păcii și socialismului în 
lume. a

(Agerpres)

După obișnuitul festival 
al primăverii și concursul de 
teatru, faza județeană — 
activități ce au mobilizat un 
mare număr de tineri în ca
drul formațiilor artistice, 
precum și frecventele seri 

A cultural-distractive, Comite- 
w tul județean Bistrița al U.T.C., 

înscrie în jurnalul său cul- 
• tural acțiuni asemănătoare, 

orientate în primul rînd spre 
acele tradiții specifice comu- 

• nelor, atît de pitorești și di
verse în această zonă a țării.

Comitetul U.T.C. din co
muna Braniștea a pregătit si 
organizat. împreună cu veci
nii lor din Malin, sărbătoa
rea cireșelor („Cireșoaia"). 
Carele alegorice prezentînd 
recolta de cireșe, precum și 
formațiile artistice au reu
șit să prezinte această săr
bătoare într-o ținută ele
vată. conferindu-i un carac
ter de masă cuprinzător. A- 
mintim că amenajarea tere
nului și a scenei s-a făcut 
prin muncă voluntar-patrio- 
tică Un maial a prilejuit o 
mare sărbătoare cîmpenească 
în satul Mocod — comuna 
Nimigea. Aici, sărbătoarea 
păstrează un specific al ei. 
aparte celorlalte comune.

Asemenea activități au 
avut loc la foarte multe or
ganizații comunale. Comun 
tuturor este caracterul lor 
organizat, buna pregătire din 
punct de vedere artistic. 
Dar așa cum ne informa tov. 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Bistrița — 
Năsăud al U.T.C. Augus
tin Mateuț, aceste activi
tăți cultural-artistice or
ganizate la nivelul comunei,

Inițiative ale organizațiilor U. T. C.

TRADIȚIE Șl EDUCAȚIE
pe lingă păstrarea tradițiilor 
locale au și un scop educativ 
larg. Popularitatea de care 
se bucură aceste tradiții în 
rîndul tinerilor favorizează 
această inițiativă a comitetu
lui județean al U.T.C. Ac
țiunea a fost dirijată mai 
pregnant asupra comunelor 
care au o bază materială mai 
slabă, fără cămine culturale 
și mai puțin stimulate. în a- 
semenea cazuri, forma cea 
mai eficientă și mai des fo
losită au fost serbările cîm- 
penești și horele tineretului. 
Ca urmare, în foarte multe 
comune a început construi
rea „Caselor de joc" ale ti
neretului. O problemă, atent 
studiată și destul de dificilă 
pentru comitetul județean 
U.T.C. este și cea a satelor 
de munte împrăștiate. Aici, 
mobilizarea oamenilor la ac
tivitățile culturale este mal 
greu de făcut. Rămîne o 
problemă de viitor, a cărei 
rezolvare va trebui găsită. 
Județul Bistrița-Năsăud se 
mîndreste cu personalități 
de valoare în domeniul lite
raturii și științei. împreună 
cu Comitetul pentru cultură 
și artă și Muzeul Județean a

fost inaugurat un ciclu tema
tic intitulat „Personalități de 
seamă născute pe raza jude
țului". Sub forma de expu
neri și simpozioane au fost 
făcute cunoscut tinerilor 
personalități al căror nume 
se leagă de aceste locuri. Un 
simpozion organizat pe în
treaga perioadă a anului. 
„Trecut, prezent și viitor pe 
meleagurile județului Bis
trița-Năsăud" este prezentat 
în fiecare comună, accentul 
fiind pus pe istoria locului 
unde se ține. Pînă în pre
zent, așa cum s-a prezentat 
la Rodna, Telciu, Silvașul de 
Cîmpie, rezultatele sînt bune, 
împlinirea a 50 de ani de la 
moartea lui G. Coșbuc — ti
neretul manifestă un deose
bit interes pentru creația sa 
— a prilejuit organizarea a 
numeroase activități dedicate 
acestui moment (duminici 
culturale, seri literare, con
cursuri de poezie etc.). în a- 
tenția comisiei culturale stau, 
de asemenea, vizitele la mu
zee și case memoriale. Alte 
acțiuni culturale vor evoca 
locuri istorice și figuri de 
luptători. Astfel la Salva, la 
locul numit Mocirla, va avei

loc un simpozion și o serbare 
cimpenească închinate lui 
Tănase Tudoran — inițiato
rul, organizatorul și conducă
torul răscoalei țăranilor gră
niceri de pe valea Șomeșului 
împotriva exploatatorilor. La 
realizarea acestor acțiuni sînt 
atrase cadrele didactice din 
localitățile respective.

Observăm că aceste activi
tăți — am amintit cîteva din 
ele — au rămas la nivelul 
organizației de bază, căutînd 
să se asigure astfel activități 
culturale permanente la fie
care comună. De aici, urmă
torul pas a fost îndreptat 
spre acele activități organi
zate, grupat pe cele trei 
mari zone folclorice : Valea 
Șieului, Valea Bîrgăului și a 
Someșului. De exemplu, obiș
nuitul tîrg de la Monor de 
pe Valea Șieului este bine 
ales pentru valorificarea tra
dițiilor culturale din această 
zonă. Prezența formațiilor 
fruntașe la concursurile pe 
țară, va da o nouă strălucire 
acestor tradiții. La „Regele 
brazilor" — monument al 
naturii — într-un loc de un 
rar pitoresc — se va orga
niza primul festival al sa-

telor de munte. La Leșu se 
va desfășura la începutul 
lunii septembrie, primul con
curs al formațiilor de triș- 
cași din județ. Pe lingă cele 
14 formații din județ vor 
participa și cele din Hodac 
(Mureș) și Cătina (Sibiu). 
Aici, la Leșu, există o ase
menea formație, de trei ori 
laureată pe țară la con
cursurile de amatori. în cu- 
rînd o acțiune de amploare 
se pregătește la pasul 
Prislop. Vor participa și for
mații din județele limitrofe 
(Mureș, Suceava, Maramu
reș).

Am trecut în revistă cîte
va activități culturale ce s-au 
desfășurat în ultima perioadă 
în județul Bistrița-Năsăud 
precum și cele mai impor
tante ce vor avea loc, pen
tru a evidenția un fapt: pre
ocuparea comitetului jude
țean U.T.C. și a celorlalte 
comitete ale organizațiilor de 
bază pentru organizarea ac
tivității la un nivel cit mai 
corespunzător scopului pen
tru care sînt dedicate. Pre
gătirea lor cu multă respon
sabilitate, precum și eșalona
rea în mod gradat (comună, 
zone, județ), a creat condiții 
și posibilități pentru atrage
rea unui mare număr de ti
neri în formații, au găsit un 
ecou mai larg în masa de 
participant!, și căi propice 
pentru educarea ideologică a 
tineretului din mediul rural.

V. RAVESCU
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r 1f Răspunsuri \ 

la ancheta VALORI pe care ni le-a
Colocviul de august Început 

zilele trecute de ziarul nostru 
avînd ca obiectiv întrebarea: 
„CARE SÎNT DUPĂ PĂ
REREA DUMNEAVOASTRĂ, 
PRINCIPALELE VALORI PF 
CARE LE-AȚI DOBÎNDIT 
PRIN SOCIALISM? a adus 
pe mesele de lucru ale redac
ției răspunsuri din toate col
țurile țârii

Formulate acum, în preajma 
sărbătorii lui 23 August, răs
punsurile interlocutorilor noș
tri prin corespondență trans
mit în unanimitate sentimen
tul cald al optimismului, dez
văluind mîndria generației ti
nere pentru faptul că a cres
cut și s-a dezvoltat într-o țară 
liberă, independentă, că este 
angajată militant în opera de 
desăvîrșire a socialismului.

Invâfâtura

dat SOCIALISMUL
AUREL SCHIOPU

aceasta ra
cheta cu mai
multe trepte...
„De cînd se știu, de^cendenții 

familiei noastre n-au fost decît 
truditori ai pămîntului, nepui-înd 
să-și valorifice alte aspirații — 
își începe confesiunea un linăr 
economist din Tg. Mureș, Aurel 
Șchiopu — împreună cu cei doi 
frați ai mei sîntem primii care 
am avut create toate condițiile 
pentru a învăța pînă la cele 
mai înalte trepte ale ierarhiei 
școlare". Și continuă, sintetizînd 
scurt dar categoric : „Se află 
aici una din cele mai profunde 
semnificații ale schimbărilor 
survenite în societatea noastră".

Tema este reluată de ingine
rul Radulescu Alexandru de la 
Uzinele 23 August : „O valoare 
caracteristică pentru socialism 
o constituie multitudinea posibi
lităților pe care ni le crează. 
Dacă stăm și cîntărim ce am dat 
noi pînă acum și ce am primit, 
știm, o recunoaștem, rămînem 
datori. Eu am făcut integral fa
cultatea la seral, alături de 
mulți alți tineri. Imaginați-vă 
cîți bani și mai ales cită încre
dere a investit statul socialist 
în noi, plătind o armată de pro
fesori și asistenți timp de 6 ani 
pentru ca aceștia să ne transmi
tă o parte din cunoștințele și ex
periența lor. Ne impresionează 
ne bucură, sau ne și obligă în
crederea cu care este investită 
tinerețea în țara noastră, acor- 
dîndu-li-se tinerilor munci de 
răspundere. în secția în care lu
crez — secția locomotive — care 
are ponderea unui sfert din u- 
zină, lucrează în majoritate ti
neri, iar șeful secției abia a îm
plinit 28 de ani“

Tînărul economist Aurel 
Șchiopu își mărturisește și el 
satisfacția pentru faptul că a lu
crat la mecanizarea lucrărilor de 
evidență de la Combinatul „A- 
zot-Mureș". măsură înnoitoare 
care, îl cităm, „a mal fost luată 
doar într-o singură unitate in
dustrială din județul nostru' — 
neuitînd să adauge că în uzina 
lor media de vîrstă nu depășește 
26 ani.

O scrisoare semnată Cziczerî 
Beniamin și sosită de la Reșița 
ne aduce mărturia unui om care 
a trecut de vîrsta tinereții dar 
care ține să remarce valorile ce 
i-au fost dăruite de socialism 
prin destinul copiilor săi. ,.Am 
58 de ani și aparțin generației 
care a trecut prin ambele răz
boaie mondiale. Am îndurat toa
te greutățile generate de aces
tea și de orînduirea capitalistă. 
Aș fi dorit să învăț, profesorii 
mei spuneau că sînt dotat pen
tru studii. Părinții erau însă 
muncitori săraci și am intrat u- 
cenic la lăcătușerie. Anii au tre
cut. Am avut cîndva visuri, ca 
orice tînăr, dar nu le-am reali
zat. Sînt însă fericit că tot ce 
aș fi vrut eu să fac și n-am pu
tut, au realizat copiii mei. Băia
tul a devenit medic veterinar, 
iar fata e studentă în anul 
cinci.. Voi trăi de acum înain
te prin ei și bucuriile lor — 
toate dăruite mie și lor de so
cialism...

Aceleași sentimente ni le îm
părtășește Grigore Trandafir, 
președintele C.A.P. Crevedia 
care, la bucuria țăranului ^din 
tată în fiu care a devenit stăpîn 
al pămîntului pe care îl munceș
te, la mulțumirea săteanului că
ruia i s-a dat locul cuvenit în 
viața socială și politică a țării. 
Ia satisfacția cultivatorului de 
pămînt care beneficiază azi de 
arsenalul mijloacelor mecanice 
și chimice oferite agriculturii 
de statul socialist, mai adaugă o 
valoare : „Copiii mei sînt oa 
meni învățați. Băiatul e învăță
tor, aici, în comuna natală și e 
student Ia secția fără frecvență 
a facultății de matematică 
Fata mai este încă elevă, dar și 
ea se visează profesoară. Eu 
m-am născut într-o căruță cu 
coviltir pe cîmp“.

„Am ajuns în stăoînirea știin
țelor agricole datorită unul 
drent fundamental al socialis
mului și anume acela de a învă
ța — spune inginerul agronom

Ghiță Ion. Sînt primul intelec
tual din lungul șir al strămoși
lor. Cînd tatăl meu era de vîr
sta învățăturii, din 20 000 000 d« 
locuitori ai acestei țări nici o 
zecime nu putea jindui la trep
tele înalte ale științei de carte, 
iar cei care o făceau erau favo
rizați fie de apartenența la fa
miliile bogate, fie de jocul ca
pricios al întîmplării. în orice 
altă orînduire socială, prin apar
tenența mea de clasă, fiu de 
muncitor, sînt convins, că oricît 
efort aș fi depus, e sigur, rămî- 
neam în afara sălilor de curs**.:.

„Sînt sudor — spune timișo
reanul loan Gh. Pava. Ca ori
cărui tînăr socialismul mi-a ofe
rit și-mi oferă posibilitatea de a 
învăța. După ce am terminat 
școala profesională, am urmat li
ceul seral, iar acum — deși am 
o profesie frumoasă — mă pre
gătesc să urmez o facultate. Voi 
reuși, nu-i așa ? Căci ce poate 
fi mai adevărat, mai tonic și re
confortant decît certitudinea 
realizării, a împlinirii tinerilor 
din generația mea, pentru care 
nimic nu este imposibil4'.

Satisfacția de 
a participa la 
tot ce clădește 

fara...
„Fiind tineri, crescînd și de

venind oameni în toată firea o- 
dată cu socialismul, aproape că 
ni se par normale toate marile 
posibilități oferite de societatea 
noastră — este de părere Ange
la Mazilu, inginer metalurgist; 
Totul ni se pare firesc și dat 
fiind stabilitatea, forța societății 
noastre, nici nu ne putem imagi
na că ar putea fi altfel. Dar iată 
cînd vine un moment să te gîn- 
dești la aceste cuceriri — fiindcă 
sînt mari cuceriri, obținute cu 
sacrificii de înaintașii noștri — 
îți dai seama că nu totdeauna 
aceste posibilități erau atît de

„normale*, că acești înaintași 
nu s-au putut bucura de avan
tajele ce nouă ni se par firești, 
îți dai seama că nu pretutindeni 
pe lume lucrurile stau la fel

Sentimentul utilității pe care 
îl avem noi, tinerii, e un for
midabil bun cîștigat numai în
tr-o societate unde dragostea 
față de muncă s-a născut din în
săși dragostea față de toate cu
ceririle poporului în sînul că
ruia trăim. Și atunci, nu se 
poate să nu muncești cu tragere 
de inimă cînd ești convins de u- 
tilitatea strădaniei tale, pentru 
toți. Muncind, fiind util, capeți 
mîndria realizărilor tale, satis
facția muncii împlinite.

Dar aceste sentimente nu se 
pot încerca stînd pe loc. Cerin
țele sînt astăzi tot mai mari, în 
toate domeniile. Implicit, obliga
țiile noastre cresc. Dar eu cred 
că însăși această stringență a 
obligațiilor crescînde constituie 
un mare beneficiu pe care-1 da
torăm societății noastre : perma
nența autodepășirii. unanim ne
cesară De aici, efortul personal, 
bine și înțelept direcționat. pen
tru continua pregătire, multila
terala instruire, neîntrerupta 
dezvoltare. Utilă nouă, utilă so
cietății și, bineînțeles, încărcată 
de multiplele satisfacții".

Szabo Judita din Tîrgu Mu
reș are o profesie mai puțin o- 
bișnuită la o fată de 23 de ani. 
Dar să o lăsăm pe cititoarea 
noastră să se mărturisească :

„Sînt tehnician de întreținere 
la centrala telefonică automată 
și e un drept al socialismului ca 
orice om, indiferent de funcție, 
sex sau naționalitate, să fie ju
decat în raport cu atitudinea sa 
fată de muncă. Accesul spre a- 
numite profesii, cum este și a 
mea a fost cucerit de femei dea- 
bia în anii socialismului. Mun
cind și dăruindu-ne muncii noas
tre nu putem vorbi niciodată 
despre noi fără a ne referi la 
tovarășii noștri de muncă, la în
tregul popor, la faptul că socia
lismul ne oferă terenul cel mai 
fertil pentru dezvoltarea indivi
duală. Orizontul nostru, al tine
rilor de azi e larg deschis, in
comparabil diferit de cel al Dă- 
rinților la vîrsta noastră. Acor

dul în care conviețuim toți fii 
României socialiste, indiferent 
cărei naționalități conlocuitoare 
aparținem, este o valoare cuce
rită în socialism și ea se înte
meiază pe bucuria noastră, a tu
turora, de a participa la tot ce 
se clădește în țara aceasta pe 
care o dorim cu toții tot mai în
floritoare.^*

Micile noastre 
mari bucurii

„Biografia mea e simplă — e 
de părere Ilie Elena de la Fa
brica de confecții și tricotaje 
București, și e definită de însăși 
evenimentele mai importante 
ale construirii socialismului. 
Biografia mea nu are în ea ni
mic deosebit, am învățat o me
serie, am fost repartizată la un 
loc de muncă, acolo îmi fac da
toria în mod conștiincios, tova
rășii mei de muncă mă stimează 
și îmi apreciază efortul. M-am 
căsătorit, am un copil. Trăiesc 
muncesc, mă bucur din plin de 
viață". Colega ei de muncă. 
Leu George ta, adaugă : „Toate 
micile noastre mari bucurii sînt 
darul socialismului Tot ce fa
cem, tot ce respiram, este dra
goste de viață, de muncă, de 
om. Ce pot să mai spun ? Că to
tul în jurul meu este echilibru 
și statornicie, că am un cămin 
trainic, încredere în viitor. *'ete 
de muncă...*.

Iar inginerul Martin Livin de 
la Uzinele de mașini electrice 
București consideră că ..numai 
socialismul îți poate oferi o 
existentă în care dorințele de
vin bucurii, prin faptul că se 
împlinesc*.

Dreptul de a 
fine fruntea sus

Cornel Popa, lector la cate
dra de filozofie a universității

bucureștene, autor al unor inte
resante studii și lucrări cu ca
racter științific — are prin firea 
ocupației sale tendința chiar și 
atunci cînd discută liber de a-și 
organiza ideile către generalizări 
cu valoare socială. Am ales de 
aceea răspunsul său drept final 
al acestui succint colocviu de 
august, ce încearcă să definească 
numai cîteva din multitudinea 
marilor valori materiale și spiri
tuale pe care socialismul le-a 
dăruit tinerei generații.

„Revoluția socială — este de 
părere Cornel Popa — a dat ti
neretului un ideal constructiv. 
De aceea este greu să găsești 
între tinerii societății noastre 
persoane încercate de sentimen
tul inutilității sociale, care să 
nu aibe pasiuni și un țel. Noi 
am dobîndit sentimentul utilită
ții noastre și al împlinirii în 
procesul producerii valorilor 
materiale și spirituale, pe ma
rile șantiere. în laboratoare, în 
instituțiile de cultură. Niciuna 
dintre valorile dezvăluite de is
toria multiseculară a omenirii, 
concretizate în fapte și opere 
reprezentative, scrise cu majus
cule de filozofii tuturor timpu
rilor — Adevărul, Frumosul. 
Fericirea, Binele. Curajul. Onoa
rea. Dragostea de Patrie — nu 
ne sînt străine nouă generațiilor 
contemporane socialismului. So
cialismul ne-a dat răspunderi 
și o conștiință civică, dreptul de 
a ne pronunța în problemele 
vieții sociale, de a le supune ju
decării noastre șl de a propune 
soluții. Ne-a dat dreptul de a 
tine fruntea sus. căci încercăm 
un puternic sentiment de satis
facție pentru faptul că România 
Socialistă — ca stat liber, inde
pendent. are în toate manifestă
rile sale de politică internă și 
internațională propria sa perso
nalitate că acțiunile pe care le 
întreprinde statul nostru con
cordă întru totul cu idealurile 
noastre proprii.

CORNEL POPA

ILIE ELENA

ȘTIINȚA 
OPȚIUNII 

de Constanta Buzea
Tinerețea, cred, nu este un teritoriu limitat prin care tre

cem absolut toți, deși, dacă ar ți să-mi reprezint lumea tn 
acest sens, aș plasa nașterea intr-un centru înconjurat de o 
masă rotundă de tineri. Aș inclina să cred că tinerețea este 
cea care determină coeziunea indivizilor in jurul acestui eve
niment, că înțelepciunea nu este un sediment, un atribut nu
mai al virstei albe, că nașterea este problema de primă mă
rime aparținind aproape în exclusivitate grupului tînăr, nu
meros, rotund și foarte dens așezat în legile unui optimism 
de esență constructivă.

Tinerețea este o problemă de temperament, de tempera
ment a cărui sinceritate in realizare depinde de contextul 
social imediat, de ideile care stabilesc definitiv liniștea și 
formația individuală, tocmai prin simplul fapt că sînt vii și 
formează o țesătură vitală, un climat favorabil reușitei tine
reții înseși.

A devenit o datorie de onoare aptitudinea noastră de o 
vedea și de a exprima viața revelațiilor individuale, pentru 
că acest mod de a fi al surprizei tn bucurie aparține și se 
datorează epocii frămîntate care urmează oricărei bătălii. 
Poate că nu spun un lucru foarte nou, dar importanța lut 
constă tocmai in necesitatea exprimării lui, pentru că deve
nind fi al meu, trebuie să-l împărtășesc și celor mai tineri, 
să-l depun experimental dezbaterii lor.

Consider că, in cazul meu, acest proces a început destul 
de ttrziu, adică de la 19 ani. De ce vîrsta discernămlntului 
meu a apărut, sau s-a format attt de ttrziu ? Și de ce, astăzi, 
după o perioadă attt de scurtă de fapt, S ani, dau o cu totul 
altă semnificație aceluiași fapt, probabil aceluiași fapt ? Este 
vorba despre deplasările mele prin țară, fie singură, fie tn- 
tr-un grup de colegi.

Am fost și sint foarte fericită, gama acestui sentiment atin- 
gind gradat uluirea, obligativitatea și credința tn mine în
sămi, bucuria împărtășirii de către oamenii tn fața cărora 
m-am dus și am vorbit, a ideilor generale și particulare re
flectate tn poezia mea.

Nu numai șezătorile literare, această formă de apropiere 
Intre public și creatori, formă care la început mi s-a părut 
a fi puțin forțată, au o altă semnificație, o altă aderență, țfțn 
alt mod de receptare în conștiința mea. Ci pur și simplu dra
mul pe care tl fac, tl facem, ptnă să ajungem tn acele săli 
luminoase și fremătătoare.

In ultimul timp mi-am oferit clipe de mare emoție privind 
din goana mașinii sau a trenului, desfășurarea pămîntului 
patriei bogat in toate anotimpurile sale, în toate vîrstele 
prin toate edificiile și sentimentele care-i aparțin și sînt de-a 
dreptul uluitoare.

Legătura sufletească attt de necesară intre individul care 
stnt și grandoarea obiectivului de la Porțile de Fier a reali
zat-o calma, nesfîrșita, bogata ctmpie românească. Pentru 
ca să poți vedea în toată semnificația lui un lucru attt de 
măreț, trebuie si te pregătești cu mult timp înainte, să te 
pregătești pur și simplu sufletește, să fii tn stare a recepționa 
cu fidelitate toată mișcarea slngelui românesc, toată căldura 
și energia cu care el vine din Istoria noastră, toată valoarea 
lui umană care se depune și face viața unui edificiu attt d* 
important într-o tară a tinereții cum este țara noastră, tntr-m 
țară de curaj, într-o tară emoționantă, prezentă la descoperi
rea de sine tn general și la descoperirea de sine a fiecărui 
individ care o alcătuiește.

Țin să exprim această revelație, această bucurie care nu 
este numai a mea. Tinerețea este o problemă de tempera
ment și o manifestare cu attt mai intensă a acestui tempe
rament, cu cit țara este mai liberă, cu cit de la individual 
la general, pe o scară uriașă de valori umane, avem puterea, 
sîntem pregătiți, avem dorința de a opta, avem știința 
opțiunii.

I

Memoria reporterului nu se 
deosebește cu nimic de memoria 
celorlalți muritori. Avînd însă 
privilegiul de a călători mai des 
decît mulți dintre semenii săi, re
porterul vede și ascultă, implicit 
mai mult și mai multe. Sînt une
ori fapte despre care reporterul 
scrie și uită; sînt însă și 
evenimente care i se înscriu în 
memorie prin însăși forța lor de 
sugestie. Să apelăm, așadar, la 
memorie, întorcîndu-ne cu doi 
ani în urmă. Era o vară ca și 
aceasta, poate doar ceva mai căl
duroasă. Avînd far călăuzitor Di
rectivele elaborate de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., Marea Adu
nare Națională adopta în ședință 
festivă direcțiile dezvoltării eco
nomiei naționale în perioada 
1966—1970, pentru un ciclu de 
ani pe care de atîta vreme ne-am 
obișnuit să-l numim cincinal. 
Reporterii ziarului, obișnuiți cu 
drumurile țării, porneau atunci 
pe un lung traseu materializat în

tr-o suită de reportaje ce se do
reau o cronică diurna a zilelor 
primului an din cincinalul izvorît 
în fructuoasele zile de lucru ale 
istoricului Congres al IX-lea al 
partidului și ale cărui prevederi 
au schimbat atît de radical fața 
țării.

„Suflul înviorător al 
industrializării...'"

Intram într-un Călărași în care 
majoritatea covîrșitoare a locui
torilor lucrau în industrie. 2 000 
de oameni la combinatul de ce
luloză, 1500 muncitori și mun
citoare la fabrica de confecții, 
cîteva mii la fabrica de lactate, 
la combinatul de creștere și în
grășat porcine, la șantierul fabri
cii de prefabricate destinate iri
gărilor. Orășelul prăfuit de altă
dată distila paiele, rodul soarelui, 
apei și al bărăganului pentru a le 
metamorfoza în celuloză și se 
pregătea să dea agriculturii ar
terele cu apă vie ale irigării fâ
nul acesta, au plecat spre ogoa
rele însetate de secetă o bună

parte din cei peste 20 000 m.c. 
tuburi presiune și cei 38 000 mc 
canalele care constituie producția 
anuală a întreprinderii). Nici a- 
tunci și nici acum nu am putut 
găsi o exprimare mai concretă și 
totodată metaforică a noii dem
nități a orașului decît una din 
frazele aflate în expunerea cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale a României în perioada 
1966—1970 publicată de ziarele 
ce soseau în Călărași o dată, cu 
brigada de reporteri.

„Merită să fie relevat în mod 
special — glăsuia expunerea — 
faptul că în noul cincinal vom 
construi fabrici în aproape 70 la 
sută din raioanele cu o slabă dez
voltare industrială... Suflul învio-

tat legume care va ambala în po
lietilenă tiufandalele unui județ 
în care grădinăritul este o mese
rie moștenită din tată în fiu pre
cum și fabrica de ferite moi — 
destinate industriei electronice. 
Unei moderne fabrici de confec
ții i se vor adăuga amplificarea 
fabricii Islaz care produce uti
laj tehnologic, dezvoltarea in
dustriei locale, extinderea rețelei 
de apă și canal, asfaltarea unor 
noi străzi, policlinica și spitalul 
cu 500 paturi pentru care au fost, 
alocate fonduri în valoare de 11 
milioane, 500 noi apartamente. 
Un aer proaspăt, de primăvară, 
adie la Alexandria. Orașul de 
cîmpie desenat modem și echi
librat de inginerul hotarnic în

vor pătrunde în fiecare an în 
gospodăriile noastre, amintin- 
du-ne zilnic, atunci cînd prepa
răm salata sau prăjim ouă, că 
Slobozia este cetate industrială 
a Bărăganului Fabrica de lac
tate, care și ea va prelucra una 
din bogățiile județului își va tri
mite pe mesele noastre, în jurul 
datei revelionului, ambasadorii 
prin cele 2 000 tone brînzeturi 
speciale cărora li se adaugă mii 
de litri de lapte, iaurt, mii de 
kilograme de brînză proaspătă 
de vaci și unt păstrînd încă aro
ma ierburilor.

„Industrializarea Sloboziei va 
duce la fixarea populației — ne 
mărturisea vicepreședintele con
siliului popular județean. Fabrici-

contemporan. Mergem pe dru
murile țării, de fapt călcăm pe 
cărări știute și tot mai deplin ne 
convingem și ne copleșesc efec
tele materializării în spațiu a de
ciziilor și hotărîrilor. Refacem 
drumurile de acum ale țarii și 
descifrăm sensurile majore, mul
tiple, generoase și ireversibile, 
tot atîtea valențe ale aceluiași 
unic și impresionant proces trans
formator. Cercetăm fizionomiile 
celor ce au răspuns cu da, ta 
chemarea — apel, lansată lor, oa
menilor, locuitori și stăpîni ai tă
rii ce-și rotește și-și rodește pa- 
mînturile înrădăcinate ndînc în 
marele arc carpatin. Da. spațiul 
firesc există și acest spațiu fi
resc este al construcției pașnice.

CAPITALE DE JUDEȚ
rător al industrializării va pătrun
de și în orașe ca Alexandria, 
Slobozia..."

Și iată, au trecut doi ani. Tra- 
ducînd în viață cu hotărîre Di
rectivele Congresului al IX-lea, 
partidul a desfășurat o vastă o- 
peră de modernizare a tuturor 
județelor, astfel ca într-un viitor 
apropiat întregul teritoriu să aibă 
un grad egal de organizare și 
dezvoltare, ca populația întregii 
țări să se bucure de condiții e- 
gale de muncă și viață.

Alexandria 1968. în Teleorma
nul care cunoscuse deja binefa
cerile industrializării prin ceta
tea chimiei ridicată pe străve
chiul turn de pază al țării stră
moșești, la Turnu Măgurele, în 
fața istoricului Nicopole unde oș- 
tile române sub Mircea cel Bă- 
trîn i-au învins pentru prima oară 
dar în mod definitiv pe otomanii 
care au înțeles încă de atunci 
că „pe aici nu se trece" — au 
apărut semne noi. în orașul din 
cîmpia celebră pînă nu demult 
numai prin frumusețea peisaju
lui și flagelul ftiziei amendat de 
doctorul Ulieru în ale sale „în
semnări ale unui medic de plasă" 
se vorbește azi despre „zone in
dustriale".

Statul socialist a alocat 
150 000 000 pentru ca încă în 
acest an să intre în con
strucție fabrica de deshidra-

urmă cu 136 de ani pe cei 1 800 
stînjeni cumpărați de meșteșu
garii ce doreau să trăiască slobod 
într-un oraș pe care ctitorii, în 
actul de constituire îl voiau a fi 
„ohavnic copiilor copiilor noș
tri..." trăiește ora istorică a îm
plinirilor.

Slobozia este capitala unei alte 
cîmpii mănoase, a Bărăganului, 
acel spațiu campestru despre 
care, privindu-l, Odobescu scria 
cu îneîntare: „Hic in Arcadia 
ego" — și eu am fost în Arca
dia, în acel imperiu al fericirii 
și desfătării. Devenind capitala 
județului Ialomița, Slobozia face 
eforturi pentru ca ridicarea re
centă la un nou rang administra
tiv să aibă acoperirea economică 
a noii valori atribuite. De abia 
acum prind viață potențele pînă 
nu demult latente ale orașului 
care prin poziția geografică, ali
mentarea cu apă potabilă, bene
ficiind de toate resursele agro
zootehnice ale Bărăganului tinde 
să devină un important centru 
industrial. Era de fapt, un act de 
dreptate ca și Slobozia să intre 
în concertul marilor transformări, 
în 1967 ceva a revoluționat pei
sajul orașului. Au apărut oamenii 
cu casca de constructor pe șan
tierul celei mai mari fabrici de 
ulei din țară care va începe să 
producă chiar începînd din acest 
an 60 000 tone ulei comestibil

lor de ulei și lapte îi vom adău
ga o fabrică de vată, alta de mă
nuși, o stație de reparat mașini 
și utilaje agricole, o fabrică de 
gheață, poate chiar și un com
binat de îngrășăminte chimice..."

Da, Slobozia și oamenii săi se 
schimbă vizibil sub îmbărbătarea 
energică a industrializării. în 
cărțile de muncă ale localnicilor 
au apărut și vor apare mereu pro
fesii noi, legate de travaliul in
dustrial. Edilii se și gîndesc la un 
oraș model de cîmpie, echilibrat 
și armonizat, cți relieful de ogoare 
și ape. Noul oraș va avea, spun 
localnicii, cel mai modern spital 
din țară, un palat administrativ, 
un mare hotel O.N.T. (pe aici 
trece șoseaua Europa 15 care u- 
nește litoralul românesc de res
tul lumii) complexe comerciale 
cu serviciu modern, școli, — și 
va crește de la o populație de 
10 000 locuitori la 25 000 din care 

mai mult de jumătate vor lucra 
nemijlocit în industrie.

Spațiul firesc 
al unității noastre
Da, toate acestea nu sînt mi

nuni, sînt înfăptuiri riguroase 
care țin și de proiecția în 
afara ființei umane a celor mai 
nobile sentimente, a celor mai în- 
suflețitoare dăruiri ale omului

al propășirii neamului, al redi> 
mensionăiilor de toate naturile. 
Da, spațiul firesc există și în in 
teriorul cuprinderilor lui se lu
crează, se învață, se aspiră firesc 
Rămînem în acest caaru și con
semnăm în continuarea rîndurilot 
de față acele bătăi de aripă ce 
au îmbrăcat haina simbolului. Lâ 
Buzău aleea industrializării, su 
gestiv numită asa, arbore cotit 
al orașului și județului de acum, 
impulsionează cu acea forță rit 
mică revitalizatoare. Orașul, în 
care viata se consuma în umbia 
cafenelelor, a aruncat în lupta cu 
propriul său timp toate forțele. 
Aleea industrializării strigă în 
fiecare dimineață pe nume ju
mătate din locuitorii orașului și 
i se răspunde. în căutările noas
tre poposim aici, acolo, la Sft. 
Gheorghe, la Tîrgoviște, la Foc
șani, localități al căror nume 
multă vreme păreau a nu spune 
nimic. Așa s-ar părea, dacă s-ar 
i-ămîne la o primă atingere, la 
acea primă atingere ce seamănă 
adeseori cu prima bătaie de ari
pă a unei păsări, bătaie de ari
pă care, știut este, nu izbutește 
întotdeauna să ne înfățișeze zbo
rul înalt șt de durată al păsării 
mature. Dar tot atît de adevărat 
este și faptul că prima bătaie de 
aripă poate cuprinde în semni
ficația ei valorică zborul de mai 
tîrziu. La Sft. Gheorghe, orașul 
în care primăverile, plopii și

mestecenii ning cu confetii de 
mîțișori pe pămînt și în care 
vorbele se poartă in română și-n 
maghiară, gospodarii au depășit 
cu mult momentul primei bătăi 
de aripă. Orașul in care se ros
tuiesc treburile județului Covas- 
na se află în momentele celei mai 
prospere colaborări. Maghiari și 
români dăltuitori deopotrivă 
populează ct monumente-uzine. 
momim ente-cd ii icii de cultu
ră cu statui, însemne ale spiritua
lității, spațiul firesc dinafăra H 
dinăuntrul ființelor. Au fost des
chise largi ferestrele sale spre 
țară. Oltul a devenit ceea ce 
trebuia de mult să fie — rîul 
care are forța organica să poarte 
cu sine la vale imaginea unor o- 
glinzi-case, oglinzi — fabrici, chi
puri ale oamenilor contemporcnt 
cu viitorul. în galeria numelor 
care azi par a nu spune nimic 
se înscria pînă nu de mult și 
orașul Focșani. Localitatea se 
recunoștea pînă mai deunăzi 
doar prin aceea că servise 
ca loc de pecetluire a U- 
nirii Principatelor. nu era dea- 
juns. Locul său în ierarhia orașe
lor, patriei, este și va fi altul. 
Sudul Moldovei o cere, spațiul 
firesc o cere, prima bătaie de a- 
ripă a păsării simbol a cerut-o cu 
mulți ani în urmă Focșanii a 
permanentizat în interiorul grani
țelor sale suflul alert al înălțări
lor pe verticală. Cărămida (se cu
noaște prea bine la Focșani) se 
orînduie.ște una peste alta și con
tinuu. Aici la Focșani, ca de alt
fel pe întreg cuprinsul țării, zi
durile nu înseamnă pur și sim
plu ziduri. Ele înseamnă locuin
țe, uzine, case de cultură, teatre, 
cinematografe. De fapt, zidurile 
nu sînt sinonime cu a închide o 
latură a unui spațiu, zidurile nu 
sînt sinonime cu a opune un pe
rete luminii Și mai ales zidurile 
ce se ridică în acești ani ai con
strucției în voie și în necesitate 
dau în mare măsură întreaga ex
plicație, ardentei descătușări a 
spiritului. In geometria lor se 
descifrează bătăile de aripă ale 
păsării ajunse la zborul maturi
tății. i

Da, spațiul firesc există și acest 
spațiu firesc este al construcției 
pașnice și al propășirii. Da, spa
țiul firesc există și în interiorul 
cuprinderilor lui se lucrează, se 
învață, se aspiră. Se trăiește fi
resc.

ION CUCU 
ATANASIE TOMA
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către șeful Reprezentanței permanente 
a Frontului Național de Eliberare din 

Vietnamul de Sud
La 21 august 1968, președintele Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
domnul Nguyen Duc Van, care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare ca șef al Reprezentanței permanente a Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de sud în Republica So
cialistă România.

Primire la C.
Miercuri după-amiază, to

varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R. 
s-a întîlnit cu tovarășii Enrico 
Berlinguer, și Paolo Bufalini, 
membri ai Direcțiunii P. C.

C. al P.C.R.
Italian, în preajma plecării 
lor spre Roma, după ce și-au 
petrecut concediul în țara 
noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate.

Expoziția comemorativă Costache Negruzzi

Tn discursul rostit cu această 
ocazie, domnul Nguyen Duo 
Van, exprimîndu-și satisfacția 
de a fi primul reprezentant 
al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud 
în Republica Socialistă Ro
mânia, a spus : „Permiteți-mi 
să vă transmit dumneavoastră, 
domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comu
nist Român, guvernului și po
porului român, cele mai calde 
salutări din partea domnului 
Președinte Nguyen Huu Tho, a 
Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare și 
a întregului popor sud-vietna- 
mez.

Frontul Național de Elibera
re și poporul sud-vietnamez 
dau o înaltă apreciere stabili
rii Reprezentanței permanente 
a F.N.E. în Republica Socia
listă România, considerînd-o 
ca un nou pas în dezvoltarea 
relațiilor noastre, în întărirea 
solidarității de luptă dintre 
cele două popoare și ca o în
curajare puternică a poporului 
nos!^ în lupta sa împotriva 
imperialismului american, pen
tru salvarea patriei și a po
porului sudvietnamez".

Șeful Reprezentanței a vor
bit în continuare despre suc
cese1 e repurtate de populația 
din Vietnamul de sud în lupta 
sa fermă, arătînd că „Marile 
victorii militare, politice, îm
preună cu succesele frumoase 
obținute în organizarea vieții 
în toate domeniile, în Vietna
mul de sud, întăresc și mai 
mult rolul și poziția Frontu
lui Național de Eliberare, or
ganizatorul și conducătorul 
războiului de rezistență^împo- 
triva imperialismului ameri
can, pentru salvarea naționa
lă în Vietnamul de sud — 
reprezentant autentic al po- 
poralui sud-vietnamez“,

IWmnul Nguyen Duc Van a 
exprttnat aprecierea că „Sta
bilirea Reprezentanței perma
nente a Frontului Național de 
Eliberare reprezintă o dovadă 
elocventă a solidarității și a 
sprijinului acordat de parti-

dul, guvernul șl poporul ro
mân, față de poziția de luptă 
împotriva agresiunii america
ne, pentru salvarea națională, 
Frontului Național de Elibera
re și poporului sud-vietna- 
mez“.

In încheiere, șeful Reprezen
tanței permanente a Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a urat po
porului român noi și mari 
succese în opera de construi
re a unei țări prospere și pu
ternice.

în răspunsul său, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a mulțu
mit pentru urările transmise 
și pentru aprecierile făcute la 
adresa poporului român, trans- 
mițînd la rîndul său din par
tea Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
a poporului român și a sa per
sonal cele mai bune urări 
președintelui Comitetului Cen
tral al Frontului Național de 
Eliberare, Nguyen Huu Tho și 
populației sud-vietnameze în 
lupta dreaptă pentru apărarea 
ființei sale naționale, după 
care a arătat:

„Poporul român, care și-a 
cucerit independența și suve
ranitatea prin jertfe grele, în
țelege pe deplin și prețuiește 
lupta eroică, plină de curaj și 
abnegație a poporului vietna
mez pentru apărarea ființei 
șale naționale, pentru dreptul 
sacru de a-și hotărî singur 
soarta, fără amestec din a- 
fară.

Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul nostru po
por își reafirmă solidaritatea 
cu lupta poporului frate viet
namez, precum și hotărîrea de 
a acorda în continuare, Repu
blicii Democrate Vietnam, stat 
socialist prieten, Frontului Na
țional de Eliberare, tot spriji
nul material, politic și moral.

Interesele vitale ale păcii și 
securității popoarelor cer înce
tarea definitivă a bombarda-

mentelor americane asupra 
Republicii Democrate Viet
nam, oprirea agresiunii State
lor Unite ale Americii, retra
gerea trupelor americane și 
satelite din Vietnamul de sud, 
respectarea acordurilor de la 
Geneva din 1954, pentru ca 
poporul vietnamez să-și rezol
ve singur, în mod suveran, 
problemele sale vitale. Ne ex
primăm convingerea că năzu
ințele de libertate, pace și 
progres ale poporului vietna
mez, exprimate cu claritate în 
programul Frontului Național 
de Eliberare și în poziția gu
vernului Republicii Democra
te Vietnam, se vor împlini, 
cauza dreaptă a Vietnamului 
luptător va triumfa".

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat 
că deschiderea la București a 
Reprezentanței permanente a 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, or
ganizatorul și conducătorul 
luptei de eliberare a popu
lației sud-vietnameze, va con
tribui la întărirea și dezvolta
rea legăturilor de prietenie 
dintre poporul român și popu
lația din Vietnamul de sud.

In încheiere, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România a urat 
domnului Nguyen Duc Van 
succes în importanta misiune 
ce i-a fost încredințată și l-a 
asigurat că în îndeplinirea ei 
va primi tot sprijinul din 
partea Consiliului de Stat, a 
guvernului Republicii Socia
liste România și a sa perso
nal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială cu șeful 
Reprezentanței Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud, domnul Nguyen 
Duc Van.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat și George 
M a cove seu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Șeful Reprezentanței Fron- i 
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a fost înso
țit de membri ai Reprezentan
ței.

• CU PRILEJUL împlinirii 
a 100 de ani de la moartea scri
itorului Costache Negruzzi, Ar
hivele statului din Iași au or
ganizat o expoziție comemora
tivă, care cuprinde diverse do-

cumente referitoare la activi
tatea publică a scriitorului, 
manuscrise și tipărituri repre
zentative din creația sa lite
rară.

• MIERCURI după-amiază, 
A.V. Basov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, 
a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei în țara noastră a dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de 
V. P. Moscovski, membru al 
Comisiei centrale de revizie a 
C.C. al P.O.U.S., redactor șef 
al ziarului „Sovetskaia Rossia".

• MIERCURI la amiază a 
avut loc în saloanele Muzeu
lui de artă din Cluj vernisa
jul expoziției „Arta contempo
rană turcă". Cu acest prilej au 
vorbit Daniel Popescu, recto
rul Institutului de arte plastice 
„Ion Andreescu** din localitate,

și Alptekin Unluturk, prim- 
secretar al Ambasadei Turciei 
la București. Expoziția, care 
cuprinde numeroase picturi 
în ulei șl sculpturi, a fost or
ganizată în cadrul schimbu
rilor culturale dintre țara 
noastră și Turcia.

• MIERCURI, în cea de a 
doua zi a vizitei la Brașov, 
dl. Cyril Bright, ministrul pla
nului și afacerilor economice 
al Republicii Liberia, și per
soanele care-1 însoțesc, au fost 
oaspeții constructorilor de 
tractoare și de autocamioane.

După amiază el au vizitat

stațiunea turistică Poiana Bra
șov.

• ÎN STAȚIUNEA Gftllmă- 
nești-Căciulata a fost începută 
construcția unui complex bal
near. Acesta va fi campus din 
blocuri cu 740 de locuri, o bază 
de tratament modernă și dife
rite spații de servire. Prin da
rea lui în funcțiune, numărul 
locurilor în această pitorească 
stațiune va ajunge la aproape 
2 800. Se vor crea, de aseme
nea, condiții pentru mai 
buna valorificare a izvorului 
termal indicat în tratamentul 
bolilor reumatice, descoperit 
cu doi ani în urmă la Cficiu- 
lata.

• IATĂ CÎTEVA dintre cele mai importante
rezultate înregistrate în campionatele de atletism 
ale R. F. a Germaniei : masculin : 400 m gar
duri : Rainer Schubert — 50” 9/10 200 m : Mar
tin Hellinghaus — 20” 6/10 ; suliță : Herman 
Salomon — 80,50 m ; 3000 m obstacole : Klaus— 
Ludwig Brosius — 8’39” 8/10 ; disc : Jens Rei
mers — 57,66 m ; lungime : Reinhold Boschert — 
7,70 m ; 20 km marș : Barnhard Nermerich — 
lh 29’52” ; feminin : 80 m garduri : Inge Schell 
— 10 *“ 7/10 ; 200 m : Ritta Jahn — 23” 7/10.

• CU PRILEJUL campionatelor de atletism 
ale Finlandei, desfășurate la Helsinki, Jorma 
Kinnunen a cîștigat proba de aruncarea suliței 
cu performanța de 85,80 m. Pe locul secund s-a 
clasat Pauli Nevala cu 84,66 m.

• LA ATENA. în cadrul unul concurs atletio, 
cunoscutul sportiv grec Christos Papanikolau a 
realizat 5^5 m in proba de săritură cu prăjina.

• COMPETIȚIA internațională de pentatlon 
modern de la Brugg (Elveția) a revenit echipei 
Italiei, care a totalizat 14128 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat reprezentativele 
Elveției — 13 887 puncte și R. F. a Germaniei — 
12 850 puncte. La individual primul loc a fost 
ocupat de Morresi (Italia) cu 4 815 puncte.

• LA KONGSVINGER au început campiona
tele de atletism ale Norvegiei. în prima zi an 
fost înregistrate următoarele rezultate mai im
portante ; 200 m : Skartsein 21” 7/10 : triplu 
salt : Floegstad 15,50 m ; suliță : Arne Os 77,34 m.

• CAMPIONATELE mondiale de ciclism (pis
tă) vor începe la 26 august, pe velodromul
Fausto Coppi“ din Roma și vor reuni la start 

114 concurenți din 18 țări.
• CUNUNI de lauri și minuscule medalii, 

putînd fi purtate Ia butonieră, vor fi adăugate 
nrobabil, cu prilejul Olimpiadei din Mexic, me
daliilor tradiționale ce vor recompensa pe cîș- 
tigătorii diverselor probe. Ideea cununilor de 
lauri a fost sugerată de comitetul olimpic grec, 
care s-a oferit să trimită în Mexic lauri din (ara 
de origine a Olimpiadelor. Comitetul de organi
zare a J. O. a găsit bună această idee, propu- 
nînd C.I.O. ca o cunună de lauri, în miniatură,

Programul manifestărilor cultural- 
artistice din zilele de 23-24 August
In zilele de 23 și 24 august 

vor avea loc în Capitală nume
roase manifestări cultural ar
tistice. Pe scena Teatrului de 
vară din Parcul Herăstrău, vor 
fi prezente orchestre de mu
zică populară și ușoară, soliști 
instrumentiști și vocali, gru
puri vocale și coruri, echipe de 
dansatori. Pe aceeași scenă, în 
ziua de 23 August, ansamblul 
de cîntece și dansuri „Ciocîr- 
lia“ va susține un concert de 
muzică populară, iar o brigadă 
de artiști de la Teatrul satiric 
muzical „Constantin Tănase“ 
va prezenta un program muzi
cal distractiv.

Programe atractive vor fi 
prezentate și pe scena Teatru
lui de vară „23 August". Ală-

turi de numeroase echipe ar
tistice de amatori aici își vor 
da concursul Filarmonica de 
stat „George Enescu“, orches
tra de muzică populară ,,Barbu 
Lăutaru“, precum și o brigadă 
de artiști de la Teatrul satiric 
muzical „Constantin Tănase".

Manifestări asemănătoare 
vor avea loc și pe scena Tea
trului de vară „Nicolae Băl- 
cescu", Parcul Vitan. Pe estra
dele din pădurile Andronache, 
Pustnicul, Buda-Argeș, Mogo- 
șoaia, precum și la căminele 
culturale din comunele Oto- 
peni, Pantelimon, Dobroești, 
Jilava, Popești-Leordeni, Bra- 
gadiru, Chitii a, Roșu.

Devenit tradițional, „Cama-

valul tineretului" se va desfă
șura în zilele de 23 și 24 au
gust la toate casele de cultură 
ale tineretului din cele 8 
sectoare.

| ȘCOLARE !
I îm mcAzmaia

să fie adăugată Ia caseta, conținînd medalia de 
aur, argint sau bronz, care va fi înmînată viito
rilor cîștigători ai probelor olimpice.

• CEA DE-A 6-a ediție a competiției inter
naționale cicliste Paris-Luxemburg va avea 
loc între 22 și 25 august, după cum urmează : 
Compiegne-Maubeuge (202 km); Maubeuge- 
Liege (202 km); Barchon-Maastricht 40,500 
km contracronometru pe echipe și Maastricht- 
Koin 138 km cu plecarea în bloc. Aceste 
două probe sînt programate la 24 august.

Ultima etapă, care va avea loc duminică 25 
august, se va desfășura pe ruta Kbln-Luxem- 
burg (244 km). La competiție participă 98 de 
alergători în frunte cu favoriții apropiatului 
campionat mondial. Ciclistul italian Gianni 
Motta, care este suferind, a anunțat că nu va 
lua startul.

• LA CHESTNUT Hill (Massachusetts) a 
început un mare turneu internațional de tenis 
la care participă jucătoare și jucători din 
Australia, Asia, Eudopa și America de Nord.

Iată cîteva dintre cele mai importante rezul
tate înregistrate în primele două tururi sim
plu masculin : Jim McManus (S.U.A.) — Paul 
Cranis (S.U.A.) 8—6, 6—2, 6—0 : Allan Stone 
(Australia) Steve Stokton (S.U.A.) 6—3, 7—5, 
6—1 ; Premjit Lail (India) — Buteh Palmer 
(S.U.A.) 8—6, 6—2, 6—3 ; simplu feminin : Vir
ginia Wade (Anglia) — Stephanie Grant (S.U.A.) 
8—6, 2—6, 6—2 ; Karen Krantzcke (Australia) 
— Tish Adams (S.U.A.) 6—2, 6—0 ; Kathy 
Gourlay (Australia) — Kristien Kemmer 
(S.U.A.) 5—7, 6—3. 6—4.

• SELECȚIONATA olimpică de box a Ita
liei a plecat la Addis Abeba. Fugiliștii italieni 
vor efectua un stagiu de altitudine pînă la 12 
septembrie. în această perioadă ei vor sus
ține și cîteva meciuri de verificare. Lotul cu
prinde 18 selecționabili printre care Curcetti 
(semimuscă), Fabrizio (cocoș), Casadei (pană), 
Petriglia (semiușoarâ), Casați (mijlocie), Bam
bini (grea) etc.

PROMOȚIA FĂURITORILOR
O reîntflnire după ani de zile 

de la absolvire este așteptată în
totdeauna cu emoția reîntoarce
rii la un început de drum, cînd 
8-au încropit în gîndurile fiecă
rui elev idealurile vieții pentru 
care școala l-a pregătit. E un 
popas al zborurilor înalte, un 
răgaz pentru reflecții în car» 
se regăsesc, adunate, aspirațiile 
unei promoții, ale unei genera
ții revenite în leagănul de în
ceput al valorilor spirituale. O 
căutare matură a potențialului 
inițial pe care se sprijină tot 
ceea ce devine ulterior creație 
a minții șl a mîinii.

Au trecut zece ani, dar parcă 
sînt cu toții ca atunci cînd au 
primit certificatul de absolvire. 
Și acum, un orgoliu nevinovat 
îi face să se simtă „unici", deo
sebiți, pentru că ei sînt prima 
promoție din țară a Școlii pro
fesionale de constructori de 
viori și ambarcațiuni de la Re
ghin. îl așteaptă cu același 
adine respect. ca de fiecare 
dată la lecții, pe dirigintele lor. 
Apare, cu capul aplecat puțin, 
ii învăluie cu privirea sa medi
tativă, îi recunoaște, ii cunoaște 
pe toți. S-au mai revăzut, dar 
nu ca acum, la tradiționala ci
tire a catalogului : Berciu loan, 
Botoș Valeria, Ciurba Nicolae, 
Loghin Veronica, Matei Floa
rea. Pescăruș Aurelia... Acum, 
despre fiecare nume se poate 
spune ceva.

Nicolae Ciurba, de pildă, s-a 
specializat în construirea ghi
tarelor. De la secția de instru
mente muzicale a Complexului 
pentru industrializarea lemnu
lui din Reghin, unde lucrează, 
ghitarele trimise tn America de 
Sud, Belgia sau Grecia, deși 
standardizate, poartă In el» o

DE CUTII 
FERMECATE

fărîmă a personalității sale. E 
o favoare aici, la întîlnire, să 
se intereseze de la dirigintele 
sau de noutățile apărute în a- 
cest domeniu. Se reia, astfel, o 
lecție despre calculul geome
tric al instrumentului muzical, 
în legătură cu care profesorul 
a emis în ultimul an școlar o 
părere proprie.

Elevii își amintesc: „Fiecare 
porțiune a instrumentului de o 
zonă acustică aparte. în funcție 
de inelele anuale care sînt de
terminate la rîndul lor de vîrs- 
ta și altitudinea la care crește 
arborele" Dacă foștii elevi reu
șesc „să audă" acum în mijlo
cul pădurii glasul viorilor ne
cioplite încă, e pentru că în 
anii de școală au colindat îm
preună cu profesorul lor Valea 
Italienească din Masivul Gur- 
ghiului, unde au sesizat înflorați 
vibrația dintîi pe care o emite 
în prăbușire molidul lovit la 
temelia tulpinii. Cui datorează, 
dacă nu profesorului și dirigin
telui lor, că le-a trezit sensibi
litatea înclinației pentru sune
tele vrăjite pe care ei le smulg 
întîia oară, lemnului ?

In miezul nopții cîte un 
,,Mulți ani trăiască" se repetă 
d» 23 da ori pentru tot atîția

făuritori ai „cutiilor fermeca
te", sau pentru Ștefan Haidu, 
Marian Augustin, și alții care 
modelează siluetele zvelte ale 
ambarcațiunilor unanim recu
noscute pentru succesele lor de 
performanță. Deoarece întîlni- 
rea coincide cu „evenimente la 
zi". se ridică paharul urîndu-i-se 
generos succes lui loan Ignat, 
proaspăt absolvent al Politeh
nicii brașovene, primul inginer 
din țară care și-a susținut exa
menul de stat în domeniul 
construcției de viori. Colegii 
dăruiesc buchete de flori fami- 
fiei Ciurba care împlinea în 
aceeași seară șapte ani de că
sătorie.

Și-au dat întîlnire după zece 
ani pasionații unui meșteșug 
migălos, adevărați artiști pe care 
dirigintele îi caracterizează in
direct vorbind cu mîndrie de 
instrumentele făurite de ei: 
,,Prin viorile lucrate de ei vi
brează molidul de rezonanță 
crescut în munții patriei noas
tre, ca un mesaj al cîntecului 
Izvorît din lemnul cu „fibre 
de aur".

Coincidență ? Cei zece ani 
sînt marcați la limitele decadei 
de două cărți unice, al căror 
autor est» Valeriu P. Vaida. S»

spun» ei dacă vrei tă cunoști 
de ce sînt în stare învățăceii, e 
ftQtrit-'ît să știi cin» » dascălul. 
El le-a dăruit în 1958, la absol
virea școlii, după o muncă epui
zantă de cercetare, un manual, 
„Instrumentele muzicale cu 
coarde ?i arcuș". Doritul ma
nual a devenit prin apariție o 
carte căutată în țară, cerută 
peste hotare, un ghid compe
tent al meșteșugului la noi. pri
ma carte de specialitate tn teh
nologia construcției de instru
mente muzicale cu coarde. A- 
junsă în mina lui Tudor Arghe- 
zi. poetul a găsit în ea o lec
tură pasionantă pentru toți.

Ardeleanul pe care dorea să-l 
cunoască Arghezi a scris, cu 
cîteva luni înainte de a-și re- 
întîlni elevii, o monografie 
despre un mare constructor ro
mân de viori rămas uitat prin- 
tr-o inexplicabilă lipsă de in
teres. Valeriu P. Vaida. descri- 
indu-i arta, l-a repus în ierar
hia numelor cu care ne mîn- 
drim. Aflăm că Dimitrie Știrbu- 
lescu (1896-1937), născut pe me
leagurile „Coloanei infinite "șl 
care a lăsat prin testament ca 
cenușa să-i fie risipită în hol
dele țării, a fost un foarte a- 
preciat lutier ale cărui viori 
i-au îneîntat pe Enescu. Jac
ques Thibaud, Yehudi Menu
hin, Erika Morini...

Primită cu recunoștință tn 
primul rînd de cei care au pre
luat arta lui Știrbulescu, car
tea este un cadou pe care diri
gintele l-a dăruit fiecăruia din
tre elevii săi la această tntîl- 
nire emoționantă.

CORNELIU POGACEANU

ANCHETA INTERNAȚIONALA1

Climatul 
sportivității

In continuarea anchetei noastre privind Implicațiile uma
ne și sociale ale loialității și echității sportive, publicăm ulti
mele opinii ale unor personalități marcante din publicistica 
sportivă.

™“""1 vreau să spun eare-i oea mal
RAMON MELCON
Ziarul „El Alcazar* 

Madrid (Spania)

Sportivul, numai el însuși, 
după mine, este alfa și omega 
climatului sportivității. Dar a- 
ceasta cere o condiție pe care 
el trebuie s-o îndeplinească, așa 
cum îndeplinește un crez invio
labil : sportivul să fie numai 
sportiv și să iubească pînă la fa
natism ceea ce face, și. să facă 
din toată inima. Asta înseamnă 
că-și închină viața unui ideal 
sportiv, că se pregătește și an
trenează neîmpins de la spate, 
că după ce acumulează forță, 
tehnică, virtuozitate, le etalează 
la un înalt nivel în fața specta
torilor și suporterilor curat, lo
ial, uman. Nici un lucru desă- 
vîrșit nu e compatibil cu rever
sul său.

Am fost arbitru de fotbal 28 
de ani, și pot să afirm, fără a 
mă teme că greșesc, că dacă 
sportivilor li se cere pasiunea 
inimii pentru ceea ce fac, spec
tatorilor li se cere obiectivitate. 
Dar, din păcate, doar unu la 
mie dintre ei înțelege cu ade
vărat semnificația și spiritul spor
tivității. Restul sînt fanatici. Dra
gostea acestora pentru sport e, 
cel mai adesea, falsă. Dar cine 
nu este obiectiv înseamnă că nu 
e un îndrăgostit de sport Noțiu
nile se asociază nu se exclud. E 
dificil să întîlnești un suporter 
pasionat, dar să și recunoască 
victoria rivalului. Dar, pentru 
triumful climatului sportivității, 
ca o necesitate obiectivă, ca un 
deziderat social — trebuie făcut 
totul. Și acest totul revine orga
nizatorilor, care trebuie să ie 
situeze deasupra spectatorilor și 
sportivilor.

bună. Prima se referă la spor
tul de performanță sau, mai bine 
spus, la acei sportivi care luptă 
(fin răsputeri — și la care sin
gurul ofiiectiv . sînt rezultatele 
cît mai bune — nu numai împo
triva adversarilor, ci și împo
triva propriei lor mentalități care 
se exprimă prin aceea că vor, cu 
orice preț, să fie întotdeauna 
cei mai buni.

A doua categorie s© referă la 
toți sportivii, adică este vorba de 
sportul de masă. Sportivii de 
mare performanță cheamă prin 
ceea ce fac ei înșiși, mase largi 
la practicarea mișcării, a exerci- 
țiilor fizice. Și aceasta-i foarte 
bine și foarte mult. Masa vede 
în marii sportivi pe acei oameni 
care luptă să devină eroi și ast
fel ea îi imită, își fac idoli din 
ei. Sportivul este numai pentru 
sport, iar publicul e numai pen
tru distracție. Eu consider că nu 
contează publicul în creșterea 
performanței unui sportiv. Are 
însă o înrîurire, dar nu cea e- 
sențială, caro ține numai de în
suși sportivul.

JACOBO MORETT 
Ziarul „La Prensa" 

Mexico City (Meric)

Știu, constatăm cu toții a- 
proape zilnic, din relatările zia
relor, agențiilor de presă — că 
au loc pe arenele sportive, In
cidente neplăcute. Eu le consi
der, totuși, întîmplări acciden
tale. Refuz să cred altceva, că 
atunci ar însemna să detronăm 
Idealul sportului : fair-play-ul. Și 
ele, aceste fapte accidentale, sînt 
cauzate de însăși întrecerea 
sportivă în sine.

Dar de aid, șl tocmai de a- 
ceea, responsabilitatea sportivu
lui față de public este mare, se
rioasă, aș spune chiar gravă. In 
țara mea, în Mexic, sportivul re
prezintă un exemplu pentru ti
neret și buna sa comportare 
este, de aceea, foarte importan
tă în procesul educației genera
țiilor tinere. Și cred că, în toată 
lumea este așa. Sportul este cea 
mai bună formă de înfrățire și 
cunoaștere. Sportul, prin conți
nutul lui uman, trece granițele 
vederilor și canoanelor politice, 
a concepțiilor religioase și unește 
popoarele. Cele mai bune relații 
pe care le-a cucerit Mexicul se 
datoresc sportului.

In ce privește publicul, noi, 
ziariștii, avem obligația de a-i 
educa pe amatorii de sport, în 
scopul de a reprima încă în faza 
incipientă manifestările violen
te pe care pasiunea sportivă le 
poate dezlănțui.

MATTI SALMENKYLĂ 
| Ziarul „Viikkosanomat" 
; Helsinki (Finlanda)

Sportul e un joc pentru patrie 
și pentru întărirea sănătății. A- 
vem în vedere două aspecte, 
două direcții deosebite. Nu

MAURICE VIDAL 
redactor șef al revistei 

„Miroir Sprint" Paris (Franța)

In sport există foarte mult șo
vinism. Există cauze de orain 
național. La noi sînt și cauza 
de ordin material, de profesio
nism. In mod general, această 
chestiune ține de o deviație a 
sportivilor. Și nu numai la noi. 
Se dă mult prea multă impor
tanță rezultatelor, performanțe
lor decît scopului real al spor
tului, scop care, de fapt, este de 
a contribui la formarea individu
lui, alături de educația culturală 
și spirituală. Aceste gînduri, evi
dent, se referă la sportul din țara 
mea, la sportivii de elită. Există, 
de fapt, o campanie condusă de 
U.N.E.S.C.O. la care noi parti
cipăm prin influența și puterea 
cu vin tului scris, care are drept 
scop decernarea trofeului „Fair
play". Este un pretext, de a în
corona o atitudine, un gest spor
tiv și scopul nu se limitează aci, 
ci de a merge mult mai departe, 
la crearea spiritului, atmosferei 
de sportivitate. Sînt pentru pro
movarea unei campanii mondiale 
și în chestiunea aceasta, noi a- 
vem și sprijinul deplin al 
U.N.E.S.C.O. și chiar al direo- 
torului său, Ren6 Maheu, care 
nu o dată s-a pronunțat în fa
voarea dezvoltării sportului, a 
creării unui climat al sportivită
ții. Sîntem convinși că există un 
mare pericol al exceselor de șo
vinism, de pasiuni dezlănțuite 
și tocmai pentru aceasta presa, 
cea sportivă îndeosebi, trebuie 
să militeze prin mijloacele adec
vate pe care le are la dispoziție, 
împotriva unor asemenea mani
festări și atitudini asociale. In 
această luptă rezidă una dintre 
marile responsabilități ale presei. 
Aceasta mai cu seamă pentru 
că atîta timp cît tineretul nu va 
fi format de la vîrsta cea mai 
fragedă în spiritul sportivității 
și mai ales, într-o concepție e- 
xactă, veridică despre sport, for- 
mîndu-i convingerea că este un 
mijloc de educare, el va conti
nua să dea mai multă atenție 
rezultatelor în sine, decît aspec
telor educative, cu implicații so
ciale. Și cu cît sportivii sînt mal 
buni, cu atît și publicul devine 
mai bun, iar baza sportivității 
este sportul și sportivitatea de 
masă. Ar trebui ca foarte mulți 
dintre cei din tribună să devină 
sportivi și invers, pentru a înțe
lege adevărata semnificație a a- 
cestei noțiuni.

Anchetă realizată de 
VASILE CABULEA



EVENIMENTELE DIN CEHOSLOVACIA Manifestări consacrate zilei
Relatările 

de radio
PRAGA 21. — Coresponden

tul Agerpres, Eugen Ionescu, 
transmite : în noaptea de 20 spre 
21 august, postul de radio 
Praga 2 a transmis o știre în 
care arată că Ia 20 august, în ju
rul orei 23,00, trupe sovietice, 
poloneze, est-germane, ungare și 
bulgare au trecut în mod ilegal 
frontierele de stat ale Republicii 
Socialisto Cehoslovace. Această 
acțiune s-a produs fără ca pre
ședintele Republicii, președintele 
Adunării Naționale, primul mi
nistru sau primul secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia să 
fie avertizați.

După cum a anunțat același 
post de radio, Prezidiul Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, convocat 
în ședință extraordinară, a cerut 
populației să păstreze calmul și 
liniștea și să nu opună rezistență 
armatelor străine care au pătruns 
în țară. Armata, forțele de secu
ritate și miliția populară nu au 
primit ordinul să apere țara, a 
arătat în continuare postul de 
radio.

Comunicatul agenției TASS
MOSCOVA 21 (Agerpres). —

T.A.S.S. transmite: Agenția
T.A.S.S. a fost împuternicită sa 
declare că activiști? de partid și 
de stat din Republica Socialistă 
Cehoslovacă au adresat Uniunii 
Sovietice și altor state aliate ru
gămintea să acorde poporului 
frate cehoslovac un ajutoc nein- 
tîrzit, inclusiv un ajutor cu for
țe armate. Acest apel a fost de
terminat de pericolul pe care 
forțele contrarevoluționare, în 
cîrdașie cu forțe externe ostile 
socialismului, îl prezintă pentru 
orînduirea socialistă existentă și 
orînduirea de stat instaurată prin 
constituție.

Guvernul sovietic și guvernele 
țărilor aliate — Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Demo
crată Germană, Republica Popu
lară Polona, Republica Popul a* ă 
Ungară, plecînd de la princi
piile prieteniei indestructibile și

Declarația Prezidiului C.C. 
al P. C. C.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
C.T.K. transmite : Ieri, 20 august 
1968, în jurul orei 23,00, trupele 
Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Polone, Republicii De
mocrate Germane, Republicii 
Populare Ungare și Republicii 
Populare Bulgaria au trecut fron
tiera de stat a Republicii Socia
liste Cehoslovacia. Acest lucru a 
avut loc fără știrea președintelui 
Republicii, președintelui Adună
rii Naționale, președintelui Gu
vernului și primului secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
cum și a acestor organe.

în acest timp se desfășura o 
ședință a Prezidiului C.C. al 
P.C.C. la care se discutau pregă
tirile în vederea Congresului al 
XIV-lea al Partidului. Prezidiul 
C.C. al P.C.C. cheamă pe toți 
cetățenii Republicii noastre să 
păstreze calmul și să nu opună 
rezistență trupelor care pătrund 
în țară. Armata noastră, secu-

★

PRAGA 21 (Agerpres). — 
C.T.K. transmite : Miercuri seara, 
deputății Adunării Naționale a 
R.S.C., întruniți în ședință 
extraordinară, în clădirea sediu
lui adunării, au ascultat informa
țiile membrilor celor două dele
gații de deputați ai Adunării 
Naționale.

Prima din aceste delegații, 
condusă de Zdenek Firlinger, a 
vizitat ambasada sovietică și a 
cerut, în spiritul hotărîrii de 
miercuri dimineața a Prezi-

Note ale guvernului cehoslovac
PRAGA 21 (Agerpres). —• 

C.T.K. transmite: Ministe
rul Afacerilor Externe al 
R. S. Cehoslovace a înmînat 
miercuri guvernelor U.R.S.S., 
R. P. Polone, R. D. Germane, 
R. P Ungare și R. P. Bulgaria 
următoarea notă în legătură 
cu ocuparea comună concen
trată de către forțele aeriene 
și terestre ale U.R.S.S., R. P. 
Polone R.D.G., R. P. Ungare 
și R. P Bulgaria a teritoriului 
Cehoslovaciei. Cu scopul de a 
preveni urmări catastrofale 
iremediabile pentru relațiile 
dintre Cehoslovacia și Uniunea 
Sovietică și pentru păstrarea 
păcii și securității generale, 
reprezentanții constituționali
gr?

postului 

Praga
S-a făcut cunoscut, de aseme

nea, că s-a hotărit convocarea 
de urgență a Adunării Naționale 
și a Guvernului.

De asemenea, radio Praga a 
anunțat cetățenii să nu dea ocazie 
deschiderii focului, care ar putea 
constitui un motiv de intervenție 
brutală în treburile interne ale 
Cehoslovaciei, să se evite cioc
nirile cu unitățile trupelor 
străine.

Radio Praga a transmis con
tinuu apeluri Ia calm și liniște. 
El a chemat cetățenii din Cehia 
și Slovacia să nu asculte postul 
de radio ce emite pe lungimea 
de undă de 210 metri, care nu 
are nimic comun cu radioul ce
hoslovac și se află sub ocupația 
trupelor străine. Acest post pro
clamă că prezența trupelor 
străine ar fi fost cerută de con
ducerea cehoslovacă. Se știe însă 
că această conducere nu a cerut 
așa ceva. In momentul cînd tru
pele străine au pătruns pe terito
riul Cehoslovaciei, Prezidiul C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia se afla 
în ședință pentru a discuta sar
cinile legate de pregătirea celui 
de-al XIV-lea Congres.

colaborării, și în conformitate 
cu obligațiile rezultate din Tra
tatele existente, au hotărît să 
vină în întîmpinarea cererii a- 
mintite, referitoare la acordarea 
ajutorului necesar poporului fra
te cehoslovac — se arată în de
clarație.

Unități militare sovietice, îm
preună cu unități milita<-e ale 
țărilor aliate, arătate mai sus, — 
se spune în declarație — au in
trat la 21 august pe teritoriul 
Cehoslovaciei. Ele vor fi retrase 
neîntîrziat din Republica Socia
listă Cehoslovacă, imediat ce va 
fi înlăturată amenințarea creată 
la adresa cuceririlor socialismu
lui în Cehoslovacia, amenințarea 
la adresa securității țărilor co
munității socialiste și cînd auto
ritățile legale vor considera că 
nu mai este necesară rămînerea 
în continuare a acestor unități.

ritatea și milițiile populare n-au 
primit ordin pentru apărarea 
țării.

Prezidiul C.C. al P.C.C. con
sideră aceste acțiuni drept un 
act care contravine nu numai tu
turor principiilor privind rela
țiile dintre statele socialiste, ci 
și o încălcare a normelor funda
mentale ale dreptului internațio
nal.

Toți conducătorii statului, 
P.C.C. și Frontului Național ră- 
mîn în posturile lor în care au 
fost aleși ca reprezentanți ai po
porului, ai organizațiilor lor, po- 
trixMt legilor și celorlalte norme 
în vigoare în Republica Socia
listă Cehoslovacă.

Reprezentanții constituționali 
au convocat neîntîrziat o ședință 
a Adunării naționale, a guvernu
lui republicii. Prezidiul Comite
tului Central al P.C.C. convoacă 
plenara C.C. al P.C.C. pentru 
discutarea situației care s-a creat.

★

diului Adunării Naționale, 
adresată președinților guvernelor 
și parlamentelor ale celor cinci 
state ocupante, să-și retragă ime
diat trupele străine de pe terito
riul cehoslovac. Delegația a ce
rut, de asemenea, ca Adunarea 
Națională să aibă posibilitatea să 
activeze în mod legal, cu parti
ciparea președintelui ei, Josef 
Smrkovsky, pentru ca ea să poa
tă stabili contacte cu guvernul, 
cu primul secretar al C.C. al 
P.C.C.

ai R. S. Cehoslovace și Prezi
diul C.C. al P.C.C. au chemat 
pe cetățenii republicii să păs
treze calmul și să nu opună 
rezistență soldaților care îna
intează.

Guvernul R.S.C. declară că 
niciodată, nici el și nici alt or
gan constituțional al acestei, 
țări, nu și-au dat acordul la 
invadarea și ocuparea Ceho
slovaciei. Ocuparea cu forța a 
Cehoslovaciei contravine Car
tei O.N.U., Tratatului de la 
Varșovia și principiilor funda
mentale ale dreptului interna
țional.

Prin acțiunile colective ale 
eelor cinci state a fost comis 
un atentat la Independența 

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA) București Plate JScînteli- Abonamentele se fac la oficiile oostale. factorii oostall H difuroril voluntari din întreprinderi si instituții. Telefon 17.ro 10 Tiparul r Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“.

R.S C. și într-un mod nemai
auzit. a fost încălcată integri
tatea ei teritorială. Guvernul 
R.S.C. protestează cu hotărîre 
împotriva acestui act. In nu
mele poporului cehoslovac, în 
numele păcii generale și al 
colaborării, guvernul R.S.C. a- 
dreseazâ guvernului U.R.S.S. 
cererea de a înceta imediat o- 
cuparea ilegală a Cehoslovaciei 
și de a retrage toate trupele 
de pe teritoriul cehoslovac. A- 
ceastă acțiune, arată nota nu 
poate fi explicată prin nimic, 
cu atit mai puțin justificată.

Un text identic a fost trans
mis guvernelor celorlalte pa
tru state.

In cursul zilei, ministerul A- 
facerilor Externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace a trans
mis în numele guvernului, cu 
acordul președintelui Republi
cii Socialiste Cehoslovace o a 
doua notă în care solicită gu
vernele celor cinci state parti

Declarația guvernului 
R. S. Cehoslovace

PRAGA 21 (Agerpres). — 
C.T.K. transmite declarația Gu
vernului R. S. Cehoslovace în 
care se arată :

Vă adresăm vouă, cehi, slovaci, 
reprezentanți ai minorităților 
naționale, tuturor locuitorilor Re
publicii Cehoslovace, următoarea 
chemare :

Cerem retragerea imediată a 
trupelor celor cinci state parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, cerem respectarea acestui 
tratat și respectarea deplină a su
veranității de stat a Ceho
slovaciei.

Cerem insistent ca guvernele
U.R.S.S., R.D.G., Poloniei, Un
gariei, Bulgariei, să ordone înce
tarea acțiunilor armate, în cursul 
cărora se varsă singe și se distrug 
valori materiale ale țării noastre.

Cerem să se creeze imediat 
condiții normale pentru activita
tea organelor constituționale și 
politice cehoslovace, să se pună 
capăt internării unor membri ai 
acestor organe, pentru ca ei să-și 
poată relua activitatea.

Adresîndu-se cetățenilor, de
clarația spune în încheiere : Mai 
e«te încă în puterile noastre ca, 
cu ajutorul vostru, să desăvîrșim 
cauza măreață a renașterii pe 
care am început s-o înfăptuim 
în ianuarie. Guvernul este con
vins că, cu ajutorul vostru, vom 
înfăptui aceasta fără jertfe și 
vărsări de sînge inutile.

Președintele Svoboda a primit 
pe membrii guvernului

PRAGA 21 (Agerpres). — 
Miercuri seara după ora 21,00, 
cancelaria președintelui Republi
cii l-a informat pe un co
respondent al C.T.K. că Lud- 
vik Svoboda a primit guver
nul care l-a informat despre 
ședința sa. Această ședință va 
continua joi. In același timp, gu
vernul a întreprins măsuri pentru 
îndepărtarea obstacolelor care 
fac imposibilă participarea lui 
O. Cemik, L. Strougal, F. Ha- 
mouz și a ministrului Vaclav 
Hula la activitatea guvernului. 
Guvernul va informa opinia pu
blică despre măsurile sale viitoare.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
C.T.K. transmite i La 21 au
gust, la orele 22,30 la postul 
de radio cehoslovac a luat cu- 
vîntul președintele R.S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, care 
a declarat că pătrunderea uni
tăților armate ale Uniunii So
vietice, alături de unitățile al
tor 4 state a avut loc fără ști
rea organelor constituționale 
ale statului. Aceste organe 
însă, pornind de la răspunde
rea lor față de popoarele pa
triei noastre, trebuie să rezol
ve cît mai rapid posibil situa
ția creată și să obțină retra
gerea grabnică a trupelor 
străine. în această direcție am 
adoptat astăzi măsuri, a spus 
el. Seara, m-am întâlnit cu 
membrii guvernului și am e-

Rezoluții ale oamenilor 
muncii

PRAGA 21 (Agerpres). — 
C.T.K. transmite: La agenția 
cehoslovacă de presă C.T.K. au 
sosit în cursul zilei de miercuri 
fără încetare numeroase re
zoluții și declarații în care organi
zațiile de bază ale P.C. din Ceho
slovacia, întreprinderile și diferi
tele instituții își exprimă sprijinul 
deplin față de C.C. al P.C.C., în 
frunte cu A. Dubcek, față de gu
vernul R. S. Cehoslovace, în 
frunte cu O. Cemik, față de A- 
dunarea Națională, în frunte cu 
J. Smrkovsky.

Acest sprijin l-au exprimat, 
printre alții, oamenii muncii de la 
Uzina constructoare de vagoane 
„Tatra" din orașul Poprad, co
muniștii și cei fără de partid din 
Unitatea militară nr. 5987 din 
Praga și alții. 

cipante la ocuparea teritoriului 
cehoslovac să pună imediat 
capăt ocupării nejuste a țării 
și să fie retrase toate armatele 
de pe teritoriul său.

Ambasadele atrag atenția 
guvernelor respective că pe 
teritoriul Cehoslovaciei este 
grav împiedicată activitatea 
organelor constituționale de 
stat, ca cea a președintelui, a 
guvernului, a Adunării Na
ționale, a organelor naționale 
locale ale puterii de stat. Ca
racterul grav al situației de
curge, în afară de altele, și 
din faptul că s-a ajuns la re
ținerea activiștilor politici și 
obștești într-un mod contrar 
dreptului.

în notă se cere neîntîrziat 
celor cinci guverne să între
prindă asemenea măsuri care 
să înlesnească reînnoirea vie
ții normale în țară și să înce
teze neîntîrziat orice acțiune 
de forță împotriva populației 
Cehoslovaciei.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
C.T.K. transmite. Guvernul 
R.S.C., în absența președintelui 
guvernului și a vicepreședinților 
guvernului, cu care pînă în pre
zent nu s-a putut stabili legă
tura, s-a întrunit miercuri după- 
amiază într-o ședință extraordi
nară și, sub președinția lui 
T. Mahaciova, a adoptat o hotă- 
rire în care arată că guvernul 
este împiedicat să-și îndeplineas
că funcțiile legale. Guvernul ho
tărăște să adreseze președintelui 
R.S.C. rugămintea de a-1 primi 
imediat, pentru a discuta proble
me ale consecințelor pe planul 
politicii interne, externe si inter
naționale ale ocupării militare a 
R.S.C., precum și probleme lega
te de asigurarea exercitării legale 
a funcțiilor de către organele 
politice și constituționale.

Guvernul adresează tuturor 
oamenilor muncii, muncitorilor, 
țăranilor și intelectualității chema
rea de a păstra consecvent linia 
cuprinsă în declarația Prezidiu
lui C.C. al P.C.C. de la ședința 
de miercuri și de a-și îndrepta 
totodată atenția asupra proble
melor legate de asigurarea desfă
șurării producției industriale, a- 
gricole, transportului și aprovi
zionării și în acest fel să preîn
tâmpine subminarea economiei 
naționale.

xaminat împreună cu ei unele 
probleme, cele mai stringente 
privind reluarea vieții nor
male în țară și asigurarea uni
tății ei. Mîine, convorbirile 
vor continua și, după cum sînt 
convins, și cu participarea 
președintelui guvernului, Ol- 
drich Gernik

Programul de acțiune al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia și declarația pro
gram a guvernului Frontului 
național exprimă interesele 
noastre vitale și de aceea tre
buie să continuăm calea înce
pută, a încheiat președintele 
Svoboda.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
C.T.K. transmite :

Toate măsurile adoptate de 
comandamentele Armatei popu
lare cehoslovace, corespund întru- 
totul hotărîrii președintelui R.S. 
Cehoslovace, anunță comanda
mentul Armatei Populare Ceho
slovace.

In spiritul indicației și declara
ției Prezidiului C.C. al P.C.C., s-a 
făcut totul pentru a fi menținută 
liniștea, pentru a nu se opune 
rezistență trupelor, pentru ca în 
felul acesta să se preîntâmpine 
vărsarea de sînge și alte urmări 
posibile.

Armata va îndeplini și de a- 
cum înainte ordinele președinte
lui republicii, Ludvik Svoboda, 
în calitate de comandant suprem 
al său.

Intr-o rezoluție trimisă preșe
dintelui R. S. Cehoslovace, pre
zidiului C.C. al P.C.C. și guver
nului R. S. Cehoslovace se spu
ne : „Noi muncitorii întreprin
derii naționale „Avtotormoz“ din 
orașul Jablonec pe Tissa, con
damnăm ocuparea neîntemeiată 
prin forță a R. S. Cehoslovace de 
către trupele aliate. Noi ne pro
nunțăm ferm și fără compromis 
pentru președintele Republicii 
Svoboda, pentru guvernul lui 
Cemik și pentru politica C.C. al 
P.C.C. în frunte cu A. Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C.".

Delegații la Congresul extraor
dinar al P.C. din Slovacia și de
legații la Congresul extraordinar 
al P.C. din Cehia, au făcut la 21 

august o declarație în care se 
subliniază că „în acest mo
ment atât de important, ne 
facem cunoscută adeziunea de
plină față de cauza construirii 
socialismului în țara noastră, față 
de politica promovată de A. 
Dubcek.

Lucrătorii din Ministerul Afa
cerilor Interne al R. S. Ceho
slovace au făcut o declarație în 
care își exprimă sprijinul deplin 
cu declarația Prezidiului C.C. al 
P.C.C. și cheamă pe reprezen
tanții partidelor și guvernelor ale 
căror trupe au pătruns pe terito
riul cehoslovac, să cumpănească 
la timp răspunderea istorică pe 
care și-o iau în fața poporului 
cehoslovac și în fața întregii ome

Declarația președintelui Tito
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

Președintele Republicii, Iosip 
Broz Tito, a făcut, la rugămin
tea directorului agenției Ta- 
niug, următoarea declarației 

„Intrarea unităților militare 
străine în Cehoslovacia, fără 
chemarea sau aprobarea gu
vernului legal, ne-a îngrijorat 
profund. Prin aceasta a fost 
încălcată suveranitatea unei 
țări socialiste și a fost dată o 
grea lovitură forțelor socialis
te și progresiste din lume.

în timpul șederii mele Ia 
Praga și al convorbirii cu con
ducerea cehoslovacă în frunte 
cu tovarășul Dubcek, m-am 
convins că există hotărîrea de 
a se împiedica orice încercare 
ale elementelor antisocialiste 
de a frîna dezvoltarea norma
lă a democrației și socialismu
lui în Cehoslovacia.

Documentul comun adoptat 
cu acest prilej confirmă a- 
ceasta.

Hotârîrile comune ale celor 
șase de la Bratislava au fost 
unilateral anulate și au fost 
luate măsuri care vor avea 
consecințe foarte negative și 
însemnate pentru întreaga

îngrijorarea profunda 

a comuniștilor italieni
ROMA 21. — Goresponderi

tul Agerpres, George Pastore, 
transmite t In dimineața zilei 
de 21 august s-a întrunit Bi
roul Politic al P.C. Italian cu 
participarea membrilor Direc
țiunii, prezenți la Roma pentru 
a discuta situația gravă care 
s-a creat pe neașteptate prin 
pătrunderea trupelor Uniunii 
Sovietice și ale altor țări ale 
Tratatului de la Varșovia pe 
teritoriul cehoslovac.

Convorbirile și acordurile 
de la Ciema nad Tisou și Bra
tislava — se arată într-o de
clarație a Biroului Politic — 
au fost salutate cu satisfacție 
de organele conducătoare ale 
P.G.I. ca fiind pe deplin con
forme cererilor exprimate 
chiar de ei de a soluționa pe 
calea politică problemele ivite 
în Cehoslovacia și în relațiile 
dintre Cehoslovacia și alte țări 
socialiste, pe baza respectării 
autonomiei tuturor partidelor, 
astfel încît să se consolideze 
efectiv unitatea mișcării mun
citorești și comuniste interna
ționale.

Astfel stînd lucrurile, este 
de neînțeles cum s-a putut ca, 
în aceste condiții, să se ia ho-

Declarația lui D Thant
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că acțiunea 
militară în Cehoslovacia contra
vine Cartei Națiunilor Unite și 
constituie o lovitură serioasă dată 
ordinii și moralei internaționale 
pe care se întemeiază această 
Cartă. U Thant a spus că eve
nimentele din Cehoslovacia dau 
o lovitură gravă conceptelor de

„Să se dea posibilitate poporului 
cehoslovac să-și hotărască 

independent soarta"
PARIS 21 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație dată publicității 
miercuri dimineața, Partidul Co
munist Francez anunță convoca
rea în sesiune extraordinară a 
Comitetului său Central. Potrivit 
comunicatului, menționează a- 
genția France Presse, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Francez „consideră că problemele 
care intervin între partidele co
muniste trebuie să fie examina
te și rezolvate în cadhil unor 
întâlniri bilaterale sau multilate
rale, în respectul suveranității 
fiecărei țări și al dreptului fiecă
rui partid de a hotărî în mod li
ber".

PARIS 21 (Agerpres). — „Eve
nimentele care au loc în Ceho
slovacia sînt întimpinate cu sen

niri progresiste prin amestecul în 
treburile interne ale Cehoslova
ciei.

Lucrătorii din secția interna
țională a C.C. al P.C.C. își fac 
cunoscută într-o rezoluție hotărî- 
rea de a îndeplini toate indica
țiile Prezidiului C.C. al P.C.C. în 
situația care s-a creat.

Uniunea luptătorilor antifasciști 
și toate organizațiile din rezisten
tă și-au exprimat sprijinul ne
condiționat fată de reprezentanții 
legali ai Cehoslovaciei. Ele fac 
apel la toți luptătorii din rezis
tență cehi și slovaci să sprijine și 
să îndeplinească directivele gu
vernului legal, în colaborare cu 
celelalte organizații ale Frontu
lui National.

mișcare revoluționară din 
lume".

ÎNTREBARE: în rîndurile 
poporului nostru există în 
prezent o mare neliniște și se 
așteaptă hotârîrile U.C.I. Pu
teți să ne spuneți ceva des
pre aceasta ?

RĂSPUNS i „Astăzi va avea 
Ioc ședința Prezidiului C.C. al 
U.G.I., iar poimîine, la 23 au
gust, se va ține ședința G.G. al 
U.G.I., la care va fi adoptată 
poziția noastră atît în ce pri
vește evenimentele din Ce
hoslovacia, cît și în legătură cu 
problemele noastre interne".

ÎNTREBARE: Așteptați ma
nifestații sau demonstrații în 
țara noastră ?

RĂSPUNS: „Eu cred, și a- 
ceasta este și părerea celor
lalți tovarăși din Prezidiu, că 
trebuie să păstrăm pacea și să 
ne menținem sîngele rece și 
de aceea nu vor fi permise de
monstrații în care ar putea 
avea loc diverse provocări.

Clasa muncitoare și poporul 
nostru, în întregime, au alte po
sibilități suficiente pentru a-și 
exprima nemulțumirea în le
gătură cu astfel de procedee 
față de o țară socialistă".

tărirea gravă a unei interven
ții militare. In consecință. Bi
roul Politic al P.C.I. consideră 
nejustificată această hotărîre 
care este ireconciliabilă cu 
principiile autonomiei și inde
pendenței tuturor partidelor 
comuniste și tuturor statelor 
socialiste și cu necesitățile a- 
părării unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. In spiritul celui mai 
convins și ferm internaționa
lism proletar, și ținînd seama 
și de data aceasta de relațiile 
profunde, frățești și sincere 
care îi leagă pe comuniștii ita
lieni de Uniunea Sovietică și 
P.C.U.S., Biroul Politic al 
P.C.I. consideră de datoria sa 
să-și exprime opoziția fermă. 
Direcțiunea partidului ur
mează să dea o apreciere mai 
temeinică a situației și a eve
nimentelor ulterioare, pentru 
a-și exprima emoția și îngri
jorarea profundă care au cu
prins în aceste clipe mișcarea 
muncitorească, pentru a rea
firma solidaritatea sa cu ac
țiunea de reînnoire condusă de 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia.

drept și de ordine internațională 
și constituie o dare înapoi pentru 
destinderea între Est și Vest. 
Vorbitorul a adresat un apel 
Uniunii Sovietice și celorlalte 
patru țări din Tratatul de la Var
șovia „să dea dovadă de cea mai 
mare moderație în relațiile cu 
guvernul și poporul cehoslovac".

U Thant a anulat călătoria ce 
urma să o facă la Praga, Viena 
și Geneva.

timente de prietenie și solidari
tate față de Cehoslovacia frățeas
că", se spune în declarația Con
federației Generale a Muncii 
(C.G.T.), cea mai mare organiza
ție sindicală franceză.

Oamenii muncii din Franța, se 
spune în continuarea declarației, 
au urmărit cu interes ultimele 
măsuri, reforma economică și so
cială din Cehoslovacia. Ei au fost 
convinși că, în spiritul Conferin
ței de la Bratislava, popoarele 
Cehoslovaciei vor reuși să depă
șească greutățile pe care le-au 
întâmpinat în ultimul timp. Oa
menii muncii francezi condamnă 
actuala intervenție militară. în a- 
cest moment greu, Biroul C.GT. 
cere să se dea posibilitate po
porului cehoslovac să-și hotăras
că independent soarta.

de 23 August
Cu ocazia zilei de 23 August, 

sărbătoarea națională a Româ
niei, în Republica Arabă Unita 
au fost organizate diferite mani
festări culturale și artistice. Ex
pusă inițial în orașul Alexandria, 
unde s-a bucurat de un deosebit 
succes, expoziția de covoare și 
tapiserii românești a fost des
chisă recent la Cairo, în cadrul 
schimburilor culturale dintre Ro
mânia și R.A.U. Expoziția a fost 
inaugurată de către Hassan Ab
del Moneim, subsecretar de stat 
la Ministerul Culturii al R.A.U., 
și Titus Sinu, ambasadorul Ro
mâniei Ia Cairo. „Expoziția de 
covoare și tapiserii românești re
prezintă o minunată ocazie de a 
cunoaște frumusețea artei popu
lare române. Ea a constituit tot
odată un nou prilej de stringer© 
a relațiilor sincere existente între 
țările și popoarele noastre" a de
clarat Hassan Abdel Moneim.

Cu același prilej, la Cairo a 
apărut romanul „Ion“ de Liviu 
Rebreanu, tradus în arabă sub 
supravegherea lui Abdel Rahman 
el Khamissi, unul din cei mai de 
seama scriitori, poeți ai Egiptului 
contemporan.

Asociația de prietenie Finlan- 
da-România a organizat la Hel
sinki o adunare festivă consacra
tă celei de a 24-a aniversări a 
eliberării României. Au fost pre
zente personalități ale vieții po
litice și culturale din capitala 
Finlandei.

Au participat, de asemenea, 
M. Bălănescu, ambasadorul Ro
mâniei, și membri ai ambasadei. 
Președintele Asociației, V. Silvo- 
la, a rostit o cuvîntare în care 
a subliniat evoluția favorabilă a 
legăturilor dintre România si 
Finlanda.

Despre semnificația zilei de 23 
august a vorbit ambasadorul Ro
mâniei, M. Bălănescu, care a 
scos în relief realizările țării 
noastre în diferite domenii.

Cu prilejul zilei de 23 August, 
miercuri seara a avut loc la am
basada Republicii Socialiste Ro
mânia, din Viena, un cocteil cu 
membrii coloniei române. Amba
sadorul român, Gheorghe < Pele, a 
vorbit despre însemnătatea zilei 
de 23 August, despre realizările 
țării noastre, despre politica ei 
externă, menționînd evoluția fa
vorabilă a relațiilor româno-aus- 
triece.

Cu prilejul zilei de 23 au
gust, marți a avut loc o adu
nare prietenească la spitalul 
central al provinciei Phenia
nul de sud. Au luat cuvîntul 
directorul spitalului și amba
sadorul României la Phenian, 
Nicolae Popa.

Cu ocazia zilei de 23 au
gust, la Casa de cultură a ti
neretului din Le Hâvre a avut 
loc o seară culturală româ
nească constând dintr-o con
ferință. A fost prezentat un 
program de filme documen
tare românești și a avut loc o 
audiție de muzică populară.

Cu același prilej, Casa de 
cultură a tineretului din 
Saint-Denis a organizat, de 
asemenea , o seară culturală 
românească.

Vizita tovarășului

Corneliu Mănescu

în Algeria
Ministrul afacerilor externe al 

României, Corneliu Mănescu, a 
oferit marți seara, la Alger, un 
dineu în cinstea lui Abdelaziz 
Bouteflika. Au participat Noured
dine Delleci, ministrul comerțu
lui, M. Marouzi, ministrul muncii 
și prevederilor sociale, Bachir 
Mantouri, președintele Adunării 
Populare Comunale a orașului 
Alger, Tayeb Boulahrouf, amba
sadorul Algeriei la București. Au 
fost prezenți, de asemenea, Nico
lae Sipoș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Alger și 
membrii delegației române. Di
neul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială. în toastul său, Cor
neliu Mănescu a subliniat că „în 
cursul convorbirilor avute cu pre
ședintele Houari Boumediene 
și cu membrii guvernului alge- 
rian s-a constatat cu satisfacție 
că schimburile comerciale, tehni- 
co-științifice, precum și coopera
rea economică româno-algeriană 
au cunoscut mai ales în ultimii 
ani o remarcabilă dezvoltare, 
creînd o bază stabilă și de pers

HANOI 21 — Coresponden
tul Agerpres, A. Ionescu, trans
mite : în preajma zilei de 23 
August, la Hanoi au avut loc 
mai multe manifestări culturale 
închinate sărbătorii național© a 
României.

In prezența miniștrilor ad- 
juncți ai afacerilor extern© și 
culturii, a membrilor conducerii 
altor ministere, a reprezentanți- 
lor Frontului Patriei, și a nume
roși oameni de cultură și artă, a 
avut loc un spectacol de gală 
cu filmul „Dacii" care s-a bucu
rat de un deosebit succes. In
tr-o întâlnire cu cititorii, ziariștii 
vietnamezi care au vizitat țara 
noastră și-au împărtășit impre
siile subliniind avîntul econo
mic și cultural ale României so
cialiste.

într-una din sălile din centrul 
orașului a avut loc vernisajul 
unei expoziții de fotografii prin 
intermediul cărora locuitorii Ha
noiului au prilejul să cunoască 
mai îndeaproape unele din reali* 
zările poporului român.

La acesta manifestări organi
zate sub auspiciile Comitetului 
vietnamez pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea au partibipat 
Constantin Băbeanu, ambasado
rul României la Hanoi, și alți 
membri ai ambasadei, precum și 
poetul Ion Gheorghe și scriito
rul Dumitru Radu Popescu, 
care vizitează în prezent Repu
blica Democrată Vietnam în ca
drul acordului cultural dintre 
cele două țări. *

După cum transmite agenția
V.N.A.,  cu ocazia zilei de 23 Au
gust, Comitetul pentru relații 
culturale cu străinătatea din Re
publica Democrata Vietnam a 
organizat o conferință despre 
România. Au fost prezenți Vu 
Quoc Uy, vicepreședinte al Co
mitetului, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai ser
viciilor publice și organizațiilor 
de masă din Hanoi. A fost, do 
asemenea, prezent Constantin 
Băbeanu, ambasadorul român la 
Hanoi, membri ai ambasadei ro
mâne. Ziaristul Bui Nanh Can, 
întors recent dintr-o călătorie e- 
fectuală la București, a vorbit 
despre România și despre po
porul ei.

Cu aceeași ocazie, Comerțul 
pentru relații culturale cu străi
nătatea a organizat o gală de fil
me românești.

Marți seara sub auspiciile In
stitutului cuban pentru prietenie 
cu popoarele lumii și Ambasadei 
române la Havana, în capitala 
Cubei a avut loc o gală de filme 
românești consacrată celei de-a 
24-a aniversări a eliberării Ro
mâniei. Au fost prezentate fil
mele de scurt metraj „Brâncuși**, 
„Excursie prin București", „Sim
fonie în alb", „Pe Bistrița în 
jos", „Ceramica românească", 
„Muzeul Zambaccian" și „Ma
maia”.

Gala de filme românești la 
care au participat funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Institutul cuban pentru 
artă cinematografică, oameni de 
artă și cultură, membri ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Havana, precum și Vasile Mușat, 
ambasadorul României în Cuba, 
s-a bucurat de un frumos succes.

pectivă relațiilor dintre cele două 
țări.

La rtndul său, Abdelaziz 
Bouteflika a subliniat că între 
Algeria și România există o largă 
bază de colaborare economică, 
concretizată îndeosebi în dome
niul valorificării hidrocarburilor 
algeriene, în schimburile comer
ciale și pe alt plan în relațiile 
culturale dintre cele două țări.

Miercuri dimineața, minis
tru] afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a 
vizitat zona industrială Ar- 
zew de lîngă Oran. La sosire, 
pe aeroportul Senia, pavoazat 
cu drapele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Democratice și 
Populare Algeriene, ministrul 
român a fost salutat de pre
fectul Oranului, de președin
tele Adunării populare comu
nale a orașului și de alți re
prezentanți ai autorităților 
locale.


