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La șantierul Rahova-D.G.C.M.

apartamente
Primele

de confort

24 august a avut loc la 
(R. S. F. Iugoslavia) întîl- 
între tovarășii Nicolae

diferențiat

întâlnirea între tovarășii
Nicolae Ceausescu
și Iosip Broz

Vrșaț 
nirea-----  ------- ,
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și Iosip Broz 
Tito, președintele R. S. F. Iugo
slavia, președintele U.C.I.

La convorbiri au participat 
din partea română Emil 
Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi-

de 
al 
al

cepreședinte al Consiliului 
Stat, Vasile Șandru, adjunct 
ministrului afacerilor externe 
Republicii Socialiste România, și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Ro
mâniei în Iugoslavia.

Din partea iugoslavă au parti
cipat Edvard Kardeli, membru al 
Consiliului Federației, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., Veliko Vlahovici, 
membru al Consiliului Federa-

ției, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Vladimir Po- 
povici, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., și Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în România.

La întâlnire s-a efectuat un 
schimb de păreri privind proble
mele relațiilor bilaterale și pro
blemele actuale internaționale 
care interesează cele două tari.

(Agerpres)

CATARGELE

Norocul de a avea un fluviu, atît de 
glorios în Europa, cum este Dunărea, se 
împletește bogat cu orgoliul de a avea 
o industrie, în acești ani de naștere și de 
renaștere a națiunii noastre.

Norocul de a avea un fluviu! Norocul 
de a-1 avea ? Sau meritul de a te fi năs
cut deasupra lui ? Amîndouă. Realitatea ca 
atare.

Semnul distinctiv al trecerii noas
tre spre noi înșine este civilizația 
care reașează înalte versante drumurile eu
ropene. Și atunci, pentru că după noi a 
rămas drum de piatră și structură lim
pede, nu era timpul să-i dăm Dunării ce 
i se cuvine, industria puternică și reperele 
rezistente de astăzi ?

Dunărea are o obsesie industrială. Apa 
în genere are un complex, față de ma
teria dură. Dar Dunărea avea și o datorie 
față de noi. Să lucreze în favoarea noastră^

(Continuare in pag. a HI-a)

Biroul șefului de șantier. 
Pe un perete planul viitoare
lor construcții. în stînga, din 
seînduri negeluite, „o mică 
arhivă" cu proiecte și detalii 
tehnice, înscrise cu creionul 
albastru lapidar: B 6, B 7, 
B 8... Șeful șantierului, ingi
nerul Marian Dumitru, secon
dat de șeful de lot Andrei 
Covacu, încheiase tocmai un 
prim tur la cele cinci blocuri 
ce se află în construcție în 
apropiata vecinătate a poștei 
din Calea Rahovei. Gazdă ama
bilă, șeful șantierului ne con
duce în primele două £prpuri 
A, unde se înalță blocurile 
3 și 8 cu cîte 18 apartamente 
cu două camere. Aici, în vii
toarele apartamente, se înfiri
pează discuția.

— Indicațiile Plenarei Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Roman din 19 
iunie a.c. au găsit un larg ecou

în

Pe șantierul experimental, se lucrează în ritm susținut. Imaginea 
reprezintă pe Virgil Peicu, Stelian Drujă (șef de echipă) și 

Tudor Brătianu, dulgheri
Foto • EUGEN SECHELY

mijlocul constructorilor din 
municipiul București aparți- 
nînd Direcției generale cons- 
trucții-montaj. Așa a luat 
ființă șantierul experimental 
din Calea Rahovei, care are 
sarcina să realizeze 108 apar
tamente dintre care 90 pînă la 
data de 30 septembrie a.c.

Inginerul Marian Dumitru ne 
informează că lucrările decurg 
într-un ritm susținut la toate 
cele cinci blocuri, avînd con
vingerea că pînă la 30 august, 
toate aceste blocuri se vor

afla cu lucrările la ultimul 
nivel.

Ne oprim la blocul A 8. Dul
gherii, zidarii, betoniștii, sînt 
la posturi. II cunoaștem pe 
șeful de echipă Stelian Drujă. 
Numai în cîteva săptămîni a 
devenit alături de membrii 
formației, o mînă de dulgheri 
redutabili. Drujă Stelian crește 
o nouă generație de tineri

PETRE GHEORGHIU
(Continuare în pag. a III-a)
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• Drapelul brigăzii 
(scrisori de pe șan
tiere)

• Manifestări cultu
rale

• Cum este pregăti
tă trusa școlilor ?

PREGĂTIRI
de GABRIELA MELINESCIL

PENTRU NOUL AN
FORESTIER

în codrii Maramureșului se 
pregătește începerea noului an 
forestier. Pînă acum la cea 
mai tînără întreprindere fo
restieră, Tg. Lăptiș.. s-au deli
mitat peste 40 de parchete, 
stabilindu-se și procedeele' 
tehnice adecvate pentru ex
ploatarea lemnului. Tot aici

• se află în ultima fază de con-

IMAGINI DE LA SĂRBĂTORIREA

strucție 15 kilometri de dru
muri auto forestiere.

în sectorul Groșii de sub 
Munte, se pregătește darea în 
funcțiune a 3 linii de funicu
lar pentru scosul și apropiatul 
materialului din parchetele Ie- 
derica, Ardeasca și Zburătura.

Cele 15 cabane nou construi
te, vor oferi celor peste 600 
de muncitori condiții optime 
de cazare și petrecerea plăcu
tă a timpului liber.

Asemenea pregătiri sînt pe 
terminate și în întreprinderile 
forestiere Baia Mare, Sighetul 
Marmației și Vișeu.

Trebuie să încep așa cum maestrul Geo 
Bogza scria, emoționat: „Vă salut, mineri 
din Valea Jiului, și prin voi salut minerii 
din lumea întreagă, restituindu-mă cuvinte
lor lui, entuziasmului și prospețimii strigăte
lor lui. Vă salut mineri din Valea Jiului, 
gloria voastră de a trăi ziua subpămân
teană echilibrează gloria marilor naviga
tori și a cosmonauților. Hrana dulce a pă
mântului vi se cuvine, cuvintele cele mai 
luminoase, la fel. Evenimentele care se 
petrec deasupra pământului în care voi 
munciți, vă apără și vă ocrotesc ieșirea li
beră la suprafață a luminii. Mi se părea 
de necrezut ideea unui glob pământesc 
locuit de oameni în interiorul lui și pe 
suprafața lui. Goethe îi numea pe cei din- 
lăuntrul pământului „mume" sau „geneza 
tuturor formelor de la suprafață".

Mărturisesc că nu există loc mai desă- 
vîrșit prin întîmplare ca aceste nesfîrșite 
șiruri de orașe: Uricani, Lupeni, Petroșeni, 
Vulcan, Aninoasa, Petrila, Lonea. Pe 
toată Valea Jiului, în abataje și la 
suprafață, în case, viața își duce mai de
parte cursul firesc. Deși lucrurile aceleași

(Continuare în pag. a III-a)
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Grandiosul fluviu uman care 
și-a exprimat în acest 23 Au
gust profunda adeziune la po
litica internă și externa a 
Partidului Comunist Român

Ștefan Dumitru
învățător, jud. Dolj

Tractoarele industriei brașovene la demonstrația din orașul de 
sub Tîmpa

Cele mai tinere reprezentante ale industriei României socialiste: automobilele „Dacia" 1100

,p.atr,e' noastre tșj exprimă unanima adeziune Ia principiile de bază ale po
liticii statului nostru, la poziția internaționalistă a P.C.R. în numeroase adunări ale oa
menilor muncii in întreprinderi, cooperative agricole de producție, instituții, uniuni de 
creație, este salutata cu profundă satisfacție poziția partidului, a Comitetului Central, 
caruia n sînt adresate in aceste zile numeroase scrisori de recunoștință, de exprimare a 
sentimentului solidar cu care întregul popor participă la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, destinată construcției socialiste. înfloririi Republicii So
cialiste Romania, consolidam păcii in lume, consolidării prieteniei frățești cu popoarele 
țarilor socialiste.

luciditatea politică a conducerii 
partidului nostru se întemeiază 

pe aplicarea consecventă a 
manism-leninismului

Stă în practica partidului 
nostru atitudinea fermă, con
secventă, dictată de principiile 
comuniste.

Declarația adoptată de Ma
rea Adunare Națională, des
fășurarea entuziastă a ma
nifestării prilejuite de a- 
niversarea Eliberării patriei, 
— ne dau certitudinea justeții 
politicii statului nostru, a po
ziției noastre manifestată cu 
fermitate. Declarația reafirmă 
cu deosebită vigoare princi
piile care trebuie să călăuzeas-

că raporturile de prietenie și 
colaborare dintre toate țările 
socialiste: respectarea inde
pendenței și suveranității fie
cărui stat, egalitatea în drep
turi, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc și 
întrajutorarea tovărășească. 
Conștient de justețea acestor 
principii, poporul nostru le 
pune la baza tuturor efortu
rilor pe care le face, dîndu-și 
întreaga sa adeziune Ia apli
carea de către P.C.R. a mar- 
xism-leninismului.

Am 26 de ani Am educat 
cîteva generații de copii și 
le voi educa pe toate cele 
care vor urma în spiritul dra
gostei față de patrie, în spi
ritul umanismului socialist, al 
păcii și internaționalismului 
proletar, al prieteniei cu po
poarele tuturor țărilor socia
liste, de care ne leagă ace
leași țeluri, aspirații comu- 
nene ca și comunitatea trai-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Principii ale demnității
naționale

«DRAPELUL BRIGĂZII

Principiile de bază ale po
liticii externe a României cu
prinse în Declarația M.A.N. 
exprimă atitudinea generală a 
poporului român, ele sînt o 
pavăză puternică a demnității 
poporului nostru. Poporul 
nostru așa a învățat să 
se poarte și a dovedit în repeta
te rînduri că pentru el demnita
tea este mai presus de orice. 
Mai mult decît cu bucurie con
sider faptul că aceste principii 
ale demnității suverane care

la

Petru Matei
maistru 

metalurgice IașiUzinele

pînă astăzi des- 
curat ca lacrima

ne-au făurit 
ținui nostru 
pe un loc de vîrtejuri istorice 
sînt afirmate ca principii ale 
politicii externe a statului 
nostru. In evenimentele care 
au Ioc în Cehoslovacia tre
buie să se dea dovadă de ra
țiune, trebuie create condiții 
pentru ca aceste principii să

Suveranitatea națională - 
bun suprem al poporului

Geo Saâzescu
regizor de film

Consider că pentru un popor, 
pentru viitorul destinelor sale, 
pentru cultivarea și dezvoltarea 
a tot ce are mai de preț și mai 
sfînt în viața sa națională, res
pectarea relațiilor de prietenie și 
încredere reciprocă cu alte po
poare este vitală.

Noi credem cu tărie de nez
druncinat în politica Partidului 
Comunist Român, ne alăturăm, 
însuflețiți de cele mai sfinte sen
timente patriotice, hotărîrii sale 
de a nu precupeți nimic pentru 
apărarea și consolidarea a tot ce 
^poporul nostru a construit sub 
conducerea partidului,' pentru 
prosperitatea și suveranitatea na- 
tâonală a României. în cuvîntă- 
rile recente ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul

Eforturi
înzecite pentru 

înflorirea
patriei 

socialiste
Vass Francisc

muncitor tîmplar
— la fabrica de mobilă 

„23 August1* — Tg. Mureș
Alături 

bricii 
tru 
liticii externe formulate 
Declarația adoptată de către 
Marea Adunare Națională 
pentru că în ea se reafirmă 
poziția noastră internaționa
liste, de conviețuire pașnică 
între popoare. Exprimîndu-mi 
și de această dată atașamentul 
față de politica internă și 
externă a Partidului Comu
nist Român sînt convins 
că 
comuniștilor, 
menilor 
mânia, 
pozitiv 
țional. 
marxism-leninismului, pentru 
.contribuția pașnică a socialis
mului în țările frățești, pentru 
o rodnică colaborare.

Continuîndu-ne activitatea 
la locurile noastre de muncă 
cu eforturi înzecite ne aducem 
contribuția noastră la întări
rea continuă a patriei socia
liste, la creșterea prestigiului 
ei în lume.

de colectivul 
noastre sprijin 

totul, principiile

sînt 
noastră, 
tuturor 

din 
un

fa
in- 
po- 

în

Român 
atitudinea

a 
muncii 

va avea 
pe plan

Milităm pentru cauza

a 
oa- 
Ro- 

efect
interna-

EDUCĂM 
TÎNĂRA

GENERAȚIE
(Urmare din pag. I) 

nică de orînduire socială. De
clarația M.A.N. exprimă cu 
deosebită claritate principiile 
de bază ale politicii externe 
a țării noastre, ale relațiilor 
dintre țările socialiste. Politi
ca partidului și statului nos
tru'slujește țelul comun al în
tăririi prieteniei și colaborării 
dintre statele socialiste, coezi
unii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Profit de această ocazie să-mi 
exprim hotărîrea fermă, ade
ziunea și toată dragostea pen
tru patria mea, independentă 
și suverană, să-mi exprim toa
tă încrederea mea de tinăr 
comunist în Partidul nostru, 
în Comitetul Central, în gu
vernul P.omâniei socialiste.

Educația tinerelor generații 
trebuie să se desfășoare ur- 
mînd neabătut țelul suprem 
al păstrării și dezvoltării cu
ceririlor revoluționare ale po
porului, al înfloririi patriei 
noastre.

Nicolae Ceaușescu, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea au găsit reflectată pozi
ția internationalists, marxist-leni- 
nista pe care partidul nostru în
țelege să o promoveze în relațiile 
de prietenie cu toate țările so
cialiste.

Declarația M.A.N. cu privire 
la principiile de bază ale politicii 
externe a României este un do
cument istoric aprobat de între
gul nostru popor.

Nu este om în țara românească 
care să nu vadă în comuniști, in 
Partidul Comunist Român pe a- 
devăratul reprezentant și condu
cător al poporului, urmîndu-l în 
toate inițiativele și acțiunile sate 
izvorîte din suprema datorie de 
a sluji patria noastră.

Nimic nu ne este mal scump 
decît ideea suveranității națio
nale, sub auspiciile căreia po
porul român lucrează zi de zi 
pentru ridicarea țării, a Româ
niei, pe culmile de civilizație ale 
socialismului și comunismului. 
Fiecare popor, fiecare țară socia
listă trebuie să aibă deplina liber
tate de a munci pentru propria 
sa fericire, pentru viitorul fiilor 
săi. Partidul nostru, știm bine 
aceasta, exprimă voința însăși a 
națiunii române de a-și clădi li
beră destinul ei socialist prin e- 
forturile înzecite cu care clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectu
alitatea exprimă unitatea poporu
lui în jurul partidului, pe drumul 
său de construire a societății so
cialiste și comuniste- Considerăm 
că aceasta este o contribuție de 
preț la întărirea prestigiului co
lectivității țărilor socialiste la 
consolidarea rolului lor în lume.

MANI
FESTĂRIpoi că el și cu alți foști briga

dieri ș-au întâlnit la. clubul „Cph- 
structorul“ cu cîteva^ute dd ti
neri din Hunedoara 'btre se pre
găteau să plece pe șantierul na
țional al tineretului de la Bum
bești-Livezeni. Eu ^rit-am fost a- 
colo, am avut de ^icru în ziua 
aceea, dar mi-a pSrut tare rău 
c-am lipsit, căci din ce ne-a po
vestit am desprind O poveste e- 
moționantă despre un drapel...

în ochii comandantului de 
brigadă s-au aprins două seîn- 
tei jucăușe. îi făcea nespusă

ce e cu el și ce semnificație are. 
De-abia acum i-am, âflat-o. La 
întâlnirea despre care vorbeam, 
drapelul a fost 
tineri care au 
bești-Livezeni.

După aceste 
cutorul meu a 
semn că și-a terminat povestea 
sau, poate, pentru a-și orîndui 
in continuare gîndurile.

— Ce să vă mai spun P Pe 
noi, tinerii din echipă — și nu 
numai pe noi, căci lucrurile s-au 
întâmplat la fel și la alte echipe 
— a început să ne roadă parcă 
un vierme. „Drapelul acolo și 
noi aici ?“ am început să ne în
trebăm noi, tot mai insistent. 
„Asta nu se poate /“ — ne-am 
zis. Noi, urmașii legendarilor bri
gadieri, noi, constructorii' cetăți
lor de oțel ale țării, să rămînem 
în urmă P“. într-una din zile am 
luat hotărîrea: am plecat și noi 
în urma drapelului. N-am rezis
tat chemării sale. Am renunțat 
la concedii și am venit aici, pe 
șantier. Să vedeți ce bine ne stă 
cu drapelul, cu cîtp, bucurie îi 
urmărim fluturarea în . bătaia 
vîntului! Vrem să-i adăugăm și 
noi o cunună, să-i sporim peste 
decenii, valoarea. De ce să se 
mândrească cu el numai șeful 
nostru de echipă ?

formată din tineri muncitori de 
lâ întreprinderea de construcții 
siderurgice din Hunedoara. Dia
logul cu el s-a închegat firesc:

— Cu cîteva luni în urmă — 
a început să povestească — 
nu-mi trecea prin cap c-o să 
ajung pe șantierul de la Bum
bești-Livezeni. Noi, constructorii 
siderurgiști, n-avem timp nici să 
respirăm. Cînd terminăm lucrări
le la un furnal, ne mutăm la 
oțelării, apoi la laminoare — 
cum s-a întâmplat în anul aces
ta — și facem asta mereu, ne-

înșirați pe porțiunea de drum, 
brigadierii lucrau tăcuți și preo
cupați. Cîțiva se cățăraseră pe 
o stâncă și cu răngile încercau 

@ să zmulgă bucățile mari de pia
tră. După multe sforțări, din 
stâncă s-a desprins un bolovan 

© enorm. Membrii unei singure e- 
chipe n-ar fi fost în stare să-l 
ridice. S-a rostogolit de cîteva 

9 ori, s-a balansat de pe o muchie 
pe alta, apoi s-a oprit în mij- 

• locul drumului, oprind circula
ția. în cîteva minute, mașinile au 
început să se înșiruie de-o parte 
și de alta. Nu era timp de pier- 

9 dut. Brigadierii au încercat să-l 
urnească. N-au reușit decît să-l 
miște cîțiva centimetri. Și-au în- 
fipt răngile sub el și l-au îm
pins încetul cu încetul, încor- 

a dîndu-și forțele la auzul unui 
„hei-rup“ strigat cu putere de 
către unul din ei.

@ Ajungînd la mal, bolovanul 
s-a înclinat, apoi s-a prăbușit în 
prăpastie cu un vîjîit asurzitor. 
Din locul în care a căzut au 
sărit stropi de apă pînă sus, pe 
șosea, la aproape 10 m înălțime.

Brigadierii și-au șters, obosiți, 
sudoarea de pe frunte, apoi s-au 
strîns unii lîngă alții, deși n-a- 
veau nimic să-și spună și s-au 
privit un timp saiisfăcuți.

— îmi place dansul ăsta, al 
bolovanilor — a șoptit unul.

Am aflat că acesta era coman
dantul brigăzii, iar brigada era

triumfe, în interesul întregii 
comunități a țărilor socialiste, 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Expri
mîndu-mi încă o dată încrede
rea în înțelepciunea conducerii 
partidului și statului nostru, 
aprob din toată inima și mă 
alătur cu toate puterile mele 
modeste de comunist și cetă
țean al României, poziției 
exprimată de Declarația 
M.A.N. @

&

IN SPIRITUL®
DRAGOSTEI
DE PATRIE

într-o telegramă pe care colec
tivul de elevi și de cadre didac- 
tice din școlile județelor Brăila, 
Galați și Vrancea aflați în tabă- _ 
ra de odihnă și instruire a activu- 
lui de U.T.C. la tabăra din Sa- 
veja, județul Vrancea, o adresea- 
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist $0 
Român, se spune: „împreună cu 
întregul nostru popor ne alăturăm 
poziției ferme a partidului și sta- W 
tului nostru, exprimîndu-ne ade
ziunea deplină față de Declara- 
ția adoptată de Marea Adunare 
Națională în ultima sa sesiune 
extraordinară". g

„Crescuți în spiritul dragostei 
de patrie și popor, al respectului 
față de munca pașnică a oameni- “ 
lor muncii de pretutindeni, na 
unim glasul nostru tineresc cu cel @ 
al muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor din țara noastră, cu 
glasul minunatului nostru popor 
declarînd cu fermitate că nu 
vom precupeți niciun e- w 
fort pentru ridicarea înfloritoare 
a României pe culmile de civi- @ 
lizație ale socialismului și uma
nismului, în spiritul dragostei de 
patrie și popor.

Ne exprimăm încă o dată în- 
crederea cea mai deplină și pro- W 
funda noastră recunoștință fața 
de poziția pătrunsă de un înalt 
spirit patriotic și interna- ™ 
ționalist de hotărîrea și dem
nitatea Partidului Comunist a 

Român, fiind convinși pînă în a- “ 
dîncul sufletului nostru că des
tinele noastre, ale poporului ro- 
mân sînt în mîini încercate 
călite".

„Simțim la tot pasul sprijinul

declară turiști cehoslovaci aflați în
țara noastră - ®

Am fost în ultimele zile, aici, 
la București, martorii unei emo
ționante manifestații de simpatie 
pe care cetățenii capitalei au în
țeles să o facă prietenilor ceho
slovaci. La Sediul O.N.T. au 
început să se prezinte, încă de 
alaltăieri, zeci de cetățeni care au 
declarat că sînt gata să-și pună 
locuințele la dispoziția agenției 
pentru găzduirea prietenilor cehi.

— N-am apelat încă, cel pu
țin în București, la serviciile 
populației — mi s-a spus în 
cursul convorbirii pe care am a- 
vut-o ieri la prînz cu Gheorghe 
Dumitru director general la 
O.N.T. și cu Vasile Băloiu di
rectorul Agenției internaționale. 
Oficiul Național de Turism a 
preluat pe contul său asigurarea 
tuturor serviciilor pentru turiștii 
cehi care se află în România .

După cum am putut constata 
eu însumi în Capitală, și mi s-a 
relatat că situația este absolut 
similară în întreaga țară, pe lito
ral, la Cluj, Arad, Timișoara, 
Brașov, Oradea etc., turiștilor 
cehi, atît celor care își petreceau 
vacanta la noi cît și celor care, 
aflați numai în trecere, și-au ex
primat dorința să rămînă cîteva 
zile în România li s-au pus la 
dispoziție cu sprijinul 
nisterului Învățămîntului, 
conducerilor universităților 
țară, a departamentelor
resort, cantinele și căminele 
studențești și școlare, cam- 
ping-urile, hotelurile, locuințe 
particulare, spații aparținînd Ofi
ciului Național de Turism. In 
fiecare din aceste puncte Minis-

Mi-
a 

din 
de

terul Sănătății a organizat centre 
medicale cu dotările necesare ca
pabile să asigure asistență și să 
ofere medicamente fără plată 
oricărui turist ceh. Direcțiile co- @ 
merciale au instalat în toate a- 
ceste locuri tonete cu produse de 
panificație, lactate, dulciuri etc., ™ 
pentru aprovizionarea fără difi
cultăți a celor găzduiți. Prieteni- a 

lor noștri li se asigură o informa- 
re promptă și exactă asupra 
nimentelor din țara lor.

Ieri la amiază am stat de 
bă cu cîțiva turiști cehi.

— Locuim într-un cămin stu- V 
dențesc și trebuie să recunoaș
tem că nu ne simțim nici singuri, 
nici izolați deși sîntem atît de ™ 
departe de patrie. Studenții 
dumneavoastră se comportă ad- A 
mirabil. Ne vizitează mereu dă- 
ruindu-ne ilustrate, ne conduc 
prin București, ne fac servicii de A 
tot felul, ne cumpără plicuri și " 
timbre, string scrisorile noastre și 
merg să le expedieze, ne înles- 
nesc convorbirile telefonice cu 
ambasada, țin să ia masa cu noi, 
ne fac invitații emoționante de 
găzduire. în oraș este suficient 
să fim auziți vorbind pentru ca 
oameni pe care nu i-am văzut 
niciodată să se apropie de noi cu 
solicitudine și să ne întrebe de 
ce avem nevoie, cerîndu-ne să 
le spunem în ce chip credem că a 

ne-ar putea ajuta. Atitudinea 
frățească față de noi, cehi și 
slovaci, reprezintă ajutorul mo-@ 
ral de care avem atîta nevoie. 
Fiți siguri, prieteni, că nu vom 
uita niciodată aceasta.

MIRCEA TACCIU ®

eve-

vor-

dăruit primilor 
plecat la Bum-

cuvinte, interlo- 
făcut o pauză, CULTU

RALE
scrisori du pe șanliere TG. MUREȘ

venea ziua plăcere să-mi împărtășească

crezînd 
ce este 
tac a

pro- 
vor- 
con-

întrerupt. Dacă nu 
aceea...

M-a privit pieziș, 
bobii că știu despre 
ba, dar văzînd că 
tinuat:

— A venit — spuneam — ziua 
aceea, cînd am auzit vorbin- 
du-se de brigadieri. Și pînă a- 
tunci, am auzit eu de ei, dar în 
afară de faptul că au lucrat pe 
la Bumbești-Livezeni, la Hune
doara sau în alte părți, prea 
multe lucruri nu știam despre 
ei. în ziua aceea, zic, șeful de 
echipă ne-a povestit din fir-a 
păr pe unde a lucrat, cum au 
trăit în tabără. Ne-a povestit a-

o 
poveste pe care eu n-o cunoș
team.

— Știți că de acum 20 de ani 
datează obiceiul ca fiecare bri
gadă să aibă drapelul ei, care 
să-i reprezinte faima și renume- 
le. Un asemenea drapel a avut 
și brigada I Hunedoara. La în
toarcerea de pe șantier, drapelul 
a fost dat în păstrare întreprin
derii noastre, unde au venit să 
lucreze mulți din foștii briga
dieri. Douăzeci de ani a fost ți
nut aici, într-o vitrină. L-am vă
zut de multe ori, dar nu știam AL. BAlGRĂDEAN
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Pe șantierul Uzinei de sîrma și produse de sîrmă din Buzău

.«.-«-VAve

GRUPUL ȘCOLAR „VULCAN"
STRADA SAMUEL VULCAN NR. 8
SECTOR 6
BUCUREȘTI

A N

EXAMEN

U N Ț A

DE ADMnZRE
La școala profesională

muncă sesiunea septembrie 1968, cu durata de școlarizare de 
3 ani, pentru meseriile :

curs de zi și ucenicie la locui de

• STRUNGAR
• LĂCĂTUȘ MONTATOR

• LĂCĂTUȘ PENTRU CONSTRUCȚII METALICE
• CAZANGIU

Se primesc absolvenți ai școlii generale de 8 ani domiciliați 
în București, comunele subordonate și celelalte comune apro
piate pe rază de 60 km.

ÎNSCRIERILE
PÎNA LA DATA
CE SE VA ȚINE

SE FAC LA SECRETARIATUL ȘCOLII 
DE 31 AUGUST, PENTRU EXAMENUL 
INTRE 1—10 SEPTEMBRIE 1968.

CUM ESTE
PREGĂTITĂ 

TRUSA 
ȘCOLILOR?

Această întrebare am adre
sat-o, zilele trecute, tovarăși
lor Mihai Luca, inginer șef, 
Maria Costache, șefa servi
ciului plan și Ion Pătrașcu, 
șeful serviciului de aprovizio
nare — de la întreprinderea 
de material didactic — Bucu
rești.

Comparativ eu anii trecuți, 
ne-a informat inginerul șef 
Mihai Luca, „trusa" pe care 
o oferim școlilor se prezintă, 

, credem, destul de bine : sub 
aspect calitativ, adică tehnic- 

_ funcțional și de mostră adică, 
am lărgit gama produselor 
noastre pe linia diversificării 
și varietății lor, adăugind ma
terialelor pe care le fabricăm 
obișnuit unele noi cerute de 
dezvoltarea pe care o cunosc 
în zilele noastre științele teh
nice. Astfel, am' început să 
fabricăm panou foto — diodă, 
mașină centrifugă cu acceso
rii, cutie cu rezistență in 3 
decade, radiometre, diapazoane 
și altele.

Apoi, se știe că, începând de 
anul acesta, școala de cultură 
va cuprinde în clasa i și copii 
de 6 ani. Dat fiind faptul că 
gîndirea lor și în general po
sibilitățile lor intelectuale re
clamă prezența la lecții — de 
citire și aritmetică — a unor 
materiale demonstrative viu 
colorate, atractive și ușor per
ceptibile le vom satisface gus
turile ; de asemenea, și ulti
mei clase a liceului teoretic — 
clasa a XlI-a. Pentru clasele 
mici, îndeosebi pentru cei din 
clasa I am fabricat și livrat 
trusă pentru aritmetici, figuri 
geometrice, alfabetare, beți- 
șoare colorate, numărător cu 
bile etc. Cit privește pe elevii 
claselor a XlI-a, pentru ei am 
pregătit autotransformatoare, 
alimentatoare, aparate pentru 
studiul rezistenței electrice la 
metale, generatoare, trusă de 
electromagnetism.

Un alt interlocutor al nos
tru a fost tov. Maria Costea, 
șefa serviciului plan din în
treprindere. Intrebînd-o care 
este stadiul livrărilor de ma
teriale didactice produse în

unitatea amintită către școli, 
ne-a relatat:

„Anul acesta cantitatea de 
materiale didactice ce trebuie 
livrate școlilor însumează, va
loric, suma de 27 milioane față 
de anul trecut cînd această 
sumă a fost de 25 milioane. 
Lucrăm cu toată capacitatea 
și realizăm comenzile primite 
la începutul anului cu supli
mentările ^solicitate. Conform 
planului*‘nostru, pînă la 1 au
gust a.c. d'trebuit sa realizăm 
sarcina valorică de 15 600 000, 
cifră pe c’are am depășit-o, li- 
vrînd sortimente în valoare 
de 15 8(f0 (J00 lei.

Avem planificate să fabri
căm și livrăm in acest an 100 
sortimente, din care am livrat 
75, restul fiind sarcină de rea
lizat pe parcursul anului pînă 
la 31 XII 1965".

Tovarășul Ion Pătrașcu, șe
ful serviciului de aprovizio
nare, ne-a relatat unele de
ficiențe ce se ivesc pe linia 
ritmicității producției de ma
teriale didactice arătând că 
„unitățile care trebuie să li
vreze unele materiale pentru 
prelucrat și asamblat întârzie 
(cazul întreprinderii I.O.R., 
care a livrat cu întârziere co
menzile de lentile). în această 
situație, am apelat la alte uni
tăți care ne-au ajutat. De la 
Uzina „Electromagnetica* am 
primit capsule receptor, rezis
tențe chimice, diferite valori, 
condensatori, rezistențe etc.

Evident, pentru asigurarea 
materialelor didactice nece
sare I.M.D. trebuie să găsească 
un sprijin plin de solicitudine 
din partea tuturor unităților 
cu care colaborează pentru a 
asigura celor ce învață ma
terialul didactic necesar. Pînă 
la începerea anului școlar 
practic a mai rămas o perioadă 
scurtă de timp în care efor
turile, atât ale I.M.D. cît și ale • 
Bazei de aprovizionare și des
facere a Ministerului învăță
mântului trebuie conjugate și 
direcționate în așa fel, incit 
școlile 
dactic

să aibă materialul di- 
necesar și corespunză-

TEODOR POPESCU

ROATA VIEȚII
rulează la Patria (orele
12,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
Circul de Stat (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.

TARZAN, OMUL-MA1MUTA
rulează la Republica (orele
8.30 : 10,30 ; 12,30 ; 14.30 : 16.45 ; 
19 ; 21,15, Festival (orele 8,30 ;
11 : 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21), Sala 
Palatului în zilele de 20, 21 și 
22 august.

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13,15 : 15.45 ; 18,15 ; 
20,45). Capitol (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30), Feroviar (ore
le 8 ; 10,30 ; 13 ; 15 45 ; 18.30 ; 
21,15). Excelsior (orele 9,30 ;
12 ; 14,45 ; 17,30 : 20,15). Modern
(orele 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Tomis (orele 9-15,45 
în continuare 18,15-20.30), Fla
mura (orele 9-16 în continuare 
18,15-20,30). Melodia (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 : 16 ; 1.8.30 : 21),
Gloria (orele 9 ; 11.15 : 13,30 ;
16 : 18,15 : 20 30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Dacia (orele 8.30 : 
16 ; în continuare 18,30 : 21),
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 • 18,15 ; 20.30).

DUELUL LUNG
rulează Ia Victoria (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Ra
hova (orele J5.30 ; 18). Lira 
(orele 15,30 ; 18).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
rulează la Lumina (orele 9 ;

17.15 ; în continuare 20).
ÎNTÎLNIRE IN MUNȚI

rulează la Ciulești (orele 15,30 ; 
18 : 20)

CARTIERUL VESELIEI
rulează , la Union (orele 15,30; 
18 ; 20,30 ; joi și sîmbătă ora 18 
Desene animate)

CEHOSLOVACIA. PĂMÎNT NE
CUNOSCUT
ÎN ANUL 2001 MAȘINILE VOR 
FACE TOTUL SINGURE. ÎN 
VIZITA LA CARACATIȚE. 
STÎNCA NARCIS.

rulează la Timpuri Noi (orele 
9-21 în continuare).

TAFFI ȘI VINĂTORUL
rulează la Doina (orele 9 ; 11 ; 
13 ; 16 ; 18,15 ; 20).

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

O FATA CIUDATA
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 : 13 30 : 16 : 18,15 ; 20.30).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 15,30 : 17,45 ; 20).

PRIETENELE
rulează Ia Bucegi (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

AVENTURIERII
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18) Moșilor (orele 15,30 : 18 : 
20 30).

INIMA NEBUNA.. NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18. duminica ora 10 matineu).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

CIND TU NU EȘTI
rulează la Crîngașl (orele
15.30 18 ; 20,15)

CAUT O NEVASTA 
rulează la Pacea (orele 15,45 j 
18 • 20 15)

ZORBA GRECUL
rulează la Central (ocele 9 ;
12.30 ; 18,15 ; 20).

CICLUL DE FILME „ECRANI
ZĂRI ALE LITERATURII 
UNIVERSALE"
AGONIE ȘI EXTAZ

(19 august, orele 10 ; 12,45 ;
15,30).

LA STRADA
(20 august) ora 10 ; 12 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.

CLIMATE
(21 august) ora 10 ; 12 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.

RĂZBOI ȘI PACE
(seriile I și II) (22 august) 
14,15 ; 18,30.

PĂDUREA SPINZURAȚILOR
(23 August) 10 ; 12,15 ’, 14,30 ;
16.45 ; 18,15 ; 20,30. I

MESTEACĂNUL
rulează la Volga (orele 9 • 15,45 
în continuare 18 :2Q^0)t

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la ViitoruHotele 15,30 ;
18 : 20,30).

MOARA CU NOROC
(24 august) 10 ; 12' ; 14 ;
18.45 ; 21.

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA

rulează la Cotroceni
15.30 ; 16 ; 20,30).

14 ;

14 ;

10 ;

16,30 ;

PO-

(orele

PROGRAMUL I
8,40 — Uentru copii și șco

lari. Filmul serial 
„Calul Furry".

9,05 — La șase pași de o 
excursie. Participă 
reprezentanții tabe
relor de pionieri și 
elevi din Costinești 
și Sinaia.

10,00 — Ora satului.
11.30 — TV. - pentru specia

liștii din' agripultu-, 
ră. Ciclul „Mecaniza
rea agriculturii". Te
ma : Probleme ac
tuale și de perspec
tivă ale mecanizării 
agriculturii,

12.15 —- De strajă patriei.
12.45 — Telejurnalul de prînz 
13,00 — închiderea emisiunii

de dimineață.
16,00 Zig-Zag — telema- 

gazin duminical.
17,00 — Fotbal : Rapid — 

A.S.A. Tg. Mureș.
19.30 — Telejurnalul de sea

ră.
19,50 — Cîntă corul radio- 

televiziunii
20,10 — Vechiul drum — 

film documentar ar
tistic

20.45 — Formații de muzică
ușoară de pe litoral 
(Transmisiune de ' 
Constanta).

21.45 — Telejurnal.
23.15 — Telesport.
23.30 — închiderea emisiunii

la

In aceste zile punctele de 
agrement ale municipiului 
Tg. Mureș au atras locuitorii 
la obișnuitele serbări câmpe
nești. Pe scenele în aer liber 
s-au succedat formații artis
tice de amatori din întreprin
deri și instituții. La Teatrul 
de vară de la platoul Comești 
programul a rost susținut de 
către echipele de la între
prinderea industrială Prod- 
complex, întreprinderea in
dustrială de stat „Mureșul", 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase. în pădurea Vălu- 
reni au prezentat programe 
formațiile de Ia Fabrica de 
mobilă „23 August", ILEF(JR, 
întreprinderea comunala și < 
Fabrica de zahăr. Dansatorii 
au prezentat jocuri populare 
românești de pe cîmpie și de 
pe Valea Mureșului, cearda- 
șuri din Ciuc și Odorhei, cu
noscuta Feciorească din Chi- 
mitelnic. în ton cu petrecerea 
și voia bună soliștii au inter
pretat cîntece populare ro
mânești și maghiare. In seara 
zilei de 23 August toți tinerii 
au participat la un frumos 
carnaval. Carnavaluri ale ti
neretului au mai avut loc în 
municipiul Sighișoara, la Re
ghin, Tîmăveni, Luduș, So- 
vata și alte localități ale ju
dețului Mureș.

CORNEL POGACEANU

« GALATI
La cîteva ore după demon

strația oamenilor muncii cu 
prilejul .zilei de 23 August, 
municipiul', .Galați este străbă
tut de ecourile cîntecelor de 
pe estradele și scenele pe care 
evoluează &nte de tineri ar
tiști amatori,. Apoi, ca un 
vîrtej, vîn dansurile și orches
trele și iarăși cîntecele aler- 
gînd de la o estradă la alta, 
pentru a șe întîlni undeva, 
poate în inimile miilor de as
cultători ieșiți în această zi 
de sărbătoare pe străzile ora
șului. Pe estrada de la Palatul 
navigației intră în acest în- 
suflețitor concurs brigada ar
tistică, orchestra și echipa de 
dansuri populare a ceferiști
lor. Din grădina cinematogra
fului „Central" Ie răspunde 
ansamblul de estradă al con
structorilor navali gălățeni ca 
apoi, din alt capăt al orașului, 
de pe estrada din Parcul pio
nierilor, să alerge cu aceeași 
dăruire de sine spre inimile 
oamenilor, melodiile brigăzii 
artistice și grupul vocal al co
operativei „Muncă și artă". 
Și între înaripatele melodii se 
aud dialoguri, întîmplări și 
pilde povestite, parcă acum 
desprinse dintr-un foldor u- 
luitor de proaspăt. Și toate 
laolalta, melodiile, dansurile, 
dialogurile, scenetele vorbesc 
despre robustețea și căldura 
inimilor omenești, despre fru
musețea și munca omului, 
despre drumul său mereu as
cendent.

ION CHIRIC

• VASLUI
Oricine l-a vizitat, este în

dreptățit să creadă că Vas
luiul în seara zilei de 23 Au
gust s-a asemănat, datorită 
carnavalului tineretului orga
nizat de comitetul județean 
U. I.C., cu Vasluiul din vrer 
mea lui Ștefan Vodă. Tinerii 
au ținut să rememoreze ar
tistic cîteva ceasuri din zilele 
lui de bucurie și mare petre
cere. La orele 20 din apropie
rea vechii cetăți domnești, 12 
călăreți. îmbrăcați în costume 
naționale au dat semn din 
comun și buciume vestind în
ceputul carnavalului. I-au ur
mat ochii albaștri ai prințesei 
Ecaterina Nedelea, nepoata, 
ca toate fetele din Moldova 
de azi, a lui Ștefan Vodă cel 
bun, meșteră ca fetele din 
vremea veche la neîntrecutele 
lucruri de casă ce se zămislesc 
azi î’Ure perț.țn Fabricii de 
mobila din Vaslui. Rădvanu- 
lui ei, tras de telegari focos’ 
i-au urmat halebardierii, ap' 
alaiurile de dansatori/ cV? 
reți ; 60 de torțe aprinse*^1 
veselia mulțimii de mascați. 
Un loc aparte în întreg alaiul 
a revenit haiducilor din Ză- 
podeni, păstrătorii virtuților 
răzășești și în același timp ai 
virtuților artistice ale poporu
lui. Pătrunderea alaiului fn 
Piața 1907 a însemnat transfor
marea acesteia într-o adevă
rată scenă istorică evocatoare, 
plină de veselie și sens. De 
aici, întregul cortegiu s-a în
dreptat spre parcul Copou din 
Vaslui pe care l-au împodo
bit cu tinerețea și veselia su
telor de participant pînă în 
zori.

ION CHIRIAC
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Plecarea tovarășilor
Otta Sik și

Frantisek Vlasak

COMITETULUI CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

BUCUREȘTI

Cu/)cazia sărbătorii naționale, primiți expresia sentimen- 
• telon celor mai sincere de fraternitate cu tineretul român și 

de stiină pentru Republica Socialistă România și pentru po
litica sa, bazată pe solidaritate internațională, respectarea 
independenței popoarelor și suveranității lor naționale.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al C.C. al P C..B. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Bepublicii Socialiste Bomânia

Sîmbătâ dimineața au pă
răsit Capitala tovarășii Otta 
Sik, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace și Frantisek Vlasak, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.C., ministru și președinte 
al Comisiei de Stat a Plani
ficării.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții cehoslovaci

au fost salutați de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului i Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R. și George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față Karel 
Kurka, ambasadorul Republi
cii Socialiste Cehoslovace la 
București și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

RODOLFO MECHINI 
președintele F.M.T.D.

★ ★

Tovarășului ION GHEORGHE MAUREB 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Pe adresa C.C. al U.T.C. au sosit în aceste zile telegrame de 
felicitare cu prilejul zilei de 23 August, din partea a numeroase 
organizații de tineret.

PRIMELE

BUCUREȘTI

In numele poporului cubanez, al Partidului Comunist și al 
guvernului revoluționar, vă transmitem dumneavoastră și 
prin dv. partidului și guvernului român, mesajul nostru fră
țesc de felicitare cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a elibe
rării naționale de sub jugul fascist.

Cu această ocazie, exprim urări de fericire și progres po
porului român și pentru dezvoltarea colaborării dintre țările 
și guvernele noastre. Reînnoim sentimentele noastre de prie
tenie și cea mai înaltă considerațiune.

BUCUREȘTI
Poporul și guvernul Pakistanului mi șe alătură în a trans

mite Excelenței dumneavoastră, guvernului și poporului prie
ten al României, felicitările noastre cordiale cu dcazia zilei 
naționale a României, și așteaptă cu nerăbdare strîngerea re
lațiilor de prietenie și cooperare reciprocă între cele două 
țări ale noastre. Vă doresc Excelență sănătate și fericire 
personală, pace și progres continuu poporului român.

MOHAMMAD AYUB KHAN, 
președintele Pakistanului

Pe ecranele cinematografelor din Capitală a început 
să ruleze filmul documentar „Vizita delegației române 
de partid și de stat în Republica Socialistă Cehoslovacă”. 

(Agerpres)

APARTAMENTE
Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO 

Președintele Republicii Cuba

Comandant FIDEL CASTRO RUZ 
Primul ministru al guvernului revoluționar 

al Republicii Cuba

SPORT • SPORT
^Mai bună decît echipa

Cei mai buni, în această parti
dă, au fost arădanii. De departe 
cei mai buni. Nu evidențiem un 
fotbalist sau altul: echipa în
treagă a jucat excelent. Practi- 
cînd un joc în continuă mișcare, 
asigurîndu-și mereu o apărare 
supranumerică, satisfăcîndu-și 
ambiția de a fi primii la minge, 
și de a juca cu tehnica subtilă 
binecunoscută, U.T.A. a realizat

campioană, U.T.A. a învins

o performanță demnă de aplau
zele noastre : 1—0 prin punctul 
marcat de Axente. Nici măcar 
ocaziile de gol nu i-ar îndreptăți 
pe steliști să găsească circum
stanțe înti-o neșansă. înaintarea 
bucureștenilor n-a avut cadența 
obișnuită, șuturile s-au tras de la 
distanță, 
apărarea

destul 
a fost

dd imprecis, iar 
lentă, nesigură.
C. VASILE

„Cupa tineretului la sate a

FINALA IN JUDEȚUL ILFOV

Excelenței Sale 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă adresez cele mai bune 

urări de fericire și prosperitate pentru poporul român.

CU GRAD
DIFERENȚIAT
DE CONFORT

(Urmare din pag. l-a)
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Regina JULIANA a 
Olandei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC 
Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
BUCUREȘTI

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

Cunoscuta baza 
sportivă bucureștea- 
nă de la stadionul 
Tineretului a găz
duit, timp de două 
zile. întrecerile fina
ls - faza pe județul 
Ilfov - a „Cupei ti
neretului de la sate“.

La startul celor 
șapte probe ale 
popularei competiții 
s-au prezentat peste 
500 de sportivi care 
și-au obținut dreptul f* 
de calificare în fina- • 
lă clasîndu-se pe 
primele locuri în fa
za precedentă pe 
centre de comună. 
La capătul unor dis
pute strînse. multe 
dintre ele de un a- 
preciabil nivel teh
nic. cei mai buni au 
învins pe merit in- 
trînd în posesia me
daliilor de aur. ar
gint și bronz, a di
plomelor și cupelor 
de cristal precum și 
a unor frumoase pre
mii în obiecte oferi
te de către C.C. al 
U.T.C.

Lista campionilor 
județeni ai acestei 
ediții cuprinde, în
deosebi la handbal, 
volei și atletism, cî- 
teva formații si 
sportivi cu certe po
sibilități : echipa
handbaliștilor din 
Drăgoești, de depar
te cei mai buni din 
întreg turneul ; fe
tele de la Cornetu 
și băieții din Arțari, 
cîștigători la volei ; 
sportivii din comuna 
Schitu care au ter
minat neînvins! la

; tinerii fotba- 
dln Comana ca- 

în finala

oină 
liști 
lificați 
turneului de fotbal 
alături 
Joita ;
în cursele de ciclism 
Maria Undrea, 5 km 
fete și Constantin 
Lovin, 10 km băieți : 
luptătorii în ordinea 
categoriilor de greu
tate. Marin Dinu- 
Domnești, Alexandru 
Dumitru - Buda, 
Gheorghe Nicolae- 
Bolintin Deal, Ion 
Șerban-Dridu ; atle- 
ții Dan Coșa-Snagov 
Ia 100 m. plat, Marfa 
Negoîu-Buda 500 m 
înălțime junioare, a- 
celași Ion Șerban- 
Dridu, de la trîntă, 
învingător și la greu
tate cu 10,48 m. Toți 
acești merituoși cîs- 
tigători, alături de 
încă multi alții au 
dovedit reale aptitu
dini pentru discipli
na sportivă îndrăci
tă, și, cu siguranță, 
despre mulți dintre 
ei se va mai vorbi 
Si cu prilejul unor 
alte concursuri. în
trecerile finale 
județului Ilfov 
mai relevat însă fap
tul că acea indispen
sabilă colaborare 
între factorii în sar
cina cărora cădeau 
importante sarcini 
organizatorice nu s-a 
realizat pe deplin. 
Așa se face că, cu 
toate asigurările U- 
niunii județene a co
operativelor de pro
ducție că va fi re
zolvată problema

de cei din 
învingătorii

ale 
au

transportului sporti
vilor la locul de 
concurs, echipele din 
Curcani, ca să luăm 
un singur exemplu, 
nu s-au prezentat ia 
start decît in ultima 
zi din cauza întîrzie- 
ni mijloacelor de 
transport. Ei au 
pierdut astfel un ti
tlu virtual, la oină, 
unde emiteau justifi
cate pretenții. Altă 
situație.: beneficiind 
de un foarte redus 
sprijin material din 
partea C.A.P.-ului, 
sportivii din comuna 
Arțari, . cîștigătorii 
turneului de volei 
au evoluat pe teren, 
în,... șase culori di
ferite de echipament. 
Poate că acum cînd 
campionii se vor în
toarce acasă cu cupa 
de cristal va înțele
ge ceva și președin
tele C.A.P.-ului... In 
sfîrșit, corpul de ar
bitri delegați de că
tre C.J.E.F.S. și-a 
făcut numai parțial 
datoria: la volei si 
handbal s-a recurs 
la improvizații în- 
trucît arbitrii dele
gați au absentat.

Dincolo de aceste 
scăderi, care ar fi 
putut foarte bine să 
nu existe, finala cu
pei în județul Ilfov , 
a constituit o fru- I 
moașă trecere în re
vistă a sportului de 
la sate, o comDetiție 
care va fi îndrăgită 
din ce !n ce mai 
mult de către zecile 
de mii de tineri.
VIOREL RARA

di-

alt 
or-

diversificarea construcțiilor 
de locuințe. Inginerul șef al 
institutului, tovarășul Cons
tantin Mirescu, a precizat :

— Primele apartamente vor 
fi construite in sistem tradi
țional, adică din zidărie por
tantă. Pe prim plan lucrătorii 
institutului nostru studiază 
introducerea încă din acest an 
a unui nou tip de cofraje. în 
principal se urmărește adop
tarea de noi soluții construc
tive, care să elimine materia
lul lemnos. Noul cofraj va fi 
executat din rame metalice și 
din placaj tegofilm. Ia 
mensiunile unui perete 
nuit.

Interlocutorul nostru 
arătat că diversificarea 
țională, tehnică și economică, 
va avea fără îndoială rezul-

tii- 
obiș-

îndrăgită, hotărîți să înregis
treze noi performanțe în ale 
dulgheriei. Stan Păunescu are 
25 de ani și abia de un an de 
zile se numără printre mem
brii formației. Ne mărturi
sește cu mîndrie : „Aș vrea să 
notați un amănunt la care țin 
nespus de mult: este vorba 
despre încrederea ce ni s-a 
acordat de a ne număra prin
tre primii lucrători construc
tori chemați să ridice, aici, 
în această zonă a orașului, 
primele locuințe cu grad 
ferențiat de confort"

De noi se apropie un 
tînăr. Secretarul Biroului
ganizației de bază, Dumitru 
Nicolae. ni-1 prezintă : e Vir
gil Peicu, un dulgher care la ivcm-
18 ani ai săi are de-acum âu- tate dintre cele mai favorabile
toritate profesională în mese- asupra aspectului arhitectu-
rie. Alături de el am cunoscut ral. cu influență asupra înlă-
pe tineri^constructori Tudor -turării. șablonului, a monoto-
Brătjanu, tyicolae Radu, Jșefii 'hiei. care maj apare adeseori

îfl Construcția cvartalelor de 
locuințe. în momentul de față 
arhitecții, proiectanții și ingi
nerii institutului studiază am
plasamentele viitoare posibile, 
avîndu-se 
bilul din 
care, gaze 
în scopul 
plasări a 
care sâ permită cheltuieli re
duse din fondul de investiții 
și realizarea unui număr spo
rit de apartamente. Pornind 
de la sarcina ca încă din acest 
an șă se elaboreze proiecte 
destinate locuințelor cu grad 
diferit de confort, și adăugînd 
și faptul că în anul 1969 oa
menii muncii din orașul Bucu
rești vor beneficia de 10 000 
asemenea apartamente, con
ducerea institutului a luat mă
suri concrete și eficace în ca
drul fiecărui atelier și există 
create toate condițiile peptru 
ca în cel mai scurt timp cons
tructorii din Direcția gene
rală construct! i-mon ta j să 
aibă la timp documentațiile 
solicitate pentru frontul de 
lucru al anului viitor.

. constructori -Tudor- - 
u, ijicolae RaduT șefiU* 

de echipa ^marandache Partă, '• 
Constantin lancu, Marin Dinu 
și Stancu Nicolae.

Șeful șantierului este asal
tat nu numai cu proble-’ 
me tehnice. Curioși cetă 
tenii îl vizitează din cînd 
în cînd și se interesează 
de stadiul lucrărilor. Am asis
tat și noi la un asemenea dia
log. care relevă interesul oa
menilor muncii pentru măsu
rile luate de partid pentru a 
rezolva problema locuințelor. 
De altfel de la șeful șantieru
lui și pînă la lucrătorul cons
tructor. fie el betonist. zidar 
sau mozaicar, există un sen
timent de înaltă responsabili
tate și de certidudine în rea
lizarea la termenul stabilit a 
primelor 90 de apartamente.

Am părăsit șantierul din 
Calea Rahovei cu sentimentul 
că tinerii constructori de aici 
nu vor precupeți nici un efort 
în îndeplinirea integrală a 
angajamentului ce și l-au asu
mat încă de la atacarea pri
melor lucrări.

Pentru cititorii ziarului nos
tru ne-am deplasat și la In
stitutul ,.Pro:ect“-București. 
creatorii noilor proiecte pentru

în vedere disponi- 
rețelele de termofi- 
și energie electrică, 
unei judicioase am- 
locuințelor în zone

MINER
(Urmare din pag. l-a)

sînt, deși oamenii același cărbune îl caută, 
deși meseria pare tot atît de grea și ciu
dată străinilor, totuși ceva se schimbă în 
fiecare zi ca și natura acestei părți de 
țaiă, care veșnic pare la fel înverzită lo
cuitorilor ei, cu toate că ea este altfel de 
la o zi la alta. Un amator pătimaș dacă 
ar filma în fiecare zi viața unui oraș mi
nier ai alcătui un film în care monotonia 
nu există, dimpotrivă, ceva aproape dra
matic de simplu l-ar observa imediat, în 
fiecare clipă se schimbă cîte ceva ; apare 
o casă nouă, sau brusc nesfîrșite șiruri de 
blocuri sau o construcție mare, de exem
plu, hidrocentrala de la Paroșeni, sau in
stitutul de mine de la Petroșeni, sau pur 
și simplu o statuie sau un strat cu flori. 
Dacă memoria noastră nu ne-ar ierta și

fine minte ce 
noi din aceste

CATARGELE
(Urmare din pag. l-a)

Și noi aveam o datorie față de Dunăre. 
Să cinstim existența ei cu simțămîntul du
ratei.

Trăim anii în care ambele datorii sînt 
onorate : Porțile de Fier și Combinatul Si
derurgic de la Galați.

Iată numai două dintre temeiurile Ro
mâniei modeme, legîndu-și existența de 
existența Dunării ți dîndu-i, acestei ape, 
ceea ce merită marile fluvii — povești zgu
duitoare, întîmplări eroice, un destin decur- 
gînd din destinul unei umanități socialiste. 
Ce tristețe, între cele mai adinei tristeți, 
tristețea unui fluviu părăsit 1 Ce nedrepta
te strigătoare la cer, disprețul față de un 
fluviu 1 Malul lui e plin de iarbă dezordo
nată. Fluviul plînge, de fapt, și refuză să 
mai curgă. Atunci se nasc o mie de bălți

am 
lor 
să ne imaginăm și viitorul, perspectiva 
existenței orașelor miniere.

De multe ori cind străbateam aceste 
locuri (ie că aveam numai optsprezece ani, 
fie că aveam mult mai mult decît atît, am 
considerat viața minerilor ca pe o viață 
de mare curaj, cu neputință s-o alătur alt- 

, cuiva decît de a celor care se încumetă 
în fiecare zi să zboare riseîndu-și existen
ța sau străbătînd apele fără sfîrșit ale mă
rilor sau oceanelor.

Lor le-a fost destinată meseria de eroi-, 
au avut curajul să înceapă prin a fi ei în
șiși eroii cu străbunicii, cu părinții și fiii 
lor, neabătîndu-se de la datoriile lor an
cestrale. O seminție deosebită de oameni 
trăiește aici pe Valea Jiului, mă mustră

a fost în locul blocuri- 
orașe atunci am putea

INDUSTRIALE
și o mie de neamuri de țînțari grași, în 
tristețea, în disperarea fluviului părăsit.

Și iată Dunărea 1 Fluviul nostru I Flu
viul nostru luat în seamă, fluviul nostru 
construit din loc în loc de noi, fluviul nos
tru de laudă și de efort, senzația noastră 
că nu sîntem singuri și' că uneori apele 
curg și cîntă, pentru noi. Intre împreju
rările cele mai îmbătătoare, cele inai 
angajante, cele mai tulburătoare pe care 
le-am trăit, este aceea că văd o civilizație 
pe apă. Fluviul este populat. Fluviul tră
iește.

Iată Dunărea de la temeiurile României 
modeme.

Hidrocentrala de la Porțile de Fier și 
Combinatul Siderurgic de la Galați încă 
dau și mai mult senzația unei fixări defi
nitive.

conștiința pentru fiecare gol din viața mea 
și a altora, mă simt puternică doar atunci ™ 
cind am certitudinea că am înțeles exact 
ceea ce fac ei pentru noi toți

Și astăzi și mîine și mereu ca începe, 
dis-de-dimineață, acolo, tn Valea Jiului, 
ziua subpăminteană, minerii cor coborî fi- 
resc la sute de metri sub orașul în care ™ 
și-au lăsat copiii yi soțiile. Văzindu-i la 
întîlnirea cu conducătorii partidului, re- 
cent, ascultîndu-le aplauzele cu care au " 
însoțit cuvintele de îndemn la muncă ex
primate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înțelegind rolul lor în economia națională, 
mai important poate acum ca oricînd, le-am 
înțeles dragostea de pămîntul țării. In clipa £ 
asta vă salut, mineri din Valea Jiului, cu 
emoție pentru curajul vostru de a începe în 
fiecare zi să fiți voi înșivă, eroii.

ALE DUNĂRII

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a eliberării României 
de sub fascism, în numele tuturor cetățenilor Republicii De
mocrate Germane, vă transmitem dumneavoastră, precum 
și întregului popor român, cordiale salutări și felicitări.

Poporul Republicii Democrate Germane prețuiește marile 
succese obținute de oamenii muncii din Republica Socia
listă România în construirea socialismului.

Relațiile prietenești existente între Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă România se bazează pe țelu
rile comune ale desăvîrșirii construcției socialiste și ale asi
gurării păcii. Relațiile de prietenie și sprijin reciproc între 
statele socialiste, alianța lor strînsă cu Uniunea Republicilor 
Socialiste Sovietice oferă garanția pentru întărirea poziției 
socialismului, pentru pacea și securitatea popoarelor. Inte
resele și țelurile noastre comune cer să se depună toate 
eforturile pentru întărirea colaborării, a unității și coeziunii 
comunității statelor socialiste. Ele reclamă, de asemenea, re
zistență unită împotriva politicii de agresiune a imperialiș
tilor americani și a forțelor neonaziste și revanșiste vest- 
germane aliate lor, politică îndreptată împotriva țărilor so
cialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre cele două 
state ale noastre se vor dezvolta continuu și în viitor, în 
interesul socialismului și păcii, spre binele popoarelor noas
tre.

Cu ocazia marii d pip nea voastră sărbători, vă urăm, dragi 
tovarăși, noi succese în desăvîrșirea construcției socialiste 
în ■țara dumneavoastră, precum și prosperitate personală.

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Prof. dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane
Prof. dr. ERICH CORRENS 

Președintele Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei Democrate

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela 

vă transmite, prin intermediul nostru, cele mai călduroase 
felicitări cu prilejul acestei noi aniversări a zilelor istorice 
de la 23 August, de o importanță atît de mare pentru po
porul român și mișcarea revoluționară mondială.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela 
se folosește de această ocazie pentru a vă exprima urările 
sale de noi succese in lupta pentru construirea socialismu
lui, precum și pentru a sublinia, încă o dată, sentimentele 
sale de prietenie și tovărășie frățească.

Cu salutări revoluționare

Pentru Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Venezuela

EDUARDO GALLEGOS MAN CER A 
secretar al C.C. al P.C.V.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE

ROMAN*.

ROMANIA.

ROMANIA

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale, cea de-a 24-a aniversare 

a eliberării României, Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Polone transmit poporului ro
mân frate felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
un viitor fericit pe calea socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

UNIT POLONEZ 
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE 
POLONE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE 

POLONE

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Bepublicii Socialiste Bomânia

£ BUCUREȘTI
w Cu prilejul zilei eliberării Republicii Socialiste România,

Născută pe principiul trecerii evidente, am marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre felicitări
ca o îngroșare în materie a sugestiei că A cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoas-
toate se duc, Dunărea a primit în acești tră personală și pentru prosperitatea poporului român,
ani două temeiuri. Marele fluviu și-a o- 
norat datoria față de noi. Datoria noastră @ 
față de el e onorată, de asemenea.

Sentimentul echității, în raport cu un
fluviu atît de orgolios și de teafăr, ca Du- W
nărea, este sentimentul dreptății față de 
propriul destin.

Civilizația independenței noastre, de 
drept și de fapt, pentru care trăim și 
muncim strîns uniți în jurul partidului, 
a conducătorilor săi, conducătorii țării, 
întinde o linie de perspectivă și asupra 
Dunării, care intră în timpurile modeme 
ca realitate dinamică și ca punct de refe- 
rință.

HIROHITO 
împăratul Japoniei

Excelentei Sale
& Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ- 
nia, țin să adresez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări 

® Și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră per
sonală și pentru prosperitatea poporului român.

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

I

i

4

_ BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătoririi zilei naționale a țării dv., avem plă

cerea să vă adresăm, în numele poporului, partidului democrat 
și guvernului Cuineii, precum și în numele meu personal, căl
duroasele noastre felicitări. Vă adresăm urări de sănătate și 
succes pentru dv. personal și prosperitate crescîndă pentru 
poporul român prieten.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și cooperare care 
unesc cele două țări ale noastre se vor dezvolta continuu.

Cu cea mai înaltă considerație, 
AHMED SEKU TURE 

Președintele Republicii Guineea

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

BUCUREȘTI

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România este 
pentru mine o ocazie binevenită pentru a transmite Excelen
ței Voastre cele mai cordiale felicitări, o dată cu cele mai 
bune urări pentru prosperitatea Excelenței Voastre și pentru 
un viitor fericit al poporului român.

FRANZ JONAS 
președintele Republicii Austria

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, poporul Uniunii Birmane mi se alătură în a transmite 
Excelentei Voastre și prin dv. poporului Republicii Socialiste 
Romania salutări cordiale și sincere urări de bine.

NE WIN
Președintele Consiliului 

Revoluționar al Uniunii Birmane

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

BUCUREȘTI 

ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România,Cu ( - >--------------“ iouc iiuniania,
trimit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai 
bune urări de prosperitate poporului român.

GUSTAF ADOLF 
Regele Suediei

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

_ BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, 

am onoarea sâ adresez Excelenței Voastre, în numele meu 
personal, precum și în numele guvernului și poporului tuni
sian, cele mai călduroase urări pentru fericirea dumneavoas
tră personală și pentru prosperitatea poporului român.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Bepublicii Socialiste Bomânia

bucurești
Ziua națională a Republicii Socialiste România îmi prileju

iește deosebita plăcere de a adresa Excelenței Voastre viile 
felicitări și urările călduroase ale Consiliului Federal pentru 
fericirea Dv. personală și pentru prosperitatea tării dumnea
voastră.

WILLY SPtJHLER
Președintele Confederației 

Elvețiene

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, în nu

mele poporului congolez, al partidului său, al guvernului și 
al meu personal, îmi revine marea cinste de a prezenta Exce
lenței Voastre urările mele sincere de fericire și prosperitate. 
Poporul congolez și partidul său vă asigură prin mine că 
vor rămine ferm atașați politicii de cooperare reciprocă baza
tă pe respectarea suveranității naționale și a egalității in 
drepturi care a existat întotdeauna între țările noastre. Ră- 
mîn convins că aceasta va servi și mai mult întăririi și dez
voltării relațiilor noastre în viitor.

Succes deplin în realizarea obiectivelor pe care poporul ro
mân, partidul său și dumneavoastră personal le-ați fixat. Cu 
înaltă considerație.

General locotenent JOSEPH DESIRE 
MOBUTU

Președintele Republicii Democrate Congo 
și șeful Guvernului

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

, BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România 

am plăcerea să vă transmit Excelență, în numele meu și în 
numele poporului irakian sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală și de bunăstare po
porului român prieten.

AHMED HASSAN AL-BAKR 
Președintele Republicii Irak



23 AUGUST SĂRBĂTORIT
PESTE HOTARE

Cuvintarea tovarășului Ciu En Lai 
la recepția de la Ambasada română 

din Pekin
Luînd cuvîntul la 23 August 

la recepția oferită cu prilejul 
Zilei naționale a României, 
premierul Ciu En Lai a adre
sat calde felicitări poporului 
și guvernului român în nume
le poporului și guvernului chi
nez cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării poporu
lui român de sub jugul fascis
mului.

Cu 24 de ani în urmă, Par
tidul Comunist Român a con
dus poporul la organizarea u- 
nei insurecții armate și la 
răsturnarea regimului reacțio
nar al lui Antonescu, deschi- 
zînd astfel un nou capitol în 
istoria României — a spus Ciu 
En Lai. Folosindu-și resur
sele naționale și bizuindu-se

★

PEKIN. — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, transmi
te : Cu prilejul zilei naționale 
a României, Asociația pentru 
relații culturale și de prietenie 
cu străinătatea și asociația de 
prietenie chino-română au pre
zentat la 24 august un film la 
Hotel Pekin, urmat de un coc
teil.

Au participat vicepremierul 
Cen I, Go Mo Jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al re
prezentanților populari pe în
treaga Chină, Tin Si Lin, vice
președinte al Asociației pentru 
relații culturale și de prietenie 
cu străinătatea, Ciao Kuan Hua, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Li Cean, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
persoane cu munci de răspun
dere ale Comitetului revoluționar 
orășenesc Pekin și alt^persoane 
oficiale chineze.

A participat, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 

> Pekin, și membri ai ambasadei.
Tin Si Lin și ambasadorul ro

mân au toastat pentru prietenia 
dintre cele două tari și popoare, 
pentru succesele și înflorirea 
celor două țări.

Cocteilul s-a desfășui'at într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

SOFIA 24 (Agerpres) — Sub 
titlul „România sărbătorește" 
ziarele „Trud“, „Narodna Mla- 
dej“ și „Cooperativno Selo“ din 
Bulgaria au publicat știri în care 
se arată că oamenii muncii din 
întreaga noastră țară au sărbă
torit cea de-a XXIV-a aniver
sare a eliberării României de 
sub jugul fascist, demonstrîn- 
du-și succesele pe care le-au ob
ținut în construcția socialistă.

Ziarul „Vecerni Novini" înse
rează un articol intitulat „Ani 
ai avîntului", în care sînt ilus
trate succesele dobîndite de po
porul român în anii de după eli
berare și este scoasă în evidență 
prietenia care leagă cele două 
tari. O vedere panoramică a 
centrului Bucureștiului înso
țește acest articol.

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 August, 
Nicolae Popa, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Phenian, a oferit o recepție. Au 
participat Pak Sen Cer. mem
bru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, Toi En Din, 
vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri. Pak Mun Kiu, se
cretar al Prezidiului Adunării 
Populare Supreme. Bec Săn Ir, 
ministrul muncii, conducători ai 
unor organe și organizații cen
trale, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. D. Co
reeană. /

ULAN-BATOR 24 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării țării 
noastre, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Ro
mâniei în R.P. Mongolă. Sandu 
Ioan, a oferit un cocteil în sa

pe propriile lor eforturi, po
porul român și conducătorii 
săi au înregistrat succese a- 
preciabile în cauza construirii 
patriei lor în ultimii 24 de ani. 
Urăm poporului român noi 
succese în lupta pentru apă
rarea și construirea patriei lor 
cu o mai mare sîrguință și cu
raj.

Ciu En Lai a condamnat in
tervenția militară străină ’în 
Cehoslovacia.

In încheiere el a exprimat 
sprijinul poporului chinez 
pentru lupta poporului român, 
a guvernului său, consacrată 
apărării independenței și su
veranității, pentru înfruntarea 
pericolului oricărei intervenții.

★

Ioanele ambasadei. A participat
N. Luvsanravdan, membru su
pleant al Biroului Politic al
C. C. al P.P.R.M., T. Pungțag- 
norov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole, P. Damdin, ministrul in
dustriei ușoare și alimentare, 
S. Sosorbaram, ministrul cultu
rii, D. Isteren, ministrul învă- 
țămîntului, activiști de partid și 
de stat din R.P. Mongolă, Au 
luat parte, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Ulan Bator.

GENEVA 24 — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Ambasadorul Nico-lae 
Ecobescu, șeful Misiunii perma
nente a Republicii Socialiste Ro
mânia pe lingă Oficiul O.N.U. 
la Geneva, a oferit o recepție cu 
prilejul aniversării eliberării 
patriei noastre. Au fost prezenți 
Francois Peyrot, președintele 
Consiliului de Stat al cantonului 
Geneva, Andre Ruffieux, consi
lier de stat al Genevei, Lise 
Girardin, primarul Genevei, 
Antonio Guicciardi Veanespea- 
re, directorul general al 
Oficiului O.N.U. la Geneva,
D. A. Davies, secretar general 
al Organizației Meteorologice 
Mondiale, Francis Branchard, 
director general adjunct al Or
ganizației Internaționale a Mun
cii, Herbelt G. Beckn, delegat al 
Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii pentru Europa, 
Dragoslav Protici, subsecretar
O. N.U. pentru probleme politice 
speciale, W. Epstein, reprezen
tant special adjunct al secreta
rului general al O.N.U., Ray
mond P. Etchats, reprezentant 
special al P.M.U.D. în Europa, 
A. A. Roșcin și George Burns

UNITA: „0 
manifestație 

->

ROMA 24 (Agerpres). — Ziarul 
„Unita", organ al Partidului Co
munist Italian, publică o amplă 
corespondentă despre sărbători
rea în țara noastră a zilei de 
23 August, sub titlul „O gran
dioasă manifestație populară în 
cinstea celei de-a XXIV-a ani
versări a eliberării de sub na
zism". Ziarul scrie „o imensă 
mulțime, poate de două ori mai 
mare decît în anii trecuți", con
stituie un aspect care a izbit cel 
mai mult în această sărbătoare 
a eliberării României de sub 
fascism și nazism. în corespon
dentă se relevă că „împreună 
cu unități ale armatei și mari
nei, în timp ce avioane rapide 
străbăteau cerul, au apărut de 
fapt pentru prima oară gărzile 
patriotice înarmate, alcătuite 
din muncitori, țărani și inte
lectuali".

Ziarul reproduce extrase din 
cuvîntarea rostită de tovarășul

copreședinți ai Comitetului ce- 
1 lor 18 state pentru dezarmare, 

șefii .celorlalte delegații la con
ferința Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, șefii 
misiunilor permanente acredi
tați pe lingă Oficiul O.N.U. la 
Geneva, numeroși funcționari 
superiori ai Oficiului O.N.U. la 
Geneva, ziariști, oameni de artă.

BONN 24 (Agerpres). — în 
seara zilei de 23 August amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Bonn, Constantin 
Oancea, a oferit o recepție cu 
prilejul Zilei naționale a Româ
niei. Au participat vicecancela
rul R.F. a Germaniei și minis
trul afacerilor externe, Willy 
Brandt, ministrul economiei, 
Karl Schiller, ministrul pentru 
problemele cooperării economi
ce, și alți membri ai guvernului 
R.F. a Germaniei, funcționari 
superiori din ministerele și in
stituțiile de stat. Au fost pre
zenți, de asemenea, oameni de 
afaceri, reprezentanți ai parti
delor politice, deputați, ziariști, 
precum și șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bonn.

ANKARA 24 (Agerpres). — Cu 
ocazia sărbătoririi Zilei națio
nale a României, Grigore Gea- 
mănu. ambasadorul țării noas
tre la Ankara, a oferit o recep
ție în saloanele ambasadei. Au 
participat ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsanx Sabri 
Caglayangil, funcționari ' supe
riori din ministere, personalități 
culturale și artistice, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
afaceri, ziariști. Au fost pre
zenți, de asemenea, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Ankara.

TEHERAN 24. — Corespon
dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite: Radioteleviziunea
iraniană a transmis emisiuni 
dedicate sărbătorii naționale a 
României, 23 August, în care 
s-a transmis muzică populară 
românească și texte despre 
sărbătoarea națională a Româ
niei. De asemenea, televiziunea 
a prezentat într-o emisiune fil
me despre țara noastră. Cu 
acest prilej a vorbit ambasado
rul României la Teheran, Pavel 
Silard.

De asemenea, presa iraniană 
a publicat ample articole înso
țite de fotografii despre semni
ficația zilei de 23 August și 
despre realizările obținute de 
poporul român în anii de după 
eliberare.

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). 
Cu prilejul zilei de 23 August 
însărcinatul cu afaceri a. i. al 
Republicii Socialiste România 
în Uruguay, Isidor Bălței, a o- 
ferit în saloanele ambasadei un 
cocteil la care au participat, Al
berto Abdala, vicepreședintele 
Republicii, Venancio Flores, mi
nistrul afacerilor externe, An
tonio Francase, ministrul forțe- 
loi* armate, Cesar Gharlone, mi
nistrul finanțelor, Garcia Secco, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, senatori, 
deoutați și alto personalități po
litice și culturale, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

grandioasă 
populară"

Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
despre semnificația zilei de 23 
August, arâtînd că el a relevat 
succesele dobîndite în anii de 
după eliberare, în toate dome
niile vieții — economic, social 
și cultural. Ziarul scoate în evi
dență afirmația că poporul ro
mân este hotărît să apere aceste 
succese pentru ca nici o forță 
din lume să nu poată smulge 
independenta și suveranitatea 
patriei socialiste.

Descriind emoția care s-a pro
dus cînd în rîndurile manifes- 
tanților au apărut cîteva sute de 
cehoslovaci, care se află în Ro
mânia, „Unita" scrie : „România 
este solidară cu poporul ceho
slovac și ea crede că este încă 
posibil să se ușureze situația 
prin întîlniri și convorbiri, că 
este posibil să se redobîndească 
unitatea între țările socialiste".

Stand românesc Ia tîrgul de mobilă de Ia Triest (Italia)

Evenimentele din Cehoslovacia
In legătură cu 
convorbirile 

de la Moscova
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

I După cum anunță agenția TASS, 
g ia 24 august au continuat con- 
| vorbirile între delegația Republi

cii Socialiste Cehoslovacia, în 
frunte cu președintele R.S.C., 
Ludvik Svoboda, și conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic.

Ca și la 23 august convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
sinceră, tovărășească.

Părțile au ajuns la un acord să 
continue convorbirile la 25 au
gust.

PRAGA 24 (Agerpres). — 
Postul de radio Cehia mijlocie 
(Praga) a anunțat la orele 
20,00 : Am primit o știre im
portantă de la un colaborator 
care a telefonat de la ședința 
guvernului. Guvernul R.S.C. a 
căpătat la 24 august, la orele 
18,50, de la președintele Repu
blicii, L. Svoboda, următoarea 
informație :

..Convorbirile noastre conti
nuă și înregistrează progrese. 
Rugăm întreaga populație, or
ganele și instituțiile să-și păs
treze liniștea și rațiunea. Prin 
aceasta vor ajuta cel mai bine 
activitatea de răspundere a 
președintelui și membrilor de
legației, Transmiteți poporului 
cehoslovac caldele mele salu
tări și cereți de la el să nu ne 
îngreuieze sarcina prin even
tuale acțiuni negîndite. Vă 
mulțumim*.

Guvernul a transmis imediat 
acest mesaj al președintelui 
întregului popor.

Pentru respectarea 
independenței fiecărei țări și 
a autonomiei fiecărui partid

Comunicatul Direcțiunii Partidului
■J

Comunist Italian

„Voim o soluționare 
cinstită și demnă"

Raportul prezentat de F. Muhri la plenara

C.C. al P.C. din Austria

ROMA 24. — Coresponden
tul Agerpres, Georgio Pastore, 
transmite : într-un comunicat pu
blicat la Roma se spune că „Di
recțiunea P. C. Italian, întrunită 
sub conducerea tovarășului Lon
go, aprobă pe deplin comunica
tul Biroului Politic și Declarațiile 
tovarășului Longo cu privire la 
evenimentele din Cehoslovacia, 
își reafirmă dezacordul sau pro
fund și dezaprobarea față de in
tervenția militară a U.R.S.S. și 
altor patru țări din cadrul Tra
tatului de Ia Varșovia în Ceho
slovacia, neputînd în nici un caz 
să admită violarea independenței 
oricărui stat.

Direcțiunea P.C. Italian consi
deră indispensabil și urgent ca 
partidele comuniste și guvernele 
celor cinci țări care au intervenit 
să accepte cererile prezentate 
de guvernul și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia și să pro
cedeze la retragerea trupelor, să 
permită organismelor legale alese 
de stat și de partid în mod de
mocratic, să-și reia activitatea, 
să i se asigure tovarășului Dub- 
cek și a altor conducători ceho
slovaci posibilitatea de a-și des

fășura în mod liber activitatea. 
Numai în acest fel se poate a- 
junge rapid la o soluționare po
litică care să evite agravarea dra
matică pe viitor a situației din 
Cehoslovacia și scindării gravo 
în mișcarea comunistă și demo
cratică internațională.

P.C. Italian adoptă această po
ziție ca parte activă a mișcării 
comuniste și muncitorești, con- 
siderînd de datoria sa internațio- 
nalistă să-și asume cu claritate 
răspunderea în scopul de a favo
riza afirmarea unei noi concepții 
despre unitate și a unor noi ra
porturi între forțele comuniste și 
revoluționare, bazate pe princi
piile deplinei respectări a inde
pendenței fiecărei țări și a auto
nomiei fiecărui partid, pe soli
daritatea comună în lupta împo
triva imperialismului și pentru 
pace, în scopul căutării unor căi 
diferite de construire a socia
lismului, dezvoltării consecvente 
a democrației socialiste".

Direcțiunea convoacă Comite
tul Central și Comisia Centrală 
de Control pentru marți 27 au
gust.

La Praga, în aceste zile...

VIENA 24. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : „Noi sîntem împotriva pă
trunderii trupelor celor cinci 
în R.S.C." se spune în raportul 
prezentat de F. Muhri la Plena
ra C.C. al P.C. din Austria pu
blicat în ziarul „Volksstimme". 
„Fără a dori să contestăm că 
în R.S.C. au existat și există ten
dințe antisocialiste, noi nu ve
dem însă după informațiile de 
care dispunem nici o astfel de 
situație contrarevoluționară acu
tă înăsprită care să justifice a- 
ceastă măsură extremă — pătrun
derea trupelor. Credem că între 
situația din R.S.C. și între con
trarevoluția precis înăsprită din 
Ungaria există o deosebire fun
damentală, și deoarece lucrurile 
stau astfel această intervenție a 
celor cinci în R.S.C. nu are nici 
o bază politică. Toate acestea a- 
gravează nu numai situația in
ternă din R.S.C., ci desigur și 
cea internațională. Astăzi încă 
nu se poate aprecia ce consecin
țe vor avea asupra mișcării co
muniste mondiale recentele eve
nimente. Noi sîntem, de ase
menea, abătuți de la multe sar
cini importante, printre care 
chiar de la sarcina principală a 
solidarității și sprijinirii Vietna
mului. Toate acestea sînt temeri 
care explică de ce avem sau de 
ce sîntem foarte îngrijorați, de 
ce apreciem aceasta ca o hotă
rîre greșită, gravă".

La Bratislava se spune în ra
port, a fost subliniată în mod 
demonstrativ unitatea și frăția

celor șase partide și țări. „Noi nu 
cunoaștem nici un fel de reali
tăți noi atît de fundamentale în- 
cît să justifice această deplină în
torsătură. Sîntem de părere că 
problemele chiar așa cum sînt în 
prezent trebuie să fie rezolvate 
în mod pașnic și pe cale politică. 
Strădaniile spre a se ajunge prin, 
tratative la o soluție pașnică con4 
stituie singura cale justă’*, I& 
raport se menționează că F. 
Austriac este împotriva campaniei 
anticomuniste și antisovietice. 
Sîntem și rămînem chiar în aces
te momente grele prietenii Uniu
nii Sovietice și ai partidelor fră
țești din celelalte țări socialiste. 
Voim o soluționare cinstită și 
demnă, și credem că o asemenea 
soluție poate fi încă realizată.

Organizația din Viena a P.C. 
din Austria a dezbătut situația 
creată în Cehoslovacia, expri- 
mîndu-și acordul deplin cu apre
cierile făcute de conducerea P.C. 
Austriac. In rezoluția adoptată 
cu acest prilej se spune; „Nu 
vedem nici o justificare pentru 
intervenția militară în R.S.C. și 
cerem retragerea din această 
țară a trupelor celor cinci state 
ale Pactului de la Varșovia. For
ța politică conducătoare în 
R.S.C. este ca și înainte P.C.C., 
care și-a ținut în aceste momen
te cel de-al XIV-lea congres 
extraordinar. Transmitem solida
ritatea noastră delegaților acestui 
congres și conducerii de partid 
nou aleasă de aceștia**.

Sîmbătă a continuat sesiu
nea Adunării Naționale Ceho
slovace. Ea s-a desfășurat pe 
comisii. A avut Ioc o nouă șe
dința a guvernului legal.

în primele ore ale dimine
ții de sîmbătă, un elicopter 
militar străin răspîndea dea
supra orașului foi volante cu
prinzând declarația guverne
lor celor cinci țări membre 
ale tratatului de la Varșovia 
adresată poporului Ceho
slovac. Declarația încerca să 
explice motivele care au dus 
la prezența militarilor străini 
în Cehoslovacia. Oamenii le 
ridicau, Ie citeau, apoi le ru
peau și dădeau din mînă. Ei 
cunosc mai bine situația rea
lă din Cehoslovacia.

Populația acordă în schimb 
cea mai mare atenție docu
mentelor Congresului extraor
dinar al P.C.C. care sînt difu
zate prin zeci de mii de dis
curi. Prin nenumărate forme 
oamenii muncii își manifestă 
încrederea fermă în Partidul 
Comunist. Mii de oameni cer 
în aceste zile primirea lor în 
rîndul membrilor P.C.C. Se fac 
colecte benevole pentru fi
nanțarea activității noului 
C.C. Nemembrii de partid din

diverse regiuni ale țării s-au 
hotărît să plătească cotizații 
la fel ca și comuniștii obiș- 
nuiți. Sînt semnate zeci de 
mii de cereri în vederea eli
berării imediate a conducăto
rilor de partid și de stat le
gali și a retragerii de urgen
ță a trupelor străine.

Consiliul Central al sindi
catelor a făcut apel la toți

DE LA CORESPONDENTUL

AGERPRES EUGEN IONESCU

muncitorii să nu părăsească 
duminică întreprinderile pen
tru a le putea asigura în acest 
fel securitatea.

în pofHa prezenței tancu
rilor și mașinilor blindate, 
care patrulează zi și noapte, 
circulația mijloacelor de 
transport în comun a fost re
luată în mare parte. Multe 
magazine și-au deschis ușile, 
cozile din fața magazinelor 
alimentare s-au mai redus. A- 
provizionarea populației se 
face din ce în ce mai bine,

pline și lapte se pot procura 
fără greutate.

în rîndul trecătorilor de 
pe arterele principale ale 
Pragăi domnește un calm 
demn de admirat. Pe fețele 
cetățenilor citești îngrijorare 
și tristețe, dar și hotărîre fer
mă de a rezista, de a păstra 
liniște cu orice preț.

Oamenii nutresc speranța 
arzătoare că rațiunea va 
triumfa, ca trupele străine vor 
părăsi cît mai repede terito
riul cehoslovac. „Puterea 
noastră stă în calm și încre
dere". Aceasta este lozinca pe 
care o proclamă în aceste 
zile demnul popor din țara 
prietenă.

Poziția constructivă, de 
sprijin neprecupețit pe care 
o are poporul român, condu
cerea de partid și de stat a 
României socialiste este apre
ciată aici ca cea mai eloc
ventă dovadă a prieteniei fră
țești între cele două țări și 
popoare, a adevăratei solida
rități internaționaliste. Prin 
postul de radio legal se aduc 
în repetate rînduri mulțumiri 
României pentru modul în 
care presa, radioul și televi
ziunea română reflectă situa
ția din Cehoslovacia.

• ••••••••• • •••••«
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„Toate problemele trebuie să 
fie rezolvate prin convorbiri" 
„L'HUMANITE" DESPRE DECLARAȚIA MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE A ROMÂNIEI

PARIS 24 (Agerpres). — Sub 
titlul „Toate problemele tre
buie să fie rezolvate prin con- 
vorbiri", “ziarul „L’Humanite", 
organul Partidului Comunist 
Francez, publică o corespon
dență din București despre lu
crările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale.

Articolul scoate în evidență 
pasajul din Declarația Marii 
Adunări Naționale cu privire 
la principiile de bază ale po
litici externe a României care 
arată că o mare și tragică 
eroare a fost săvîrșită prin in
tervenția trupelor străine în 
Cehoslovacia, dar că nu este 
încă prea tîrziu de a se da 
dovadă de rațiune și spirit de 
răspundere și că este necesar 
ca toate problemele să fie re
zolvate prin convorbiri. „De
clarația, scrie ziarul, reamin
tește că Tratatul de la Varșo

via a luat naștere după înche
ierea pactului atlantic și că el 
este mijlocul comun al țărilor 
socialiste pentru a respinge 
orice atac din afară și că Ro
mânia înțelege să-și manifeste 
deplina sa loialitate față de 
angajamentele sale. în situa
ția actuală ea dorește însă să 
se facă apel la rațiune, la în
țelegere ca relațiile cu țările 
socialiste, cil toate țările lumii 
să fie bazate pe respectarea 
independenței și suveranității 
naționale, cu dorința de a sta
bili aceste relații pe o coope
rare realmente marxist-leni- 
nistă, care să poată contribui 
la triumful ideilor lui Marx, 
Engels și Lenin, la triumful 
comunismului și să militeze 
pentru restabilirea autorității 
și încrederii ideilor marxism- 
leninismului".

• ••••••••••<

• DUPĂ CUM se arată în
tr-un comunicat publicat de po
liția din Rio de Janeiro, mai 
mulți lideri ai studenților bra
zilieni, ale căror nume nu au 
fost dezvăluite, au fost arestați 
în capitala tării, Brasilia. Rapor
tul menționează că tinerii stu
dioși au sosit în acest oraș pen
tru a organiza un congres al 
Uniunii naționale a studenților 
din Brazilia, organizație decla
rată ilegală de actualul guvern. 
Se precizează că studenții ares
tați aparțin organizațiilor uni
versitare din statele Sao Paulo, 
Curitiba, Goiania, Guanavara și 
Minas Gerais.
• UN PURTĂTOR DE CU- 

VÎNT al comunității ciprioților 
turci a anunțat că liderii acestei 
comunități intenționează să 
permită ciprioților greci să pă
trundă în sectorul controlat de 
ei al capitalei cipriote. Din 
1963, cînd au izbucnit incidente
le între cele două comunități 
ale insulei, ciprioților greci nu 
li s-a permis pătrunderea în 
sectorul ciprioților turci, deși 
aceștia din urmă se deplasează 
de mai multe luni liberi prin 
sectorul comunității ciprioților 
greci.

Purtătorul de cuvînt a decla
rat, de asemenea, că liderii ci
prioților turci sînt gata să ia în 
considerare măsurile necesare 
pentru reactivizarea fabricilor

situate în ambele sectoare, 
grec și turc, din Nicosia.

G PREȘEDINTELE Argentinei, 
Juan Carlos Ongania, a înlocuit 
comandanții forțelor armate te
restre, aeriene și navale în ca
drul a ceea ce a fost prezentat 
oficial drept o „înlocuire perio
dică normală a înalților coman
danți ai forțelor armate". în co
municatul dat publicității la 
Palatul prezidențial, se arată că 
comandanții înlocuiți vor ră- 
mîne la posturile lor pînă la 
4 octombrie. Printre aceștia se 
află generalul Julio Rodolfo 
Alsogaray, comandantul suprem 
al forțelor armate terestre ar- 
gentiniene, despre care se afir
mase că se află în opoziție față 
de președintele tării, Ongania.

• CONSILIUL GENERAL al 
Internaționalei Socialiste cu se
diul la Copenhaga a dat publici
tății o rezoluție cu privire la 
Vietnam în care cere guvernului 
american să pună capăt bom
bardamentelor asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam și să înceteze 
toate ostilitățile militare din 
Vietnamul de sud. Intr-o altă 
rezoluție, Internaționala Socia
listă cere Statelor Unite ale A- 
mericii să înceteze orice furni
zare de armament și echipament 
militar către actualul guvern 
grec și invită guvernele și orga
nizațiile implicate să suspende

orice ajutor economic către 
Grecia. In legătură cu conflictul 
nigerian, organizația face apei 
la un embargo asupra vînzănlor 
de arme către părțile în con
flict.
• UN BULETIN MEDICAL 

al .spitalului militar Walter 
Reed din Washington anunță 
că starea sănătății fostului pre
ședinte al S.U.A., Dwight Eisen
hower, a rămas stabilă și nu a 
intervenit nici o schimbare im
portantă față de buletinul me
dical publicat vineri dimineața.

• FRANK ERWIN, conducă
torul celor peste 100 de delegați 
care vor reprezenta statul Texas 
la convenția națională a Parti
dului democrat ce se întrunește 
săptămîna viitoare la Chicago, 
a declarat că există posibilita
tea ca democrații texani să cea
ră desemnarea președintelui 
Lyndon Johnson drept candidat 
la președinție.

Lawrence O’Brien, descris de 
agenția U.P.I. drept strateg al 
campaniei electorale a vicepre
ședintelui Hubert Humphrey, 
a subliniat însă că „nu există 
motive să se creadă că în po
ziția președintelui s-a produs o 
modificare" în perioada care a 
trecut de la declarația sa din 
31 martie, dată la care a anun
țat că nu va accepta și nu va 
căuta să obțină candidatura de
mocrată Ia președinție.

Lupte violente in
Vietnamul de Sud

• Puternice atacuri ale forțelor patriotice

In cursul nopții de vineri și sîmbătă dimineața, în mai 
multe regiuni din Vietnamul de sud au continuat luptele 
între patrioții sud-vietnamezi și trupele americano-saigoneze.

După cum anunță agenția 
France Presse, în regiunea pla- 
tourilor înalte din provincia 
Guang-Duc, la aproximativ 180 
km nord-est de saigon, detașa
mentele Frontului Național de 
Eliberare au lansat în zorii 
zilei de sîmbătă un puternic 
atac împotriva unui principal 
punct strategic deținut de 
trupele saigoneze. Au fost în
registrate pierderi de ambele 
părți. în aceeași provincie, 
subunități ale F.N.E. au încer
cuit tabăra forțelor speciale a- 
mericane de la Duc Lap.

în regiunea Deltei fluviului 
Mekong, vineri după-amiază 
în orașul Can To. în timp ce 
așa-zisul președinte Thieu îm
preună cu „primul ministru" 
Huong se aflau într-o vizită 
în acest oraș, patrioții au bom
bardat întregul stat major al 
celei de-a patra regiuni tac
tice și mai multe ministere.

Obuzele de mortiere lansate 
de patrioți au ucis pe coman^g 
dantul saigonez al acestui 
tor și au rănit mai mulți 
silieri americani, precize^F 
France Presse.

La Da Nang, după zece ore 
de lupte înverșunate, operațiu
nile militare continuă. Agen
țiile de presă anunță că noi 
unități ale forțelor patrioti
ce au pătruns în zona lupte
lor, în cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă.

Totodată, în cursul ultimelor 
24 de ore, avioane americane 
de tip B 52, care decolează de 
la bazele S.U.A. din Tailanda 
și Insula Guan, au atacat în 
repetate rînduri presupuse 
concentrări de trupe și depo
zite de muniții ale F.N.E. în 
vecinătatea localităților Con 
Turn, Trang Dan, Tay Ninh 
și Khe Sanh

REDACȚIA Si ADMINISTRAȚIA > București. Plata .Sclntell* Abonamentele se tac la oficiile oostale. factorii oostall H difuzortl voluntari din tntr enrlnderl si Instltutll Telefon 17.60.10 Tiparul Combinatul Poliarafic ..Casa Scînteli*.


