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PE OGOARE
în cazul de față, simbolurile 

nu spun mare lucru. Ele sinte
tizează însă întreaga și tumul
tuoasa istorie a uneia dintre cele 
mai de seamă uzine constructoa
re de mașini din țara noastră, 
creație de mare prestigiu și auto
ritate a regimului nostru democrat 
popular în lupta pentru înfăptui
rea politicii economice a P.C.R. : 
Uzina de tractoare.

Am debutat cu un tip de trac
tor denumit IAR-22, lucrat din 
pila și ciocan, cam firav și cam 
stîngaci poate, așa cum putea fi 
construit atunci, în 1946 în halele 
prăbușite de bombardament, dar 
însemnînd în metalul său voința 
mai dură ca oțelul a celor ce 
aveau chemarea de a fi deschi
zători de drumuri spre o viitoare 
și impetuoasă industrie socialistă. 
De atunci, de 22 de ani, cîteva 
mii de oameni în halate și sa-

CĂLĂTORIE
IN PEISAJUL
PREZENTULUI

de GRIGORE ARBORE
Călătorind într-o după-amiază liniștită de vară pe șo

seaua ce se derulează de la Bacău către nord-vest, peisajul 
începe să se schimbe cu repeziciune, cîmpia cedînd încet 
locul dealurilor domoale, abia simțite, apoi colinelor tot 
mai neregulate care se apropie treptat din zare. Intr-o ase
menea zi, în care soarele alternează lumina c 
amenințătoare ale ploilor, siluetele neașteptate 
lor moderne industriale care se ivesc în fața 
pează prin inedit, printr-o inaderență parcă la 
iz ancestral, făcut mai curind pentru a suporta 
sa aurul calm al holdelor decît reflexele mate 
lor hale. Senzația este deplină în apropierea Săvineștiului, 
unde combinatul respiră cu plămîni gigantici, dizolvînd în 
atmosferă, prin marile sale coșuri, un fum continuu, de cu
loare ruginie, rupt parcă din culoarea lanurilor aflate nu 
departe. Melancolicul rîu al plutașilor își sugrumă cursul 
pe o distanță de zeci de kilometri, strîngîndu-se în oglinzi 
întinse, sprijinite de țărmuri betonate, care îți dau senti
mentul siguranței, al durabilității. Simbioza între cadrul 
inițial și elementul nou se face cu greutate, acesta din 
urmă prezentîndu-se aproape distonant față de primul. 
Astfel de gînduri le încercam și în apropierea centrului ora
șului Piatra Neamț în aceeași după-amiază incertă, cu vîn- 
turi suflînd calde încă prin coamele pădurilor de brad din

(Continuare în pag. a ll-a)

RESPONSABILITATEA GENERAȚIEI TINERE
Ziarul nostru a întreprins, în urmă cu citeva săptămîni, 

o amplă anchetă asupra eroismului ca unul din atributele 
responsabilității tinerei generații. Am publicat intr-unui din 
numerele trecute o primă parte a acestei anchete. Conti
nuăm să publicăm din răspunsurile primite.

Examenul faptelor definește și 
consacră eroismul ca pe un act 
conștient, plin de înaltă res- 
onsabilitate morală și spirit 
neros, de dăruire unor mari 
saluri. Iată faptele !

„Nimic de semnalat 
la bord11
oceanului cuprins de 
nu pot fi decît în- 
învingători. Exame-

In fața 
furtună, 
vinși și 
nul e neîndurător, vorbele nu 
mai pot insinua compromisuri, 
nu mai pot alcătui volute pre
țioase care să învăluie trista 
realitate a lașității. Examenul, 
la capătul nenumăratelor con
fruntări, mai mult sau mai pu
țin majore, e decisiv, fără drept 
de recurs.

După aproape patru luni de 
drum senzația de singurătate a 
marinarului devine, probabil, 
sinonimă cu claustrarea în
tr-o capsulă cosmică ; legă
turile cu lumea sînt spo
radice, lunile se adaugă cap 
la cap compunînd cea mai lun
gă zi posibilă, amintirile sînt 
epuizate, limbajul se esențiali- 
zează la cîteva cuvinte nuanța
te doar prin intonarea lor. Li
niștea devine apăsătoare, teri- 

lopete albastre se află zi și 
noapte sub o înaltă și perma
nentă tensiune a creației tehnice 
— prelungire în altă epocă și la 
altă dimensiune a unei experien
țe cu tradiții mai vechi în ora
șul Brașov. An de an, pe plan
șetele proiectanților, apoi în sec
țiile de fabricație erau concepute 
noi și noi mașini, mai bune decît 
cele precedente, fiecare tinzînd 
spre o perfecțiune tehnică, spre 
egalizarea calitativă a celor mai 
apreciabile produse similare din 
lume. Au fost asimilate astfel, 16 
tipuri de tractoare în două de
cenii. Iar în anul acesta, ca ur
mare a Directivelor Congresului 
al IX-lea al P.C.R., privind di
versificarea producției de mașini 
și utilaje agricole corespunzătoa
re unei agriculturi moderne, se 
află în procesul de concepție și 
asimilare alte 6 tipuri — salt 
spectaculos și îndrăzneț. Unul

cu umbrele 
ale clădiri- 
ochilor fra- 

i peisajul cu 
în lărgimea 
ale imense-

fiantă, piciorul caută zadarnic 
pe puntea de oțel, ce vibrează 
ca de la începutul lumii, sigu
ranța pămîntului statornic. Hăr
țile de navigație își pierd carac
terul lor convențional substi-

REPORTAJ TEZAURUL DE ENER
ANCHETĂ EIE AL VIITORULUI

tuind realitatea fără sfîrșit a 
mării și cerului care lasă va
sului loc unei imponderabili- 
‘ ' neobișrfuite, bagatelizîn-

Marinarii. împărțiți de
tați 
du-1. . ....
geometria disciplinei între pun
te și mașini, au în cele o sută 
douăzeci de zile de marș, doar 
două puncte geografice ce se 
confundă cu punctele cardinale 
ale voiajului lor : în spate, un-

dintre acestea e cel denumit 
„U-400“, cu o capacitate de 40 
cai-putere pe roți-șenile — indis
pensabil lucrărilor din legumi- 
cultură, pomicultură și viticultu- d 
ră. Au rulat în Piața Aviatorilor 
prin fața tribunelor în care se 
aflau conducătorii partidului și 
statului, prin fața carelor de te- £ 
leviziune, sub ropotul de aplauze 
ale mulțimii, sub privirile admi
ratoare ale întregii țări. Ca și țț 
autoturismele Dacia 1100 —
noile tipuri de tractoare U-400 
au reprezentat la marea paradă 0 
a oamenilor muncii din ziua de 
23 August, cele mai noi produse 
ale puternicei noastre industrii 0 
constructoare de mașini. Ele sînt 
expresia înaltei tehnicități, a uzi- 
nelor noastre, a competenței, ta- 0 
lentului și spiritului de dăruire a 
celor care le-au creat. Noile ti- £ 
puri de tractoare sînt o mare iz- W 
bîndă a colectivului brașovean, o 
certitudine a capacității sale, un 0 
argument în plus la prestigiul 
mondial pe care și l-au cucerit. £ 
Intrarea lor în fabricație era pre
văzută pentru sfîrșitul acestui an, 
dar termenul a fost devansat " 
printr-o impresionantă concen-

LAL ROMULUS

(Continuare. în pag. a U-a)

deva în urmă, Constanța și 
țara. în față Șanhaiul, unde 
vasul Independența, construit 
la Galați pentru Republica 
Populară Chineză, va intra în 
flota comercială a acesteia. In- 
tr-o nouă geografie umană, 
cînd condiția naturii lichide 
impune alte legi, comportamen
tale oamenilor de pe punte, ie
șirea din liniștea epuizantă, 
care strînge oamenii în men- 
ghinea oceanului și a cerului 

seamănă cu o ploaie rîvnită de 
seceta pămîntului. Furtuna s-a 
iscat din senin urcînd apocalip
tic în numai cîteva ore. La ora 
opt stațiile meteorologice de 
dincolo de orizontul circular 
băteau precipitate avertismente: 
Uraganul „Caria" și-a făcut 
simțită prezența în apele Pacifi
cului, galopînd în Marea Chi
nei de sud. Prima reacție a oa-

ÎN PAG. A II-A :
• Horă la Prislop

ÎN PAG. A III-A :

• Telegrame de fe
licitare cu prilejul 
Zilei de 23 August

Tovarășul Nicolae Ceausescu-> -> 

a primit pe ambasadorul 
Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, august, pe A. V. Basov, amba- 
secretar general al Comitetului sa(Jorul extraordinar șl p]enip0.
Central al Partidului Comunist . ..„ i . tențiar al Uniunii Sovietice înRoman, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Socialiste Republica Socialistă România, la 
România, a primit duminică, 25 cererea acestuia.

Pregătiri intense pentru

(Continuare în pag. a IlI-a)

O nouă școală cu 24 de clase își așteaptă „beneficiarii" — elevii viitorului an școlar

menilor îmi spune acum, după 
cîtva timp de la evenimentul 
care putea avea urmări cata
strofale, tînărul timonier din a- 
ceastă cursă a vasului, Mihai 
Nicolau, a fost una de exaltare. 
Apoi totul, mișcarea oamenilor, 
gîndurile lor, expresia după chi
puri și din comunicarea acesto
ra s-a subordonat gravității 
MOMENTULUI.

Pe punte comandantul con
voacă de urgență un consiliu 

de bord. Hărțile sînt cumpănite 
cu grijă, proviziile de combusti
bil, de alimente, de apă pota
bilă evaluate la fracțiuni. Dar 
oamenii, vor rezista oare oame
nii ? Furtunile pe care le în
fruntaseră între Capetown și 
Singapore fuseseră — pînă acum 
— agreabile interludii într-o 
monotonie cvasigenerală.

Amplul program de dezvolta
re a învățâmîntului superior din 
țara noastră cuprinde, ca o parte 
componentă principală, lărgirea 
cadrului de desfășurare a proce
sului de învățămint, crearea con
dițiilor optime de pregătire a 
tuturor studenților. Pentru con
struirea unor noi spații de învă
țămint — amfiteatre, laboratoa
re, săli de seminarii, cantine și 
cămine — au fost alocate numai 
în acest an cîteva sute de milioa
ne lei, urmind ca noile clădiri să 
fie date în folosință pînă la în
ceputul acestui an universitar sau 
în anii următori. în curind, pei
sajului universitar bucureștean i 
se vor adăuga noile edificii ale 
Institutului politehnic, noile aripi 
ale Institutului de arhitectura 
„Ion Mincu**  și Academiei de 
studii economice, noi cămine și

Noul tractor românesc „U-4OO"

Hotărîrea fusese luată cu re
peziciune și luciditate : va- _ 
sul făcu o mișcare de o sută H 
optzeci de grade încercînd o re
pliere din fața uraganului. Orele m 
trec și urmărirea, ca-ntr-un a- ™ 
devărat tandem al morții, con
tinuă. Uraganul Caria gonește d 
cu viteză fantastică. După o zi 
și o noapte, timp în care ni- — 
meni la bord n-a închis ochii, «i 

La Bîntîlnirea pare inevitabilă. 
bord are loc o adevărată în
scriere de voluntari. Unul, doi, 
zece, douăzeci... Dacă măcar d 
nervii unuia dintre marinari 
cedează — și ce poate fi mai

V. ARACHELIAN
(Continuare în pag. a U-a) d

NOI N AM CIOPLIT
NUMAI IN STINGĂ

Soarele se lasă încet spre 
asfințit. Umbrele porumbului 
ce străjuiesc de o parte și de 
alta drumul, asemeni unor ar
mate de lăncieri, s-au întîlnit. 
Privesc această mare de ver
de închis și-mi amintesc de 
Bărăganul lui Odobescu, lea
găn al dropiilor și al malariei, 
Bărăganul, această stepă a 
României freamătă acum de 
viață.

ORA 1 A NOULUI
AN UNIVERSITAR

cantină în complexul social-o 
studențesc „Regie II**.

Constructorii noului local al 
Institutului politehnic (Șantierul 
112 al Trustului nr. 1) depun 
eforturi susținute pentru ca su
prafața de 11 000 mp, din pavi
lionul destinat încâțămintului ge
neral să fie predată beneficiaru
lui cit mai curind. La acest corp 
de clădire se află acum in rezol
vare problema cupolei pentru

Adeziune unanimă a tineretului
român la politica internă și externă

a partidului și guvernului
Ecouri pe marginea Declarației M. A. N

Răspunsul nostru: munca pentru înfăptuirea 
vastului program de dezvoltare a patriei

în numeroase întreprinderi, 
instituții și comune din județul 
Galați s-au desfășurat în cursul 
zilei de ieri adunări în cadrul 
cărora s-a manifestat o deplină 
adeziune la politica profund 
marxistă a partidului și statului 
nostru.

Vorbitorii au arătat că au luat 
la cunoștință cu deplină satisfac
ție de Declarația adoptată de 
Marea Adunare Națională cu pri
vire la principiile de bază ale 
politicii externe a României, de 
eforturile conducerii noastre de 
partid și de stat pentru soluțio
narea crizei create prin interven
ția militară în Cehoslovacia, pen
tru promovarea principiilor nea
mestecului în treburile interne, 
suveranității și egalității în drep
turi.

Canalele se resfiră pretu
tindeni ca niște artere uriașe. 
Unul din canalele dinspre vest 
își înalță din ce în ce mai 
mult marginile pînă cînd, pă
răsind pămîntul, capătă înfă
țișarea unui enorm viaduct. 
Canalele, zeci și sute de kilo
metri de vase capilare în care 
pulsează apa, această miracu
loasă energie care concură la 
marea metamorfoză a Bără
ganului. Irigația va însemna 
o totală transformare a struc
turii și fertilității acestei cîm- 
pii românești.

Dar iată, din depărtare, dea
supra spicelor de porumb, o- 
chiul prinde unduirea steagu
lui tricolor înălțat pe catarg. 
El ne anunță apropierea de 
Șantierul Național al Tinere
tului pe care se prestează 
munca voluntar-patrioticâ la 
sistemul de irigații Jegălia. 
Ajunși în fața celor două cor
turi sîntem întîmpinați cu u- 
rarea: ,.Bine ați venit pe 
Șantierul tineretului!", și de 
animația tinerească ce dom
nește pretutindeni.

O sută de tineri au înfipt lo- 
peți, casmale, și tîrnăcoape în 
pămîntul sterp pentru ca apa

,.Rectorat“. în curind, odată cu 
sosirea unor importante cantități 
din ,.profdele“ produse de Uzina 
metalurgică Iași vor continua lu
crările ia corpul 2 — „amfitea
tre* -. A fost terminată, de aseme
nea, clădirea care va adăpos
ti „Grupul tehnic-gospodaresc". 
Construcțiile clădirilor Facultăți
lor de Mecanică, Electrotehnică, 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini, sînt și ele avansate. Con-

In cuvîntul său, țăranul coo
perator Constantin Gheorghiu 
din comuna Piscu, a spus : „Do
resc să-mi exprim totala mea a- 
probare față de principiile care 
stau la baza politicii externe a 
țării noastre, față de sentimentul 
de înaltă răspundere de care a- 
ceastă politică este călăuzită, 
față de eforturile depuse de con
ducerea partidului și statului 
nostru. Sînt convins că, promo- 
vîndu-se principiile neamestecu
lui în treburile interne, suvera
nității și independenței naționale 
acest moment greu va putea fi 
depășit. Țin, totodată, să asigur 
conducerea partidului nostru că 
nu-mi voi precupeți forțele pen
tru ca prin munca mea să-mi 
aduc modesta contribuție la tra
ducerea în viață a sarcinilor care 

vie să înalțe spre soare spi
cele griului, secarei și greuta
tea știuleților de porumb. U- 
nindu-și forțele într-un efort 
comun, au făcut loc canalelor 
de irigație ce în apropierea 
stațiilor de pompare au di
mensiunile unui rîu pe care 
pot naviga șlepuri. Acest șan
tier, alături de multe altele 
răspîndite în toate satele și 
comunele, a scos în evidență 
adeziunea depliriă a tineretu
lui din județul nostru la che
mările partidului, ale organi
zației noastre. Ei muncesc cu 
sentimentul îndatoririi față de 
posibilitățile create de partid 
pentru a învăța, a trăi în mod 
demn și a se realiza în orice 
domeniu de activitate.

Astăzi, cele două brigăzi ce 
au muncit de două săptămîni 
pe șantier vor preda steagul 
noilor sosiți. Sînt elevi și tineri 
cooperatori. Sînt tineri care 
abia au trecut pragul celor 16

IULIAN NIȚULESCU 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al U.T.C.

structorii ne-au asigurat că în 
noul an universitar, pentru pre
gătirea viitorilor ingineri vor pu
tea fi deja utilizate noile spații 
de învățămînt din profilul „încă- 
țămînt general".

...Intrăm în noua aripă a loca
lului Academiei de studii econo-

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a 11-a) 

ne-au fost trasate de partid".
în cadrul aceleiași adunări, 

cooperatorii Anton Vîlcu și Eu
gen Năstase, învățătorul Tran
dafir Dumitrașcu și tractoristul 
Simion Marin și-au exprimat, de 
asemenea, deplina lor adeziune 
la politica externă a partidului 
nostru, expusă în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu și îm 
Declarația Marii Adunări Națio*  
nale cu privire la principiile po
liticii externe a României, ară- 
tînd că aceste documente clei 
mare importanță sintetizează 
voința și convingerea întregului 
popor român, constituind o con- 
tribuție substanțială la întărirea

I. CHIKIC

(Continuare in pag. a Il-ai
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Adeziune unanimă a tineretului 
român la politica internă și externă 

a partidului și guvernului
Căile spre prietenie 

decurg din relații 
prietenești

Pentru fiecare dintre noi a 
devenit o certitudine verificată 
de istorie faptul că numai a- 
cele partide comuniste care a- 
plică învățătura marxist-leni- 
nistă în mod creator in strînsâ 
concordanță cu condițiile con
crete din țările lor, pot asi
gura construirea cu succes a 
noii societăți, aduc contribuția 
hotărîtoare la întărirea siste
mului mondial socialist. Eveni
mentele petrecute recent în 
Cehoslovacia ne determină să 
reflectăm cu și mai mare acui
tate ia acest adevăr, la mij
loacele prin care putem lupta 
pentru aplicarea lui. Iar răs
punsul nu poate fi decît unul 
singur: făcînd zid în jurul 
partidului nostru, al Comite
tului său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae 
Ceauțescu. veghind cu toată 
responsabilitatea și vigilența 
necesară pentru a preveni ori
ce act menit să încalce suve
ranitatea și independența noa
stră sau care ar duce la ames
tecul altor țări sau altor par
tide în treburile interne ale 
României socialiste.

In aceste zile, care ne-au de
terminat să reflectăm atent la 
căile de a întări forța siste
mului mondial socialist sîntem, 
mai mult ca oricînd, de acord 
că nu prezența de trupe este 
in măsură să ducă la netezi
rea căilor de apropiere între 
partide și popoare, ci discu
țiile tovărășești, purtate cu în
țelegere reciprocă, cu respect 
reciproc, principiu pe care 
Partidul Comunist Român îl 
slujește cu credință, îndepli- 
nindu-și îndatoririle interna
ționaliste, prietenești, frățești.

De 24 de ani desfășurăm o 
muncă pașnică, creatoare, în
dreptată spre făurirea socie
tății socialiste și corrfuniste. 
La aceste eforturi constructive 
ne aducem contribuția și noi, 
constructorii de pe șantierele 
țării. Am ridicat în patria noa-

Răspunsu! nostru
(Urmare din pag. 1) 

prestigiului tarilor socialiste, la 
triumful ideilor socialismului în 
lume.

Adunările comuniștilor din co
munele Piscu, Independența, 
Pechea, Gohor, Tulucești și din 
alte zeci de comune au consti
tuit încă un prilej de manifes
tare puternică a dragostei $i a- 
tașamentului față de politica 
justă, principială a P.G.R.

Participants au dat o înaltă 
prețuire activității desfășurate de 
conducerea partidului și guver
nului nostru, pentru politica în
țeleaptă, consecventă, de menți-

Ora 1 a noului
(Urmare din pag. 1)

mice. Clădirea este terminată ; o 
mare parte din finisajele interioa
re sînt gata, iar lucrările pentru 
„fațadă'*  urmează să înceapă nu 
peste mult timp, după definitiva
rea ultimelor detalii de proiecta
re. între timp, a fost adus mo
bilierul, livrat la termen de în
treprinderea „1 Mai" —• Sâtu 
Mare. Muncitorii de la întreprin
derea de construcții-montaj nr. 1, 
depun eforturi susținute pentru a 
efectua la vreme lucrările de 
montare a parchetelor, zugrăvi
rea pereților, vopsirea tîmplăriei 
interioare, executarea instalațiilor 
electrice etc. Se iau în continua
re măsuri de intensificare a rit
mului de lucru, astfel încît acest 
spațiu de cca 13 000 mp să-i 
poată cit mai curînd găzdui pe 
studenți. în același timp, se des
fășoară lucrările la „etapa a II-a‘ 
(alți 13 000 mp). O cifră semnifi
cativă : pentru lucrările celei de a 
II-a etape sînt alocate peste 48,5 
milioane lei.

• DUMINICA după-amiază a 
părăsit Capitala, Cyril Bright, mi
nistrul planului și afaceriloi 
economice al Republicii Liberia, 
care la invitația ministrului co
merțului exterior a făcut o vizită 
în țara noastră. Cu acest prilej, 
au fost purtate convorbiri privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări, care s-au 
desfășurat cu succes.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Valentin Ste-

...Șantierul extinderii localului 
Institutului de arhitectură „Ion 

56 Mincu". O suprafață de 12 500 
mp — sftli de ateliere și proiec
te, săli pentru seminarii, o 
sală de gimnastică și altele — 
vor fi terminate în cursul acestui 
an. „Noi am promis să predăm, 
beneficiarului 8 ateliere și sala 

INFORMAȚII • INFORMAȚII

stră combinate, fabrici, uzine 
uriașe, cartiere noi de locuințe. 
Este la mintea oricui de ce 
ținem atît de mult la tot ceea 
ce am realizat, de ce apăram 
dreptul sacru al poporului 
nostru de a folosi și de a ho
tărî asupra acestor bunuri po
trivit intereselor și nevoilor 
sale.

SZASZ ȘTEFAN
maistru constructor 

la Șantierul de locuințe 
„Zona Gării"-Brașov

Politica externă a 
partidului și guver
nului exprimă voința 

întregului popor
Am urmărit cu deosebit in

teres lucrările celei de-a 11-a 
sesiuni extraordinare din cea 
de-a cincea legislatură a Marii 
Adunări Naționale, la care au 
fost expuse încă o dată po
ziția principială a României 
în legătură cu relațiile dintre 
statele socialiste, dintre toate 
statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Cuvîntarea tova
rășului Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, ne-a impresionat din 
nou prin profunda sa prin
cipialitate și clarviziune, 
prin consecvența cu care 
partidul și statul nostru 
apără marxism-leninismul, 
principiile sale fundamen
tale. privind relațiile care 
trebuie să existe între statele 
socialiste, între toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială. Punctul de vedere 
răspicat al conducerii noastre 
de partid și de stat, exprimat 
cu acest prilej, punct de vede
re al întregului popor, expri
mat prin Declarația adoptată 
în unanimitate de către Marea 
Adunare Națională, vine să 
sublinieze încă o dată, cu fer
mitatea pe care o cer eveni
mentele zilei, principiile poli
ticii noastre marxist-leniniste.

nere și consolidare a păcii, pe 
care o promovează, angajîndu-se, 
în același timp, să nu precupe
țească nici un efort pentru ca, 
prin activitatea lor la locul de 
muncă, să contribuie la înfăptui
rea vastului program de dezvol
tare și întărire a patriei noastre.

în acest sens, rezultatele în 
producție obținute în aceste zile 
de oamenii muncii din județ sînt 
elocvente. Astfel, numai în 
schimbul întîi din 25 august 
1968, muncitorii de la Combina
tul siderurgic din Galați au dat 
peste plan 400 de tone de oțel, 
59 de tone de laminate și 127 
tone de slebinguri.

de gimnastică pină la începerea 
noului an universitar — ne spu
ne ing. Ion lofciu, șeful lotului 
de pe șantier — și sîntem hotă- 
rîți să respectăm în întregime 
acest angajament".

...Cantina în care vor putea 
servi masa peste 3 000 de stu
denți și căminele cu 880 paturi 
din complexul Regie II, sînt deja 
predate beneficiarului. Totuși, se 
cere să subliniem că aici între
prinderea de construcții-montaj 
nr. 3, datorită faptului că a exe
cutat în pripă unele lucrări, este 
acum nevoită să facă unele mo
dificări, stînjenind astfel instala
rea mobilierului. Aceste reme
dieri nu pot fi tărăgănate ; con
structorul are obligația de a lua 
cele mai eficiente măsuri ca să 
accelereze ritmul lucrărilor...

In București și în celelalte cen
tre universitare se construiește 
intens pentru studenți. La toam
nă, aceștia vor beneficia de noi 
săli de cursuri, laboratoare, bi
blioteci, complexe sociale — edi
ficii destinate pentru a îmbună
tăți și mai mult condițiile de 
viață și studiu ale tineretului 
universitar. Ridicarea acestor 
construcții universitare constituie 
un fapt care se înscrie în com
plexul măsurilor pe care partidul 
și statul le iau pentru a face din 
ce în ce mai rodnici și mai fru
moși anii studenției.

riopol, adjunct al ministrului, de 
funcționari superiori din acest 
minister.

• LOCUITORII comunei Or- 
lești, județul Vîlcea, au avut du
minică ca oaspeți peste 200 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni, ju
riști, economiști, învățători, năs- 
cuți în această localitate, și care 
profesează în diferite colțuri ale 
țării. în cinstea lor, formații ar
tistice din comună și din Rm. 
Vîlcea, Drăgășani și Govora au 
susținut bogate programe. Seara, 
după retragerea cu torțe, a urmat 

Această politică, izvorîtă din 
voința întregului popor, din 
tradițiile sale de luptă secu
lară, a fost reafirmată în ter
menii cei mai categorici. Eu, 
personal, alături de toți mun
citorii, tehnicienii, inginerii șl 
funcționarii Uzinei de rul
menți, alături de toți oamenii 
muncii din Republica Socialis
tă România, indiferent de na
ționalitate sînt mîndru de a- 
ceastă politică și o aprob cu’ 
întreaga mea conștiință de co
munist și cetățean al Româ
niei libere.

JOHAN BAYER 
strungar

Uzina de rulmenți Brașov

Vom întări prin fapte 

și gind politica 

partidului nostru
Cu cele mai elevate sentimen

te subscriu la principiile și acțiu
nile promovate de partidul și 
statul nostru socialist, principii 
umaniste, pătrunse de răspunde
re și grijă pentru destinul socia
list în România, pentru cauza 
generală a socialismului. Străbă
tute de un înalt internaționalism, 
de un sentiment de încredere și 
hotărîre, cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comunicatul 
comun al partidului și statului, 
textul Declarației M.A.N. ne ofe
ră tuturor un plus de mîndrie 
patriotică, o noua strălucire a 
sentimentului de demnitate uma
nă, un simțămînt de solidaritate 
frățească internațională. Sîntem 
un popor liber, conștient de ro
lul și locul pe care îl avem în 
lume, de faptul că tot ceea ce 
am realizat și vom înfăptui de 
aici înainte, se datorește politicii 
partidului nostru comunist. îmi 
exprim adeziunea deplină față de 
politica fermă, principială a par
tidului nostru de apărare a cau
zei socialismului si a păcii în 
lume. Conștienți de semnificația 
propriilor răspunderi, oricînd și 
oricum, alături îritregului popor, 
întregului tineret comunist din 
țaia noastră, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
vom întări prin fapt și gînd po
litica partidului nostru comunist, 
partid ce și-a cîștigat prin lupta 
sa glorioasă, prin spiritul său pa
triotic și internaționalist, merite 
nepieritoare în istoria neamului.

dr. NICOLAE OSTIN 
Întreprinderea Forestieră Reghin

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru noi, femeile !
18.00 — Actualitatea industrială.
18.30 — Curs de limba franceză. (Reluarea lecției a 7-a).
19 00 — Emisiune pentru studenți. Al cincilea anotimp — ti

nerețea.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Muzică populară românească. Interpretează : Tică So- 

rescu, Maria Păunescu, Toni Iordache (țambal), Maria 
Ciobanu. Acompaniază o formație instrumentală con
dusă de Tudor Pană.

20.20 — Ce-ați dori să revedeți ? Reîntîlnire cu Henry Salvador.
20.45 — Teleuniversitatea. Istoria civilizațiilor. „Civilizația grea

că**  (partea I)
21.20 — Film artistic : „Cine a vrut s-o ucidă pe Jessie".
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00— închiderea emisiunii.

un frumos carnaval al tineretului. 
Este prima manifestare de acest 
gen din județ.

• LA „CABANA IZVOARE
LE", situată pe pitoreasca vale a 
Cemei, lingă barajul și lacul de 
acumulare Cinciș, a avut loc du
minică o nedeie populară. Aceas
tă serbare, cu o veche tradiție în 
partea locului, a reunit mii de 
locuitori ai orașelor Teliuc, Ghe- 
lar și alte localități. Formații ar
tistice de amatori ale Casei de 
cultură din Hunedoara au pre-

PRIMUL FESTIVAL INTERJUDEȚEAN AL CÎNTE-

CULUI, DANSULUI Șl PORTULUI POPULAR
Trimisul nostru, V A S I L E 

MOINEAGU, transmite : La cota 
1445 din munții Rodnei, se a- 
junge pe cel mai bătătorit drum 
al Maramureșului, pe la „Preluca 
tătarilor", loc unde în 1717 bra
vul căpitan Sandru Lupu și os
tașii săi au „răsplătit" pe me
ritul hoardelor tătare fapta de a 
fi călcat pămîntul strămoșesc.

Tot aici se întîlnesc alte căi 
de acces. Una ce vine dinspre 
Năsăud, pe valea Someșului și 
Bistrița Aurie, iar alta dinspre 
Țara de Sus a Moldovei, pe la 
Vatra Domei, Iacobeni și Cîrli- 
baba. Prin urmare, ne aflăm la 
pasul Prislop.

In primele ore ale dimineții, 
de pe trei culmi, tot atîtea gru
puri de tulnicari, îmbrăcați în 
frumoase straie tradiționale, 
sparg tăcerea de subteran a 
munților cu stînci repezite la 
peste 2 000 m. Peste 30 000 de 
tineri și-au dat întîlnire de-a 
lungul drumului pentru trecerea 
în revistă a reprezentanților artei 
populare, trimiși a 3 județe. Sînt 
urmașii lui Dragoș și Bogdan, 
strănepoții voievodului Ștefan și 
ai lui Ion al Glanetașului.

Călăreți, pe cai iuți ca focul, 
tineri frumoși și demni, transmit 
un cald mesaj organizatorilor 
primului festival interjudețean al 
cîntecului, dansului și portului 
popular. Le urmează aproape 
1500 de artiști amatori. Mara
mureșenii au putut fi recunos- 
cuți după frumosul cojoc înstru- 
țat, sucevenii după zadia înflo
rată în alb-negru, iar năsăudenii

Tractorul „ll 400“
(Urmare din pag. I) 

trare de inteligență și efort u- 
man.

începutul bătăliei pentru fa
bricarea lui U-400 s-a făcut în 
atelierele de proiectare. Circa 200 
de proiectanți, desenatori, teh
nologi, aparținînd uzinei și Insti
tutului de cercetări pentru auto- 
mobilpJ și tractoare, au depus 
peste 600 000 de ore de activi
tate pentru proiectarea sculelor, 
dispozitivelor, utilajelor și agre
gatelor pentru adaptarea noilor 
tipuri — după licența italiană, 
specificului uzinei și tehnicii ro
mânești. Acest volum de efor
turi, gîndire științifică acoperă 
în desene zece mii mp. de hîrtie 
de calc, întindere pe dimensiu
nile unei cărți de format obiș
nuit care ar număra nu mai pu- 

zentat un bogat program de cîn- 
tece și dansuri cu specific local.

(Agerpres)

• ÎN PORTUL Galați, în a- 
propierea palatului navigației au 
început lucrările la un nou edi
ficiu social — căminul marina
rilor. Veniți de pe întinsele ape, 
oamenii cu inima plină mereu de 
dorul casei, vor face la Galați 
un popas reconfortant. Căminul 
va avea 5 etaje și o capacitate de 
cazare de 600 persoane. La fie
care etaj vor exista grupuri so
ciale și alte dependințe gospodă
rești la care se adaugă încălzirea 
centrală și o sală de mese ce va 
putea fi folosită și în scopuri 
cultural-artistice.

I. C. 

după celebrul clop, confecționat 
din sute de pene de păun.

Ora 11,30. A început specta
colul în imensul amfiteatru mon
tan. în competiție : taraful din 
Vișeu, ansamblurile folclorice 

din Vișeu și Vadul Izei (Mara*  
mureș), Leșul Ilvei, Monor, Tăg- 
șor, Prundul Bîrgăului și Salva 
(Bistrița-Năsăud), Iaslovăț, Pîr- 
teștii de Jos, Gura Humorului, 
Botuș (Suceava) și multe altele. 
Aceste formații artistice cunoscu
te au fost îndelung aplaudate. 
Vioristul Gheorghe Cioacă, so
liștii Dochița Godea, Ana Covaci, 
Maria Budai din Maramureș, 
fluierașul Ilie Cazacu din Su
ceava au făcut cunoscute zecilor 
de mii de spectatori piese ale 
folclorului din diferite zone et
nografice ale celor trei județe.

țin de 1 500 000 de pagini. Spe
cialiștii italieni aflați la fața lo
cului în timpul asimilării și-au 
exprimat uimirea pentru rapidi
tatea, corectitudinea și eleganța 
lucrărilor executate. La pregăti
rea intrării în fabricație, apoi a 
construirii propriu-zisă, au con
tribuit în același timp miile de 
muncitori din aproape toate sec
țiile uzinei, precum și 40 de alte 
întreprinderi din țară, ca Uzina 
mecanica Plopeni, Uzina de me
canică fină Sinaia, Uzina de 
piese auto Colibași, Uzina nr. 2 
Brașov etc.

Izbînda e, așadar, a tuturor, 
iar faima — care va călători 
peste meridiane și paralele, o 
dată cu noile tipuri de tractoare 
solicitate pretutindeni, a tinerei 
și viguroasei noastre industrii so
cialiste.

Aspect din secția de ringuri ă

Întreprinderii „Industria Unii" —
v Timișoara

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 10 ; 
12,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; Ca
pitol (orele 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21) ; Melodia (orele 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Grivița (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

TARZAN — OMUL MAIMUȚĂ 
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) ; 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează la Lumina (orele 9,30 
— 16,30 în continuare ; 18,45 ;

20,45).
CORABIA „PASĂREA ALBAS-
TRÂ-‘ — cinemascop 

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

FANTEZIȘTII
rujează la Doina (orele 9—13 
în continuare • 16 ; 18 15 :
20,30).

HATARI
rulează la Victoria (orele 9 30*
13,15 ; 17 ; 20.30).

Așadar, Prislopul construit din 
granit masiv, unde urmele eroi
celor bătălii pentru apărarea 
gliei strămoșești sînt încă proas
pete și după 24 de ani, a găzduit 
o manifestare de mari proporții

HORA LA

PRISLOP-
a tradițiilor poporului nostru, a 
artei lui.

Despre semnificația acestei 
manifestări ne-a vorbit tovară
șul profesor dr. docent MIHAI

In splendidul decor al munților Făgăraș, cabana Bîlea Lac își etalează solitudinea

(Urmare din pag. I) 

seducător în aceste clipe de 
tensiune epuizantă decît como
ditatea abandonului ? — legile 
scrise și nescrise ale marinăriei 
ar lega poate curajul, jalnică 
frază goală, de catargul vasu
lui ca un semn de prizonierat 
rușinos. Figurile sînt grave, 
crispate ca de stană ; nimeni nu 
cedează. Buletinele se. îmbul
zesc supunînd unui examen 
prealabil tăria și noblețea no- 
tărîrii echipajului ! „Doamna 
Caria**  își accelerează furia la 
12 mile Pe oră făcînd ravagii la 
nord de Filipine. „Ce e un ci
clon ?“ — îl întreb pe Mihai 
Nicolau. îmi răspunde calm, po
tolit, ca unui novice : „E un 
vîrtej uriaș care se deplasează 
atît înainte cît și-n jurul 
centrului său. în cazul nostru 
viteza de înaintare a ciclonului 
era de 12 mile pe ora și una 
circulară de 160 mile Pe oră. 
Pe o rază de 400 mile (mai 
mare decît distanta dintre Con
stanța și Satu Mare) apa fierbea 
în valuri înalte cît un bloc de 
șapte etaje**.

Sub o ploaie intermitentă, ur- 
cînd cu prora pe spinarea unui 
val de înălțimea amintită, tră- 
gîndu-și pupa din hăul lăsat în 
urmă de valul trecut, vasul 
înaintează încă o noapte. Bu
letinele își întețesc spaimele : 
un alt ciclon, Dinah, amenință. 
Șansa nu poate surîde decît 
celor curajoși. Menghina se 
strînge între cele două cicloane. 
Somnul este imposibil ; lucruri
le se însuflețesc într-o bătută 
drăcească. Apa potabilă, spălînd 
bazinele betonate e cenușie, 
cambuza dă la iveală ultimele 
rații : pîine si usturoi. apoi 
doar pîine, apoi...

„Dinah**  gonind nebunește se 
strecoară prin lateral și vasul 
se trezește în plin Pacific. 
Ziua se identifică cu noaptea, 
lupta cu furia dezlănțuită a ci- 
cloanelor continuă...

După trei zile în estuarul flu
viului Perlelor intră un vas cu 
pavilion românesc : „Indepen
dența". In jurnalul de bord, o 
propoziție lapidară, încheie pri
mul capitol scris în românește 
pe puntea vasului : „Nimic de 
semnalat la bord**.

Ar mai fi trebuit adăugat: 
„Oamenilor curajoși le place 
vîntul tare !“

CE ESTE SPECTACULOS 
PE UN ȘANTIER?

Vom vorbi despre utilitatea 
socială a eroismului cotidian, a 
dăruirii energiei, fără preget, 
muncii pe șantierele țării.

La Vadu Oii, acolo unde 
prinde contururi magistrala^ de 
beton și oțel de peste Dunăre,

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Aurora (orele 9.30 ; 12 ; 14.45 :
17.15 ; 20).

ÎNTÎLNIRE IN MUNȚI — cine
mascop
rulează la Excelsior (orele
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;

20.45) ; Lira (orele 15,30 ; 18).
TAFFY ȘI VÎNĂTORUL

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

CINEMATOGRAFE
VIVA MARIA — cinemascop

rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30);

Tomis (orele 9 — 15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30 ; Flamu
ra )orele 15.15 ; 18 ; 20,45).

ÎNTRE NOI
rulează la Buzești (orele 10 ;
15,30 ; 18).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS — cinemascop

rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15.30 ; 17,45 ; 20).

PRIN KUKDISTANUL SĂL
BATIC — cinemascop 

rulează la Dacia (orele 8 

POP, directorul Institutului de 
etnografie și folclor al Acade
miei R. S. România :

„Pe Prislop, azi, 24 august, zi 
de sărbătoare a poporului ro
mân, s-a reluat un obicei vechi

de secole. Străbunii se adunau în 
una din zilele anului, invitîndu-și 
vecinii în frumoasele poiene 
montane. Dacii, căci de la ei 
moștenim obiceiul, foloseau pri- 

eroismul are un apelativ coti
dian : respectarea întocmai a 
graficului de producție. Condi
țiile grele nu pot împiedica efec
tuarea lucrărilor în cicluri pre
meditate^ geometric, de flux in 
dustrial. Aici reporterul intră în 
circuitul silnic al eroismului 
mai puțin spectaculos, dar care 
solicită din adîncul ființei ome
nești aceleași înalte virtuți : 
neprecupețite a nici, unei pică
turi de energie, o inteligență 
veșnic luaidă $i neobosită care 
refuză aventura, nervii tari și 
brațele viguroase. Viața șan
tierului este o școală a oameni
lor tari care înaltă edificii și 
cresc o dată cu ele pe schelele

Tezaurul 
de ener
gie a! 

viitorului 
acestui amfiteatru laborios unde 
inteligența inginerească este 
frate bun cu cutezanța con
structorului. Și aici au fost și 
vor mai fi probabil, zile, îm
prejurări excepționale, care 
cheamă și dimensionează oa
menii excepționali, fapte eroi
ce. Dar nu la ele mă voi referi, 
ci la o cunoștință legată acolo, 
la un tînăr lipsit poate de atri
butele exterioare ale eroismu
lui livresc. E vorba de ingine
rul Waller Bregner. A terminat 
facultatea anul trecut primind, 
la sfîrșitul unor studii străluci
te, diploma de merit. Remarcat 
încă din timpul studenției pen
tru calitățile sale intelectuale și 
de cercetare deosebite, i s-a 
propus, la repartizare o carieră 
universitară. Merita cu priso
sință ! Totuși Bregner a refuzat 
politicos acest post universitar 
rugind comisia să-l repartizeze 
la Vadu Oii, la construcția nou
lui pod. A lăsat în urmă un 
post bine retribuit, locuință în 
București și tot ceea ce presu
pune viața culturală a Capita
lei, preferind patul de fier, 
spartan, al unui ponton-dormi-

— 16,30 în continuare : 18,45 ;
21).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Drumul Sării (ore
le 15 ; 17,30 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Giulești (orele 10,30;
15,30 ; 18 ; 20,30) , Arta (orele 
9—15,45 în continuare , 18,15 ;

20,30).
DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Cotroceni (orele
15 15,18 ; 20.45).

MOȘTENIREA LUI ACHILE
rulează la Floreawca (orele 9 ; 
11.15: 13,30: 16; 18,15: 20.30); 
Miorița (orele 9 ; 11.15 : 13,30 ;
16 : 18.15 ; 20.30).

O FATĂ CIUDATĂ
rulează la Moșilor (orele 13.30 : 
18 ; 20.30).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Volga (orele 9—
15,30 în continuare : 18 ; 20,30). 

lejul pentru a se distra împreu
nă, a-și schimba produsele și, 
adesea, aici se încuscreau. Hora 
de la Prislop e, deci, o reînvie
re a unei tradiții românești pe 
care veacurile n-au reușit s-o 
șteargă din memoria poporului. 
Participarea tineretului are un 
rol deosebit în acest moment în 
care valorificarea vechiloi tra
diții a luat tot mai mare am
ploare, dovadă vie a prețuirii 
obiceiurilor și datinilor strămo
șești.

Aici, ei și-au prezentat costu
mele, dansurile și cintecele, tot 
ce au mai frumos în moștenire 
în județele ai căror cetățeni sînt, 
după care urmează o petrecere 
românească pină la apusul soa
relui".

Inițiativa Comitetului județean 
al U.T.C. Maramureș trebuie 
subliniată și apreciată. S-a mun
cit mult pentru organizarea a- 
cestei reuniuni folclorice inter- 
județene. „Hora din Prislop" va 
fi pregătită prin rotație, anual, 
de organizațiile județene ale 
U.T.C. din județele Maramureș, 
Suceava și Bistrița-Năsăud.

La această serbare au fost or
ganizate și expoziții de artă 
populară, precum și un mare tîrg 
de artizanat 

tor, veșnic legănat de valurî, 
preferind manșetelor imaculate 
pufoaica cu pete de rugină, pre
ferind aerului condiționat al 
laboratorului, iernile în care 
crapă piatra și verile sufocante 
ca ale Bărăganului. O aventu
ră ? Un gest nechibzuit ?

— Să nu dramatizăm — mi-a 
răspuns zîmbind stingherit. E a- 
devărat că avut loc în mine 
un monolog nu lipsit de ten
siune. Dacă am ales șantierul, 
această alegere corespunde nu 
numai temperamentului și idea
lului meu profesional dar și so- 
solicitării mele de către socie
tate. Aici, pe șantier am un larg 
cimp de realizare și certitudini 
mult mai numeroase asupra 
utilității mele sociale.

...La un an de la terminarea 
facultății, tînărul inginer are cu 
ce se mîndri: conduce unul 
dintre cele mai importante sec
toare ale podului, chesoanele, 
acolo unde cunoștințele sale 
sînt solicitate la maximum, 
acolo unde lupta cu apa este 
directă, fără intermediari, și 
curajul atinge și capătă aureolă 
eroică. Dar prezența sa aici, la 
acest pod, depășește semnifica
ția unui destin individual atin- 
gînd pe cel al unei întregi ge
nerații : al generației tinere a 
României, care de-a lungul is
toriei a fost mereu prezentă 
prin exemplarele sale umane, la 
înfăptuirea perspectivelor tot 
mai luminoase ale țării. Nu nu
mai apropierea de un alt pod, 
celebru și astăzi după aproape 
un secol de la înălțarea sa sub 
privirile uimite ale Europei, 
obligă alăturarea generației ti
nere de azi din care face parte 
proaspătul inginer de cea care 
a pus piatra inaugurală a Ro
mâniei moderne, ci și substanța 
intimă a generației, gîndul con
structiv și brațul viguros decise 
să înscrie noi victorii în reali
zarea obiectivelor producției 
socialiste.

Educată de partid generația tî- 
nără a României socialiste este 
conștientă de responsabilitatea 
ei socială, de marile proiecte 
constructive în realizarea că
rora este chemată să aibă o 
contribuție de seamă. Erois
mul, capacitatea de dăruire pe 
care le scot în evidență răs
punsurile și faptele din cadrul 
anchetelor noastre sînt tezau
rul de energie fizică, spiritua
lă și morală pe care tineretul 
nostru muncitor, întreg tinere
tul țării îl dedică zi de zi 
operei de realizare a obiecti
velor economice și sociâl-cul- 
turale ale socialismului.

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează lâ Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30) ; Popular (o-
rele 15.30 ; 18 • 20,30). J|

DA LABA, PRIETENE ! A 
rulează la Progresul <orM
15.30 : 18 ; 20.30). ' V

VICONTELE TLĂTEȘTE POff
ȚA — cinemascop

rulează la Munca (orele 16 ; 
18 ; 20).

CAUT O NEVASTĂ
rulează lâ Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

FALSA LIRĂ DE AUR
rulează la Rahova (orele 15 ;
17.45)

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulăază la Flacăra (orele 15,30: 
18 ; 20.30).

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18 ; 20,30) ; Crîngâșj

(orele 15,30 ; 18 ; 20.15)
JUDECATA

rulează Ia Pacea (orele 16 : 
18 ; 20).

ZOLTAN KARPATY - cine
mascop

rulează 1a Cosmds (orele 15.30; 
18 : 20.15)

ÎN ORAȘUL „S" — cinemas*' )p 
rulează la Central (orele 8.30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 : 18 ; 20,30).
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CLASAMENT
„U“ Craiova 3 2—1—0 6—3 5
Farul 3 2—1—0 3—1 5
Steaua 3 2——0~1 4—1 4
U.T.A. 3 2—0—1 5—3 4
Politehnica

lași 3 2—0—1 3—4 4
,,v-' Cluj 3 1—1—1 5—4 3
A.S.A.

Tg. Mureș 3 1—1—1 3—3 3
Dinamo Bc. 3 1—1—1 5—6 3
Vagonul 3 1—1—1 4—6 3
Dinamo Buc. 2 1—0—1 5—3 2
F. C. Argeș 
Jiul 
Progresul 
Rapid 
Petrblul 
Crișul

2 1—0—1
3 0—2—1
3 1—0^-2
3 0—2—1
3 0—1—2
3 0—1—2

Etapa viitos
Steaua — Dipamo București 
Rapid — Progresul
Jiul — F. C. Argeș
Vag. 11 — Farul
Petrolul — U.T.A.
A.S.A. Tg. M. — Din. Bacău 
„U“ Cluj — „U“ Craiova
Crișul — Politehnica Iași

Șl DUPĂ ETAPA A III-A
RAPID — A.S.A. TG. MU

REȘ : 1—1 (1—1). Rapid a mai 
realizat acasă — și cu ce efor
turi ! ! — un punct. Total două. 
Slabă zestre după trei etape. Ea 
reflectă situația de fapt a echi
pei feroviare. Ieri, dacă nu era 
Dan., care să maree cu capul în 
minutul 43, partida ar fi putut 
avea cam același deznodămînt 
ca meciul de sîmbătă. Deci, deo
camdată la Rapid, chiar cu ..nou
tatea" de pe extrema dreaptă, 
Petreanu... nimic nou. O slabă 
și infructuoasă colaborare în 
compartimentul ofensiv, o lțnie 
de mijloc frîntă și o apărare pe- 
netrabilă pe care o salvează 
adesea norocul.

în schimb, partenera de joc, 
echipa „bătrînului" Raksi — 
care a adus, în minutul 23 a- 
vantaj formației sale printr-un 
gol spectaculos realizat dintr-o 
lovitură liberă din afara careu
lui, — se prezintă destul de 
schimbată la față. Evident, în 
bine. Ea a avut destule momen
te cînd a controlat jocul și de 
o manieră care a impresionat. 
Oamenii de bază ai mureșenilor 
sînt : Raksi Lungu, Mureșan, 
și, cu certe promisiuni, eșalonul 
tinerilor promovați : Șleam, 
Ciutac. Lucaci.

Și totuși, spectatorii ar fi pu
tut vedea mai multe goluri : 
dar imprecizia, fîstîceala au ju
cat des feste combatanților 
ambelor echipe. Din acest punct 
de vedere cea mai clara ocazie 
au ratat-o rapidiștii în minutul 
27, cîhd de la 5—10 metri s-au 
tras 4—5 șuturi și mingea a ni
merit de fiecare dată cîte un 
picior șalvator. De fapt, nu-i 
atît vorba de „picioare salva
toare", cît de picioare împiedi
cate, Care irosesc Ocazii de zile 
mari. Aici e, de altfel, punctul 
nevralgic. Și cînd te gîndești că 
noua ediție a campionatului în
cepuse sub semnul eficacității. 
De la 23 de goluri. în prima 
etană, la 21 în cea de a doua și 
11 în cea de a treia — minus 
un meci : Dinamo — F. C. Ar
geș. Normal, știe oricine, lipsa 
de eficacitate scade considera
bil șj valoarea spectacolului.

C. V.
POLITEHNICA IAȘI — UNI

VERSITATEA CLUJ 1—0 (0—0). 
întîlnirea s-a 
Stadionul din 
timp frumos,
5 000 de spectatori din localita
te și suporteri ieșeni. De la în
ceput jocul pornește lent, notă 
care domină întreaga repriză, 
în afară de cîteva șuturi

desfășurat pe
Pașcani pe un 

în fața a peste

trase

DIVIZIA B
SERIA I SERIA A II-A

Chimia Suceava — w Politehnica Timișoara —
Electronica Buc. 4—0 A. S. Cugir 1—1

Metalul București — Medicina Cluj —
Politehnica Galati 1—2 Metalul Hunedoara 2—2

Metrom Brașov — C.S.M. Reșița — C.F.R.
Dunărea Giurgiu 1—2 Timișoara 0—0

Poiana Cimpina — Olimpia Oradea — Ind.
Flacăra Moreni 2—0 Sîrmei Cimpia Turzii 5—3

Otelul Galati — C.F.R. Chimia Rm.-Vîlcea —
Pașcani 2—1 C.F.R. Arad 1—1

Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tr. Severin —
Steagul Roșu Brașov 0—2 C.S.M. Sibiu 2—1

Progresul Brăila — Electroputere Craiova
Gloria Bîrlad 3—2 — C.F.R. Cluj 1—1

Politehnica București — Minerul Baia Mare —
Portul Constanța 1—1 Gaz Metan Mediaș 2—0

direct pe poartă de către Oprea 
de la ,,U“ Cluj, alte secvențe 
mai interesante n-au existat în 
această primă parte a jocului. 
Dimpotrivă, am asistat la mul
te execuții tehnice greșite, și 
pase la adversar din partea 
ambelor echipe.

La reluare, meciul devine mai 
interesant. Ieșenii preiau iniția
tiva, îndeosebi în urma intro
ducerii lui Goliac în locul lui 
C. Popescu. în minutul 55 la un 
șut al lui Goliac, portarul clu
jean respinge, dar mingea este 
reluată cu precizie direct în

cat trepte prețioase în clasa
ment, dar mai puțin s-a înălțat 
pe scara calității jocului, în 
comparație cu evoluțiile anteri
oare. După un început „în 
trombă", răstimp în care craio- 
ve-nii au obținut 5 cornere în 
5 minute, lipsa lui Oblemenco 
din echipă ca și unele inexpli
cabile temeri au determinat 
unsprezecele craiovean să ac
ționeze adesea nedecis, să pro
beze prea mult fa2a pe o arie 
restrînsă în mijlocul terenului, 
în acest peisaj în general mo- 
nocorp cei _mai tineri jucători, 
Niculescu, 
Neagu, au 
necesară 
mism. De

Popa și în parte 
dat jocului o infuzie 
de tinerețe și dina- 
altfel, dintr-o exce-

Așteptăm fotbal
de calitate

poartă de către Cuperman. Pînă 
la sfîrșit, clujenii au și ei 
cîteva pătrunderi, dar nu reu
șesc să modifice scorul, 
chipele de tineret : 3—0 
pentru Politehnica Iași, 
scris Mihai Iordache în 
tele 58, 63, 70.

La e-
(0-0) 

A în- 
minu-

L C.
FARUL — PETROLUL 1—0 

(0—0). Victoria Farului s-a 
conturat greu, într-o partidă 
lipsită de dinamism, cu faze 
sărace la buturile jucătorilor 
cu numărul 1 : Uțu și Sfetcu. 
Farul a jucat din nou fără ex
treme, cu 3 mijlocași mult prea 
lenți. Petrolul s-a apărat supra- 
numeric (7 fundași). De altfel, 
se poate aprecia că din 90 mi
nute, doar 15 s-a jucat cu ade
vărat fotbal. A înscris Tufan în 
minutul 56, dintr-o pasă a lui 
Badea La tineret, Farul — Pe
trolul : 0—1 (0—0).

L. BRUCNER
VAGONUL — PROGRESUL 

2—1 (1—0). Timpul plăcut, vic
toria de sîmbătă a textilîștilor 
și dorința de a-și asigura Uh 
loc mai bun în clasament, au 
ambiționat echipa arădeană 
care, în urma unui joc frumos, 
a obținut o victorie pe deplin 
meritată. După un început de 
tatonare, Stănoaie reține o min
ge scăpată de apărătorii Progre
sului și trimite o pasă ideală 
pe care... Neacșu o introduce în 
propria-i poartă, (minutul 9). 
Golul dă aripi galeriei ărădene 
și Vagonul e la înălțime. Re
priza secundă începe tot în nota 
de dominare a gazdelor, care 
concretizează în minutul 59 prin 
Chivu. în continuare, apărarea 
gazdelor, în care a excelat 
Muhlroth trece prin clipe gre
le. Totuși, ocaziile mari sînt ra
tate de arădani. în ultimele se
cunde ale jocului, Oaidă reduce 
scorul. La tineret, Vagonul — 
Progresul : 0—0.

lentă pasă a lui Neagu a „căzut" 
și primul gol în minutul 15, în
scris imparabil de Niță. Echipa 
lui Anton Ferenczi nu a dat 
replica cuvenită, insistînd pe 
un joc de apărare fără orizont, 
cu unele contraatacuri destul de 
periculoase. Jocul său tehnic a 
plăcut mult publicului, dar nu 
a dus la fructificările aștep
tate. în minutul 85. Cîrciumă- 
rescu a fost faultat în careu și 
tot el a înscris pe lîngă porta
rul orădean, Buiuc.

I. FIRESCU
DINAMO BACAU — JIUL : 

1—0 (1—0). în prima parte a 
meciului, jocul a fost foarte di
namic și promițător, echipa lo
cală a fost mult superioară 
echipei oaspete. în minutul 7, 
scorul a fost deschis printr-o lo
vitură cu capul a lui Ene Da
niel, dintr-o centrare a lui 
Duțan. După primele 15—20 tni- 
nute de joc meciul nu și-a mai 
menținut același ritm, scăzînd 
apreciabil în intensitate, deve
nind chiar foarte anemic, plic
tisitor. Publicul băcăuan a ră
mas nemulțumit de echipa lo
cală, care în ultimele minute 
de joc nu a mai depus nici un 
efort pentru a mări scorul.

D. PRAVAT

ÎNOTATORII noștri 
S-AU COMPORTAT SLAB 

ÎN FRANȚA

M. IEGARIU
„U“ CRAIOVA — CRIȘUL : 

2—0 (1—0). „U“ Craiova a ur-

• La Vichy au luat sfîrșit 
duminică, întrecerile triun
ghiularului international de 
natație. Echipa Franței a în
vins cu scorul total de 
155—149 echipa Suediei și cu 
199—105 puncte, echipa Ro
mâniei. Suedia a întrecut cu 
199—105 puncte, echipa Ro
mâniei.

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei Naționale a României, vă transmit căldu
roase felicitări dumneavoastră, poporului și guvernului Ro
mâniei, în numele poporului și guvernului chinez. Fie ca 
prietenia profundă dintre popoarele Chinei și României să 
crească și să se dezvolte continuu!

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a României,, rog pe Excelența 

Voastră să primească felicitările mele cele mai bune, pre
cum și uitările mele sincere pentru fericirea personală și a 
poporului român.

CIU EN LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze
URIIO KEKKONEN 

Președintele Republicii Finlanda

scrisori do pe șantiere
(Urmare din pag. I)

ani. Dar sînt atît de mîndri 
de munca depusă îneît cei nou 
veniți se gîndesc cum trebuie 
să muncească pentru a fi la 
înălțimea colegilor lor, crea
torii unei tradiții pe șantier.

TREI FRAȚI 
DE LA CIOCHINA

îmi este prezentat coman
dantul brigăzii I — CON
STANTIN VIȘAN, despre care 
aflu că este student în anul II 
ia Institutul Pedagogic din 
București, facultatea de isto- 
rie-geografie. A venit pe Șan
tierul Național al Tineretului 
împreună cu ceilalți frați ai 
Săi, GHEORGHE și IORDAN. 
Au dormit în același cort, au 
mîncat la aceeași masă, au lu
crat în aceeași echipă.

— Am venit pe acest șantier 
răspunzînd chemării C.C. al 
U.T.C. cu ocazia celei de-a 
XX-a aniversări de la înche
ierea lucrărilor de pe Șantie
rul National Bumbești-Live- 
zeni — îmi spune C. Vișan — 
împreună cu frații mei pentru 
a fi demni de generația tine
rilor de la Bumbești-Livezeni, 
Salva-Vișeu, Lunca Prutului 
sau Agnita-Botorca, nume de 
adevărată măreție monumen
tală a muncii.

îi privesc pe cei trei frați 
veniți pe șantier în timpul va
canței și citesc în privirile lor 
agere și în vorbele cumpătate 
răspunderea gestului, al hotă- 
'rii ce i-a determinat pe toți
?i să vină pe șantier.
„Peste ani, noi, tinerii Jalo- 

națeni, o să spunem : Părin
ții noștri au făcut drum de 
fier pentru ca pîinea indus
triei — cărbunele — să ajun
gă cît mai repede în uzine, iar 
noi am muncit la extinderea 
celui mai mare sistem de iri
gații din Bărăgan ce va potoli 
setea a peste 18 000 hectare, 
asigurînd țării mai multă pli
ne, mai multe legume".

BRIGADA I PE PRIMUL LOG

Se fac calcule, pentru a ve
dea cine se va clasa pe pri
mul loc din cele două brigăzi 
ce și-au terminat perioada de 
muncă voluntar-patriotică.

Brigada, comandată de Bog
dan Stănescu, e optimistă, dar 
băieții lui Constantin Vișan. 
știu cît au lucrat și așteaptă 
liniștiți rezultatul. Drapelele 
celor două brigăzi flutură fa- 
ță-n fată.

în sfîrșit, se anunță rezulta
tul întrecerii. Pe primul loc,

brigada I comandată de Con
stantin Vișan. Brigada I 
s-a angajat să realizeze 2 500 
mc de pămînt dar datorită 
hărniciei brigadierilor au rea
lizat 4 300 mc plus taluzări, 
încărcat dale și descărcat ba
last în valoare de 10 200 lei.

Brigada a Il-a care a avut 
același angajament a realizat 
cu numai o sută de metri cubi 
mai puțin.

Acum văd brigadierii co
mandantului Bogdan Stănescu 
cît de greu au cîntărit în ba
lanța întrecerii cele 3 ore cît 
n-au lucrat speriindu-se de o 
bură de ploaie. Trei ore ra
portate la brigada întreagă 
înseamnă 120 de ore de mun
că efectivă.

Ion Tacea, Ion Nicoară, și 
Ion Gavrilă, cooperatori de la

Gheorghe Stanciu. Are 16 ani. 
Este în continuă mișcare, ges
ticulează, se încruntă, rîde, 
participînd la fiecare cuvînt 
cu întreaga ființă. A venit cu 
prietenii lui, Constantin Dinu, 
Gheorghe Niculae și Gheorghe 
Ion, toți elevi ai liceului agri
col din Dragomirești.

Acești tineri, mîine viitori 
tehnicieni agricoli, știu în ce 
constă diferența între suprafe
țele irigate și cele ce sînt obli
gate să aștepte darurile natu
rii. Ei înțeleg cît de mult, se 
deosebesc rezultatele recolte
lor dobîndite prin iscusința și 
munca omului. Ascultînd re
zultatele obținute, se angajea
ză să fie la înălțimea brigăzi
lor de la care vor prelua peste 
cîteva clipe steagul.

JOI «AM CIOPLIT
NUMAI l« SfflCĂ...“

C. A.P. Săveni, Tache Sava, 
Ion Enache din Ciochina, Bar
bu Tastaman, Vasile Tolea și 
Ștefan Cocoș, de la liceul din 
Țăndărei, Vasile Belciu, elev 
din satul Ceacu, Stelian Cu- 
lea, Ducu Vasile, Alexandru 
Ionescu, Iordan Vișan, pri
mesc felicitări și numeroase 
premii pentru munca prestată 
și comportarea exemplară, pe 
șantier.

Florian Jianu, șeful șantie
rului, mulțumește în numele
D. I.F.O.T. Jegălia tinerilor 
pentru lucrările de bună ca
litate și îndeplinirea sarcinilor 
încredințate lor, celor mai ti
neri brigadieri ai țârii.

Brigadierii privesc carnetele 
roșii, dovadă a datoriei înde
plinite în fața patriei și a par
tidului. în ei vibrează senti
mentul utilității și al demni
tății.

Se felicită, rîd și brigada a 
Il-a promite să-și ia revanșa 
în vacanța viitoare pe un alt 
șantier național.

De față, noii veniți, trăiesc 
aceleași emoții. Din comuna 
Perișoru, trebuiau să se pre
zinte 10 tineri, dar pe șantier 
au venit 13,

Printre ei remarc pe elevul

Cele trei brigadiere ce au 
avut grijă pe întreaga perioa
dă de hrana tinerilor, pentru 
ca ei să poată munci cu spor, 
sînt mîndre că și-au făcut și 
ele datoria. Eleve ale liceului 
din Slobozia, Teodora Cenca, 
Georgeta Damian, Genovia 
Gheorghe, cele trei „bucătăre
se" predau ștafeta Lilianei Lă- 
zărescu, Irinei Badea și Ioanei 
Picerea, eleve la liceul din 
Țăndărei. A doua zi am aflat 
că nenea Gheorghiță, bucăta
rul șef, e la fel de mulțumit 
de noile lui ajutoare cum a 
fost de altfel și de cele dinain
te. Aceste fete peste ani își vor 
aduce aminte că ciorba ă la 
grec, musacaua de vinete, fa
solea cu epstiță, și alte bucate 
au învățat să le pregătească la 
cantina de pe Șantierul Națio
nal al Tineretului.

NOI MAI RAMÎNEM!

Cu cuvintele de mai sus 
s-au adresat brigadierii Gheor
ghe și Constantin Vișan, Barbu 
Tastaman și Nicolae Radu, co
mandantului taberei. Cererea 
le-a fost îndeplinită, iar Barbu 
Tastaman, a fost ales coman
dantul noii brigăzi. Rezultatele

obținute l-au recomandat în 
fața noilor brigadieri sosiți pe 
șantier.

Ce i-o fi determinat pe a- 
cești patru tineri, care au 
muncit timp de două săptă- 
mîni cu sîrg să-și exprime do
rința de a rămîne în continua
re pe șantier ?

încerc să aflu de la Barbu 
Tastaman.

— Ce te-a îndemnat să mai 
rămîi ?

— Vedeți, acest lucru m-a 
frămîntat de acum cîteva zile 
cînd într-o seară am fost în- 
tîmplător martorul unei discu
ții despre importanța obiecti
vului Ia care am lucrat. Am 
înțeles că toate lucrările la ca
nale trebuie urgentate și ter
minate înainte de termen. Nu 
se poate ști ce toamnă o să fie 
și atunci ploile vor zădărnici 
multă muncă. Le-am spus fra
ților Vișan și lui Nicolae Radu, 
hotărînd imediat să mai rămî- 
nem o serie. La Bumbești-Li
vezeni, Salva-Vișeu șl alte 
șantiere, tinerii lucrau perioa
de de cite 3 luni și mulți din
tre ei au cerut să muncească 
2 și chiar trei serii consecutiv, 
deși acolo se săpa în piatra 
muntelui...

Bumbești-Livezeni, Salva- 
Vișeu...

Invariabile puncte de refe
rință, numele șantierelor de a- 
cum 20 de ani, cu paginile lor 
de muncă eroică sînt frecvente 
în fiecare discuție.

12 iunie 1948. Un ziar al vre
mii, „IALOMIȚA LIBERA" a- 
nunța o reîntoarcere victorioa
să : „S-a întors prima brigadă 
ialomițeană. 65 000 ore de 
muncă voluntară au realizat 
brigadierii din județul nostru 
în trei luni de zile. Pe o lun
gime de 61 km s-au construit 
2 tunele, 62 de poduri, viaduc
te și podețe... La Salva-Vișeu 
ialomițenii n-au cioplit numai 
în stîncă ci și în sufletele lor 
devenind alți oameni".

Întrupîndu-se în aceeași tra
diție, paralela impune în inimi 
aceeași mîndrie și aceleași 
semnificații. Peste ani, tinerii 
de pe șantierul Național al Ti
neretului — sistemul de iriga
ție Jegălia, vor putea spune la 
rîndul lor: „Canalele acestea 
ce-au transformat Bărăganul 
în cea mai roditoare grădină 
au fost săpate și de noi. Roa
dele cîmpiei sînt roadele ti
nereții noastre, ale celor ce au 
făcut drum apei printre 
holde".

Nici la Jegălia tinerii n-au 
cioplit numai în stîncă !

Excelentei Sale
NICOLAECEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei de 23 August, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceauțescu, 
a primit următoarea telegramă de felicitare' de la regeie 
Belgiei, Baudouin :

..Sărbătorirea zilei naționale române îmi oferă plăcuta 
ocazie de a exprima Excelenței Voastre călduroasele mele 
felicitări și sincere urări pentru fericirea dv. personală, a 
poporului român și pentru prosperitatea țării dv.

BAUDOUIN

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia Sărbătorii Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia. vă rog să primiți Excelență sincere urări pentru 
fericirea dvs. personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

ARTHUR DA COSTA E SILVA 
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Excelenței Sale
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI

Cu ocazia Sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia sînt fericit să adresez Excelenței Voastre cele mai 
sincere felicitări călduroase, urări pe care. împreună cu po
porul khmer, le formulez pentru prosperitatea României și 
fericirea poporului român.

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

NORODOM SIANUK
Șeful Statului Cambodgia

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

BUCUREȘTI

Cu prilejul aniversării izilei eliberării Republicii Socialiste 
România. în numele guvernului, poporului și al nostru vă 
transmitem dumneavoastră. Excelență, guvernului și poporu
lui român felicitări cordiale și urări de bine pentru pro
gresul continuu și prosperitatea României

MAHENDRA 
Regele Nepalului

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei naționale, vâ rog să primiți felicitările mele 
ți cele mai bune urări de prosperitate poporului român.

kristjan eldjarn
Președintele Islandei

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, îmi este deo

sebit de plăcut să adresez Excelentei Voastre, în numele 
mei și al poporului libanez, caldele mele felicitări și sin
cere Urări pentru fericirea dumneavoastră personală și 
pentru prosperitatea poporului român.

CHARLES HELOU 
Președintele Republicii Liban

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ

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

EDUARDO FREI MONTALVA 
Președintele Republicii Chile

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării independenței națiunii române prie

tene. primiți, Excelență, în numele poporului Uruguayan și 
al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de 
prosperitate și fericire personală.

JORGE PACHECO ARECO 
Președintele Uruguay

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

BUCUREȘTI
Excelență,

In numele poporului Canadei și în numele meu personal, 
doresc să vă transmit dumneavoastră și poporului Româ
niei. cu ocazia zilei eliberării țării dumneavoastră sincerele 
mele urări pentru continuă prosperitate și fericire.

ROLAND MICHENER 
Guvernator general al Canadei

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei eliberării României sînt fericit să transmit 

Excelenței Voastre și poporului român, în numele poporului' 
arab din Siria și în numele meu personal, cele mai călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate poporului român .

Dr. NOUREDDIN EL-ATASSI 
Șeful statului Republicii 

Arabe Siriene

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

Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, in numele colegilor mei din 
Consiliul Național de Eliberare, al guvernului și poporului 
Ghanei și în numele meu personal adresez cele mai calde 
felicitări Excelenței Voastre și cele mai bune urări de pros
peritate continuă și fericire guvernului și poporului 
României.

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

General locotenent JOSEPH A. ANKRAH 
Președintele Consiliului Național 
de Eliberare din Republica Ghana

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, 

vă rog să primiți. Domnule președinte, cordialele mele feli
citări și cele mai bune urări pentru bunăstarea personală și 
pentru fericirea șl prosperitatea poporului României.

FREDERIK
Regele Danemarcei

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

BUCUREȘTI
în numele poporului și al guvernului argentinian ca și în 

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

JUAN CARLOS ONGANIA 
Președintele Națiunii Argentiniene

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale, adresez cele mai căl

duroase urări de fericire personală pentru Excelența 
Voastră și de bunăstare și prosperitate centru poporul 
român

JEAN
Marele Duce al Ducatului de 

Luxemburg

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președinte al Consiliulu <le Stat
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul aniversării eliberării țării dv doresc să vă 

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

înalte considerațiuni, .
Colonel MICHEL MICOMBERO 
Președintele Republicii Burundi 

Bujumbura

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia aniversării de către țara dv, a Zilei sale Națio
nale. am onoarea să transmit Excelenței Voastre in numele 
poporului și guvernului Venezuelan, ca și în al meu per
sonal cele mai sincere felicitări.

RAUL LEONI 
Președintele Republicii Venezuela

Călătorie in peisajul prezentului
(Urmare din pag. 1) 

împrejurimi. Mi-am Imaginat o clipă 
că timpul s-a oprit deasupra edificiului, 
că in jur se întinde doar tirgușorul cu 
aspect încă medieval pînă acum nu 
multă vreme, că pădurile năvălesc pe 
străzi și în curțile oamenilor, invadîn- 
du-le. Retragerea imaginativă, îndărăt 
în timp, este edificatoare, căci prezen
tul se înfățișează astfel totdeauna con
trastant și plin de surprize, el fiind 
totodată termen sigur și edificator de 
comnarație nentru trecut. Cine cunoaște 
înfățișarea orașului Piatra de acum un 
deceniu și nu a fost martor la schimbă

rile intervenite pe parcurs are surpriza 
de a nu mai recunoaște aproape integral 
locurile. Reconcepută din plin centrul 
tirgului, acolo unde pe vremuri se afla 
reședința domnului Ștefan, reconstruc
ția s-a desfășurat radiat și astfel con
trastele care te urmăreau în peisaj de-a 
lungul drumului ți se oferă ți aici. 
Blocuțile par a se desprinde de orașul 
celălalt, care mai persistă încă în străzi 
înguste și cochete, par a-șî cuceri o 
autonomie în funcție de spațiul încon
jurător. Soarele le inundă brutal, ne- 
maifiind oprit de ramurile copacilor 
care s-au retras și ei făcînd loc supra
fețelor și liniilor compuse geometric,

după reguli savante. Vechiul oraș res
piră Încă, 11 auzi pulsind. El e de fapt 
acela care creează mediul, cadrul gene
ral și în tunctie de care noile apariții 
din beton se pot pune in evidență ca 
niște intervenții ale prezentului în 
locuri unde simți viu suflul istoriei. 
Prezentă la tbt pasul, aceasta îșj pune 
efigia pe frumusețea sălbatică a locu
rilor. mareînd-o cu însemnele sale no
bile. Ceea ce s-a construit acum devine 
compus al istoriei locului, al istoriei a- 
cestor ani de glorie pe care România 
i-a înscris în cartea de aur a succese
lor sale, anii socialismului.
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Cu pr ilejul zilei de 23 August Tulburări Situația din Cehoslovacia

BRUXELLES 25 (Agerpres). 
— Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului nostru, în saloanele 
ambasadei române din Bruxelles, 
a avut loc o recepție, la care au 
participat: J. Merlot, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Simonet, vicepreședinte 
al Partidului Socialist Belgian, 
A. Vranckx ministrul justiției, 
L. Harmegnies ministrul de in
terne, A. Cools ministrul de fi
nanțe, F. Terwagne ministru pen
tru afacerile comunitare, H. Ro- 
lin ministru de stat, senatori și 
deputați, primari, funcționari su
periori din M.A.E., Ministerul e- 
conomiei, Ministerul comerțului, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Bruxelles, oameni de 
cultură și de afaceri, directori și 
redactori de ziare.

AOCRA 25 (Agerpres). — Cu 
prilejV.il zilei de 23 August, 
T. Di țulescu, însărcinatul cu afa
ceri n.i. al României la Accra 
a org mizat un cocteil. Au fost 
p’sezenți J. W. Harlley, vicepreșe
dintele Consiliului Național de 
Eliberare, A. K. Deku, membru 
al CVN.E. și ministrul culturii, 
N. F*.  Ribeiro-Ayeh, ministrul co
merț nbni, J. G. Smith, primarul 
orașului Accra, funcționari supe
riori rti Ministerului Afacerilor Ex
terne ghanez și de la alte in
stituții; centrale ghaneze, ziariști. 
Au participat de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tate ia Accra.

și cultură, șefi și 
pului diplomatic 
Havana.

membri ai cor- 
acreditați la

ziariști, personalități ale vieții 
publice și culturale, oameni de 
afaceri. studen

(Agerpres).
Mesajul adresat de Tratativele

BERNA 25 (Agerpres). — Cu 
ocazia zilei de 23 August, la 
Berna, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Elveția, 
Ion Georgescu, a oferit o recep
ție.

Au participat personalități ale 
vieții politice, culturale și econo
mice și reprezentanți ai presei, 
precum și reprezentanți ai corpu
lui diplomatic.

NICOSIA 25 (Agerpres). — In 
seara zilei de 23 August însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
României la Nicosia, Pereanu 
Stelian a organizat un cocteil în 
saloanele ambasadei cu ocazia 
zilei naționale. Au participat 
Cleridis, președintele Camerei 
Reprezentanților, Stavrou, subse
cretar la Președinția Statului, Di- 
mitriou, ministrul comerțului, Pa
padopoulos, ministrul muncii, 
Soulioti, ministrul justiției, For- 
naritis, procuror general, Osorio 
Tafall, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
U. Thant, precum și șefii misiu
nilor diplomatice, atașați militari 
și alți membri ai corpului diplo
matic. Au mai participat depu- 
tați, personalități politice, econo
mice, culturale, ziariști locali și 
străini, precum și reprezentanții 
oficiali ai comunității turce.

KINSHASA 25 (Agerpres). — 
La gala .filmului românesc orga
nizat de ambasada română din 
capitala «congoleză cu ocazia 
celei de-a 24-s aniversări a eli
berării Rottaâniei, au fost pre
zentate ființele artistice de scurt 
metraj, Țara? FJațegului și Hora, 
precum și filuiu? artistic de lung 
metraj Neamuf Șoimăreștilor. La 
gală care a avii ioc la cinemato
graful central Albertum, au asis
tat un număr de peste 800 
persoane, printre care ministrul 
minelor, energiei și a pămîntu- 
rilor, Jean Okoka, ministrul mun
cii Benjamin Malobo, reprezen
tantul personal al ministrului 
culturii Joseph Itotm și alte ofi
cialități, oameni dr afaceri, re
prezentanții presei și radio-televi- 
ziunii congoleze. Au fost de 
față, de asemenea, șefi de mi
siuni acreditați la Kinshasa și 
reprezentanți ai corpului diplo
matic.

KHARTUM 25 
Cu ocazia Zilei naționale 
României, V. Zamfir, șeful 
prezentanței comerciale a Repu
blicii Socialiste România la Khar
tum a oferit un cocteil la sediul 
reprezentanței. Au participat Aii 
Abdel Rahman, adjunctul primu
lui ministru și ministrul afaceri
lor externe, dr. Abdel Hamid 
Salih, ministrul sănătății, Ibrahim 
el Mufti, ministrul irigațiilor și 
energiei hidroelectrice, funcțio
nari superiori, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Khartum, 
membri ai corpului diplomatic.

a
re-

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
Cu ocazia zilei naționale a Ro
mâniei, Alexandru Ilieș, însărci
nat cu afaceri a.i. a oferit un 
cocteil la care au participat ge
neral maior Alamsja, secretar de 
stat, general de nrigadă Sudhar- 
mono, secretarul Cabinetului, 
Artati Mazuchi, secretar general 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Anwar Sâni și Ismail Thajeb di
rectori generali în M.A.E., alte 
oficialități indoneziene, oameni 
de cultură, ziariști, șefi de mi
siuni și membri ai corpului di
plomatic.

țești la 
Capetown

președintele Ludvik Svoboda de la Moscova

Programul forțelor naționale,
democrate și pașnice

din Vietnam

BAGDAD 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 24-a aniversări 
a eliberării Republicii Socialiste 
România, la ambasada română 
clin Bagdad a avut loc o recepție 
la care au participat : Jehad al 
Souz, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E. irakian, oameni 
de știință și cultură, ziariști, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
în Irak.

însărcinatul cu afaceri a.i. Ni- 
colae Neacșu, a vorbit la tele
viziunea irakiană despre realiză
rile obținute de poporul român, 
despre politica externă a Româ
niei Socialiste. La televiziunea 
irakiană au fost prezentate filme 
cu cîntece și dansuri românești.

SOFIA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Cu prilejul sărbătoririi zilei de 
23 August, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la So
fia, Nicolae Blejan, a rostit o cu- 
vîntare la posturile de radio și 
televiziune bulgare. El a vorbit 
despre succesele dobindite de 
poporul român în construcția so
cialistă în cei 24 de ani care au 
trecut de la eliberarea țării noas
tre de sub jugul fascist, precum 
și despre tradiționalele legături 
de prietenie ce leagă popoarele 
român și bulgar.

HAVANA 25. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : Cu prilejul celei de-a 
XXIV-a aniversări a zilei națio
nale a României, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Cuba, Vasile Mușat, a oferit la 
reședința sa un cocteil. Au fost 
prezenți Armando Hart, membru 
al Biroului Politic și al secre
tariatului C.C. al P.C. din 
Cuba, Carlos Rafael Rodri- 
guez, membru al secretariatului 
C.C. al P. C. din Cuba, Râul 
Roa, ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai C.C. și ai guver
nului, comandanți și ofițeri ai 
forțelor armate, oameni de artă

HANOI 25 (Agerpres). — A- 
lianța forțelor naționale, demo
cratice și pașnice din Vietnam a 
adoptat, la cea de-a doua confe
rință a sa, un program politic 
referitor la trei probleme : sal
varea națională, reconstrucția 
națională și reunificarea țării.

Alianța arată că a adoptat a- 
cest program politic pentru a-și 
defini politica și măsurile con
crete în opera de salvare și re
construcție națională, pentru a 
realiza un Vietnam de sud inde
pendent, liber, democratic, paci
fist, neutru și prosper și a crea 
condițiile favorabile pentru a 
progresa pas cu pas spre reuni
ficarea pașnică a patriei.

în ceea ce privește primul 
punct — salvarea națională — 
programul prevede unificarea 
tuturor forțelor patriotice, lupta 
hotărîtă împotriva războiului de 
agresiune, pentru răsturnarea 
regimului din Vietnamul de sud. 
instaurarea unui guvern de 
coaliție națională, cucerirea in
dependenței. democrației și pă
cii. Preconizind cucerirea inde
pendenței și suveranității pentru 
Vietnamul de sud. Alianța cere 
guvernului american încetarea 
războiului, retragerea din Viet
namul de sud a trupelor S.U.A. 
și a celor satelite, desființarea 
bazelor sale militare, respecta
rea independenței și suveranită
ții Vietnamului în spiritul prin
cipiilor acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la 
Vietnam.

In ce privește punctul privind 
reconstrucția națională, progra
mul prevede realizarea unui 
Vietnam de sud independent, 
liber, democratic, pacifist, neu
tru și prosper. în acest scop, 
în domeniul politicii interne se 
prevede printre altele instaura
rea unui regim republican cu a-

devărat liber și democrat, orga
nizarea de alegeri generale pe 
baza sufragiului universal, 
direct și secret pentru alegerea 
unei Adunări Constituante care 
sâ reprezinte cu adevărat între
gul popor ; egalitatea din toate 
punctele de vedere a tuturor ce
tățenilor ; libertăți democratice 
autentice. în domeniul politicii 
externe se prevede promovarea 
unei politici de pace, neangajare 
și neparticipare la nici o alianță 
militară, stabilirea de relații di
plomatice cu toate țările indife
rent de regimul lor politic, pe 
baza principiilor egalității și res
pectării reciproce a independen
ței, suveranității și integrității 
teritoriale, neamestecului in tre
burile interne și coexistenței 
pașnice, stabilirea de relații co
merciale și legături culturale cu 
țările străine.
în problema reunificării progra

mul prevede tratative și consul
tări intre guvernele din Vietna
mul de nord și de sud pe baza 
principiilor egalității și respec
tării caracteristicilor fiecăreia 
din cele două zone. Pină la re
unificarea tării. Vietnamul de 
sud și cel de nord vor întreține 
relații economice și culturale și 
vor restabili libertatea de circu
lație intre ele.

In încheiere. Alianța cheamă 
întregul popor vietnamez să-și 
unească rîndurile in lupta ‘na
țională împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru salvarea patriei-

Acțiuni ale 
patrioților 

sud-vietnamezi

„Succesele României sînt o dovadă
a forței socialismului"

„Am cunoscut o țară cu un trecut bogat și cu un pre
zent luminos. România a produs asupra noastră o im
presie deosebita și sîntem bucuroși că am avut prilejul 
de a o vizita“. Cuvintele aparțin secretarului Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului Democrat din Liban, 
care s-a aflat în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C.

La redacția „Scînteii tineretu
lui", oaspetele (al cărui nume 
nu-1 publică^, deoarece organi
zația sa activează în ilegalitate) 
ne-a vorbit despre viața politica 
din țara sa, despre situația eco
nomică și despre preocupările ti
neretului libanez. El a subliniat 
faptul că forțele progresiste 
exercită o influență crescîndă în 
opinia publică și că, în pofida 
dificultăților existente, genera
ția tînăiă înțelege răspunderea 
ce-i revine pe plan național. Ti
nerii democrat! încearcă să exa
mineze problemele generației lor 
in contextul problemelor sociale 
și economice ale țării. „într-o 
țară ca a noastră, în care indus
tria este slab dezvoltată, iar co
merțul șj serviciile publice dau 
peste 70 la sută din venitul na
țional, economia nu are o bază 
sănătoasă" — afirma interlocuto
rul nostru. Deși condițiile dc 
viață ale unei părți a populației 
sînt superioare celor din alte 
țări din această zona, distribuția 
venitului național indică dispro
porții flagrante, generatoare dc 
contradicții sociale. 4 la sută din 
populație dispune de peste o 
treime din venitul național, 14 
la sută — o altă treime, iar 82 la 
sută (Imensa majoritate a locui
torilor !) — restul. Crahul finan
ciar care a zguduit economia li
baneză nu poate fi considerat un 
capitol încheiat. Intervenția sta
tului limitează efectele de su
prafață, dar criza rămîne pro
fundă, cronică. Capitalul străin 
a devenit reticent și rolul pe care

Beirutul îl avea în lumea finan
ciară este, într-un fel. periclitat. 
Forțele progresiste militează pen
tru însănătoșirea economiei na
ționale, pentru o politica care să 
tină seama de interesele celor ce 
muncesc.

Oaspetele ne-a vorbit, în con
tinuare, despre situația din miș
carea de tineret. O activitate pe 
scară națională sau regională 
desfășoară organizațiile studen
țești și școlare. 20 000 tineri liba
nezi studiază în universitățile din 
țară, iar 10 000 peste hotare. Ti
neretul angajat în partidele po
litice reprezintă o forță în 
creștere. O anumită unitate 
de acțiune există între ti
nerii ce aparțin partidelor 
progresiste și naționale (Parti
dul Comunist, Partidul Socialist, 
Partidul Naționalist Arab etc.). 
Tinerii acestor partide care se re
găsesc în organizații muncitorești, 
studențești, culturale acționează, 
deseori în strînsă colaborare. O 
influență în creștere exercită ti
nerii cu vederi democratice și 
progresiste în cadrul cluburilor 
de tineret ce activează în fiecare 
cartier și așezare. în jurul clu
burilor — arăta interlocutorul 
nostru — se desfășoară o viață 
culturală și politici destul de ani
mată. Tînăra generație, în majo
ritatea ei, vădește interes pentru 
problemele politice, se apropie 
de tradițiile naționale. Ideile pro
gresiste cîștigă teren.

Membrii delegației libaneze au 
avut cuvinte calde la adresa Ro
mâniei socialiste. „în zilele pe-

trecute în această țară de un 
farmec deosebit — spunea secre
tarul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Democrat 
din Liban — am văzut un popor 
harnic care a reușit într-o pe
rioadă scurtă să obțină realizări 
impresionante. Este suficient să 
vizitezi uzinele „Tractorul", mo
derna fabrică de mașini-unelte 
din București, să vezi construcții
le de locuințe sau să petreci cî- 
teva zile in admirabilele cămine 
studențești, |vntru a avea o ima
gine concludentă a uriașului e- 
fort constructiv din România. 
Poporul român a dus îndelunga
te lupte pentru afirmarea drep
tului sau la o viață liberă, are 
nobile tradiții de luptă democra
tică și revoluționară. Prezentul 
său înseamnă încununarea aspi
rațiilor de dreptate socială și in
dependență națională. Succesele 
României sînt o dovadă a forței 
socialismului, sînt inspiratoare de 
optimism. Prin politica sa realis
tă, România a dobîndit un pres
tigiu deosebit în lume. Poporul 
român și-a construit o societate 
potrivit aspirațiilor sale, o socie
tate cu adevărat democratică în 
care fiecare om are posibilitatea 
afirmării capacităților sale. Ne-au 
impresionat condițiile de care se 
bucură tinerelul, credința sa în 
socialism, atașamentul față de 
Partidul Comunist Român. întâl
nirile cu tinerii români au fost 
prietenești, sincere, deschise. Ti
neretul român manifestă simpatie 
și solidaritate față de poporul 
nostru, fapt pe care l-am înregis
trat cu bucurie în cursul întregii 
vizite. Schimburile de păreri pe 
care le-am avut în România s-au 
dovedit foarte utile și s-au des
fășurat sub semnul unei profunde 
prietenii. Vom fi bucuroși să 
relatăm tineretului libanez cele 
văzute în România".

De peste trei zile continuă 
una dintre cele mai violente 
lupte din Vietnamul de sud, de
numită de agențiile de presă 
occidentale „bătălia sîngeroasă 
de la Duc Lap". Aici, într-o re
giune de junglă situată în zona 
platourilor înalte mii de militari 
saigonezi și americani sînt an
gajați în luptă împotriva deta
șamentelor Frontului de Elibera
re Națională, care desfășoară o 
ofensivă pe scară largă. Opera
țiunile militare au început în 
noaptea de joi spre vineri. Din 
primele ore ale luptelor — rela
tează agenția France Presse, for
țele patriotice au ocupat mai 
mult de jumătate din perimetrul 
taberei forțelor speciale america- 
no-saigoneze situate în apropie
re de localitatea Duc Lap. De 
asemenea, patrioții au dus stăpî- 
nire și pe colina ce domină a- 
ceastă zonă, iar toate atacurile 
repetate ale trupelor americano- 
saigoneze n-au avut nici un re
zultat. în urma acestor eșecuri se 
anunță că au fost trimise aici 
noi întăriri de trupe saigoneze de 
la bazele de la Ban Me Thuot.

în provincia Quang Duc. si
tuată la 180 km nord-est de Sai
gon, unde s-au desfășurat în ul
timele zile lupte deosebit de 
violente, continuă operațiunile 
militare. Ultimele știri arată că 
forțele patriotice își desfășoară în 
continuare acțiunile ofensive spre. 
Gia Nghia, capitala acestei pro
vincii.

Universitatea din Cape
town, cu numeroasele ei sec
ții, unde predarea se face in 
limba engleză, cunoaște zile 
furtunoase. Primirea selectivă 
exclusiv a desccndenților do
tați ai „afrikaaner", cum sînt 
denumiți albii, nu mai consti
tuie ca odinioară o garanție a 
respectării scrupuloase a rm- 
duielilor rasiste. Izolarea majo
rității populației africane de 
procentul redus de albi apare 
atit de nejustă incit proteste
le se fac auzite acum chiar 
din rindurile minorității privi
legiate. Vintul înnoitor a 
pătruns în viața univer
sitari împotriva practicilor 
rasiste. Înlăturarea lui Archie 
Mafeje din postul de asistent 
al catedrei de sociologie de la 
Universitatea din Capetown, 
pentru că nu este alb, 
a declanșat o puternică 
mișcare de protest în rin
durile studenților sud-afri- 
cani. După ce au redactat un 
manifest de solidaritate cu 
Mafeje pe care au strins sute 
și sute de semnături, studen
ții din Capetown au ocupat 
universitatea. Alături de cei 
ce se aflau în clădire au venit 
mereu alți colegi, îngroșînd 
substanțial rindurile celor ce, 
de aproape o săptămînă, cer 
reprimirea asistentului con
cediat din pricina legislației 
rasiale. Ei au anunțat că nu 
vor părăsi clădirea pină cînd 
revendicarea nu le va fi satis
făcută. Studenților din Cape
town li s-au alăturat cei de 
la Universitatea Witwatersand 
din Johannesburg. Ei au * a- 
doptat o moțiune de solidari
tate pe care au fost depuse 
1 300 de semnături. Mișcarea 
studenților găsește un sprijin 
larg in rindurile corpului di
dactic : șapte profesori și alte 
153 de cadre didactice din 
Capetown au enunțat că sint 
de partea studenților. In fe
lul acesta iese în evidență 
înfruntarea dintre majoritatea 
pârtieipanților la viața uni
versitară și regimul rasist sud- 
african.

Protestul universitar atrage 
implicit riscul repiesiunilor 
din pGrtea aparatului pus să 
vegheze la respectarea segre
gației rasiale. Intr-o telegramă 
adresată lectorului, Richard 
Luyt, care se află în Austra
lia, studenții ii cer să inter
vină pentru a împiedica o 
vărsare de sînge. Dar autori
tățile nu așteaptă reîntoarce
rea rectorului pentru discuții 
academice. Primul ministru, 
Vorster, s-a grăbit să aducă 
la cunoștință că guvernul va 
interveni cu toate mijloacele 
dacă forurile universitare nu 
cor fi în stare să pună capăt 
grevei si să-i evacueze pe stu- 
denți din clădirea universi
tății din Capetown. Atitudi
nea dură a șefului guvernului 
rasist nu se explică numai 
prin atitudinea sa conserva
toare, ci deopotrivă, prin tea
ma de a vedea că politica 
rasistă are adversari atit de 
numeroși. Un ziar sud-african 
a furnizat o motivare mai cu
prinzătoare : „Vorster a inițiat 
stabilirea de relații cu statele 
africane dispuse să-l recu
noască, iar acest gest îndrep
tat spre scoaterea regimului 
său din izolare i-a atras dis
prețul supere xtremiștilor din 
rindurile propriului sau par
tid politic. Or, evenimentele 
de la Universitatea din Cape
town îi oferă un bun prilej ca 
să demonstreze că nu a abdi
cat de la promovarea politicii 
segregaționiste". Se confirmă 
însă că baza acestei politici 
se subțiază continuu.

După cum transmite agenția 
France Presse. președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
care se află la Moscova, a adre
sat sîmbătă seara poporului 
cehoslovc următorul mesaj :

„Dragi concetățeni,
în primul rind primiți vă rog 

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

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

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

Din momentul sosirii noastre 
la Kremlin, am început convor
birile cu conducătorii U.R.S.S. 
Am considerat neapărat necesar 
ca la convorbirile noastre să 
participe, de asemenea, primul 
secretar al Comitetului Central, 
Alexander Dubcek, șeful guver
nului O. Cernik, și președintele 
Adunării Naționale, J. Smrkov
sky. Vă pot asigura că acești to
varăși sînt împreună cu noi și 
că participă la pregătirea con
vorbirilor următoare. Aceasta este 
și cauza pentru care am fost ne
voit să-mi prelungesc șederea la 
Moscova.

Gîndurile mele sînt alături de 
dv., dragi prieteni, și pot să vă 
certific că interesul patriei noas
tre, interesele socialismului și ale 
progresului, toate interesele noas-

Comunicatul 
C.C. al P.C. din 

Slovacia
BRATISLAVA 2-5 (Agerpres).

— Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Slovacia a dat 
publicității un comunicat în care 
se arată că s-a hotărît ca Con
gresul Partidului Comunist din 
Slovacia să fie amînat de la 26 
august 1968 la o dată care va fi 
stabilită imediat după înapoierea 
de la Moscova a delegației 
cehoslovace și de acord cu tova
rășul Dubcek.

M. RAMURA

tre, muncitori, țărani, intelec
tuali, călăuzesc acțiunea noas-
tră.

Mă adresez încă o dată dv., 
dragi concetățeni, în numele lui 
Dubcek, Cemik, Smrkovsky și a 
celorlalți tovarăși prezenți, ce- 
rîndu-vă calm, rațiune și încrede
re. Continuați să vă îndepliniți 
sarcina și să vă asumați răspun
derile în uzine, pe ogoare și în 
toate activitățile voastre. Atitu
dinea voastră cu simț de răspun
dere va fi cel mai bun sprijin 
în convorbirile noastre.

Președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace 
LUDVIK SVOBODA

vor continua

astăzi
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că la 25 
august au continuat tratativele 
între delegația Republicii So
cialiste Cehoslovace, în frunte cu 
președintele R.S.C., Ludvik 
Svoboda, și conducătorii P.C.U.S. 
și ai guvernului sovietic. Ca și 
la întâlnirile precedente, schim
bul de păreri a avut un caracter 
sincer tovărășesc.

S-a convenit ca tratativele si 
continue la 26 august. ;

Declarația Prezidiului C.C.

P.C.
PRAGA 25 (Agerpres). — Zia

rul „Rude Pravo", de duminică 
a publicat o declarație a Pre
zidiului Comitetului Central al 
P. C. din Cehoslovacia în care se 
precizează linia de conduită pe 
care trebuie s-o urmeze militan- 
ții partidului.

în declarație se cere să se 
concentreze eforturile pentru ca 
tovarășii Dubcek, Cernik, Smr
kovsky, Kriegel, Spacek și Si
mon să-și reia funcțiile în gu
vern, în partid și în Frontul na-

țional, să se retragă trupele 
străine din Cehoslovacia, să se 
împiedice orice provocare și ori
ce vărsare de sînge.

Făcînd apel la acțiune și 
comportare unită din partea 
membrilor de partid, declarația 
arată că aceasta va ajuta nu nu
mai partidul, dar și interesele 
vitale ale întregului popor ceho
slovac, va sluji interesele socia
lismului în Cehoslovacia, alian
ței țărilor socialiste și unității 
mișcării comuniste.

Felicitări adresate

popor
întregului
roman

PRAGA 25. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
Prezidiul Comitetului Central al 
P.C.C. a trimis Partidului Comu
nist Român și întregului popor 
român o telegramă în care se 
transmit felicitări cu prilejul Zi
lei de 23 August și se apreciază, 
printre altele, eforturile Partidu
lui Comunist Român și ale po-

porului român de a ajuta Ceho
slovacia.

în telegramă se subliniază că 
singurul principiu de normaliza
re a situației din Cehoslovacia 
este retragerea trupelor străine 
de pe teritoriul Cehoslovaciei 
și asigurarea ca conducătorii le
gitimi de partid și de stat să-și 
poată exercita funcțiile lor.

FLACĂRA olimpică, aprin
să vineri în cadrul unei 
festivități la Atena, și-a în
ceput sîmbătă seara călăto
ria de circa 14 000 km spre 
Ciudad de Mexico, unde vor 
avea loc Jocurile Olimpice 
1968. Purtată în fruntea unui 
grup de oficialități ale Co
mitetului olimpic grec, ur
mate de o delegație mexica
nă de 12 membri, condusă 
de Juan Manuel “ ‘
flacăra olimpică 
cată pe bordul 
rului Navarinno. 
nit spre portul 
nova. Din Italia, 
olimpică va fi purtată pe 
calea apei spre Spania, apoi 
spre insulele Canare, după 
care va ajunge în Mexic.

lor brazilieni împotriva actua
lului regim militar.

Noul program laburist expri
mă solidaritatea cu muncitorii 
și studenții, se pronunță în fa
voarea apărării drepturilor oa
menilor muncii și pentru orga
nizarea de alegeri libere și 
directe.

AGENȚIA Reuter relatează că 
în zorii zilei de 25 august a avut 
loc un duel de artilerie peste 
rîul Iordan între forțele izrr.-- 
liene și îordaniene.

Este cea de-a treia zi în care 
au loc incidente în sectorul nor
dic al văii Iordanului la sud da 
Marea Galilee.

Galastegui, 
a fost ur- 
distrugăto- 

care a por- 
italian Ge- 

flacăra

ÎN CURSUL nopții de sîmbătă 
spre duminică, generalul Eisen
hower a fost din nou lovit de 
un acces de iritabilitate a rit
mului cardiac, ceea ce a nece
sitat noi tratamente, se spune 
în ultimul buletin asupra sănă
tății fostului președinte al 
S.U.A. Medicii consideră că sta
rea sănătății generalului Eisen
hower continuă să fie critică.

IN TELEGRAME adresate 
președintelui Algeriei, Houari 
Boumediene, președintele Li
beriei, William Tubman, și 
președintele Republicii Congo 
(Brazzaville), Alphonse Massem- 
ba Debat, au confirmat că vor 
participa la conferința la nivel 
înalt a Organizației Unității A- 
fricane. Această conferință ur
mează să înceapă la Alger în 
cursul lunii septembrie.

FOSTUL președinte al Brazi
liei Joao Goulart, care se află 
de uatru ani în exiL la Monte
video, a exprimat sprijinul față 
de compatrioții săi care inten
ționează să creeze o nouă „miș
care laburistă". Goulart a pri
mit la reședința sa din Monte
video pe conducătorii laburiști 
din statele braziliene Rio 
Grande do Sul, Sao Paulo E’ 
Parana, cărora le-a inmînat o 
scrisoare de solidaritate cu 
lupta studenților și muncitori-

COMPLOTUL DIN BOLIVIA
GUVERNUL bolivian a dat 

publicității amănunte cu privire 
la complotul pus la cale de fostul 
șef al statului major al armatei, 
generalul Marcos Vasquez Sem- 
pertegui și contraamiralul Ro
nald Monje Roca, ambii dispă
ruți în prezent. într-un comuni
cat dat publicității în capitala 
boliviană se arată că, potrivit do
cumentelor descoperite în cursul 
perchezițiilor efectuate la lo
cuințele celor doi, fostul preșe
dinte Victor Paz Estenssoro, 
aflat în prezent în exil la Lima, 
urma să preia funcția de prim- 
ministru, iar șeful partidului Fa
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nigeriano - biafrez

URUGUAY Demonstrație revendicativă a ziariștilor la Montevideo

potrivit a- 
de principiu anunțat, 
să fie zădărnicită de 

care refuză să accepte 
avioanelor transportînd
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langa socialistă boliviană, Mario 
Gutierrez, urma să devină mi
nistru de externe.

Președintele Boliviei, Rene 
Barrientos, a reafirmat că guver
nul lui va lua măsuri împotriva 
partidelor de opoziție, subliniind 
că țara „se află într-o etapă care 
poate să conducă la un război ci
vil". Hotărîrea guvernului de a 
interzice activitatea postului de 
radio „Altiplano", acuzat de a fi 
avut legături cu complotiștii, este 
criticată de cercurile ziariștilor si 
scriitorilor bolivieni care au 1 
testat împotriva acestui ate 
la libertatea de exprimare.^

în ciuda unui acord de prin
cipiu, anunțat sîmbătă diminea
ța, în seara aceleiași zile nego
cierile de la Addis Abeba dintre 
delegațiile nigeriana și biafreză 
au intrat într-un nou impas, în 
legătură cu modul de transpor
tare a ajutoarelor destinate popu
lației civile din Biafra. Crearea 
unui coridor aerian, 
cordului 
continuă
Nigeria, 
zborul

ajutoare, fără ca acestea să fie 
escortate de avioanele militare 
nigeriene. Cele două delegații se 
vor întruni luni într-o nouă șe
dință, sub președinția împăratu
lui Haile Selassie.

Anthonț/ Enahoro, ministrul 
federal nigerian al informațiilor 
și muncii, a sosit la Geneva. El 
va avea convorbiri cu membrii 
Comitetului Crucii Roșii Inter
naționale în problemele legate 
de ajutorarea victimelor războiu
lui civil din Nigeria.
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