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In pagina eroică a Porților 
de Fier s-a așternut încă o filă. 
Constructorii români și iugo
slavi ai sistemului hidroenerge
tic au sărbătorit 
patru ani de la 
crărilor.

în Tr. Severin
tea Kladova din R.S.F. Iugo
slavia au avut loc ieri ample 
festivități cu acest prilej. Încă 
din zori cheiurile porturilor e- 
rau arhipline. Apele bătrînului 
Danubiu au fost brăzdate 
nave fluviale ce au purtat 
cursul zilei de pe un mal 

@ altul mii de muncitori — 
neri și vîrstnici — mesageri

•
 celor două popoare prietene ca
re durează între Carpați și
Balcani o monumentală cetate 
a luminii.

In cursul zilei constructorii 
a români și iugoslavi și-au fă- 

cut vizite reciproc pe șantiere. 
Vizitele au fost dominate de 
interesul manifestat, și de o 
parte și de alta, pentru cunoaș- 

a terea stadiului lucrărilor, a

metodelor de muncă folosite. 
Hărnicia a dat ca întotdeauna 
în timpul confruntărilor dintre 
bravii constructori același răs
puns : „Planul construcției se 
desfășoară așa cum am stabi
lit". Constructorii români, de 
pildă, au executat în cele 8 
luni ale anului în curs un vo
lum suplimentar de lucrări în 
valoare de aproape 90 milioa
ne lei; colectivul Întreprinde
rii de construcții Porțile de 
Fier a dat în funcțiune cu o 
jumătate de an mai devreme 

'noua cale ferată Tr. Severin— 
Orșova. Succesele constructori
lor sînt întregite în acest an și 
de cele ale montorilor. Aceștia 
au executat la ecluză și cen
trală, pe malul românesc, mon
tajul a peste 4 000 tone dife
rite utilaje. Lucrările se înca
drează întocmai în graficele sta
bilite în comun de specialiștii 
români și iugoslavi.

...Ștafeta muncii a fost pre
luată apoi de ștafeta distracții-

(Continuare în pag. a Il-a)

Atletele au confirmat, 
atleții în continuare, datori

De la trimisul nostru special la Atena, VASILE CABLILEA

Există momente cînd ecoul, departe de a se șterge în timp, se 
reînnoiește de Ia un an la altul, capătă dimensiuni noi, ampliîicîn- 
du-se ca un fluviu care culege în albia sa apele rîurilor întîlnite în 
cale. Un asemenea moment trăim în zilele acestea în care tineretul 
istriei readuce în actualitate tradiția marilor șantiere ale muncii pa
triotice, îmbogățind-o cu semnificațiile adunate în toți cei 20 de ani 
ce s-au scurs de atunci. Un asemenea moment se repetă, de fiecare 
dată într-un alt decor dar cu aceleași sensuri profunde, peste tot 
unde au loc întîlniri între actualii brigadieri și cei care au lansat pen
tru prima dată, ca pe o adevărată chemare la întrecere, refrenul 
simbolic „hei-rup“.

Prezenți ieri la aceste impresionante întîlniri, reporterii noștri 
surprind, în cîteva imagini, dimensiunile înalte ale acestui eveni
ment.

TG. JIU: BUZĂU; Flacără
veșnic vie

Duminică 8 septembrie 1968. în această 
orașul Tg. Jiu a trăit unul din cele mai emoțio
nante momente : sărbătorirea a 20 de ani de la 
darea în funcțiune a liniei de cale ferată Bum
bești-Livezeni.

Ora 9,30. O coloană de brigadieri îmbrăcați în 
uniforme de lucru, însoțiți de propria fanfară sub 
faldurile drapelului pe care citim cu litere mari, 
Brigada III Constanța, străbătea piața centrală a 

orașului Tg. Jiu, îndreptîndu-se spre grădina de 
vară a teatrului. Sînt 80 dintre brigadierii veterani 
ai celor 3 unități dobrogene de acum 20 de ani 
de pe șantierul Bumbești—Livezeni. în uralele 
mulțimii ei se aliniază față în față cu cei mai ti
neri brigadieri care au lucrat în această vară pe 
șantierul drumului național Bumbești Livezeni. 
Publicul scandează într-un singur glas numele șan
tierului Bumbești—Livezeni. Apoi, se dă comandai 

„Pentru aducerea drapelului patriei, drepți
O gardă de 3 tineri brigadieri poartă drapelul 

așezîndu-1 pe un soclu în vreme ce fanfara into
nează Imnul de stat. Urmează un moment so
lemn trecut ca un fior prin inima tuturor celor

VASILE RAVESCU

zi

(Continuare în pag. a Il-a)

BAIA MARE:

INIMA
Din acest an, Gutîiul, ve

chea reședință a lui Pintea 
Viteazul, și-a adăugat noi 
detalii in biografia sa legen
dară. Numele său figurează 
acum printre ale atâtor alte 
locuri unde o nouă genera
ție de brigadieri maramu
reșeni a înscris în tradiția 
muncii voluntar-patriotice 
noi dovezi de însuflețire și 
hărnicie, de devotament 
fierbinte pentru cauza în
floririi patriei.

Sărbătorirea la Baia 
Mare a 20 de ani de la ter
minarea lucrărilor pe șan-

Sala 
cescu. 
tele i 
zenți 
gem 
vîrstnice, bărbați 
tîmple încărunțite, 
priviri grave în adîn- 
ciil cărora am surprins 
licăriri de amintiri și de 
emoție. Sînt membri 
ai vestitelor brigăzi 
din Buzău care în ur
mă cu două decenii 
și-au dăruit forțele si 
entuziasmul pe șantie
rele de la Lunca Pru
tului, Bumbești-Live
zeni sau Salva-Vișeu : 
Poenaru Ștefan, Mano- 
lescu Nicolae, Nica 
Ștefan, Nicolae Nico
lae, Sturzu Octavian, 
Grigore Gheorghe, 
frații Constantin și Ion 
Baboi, Savu Gheor
ghe, Ionescu Ion, Bi- 
ța Gheorghe, Gheor
ghe Lică Ion, Vila- 
hopol Stroe.

Răsfoim împreună cu 
participanții la festivi
tate cîteva ziare vechi

Nicolae 
Printre 

de tineri 
aici 

și chipuri

Băl- 
su- 

pre- 
distin- 

mai 
cu 
cu

din colecția pusă la 
dispoziție de 
Arhivelor Statului din 
Buzău.
„Brigada 14 Buzău de 
pe șantierul național 
Lunca Prutului pășeș
te din izbîndă în iz- 
bîndă" citim: „Prima 
brigadă a județului 
nostru a reușit să de
pășească norma de 
lucru fixata de coman
dament cu 117 la su
tă, clasîndu-se astfel 
printre brigăzile frun
tașe". Alt titlu: „Bri
gada nr. 4 Buzău por
nește spre victorii. 
Pleacă pe șantierul 
național de la Salva- 
Vișeu". Pe alta, pagi

nă citim: „Brigada 4 
pe șantierul Bumbeștî 
Llvezeni deține pen
tru a doua oară Stea
gul muncii. în cursul

VASILE VĂDUVA

filiala

Sub titlul:

(Continuare în 
pag. a 11-a)

PATRIEI -
Șl BRAȚELE

tierul național al tineretului 
Bumbești-Livezeni a prile
juit trăirea unor intense 
emoții atit pentru brigadie
rii veterani (peste 30 la nu
măr), cit și pentru cei ai 
anului 1968. Scurtul bilanț 
prezentat de tovarășul 
Gheorghe Sas, primul secre
tar ul Comitetului județean 
Maramureș al U.T.C., rezul
tând din munca celor aproa
pe 600 de tineri brigadieri 
e concludentă. In cele peste 
107 zile efectiv lucrate s-a 
realizat o economie de 170 
mii lei. Aceste cifre, reflec-

NOASTRE
tă entuziasmul cu care 
vii și studenții români, 
ghiari, germani și de 
naționalități s-au străduit 
cot la cot să aducă prinos 
de recunoștință încrederii 
acordate, să-și înscrie nu
mele alături de propriile 
fapte în cartea luminoasă a 
tradiției, a muncii dăruite 
cu patos tineresc înfloririi 
patriei noastre socialiste.

Numeroși vorbitori, tineri

ele- 
ma- 
alte

VASILE MOINEAGU

(Continuare în pag. a 11-a)

HUNEDOARA •

BIOGRAFII 
REUNITE

Era pe vremea pri
mei șarje a muncii 
patriotice hunedore- 
ne. In cadențele en
tuziastului hei-rup, 
fluvii de energie ti
nerească se revărsau 
pe șantierul național 
al oțelului românesc 
ale cărei rezonanțe 
se împleteau strîns 
cu bărbătescul „Ră
sună Valea" născut 
în ritmul tîrnăcoape- 
lor din defileul Jiu
lui.

Și iată acum, după 
20 de ani, pe vestiții 
brigadieri care au 
zidit temelia moder
nului Combinat side
rurgic Hunedoara a 
orașului modern, cu 
peste zece mii apar
tamente noi, cei care 
au sfărîmat roca 
dură a muntelui, 
dînd cale liberă dru
mului de fier de pe 
Jiu. Sînt muncitori, 
ingineri, medici, pro
fesori, etc. Poartă 
din nou uniformele 
albastre, insignele de 
brigadieri și pe a- 
locuri. doar argintul 
de Ia tîmple le tră
dează vîrsta...

Moment emoțio
nant. Răsună cînte-

TIBERIU ISTRATE

(Continuare în pag. a ll-a)

Așadar, s-a consumat și ul
tima zi a jocurilor balcanice 
de atletism. Cortina peste a- 
cest reușit spectacol sportiv 
— desfășurat pe durata de 4 
zile — s-a lăsat, însă nu pe 
stadionul Karaiskakis din 
Pireu, ci pe cel olimpic din 
Atena, unde a avut loc cere
monia închiderii jocurilor, și 
episodul final al acestora — 
sosirea în ultima probă — 
maratonul — cea mai grea 
și mai dificilă, un adevărat 
examen al tăriei și voinței 
umane. Noi, cei care i-am ur
mărit pe maratoniști pe tra
seul clasic, pornind din mica 
și celebra localitate Maraton, 
am trăit pentru a doua oară, 
iluzia reeditării întrecerii 
antice după toate canoane
le ei. Dar asupra temerarei 
curse voi reveni într-un re
portaj viitor.

In urma disputării celor

circa 40 de titluri conform 
punctajului oficial, suprema
ția în atletismul balcanic a 
revenit, la fete, României cu 
108 puncte, urmată la o mare 
distanță de Iugoslavia și Bul
garia, acestea două la egali
tate de 76 puncte, Grecia un 
punct și Turcia zero puncte.

La băieți, în schimb, tradi
ția ultimelor ediții ale jocu
rilor, cînd sportivii noștri au 
cucerit cele mai multe titluri, 
a fost încălcată : de data a- 
ceasta, atleții bulgari și-au 
luat revanșa demult aștepta
tă. situîndu-se pe locul I cu 
156 puncte, urmați de atleții 
noștri cu 137 puncte, iugoslavi 
125 puncte, greci — 66, și 
turci — 23 (în acest clasament 
nu a fost inclusă și proba de 
maraton).

(Urmare din pag. a Ill-a)

PORȚILE DE FIER: Rit
mul intens de lucru pe ma
rele șantier a fost asigurat 
in egală măsură de pri
ceperea oamenilor și înal
tul grad de mecanizare a 

lucrărilor.

PAHAR
CU VON 

N©U

9.
IN PRODUCȚIE DE SERIE• ———-—

• UN NOU TIP DE VAGON INDUSTRIAL
I La uzina de vagoane din Arad a intrat zilele a- 
cestea în producția de serie un nou tip de vagon 
industrial de marfă pe 4 osii, acoperit. Executat 
în întregime în construcție metalică, el este pre
văzut cu o căptușeală specială, precum și cu ac
cesorii tehnice, care îi conferă caracteristici de ex
ploatare și în condiții de climă tropicală.

Acesta este al cincilea tip de vagon de marfă 
proiectat și realizat în acest an la uzina din Arad, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul anului constructorii de 
vagoane să asimileze încă două tipuri de vagoane 
de mare tonaj.

(Agerpres)

MESAJUL
Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româoia, 

loo Gheorghe Maurer, adresat „Conferinței extraordinare
••

cu poporul vietnamez in lupta sa
imperialiste a $.11.1“

de Florența Albu
Crește, la noi, o plantă 

deosebită de toate celelalte, a 
cărei floare și fruct, apoi, e 
un fel de știulete mărunt, co
lorat de la rădăcină spre vîrf, 
în galben, portocaliu, roșu și 
violaceu; îi spune rodul pă
mântului.

Copii, o căutam la începu
tul verii, să-i citim semnele 
— recoltele-n culorile așezate

Imi este plăcut să adresez 
tuturor participanților la 
„Conferința extraordinară în 
sprijinul și pentru solidarita
tea cu poporul vietnamez în 
lupta sa împotriva agresiunii 
imperialiste a S.U.A." cele mai 
bune urări de succes în acti
vitatea dedicată intensificării 
sprijinului acordat de popoa
rele Asiei și Africii poporului

eroică 
ameri-

Româ-

vietnamez în lupta sa 
împotriva agresiunii 
cane.

Republica Socialistă
nia, după cum este cunoscut, 
în repetate rînduri și-a mani
festat deplina solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane 
pentru salvarea națională, a- 
cordîndu-i în acest scop spri-

jinul și ajutorul său moral, 
politic și material.

Interesele vitale ale păcii și 
securității popoarelor cer în
cetarea definitivă a bombar
damentelor americane asupra 
Republicii Democrate Viet
nam, oprirea agresiunii State
lor Unite ale Americii, retra
gerea trupelor americane și 
satelite din Vietnamul de sud,

respectarea acordurilor de la 
Geneva din 1954, pentru ca 
poporul vietnamez să-și re
zolve singur, în mod suveran, 
problemele sale vitale.

Ne exprimăm convingerea 
că năzuințele de libertate, 
pace și progres ale poporului 
vietnamez se vor împlini, 
cauza dreaptă a Vietnamului 
luptător va triumfa.

spre vîrf — galbenul pentru 
grîu, portocaliul pentru po
rumb și floarea soarelui, roșul 
—violaceu pentru fructe și 
struguri.

Nu știu cum va fi arătat, a- 
nul acesta, rodul pămîntului, 
dar amintindu-mi-l în viile 
Dobrogei, am fost încredința
tă că cercul însemnînd rodul 
viilor, a fost mai bogat ca ori- 
cînd.

Și, oare cornul abundenței, 
pe care zeița Fortuna din 
muzeul constănțean îl ține în 
mînă, nu seamănă el însuși, 
aceluiași rod al pămîntului ? 
Există, tot în muzeul de la 
Constanța, în vecinătatea sta
tuii Fortuna, o sală vastă, în 
care au fost rînduite amforele, 
cu trupul lor feciorelnic, de 
lut roșu, plămadă caldă de 
pămînt și vin tînăr.

Trecînd, de la Constanța, 
pe șoseaua viilor — cum at 
putea fi numit altfel drumul 
Murfatlarului și Ostrovului ? 
— parcă le vedeam așezate 
de-o parte și de alta a dru-

(Continuare în pag. a Il-a)
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BRAȚELEA

NOASTRE
(Urmare din pag. I)

și vîrstnici, au evocat prin
cipalele momente din viața 
șantierelor naționale ale ti
neretului atit ale celor de 
început cît și a celor din 
anii mai recenți.

GHEORGHE SURDUC, 
om la 40 de ani, fost bri
gadier la Bumbești-Livezeni 
e posesor a două diplome 
de evidențiat excepțional și 
a alteia de pionier al muncii 
voiuntar-patriotice.- Bucuria 
mea cea mai mare, spunea 
el, o constituie faptul că 
după 20 de ani, unuia din 
fiii mei i-am predat ștafeta. 
Anul acesta a lucrat pe 
șantierul Baia Sprie — Si- 
glitt. Profesorul AL. DO- 
MUȚA vorbea despre adîn- 
cile transformări ale locu
rilor pe unde a lucrat în 
urmă cu 20 de ani și pe 
care vizitîndu-le în această 
vară nu le-a mai recunos
cut. Ion Variciuc s-a referit 
la deosebirile esențiale în ce 
privește condițiile de muncă 
pe șantierele anilor 1948 și 
cele ale anului 1968. Gheor- 
ghe Ardeleanu, elev în anul 
II al școlii de construcții 
din Baia Mare, propus pen
tru a primi. Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C. pen
tru merite deosebite pe șan
tierul Baia. Sprie — Sițihet, 
studentul Tiberiu Polak de 
la Institutul pedagogic din 
Bala Mare și alți tineri au 
exprimat în mim ele lor și 
al tuturor tinerilor din ju
deț hotărîrea de a participa 
și in continuare la toate ac
țiunile de munca voiuntar- 
patriotice.

Prezent la această emo
ționantă întîlnire, tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secre
tar al Comitetului județean 
de partid Maramureș, feiici- 
tindu-i pe tinerii brigadieri 
pentru succesele obținute în 
muncă pe șantiere, le-â vor
bit despre preocupările co
mitetului. județean de partid 
în această perioadă, despre 
perspectivele de dezvoltare 
ale județului la care tinerii, 
alături de toți locuitorii sînt 
chemați să-și aducă o tot 
mal însemnată contribuție. i 

înainte de a aplauda un 
reușit program artistic, 
participănții la festivitate 
au adresat Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o însu
flețită telegramă în care în
tre altele se spune: „Profund 
recunoscători politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, noi, tinerii 
din Maramureș ne angajăm 
să contribuim prin munca 
noastră la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi cUlmî, 
ale progresului și civiliza-

(Urmare din pag. l-a) 

mului, amfore așteptînd vinul 
cules al pămîntului.

De la Constanța, la Ostrov, 
treci printr-o Dobroge de nouă 
legendă; o grădină gătită, pe 
care-o privești prin boabele 
ciorchinilor limpezi} un pă- 
mînt care miroase a piersică 
dulce, un vini amețit de busu
ioacele și feleștils pinului în- 
tîilor culesuri ale toamnei.

Un cîntec vechi al acestor 
locuri, începea cu versurile: 
„Dobroge, țară bogată, / In 
mărăcini și în piatră”... un 
cînteo pe care nu-l mai știe 
nimeni, pe care nici nu ți-l 
mai aduci aminie, în fața Do- 
brogei de azi. Mîinile oameni
lor au transformat totul —• 
vide, livezile sînt aici pămint 
muncit și gătit — și-i potri
vită poate zicala — drag ca 
lumina ochilor.

Palierele viei, din care se 
văd țîșnind ciorchinii aurii și 
negri — brumați, crengile 
piersicilor și perilor și pruni
lor, sprijinite frumos, pămîntul 
curățat, de parcă a dispărut 
pînă și sămînța bălăriilor ; și 
toate acestea apar ca o adecă- ■' 
rată lucrare de artă, nu cîmp, 
ci parc în care agronomii și 
viticultorii au lucrat după le
gile frumosului, ale unei ar
monii fără asemănare.

Așadar, privirea care așează,

B I C A Z
Întîlnirea de la Bicaz Intre 

tinerii din județul Neamț și 
cei care acum 20 de ani răs
pundeau chemării organizației 
revoluționare de tineret pu- 
nînd cu entuziasm umărul la 
marile procese de reconstruc
ție ale patriei s-a desfășurat 
sub semnul unei autentice săr
bători, care a-reușit să-și pună 
pecetea pe întreaga, viață a 
orașului născut și ridicat lingă 
măreția legendară a Ceahlău
lui. Am avut, în fața foștilor 
brigadieri și a tinerilor invi
tați de către Comitetul jude
țean Neamț al U.T.C. la aceas
tă sărbătoare, senzația că bara
jul, imensă cortină de beton 
trasă peste istoria veche a a- 
cestor meleaguri s-a deschis 
pentru o clipă arătînd tuturor 
ochilor scenele de eroism în 
muncă, trupurile cucerite de 

Bumbești-Livezeni simfonia eroică
(Urmare din pag. 1)

prezenți, raportul comandantului actualilor bri
gadieri către comandantul „veteranilor”.

Raportul sună scurt și cu vădită emoție : „To
varășe, comandant, brigadierii care au lucrat în 
Valea Jiului pentru construcția șoselei Bumbeștl 
Livezeni sînt adunați pentru a sărbători cea de a 
20-a aniversare de la darea în funcțiune a liniei 
ferate Bumbești—Livezeni. Raportează coman
dantul brigăzilor voluntare ale anului 1968 din 
Valea Jiului, Dumitrașcu Longin”. Comandantul 
fostei brigăzi I Constanța, Onea Ion îl îmbrățișea
ză pe tînărul brigadier. O îmbrățișare caldă, pă
rintească, tovărășească ca o punte peste cei 20 de 
ani spre inima celor două generații de brigadieri 
unind atîtea și atîtea frumoase și bogate tradiții 
ale muncii voiuntar-patriotice.

Cuvîntul de răspuns al brigadierilor anului 1948, 
rostit de Ion Onea, exprimă și mai plenar acest 
sentiment de solidaritate peste ani a) generațiilor. 

„Dragi tineri brigadieri, iubiți cetățeni ai ora 
șului Tg. Jiu. Raportul dat de tinerii brigadieri 
astăzi în fața dv., nouă veteranilor de acum 20 
de ani ne-a umplut^ inimile de bucurie. Căci și ei 
ca și noi au răspuns chemării înălțătoare a parti
dului ca să facem din țara noastră o țară frumoa
să, mîndră, bogată șl prosperă. Acum 20 de ani, 
noi brigadierii constănțeni, tineri, am muncit pe 
meleagurile dv. și am înfruntat greutăți, am avut

în nuini'lopata și tîrhăcopul, dar am avut îndru
marea partidului șl tinerețea noastră viguroasă. 
Noi brigadierii constănțeni, veterani ai muncii pa
triotice, sîntem legați de dv. prin amintirea acelor 
timpuri petrecute și muncite aici pentru a da în 
folosința atunci cînd ni s-a Spus, o frumoasă'linie 
ferată Și măreață, linia Bumbești—Livezeni (Acel 
salut „de trei ori ca la brigadă” I însoțește ultime
le cuvinte ale comandantului).

Aîît în cuvîntul tovarășului Nicolae Iacobescu, 
prim secretar al Comitetului județean Gorj d 
U.T.C. cît și în al tovarășului I. Popescu, secretar 
al Comitetului județean de partid, au fost evo
cate tradițiile muncii voluntare, înalta educație 
patriotică pe care brigadierii au dobîndit-o în a- 
ceasta epopee a muncii, angajamentul tinerilor 
gorjeni de a păstra flacăra vie a muncii voluntar-
patrioticc caie mobilizează și astăzi, cu nebănuită 
forță, tînăra generație demnă și mîndră de faptele 
înaintașilor.

Totodată, tinerii porjului au ținut să-și exprime 
acest sincer sentiment și în cadrul unei telegrame 
pe oare au adresat-o Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Atmosfera șantierului de acum 20 de ani a fost 
apoi evocată într-un impresionant program artistic 
care, seara tîrziu, a transformat piața centrală a 
orașului într-o imensă horă de laudă a entuzias
mului și eroismului muncii.

BIOGRAFII REUNITE
(Urmare din pag. l-a)

cui brigadierilor. Cei 
60 de oameni, vetera
nii primei „șarje" a 
muncii patriotice hu- 
nedorene, retrăiesc 
clipele petrecute a- 
cum aproape un sfert 
de veac. Alături bat 
inimile fierbinți ale 
generației 1968, a 
brigadierilor hunedo- 
reni, care au pus u- 
mărul, într-o firească 
succesiune, la cea 
de a doua vîrstă a ti
nereții defileului Jiu
lui — construcția șo
selei. Sînt clipe unice 
cînd două generații 
se întîînesc în timp, 
pe același teren al 
entuziasmului patrio
tic, al muncii dăruite 
cu generozitate înflo
ririi patriei.

Tradiția instaurată 
cu 20 de ani în urmă 
este respectată cu 
sfințenie. Salutul co
mandantului de șan
tier, brigadierul ve
teran Cornel Cova- 
liov. păstrează for
mula de atunci : „No-

roc bun. tovarăși 
brigadieri". îi ur
mează aidoma, răs
punsul brigadierilor 
veniți în careu, 
jurul ’ _ ' 
„De trei ori, cș 
brigadă : — *
hei-rup, hei-rup".

— „Preluînd cu 
înaltă cinstire și 
mîndrie experiența 
primelor brigăzi de 
muncă patriotică ~ 
a spus în cuvîntul 
său tovarășul VIO
REL FAUR, prim se
cretar al Comitetului 
județean al U.T.C. — 
tineretul hunedorean 
consideră ca o dato
rie majoră continua
rea acestei tradiții. 
Munca noastră entu
ziastă constituie o 
parte din activitatea 
întregului popor pen
tru edificarea socia
listă a țării, un fac
tor cu bogate valen
țe educative în în
treaga viață a orga
nizațiilor de tineret, 
pe care avem datoria 
să-1 permanentizăm, 
în acest fel vom for-

învingător de 
pătnîntul P Paș- 
efigiile vechilor 

împămîntenite

de-o parte și de alta a dru
mului, vechile amfore, ochiul 
care vede statui, crescînd în 
lupuna marmoreană, nu fanta- 
zeaza.

Oare acolo, la Adamclisi, 
pietrele milenarului Tropaeum 
Traiâni, nu apar ridicate azi, 
pe un nou soclu — cu viile și 
lanurile din jur — monument 
.al singurului 
totdeauna — 
nică, lumina, 
cuceritori sînt
— aici, ei înșiși supuși legi
lor acestui pămînt, păcii lui 
suverane.

Și iată, acest început 
septembrie, pe drumul lor, de 
la Murfatlar la Ostrov.

începe culesul de vii, pă
mîntul se-așteme încrezător 
pașilor singurilor lui cuceri
tori — muncitorii celor patru 
anotimpuri care-l seamănă, îl 
gătesc, îl veghează și-l 
leg. încep să 
iească arcurile 
cu frunze de 
spice, cu știuleți
și coarde — încărcate de stru
guri : stema pămîntului, cu 
soarele lui generos, în fieca
re arc de triumf, ridicat la 
sărbătoarea culesurilor.

Trec pe drumul Dobrogei, 
la începutul acestei toamne ; 
ochiul și inima aduc laudă oa
menilor, mîinilor lor amesteca
te cu pămint, înnobilate de pă-

cu- 
se pregă- 
de triumf, 
stejar, cu 
de porumb

acelor tineri 
tradiția șan-

patriotism ale 
Care respectînd 
tierelor de muncă patriotică 
inaugurate cu 20 de ani în 
urmă, răspundeau în 1951 dă- 
ruindu-și priceperea la teme
lia marelui izvor de energie 
dintre Carpații răsăriteni. Cu
vintele rostite dini inima tu
turor celor prezenți de către 
tovarășul Ionel Socobeanu se
cretar al Comitetului județean 
Neamț al U.T.C. ca și emoțio
nantele cuvinte ale evocărilor 
vieții și muncii de pe șantie
rele de la Bumbești-Livezeni, 
Salva-Vișeu și Bicaz, făcute de 
către tovarășii Constantin 
Ghiță, Constantin Grama și 
Mihai Sprințăroiu, foști briga
dieri pe aceste șantiere au do
vedit și aici la Bicaz cu emoție 
și simplitate sentimentul care 
20 de ani la rînd a determinat

în 
drapelului : 

* la
Hei-rup,

ma un tineret demn 
de tradiția înaintași
lor, de eroismul și 
abnegația poporului 
român".

Se realizează apoi 
un autentic colocviu 
între cele două ge
nerați de brigadieri, 
Sînt evocate fap
te mărețe, episoa
de din munca și via
ța pe șantierele celor 
două „șarje" hunedo- 
rene ale muncii pa
triotice tinerești. 
Două biografii reu
nite în timp, peste 
scurgerea a 20 de 
ani.

Pe scena din piața 
casei orășenești de 
cultură, orchestrele 
semisimfonice și co
rurile reunite ale 
sindicatelor din Hu
nedoara si Petroșani, 
grupuri de balerini 
ai clubului „Siderur- 
gisțul". numeroși ar
tiști amatori din la
tele județului au rea
dus în memoria 
spectatorilor clipele 
înălțătoare ale șan
tierelor tinerești,

mint și muncă.
Și oare ce sentiment îl în

trece pe acela al omului 
care-și contemplă rodul mun
cii, opera mîinilor de aur P

Acolo, sus, aproape de Os
trov, cuprinzi cu privirea, bra
țele Dunării care se desfac și 
iarăși se-adună laolaltă, îm
brățișând Bărăganul griului și 
Dobrogea viilor, Dunărea în 
care vin apele țării, să se lau
de toamna, grele de rodul pă- 
mîntului.

Acolo sus am stat, în lumi
na unei zile de septembrie — 
la Ostrovul viilor și-al Dunării 
calme; și primul pahar cu 
vin tînăr a fost închinat, după 
datină, pentru pacea și rodul 
pămîntului nostru.

NEÎNȚELESUL
rulează la Patria (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).
și la Sala Palatului (11—13 
septembrie) ; PRINȚESA ■ Sala 
Palatului (14—15 septembrie).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30) ; de la 
10 septembrie OPERAȚIUNEA 
SAN GENNARO (orele 8 ; 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.15) ; 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45) ; Feroviar
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează Ia Sala Cinemateca 
(Orele 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21).

WINNETOU — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45) ; Festival (orele 8,45 ;

• 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 21).
TREI COPII „MINUNE" — ci
nemascop

rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45) ; De la 10 septembrie ....  ----- ALF

(orele 
; 18 ;

8.45 ;
20,45) ;

20.45); __ __
ÎNFRÎNGEREA LUI 
XANDRU CEL MARE
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45
20,30) • Melodia (orele 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

mii și sute de mii de tineri 
să-și dăruie patriei noastre so
cialiste toată dragostea, pute
rea și priceperea lor. Avem o 
tradiție care durează de 20 de 
ani. O tradiție egală ca ani cu 
forța multora dintre noi, spu
nea secretarul Comitetului ju
dețean Neamț :.al U.T.C. și ne 
legăm să respectăm cu toată 
ființa noastră această tradiție 
scumpă tineretului. Respectul 
pentru această tradiție l-am 
manifestat in mod convingă
tor pînă acum. Răspunzind 
chemării, organizațiilor U.T.C. 
tinerii din județul Neamț și-au 
făcuț simțită prezența la rea
lizarea unor obiective impor
tante de interes național. 
1 800 000 de ore din viața lor 
au. fost dăruite astfel țării, re
facerii patrimoniului forestier, 
îmbogățirii tezaurului ei de

fapte memorabile în
scrise în noile vîrste 
ale Hunedoarei so
cialiste. Un final a- 
poteotic. demonstrea
ză bogăția folclorică 
a județului Hunedoa
ra mărturie elocven
tă a înaltelor virtuți 
ale locuitorilor aces- 
,tui străvechi ținut în 
care vitejia, hărnicia 
si temeritatea s-au 
păstrat nealterate din 
vremuri dacice pî- 
nă-n contemporanei
tate.

...Cum s-a născut 
colosul siderurgic 
hunedordan, cum 
s-au durat în stîncile 
Jiului drumurile de 
oțel și asfalt ?

Răspunsul stă aici, 
în puterea brațelor 
brigadierilor, care 
revăd în această sea
ră filmul semnat de

Valea", 
cuprinși 
dansului 
focurilor

ei, „Răsună 
sau se lasă 
în eleganța 
sub ploaia 
de artificii.

douăși încercat în

TELEVIZIUNE

Foto : O. PLECANPopas la cabana „Valea Oltului

(orele

CINEMATOGRAFE

Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16,15 ; 18,30 ; 20,45).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,30— 
16 în continuare ; 18,30—20,45).

CORABIA „PASĂREA ALBAS
TRĂ" — cinemascop

rulează la Doina (orele 9—10 
program pentru' copii) ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

FANTEZIȘTII
rulează la Union (orele 15,30 ; 

18 ; 20.30).
VARIAȚIUNI PE O TEMĂ 
VECHE — AURITUL — LUMEA 
EXTRAORDINARA A MIȘCĂ
RII — LOȘ, BUCANEROS — 
FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ

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

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Excelsior (orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 18,30 ;
20,45) ; Aurora (orele 8,30 ; 

metale prin colectarea de mii 
de tone de fier vechi (1 $00 de 
tone numai anul acesta), înfru
musețarea satelor, comunelor 
și orașelor ei.

Rezultatele eforturilor de
puse numai în anul acesta va
lorează 7 milioane lei. înseam
nă 45 000 de arbori care și-au 
cucerit dreptul de a fremăta 
în marea orgă a pădurilor, în
seamnă (T șantiere'județene în 
care peste 1 500 de tineri lu
crează la amenajarea unor 
complexe sportive și culturale. 
Realizările obținute sînt grăi
toare, dovedesc cu prisosință 
că steagul de brigadă fruntașă 
purtat acum 20 de ani de mîi- 
ni’le foștilor brigadieri care au 
participat ieri la întîlnirea de 
la Bicaz, au încăput pe mîini 
sigure, hotărîte să-l poarte mai 
departe cu entuziasm sporit.

ION CHIRIAC

FLACĂRĂ
VEȘNIC VIE

(Urmare din pag. I) 
ultimei săpiămîni această briga
dă a depășit normele stabilite cu 
235 Ia sută”. (Chemarea Buzău
lui, 20 iunie 1948), etc.

întrerupem lectura, privirile 
fiindu-ne atrase spre scena unde 
cortina se da în lături. Un grup 
de tineri flancațl de drapele fac 
să reverse peste sală acordurile 
șî versurile bărbătești ale mer
sului brigadierilor. Asistența rit
mează marșul cu aplauze. După 
ce evocă faptele de muncă eroi
că ale brigadierilor de-acum 20 
de ani, Nicolae Dedu, secretar 
al Comitetului județean U.T.C. 
spune :

Continuind frumoasele trfdiții 
de muncă voluntar-patriotica din 
județul nostru, urmînd pilda bri
gadierilor din 1948, tînăra gene
rație buzoiană răspunzind Che
mării C.C. al U.T.C. a înscris 
pe agenda acestui an, realizări 
importante : s-au împădurit 60 
hectare teren, au fost colectate 
peste 1 000 tone metal vechi, 
s-au amenajat 150 heciafe pen
tru irigat. Printr-o contribuție 
adusă de tineri la acțiunile edi
litar gospodărești au fost econo
misite 5 milioane lei. Rezultate
le obținute constituie premiza 
pentru noi succese în acțiunile 
viitoare”.

în nomele vechilor generați'* 
de brigadieri, au luat cuvîntul 
Ion Ionescu și Gheorghe Savu 
care și-au amintit cu emoție do 
lunile petrecute pe șantierul de 
la Lunca Prutului.

Tinerii din sală au oferit zeci 
de buchete de flori veteranilor, 
declarînd că faptele eroice ale 
brigadierilor de acum două de
cenii constituie nentru ei un e- 
xemnlu și un îndemn permanent, 
exprimîndu-și hotărîrea ca prin 
eforturi sporite să ducă mai de
parte flacăra muncii patriotice, 
aprinsă acum 20 de ani, să facă 
totul ca strălucirea ei să fie veș
nic vie-

în continuare, formații artis
tice de amatori au oferit un 
spectacol bogat și variat caracte
rizat prin tinerețe. în încheiere, 
un grup vocal a cîntat marșul 
brigadierilor, „Hei-runul" refre
nului fiind preluat de întreaga 
asistență.
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10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) r
Arta (orele 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30; 
18 ; 20,30).

TOM JONES
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la înfrățirea (orele

10 • 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Cotrn- 
cehi (orele 15,30 ; 18 ; 20,3"). 

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA
rulează la Buzești (orele 15,30
— 18 în continuare).

REBUS MIRACULOS
rulează la Dacia (orele 8,15 :
— 21 în continuare).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS
rulează Ia Unirea (orele
15,30 ; 18).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15,30 ;
18) ; Munca (orele 16 ; 18 ; 20). 

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Drumul Sării (orele

Se lucrează la viaductul peste 
care va trece noua șosea Or

șova — Băile Herculane.

CRONCAK

Trebuie spus de la în
ceput : „Vin cicliștii” ca 
"film, trebuie să constituie 
„plecarea” definitivă de pe 
platourile noastre, de pe e- 
cranele noastre a cinemato
graf ului-șușanea.

Numai astfel poale fi nu
mită o producție care, slu- 
jindu-se de o vagă idee sa
tirică. mentalitatea retro
gradă a unor antrenori, adu
nă î.ntr-o narațiune confuză 
cele mai jenante gaguri ce 
aparțin periferiei spirituale. 
Amintesc unul, reprezenta
tiv pentru genul de umor 
pe care-l „recomandă” fil
mul : găleata unei fîntini 
trece rînd pe rînd de la un 
personaj la ceilalți cinci lo- 
vindu-i in cap, udindu-L 
oferind astfel o secvență 
lungă, căshită, la vizionarea 
căreia și interpreții ei — 
aș putea s-o jur — se simt 
jenați. Și cite și mai cite al
tele de același nivel și gust.

Poate că așa se explică și 
faptul că filmul, după un 
scenariu de Al. Struțeanu 
Și Em. Valeriu, cuprinde și 
U,n „comentariu”, adăugat 
probabil pentru a mai sal
va ceva, de Al. Mirodan. 
îndreptățește afirmația a- 
ceasta faptul că filmul a 
fost încă de la turnare și 
pînă de curind prezentat 
fără contribuția cunoscutu
lui dramaturg.

Aurel Miheleș — regizo
rul filmului — era cunoscut 
de la tripla nereușită de a 
aduce pe ecran eroii mare
lui satiric I. L. Caragiale. 
în filmele : Două lozuri 
D-ale carnavalului, Tele
grame („merit" împărțit 
frățește cu Gheorghi Na- 
ghi). Ulterior, dedat cerce* 
tarilor filmului în culori, 
reușește obținerea unui pro
cedeu nou, pentru care me
rită toate felicitările, breve
tat tehnic — numărul cu 
multe cifre al brevetului a- 
pare și pe genericul filmu
lui —

15 ; 17,30 ; 20) ; Miorița (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ;
20,30).

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Giulești (orele 10 ; 
15 30 ; 18 ; 20,30) ; Floreasca
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30) ; Moșilor (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

1NTÎLNIRE ÎN MUNȚI — cine
mascop

rulează la Volga (orele 10—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30).

FALSA LIRA DE AUR
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17.30 ; 20).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Tomis (orele
15,45 ; 18,15 ; 20).

O FATA CIUDATĂ
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

DOSARUL XII
rulează la Vitan (orele 
18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE
LIȚA — cinemascop 

rulează la Rahova 
15,30; 18).

15,30 ;

în sala de festivități a Liceu
lui nr. 3 din Oradea s-au înche
iat duminică seminarul-consul- 
tație : „încheierea procesului de 
făurire a statului național uni
tar român",• organizat de către 
comisia județeană-Bihor pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultu
ral științifice în colaborare cu 
filiala locală a societății de știin
țe istorice. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de prof. univ. 
dr. docent Ștefan Pascu, mem
bru corespondent al Academiei, 
de la Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj, care a prezentat în

Porțile de Fier
(Urmare din pag. I)

lor și bunei 
trade speciale 
scenele unor 
cultură, au _______
spectacole artistice. In timp ce 
la Tr. Severin culegea aplauze 
colectivul Societății culturale 
artistice „Vukita Mitrovici" din 
Belgrad, la Kladova le primeau 
cu aceeași căldură taraful și 
soliștii de muzică populară al 
sindicatului Sistemului hidro
energetic și de navigație — Por- 

dispoziții. Pe es- 
amenajate sau pe ■ 

așezăminte de 
fost ^prezentate

scurt-metraje (Legenda cio- 
cîrliei și Fetița cu chibri
turi) care au doar meritul 
badineriei cromatice.

Brevetul își așteaptă încă 
un cineast care să-l poată 
pune în slujba „filmului" 
și nu al peliculei.

Se întîmplă în acest „Vin 

UN „SPECTACOL"
• f

DE ADIO?
cicliștii" (în afara unor de
monstrații de măiestrie a 
imaginii semnate de Ștefan 
Horvath și a unei excelente 
ilustrații muzicale aparți- 
nînd compozitorului Ri
chard Oschanitzky) o ciu
dată aglomerare de poncife 
comice grosiere : aceeași 
fintină devine pentru a 
doua oară... „punct de a- 
tracție", de data asta în apa 
ei fusese vărsată o aprecia
bilă cantitate de țuică (de 
Pitești ?, de Văleni ? nici 
eroii nu stabilesc cu exac
titate proveniența) și asis
tăm la o altă secvență lun
gă în care toată lumea se 
îmbată; personajul princi
pal — Virgil — e obligat la

LUNI 9 SEPTEMBRIE
17.30 — Pentru noi, femeile !

în cuprins : Din
nou la școală ; Ținu
ta și igiena vizua
lă a școlarului ; 
Pregătirile pentru 
sezonul rece la fabri
ca de blănuri „Vi
dra" Orăștie. (repor
taj) ; Sfaturi cosme
tice de sezon ; Mo
zaic.

18,00 — Actualitatea indus
trială. în cuprins : 
Pentru dvs. Diver
sificarea producției 
întreprinderilor in
dustriei ușoare ; 
Noi produse româ
nești ; Tur de ori
zont.

18.30 — Curs de limba fran
ceză — reluarea lec
ției a 9-a.

19,00 — Brățara de aur — 
emisiune pentru ti
neret. „Tineri la 

continuare expunerea : „Cinci
zeci de ani de la desăvîrșirea 
statului național unitar român", 
între expunerile și comunicările 
care au mai fost prezentate în 
fața celor peste 200 de cadre de 
specialiști, cadre didactice șl 
alte categorii de intelectuali din 
județul Bihor, care au partici
pat la lucrări, au mai figurat: 
„Ideea unității naționale a po
porului român în gîndire și în 
literatură", „Consiliul național 
român din Oradea", „Din amin
tirile participanților la marea a- 
dunare de la Alba-Iulia".

țile de Fier. Pe stadioane ți în 
sălile de sport din cele două 
localități au fost organizate în
treceri de fotbal, handbal, vo
lei, șah.

Seara tîrziu, constructorii de 
pe ambele maluri și-au luat 
rămas bun cu convingerea că 
rezultatele din cel de-al cinci
lea an de activitate la Porțile 
de Fier vor apropia simțitor 
termenele cînd din .viitoarea 
hidrocentrală, energia electrică 
va porni la timp spre consu
matori.

cîteva momente tari: tre
buie să reziste unor jenante 
presiuni erotice de-o noap
te ale unei colege a iubitei 
sale, trebuie să justifice 
prezența unui grup folclo
ric femenin care dansează 
un joc foarte frumos dar 
fără nici o legătură cu fii-

mul (In fond putea

secretară care tot

. . . - 
asculte pe Vasiliu Birlic în 
monologul „Efectele dăună
toare ale tutunului", poate 
se cîștiga ceva pe linia co
mică), trebuie să fie mușcat 
de albine pentru a-și argu
menta apoi o față transfor
mată de umflături etc. etc.

Mai apare un director 
timp, lozincar, elegant, mi
crobist, afemeiat-timid care 
poartă după el o deco
rativă ' “ ‘___
timpul tace și racolează cu 
priviri înfocate bărbați, și 
un personaj „absurd", îm
brăcat ca un ginere bătrîn 
și care așteaptă, inutil, din 
cinci în cinci secvențe, cu 
un buchet de flori în mină 
o dulcinee funcționară la 
un oficiu P.T.T. Urmează 
„caravana" cicliștilor în ro
lurile cărora actorii Mircea 
Albulescu, Ștefan Bănică, 
Nicu Constantin și Dem 
Rădulescu nu fac altceva 
decît să autoatenteze la bu
na reputație de actori ai 
scenei.

Șansa de care se bucură 
filmul: prezentarea lui toc
mai în această perioadă în 
care se poartă în paginile 
ziarelor și revistelor o dis
cuție sinceră și responsabilă 
despre cinematografia noas
tră, fac inutile scuzele rea
lizatorilor. Să sperăm că a- 
cest film reprezintă pentru 
o anumită mentalitate care 
a jalonat producțiile Stu
dioului „București" un spec
tacol de adio.

TUDOR STANESCU

înălțime".
19.30 — Telejurnalul de

seară.
19.50 — Buletinul meteoro

logic. Publicitate.
20,00 — „Izvoare fermecate" 

— program de cîn- 
tece și dansuri. So
liști : Maria Cioba- 
nu, Maria Pietraru. 
Tița Ștefan, Pușa 
Poenaru, Ion Drăgoi, 
Dumitru Zamfira.

20.15 — Teleuniversitatea.
Istoria civilizațiilor. 
Civilizația greacă 
(III).

20,45 — Spectacol festiv. 
Transmisiune de 1; 
Sofia.

21.15 — Film artistic „Noto
rious", un film de 
Alfred Hitchecock 
cu Ingrid Bergman.

23,40 — Telejurnalul de 
noapte.

23.50 — închiderea emisiunii.
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PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI 
APROBATE DE ÎNTREGUL POPOR

Cu prilejul aniversării
R. P. D. Coreene

Pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, continuă să sosească telegrame și scrisori în care 
oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — reprezentînd toate categoriile sociale, tineri 
și vîrstnici, aprobă politica marxist-Ieninistă a poporului nos
tru, care militează pentru înflorirea multilaterală a Româ
niei, pentru independența și suveranitatea sa, pentru întări
rea colaborării și unității țărilor socialiste — chezășia trium
fului progresului și păcii în întreaga lume. Adeziunile sînt 
pătrunse de înalta îndatorire cetățenească de-a face un zid 
de granit în jurul politicii partidului, de a participa cu toată 
hotărîrea Ia înfăptuirea ei.

Baza unor

relații

de înțelegere

și respect

încredere in idealuri
ÎNALTE

Alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la IPROFIL Vaslui ne expri
măm totala adeziune la politica 
internă și externă a Partidului 
Comunist Român și a statului 
nostru. Sîntem mîndri de presti
giul internațional pe care-l are 
patria noastră ca urmare a liniei 
sale, politicii clare și înțelepte. 
Am citit și recitit documentele, 
cuvîn țările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, declara
ția votată de forul suprem legis
lativ al țării și am înțeles odată 
mai mult grija părintească față 
de interesele vitale ale poporului 
român, față de întărirea sistemu
lui mondial socialist. Sîntem ferm 
convinși că principiile pe care le

susține cu tărie partidul nostru, 
internaționalismul, colaborarea 
frățeasca cu toate țările socialiste 
pe baza respectului, independen
tei, suveranității, a neamestecului 
în treburile interne și al întraju
torării tovărășești, corespund în
trutotul intereselor socialismului 
și al păcii în lume. Conștient de 
înalta semnificație istorică a tri
umfului acestor principii, aprob 
și susțin cu tărie politica partidu
lui și guvernului, acțiunile sale pe 
plan internațional. Nu voi precu
peți nici un efort în munca pe 
care o depun, căci munca, înde- 
Îîlinirea exemplară a sarcinilor ce 
e avem, sînt cărămizile cele mai 

trainice ce le putem așeza la te
melia politicii partidului.

Țăranii muncitori din 
patria noastră urmăresc cu 
multă atenție evenimente
le politice. Sintem mîndri 
de faptul că, prin poziția sa 
fermă și principială, P.C.R. 
aduce o contribuție însem
nată pentru stabilirea u- 
nor relații de bună înțele
gere și colaborare între ță
rile socialiste, între toate 
statele.

Mă declar întrutotul de 
acord cu linia politică a 
partidului și statului nostru 
exprimată cu atîta fermita
te și claritate în Declarația 
M.A.N. Este linia care asi
gură respectul tuturor po
poarelor — mari sau 
mici — și, în primul rînd, 
respectarea poporului nos
tru. Această politică slujeș
te interesul nostru și sintem 
datori s-o înfăptuim neabă
tut.

Cuvîntările secretarului ge
neral al partidului nostru, to
varășul Hicolae Ceausescu au 
primit votul deplin al întregii 
națiuni. Oamenii muncii din 
tara noastră — români, ma
ghiari, germani si de alte na
ționalități — salută aprobă 
cu satisfacție principiile fun
damentale ale relațiilor dintre 
state formulate in Decla
rația M.A.N. O voce modestă 
care se alătură unui cor întreg 
al declarațiilor de adeziune si

apreciere fie ea cît de neîn
semnată aduce un ton perso
nal.

Cine militează pentru o 
artă care reflectă sincer reali
tatea, pentru o artă umanistă, 
trebuie să se alăture cu tot ta
lentul și tot sufletul năzuințe
lor P.C.R., care el însuși mi
litează pentru o viață mai 
bună, pentru înfrățirea popoa- 
felor, pentru unitatea comu
nității socialiste, pentru suve
ranitatea și independenta țării.

Istoria își conjugă unitatea

dialectică si fermă cu lupta 
pașnică și constructivă a ma
selor populare, cu idealurile 
si contribuția lor la patrimo
niul creației și civilizației u- 
mane, cu setea de libertate și 
neatîmare. Mintea și inimile 
făuresc destine, apără desti
ne, plănuiesc, creează pentru 
prosperitatea omului și a socie
tății.

Pe acest drum, din fericire, 
noi avem un ghid sigur, parti
dul, care ne îndrumă judeca
ta și pe care-l urmăm cu în
credere nemărginită.

mAria fOldes
scriitor — Cluj

Ing. ION ARDELEANU 
directorul IPROFIL Vaslui

PETRE DODENCIU
C.A.P. Telești 
din județul Gorj

ION SELEJAN ÎNVINGĂTOR
IN ETAPA A 8-A

România I

odihnă la 
va desfă-

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

Start în proba feminină 200 m. delfin disputată în cadrul 
concursului internațional București — Sofia

A 8-a etapă a Turului ci
clist al României, desfășurată 
pe distanța Tg. Mureș-Cluj 
(105 km), a fost cîștigată de 
Ion Selejan (C.S.M. Cluj), care 
a sosit în orașul său natal 
după 2h25’45” de la start. Ion 
Selejan l-a învins la sprint pe 
Francisc Ghera clasat pe locul 
doi cu același timp. în clasa
mentul general individual

continuă să conducă Walter 
Ziegler urmat de Vasile Sele
jan la 18”, Francisc Ghera — 
Ia 34”, Ion Ardeleanu — la 
40” etc.

Pe echipă, primul loc este 
deținut de formația 
tineret.

Astăzi este zi de
Cluj, iar marți se 
șura etapa a 9-a Ciuj-Oradea 
(150 km).

ATLETELE AU CONFIRMAT
(Vi mare din pag. I)

După un clasament neoficial, 
pe națiuni, făcut prin adunarea 
punctelor acumulate și de băieți 
'și de fete, România se situează 
pe locul I. E un rezultat bun, 
un succes care adaugă noi lauri 
prestigiului sportului românesc. 
Si meritul principal revine fete
lor, care au lăsat la multe pro
be. o impresie excelentă.

Raportate la performanțele 
europene și mondiale rezulta
tele, situează competiția de la 
Atena pe un loc modest. Doar 
în 3 probe s-au obtinut rezul
tate de valoare mondială : arun
carea discului la fete, și la 800 
mp. fete, unde printre meri
tuoase se numără Lia Manoliu și 
Ileana Silai. De asemenea, la 
proba de prăjină au fost 
corectate cîteva recorduri bal
canice și naționale — mai pu
ține. însă în orice caz, ca la alte 
ediții. Să fi păstrat oare atleții 
marile surprize pentru Mexic ?

Cel mai mare succes al jocu
rilor, e cel de... public. în cea 
de-a treia zi, sîmbătă, iau loc în 
tribune, aproape 40 000 de spec
tatori. Fără îndoială așa cum 
am mai spus, atenienii iubesc 
mult, cu patimă atletismul. Am 
văzut luînd loc în tribune cu 
programe în mină, călugări cu 
bărbi respectabile, în ținuta lor 
obișnuită religioasă, cu sutane 
și potcapuri, cine știe, poate ve- 
niti tocmai de la Muntele Athos. 
Atenienii știu să încurajeze, să-i 
poarte pe sportivi spre victorie. 
La probele mai grele, cînd atle- 
ții dau totul din ființa lor, tri
bunele se ridică în picioare, iar 
pe sportivii lor îi aplaudă chiar 
și atunci cînd sînt ultimii. Ge
nerozitatea aceasta creează un 
climat de febrilitate și eferves
cență, propice pentru întreceri.

Și acum, pe scurt, cîteva cu-

vinte despre cea de-a treia zi. 
La băieți, mai cu seamă, sîm
bătă atleții noștri au pierdut 
puncte serioase. O comportare 
meritorie au avut-o N. Perța și 
D. Hidioșanu care în această or
dine au ocupat primele locuri 
la 110 m.g., Iosif Nagy a cuce
rit titlul la aruncarea discului 
cu 56.14 m. și componenții echi
pei de ștafetă 4x400 m. care au 
ocupat locul II.

P. Asaftei și D. Piștalu la 
prăjină, creditați cu 5 m s-au 
comportat penibil. în aceeași 
notă. Vasile Sălăgean la arunca
rea discului. Să fi confundat a- 
cești sportivi deplasarea în Gre
cia cu o călătorie de agre
ment ? Nu știm. Cel puțin pen
tru Mexic să se învețe ceva.

în schimb, fetele, prin ocupa
rea unor locuri fruntașe, au mă
rit zestrea titlurilor și puncta
jului, pe națiuni. Astfel Virginia 
Bonei cu 1,74 m. la înălțime a 
cucerit titlul balcanic (la aceas
tă probă, Cornelia Popescu, 
comportîndu-se slab a obținut 
doar 1,55 si... locul V), Ileana 
Silai la 400 mp. a ocupat din 
nou locul II, după redutabila 
Nicolici, iar Alexandrina Bă- 
descu locul III — nou record 
național la junioare.

La proba unde mergeam ca 
mari favoriți, 80 m.g. femei, am 
capotat. Valeria Bufanu, care a 
făcut anul acesta 10,6, la încăl
zire (făcîndu-și obișnuitele nu
mere de teatru) s-a accidentat 
— ccntractură de mușchi și a 
alergat șchiopătînd. A ajuns to
tuși, printr-un efort extraordi
nar de voință, a doua. Mihaela 
Peneș și-a adjudecat titlul abia 
la ultima încercare — campioa
na olimpică era condusă de o 
anonimă cu modesta cifră de 
54,54 m. Cînd avea 17 ani a a- 
runcat 60 m. Acum... $i cît de 
mult s-a bucurat, a salutat pu
blicul, dar el a rămas mut.

După acest „marathon" atletic 
de 4 zile, reporterul se poate în
treba : care sînt momentele, im
presiile cele mai puternice ce 
s-au fixat pe retină% în memo
rie ? Tentativa de record mon
dial a prăjinistului grec Papani- 
colau ? Poate. Pentru aceasta 1 
s-a pregătit o pistă specială de 
tartan care a costat 10 000 de 
dolari. După ce la 5,05 m. te
merarul atlet, rămăsese singur 
în concurs, a cerut arbitrilor 
5,20 m. încercarea i-a reușit. 
Atletul cere apoi 5,40 m. Ten
tativă de record mondial. Din 
nefericire, la toate cele trei în
cercări, Papanicolau doboară. 
Și cît de mult i-ar fi lipsit com
petiției !

Rămîne desigur ca un episod 
dramatic efortul supraomenesc 
al sportivului nostru, Kurt So- 
col, care deși rănit grav la un 
picior, după 8 probe din cadrul 
decatlonului, a continuat să 
concureze, situîndu-se în final 
pe locul II și aducînd puncte 
prețioase, echipei țării. Poate că 
și mica dramă a Marianei Goth 
nu se va uita. După ce în pri
ma zi urcă pe podium, i se oferă 
Cupa și titlul balcanic, în cea 
de-a doua zi i se iau 
ruri, întrucît la o 
după fotografii, a 
cursa de 100 mp. ea 
prima, ci a doua, în 
gătoarei Lubej Mariana, 
2 cm. Dar, 
revanșat 
auzit de 
200 mp.

Dar în 
rămîn atîtea și . - .
întîmplări. Ele însă sînt proiec
tate pe fondul atmosferei gene
rale a întrecerilor care nu poa
te fi definită altfel, decît ale 
unei echitabile și loiale sporti
vități, cu adevărat de fair-play.

Competiția a fost un strălucit 
prilej de sudare a prieteniei 
sportivilor din Țările Balcanice.

aceste ono- 
rejudecare, 
sosirii în 

a ajuns nu 
urma aler- 

cu... 
ambițioasă, ea s-a 

strălucit, îndată ce a 
această eroare, și la 
a bătut-o.
carnetul reporterului 

atîtea fapte și

EXPRESIE A NĂZUINȚELOR
NOASTRE

Ca în toate acțiunile, în po
litica partidului nostru, pre • 
tutindeni și permanent, apare 
și acel sentiment al fermită
ții, al ponderii și al realismu
lui. Măsurile, hotărîrile, cu 
vintele celor mai buni fii ai 
săi sînt o expresie vie a do
rințelor și năzuințelor poporu
lui pe care îl reprezintă. Toa
te manifestările dovedesc încă 
o dată că poporul nostru s-a 
contopit în întregime cu po-

litica Partidului Comunist Ro
mân pe care îl urmează cu 
încredere și dragoste.

Ca actor, cu misiunea de a 
populariza și a face sensibile 
ideile culturii socialiste, mă 
alătur politicii sale înțelepte 
și devotate a partidului, poli
tică care cheamă la indepen
dență și suveranitate naționa
lă, la întărirea unității țărilor 
socialiste, ale căror țeluri co-

mune — ideologia marxist-Ie
ninistă, construirea socialis
mului și comunismului — sînt 
mai puternice decît orice neîn
țelegere.

în numele acestei politici, 
și pentru promovarea ei, îmi 
propun ca de pe scenă șă dau 
glas mărețelor idei umane și 
calde pe care poporul le 
transformă în realitate, în be
tonul și fierul uzinelor, bara
jelor și recoltei holdelor, pen
tru făurirea unei vieți pros
pere și fericite, în scumpa 
noastră patrie, România.

IULIAN COPACEA 
actor la Teatrul 

de stat-Arad

FOTBAL

S-AU RUPT FIRELE

DE NALRA
S-o iau de vineri, cu două 

zile înaintea ultimei etape. 
Vineri, trecînd prin Giulești, 
am întîlnit un pietrar. Lucra, 
asistat de un public numeros. 
Șlefuia pietre. Șl striga: 
„inimi cît ouă de gîscă pentru 
jucătorii Rapidului". Publicul 
se amuza, înighesuindu-se, și 
prea puțini cumpărau. Inimi 
de piatră, cu toate astea, nu 
găsești în Giulești. Găsești 
mîini de piatră sau de seîndu- 
ră. Sau mîini întinse aiurea. 
Una e a lui Lupescu. Institu- 
indu-se în semafor, fundașul, 
devenit centru atacant al Ra
pidului, a întins brațul la Arad 
și i-a dat posibilitate lui Pe- 
tescu să devină vedetă. In acel 
moment, în Grant, au căzut 
de la balcon, zeci de ghivece 
cu nalbă, iasomia fiind arun
cată pe apa sîmbetei din pri
măvară.

Televiziunea ne-a oferit în 
pauza meciului de la Bucu
rești o convorbire între Bu- 
hoiu și patru componenți ai 
fostei echipe Ripensia. Se spu
nea acolo de oameni care în
scriau, uneori, cîte 12 goluri 
într-un meci. Pentru mine, 
domeniu de legendă. Pentru 
cei mai vechi, plăcute aduceri 
aminte. Noi, cei de treizeci și 
patruzeci de ani, nu vom avea 
la bătrînețe — dacă vom atin
ge-o — povești pătrunse de 
atîta frumusețe. în timp ce 
Bindea, Deheleanu, Cotor- 
mani, Sepi spuneau de ore 
fixe de culcare, de antrena-

de FĂNUȘ NEAGU

mente riguros respectate, dra
goste de echipă etc., un prie
ten, care după părerea mea, 
este astăzi poetul cel mai de 
seamă al acestei țări, mlhnit, 
mi-a povestit prima și ultima 
lui întîlnire cu jucătorul Ja- 
maischi de la Rapid. „Luam 
prînzul la restaurantul Mercur 
din Pasaj, cu soția, și la un 
moment dat a pătruns în res
taurant, clătlnîndu-se, un ti
nerel blond, sub braț cu o 
servietă ferfenițită. De la ușă 
încă a început să răcnească : 
eu sînt Jamaischi, 
mare fotbalist al 
(vorbă să fie n.n.) 
un loc".

Comentariile sînt 
trec să vă vorbesc 
etapă.

La București, Progresul, în
suflețit de „bătrinul" Oaidă, 
a întrecut Jiul cu scorul de 
1—0. Ploaia, mal bine zis 
ploaia torențială de dimineață 
și burnița de după amiază au 
influențat mult nivelul parti
dei. In ciuda terenului apt 
pentru însămînțări timpurii, 
„bancherii" au demonstrat 
forță de joc în careul magic, 
au atacat periculos și s-au 
regrupat cu multă pricepere. 
Sîmbătă, am înțeles cît se 
poate de bine că Ozon poate 
fi periculos 
numai în 
club.

cel mai 
României 
Și vreau

de prisos, 
despre

pentru Drăgușin 
cadrul aceluiași

Duminică, în Ștefan 
Mare, Dinamo, contînd pe 
Pîrcălab în extraordinară for
mă — Ion a fost și rămîne 
cel mai tmare jucător al aces
tui deceniu — a dat o cher
meză cu cinci lei intrare ge
nerală în contul căreia am 
avut de toate: dans, antren 
și tombolă. Crișul Oradea, pă
trunsă în divizia A în locul 
Steagului roșu, i-a ripostat cu 
aplomb, dovedindu-se o for
mație viguroasă, bine condusă 
de pe margine, dar din păcate 
prost condusă în teren. Cine 
poartă vina ?

în țară, trebuie notat egalul 
realizat de militari în dauna 
studenților din Oltenia, forma 
bună a lui Iancu pe care ni
meni nu-1 vede la națională 
(adică, cine să-l vadă?!) și 
drumul semănat cu trandafiri 
al Piticului. îmi vine să cred 
că la Cluj se joacă, după foar
te mulți ani, fotbal adevărat, 
dar, pentru că televiziunea nu 
dispune de tehnicieni suficienți 
ca să ne pună în legătură ne
mijlocită cu partidele susți
nute acolo, nu-mi pot permite 
aprecieri ample.

în încheiere, nădăjduiesc, 
împreună cu dumneavoastră 
că anunțarea lotului reprezen
tativ a fost o glumă a federa
ției. Găsești în lista respectivă 
tot felul de nume, reprezen
tînd toate gradele de rudenie 
și simpatie, dar fotbaliști cu 
stofă veritabilă mai va. Vreau 
să știu : mergem Ia nuntă sau 
la bătălie? Pentru că dacă-i 
pe mers la nuntă vin și eu cu 
patru lăutari.

cel 
un

Implinirea a două decenii de 
la întemeierea Republicii Popu
lare Democrate Coreene a fost 
sărbătorită în țara noastră prin 
numeroase manifestări. Ziarele 
de duminică au informat despre 
adunarea care a avut loc la coo
perativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-coreeană" 
din comuna Făcăieni, județul

Ialomița. O adunare consacrată 
aceluiași eveniment a avut loc 
în sala casei de cultură a muni
cipiului Tîrgoviște. Sub auspi
ciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea a fost organizată o expoziție 
consacrată aniversării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Cu ocazia aniversării creării R.P.D. Coreene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au adresat o telegramă tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene și tovarășului Țoi En Ghen, președin
tele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, în care, printre altele, se spune :

„Prin lupta sa plină de abnegație, poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, a obținut rezultate impor
tante în opera de construire a socialismului, în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, învățămîntului, științei și culturii, în 
creștere^ nivelului său de trai.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele poporu
lui frate coreean și îi urează noi și mari victorii în înflorirea 
continuă a Republicii Populare Democrate Coreene, în înfăptui
rea aspirației sale naționale — unificarea pașnică și democrati
că a patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească 
și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre, clă
dite pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor ro
mân și coreean, în interesul unității țărilor socialiste și al miș
cării comuniste internaționale, al unirii tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii în lume".
Cu același prilej, ministrul afa cerilor externe al Republicii So

cialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare 
Democrate Coreene, Pak Sen Cer.

SOSIREA IN CAPITALA A SECRETARULUI 
DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE 

AL MARII BRITANII,
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, adresată în numele 
guvernului român, duminică 
seara a sosit la București, se
cretarul de stat pentru aface
rile externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart, împreună cu 
soția, care va face o vizită 
oficială în țara noastră.

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Marii Bri
tanii este însoțit de P. T. Hay
man, subsecretar de stat pen
tru afaceri externe, W. R. 
Haydon, șeful departamentului 
de știri din Ministerul Aface
rilor Externe, C. S. R. Gifford, 
consilier, director adjunct al 
departamentului Nord în Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
P. J. Goulden, consilier în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa. au fost prezenți Come- 
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Vasile Șandru,

MICHAEL STEWART
adjunct al ministrului, funcțio
nari superiori la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față membri ai 
ambasadei Marii Britanii la 
București.

★
înainte de a sosi la Bucu

rești, oaspetele britanic îm
preună eu persoanele care îl 
însoțesc, a făcut o scurtă vi
zită la Mamaia și în munici
piul Constanța.

Pe aeroportul Mihail Kogăl- 
niceanu din Constanța, oaspe
tele a fost întîmpinat de Va
sile Pungan, ambasadorul Ro
mâniei la Londra, Tudor Jianu, 
director în M.A.E., Vasile 
Trandafir, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
Constanța și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
stat.

Era de față John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Încheierea lucrărilor congresului
INTERNAȚIONAL AL VIEI Șl VINULUI

Sîmbătă dimineața, la Palatul 
Marii Adunări Naționale a avut 
loc ședința de închidere a lucră
rilor celui de-al XII-lea Con
gres international al viei și vi
nului. Congresul a adoptat zece 
rezoluții privind problemele dez
bătute, rezoluții menite să apro
fundeze și să dezvolte activita
tea desfășurată de O.I.V. în ve
derea progresului viticulturii pe 
plan mondial.

S-a hotăTît ca următorul con
gres — cel de-al XIII-lea — să 
aibă loc în 1971 în Argentina.

In încheierea lucrărilor, prof, 
dr. David Davidescu, președinte
le comitetului român de organi
zare, a mulțumit participanților 
pentru contribuția adusă la reu
șita acestei importante reuniuni 
internaționale.

Participant!! la cel de-al 
XII-lea Congres internațional al 
viei și vinului au adresat o tele
gramă tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, în care exprimă re
cunoștință guvernului român 
pentru primirea călduroasă, ce 
le-a fost făcută, pentru ospitali
tatea excepțională care le-a fost 
acordată și remarcabilele mij
loace puse la dispoziție pentru 
buna desfășurare a lucrărilor, 
ca și pentru multiplele mărturii 
de simpatie cu care i-a încon
jurat poporul român.

între 8 și 12 septembrie, par- 
ticipanții la congres vor între
prinde o călătorie de studii în 
mari podgorii ale țării noastre. '

(Agerpres)

După vizita făcută în județul 
Dolj, duminică dimineața, dele
gația parlamentară olandeză 
condusă de B. M. Nederhorst, 
vicepreședinte al celei de-a 
doua camere a s-tatelor gene
rale, a plecat Intr-o scurtă că
lătorie în județul Mehedinți.

La intrarea în județ, oaspeții 
au fost salutați de Constantin 
Drăgoescu. președintele Consi-

liului popular județean Mehe
dinți și de alți reprezentanți al 
organelor locale.

La amiază, președintele Consi
liului, Constantin Drăgoescu a- 
oferit în cinstea parlamentari
lor olandezi o masă.

Seara, membrii delegației 
parlamentului olandez, s-au îna-, 
poiat în Capitală.

(Agerpres)DIVIZIA NAȚIONALA A 
CLASAMENTUL

REZULTATE TEHNICE

L Universitatea Cluj 5 3 1 1 11— 6 7
2. Farul Constanța 5 3 1 1 6— 4 7
3. Dinamo-București 4 3 • 1 8— 3 6
4. U. T. Arad 5 3 0 2 6— 4 6
5. Progresul 5 3 0 2 6— 5 6
6. Universitatea Craiova 5 2 2 1 8— 8 6
7. A.S.A. Tg. Mureș 4 2 1 1 7— 3 5
8. Steaua 5 2 1 2 5— 3 5
9. Petrolul 5 2 1 2 3— 3 5

10. Politehnica Iași 4 2 1 1 4— 5 5
11. Vagonul Arad 5 2 1 2 8—10 5
12. Jiul Petroșani 5 1 2 2 5— 4 4
13. Dinamo Bacău 5 1 1 3 5—11 3
14. FC. Argeș 4 1 0 3 5— 8 2
15. Rapid 5 0 2 3 1— 5 2
16. Crișul Oradea 5 0 2 3 2— 8 2
Divizia A :

Petrolul Ploiești — F. C. Argeș 2—1; Dinamo-București — 
Crișul Oradea 2—0 ; Farul Constanța — Dinamo Bacău 1—0 ; 
„U“ Craiova — Steaua 1—1 ; „U" Cluj — Vagonul Arad 
2—1; U. T. Arad — Rapid 1—0 ; Progresul București — 
Jiul Petroșani 1—0 ; Politehnica Iași — A.S.A. Tg. Mureș 
atmnat.
Divizia B

SERIA I
Chimia Suceava — C.F.R. Pașcani 4—0 ; Electronica Bucu

rești — Oțelul Galați 4—2 ; Politehnica Galați — Steagul 
Roșu Brașov 3—0; Ceahlăul Piatra Neamț — Portul Con
stanța 2—2 ; Metrom Brașov — Politehnica București 3—1 ; 
Poiana Cîmpina — Progresul Brăila 1—1 ; Metalul Bucu
rești — Gloria Bîrlad 6—2 ; Flacăra Moreni — Dunărea 
Giurgiu 2—1,

SERIA A II-A
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj 1—2 ; Olimpia Oradea — 

Metalul Hunedoara 2—1 ; C.S.M. Sibiu — Electroputere Cra
iova 0—2 ; Minerul Baia Mare — Politehnica Timișoara 0—0 ; 
Medicina Cluj — Chimia Rm. Vîlcea 4—0 ; C.F.R. Arad — 
Metalul Tr. Severin 3—0 ; Gaz metan Mediaș — A.S. Cugir 
2—0 ; Industria Sîrmei Cimpia Turzii — C.S.M. Reșița 0—0.

• Statul Chile va fi repre
zentat la Jocurile Olimpice de. 
o delegație formată din 20 de- 
sportivi: atleți, boxeri, călărețir 
trăgători.

Atac spectaculos la poarta or ădenilor

• Campionatele internaționa
le de tenis ale României, s-au 
încheiat. Ilie Năstase a cîștigaf 
finala probei de simplu băr-- 
bați, învingîndu-1 în trei seturi'. 
(6—4, 11—9, 6—2) pe australianul- 
John Alexander, O altă victo
rie a culorilor românești a fost 
obținută de dublul Ion Tiriac—,' 
Ilie Năstase, învingător cu 3—6, 
7—5, 10—8, 6—0 în fața perechii 
australiene Alexander—Dent.

Proba de simplj femei a re
venit jucătoarei australiene 
Lesley Hunt.

• Organizatorii turneului pre- 
olimpic de baschet, care se va 
ține în orașul Monterrey, au a- 
nunțat că 8 din cele 12 țări în-, 
scrise și-au confirmat pârtiei-, 
parea. Turneul va începe la 26 
septembrie.

• Primul lot al delegației o- 
limpice a U.R.S.S. (care este 
formată din 400 de sportivi) va 
sosi în Mexic la 13 septembrie: 
și va fi urmat de alte 3 loturi, 
care vor sosi la 18, 22 și 29 sep
tembrie.



□□ sa
Raportul prezentat de tovarășul Kim Ir Sen

PHENIAN 8 (2\gerpres). — 
După cum s-a anunțat, cu 
prilejul adunării festive con
sacrate celei de-a 20-a ani
versări a proclamării Republi
cii Populare Democrate Co
reene, Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene a prezentat un 
raport în care a făcut bilan
țul ultimilor 20 de ani de lup
tă și realizări. Pe baza mari
lor schimbări social-politice 
din jumătatea de nord'a tării, 
a spus vorbitorul, in septem
brie 1948 a fost proclâfnată 
R.P.D. Coreeană, potrivit’ voin
ței unanime a întregului po
por coreean în lupta națională 
împotriva politicii de subju
gare colonială și manevrelor 
de dezbinare națională ate im
perialiștilor americani și alia- 
ților lor. Prin crearea republi
cii, poporul coreean a ieșit 
pentru totdeauna din situația 
jalnică de națiune lipsită de 
țara sa, s-a afirmat pe arena 
unei istorii noi, sub drapelul 
unui stat independent și demn. 
Vorbitorul a subliniat că, prin 
aplicarea creatoare a princi
piilor universale ale mar- 
xism-leninismului la, reali
tatea CGncretă din țară s-a pu
tut realiza cu succes transfor
marea socialistă la orașe și 
sate într-o perioadă foarte 
scurtă de timp. Aceasta a des
chis cale largă dezvoltării ra
pide a forțelor productive ale 
țării și a permis înlăturarea 
surselor exploatării și mizeriei 
și ridicarea considerabilă a

nivelului de trai material și 
cultural al poporului. Pentru a 
dobîndi victoria deplină a so
cialismului și a înfăptui cauza 
istorică a clasei muncitoare, 
este necesară întărirea conti
nuă a statului socialist.

Kim Ir Sen a declarat în 
continuare că pentru victoria 
definitivă a socialismului este 
necesară întărirea alianței de 
clasă a țărilor șocialiste, uni
tății șl, coeziunii lagărului so
cialist;, a cărui forță trebuie să 
devină invincibilă. în cazul 

• cînd partidele și țările frățești 
doresc unitatea reală, se arată 
în raport, ele trebuie să se 
conformeze întocmai normelor 
care stau la baza relațiilor mu
tuale ale partidelor și țărilor 
frățești, conținutul lor princi
pal .fiind egalitatea deplină, 
independența, respectul mu
tual, neamestecul în afacerile 
interne ale celuilalt și coo
perarea tovărășească. Pentru 
a cimenta solidaritatea de cla
să a țărilor socialiste, toate ță
rile frățești trebuie să se res
pecte și să se ajute în mod sin
cer pe picior de egalitate. în 
același timp, eie nu trebuie să 
renunțe la autonomia lor sub 
presiuni din . afară și să 
meze orbește alte partide 
țări. Conducînd revoluția 
construcția, comuniștii 
trebuie să se îndepărteze 
ciodată de adevărul universal 
al marx’sm-leninismului și 
nici să c^oieze în mod dogma
tic experiența unor țâri fră
țești, neținînd seama de parti
cularitățile specifice. Este 
important ca cooperarea eco-

ur-
Și 
Și 

nu 
ni-

noniică mutuală să fie întărită 
pe baza principiilor interna
ționalismului proletar, ega
lității și avantajului reciproc, 
pe baza dezvoltării sănătoase 
a economiei fiecărei țări socia
liste, astfel ca ea să poată juca 
pe deplin rolul său indepen
dent, pentru ca sistemul eco
nomic socialist mondial să 
poată funcționa în mod lin ca 
un tot și să-și desfășoare forța 
din plin. Independența susți
nută de noi, a relevat Kim 
Ir Sen, nu intră de fel în con
flict cu internaționalismul pro
letar. Subliniind că divergen
țele dintre partidele frățești 
nu exprimă contradicții între 
sisteme de stat și sociale dife
rite, sau interese fundamental 
incompatibile ale unor clase 
ostile, vorbitorul a declarat că 
ele trebuie să fie soluționate 
numai prin metoda luptei 
ideologice, plecînd de la do
rința de unitate.

în ultima parte a raportu
lui său, Kim Ir Sen s-a refe
rit la uneltirile imperialismu
lui american și în Coreea, ară- 
tînd că dacă forțele dușmane 
vor începe un nou război îm
potriva noastră, întregul popor 
se va ridica într-o luptă eroi
că pentru apărarea marilor' 
realizări socialiste în jumăta
tea nordică a republicii, pen
tru eliberarea totală și unifica
rea patriei și apărarea păcii 
în Asia și în întreaga lume.

în continuarea adunării fes
tive, duminică au rostit salu
turi șefi ai unor delegații 
străine.

□
BULGAR

R.D. VIETNAM. O subunitate a armatei populare perfecîio- 
nîndu-și pregătirea de luptă

CONFERINȚA 
DE SOLIDARITATE

CU POPORUL VIETNAMEZ
CAIRO 8. — Corespondentul Agerpres, C. Opricâ, transmi- 

te : Sîmbătă au început la Cairo lucrările „Conferinței ex- Hi 
traordinare în sprijinul și pen tru solidaritatea cu 
vietnamez in lunta sa împotriva 
S.U.A.".

poporul 
agresiunii imperialiste a

Cuvintui tovarășului Emil Drăgănescu

□
SĂRBĂTOAREA poporului

Luînd cuvîntul, tovarășul E- 
mil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, șeful 
delegației guvernamentale ro
mâne a spus : s?-

îngăduiți-mi ca în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
în numele întregului popor 
român să adresez Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, guvernului Re
publicii Populare Democrate 
Coreene și întregului popor cd- 
reean un fierbinte salut fră
țesc și sincere felicitări cu o- 
cazia aniversării a două de
cenii de la instaurarea Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

Delegația română ia parte CU 
bucurie la sărbătoarea poporu
lui coreean, consacrată acestui 
măreț eveniment din istoria sa 
milenară, în care și-a găsit în
cununarea lupta tenace a ce
lor mai buni fii ai poporului 
coreean, pentru libertate, pen
tru independența și suverani
tatea patriei lor.

Poporul coreean, muncind 
cu abnegație și eroism, sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, a obținut succese 
de importanță istorică în con-
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struirea orînduirii socialiste și 
continua înflorire a patriei, a 
apărat și consolidat cuceririle 
sale revoluționare. Republica 
Populară Democrată Coreeană 
prezintă azi tabloul unui stat 
socialist în plin avînt construc
tiv. Industria coreeană, crea
ție a regimului democrat- 
popular. aduce o contribuție 
substanțiala la dezvoltarea e- 
eonomiei naționale, la progres 
sul de" ansamblu al societății. 
Au fost realizate ample lu
crări de modernizare a agri
culturii cooperatiste, a sporit 
producția vegetală și animală. 
Progrese de seamă au fost în
registrate în domeniile știin
ței, învățămîntului și cultu
rii, în ridicarea nivelului do 
trai al celor ce muncesc. în 
același timp, eforturi deose
bite au fost consacrate întări
rii capacității de apărare a pa
triei, spre a zădărnici unelti
rile imperialiștilor americani, 
a garanta independența și 
Securitatea patriei.

Poporul român se bucură 
din toată inima de marile rea
lizări dobîndite de popotul 
coreean și îi urează cu acest 
prilej să obțină succes deplin 
în înfăptuirea prevederilor 
Programului politic în zece 
puncte, în propășirea econo
mică și spirituală a Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Poporul român, stăpîn de
plin pe destinele sale, își con
sacră energiile creatoare ope
rei de dezvoltare a economiei, 
științei și culturii, înfăptuirii 
programului stabilit de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român și dezvoltat 
de Conferința Națională, pen
tru a asigura desăvîrșirea con
strucției socialiste, creșterea 
potențialului economic și spi
ritual al României, adueîndu-și 
contribuția la întărirea siste
mului socialist mondial, a for
țelor progresului și păcii.

Constatăm cu satisfacție că 
între Republica Socialistă Ro-

mânia și Republica Populară 
Democrată Coreeană, între 
partidele și popoarele noastre 
s-au statornicit și se dezvoltă 
trainice relații frățești de 
prietenie și colaborare. Așa 
cum arăta secretarul general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
CeaușescU „Poporul român și 
poporul coreean sînt legate 
printr-o prietenie sinceră, prin 
sentimente de stimă, respect 
reciproc și solidaritate, în lup
ta pentru construirea socialis
mului. Sîntem convinși că 
progresul continuu al construc
ției socialiste în cele două țări 
va fi însoțit de dezvoltarea tot 
mai largă a legăturilor dintre 
partidele, popoarele și țările 
noastre".

Exprimînd sentimentele de 
solidaritate ale poporului ro
mân cu cauza legitimă a po
porului frate coreean, guver
nul Republicii Socialiste Ro
mânia se pronunță cu fermi
tate pentru retragerea trupe
lor americane din Coreea de 
sud, pentru a se asigura po
porului coreean dreptul sacru 
la înfăptuirea unificării paș
nice și democratice a patriei 
sale.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși 
și prieteni, ca de la această 
înaltă tribună să vă urez 
dumneavoastră și, prin dum
neavoastră, poporului coreean, 
împlinirea năzuințelor spre 
înflorirea și întărirea con
tinuă a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, • 
noi și mari succese în opera de 
construire a socialismului, sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, în frunte cu tovă- 
șul Kim Ir Sen.

Trăiască Republica Popu
lară Democrată Coreeană!

Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească româno-co- 
reeană !

La conferință participă re
prezentanți din 35 de țări afro- 
asiatice și ai unui însemnat nu
măr de organizații mondiale, 
regionale și naționale. Din 
partea României participă Oc- 
tav Livezeanu, membru in 
conducerea Ligii de prietenie 
cu popoarele din Asia și A- 
frica.

Sîmbătă dimineața, în cursul 
unei reuniuni preliminare a șe
filor delegațiilor, a fost ales ca 
președinte al conferinței Kha
led Mohiedin, șeful delegație: 
egiptene, iar ca vicepreședinți 
șefii delegațiilor R. D. Vietnam 
și Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

Sîmbătă după-amiazâ după 
discursul de deschidere rostit de 
președintele conferinței. Yous
sef el Sebai. secretar general al 
Organizației de solidaritate a- 
fro-asiatică, a prezentat un ra
port. El a subliniat că lupta re
voluționară a poporului vietna
mez împotriva imperialiștilor 
americani face parte din lupta 
popoarelor afro-asiatice și a 
lumii întregi împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. Vorbitorul 
a arătat, de asemenea, că secre
tariatul permanent al Organiza
ției de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice au lansat o vastă 
campanie de sprijin a luptei po
porului vietnamez.

In cursul ședinței au fost ci
tite mesajele adresate Confe
rinței de șefi de state și guver-

ne din diferite țâri. A fost citit _ 
mesajul trimis de tovarășul Ion ■ 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri _ 
al Republicii Socialiste Româ- ■ 
nia.

HANOI 8 (Agerpres). — ■ 
Președintele Republicii Demo
crate Vietnam, Ho Și Min, a m 
adresat un mesaj „Conferinței Bi 
extraordinare în sprijinul și 
pentru solidaritatea cu poporul — 
vietnamez in lupta sa impotri- H 
va agresiunii imperialiste a 
S.U.A.1', care își desfășoară lu- m 
crările la Cairo. Mesajul sub-Bi 
liniară că Statele Unite trebuie

’je necondiționat bom- m 
bardamentele și toate actele ™ 
de-război asupra întregului te
ritoriu al R. D. Vietnam, să m 
înceteze agresiunea în Vietna- ■ 
mul de sud, să retragă toate 
trupele lor și ale sateliților lor. 
să acorde poporului din Viet- " 
namul de sud dreptul de a-șr 
rezolva singur problemele sale. ■ 
să recunoască frontul Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud și să accepte 
convorbiri cu acesta în proble
ma Vietnamului de sud. Con- 
tinuînd să intensifice războiul 
in ambele zone ale Vietnamu
lui și menținîndu-se pe vechea 
lor poziție la convorbirile de | 
la Paris. Statele Unite împie
dică orice progres in cadrul __ 
disctițiilor oficiale intre cele H 
două delegații din capitala 
franceză. _

să încet

Succesul Teatrului de Stat
din Cluj la Budapesta

BUDAPESTA 8. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Teatrul de Stat din 
Cluj a prezentat duminică sea
ra în sala teatrului Madach din 
Budapesta piesa „Moartea unui 
artist", a dramaturgului român 
Horia Lovinescu, cel de-al doi
lea spectacol din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde 
în Ungaria.

La spectacol au asistat Nyers 
Rezso, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Csanadi Gyorgy, 
ministrul poștei și transportu-

De citeva zile, în capitala 
Japoniei au loc ciocniri în
tre studenți și forțele poli
țienești. Sîmbătă aceste 
ciocniri au avut un caracter 
deosebit de violent, 60 de 
persoane fiind rănite. Agen
ția France Presse relatează 
că aproximativ 2 000 de stu
denți au organizat o mani
festație în fața universită- 
țăii, cerînd democratizarea 
sistemului de învățămînt. 
Poliția japoneză a arestat 
129 de studenți.

începutul anului școlar în 
S.U.A. a fost marcat și anul 
acesta de o puternică mișca
re grevistă a cadrelor didac
tice, care revendică majora
rea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, 
în statele indiana, Michi
gan, Connecticut și cîteva 
altele, unde cursurile urmau 
să înceapă săptămîna trecu
tă, multe școli au rămas în
chise datorită grevei învăță
torilor și profesorilor. Con
flictul dintre cadrele didac
tice și autoritățile municipa
le amenință să întîrzie des
chiderea școlilor, ce urmea
ză să aibă loc la 9 septem
brie.

în schimb, New Jersey și 
Carolina de nord, în Massa- 
chussets. școlile au rămas 
închise datorită boicotului 
elevilor negri, care, spriji
niți de părinții lor, cer des
ființarea regimului discri
minatoriu pentru copiii de 
culoare.

rilor, numeroși oameni de artă ■ 
și cultură. A asistat de ase
menea, ambasadorul României m 
la Budapesta, Dumitru Turcuș. ■ 

Spectacolul, jucat cu casa în
chisă, a înregistrat un presti- 
gios succes. Spectatorii din ca- » 
pitala ungară au răsplătit cu 
aplauze la scenă deschisă in
terpretarea strălucită a artistu- B 
lui poporului Kovacs Gyorgy, " 
în rolul lui Manole Crudu. A- — 
cest rol prilejuiește artistului ■ 
nostru o mare creație. Alături 
de Kovacs Gyorgy, întregul co- 
lectiv de interpreți, artista e- ES 
merită Beness Ilona, Laszlo " 
Gero, Koos Sofia, Nagy Reka, 
Pasztor Janos, sub conducerea M 
scenică a regizorului Otto Ra- ™ 
paport au creat un spectacol 
de înaltă valoare și ținută ar- 
tistică. O

• KIM IR SEN, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri, i-a primit 
la 7 septembrie pe conducătorii 
și pe alți reprezentanți ai delega
țiilor sosite la Phenian pentru a 
participa la cea de-a 20-a ani
versare a proclamării Republi
cii Populare Democrate Core
ene. Au fost prezenți tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
și membrii delegației guverna
mentale române.

țeni și delegațiile străine, nume
roși luptători antifasciști din 
R.D.G.

• CU OCAZIA comemorării 
Zilei internaționale a victimelor 
terorii fasciste și a Zilei de lup
tă împotriva fascismului și a 
războiului, delegația Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști, con
dusă de tovarășul Valter Ro
man, a luat parte la o întîlnire 
cu delegațiile străine și luptă
torii antifasciști germani, orga
nizată sîmbătă de Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane. De
legația a participat, de aseme
nea, la dezvelirea monumentului 
închinat luptătorilor antifasciști 
din Spania, ridicat în cartierul 
Friedrichshain din Berlin. Dez
velirea monumentului a consti
tuit un prilej de manifestare in- 
ternaționalistă la care au luat 
parte peste 1 200 de cetățeni din 
capitala R.D.G. In apropierea 
pieței Marx-Engels, a avut loo 
un miting la care au participat 
alături de zeci de mii de cetă- ’

«. LA PARIS a avut loc 
vernisajul Salonului de toam
nă al Galeriei Bernheim-Jeune, 
unde expun portrete și tablouri 
reprezentînd peisaje și flori un 
număr de 40 de pictori din 
Franța. Pentru prima dată la 
acest salon își expune lucrări
le și un pictor străin, pictorul 
român Constantin Calafeteanu. 
care prezintă peisaje. Criticii 
de artă au remarcat în mod 
deosebit lucrările pictorului ro
mân, care se disting prin stil 
și originalitate.

«. CHIRURGUL 
Christian Barnard, 
mei grefe cardiace 
efectuat sîmbătă 
Groote Schuur din . . _
nouă operație de acest gen — 
cea de-a treia a sa și cea de-a 
42-a din lume. Buletinul medi
cal dat publicității la sfîrșitul 
operației, care a durat cinci 
ore și jumătate, precizează că 
starea pacientului, Peter Joha- 
nes Smith- în vîrstă de 52 de 
ani, este satisfăcătoare. El a 
primit inima unei femei de cu
loare în vîrstă de 32 de ani, 
care a decedat ca urmare a u- 
nei hemoragii cerebrale.

sud-african 
autorul pri- 
din lume, a 

la spitalul 
Capetown o

m. de craterul principal și-a 
făcut apariția un nou crater se
cundar. Numeroși turiști aflațl 
la Cataniă și Taormina au pu
tut admira în cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă 'Jn specta
col impresionant.

Tehnicienii observatorului se
ismologie, aflat în apropierea 
vulcanului au înregistrat sîm
bătă două ușoare cutremure de 
pămînt.

• ÎNTR-O declarație dată 
publicității la Tripoli, noul gu
vern libian, condus de Manis 
El Gadaffi, a subliniat că va 
continua politica externă de 
prietenie și colaborare dusă de 
fostul prim-minlstra Bak- 
koush. Guvernul a anunțat că 
va continua eforturile în vede
rea evacuării bazelor militare 
străine din Libia. La 5 iunie 
1967, Libia a cerut guvernelor 
S.U.A. și Marii, Britanii să des
ființeze bazele lor militare din 
această țară.

NOI INCIDENTE 
ÎNTRE ISRAEL

Șl R. A. U,
CAIRO 8 (Agerpres). — Un 

comunicat militar egiptean a- 
nunță că duminică după-amia- 
ză a avut loc un schimb de 
focuri violent de o parte și de 
alta a Canalului de Suez. Po
trivit comunicatului, artileria 
izraeliană și-a concentrat tirul 
asupra cartierului populat al 
Suezului Al Arbaeyn. Orașul 
Izmailia, a fost atins de obuze 
de artilerie. In urma ripostei 
egiptene, duelul de artilerie a 
cuprins întreaga zonă a Cana
lului de Suez.

• ACTIVITATEA vulcanul lî 
Etna s-a intensificat din nou 
la 7 septembrie. Datorită noii 
erupții în partea de nord-est a 
vulcanului, la aproximativ 300

• NOUL guvern, al Libiei in
tenționează să lichideze toate 
bazele militare străine de pe 
teritoriul țării, anunță cores
pondentul agenției Reuter din 
Tripoli, citind o declarație a 
guvernului libian. Se știe că pe 
teritoriul acestei țări se află 
baze militare aparținînd Statelor 
Unite și Marii Britanii.

24 de ani au trecut de cînd 
în Bulgaria vecină, poporul 
a înfăptuit insurecția armată 
care a răsturnat dictatura 
fascistă și a deschis o eră 
nouă într-o tumultoasă isto
rie. 9 septembrie înseamnă 
începutul drumului către îm
plinirea aspirațiilor pentru 
izbînda cărora au luptat și 
s-au jertfit multe generații 
de patrioți bulgari.

Prefaceri profunde în viața 
țării au fost înfăptuite sub 
conducerea Partidului Comu
nist. în Bulgaria populară 
este vizibil un progres pe 
care îl certifică sutele de co
șuri de fabrică și macarale
le ce-și desenează contururi
le pe fundalul cerului. Bul
garia, odinioară țară cu o e- 
conomie agrară înapoiată, a 
produs în anul trecut pes
te 20 000 electrocare, 3 500 
tractoare, 10 000 mașini-u- 
nelte pentru așchierea me
talelor. 992 000 tone 
fontă și 1 239 000 tone 
Numai în 1967 ___
bulgari au realizat 420 
tipuri de 
Industria 
ascendent 
producția 
a crescut 
primul semestru al anului in 
curs. întreprinderile indus
triale de stat și cooperatiste 
au produs cu 11.9 la sută mai 
mult decît în cele șase luni 
ale anului precedent. Aceste 
cifre redau convingător pro
gresele unei țări care în pe
rioada postbelică a creat a- 
proape totalitatea ramurilor

de 
oțel, 

constructorii 
noi 

mașini și utilaje, 
cunoaște un ritm 
constant. în 1967 
industrială globală 
cu 13,4 Ia sută. In

industriale de care dispune 
în prezent.

Sofia, orașul calm de la 
poalele Vitoșei, a devenit 
un centru industrial. Ca
pitala bulgară și împreju
rimile ei adăpostesc 214 în
treprinderi industriale care, 
potrivit datelor oficiale, fur
nizează 17 la sută din pro
ducția industrială a țării ve
cine. De altfel, pentru a a- 
vea termenii de comparație 
necesari, se cuvine să men
ționăm că în numai 24 de 
zile întreprinderile Sofiei 
produc tot atît cît producea 
întreaga industrie a Bulga
riei antebelice. Pentru anul 
în curs se prevede o nouă 
creștere de 10 la sută a 
volumului producției indus
triale a Sofiei, ceea ce va 
conferi capitalei bnlgare un 
plus de vitalitate.

Bulgarii au un renume 
deosebit în agricultură. Ei 
sînt cunoscuți ca legumicul
tori de o hărnicie remarca
bilă iar recoltele lor de roșii 
le-au adus o faimă ce a de
pășit hotarele țării. în pofi
da vitregiei naturii, s-au ob
ținut creșteri continue 
producției agricole. în 
producția a depășit pe 
din anul precedent. In 
an. volumul lucrărilor _ 
cole mecanizate a crescut cu 
12.7 Ia sută.

Succesele pe care poporul 
vecin le-a obținut pe drumul 
socialismului sînt urmărite 
cu o sinceră simpatie de că
tre oamenii muncii din țara 
noastră. Legăturile româno-

ale 
1967, 

cea 
acest 
agri-

bulgare, expresie a unei prie
tenii multiseculare, au trecut 
multe examene și și-au dove
dit trăinicia. Aceste legături 
au cîștigat o nouă profunzi
me în anii construcției so
cialismului în cele două țări. 
»,Popoarele român și bulgar 
— arăta tovarășul Nieolae 
Ceaușescu — sînt astăzi unite 
prin caracterul comun al o- 
rînduirii sociale și de stat, 
prin țelurile luptei pentru 
construirea socialismului și 
apărarea păcii". Aceste rela
ții, care sînt în interesul po
poarelor român și bulgar, al 
cauzei socialismului, sînt clă
dite pe fundamentul egalită
ții depline, al respectului in
dependenței și suveranității 
naționale. Succesele celoi 
două țări în dezvoltarea eco
nomică creează condiții pen
tru lărgirea schimburilor re
ciproce. în 1967, volumul 
schimbului comercial a fost 
de 2,5 ori mai mare decît în 
1965, ceea ce relevă un pro
gres extrem de rapid. Cola
borarea româno-bulgară este 
multilaterală ; se intensifică 
legăturile culturale, artistice, 
tehnico-științifice, contactele 
pe toate planurile. Relațiile 
dintre România și Bulgaria 
slujesc cauza întăririi unită
ții țărilor socialiste, a tutu
ror forțelor care militează 
pentru pace și colaborare in
ternațională.

De ziua marii sărbători a 
poporului bulgar, îi adresăm 
un cald salut, urări de a păși 
înainte pe calea dezvoltării 
patriei sale.

DRUMUL
Din primii ani de școală 

am aflat despre legăturile 
care au unit, prin secole, po
poarele român și bulgar. Is
toria popoarelor noastre con
semnează ajutorări reciproce, 
schimburi culturale, întrepă
trunderi de culturi în multe 
împrejurări; încă din 1018, 
Bulgaria începe lupta de eli
berare de sub jugul bizantin, 
lupta care-i soră bună cu 
luptele de mai tîrziu ale dom
nitorilor moldoveni și valahi 
pentru scuturarea jugului oto
man pe care ambele popoare 
aveau să-1 ducă pinâ in 1877 
cînd, printr-o luptă comună, 
s-au eliberat Plevna, Grivița, 
locuri fi orașe din Bulgaria 
au intrat în conștiința fi vo
cabularul românesc, la fel ca 
în cel bulgar.

Acest trecut care a intrat 
în conștiința poporului, a de
terminat psihologic perpetua
rea prin secole a acestei fră
țietăți. care a înlesnit intr-o 
încredere reciprocă, de-a lun
gul vremii. înrudiri multiple. 
O întreagă rețea de viață 
care, pe deasupra Dunării și 
granițelor, au contribuit la 
cunoașterea și legarea celor 
două popoare vecine, ameste- 
cind fi împrumutind unul de 
la altul, de-a lungul timpu
lui, artă populară, legende fi 
obiceiuri, într-un vast și 
continuu schimb de culturi.

Toate acestea au contribuit 
în cele două țări la crearea 
unei atmosfere de simpatie

UNEI PRIETENII..
Demostene Botez

reciprocă, la conștiința unei 
adinei prietenii.

Biblioteca de stat din Sofia 
e plină de documente care a- 
testa, în toate 
intens schimb 
tural.

Astfel: 
Prima carte_ _____

gară a fost tipărită în 18061a 
Rîmnicu Vîlcea ; primul abe
cedar bulgăresc din 1861 a 
fost tipărit Ia Brașov ; revista 
„Svoboda" a revoluționarului 
bulgar Karavelov s-a tipărit 
la București unde era și se
diul marelui stat major revo
luționar al emigranților bul
gari. Revista avea și un su
pliment in limba română 
„Libertatea". Ziarul „Balca- 
nul" apărea în 1875 în fiecare 
joi la București în limbile bul
gară și română, iar ziarul 
„Viitorul" se scotea la Bucu
rești în 1864 cu jumătate de 
pagină în limba română și ju
mătate în limba bulgară. în
tre titlurile ziarului, tipărite 
sus, în bulgară și română, 
erau desenate două mîini 
care se string frățește. *

Dar nu se pot enumera 
aici toate mărturiile istoriei. 
Ele sînt foarte numeroase.

La acestea se adaugă 
schimburile actuale din acest 
veac, și din timpurile noas
tre, nu mai puțin semnifica

timpurile, un 
și ajutor cul-

în limba bul-

Imagine de la Uzina „Electronica" din Sofia

tive. Am o serie de mărturii 
culese personal cu prilejul 
unui schimb de scriitori în 
Bulgaria, cînd am avut oca
zia să cunosc această frumoa
să țară pe care am p.ezen- 
tat-o în volumul „Curcubeu 
peste Dunăre".

Atunci am vizitat expoziția 
pictorului bulgar Iordan Ghe- 
șev, un emerit acuarelist, 
dedicata în întregime peisa
jului românesc: Mogoșoaia, 
valea Bistriței, Brașov, Mănăs
tirea Horezu... Petre Hristov, 
rectorul Institutului de medi
cină din Sofia, mi-a vorbit 
cu bune aprecieri despre me
dicii noștri de seamă, de dtf* 
torul N. Lupu, pentru care 
avea o mare admirație. Mulți 
medici au făcut facultatea la 
București sau la Cluj. Scrii
torii bulgari mi-au cerut vești 
despre ai noștri. Panteleev 
îmi ceru informații despre 
Rebreanu. îl citise pe „Ion". 
Iordan Stratiev și soția sa 
(care a făcut filologia la 
București) sînt vajnici tradu
cători ai literaturii noastre în 
limba bulgară : „Scrisoarea 
pierdută", „Calea Victoriei", 
„Oțel și pîine", „Ion". Marea 
poetă Elisabeta Bagriana tra
ducea „Luceafărul" Iui Emi- 
nescu. îmi cerea să-i 
înțelesul unor strofe, 
ducerea cărora avea 
tați de sens. Pe masă, 
memorială a poetului 
rov, găsesc revista „Roumanie 
nouvelle". în casa de odihnă 
de la Velingrad întîlnesc o 
mulțime de oameni ai muncii 
care-mi cer o conferință asu
pra literaturii române; mon- 
tatorul Gașev este un pasio
nat, și el și cele două fiice 
ale sale, al muzicii populare 
românești. Șoferul Mitko — 
veselul și inteligentul nostru 
tovarăș de drum, ne-a cîntat 
mereu cîntece din folclorul 
nostru.

Am vroit să arăt toate aces
tea pentru că, chiar din acest 
rezumat, se poate vedea ce 
vechi și adinei sînt legăturile 
popoarelor noastre, bulgar și 
român, ajutorul pe care ni 
l-am dat de-a lungul secole
lor în momentele grele, bogă
ția schimburilor culturale. As
tăzi idealul comun al con
struirii socialismului înfrățeș
te popoarele noastre.

explic 
în tra- 
dificul- 
în casa 
Vapța-

Festivitatea

de la Sofia
SOFIA 8. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva transmite : 
Sala operei populare din Sofia 
a găzduit duminică seara, A- 
dunarea festivă organizată cu 
prilejul celei de-a 24-a aniver
sări a revoluției socialiste din 
Bulgaria.

In prezidiu au luat loc To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, Ghiorghi Traikov, 
președintele Adunării Popu
lare și alți conducători de 
partid și de stat. De asemenea, 

_______ __ ________ ________ t au luat parte oaspeți de pes- 
îâ 10 «km^nord de* portul Tew- ■ te hotare invitați la manifes
to. Patrula a fost surprinsă de tarile prilejuite de sărbători- 
focuri de arme egiptene. Zece rea zilei de 9 septembrie. 
minute mai tîrziu artileria M Ivan Pramov, secretar 
grea a R.A.U. a început bom- n..- „i r
bardarea portului Tewfik și 
El Kantara, iar forțele izrae- H 
liene au ripostat.

8 (Agerpres). — 
ora 13,00 — ora 
produs un inci-

TEL AVIV
Duminică la 
locală — s-a . 
dent între trupele izraeliene și 
cele egiptene. Acesta a izbuc
nit în momentul cînd o patru
lă izraeliană încerca să desa- 
morseze o mină pe coasta o- 
rientală a Canalului de Suez,

• al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar a pre
zentat un raport despre sem
nificația zilei de 9 septembrie.

•k
a Bulgariei, tovarășul Nicolae

★
Cu prilejul sărbătorii naționale _____„___ _______ _________

Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au 
adresat o telegramă tovarășului Todor Jivkov, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria și tova
rășului Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bulgaria, în care, printre altele, se 
spune :

„Poporul român se bucură din toată inima de realizările re
marcabile obținute de harnicul popor bulgar, sub conducerea 
Partidului Comunist, în domeniul economiei, științei și culturii, 
în creșterea bunăstării sale materiale, în opera de edificare a so
cietății socialiste.

Relevăm cu satisfacție că în anii construcției socialiste prietenia 
tradițională româno-bulgară și cooperarea frățească dintre parti
dele și țările noastre au cunoscut o dezvoltare rodnică, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist. 
Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria se vor 
dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare, în inte
resul unității țărilor socialiste, al mișcării comuniste internaționa
le, al cauzei socialismului și păcii".

Cu același prilej, Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Bul-; 
garia, Ivan Bașev.
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